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Pünkösd. 
Pünkösd van. A oaiki székelységnek kü-

lönösen a aiivóhez nőtt ez sz Ünnep. Sok meg 
probáltatásunkban adott erőt kitartást ÓB hitet. 
A Szentlélek — Istennek ereje reánk sugározta 
kegyelmét a kemény viharokban és megtanul-
tunk hinni örök hivatásunkban. Hogy nem 
vesstttnk el, hogy itt élünk és megmaradunk 
az idők végesetéig esen a földdarabon  azt BIBŐ 
sorban ennek a pünkösdi tűzben megerősített 
hitünknek köszönhetjük. 

Adjunk hálát as Istennek. Pünkösdnek a 
gyakorlati tanítása a ssemünk előtt is bizony-
ságot tett megtartó azellemvilágáról. As elmúlt 
huszonkét esztendőben összefogott,  együtt tar 
tott. Évről-évre megújította hitünket, bizakodá-
sunkat. A osikBomlyói Szűz Mária lábainál való 
pünkösdi találkozásaink minden időben uj len-
dületet, uj hitet adtak a küzdelmeinkhez. Ha 
az élet megnehezedett, ha ugy éreztük, bogy 
tovább nem bírjuk akkor a csiki pünkösd min-
ket mindig felfrissített,  eltöltött a bizakodásnak 
isteni kegyelmével-

Legyünk hűségesek ezután is as ősi hit-
nek ehez a forrásáhos.  Világosodjon meg mel 
lette a lelkünk és értelmünk különösen ma 
amikor akkora ssükség van arra, hogy fel-
mérjük a magunk belysetét a nagy világküz 
delemben. A Szentlélek Isten ereje nyissa meg 
látásra minden magyar szemeit, ne járjunk 
sötétségben. Pünkösd tüzes fényénél  villanjon 
belénk az egymásbau való megkapaszkodásnak 
szüksége. Ne egymáB ellen, hanem együtt előre 
a nagy bisonytalanságok és kibontakoiások felé. 

Ezzel a tartalommal töltsük meg lelkünket 
éB élő hittel biszunk a boldogabb magyar jövőben. 

A kereskedői hivatás. 
A miniszterelnök legutóbbi beasédében Ismételten 

hangsúlyost* aa egészséges alapokon nyugvó közellá-
tás fontosságát  aa orsaág jövője aaempontjából. Be-
szédében vâaolta a megoldásra váró feladatokat  s 
kijelentette, hogy aaoknak megvalósítására hamarosan 
aor kerül, á mlnlaalerelnök kijelentéseivel egyidejűleg 
két fontos  kSaeHátást rendelet került nyilvánosságra, 
amelyek a kereskedik jövendő aasrepét saabályoasák. 

Aa a aokaaor hangoatatott lgazaág, hogy a köa-
•llátáaon áll vagy bukik aa orsaág belső rendje, Bsinte 
magától értetődően feltételezi  ast, hogy a közellátás 
lebonyolításába és végrehajtásába a termelőkön és a 
fogyasztókon  klvfll  belekapcsolódjanak a köavetltók ls, 
akik aa árut a termelőtől a fogyasstólg  eljuttatják. Mi 
aem természetesebb, hogy ha a termelők kötelességeit 
aaabályoaaák a ugyanakkor a fogyasztók  saükaéglet-
klelégl lését la blaonyoa megkötöttségek alá vetik, ren-
dssnl kell a közvetítők uerepét éa feladatkörét  la. A 
háborús erőfeaaltéaek  köaepette termelt javaknak aa 
a réssé, amelyet a köasaűkségletek fedeséaóra  fordí-
tanak, a nemseti vagyonnak egy alkotóréssét képest 
B Igy nem mindegy, bogy aaok, akikre a nemseti va-
gyon e forgalombahosatalát  blzaák, hogyan látják el 
munkakörüket. Aa elmúlt világháború szomorú tapasz-
talatai arra kéaatették a kormányaatot. hogy a hon-
védelmi törvéay megalkotásakor figyelembe  vegye aao-
kat a követelményeket, amelyeket egy korsaerü há-
ború Jelent aa orsság gaadaaágl életében. Ma mindenki 
harcol > u t harc caak ngy vesathet gyóaelemre, ha 
mindenki pontosan tudja feladatát  a ast legjobb tudása 
SBerlnt hajtja végre. 

As uj termelési és beszolgáltatás! rend caata-
aorba asólltotta a termelöket éa feladatukká  lelte aat, 
bogy termelőmunkájukkal blstosllsák as oraaák jővőévi 
élelmezését. De mit ér n gazda verejtékez mnnkája, 
ha a beszolgáltatás! kötelességnek teljesítésekor ter-
mékelt aem tndja biztos uton a fogyasstóhos  eljuttatni. 
Moat a termelési faarcba  belekapcsolódtak a kereske-
dők la, akiknek felndatát  képeal a beszolgáltatásra 
kerülő árak felvásárlása  és a kitűzött Iráayelvek sas 
rlntt fogyaaatókhoa  jntlatása. A kormányrendeletek 
megayngtatáanl aaolgálhat mlndaaoknak, akik aa utóbbi 
Időbsa a kereskedelem jövőjét féltették.  A kereskedő 

aa uj rendbaa megtalálja helyét, fontos  m^blzaláat 
kap it sol'nzor haojtoalMott egyéol keídcményezés ós 
vállalkozó ar^lletu egv cteppet sem szenved csorbát. 
A L-or:aerÜ gazdasági politika ugyanis kiiiőképpec ár-
tikéit c-at a két téayezót a azoknak, jobb klb&*4tiáláaa 
érdekébea megfelelő  colokat tűz kl m megfelelő  mü 
ködéül területet bittoslt. A kereskedők feljogosításáról 
szóló r»nd*iet értelmében a beszámiiható úruknjk a 
termelőtől a fogyasztóig  eljutásának útja olyan keres-
kedőkre vsn bízva, akik az egyes frualskek  adásival 
ia vételivel «ddlg la foglalkoztak.  Ilyen módon ter-
méssitesen kePó ellenőrzés éa irúuyliáa mellűt', a rea-
dolot a kereskedelmi forir.ilom  megaroioU rendiét 
tartja fann.  A kereskedők kijelölésénél Is o!y:in szem-
pontok az irányadók, amelyek elsősorban a nemzet 
érdekelt tartják ezem előtt. Az a körűlraécy pedig, 
bogy három ksirgórlát állapítottak meg a kersakedők 
réssére: aa oraaágoa, a köraetl ÍB a helyi kereskedő-
ket, csupán szt bizonvllja, bogy szociális szempon-
tokból Is figyelembe  vették a kereskedelem mai adott-
ságait. 

A fogysastóközönaég  felé  pedig nagy megnyug-
vást keltett BB, bogy a terWlés éa a fogyasztás  közötti 
u'< egyenes, azon eemml aökkenó nem leaz, mert egy-
részt a megbízható kereskedőtárzadalom, másrészt »z 
áilandó Irányítás és ellenőrzés gondoBkodnak arról, 
hogy a termelt javak aaétoBztáaa akadálytalanul meg-
lörténbeaaék. 

Amikor a rendelet aa áruforgalmi  központok szor-
veaéaéról Intézkedett, akkor ezt azért tette, hogy az 
egyes árucsoportok jogosított kereskedőinek műk"dé-
s'-t a közellátás Bzempontjábói irányítsa ós ellenőrizze. 
A központok létesítése nem Jelenti a vétellel és az 
eladással kapcsoktos Ügyletek elbűrokratlaálódását, 
mert a központ bttvitskozáej soVszor előnyt fog  jelön-
itől a kereskedőt- . . A közellátás terén a parancsoló 
aaükségeaaégból klMyólag adódnak olyan feladatok, 
amelyeket nem l<»he: mindig u gazdaságosság szem-
pontjából megoldani. Aa egyes központok psftleokóntl 
köavetlen közremUködée. megkíméli roft|d  a Hereske-
dől attól, bogy azámára gazdasági aacmpooiból eiönyl 
nem jalentó vállalkozáat h^Jiso» vígre 

Végeredményben a r -.dOdtfk  a hazafias  aael-
lemben dolgozó kcreskedőlársudsiom réssére nem je-
lentenek aommlf  ále nebézsíial ÓB megkötöttséget, mert 
minden kereskedő megkapja éa megtalálja sa egyéni 
adotlBágalnek megfelelő  feladatot  éa működési terll-
letot, csupán a felelőeség  Insa nagyobb, mart a hábo-
rúban élő nemaet javaival való gaadálkodáBnál hát-
térbe kell ssoruinl sa önaéanok és aa egyéni haszon-
lesésnek. 

Irodalmi est Csíkszeredában. 
Végre aa első Igaa, értékes magyar jövőt építő 

esemény. A könyvnappal kapcsolatosan magyar népi 
írók látogatták m9g városunkat. Irodalmi est keretében 
mutatkoztak be kösönaégűnknek. 

A Vigadó nagyterme rég nem látott ekkora gond-
dal, hoaaáértéaael magyar szívvel és tudatossággal elő-
készített estet. A műsornak minden saáma ennek a 
népnek lelkéből való voll. S:mmi idegen. Véjid ma-
gnókat, a magunk baját láttuk színpadon. És nem is 
hitte volna aa ember, hogy Ilyen Bokán vannak ogy kis 
városban la, akiket érdekel a dolog. Bgy uj magyar 
nemnedék sorakozott fel,  amely egéaa le kével lenyúlt 
megfrlBBÜléaórt  a népi gyökérben. Ady, Szabó DÍZBŐ, 
Kodály rávezették a magyar Ifjúságot  a Baját magunk-
ból való merltóa lgaa útjára. A népi Irók calkl szerep-
léae örömmel mutatja, hogy egyre nagyobb aaoknak a 
tábora, akik hisznek ebben a boldogabb magyar Jövőt 
jelentő földindulásban. 

As Irodalmi est beveaető gondolatait Ferencz Gyár-
fás  hírlapíró mondta. Mélyen Járó, lendületen szavakkal 
mutatott rá mindannak a megbecsülésére, ami a mienk. 
B esutáa mindjárt ssemtől-ssembe láthattuk Veres Pi-
teri, a aép egysaerü gyermekét. Mindaz, amit mondotl, 
csodálattal tölthet el. Aki hallotta aaavalnak meggyózó 
erejét éa Igazságát, önkéntelenül tapsra lendítette be-
csűletea magyar teayerét. Él ea a tapa a legyóabetetlen 
magyar őaerőnek aaólt. Szeretettel és nagy megbccaű 
léssel hallgattuk Veres Pétert. Jól mondta: nem aaérl 
írnak, hogy ssőrakestassanak, hanem aaért, hogy a né' 
pűnk lelkéből klbesaélt bajokkal még eggyel több gondot 
adjanak asoknak, akiknek e nép felemelése  a hivatása. 
Csak írjanak. Adjon erőt nekik az a valóság, bogy egyre 
öntndalosabb magyar olvasó köaSnaég vállalja velük a 
legtlaztább aorskuöaaéget. Baael aa együttérzéssel hall-
gattuk Darvas Jóssef  értékes előadáaát, valamint Slnka 

költeményeit. A műsor második réssáben fő 

városi művesek működtek közre. A korán elhunyt fiatal 
erdélyi koi'óaek, D tlda Jenőnek Pasimat HuagerlcuB-át 
saavalU el Tskáta Nagy Láazló A kiaafcbalgl  Időknek 

a hatalmas erejű jsjkláltásót éppen a költő halá-
lának évfordulóján  lélekbemarkoló élménnyel hsllottnk: 

Epévé válloasék a vla, mll lenyelek, 
ha téged elfelejtelekI 
Nyelvemia leaó vasaasget 
üssenek ál, 
mífcur  n^m téged emlegeti 
Hunyjon ki két szemem világa, 
mikor n«m rád tekint, 
n4pem, te «zent, te kárhozott, te drágái 

Az irodalmi est keretét a legtökéletesebb mttvószl 
élveaet'-oi biztosította Cserfalvi  Blla hegedűmUvésa, 
Máté Jolán oparaénekeanő éa a Gamma fővárosi 
énekkar. 

Az irodalmi estet Páldl Róbert rendeate. Kössön-
júk ezt a városunk kilturnlvóját, kösönségűnk lalését 
is halyea utakra terelését olyan maradék nélkül aaol-
gsló közösségi munkát. 

Püspökjárás Gyergyóban. 
Hősök napján a: elesett hősök mellett as élő hós 

püspököt, Márton Áront Ünnepelte Gyergyóaaentmlklóa 
iel^oe közönsége. 

A „székely p'dapök" Igaai ssékely papként nem 
csak mutatja népének aa égbe veaelő utat, hanem ve-
zeti népet, mego-ztva vele minden kűadslmea fáradsá-
got, nem riadva visaaa a fáradságos  küzdelmektől. A 
kbUcetaiitoli egyházmegyének abban a részében ma-
radt, ahol több buzdításra, uagyobb segítségre van a 
gondjaira bízottaknak szüksége. Ha már gyermekei 
egyreBzót ár<rán kellett hagynia, aaokat bagyta el, aki-
ket a vérsvig és faji  kötelék legsaoroaabban fÜBÖlt  boaaá: 
a székelyeket I 

Ezek a körülmények tusaik érthetővé aal aa égig 
ható örjinKt, sml a székely föld  lakólt moat betölti, 
mikor Főpáfziorusic  a határon túlról köaéjűk érkezett, 
hi>gy az erőiitéa ssentaégét kioaalja, ba|alkat orvosolja, 
nehóaséjelkeí, amennyiben lehet, enyhllBe. 

Ez iirömat osztó bórmauljalban szombat eate ért 
Gyergyószcntmlklósra. Ez a vároa különösképen ma-
gának követel! Aron püspököt, hlaaen — mint egéaaon 
fiatal  pap — három évig dolgosotl, alkotott, tanított, 
buzdi'ott, olyan erővel as eredménnyel, hogy kltörül-
heV/tleaül beírta oevél hivel lelkébe. 

Püspöki méllóség nélkül ls a vároa, mely a Salai 
káplánt -- nagy tehetségét éa lelkiségéi megillető tlas-
telettel vette körül — most a püspököt ugyanaaaal a 
szeretettel fogadia  óa ünnepelte, amit még mint káplán 
szokott meg Itteni híveitől. 

A fogadtatás  — a főpásztor  határozott óhajtására— 
hivatalos nem lehetett, de annál bensőségesebb éa zse-
rcteUól áthatottabb volt. Csupán BB egéaa csöpp óvo-
dások mondottak üdvözlő Bzavakat. A tanltóképaő nö-
vendékei juthattak még fogadtatáskor  a püspök köze-
iében. BB az uj iskola a Főpásztor jóságából nyílt 
meg Gyergyóaaentmlklóaon, a most a növendékek Igazi 
müvéssíeB énektudományukkal kedveskedtek a ritka 
Vendégnek. 

A délután fél  2-tg tartó Baentmlae ÓB bérmálás 
ulán (több mint 657 bérmálkoaó volt), még az Intéz-
mények óa egyeBületek kiküldötteit la fogadta  a fárad-
ságot nem iBmerő püspök. Mlndenklhea vo't egy pár 
ksdvea BSSVB, mikor aaonban Baülófaluja  fehérharlsuyáa 
székely gazdáit meglátta, könnybe lábbadt a fópáaator 
aaemu. 

.Mondják meg édesapámnak — űaente megindult 
hangon — ciűlörtökön hasa megyek, meglátogatom.' 
Ebbsn a pillanatban a főpáastor,  kl aok aaázezer lélek-
nek atyja, gyermekké váll, otthonát zseretó édeaapja 
ntán vágyódó gyermekszíve pirosra festette  arcát. B 
töméntelen munkából, Idegölő kttadelmekból jólesik neki 
— hacsak pár órára IB megpihenni BB édes otthonban — 
ha mindjárt fahérfalu  ssékely hás Is sz az otthon, BŐI 
talán éppen aaért Igaai nyugalmat és elpusstilhatatlan 
erőt ad. 

Délután 4 órakor már búcsúzott 1B a pflapök.  Saé-
kelyudvarhely 1B türelmetlenül várta. Üdvöslstet hoatam 
éa erősítést vlazek, mondta a Fópáaator. 

Mikor Lásaló Ijnác föesperes  plébános munkás-
ságát nyilvános elismerésbe részesítette, látssoll rajta, 
hogy est nem udvariasságból hanem lelki örömmel tessl. 



a-flc  oldal. O S I K I L Á P O K t i szám. 

Jél esett a püspöknek, hogy ai a lelki élet, aminek 
magvát O mig miit káplán vetette el, most u i a u o i 
tennéat boa a lelkei, fáradhatatlan  lelkipiutor basgol-
kadásában 

Áa latéaméayek fejlődéséért  la kllln kVuSeelet 
••adott a tevékeny, a mai Idők Mellemét leljMen 
megérté, saéleelátókörü plebánoanak. 

A gépkocsit, ami a Főpáaalorl kérlelhetetlenül 
eliiakltotta aaentmlklósl híveitől, gyBugéd kenek fehér 
orgonával dman foldlesitették.  lflntha  a virágra bízták 
volna, hogy a várod tiszta hltíríl kSnnyea ragaszko-
dással bestéi jen akkor la, miliar térhelllcK meaaae tá 
volédik Innen... 

Mintha álom lett volna a rövid páréráa püspök 
látogaláa. Mágia aa s vlgaaa óa erő, amit a Főpásztor 
maga után hagyott, bizonyltja,hogy valóság volt minden, 
a Jóságos Iaten sserjtő ajándéka a sokat aaenvudő 
aaikelţ níp aaámára. — nna -

Márton Aron püapoköl Csikvármegye aaékely nr'pa 
meleg uaaretettel fogadta.  A püspök áldoaéesütörtökön 
ráaal vett a káaaonl templomsiontelós Ünnepen. Erdély 
'íatollclamnaának Ünnepe volt aa s nap. hagneheaebb 
Időkben, amikor a világban templomokat ontanak össze 
a gyllkoa hadigépek, akkor s Tádéiméi életet élő ká-
aaonl sa'sfcelyek  t'mp'omot építettek. György Gábor 
fósaperes  plebánnaaal aa -Heu nem riadva vlaaaa aamml 
áldoaattól, megkficdö'tek  a 'íh-tetleneel. Éa ae Í»1 
tamplomot megnagyobbították, átépítették. Aa élő hit-
nek eat a teremtő nagyaaerüségét kösaönta meg Inte-
nének Kásson népével együtt u cslkl azákelyaée ^a 
áldoaécantörtököti megtörtént templomszentelés alkal-
mával. 

Aa egéaa calkl aaékilyeétcaek még a lelkében 
aaong aa ttnnep püspöki aaéaata: Vlgyáaaatok ég re-
gaaakodjatok templomotokhoa, bltetekhes. 

Ismételjük gyakran e^cek a ssiósstaak aaavalt. 
Márton Aron pUapttk, egy sokat sz^uved tt népnek a 
gyermeke mondj* nekünk. ho?y vlgţâtaunW a ültünkre 
Nagy Időkben hasznot! el na az intal' ai. Hlasailk, hogy 
megértette enne* a földnek  minden gyermeke Ha Igy 
vaa, akkor nlnca mhől falci.  Ac Itten nem hagyja el 
aat a népet, amely erős a hitében é* blaal tud a maga 
erejében. 

Márton Aron püspök Nagykáaao?bóI C'.lkt saradéba 
érkeaaii junlua 4-én éa kiásatott* a bérmálás Ba^nlbé-
gét. lnn:>n Calksaenldomo*oera utazott, meglátogatta 
édesapját éa a cslkaaen'damokosl temetőben pihenő 
édesenyjM. Esael be la fejeződ  itt a püspök csíki !á:o-
gaiása, tovább u'.aautt s euiyos küteloaségek uljáu. 

Az Erdélyi Párt mliködése. 
Ktfztudomáau,  hogy aa E'déiyl Párt Igen élénk 

tevékenységű fejteti  kl aa elmúlt parlamenti idősz*-
kokban ugy hogy oraságaserte kiliflţytOmet  kellett, 
éa magbecaülúsl aaeraet aa oreaág veaetől előtt. 

Most, miután oraaágoa érdekből a parlament egy 
blaonyoa Időig aárva van, aa Erdélyi Párt vidéki mü-
ködéaa még fokoaotiabb  flţyelmet  érdeme). A mai 
nehéa idők egymáa után vetik fel  a magoldásr > váré 
kérdéseket, a melyek megoldásában aa Erdélyi Párt 
uam sattnik kBsremUködnl. 

A párt előtt teljesen iímoratesuk a gaadák pa-
nassal, 8 ha mégis folytonosan  tCralemre, egységre 
kelt felhívja  a figyelmeket  annak oka a mai töriénelml 
Időkben rejlik. 

Vannak egyes hasaoni'.<BŐk, flaetett  ágltátorok, 
vagy képzett Baomélyl sérelmekből kiindulva, fe'hr."ü 
nálva a nép tájékozatlanságát, Igyek-snek egységet 

bontani, aat gondolván, begy most is, mint a régi 
békebeli Időkbea, megengedhetik magúnak minden 
komoly oknélkBl a békés egységet zavarai, nem gon-
doljak meg Ml, hogy u Ilyen eljárás ma egyenlO a 
hMaáralásBa). 

A magyar kormány orlásl erőfaaaltéasket  teaa; 
minden gyermekét egyenlő aaerelellel Igyekaalk kebe-
lére ölelni, a ha valaki est méltányolni sem tudja, 
legkevesebb, hogy álljon félre  és hallgaaaoa, ellenkező 
esetben meggondolatlan viselkedésével sajál magát 
aárja kl a magyar nemset kSzöaaágéből. 

A ditrói Vöröskereszt ünnepe. 
Mindent a HaaAiitl ea a mai knmoly Időknek a 

jelszava, és eat váltotta valóságra nagy sikerrel a 
VdriS.sssrt'ast dllról fiókja.  Kevés beeaéddn), de annál 
értékMebb munkával, odaadással éa áldoaatkéssaéggel 
és rátószűlti-ágfel  readeste img Ünnepélyéi. Nem lehet 
ssó nélkül elmenni a téay mellett, meri ugy a kivitel, 
mint na erköic'l îs anyagi siker méltó arra, hogy meg-
említsük. Adná a magyarok isleno, hogy mladen hann-
flas  megmoaduláaunk eunylre megértő aaivekro, ennyi 
áldosattéBsségre és visszhangra találjon I 

As előadás a dltról köMégbáaa nagytermében 
folyt  le. A nagyterom laléseaen feldlssltve,  berondeave 
várla a nagyszámú közönséget. Pisar villanyvilágítás 
lepte mag a belépőket éB kevesen tudták, hogy as 
áram fejlesztéséhei  aaBkzéges anyag; neveaetesen a 
fasaén  is egy hozzájárulás a nemes célhoa: a helybeli 
kovácamesterek ajándéka. A színpad rögtönzött volt 
ugyan éz alkalmi, azonban kitűnően megfelelt  éa az 
előadás során teljes megalégedást váltott kl. 

A Saóaat éneklésével kezdődött meg aa UanepBég. 
A helybeli Iparoaegylat dalárdája énekelt Petrea Ignác 
karoagy vezetésével. Nam lehel dicséret nélkül hagyni 
est a c^sstn'dt, hogv aa IparoBok a nagy cél érdeké-
bea hajlandók voltak UunepJSknek jél megérdemelt 
nyugalmát bét napra feláldozni  A próbákra áldozott 
estékről nein la beszélünk. 

Aa Ünnepi megnyitó beeaédel Pováaaay Lássló 
veaetójegyző, a ditrói VÖröakotesKt elnöke tartotta. 
Neui fráziBOk  vo'tak a beszéd'jen, hanem komoly gon-
dolatuk, megszívlelendő lányoknak a feltárása.  Mint a 
hangya egy máksaemnyl főiddel  Járu1 a fcoly  építésé-
bea, ugy lehet no-itzor a legkisebb adományokkal ls 
elótegitonl a Vdrüakeresatet nagy és áldotitos BiUvé-
ben. B -Hzédábpo u báoy számadattal la megvl'ágltotta 
est a hetalmaa munkát, meiy aaemttnk elélt, de a 
koirii'y mu'ika uiesdjében fo'ylk  le. A beaaéd mély 
hatását a fk'cswtl.  uó hálás Upaok bizonyították. 

Mini tz'.nea mezei virágok, olyanok voltak a szín-
padon a levente leányok KB legények, akik a „HWMe* 
aaékely táncot adták eló. Jólesett a aaemnek a saékeiy 
ruhák tarka torgatagábaa felüdülni. 

A táec után Pováiaay .Erasébet adott eló két 
költeményt, az ünnopség szelleméhez slmu'ó hangnla-
luakat. Bok embernek csillogok könny a saemében a 
mély átérséssel éa hozzáértéssel előadott versek ntán. 

RVvId szünet uián egy alkalmi aanakBr adta eló 
Liszt üni-epl dalát. A aenekar tagjai mind a helybeliek 
sorából kerültek kl. Két hegedű, egy mélyhegedű, 
nagybőgő, zongora éa harmónium alkották a aenekar 
magvát. A második aeneMám egy, a kuruc Időkből 
való dal volt, mely annyira megayerte a kttaSnség 
tetBséaét, hogy meg 1B kellett Ismételniük. 

B bogy a mosoly se hiányeszék aa a|k»król, tré-
ás pároa jelenei kővetkeaetl: Góbé a törvény előtt. 
Qíbét lehetett volna ugyan sokat kapni, de két olyan 
embert, aki ugy eló tudják a kis jelenetet ídni, mint 

C Ferenc és Kovács István, olyat keveaet kapai. 
la kacagás és taps Jnlalmasta meg fkát. 
Saabé JésMf  leveate Gyéal Gáaáaak mélyórtelaiü 

versét: .Csak egy éjuakára» uavalla, maJdPovásaay 
Brssébel saérakoatatu a klaBnaéget egy komoly éa 
hOHáértéssel előadott zoagerasaámmal, ami nemcsak 
ditrói vissoeylatban állotta velna meg helyét 

Cslte Károly Us Jelenetét: .Blrl néni fogsdotl 
leánya' adták eló flatai  leánykák. Kis Jelenetnek Indult 
a darab és mikor kissé elmélyít as ember akkor vette 
éssre, hogy meaayl snlyos gondolatot tartalmas éa 
mennyire öatsevág a Víröekeresst célkltüaéaelvel éa 
alapgondolatával. 

Németh Mária traitónó a tőle magaaekolt humor-
ral éa rálermellaéggel adla elő aa „Azért la fárjhea 
megyek" c monológét. Nem la monológ veit talán, 
hiaaen előadásával annyira macával sodorta a közön-
séget, hogy mindenfelét  a helyealések éa biztatásuk 
hangja hallatssott fel.  Sok és hálás taps koronásta »a 
előadóuő munkáját 

A magyar Ifjúság  Imájál énekelte as Iparwegy-
let Dalárdája. Komoly asám volt éa msgérdemelt si-
kert sratott. 

Székely Ibolyka tolmáosolta Mécs Lta ló : „Hl-
saek a véraa&raódéabsn* c. nehéa költeményét. Ko-
moly éa meleg hugja nagyon Illett a költemény alap-
gondolatához. 

Újra csak a levente leányok éa legények perdül-
tek a aalnre éa táncolták a .gyergyól ceppelt.* Mind-
két táncot Bjjkónó Patka K'ára tanítónő tanította be 
éa begy milyen sikerrel aat tanúsítja as, bogy fárad-
hatatlanul kellett megismételniük, engedve a kővelelő 
lapaokaak. A láncokhoa a seaét Gega helybeli Mnésa 
zenekara aaolgáltatta. dallemső arra, hogy a nép meny-
nyire megérti jó vezetés mellett a nagy célokat ea 
mennyire áldozatkész tud lenni: a nevezett aenésa 
három héten át Járt próbákra, kél ünnepnapját adta 
oda áa amikor a flaetésre  került a sor egéssea magá-
tól értetődően mondottn, hogy ó esi Ingyen tette, mert 
ennyivel tartozik haaá|ának. 

A alvós és kedvesen ssórakostató ünnepség a 
Hlmausn fenséges  akkordjaival ért véget. 

A rendesésnek sslve és lelke Pováasay Ltaaló 
községi veaetó Jegyző volt. Aki nem kíméli fáradBágol 
éa áldozatot, mikor a kerel összeállításáról és annak 
a kiviteléről volt ssó. Hs el Is hárított magától minden 
dicséretet aaaal, hogy caak kötelességét teljagttelte, 
mégla övé marad aa orosslán réM. A randesésben és 
adminisztrációé munkában legalaó segítsége Kopács 
Janóná volt, akinek kSaaönhetó a terem laléaaa beren-
deióse, feldlssHése,  a színpad bebuloroaáaa. 

A küaaégházn oagy termében rendes körülmények 
köaött moal előadás aaokott lenni. A moaltulajdonoa 
la jól megértve a történelmi Idők hivő aaavál a ktllöu 
ben Igen jó bavételial kecsegtető két ünnepnapra le-
mondott minden muil előadásról. Jólesik hallani éa 
tapaaatalni a uial unhéa Időkben aa Ilyen nemes geaa 
tusokat. 

A krónikás nem mulnsathalta rl beMámeléjában 
külön kiemelni Németh Manyi tanítónőt, aki egyforma 
saeliemeaséggel konferálta  a komoly éa tréfás  saá-
mokot ls. A legaeheaebb saerepak egyikét töllKll» be 
klfogáslalanul,  maga ntán semmi kívánnivalói nem 
hagyva. 

As előadást nagy aaámbaa látogató közönség 
minden egyes esetbeu megelégedetten és felfrluüive 
hagyta el a termet. 

Mindennél bessédesebb aaoabaa az elszámolás, 
mely aaerlnt aa ünnepség tlaata bevétele meghaladta 
aa egyeaer Pengót I Nagy ÜMaeg, aaonban a legjobb 
helyen van. a (magyar) élet, család éa boldogság meg-
Brsólnél. 

• • 

A dltról Váröskerasat Egyesület e megmozdulása 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Ősik vármegye fő-  és alispánjai. 
Irt»  Tusnádi Élth»»  Ojuia dr. 

'J'uHuádfllrdő,  május lió. 
111. 

Gy&lókay  Sándor.  (1910—1917.) 
Saentgyörgyi éa gyalókai Oyalókay  Sándor gróf 

Tiasa  István miniszterelnök saUkebb, úgynevezett „bi-
hari gírdiji'-hoz  tartozott. ÉdeBatyja Nagyváradon 
volt táblai tanácselnök. O maga Saászrégenben volt kir. 
járásblró, majd a esiksseredai törvényszék e'nöke lett. 
Elénk táraadaimi életet élt, majd elvette feleségül  özv. 
Törők  Antalné aaül. Técaői Móric Vilmái, aki egy igen 
jólelkű, vendégszerető és szeretetreméltó feleség  éa házi-
asssony volt. 

Az 1910- évben a munkapárt jutott uralomra. Csík-
ban a caiklak épen ugy versenyeztek a főispáni  állásért, 
mint 1906 ban a koálicióa uralom Ideiében. A kormány 
a belháború levezetésére újból a régi módhoz folyamo-
dott: Oyalókay  Bzemélyében nem caiki BzármMásut 
nevezett kl főispánnak. 

Oyalikay  jellegzetes alakja volt a régi szabad-
elvű világnak. Tina  Istvánnak rajongó híve és önfelál-
dozó, hü 3B kötelességtudó katonája volt. Főispáni állását 
a régi fényhez  méltóan képviselte. Sanda  Pétertől Ssat-
mármegyéből vett négy szép fekete  lovat ÓB négyes 
fogattal  tette meg látogatásait. Vagyonos volt ugy ő, 
mint felesége.  Beiktatása alkalmával kétszásötvenszemé-
lyes pezsgős ebédet adott. Máskor ÍB gyakran látta ven-

dégül a törvényhatósági és a közigazgatási bizottság 
tagjait Felesége híres gazdasBzony volt. Egyébként 
Oyalókay  igen takarékos ember volt, de a háború alatt 
— példát mutatva — hatszázezer pengő  értékű hadi-
kölcsönt jegyzett, ami Igen hatalmas Összeg volt. 

HOBSZU bírói pályáján megszokta a hivataM köte-
lesség pontos éa lelkiismeretes teljesítését. Ebben nem 
ismort határt. Főispáni leendőit is a „hivnialnok"  szo 
kásához képest szigorú előírás szerint teljesítette. 

Oyalókay  erőteljes mozgalmat indított a madé 
falvi  vasúti gócpontnak Csikaaeredába helyezéséért és a 
Csíkszereda—székelyudvarhelyi vasul kiépítéséért. Tisza 
István miniszterelnök és Hieronimv  kereskedelemügyi 
miniszter elé Bzáztagu caiki küldöttséget vesetett. Igé 
retet kap unk, de a háborús Idők miatt Bemmit sem 
teljesítettek. 

A talában Oyalók&y  nem volt szerencsés terveinek 
keresztülvitelében, ami nora a jószándikán, hanem a 
háborús akadályokon mult. Az eleő világháború alatt 
ő vesette a nagysikerű „4raoya< vásárt" mozgalmat, 
igyekesetl a hadbavonultak családjai segélyét felemel-
tetni,, kéaőbb a hadlkároaultakat, a gazdákat segíteni, 
ami caak réMben sikerüli. Ugy ő, mint a vármegye 
tlsstikara mindent elkövetett, hogy segítsen ott, ahol 
szüksége mutatkoaik és ahol jogsérelem forog  fenn.  A 
megye azonban belső hadszíntér volt, msgyar és német 
katonákkal volt megrakva, ami ugyancsak kemény pró-
bára tette a közigazgatást és a lakóaágot. Ekkor jött le 
Tiata  István mlnlutarelnők és Csikssontmlhályi Sándor 
János belügyminiszter, akik maguk elé idézve a vár-
megye tisztikarát, ugyancsnk kemény leckét adtak a 
tisztikarnak. Tiata  a tőle megszokott eréllyel vágta kl: 

„IVem a gazdik  it a polgári  lakóiig  panaszai 
moat a fontotaki  A katonaság igényeit  kait  ki-

elégíteni,  mert anélkül  nem lehet a hiborut meg-
nyerni." 

Én a miniszterelnök mellett állottam. Megdöbben-
tett hangjának keménysége éB meggyőződésének ereje. 
Pedig a lecke igaztalanul  érte a tisztikart, mely sz 
országban, közvetlenül a határ mellett, az arcvonal há-
tában, a legnehezebb szolgálatot teljesítette és mindig 
csak a jogoa polgári és magánjogi sérelmeket igyeke-
zett — legtöbbször sikertelenül — orvosolni. 

Végeredményben a tisstikar, mely soha sem várt 
eltBinerést, Csíkban nem kapott semmiféle  elismerést. 
Qyalokaynak  a menekülést ls terhére Írták, bár ebben 
a klllrltést elrendelő kormány volt a hibás. Ml ezekben 
az Időkben megtanultuk, bogy más a jog ós az igazság 
békében és más háborúban, különösen a belBó hadszín-
téren I 

Az 1916. szeptember 2-án Tuta  a monarchia 
egységének és a magyar nemzet hűségének blnonvllá-
sául otMáatagu hódoló küldöttséget vezetett Ferenot 
J,4 '?8 / ele- Calkból tagjai voltak: Oyalókay,  Mikó 
Bálint, Szabó György fóesperes,  Litár Miklós föld-
birtokos, Sándor  Lássló rendőrtanácaos és Éltbet  Gyuln 
dr. árvsa. ülnök, lapszerkesztő. Bécsben ugyancsak nagy 
ünnepségekkel fogadták  as Stssáz dlszmagyaroz kül-
döttséget. 

Az 1916. decemberben megtartott koronázáson 
résztvettek: Oyalókay,  Oirőg  Joachim eaperee, Fodor 
Antal klr. közjegyző, Sándor Lássló rendórtaoácsos és 
Bitbet  Gyula, kl a vármegye gyönyörű kékaelvem zász-
lóját vitte. 

(Folyt, köv.) 
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után tevábbi gyűjtést rwdeiett. A i k k k m M kárhás 
róuére berendeaéal tárgyak megajánlását kérte. Ditró 
népe — átéreave a mai Idők paraacssaavát — vlsssa 
nem riadva aa áldoaatheaataltól, mintegy 1600 drb 
kuiönböső tárgyat: ágylepedöt, párnát, pokrócot, lagat! 
adányt foglalt  Jegyaókbe, hogy hí alád MMváara be-
etoigtltathaaaa. 

Anlg (lyan óa eaekhea hasonló m>gmoadnlásra 
b szegély falvak  nép; önként, zugolédáa ué'kfll  vá>«!-
koalk, aem félthetjük  nópbukel aa Idők sodrától, biz-
tea remélhetünk aa eljövendő boldog ujkerban. 

A ditról Vöröskereszt Egyesület elnökének, Po 
váasey Lásaló fójegyaóaek  aa arodméayokért kösso 
oelet mondnak I 

Munkánk, termelésünk a győzelem 
jegyében. 

Mikor a nemaet léte veuálybea forog,  akkor a 
veaaéiy elhárítására és a feltétlen  gyóaelem klvtváaára 
kicsinek, nagynak, férfinak  éa aőaok, aaegéayaek éa 
gaadagnak mnnkéba, aorompóba kell állnia. Erre a ml 
gasdakösönaégüaket tanítani nem kell, mert aa elmúlt 
világháború beblsosyltotta. hogy a gaadaréteg, amely 
aa orsaág legnagyobb oaatályát képeai, meglette köte-
leaaágét kina a harctéren ea tdekaaa. Blaonyság aa, 
bogy aa orsaág területén ellenaég nem volt, hanem 
tniissse a halártól, Idegen ellenséges ersaágok sslvében 
barcolt becsüleltel és hőalesea a magyar honvéd. A 
boonvalók, férfiak,  nók, fiatalok  éa Sregek kasBkben as 
ekével és sarlóval győzedelmesen küsdöttek, hogy n 
ülna- és ltthoalevóknek kenyere meg legyen. Meg Is 
volt Hogy mégis tragédiák kövatkestek, aanak sem 
okozója, aem rósaese nem voll, haaátlanok, péaséhesek 
hoslák reáak a veuélyL 

Biek sserlnt megtettük köteleuógüaket aaáaaaása-
létoaao a múltban, amikor orsságuakst közvetlenül nem 
iesyegetle oly nagy vesaély, mint most; mikor as érde-
kek Idegenek voltak, de ml áldosluak. 

Nem kell mondani senkinek, hogy a vesaély most 
nagyobb, mikor aa ellenség kt akar Osnl otthonodból, 
el akar|a venni földedet,  klveasnl gyermeked keaéból 
az Imádságos könyvet, esael együtt as latent a végfii 
gyermekedet la. 

Ml menthet meg mlakel eltó! a rémtől? As aa 
összetartás, egymás támogatása, melyet aa elmúlt 22 
év alatt megteremt «ttllak és a meg aem uűnó munka. 

ttokaser halljnk, hogy a gaadának most többet kell 
dolgoanla, bogy minden talpalaitnyi földet  meg kell 
művelnie, hogy többet és Jobbal teremjen. Bit tulajdoa-
iép6n gazdáink as ó lehetőaégelkhes képest eddig Is 
megtették. Most inkább arról van asó, hogy a minden 
uapl életben a masőa, aa erdóa, aa latállóbaa, aa ud 
varon munkaköaben öntudatosan egy nagy cél érd* 
Kében vsgeazűk mankónkat. Hogy tudjuk asl, hogy es 
a mnnka nem egy régi, rendes, egyoidnln tevékenység, 
banem egy aaentügy, a gyiaelem  Jegyébon éa érdeké 
ben történik. 

Ua es a geadelat átjárja a gazdáink aalvét, ve-
aéjót, oem kell sok Matatás, taaltás, tudni fog|ák  köte-
lességeiket és ast meg Is lesalk. Dolgosai, gyósnl és 
lenni, vagy sem és elvasaal. 

Ba aa Idők paraacaa ma és aaek köaött kell vá 
1 ásítani. A válasatás aem kétséges. 

Aaért dolgosnak, hogy gyózsdnJe, aaért adjuk be 
a köafogyasaláara  fölöslegünket,  hogy a küadő kato-
nának éa a harctéren nahéa munkát végső állatnak 
legyen; aat akarjuk, hogy a hoanlévök megkapják a 
nekik kijáró adagokat, hogy a munka savartalaaul 
menjen, hogy elégedetlenség sehol ae legyen I 

Nem aaérl akarnak több termelést, hogy hadl-
gaadagok legyünk, hanem asórl, mert ldehaaa la hon-
védek, .gaadahonvédek" vagyuak éa mladea körűimé' 
ayek köaött gyöaal akarunk. 

Bal célosaa a mostani nj terméaybeaaolgállatáal 
rendelet la. Aat akarja, hegy minden talpalattayl föld 
meg legyen munkálva éa haaanoa terményt adjon, ami-
ből legyen aanak, aki előállította, de legyes a katoná-
sak és a gasdálkodással nom foglalkoséknak  ls. Mert 
a magyar földnek  el kell tartania fialt  1 

A rendelet saerlat a reades gaada könnyen eleget 
fog  tenni beaaolgállatáai kötelesettaágéaek és meg less 
kímélve aa eUoaőraéstől éa Igénybevételtől. A rendetlen, 
hanyag éa csak magára gondoló gasdát pedig rá fogja 
saorllaal, hogy ő la dolgoaaoa végre másért ls, sem 
csak magáért. 

Amint már a hírlapokból atb. mindenki jól tudja, 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkssereda, Qyergyésneatmlklós, Ztlsh. 

itáa aem aat fogják  aésal, hegy háay máasa gabonát 
csépelt a gaada és igy háay mássá vaa a gabeaalapon 
a eaaek folyláa  mit tud » kös céljaira fordítani,  hanem 
ast, hogy meaayi a saáotéföldje  és ennek mennyi a 
kataastsrl Ussta jövedelme éa ennek folytán  előlródlk, 
hogy meaarit kitel—  bwelgéltatni  még akkor ls, ha 
nem t-rmelt, vagy rossanl termelt. 

A rossaakaralnak, magukaakvalék éa ssámltók 
felsülnek  s a anttogók, hogy .aaaylt termslek, am-nnyl 
nekem kell* roaasnl járnak, mert a saáatóterülel nlán 
aa előirt mennyiséget mindenkinek be kell adnia, Itt 
kitérő nem less. 

A rendelet saerlat Igy a spekulálók Is be kell 
álljanak a Jó és becsületes gaadák soraiba, dolgoanlok 
kell, Jobb gasdákká kell váljanak, hogy előirt köteleB-
aégelknek elegei tehessenek és maguknak la maradjon. 

Így 1) van es rendjén I A jó gasdát éa haaafli,  aki 
nem kényaaarből, hanam kötelességből dolgoalk ós ad 
ellenőraóB nélkül, békében kell hagyni, a máaikat pedig 
rákenyuerltenl, hogy dolgoaaon, a akkor la adjon — ha 
földje  vaa — ba nem termelt, vagy roaasnl termelt. 

A Jar csak-terv a aaántó óa ennek kalaaalert tlsata 
Jövedelme alapján állapítja meg a besaolgiltatáal kul-
csot busaegységban klfejeave. 

A fentiekből  lálsalk és Ismételten hangsuiyossuk, 
hogy aanak a gaadának, aki céltudatosan, ahogy aaoktuk 
mondani slntenalven* gaadáikodlk — aem fog  aem ne-
hésaéget, aem nagy gondot okoanl a besaolgáltatás, es 
a nagy ldőkhös Illő nemseti áldosalksBsség. Ha figyel-
mesaa átaéaaük a beaaolgállatáara vonatkosó táblása-
tokat, kitűnik, hogy a gaada aránylag Jobban jár, ha 
arra törekaalk, hogy hlaolt sertést, vagy állati termeket 
atb. aaoigáltaaaoa be, mivel aagyobb bnaaegységet tud 
eléral aasal a saemea lermtaayel, amit feletet,  mintha 
besaolgáltatla volaa. 

Baek ntán a gasdáaak kötelessége, bogy saámot 
veasea magával, megállapítsa, mekkora a szántóterülete 
s ssntáa, hogy snnsk mekkora a kataaaterl Huta Jöve 
delme aranykoronában; ha eal la tudja a tlaatában vaa 
aasal, hogy egy aranykorona kataaaterl llssla Jövedelem 
után 10 busaegységet, vagyis 10 kgr. kenyérgabonái és 
esenfelül  még 40 basaegységaek megfelelő  meaőgaa-
daságl terményt kölelea besaelgálUtal, akkor a táblá-
saton klaaámlUtalja, előírhatja már moat magának u t , 
hogy mit éa mennyit fog  a köaellátáa céljára bocaájtaal. 

Mindenki lluláa láthatja, hogy minden tőle függ, 
as ia, hogy mit termel, ml Jobb, aa la, hogy mit ad a 
talán előre kellelt volna mondjam, as, hogy miképpen 
dolgoalk. Kt bogy dolgoalk, ugy veszi haaanái. 

A nagy Idők mindenkire nagy kötelességeket ró-
nak, a mi kötelességünk a munka, a termelés biztosí-
tása. Ha u t a nagy éa fontos  kötelességünket meg-
tesszük, agy mint a fegyverforgató  honvéd végal életét 
koakáalató kötelességét a becsület messjén, akkor el-
mondhatjuk, hogy ml most első és hátsó arcvonal nem 
a békéért harcolunk, hanem végső nagy „Győzelemért", 
a keresztény nagy Magyarorsságérll 

LBANY1NTBZBTB: Bsllágysomlyól Takarékpénztár a 
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VÁLTÓKÖLCSÖNÖKBT fo lyóa l t . 

ÁTUTALÁSOKAT u orsaág bármely piacára eMköaöl. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Érettségi találkoaé. Felhívjuk uokat aa 

Ifjakat,  akik tanulmányalkat a calkueredal róm. kai. 
.Segítő Mária" fógtmnáatumban  u 1982/88-aa taaévben 
végealók, hogy f.  hó 29-én (Péter éa Pál napján) meg-
tartandó érettségi találkoaójnkra réuvételűket meg-
előzőleg f.  hó 26 lg Llff.er  Vllmoa gyógyueréaanak 
(Cslkssereda, Apafi  n. 8.) levelesőlapoa Jelentsók be. 

— Kaüat-mise. Csendben, minden feltűnés  nél-
kül mondta el enűst miséját a calktaplocal templomban 
Ltjos Baláss cslkmadófalvl  plébános. Lsjos Baláas a 
calkl papaágnak egyik legkiválóbb tehetaégü tagja. 
Hnuonöt aaitendó minden Idejét a becaűletea hivatás 
és fajtájának  uolgálata töltötte be. Lipunk megbecsü-
léssel és sseretettel outoslk ebben as értékes ünnepben. 

— Kosaorumegváltás elméa Idősb. Barcsay 
Dánes elbaláloaáaa alkalmával öav. Helwlg Jánoané 
badlárvák javára 20 pengői adományoaott a Vörös-
keresat atjáa. 

— A főgimnázium  érettségi vlasgálnak 
eredménye. A uóbell érettségi junlus 1 és 2 napjala 
volt. Elnök: vitás Dr. Boga Alajoa pápai prelátus ka-
eoaok, kormány kép vizelő: Papp János glmn. Igugaló, 
tsaácsos.Bsébellre állott: 16 taanló. Kitüntetéssel érett: 
Farkas Tibor. Jslesen érett: Kanabé Pá'. Jól érett: 
Farkú Pál, Devlci Árpád, Máthé Jóssef.  B'ett: Fodor 
Zoltáo, Mssel Lásaló, Miklós Róbert, Papp Andor, Ráca 
Bila, Skovrán Aladár, Saabadoz Győző, Ztarnocaky 
Tibor. Kit tanuló javítóra, egy pedig a vizsgálat meg-
ismétlésére utasíttatott. — A calkueredal róm. kat. 
gímnáalum pártfogói  és barátai, aUk Jóakarattal figyelik 
aa Inléaet munkáját éa mladea erejűkkel támogatni 
akarják a tanuló asékely fiakat,  1466 (eseraégyasás-
hatvaaöt) pengői és 86 drb könyvet küldtek u Igaaga-
tóaághea. Nemcsak aa ősi lutéaethea való ragaazkodá-
ankat akarják eaael a nagyuarű ajándékkal kimutatni, 
hanem jutalmasal Uváaják aa arra érdemes taaulókal, 
hegy eaaal valamennyit munkára buadltsák. De fenn 
akarják tartani a kapcsolatot la as Idősebb és u Inté-
zetből most kikerülő nemzedék kösött, begy mlnd-
ayájae egy aagy oaalád tagjalaak éroaaék magukat. 
Aa Intései Igaagatóaága kedves kötelességének tarlja 
nyilvánossá la megköasönal a Jutalmul küldött adomá-
nyokat, amelyek arra fogják  öaatönöaal n jutalmazol-

takat, hogy majd aanak Idején ők la haaoaléu caela-
kedjeaek. Jutalmat adlak: Csali .Baontgyörgy" sörgyár 
csíkszeredai fióktelepe,  Marosvásárhelyi Takarékpéastár 
calkueredal fláklntéaete  100 P, .Tranuylvaala" Bank 
cslkaseredal fiókja  60 P, Dr. Kolumbán Jóasef,  Dr. Ko-
vács Károly, Dr. Brőu Péter, Dr. Bsékely Gyula, Fejér 
Béla, Dr. Vltályos Gésa, Dácsy András ós Jánu, Gáspár 
Gábor, Erőss Vilmos 60 P, Alvása Árpád, Baopos Lajos, 
Dr. Daradics Félix, Vákar Lajoa, .Transsylvania* bank 
tiutvlselőkara 40 P, Bíró Ferenc, Feaka Ferenc 80 P, 
Domokoa Sándor 26 P, Farkas Pál, Tusaádi János, 
Lîffiur  Marcel, Dr. Balásay Kálmán, Dr. Verzár Móric, 
Dr. Máthé Láuló, Borbély Samu, Szőke Mihály, Karda 
Akos, Saatmárl Jóaaef,  Dr. Balló Jánoa, Dr. Pltner Árpád, 
Dr. Ráasegh Tamáa, Dr. Caadő Jánoa, Dr. Karda Iatváa, 
Karácsony Jánoa, Botár Dávid, Dr. Bithea Badre, Gon-
dos Gyárfss,  Saása Gergely 20 P, Dr. Baláa Kálmán, 
Tőke Bínl, Karda Ödön, Salymosay Ferenc, Kováoa 
Jenő, Helwig Vilmos, Dobon Aron 10 P, SaékelyfSldl 
Tanítók Szövetkeaetének könyveaboltja, Dr. Kolnmbán 
Jóuef  8 - 8 P, öav Vákár Lajoané, Pétar Ferenc 6—6 P, 
Blekes Zoltáo 6 P óa Saabó Ilona 8 P. 

— • gyergyóaaentmlklóal téli gasdaság-
lskolába felvételért  aaeptamber l lg lehat fo-
lyamodni. Tanulmányi Idő kél év, amely két elméleti 
éa két gyakorlati félévre  oaallk. Az elméleti félév  no-
vember 1— március 16 aa lakolában, a gyakorlati félév 
odabaaa a szülők gazdatágában, — u Iskola tanárai, 
nak felügyelete  alatt. As érdeklődőknek felvilágosítást 
ad a m. klr. téli gaadaaágl Iskolák IgaagatÓEágal 
Gysrgyószeotmlklóa, Fogarassy u. 6 sa. 

— Ami a legjobban érdekli ma a síülöket l 
Nagy ÓB nehés gondol okos a szülőknek gyermekük 
lskolanevelési kérdése. Ettől a nehés gondtól mentesíti 
a köaehault napokban megjelent .Hual Iskolák, Nevelő-
intésetek ét Internátusok Ismertetője' cimü uakkönyv. 
Aa lakolalamertetőből tájékoatatáat kapunk aa egéaa 
orsaágra kiterjedő legkűIönbSaőbb Iskolákról, nevelö-
Inléaatekről,ssaklBkolákról, Így: gépipari, villamoalparl, 
textil, vegyipari, szövő, fonó,  fa  és fémipari,  kertéflaetl 
és bőripari atb., valamint guduágl taalatéaetekről, 
nőképző és háatartásl Iskolákról, gyógypedagógiai In-
tóaményekról, lakolaaaanatórlumokról, Internátuaokrél 
éa kollégiumokról. Tartalmazza még a könyv as lakolák 
felvételi  feltételeit,  valamiét a pályaváluatáshoa aaük-
aégea fontos  tudnivalókat kösll. Saámos aaakclkket 
közöl éa foglalkozik  a lehetséges gyermekek védel-
mivel Is. A Bsép kiállítású ós n maga nemében páratlan 
éa héaagpótló könyv Dr. Ozorai Frigyes ny. saföv.  kö-
aéplBk. főigazgató  munkája. A könyv ára: P. 12. Kap-
ható minden köny vkereskadésben, valamint a kiadónál. 
Dr.Oioral Frigyes, Budapest III, Arpád-fejedelem  ulja 62' 

— Meghalt hirtelen Botár Béla Celkvár-
megye arvaazeki elnöke. Calktaplocal Botár Bila 
Calkvármegye árvaszéki elnöke 1943. junlus 9-én vá-
ratlanul meghalt. A btrt Czlkvármegye köaönaóge 
mélységes megdöbbenéssel fogadia.  Hirtelen jötl a 
halál hl re. Hlssen megelőző nap mig Itt Járl kösöttünk 
es a fajtáját  lángolóan sseretó becaűletea tutvérűnk. 
Botár Bila 1901-ben lépett Czlkvármegye törvény-
hatóaágának saolgálalába éa a Vármegye árvusókéhes 
1907-ben került át. Btlől aa Időtől kendve meleg szív-
vel uolgálta a vármegye árváinak Ügyét. A román 
megsaállás Idejit saáműaetéaben töltötte de amint le-
hetett aaonnal beállott lamét u ujjáépltéa aaolgálatába. 
A régi Cslkaaereda kulturális életében élénk tevékeny-
séggel vett réut. Működő tagja volt a Cslksseredal 
Dal és Zsneegyeaületnek. Botár Bila főldlmaradványalt 
Junlua 11-én nagy réazvét mellett helyezték örök pi-
henőre. 

— Középfokú  gaadaaágl tanlatéset Sepsi-
szentgyörgyön. A m. klr. Földművelésügyi Mlnluter 
a Ssékelyföld  meaőgaaduágl műveltségének fejlesstése 
érdekében SepBluentgyörgyön m. Ur. kösépfoku  gaa-
daaágl tanlnlésetet lótesltell. A 943—44 tanévben meg-
nyílik a második évfolyam  la. A • . évfolyamra  kttlön-
böaetl vlssgával felvehető  u , aki valamely köséplBkola 
V. ossl. sikerrel elvégeste. A IV. évfolyam  befejutével 
a tanulók .Meaőgaaduágl képesítő blsonyltványt* kap-
nak. Bzek a képsaltett gaadák belratkoahataak: A mű-
egyetem meaőgaadaaágl osztályára, a meaőg főiskolákra 
vagy akadémiákra, kertésaetl akadémiára, felaó  tejipari 
éa lejgazduágl, Biőlésaetl ia boráuatl tanfolyamra, 
jegyzői tanfolyamra,  államszámvltelre. Az érdeklődők-
nek bővebb felvilágosítást  ad a m klr. kösépfoku  gnsd. 
tanlntéaet Igaagatóaága, Sepslsaentgyörgy, Mátyáa ki-
rály u. 8 aa. 

Fej-
éa derékfájás,  émelygés, aranyér, 
tisztátalan telni gyakran csak 
eméaztéalzavvok következménye. 

K K « E S 3 S E K 
— A gyógrazeréaal pályára lépő IQuság 

egyetemi aegélyeaeae. A kultusamlaluter most meg-
jelent rendeletével a gyógyuerdssl kiképzés eddigi 
ötéves időtartamát négy egyetemi évre csökkentette 
olyképpen, hogy a gyógyssertárban eltöltendő egyéves 
gyakornoki Időt aa egyetemi IQuaág a nyári vakációk 
alatt ia elvégezheti. A gyégyzseríasl pályát élethiva-
tásul választó, szegényesreu, de Jóelömenetelű és tá-
mogatásra érdemes Ifjak  Budapesten Intézeti lakást, 
ellátást és tanulmányi segélyt kaphatnak a Ssagény-
Borau Gyógyaaerésshallgalókal Segélyeső Blaottaágtól. 
Érdeklődők a Páamány Péter Tudományegyetem Gyigy 
sssrésaetl Iitésetének Ijugatéságáhea fordulhatnak 
felvllágoaltásirl.  (Badapest, IX. Hlgyu Endre a. 7-9.) 
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— Labdarugó mérkősés vasárnap, ]anina 
13-An. Csíkszereda labdarugó ciapala1 aa nlóbbl Időben 
lendületes esép fej  lód vap. A1 CBSnat rendaaerea 
munkájától további 'eredmisţak várhatók. A Mzönsé-
gűok sportszeretet? itlad' *>iii?tn bozaijárnl a cispat 
lelkesUéBébae, ekén kAr];\!<, box? nsntán an vonja meg 
támogatását etló! s űntaUugtói.'Fuhlvjuk a flfyalmét 
juolna 13-én, vantritap délután fol  6 órakor a maroc-
váaárhelyl MAV. csapatával v*ló mérkőzvén*, nmei;, 
városnak egyik legkimagaslóbb sporteseményének Ígér 
kcaik. Csapattfasaeállliásujlt:  Kopaca—lfedgyeB—Ta-
más—BartOB—Bogos—Walael ll.B&rnát, Ku'caár.Bzabó 
II. Nagy, Bodrogi, Tartalék' (Gecse). A fómérkóaéat 
mege.őzőleg h«ii>l ifjúsági  csspatok barátságos mér 
kóaéat játssansk. 

— A rendöraeg kőnleménye. Mlodaaok, kiknek 
birtokában oly fegyver  van, melyre vonatkoaó fegyver 
tartáal és viselési engedéllyel nem rendelkeznek, fegy-
verüket f.  hó 16. napjáig a 990/1943. M. E. sa. rende 
latben meghatározott büntetéa terh« mellett a rendőr-
kapitány aájrn ál saolgáitassák be. A fegyvertartási  en-
gedéllyel rendelkezői figyelmet  pndlş külön la felhívja 
a kapitányság arra, hogy állandó lakóhelyüknek meg-
váltoataláaa, Illetőleg más rendőrhatóság terUletére való 
költözés eseten fegyvertartási  engedélyük érvényét 
vesBti B ujabb lakóhelyük saerlnt Illetékes rendőrható-
ságnál 30 napon belül ujabb ísgyvarlartásl engedély 
kiadását kell kérelmezniük. 

Eladó  iriaiztal,  2 fabir  vaiigy, 1 sodrony,  1 ijjeli 
ttekrény,  rabatzekrinv,  láttőrmatrio,  fekete 
tirBkalap,  Veielényi-at  16. 2—a 

— Mindenütt jó de legjobb otthon. Cstrl-
onou Jánoa gyergyóbákásl 20 évea legény egy évvel 
eaalőtt átlépett a határon. Egy évi hányódáa utáa rá 
jött arra, hogy túlfelől  Bem faniklg  lejfal.  Hazajött és 
jelenkeaett. Három hónapi foghásra  Ítélték. 

— Haláloaáaok. Br^ilna Kerenc órás mest9r 
hossaas aaenvedéa ntán 1943. junlus 11-án meghalt. 
KendkivUl olvasott, a kőnyvst megcsodálni való mó-
dón azerstó ember voll. A cílksanredal ipartestületnek 
évek bosaau során keresetül könyvi?ruoka volt. Ó 
aaerveate meg eat a nr.gy ériékü Iparoakönyvtárl, 
amelynek könyvelt annyi kulturéraékkel védelmezte éa 
próbálta a könyv megbecsülését éa szeretnie! oltogatni 
aa Iparoaaág lelkébe. Értékes munkát végzett életében. 
Emlékét aa íparozaág kegyelettel megőrzi. 

— Koncz Ignác birtokos, 70 éves korában május 
hó 31-én elhunyt Cdkdzenlmlbáivon. 

— Időst. Btrc3sy Dáaes 73 U éviién, junlus bó 
9-ón elbunyt Gylniesbükköp. 

— Blrkosás, ökölvívás, asaaa tanítását 
vállalja Miskel Árpád (CeU^oreda Apafi  u ea 9 sa.) 
saakoktató aki a cslksaereJai L?ver.te Egyesület meg-
hívására érkezett városunkba, hétfőn,  szerdán, pin-
teken a Levente-házban tsrla&dó edzéseken lehel |e-
lentkeaol. Jullus 1-től a Hslvigb fürdón  uizó taafo-
lyamot kead, ezúton la felkéri  az usznl nem tudókat, 
hogy jelentkeaaenek a helyea úszás elsajátítására. 

Csomagolásra régi ujáig kilószámra 
kapható Vikiméi. 

— KéBapénnt, pénataroát találtak és szol-
gáltattak be a csíkszeredai r^ndőrkapltánysAgNa, 
melynek Jogos tulsjdonoaa azt k9llő Igazolás mellett, 
a hlvataloa órák alatt átveheti. 

— Felakaaatotta magát. Molnár György 32 
évea gylmeaköaúp'okl napszámost beutal'ák a csik-
aaeredal kórháabe. Amikor megtudta, hogy állapota 
aulyoa, elkaseredáatiben a aór'jáz fáskamrájábsn  fel-
akaaatotla magát. 

— Magzatelhajtás miatt 8 hónapi fogháara 
emelték fel  a büntetést. Luár Biláat NZ. Dudnj 
Agnea szüiéeziőt a calkszerr-dM törvényszék 4 hónapi 
fogházra  ítélte magzatelhajtás büns miatt. Aa ügy fc-
lebbezds folytán  került a tábláboa, arnoly a büntetést 
8 hónapra felemelte. 

— Pályásat pénzügyőri attlssti álláaokra. 
A m. klr. pénzügyőri Altiszti Iskola Parancsnoka Buda 
paal, aa 1948 augusatus havában hitöltésre kerülő 260 
Ideiglenes minőségű II o, pinsügyőrl vlgyásól álláarr 
pályázatot hirdet Pályázati határidő 1943 Junlus 26 
Pályázhatnak Igazo'.ványoB a'.tlBZIek, hadirokkantak, i. 
tűzharcosok is vltéai rend taglal, továbbá aaok a ma-
gyar állampolgárod, kik 1916-1922. évben születtek, 
legalább 160 cm. magasak, okmánysaertteu l<aaolJák, 
hogy katonai klUépzéaben részesültek, nőtlenek, vag* 
gyermektelen öcvegvek és lega ább IV., visszacsaló.i 
területen legalább III. középiskolai végsettsiggel ren 
delkeanek. Risaletea pályázati feltételek  bármelyik 
pénsügyőrl szakasaoa megtudhatók. 

— Termelési előlegre való Jogosaitsági A 
m. Ur. mlnlsstérlnm 4780/1942 M. E számú rendele-
tével elrendelte egyes Ipari növényeknek aa 1942—43 
évben való kOteleBŐ lermeaaléBét. A vonatkozó rendelet 
18. 5-áaak 1. bekezdése kimondja, hogy as a termelő 
aki termelési ssersődés alapján legalább 1 kh-on napra 
forgót,  repcét, olajlent, szóját vagy riclnnal termel, Ille-
tőleg legalább 6 kh-on maikendert termeszt, a terme-
lési Vállalattól holdanként 60 P. kamatmentes termelési 
előlegben részesülhet A termelési előleg ;juaius bó 1 
napjától kead ve Igényelhető aa Illetékes községi elől-
járólág bélyeg ér díjmentes bizonyítványa alapján. A 

vonatkoaó blaoayltváay B) mintáját a rendelet 18. ol-
dalán kBsölt közlemény tartalmaaaa. A fentiek  alapján 
mlndsn érdekelt gaids sajti érdekébe* mielőbb váltsa 
kl sz elől'g klflsetéaébea  aattkaégAS községi blsouylt 
ványt A *oí8é»l biaonyitváayek mlnUiiserlnt való el-
k&altáeéi aa Illetékes köaaé;l elöljáróitoknak Ism r̂-
ulö'r k^ll. 

M e g h í v ó . 

A Felcslki Székely Erdflipari  és Gazdasági SzS-
vetkezet, mint a .Szövetség* Központ Tagja, 

Csikszentdomokoa, 
1943. évi Junlus hó 24.-én d. u. 3 órakor a 

Kösblrtokoaaág nagytermében 

r e n d e s k ö z g y ű l é s t 
tart, melyre a tejofc  aa alapaaabályok vonatkozó sia-
kaaaa értelmében meghivatnak. 
NAPIREND : 

1. Mult évi üaleteredményről azi lé jaleatóaek 
tárgyalása. 

2. Zárszámadások megvlssgáUsa és a felment-
vény mkgsdása. 

3. Mérleg megállgpitáss. 
4. Tiszlajövedelem felosztása. 
6. An Igrzgatóaág 2 tagjának választása. 
6. A folügvelőblzottság  8 tagjának válaaztása. 
7. As 1948. évi költségvetéB letárgyalása. 
a Alapaaabály mődosltás. 
7. §. módosítása oly értelemben, bogy a tagok 

köaó a működési területen klvűl lakó ter-
mésaetas éa Jogi aaemólyek la felvehetők 
legyenek. 

10. §. módosítása oly érielemben, hogy a szövet-
kezft  tagjai alapító éa rendea tagok lesanek. 
A'sp'.tő tagok legalább 100 Oaletréaat kö-
telesek beflaelsl;  10 évea tagsági kötele-
aettMéget vállalnak; a BBÖvetkeaetért kor-
látlan felelőséggel  tartóanak. 

30 § módoaltása oly értelemben, bogy aa alapító 
txgok 100 üaletréBBlg üaletréEzsnként egy 
szavazatot, minden további 10 üzletrész után 
egy-egy szavazatni gyakorolnak. 

37. §. mjdoaltáaa oly értslemben, hogy aa igas-
^stóság a jövőben 9 tagból áll. 

61. § módosítása oly érlelőmben, hogy feloaaláBt 
kimondó határozati |avaalatot ctaklB aa Igaa-
gatóBág torjssilhftt  elő n Szövetség elősetes 
Jóváhagyása síapján. 

63. médusltása oly értelemben, hogy a szövet-
kezetnek a tarlosáfiok  éa üzletrészek klfl-
aetáse utáa fennmaradó  vagyona a tagok 
köaött osztandó fel  beflaetetl  Bslelríaselk 
arányabsn. 

9. Indítványok. 

1942. évi január hó 1.-én e tagok száma 862, 
űaletrénzílnek ssáma pedig 2866 volt, as áv> folyamán 
be!4p>tt 24 tag 183 Ualetrésaael, tehát 1942 óv végén 
volt 376 tag 2649 flaletréssael 

1943. ivl Január hó 1 -élői padig a köagyüléat 
megelőző májna hó végéig belépett 166 tBg 166 Ozlel-
róasael. ösBaeaen van 682 tag 2706 üaletriaizel. 

A felügyelőblzottság  által megvisagáli 1942 évi 
mérleg a Baövatkeaet helyiségében klfűggeaztetetl  és 
mindenki állal megtekinthető. 

A módosított alupsaabályok régi éa uj BSÖragit 
a meghlvóboa csatoljuk a ea annak klegéaattő róazól 
képezi. 

K°lt CsIkBeautdomoto^on, 1943 évi junlus 5.-én 
AZ IOAZQATÓSAG 

Caik vármegye Közlgaagatásl Bizottsága 
Kisajátítási Albizottságától. 

Szám: -J31/I(t43. Itli. 

Hirdetmény. 
A tu klr. KereBkedolein -Ja Kózlek Uí 

nisater Ur 1'i  362/94H XI. számú 1'Iratával a ditrói róui. 
kath. egyházközség résaérc polgári iskola céljárit szol-
gáló éa hozzá bemutatott kisajátítási tervben és üésze-
Irásban megjelölt ingatlanok megszerzésére a kiaajátltásl 
jogot az 1927 XII. tc. 14. §-ának 1. pontja, illetőleg az 
1881 XL1. tc 13. §-a értelmiben az 1881 XLI. tc. 6. g-a 
alapján engedélyezte aazal, hogy a kösérdekü BÜrgöa-
ségre való tekintettel a kisajátítási tervbe felvett  terü-
leten as építési munkálatok a kártalanítási eljárás előtt 
és a tulajdonos beleegyezése nélkül ls aa 1881 XL1. 
le. 46. g-ában felsorolt  feltételek  mellett megkezdhetők. 

Calk vármegye Közigaagatási Bizottsága a m. kir. 
Kereakt-delem és Közlekedésügyi Miniszter Ur leirata 
alapján a ditról polgári iskola céljaira szükséges néhai 
Rosenfeld  Lipót örökösei tulajdonában álló és a 2432, 
2483 éa 2460/1 Ikvi számú ingatlanra nézve a rajta 
lévő épületekkel együtt az 1881 XL1. tc. 33. § a éa a 
7890/1930 M. E. számú rendelet 6. § a alapján az el-
rendelt kisajátítási terv megállapítására Dr. Lázár Géza 
vm. főjegyző  elnöklete alatt, Dr. Gál József  vm. tiazti-
fóilgyész  éa vitéz Bakó Gábor m. kir. müaaakl tanácsoB, 
a csíkszeredai m. kir. államópitészeti hivatal vezetőjéből 
álló bizottságot, valamint Nagy Ilona csíkszeredai lakóét 
mint a bizottság jegyzőjét kiküldi, egyben Ditró község-
házán megtartandó bizottsági tárgyalás határidejéül 
1943 évi Junlus hó 30. napjanak delalött 10 
óraját tűzi ki. 

Erről a Közigazgatás Kisajátítási Albizottsága ér-
dekelteket aa 1881 évi XLI.36. g ában foglaltakra  való 
figyelmeztetéssel  — tudomás, a kitűzött tárgyaláson 
való megjelenés és ott a kisajátítási terv, vagy a fel-
ajánlott ár ellen való felszólalás  mellett netáni kifogá-
saik megtétele végett azzal a figyelmeztetéssel  értesíti, 
hogy a kisajátítási tí-rv és összeírás Ditró községházánál 
a tárgyalást megelőzően 15 napra közszemlére leaz ki-
téve B a bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett 
akkor is érdemben határoz, ha az érdekellek nem je-
lennek meg. 

Csikez%reda, 1943. évi junina hó 4. 

Dr. Koviea  károly 
lAlspán — «lufik. 

Csik vármegye Közigazgatási Bizottsága 
Kisajátítási Bizottságától. 

Siáin 282/1943 kb. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
vnanayagberandazAiiél lagmagtfiilibaa  vásá-

rolom o unk nagybau 

2'J 
Bl HO ANDHAS 
HalatonaxentRySrRy 

Egy ügyes leány felvétetik, 
a. T7"á.lEá.x I r á n y vxiyom.d.áL"baj3.. 

Eladó: Orbán Balázs 
Székelvföld  leírása, kötve 1.400 

Cim a kiadóba. 

VESZÜNK 
25—60 HP-s stabil gőzgépet 

15-25 m2 fütőfelületü  stabil kazánnal. 
Szövöde, Zabola (Háromszék-m.) 

Hirdetmény. 
A m. kir. Kereskedelem és Közlekedésügyi Mi-

niszter Ur 74 314/1943 XI számú leiratával a in. kir. 
Kincstár részére a 39G az Gyergyóazentmlklóa—bikáai 
állami küzut céljára szolgáló és a vonatkozó klaajátitáal 
összeírásban és tervrajzban feltüntetett  ingatlanok,Illetve 
ingatlanrészek m gszerzésére a kisajátítási jogot az 1881 
XLI. Ic. 1. g 1. pontja értBlmében ugyanezen tc. C. |-a 
alapján engedélyezte. 

Csik vármegye Közigazgatási Bizottsága a m. kir. 
Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter Ur leirata 
alapján a Gyergyóaaentmiklós—békásí állami küzut cél-
jára szükséges Dandu György a Demeteré tulajdonában 
álló ós a G009. tkvi betétben felvett  24.494-24 498/1 
helyrajzi számú Ingatlanból 1629 uégyaetöl területű 
Ingatlan, valamint Csorba Gábor, Bernád Hermanue, 
György Rádu Demeteré, Rab Danduné F orea óa R-tb 
Csorba Gábor tulajdonában áilo éa a 8993. tkvi betét-
ben falvett  24.148/8, 24.144, 24.145, 24.173 13/1. hrzi 
számú ingatlanokból 809 nigvzetöl területű ingatlanra 
nézve az 1881. XLI. tc. 33. § a éa a 7890/1930 M. K. 
azámu rendelet 6. §-a alapján az elrendelt kiaajátiláai 
eljárás törvényszerű lefolytatására,  illetve a kisajátítási 
terv megállapítására dr. Lázár Géza vm főjegyaő  elnök-
lete alatt, dr. Gál József  vm. tiBztlfőügyéu  és vitéz Bakó 
Gábor m. klr. müsaaki tanácsos, a csíkszeredai m. kir. 
Allamépitészeti hivatal főnökéből  álló bizottságot, vala-
mint Bakó Károly dijnok, csíkszeredai lakóst, mint a 
bizottság jegyzőjét kiküldi, egyben a gyilkostól utkaparó-
háznál inegtar andó bizottsági tárgyalás határidejéül 
1948 évi Jullus hó t napjanak délelőtt 11 óratat 
tűzi ki. 

Erről a K'Htigizgatást Bisottság Kisajátítási Al-
bizottsága érdekelteket az 1881 évi XLl. tc. 36. g-ában 
foglaltakra  való figyelmeztetéssel  — tudomás, a kitűzött 
tárgyaláson való megjslenés és ott a kisajátítási terv, 
vagy a felajánlott  ár ellen való felsaólaláa  mellett n .tánl 
kifogásaik  megtétele végett aazal a figyelmeztetéssel 
értesíti, bogy a kisajátítási terv és összeírás Gyergyó-
bikáa községházánál a tárgyalást megelőzően 16 napra 
közszemlére leás kitéve s a Bisottság a kisajátítási terv 
megállapítása felett  akkor Is érdemben határos, lia aa 
érdekeltek nem jelennek meg. 

CalkBzereda, 1948 évi Junluz bó 4 én. 

Dr. Koviot  Károly 
U lapáa—elaOk. 

Vákái 




