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Csikvármegye Prefektusa 
megérdemli, hogy nevét vezető helyre irjuk és 
vármegyénk közönségének őszinte nagyrabecsü-
léséről biztosítsuk. 

Drimba Iosif  ezredes prefektus  előzékeny-
sége, minden igaz ügyben való megértő maga-
tartása közismert. Ugy teljesiti hivatását, ahogy 
megköveteli méltóságának komolysága és a 
rendkívüli idők. 

A mi népünkből nem hiányzik a hálának 
érzése. K' 
el mináazt az uriságot, mindazt a jóindulatu 
segítőkészséget, amely megnyilvánul részéről 
minden hozzáforduló  polgár irányában. 

Elismerjük, hogy nehezek és rendkívüliek 
a reáak szakadt idők. D a az is igaz, hogy éppen 
az ilyen történelmi pillanatok egész embereket 
követelnek a vezető helyekre. O'yanokat, akik-
ben van lelki felkészültség  ÉB nagyság elvé-
gezni, a megbókitéanek, a kiegyensúlyozásnak, 
a nyugalomnak állampolitikai fontosságú  fel-
adatait. 

Drimba Iosif  csikvármegye prefektusának 
munkásságát ez a szel em hutja át. Éa állítjuk, 
a haz&fiasságnak  csúcsteljesítményét jelenti az 
Ő szeretetből és megértésből fakadó  tevé 
kenysége. 

Amikor ezekkel a minden kényszertől men 
tes, lelkünkből fakadó  meleg sorokkal, Drimba 
ezredes prefektusnak  a csíkiak iránti szeretetét 
elismerni kívánjuk, boldogan közvetítjük azt a 
legmagasabb hálát, amelyet Cassulo Andrea 
bucureşti pápai követ juttatott most el Drimba 
prefektushoz. 

Emlékezetes és minden csiki katolikus lel-
kében mély nyomokat hagyott az a látogatás, 
amellyel Caasulo pápai nuncius az idei pün 
köadi bucsu alkalmával felkereste  a csiki kato 
likus székelységet és részt vett a Mária tiszte-
letének hagyományaiban olyan impozáns módon 
megnyilatkozó vallásos körmenetén a csiksom-
lyói bucsun. 

CUBSUIO pápai nuncius csikmegyei köru'ja 
valóságos diadalmenet volt. A Pápa követe 

kötelességgel ismerjük 

Csikmegyéböl az élő hitnek soha el nem muló 
benyomásait, a szeretetnek pedig legőszintébb 
érzéseit vitte magával. 

És Drimba Iosif  megyefőnök  előljárt abban 
is, hogy a Pápa követéuek csiki diadalútja 
teljes legyen, — hogy sommi meg ne zavarja 
a katolikus székelységnek őszentsége követe 
iránti Bzeretet megnyilatkozását. 

Cassulo Andrea pápt.i nuncius most a gyula-
fehérvári  püspökségen Keresztül, elküldötte 
Drimba Iosif  csiki ezreiies prefektusnak  XII. 
pius pápának egy gyönyörű ezüst domborművű 
arcképét és meleg hangon köszöni meg a pre-
fektusnak  azt a szíves, udvarias figyelmet, 
amely olyan feledhetetlanül  egészítette ki a 
csiki katolikus székelység között szerzett mély 
benyomásait. 

örvendünk ennek a magas kitüntetésnek, 
amely Drimba loaif  prefektust  érte. A felelős-
ségteljes munkakörét ellátó, körültekintő, bölcs 
mérsékletéhez és elit lelkületéhez egeszen har-
monikusan simul az Örök Szeretet földi  hely 
tartójának ez a kitüntető hálája és elismerése 

Mult hét. 
— Tatarescu, Románia uj miniszterelnöke 

november hó 28 án esto rádió beszédben ismer-
tette az uj román kormány munkaprogramját. 
Először a nyugateurópai háborúval és annak 
kihatásaival foglalkozott.  A háború általános 
bizonytalanságot okozott és megkavarta a népek 
gazdasági rendjét. Románia semleges marad és 
csak saját sorsáért fog  harconi. Beszélt ezután 
az ország haderejének megerősítésével járó 
kiadásoknak a gazdasági életre gyakorolt vissza-
hatásairól, a behozatali cikkek drágulásáról. 
Ezután beszólt a behívásokkal és rekvirálások-
kal előállott nehézségekről. Iyen körülmények 
között vettem át a kormányt — mondotta a 
miniszterelnök — tisztában vagyunk a helyzet 
komolyságával, de ludni fogjuk  hogyan kell 
azokat leküzdeni. — Bejelentette a miniszter-
elnök, a katonai öszpontositásra behivottak 
családjainak segélyezését, szigorú takarékossá-
got és a cenzura megkönnyítését. A miniszter-

elnök hangoztatta a kisebbségek iránti igazsá-
gos rendszer fenntartását,  majd vázolta az azon-
nali programot, amelynek központjában a nem-
zeti valuta védelme áll. Baszédének befejező 
részében a hadsereget magasztalta, majd igy 
fejezts  ba mondani valóját, — meggyőződésem, 
hogy minden egyes rornáa lelkét annak a kül-
detésnek élő tudata világítja meg, amellyel 
meg kell őrizni a mult nemzedékek által reánk 
hagyott örökséget. 

— Gafencu  román külügyminiszter nov-
emb9r 29 én a külügyi bizottság előtt megtar-
totta külpolitikai beszámolóját, amelyben választ 
adott Caáky külügyminiszter beBzédére is. — A 
külügyminiszter hangoztatta, hogy Románia tö-
rekedett tisztázni Magyarországhoz való viszo-
nyát. Ezelőtt 3 hónappal Románia nemtámadási 
egyezmény ajánlatával kivánta szolgálni aDuna-
medenca békéjének ügyét. Sok jel mutatott 
arra, hogy ez sikerülni fog.  Annál inkább indo-
kolt megdöbbenésünk — mondotta Gafencu  — 
a magyar külügyminiszter ur ujabb beszédével 
szemben. Majd a következőképpen folytatta 
baszédét a román külügyminiszter. 

— Ami engem illet, ez alkalommal is tar-
tózkodom a könnyű, de haszontalan vitától, mert 
meggyőződésem, hogy két egyazon térben és 
hasonló problémákkal Bzemben egymás mellett 
levő nép természetes közeledését nem szabad 
gátolni, sem olyan szavakkal, amelyek izgatnak, 
sem olyan teltekkel, amelyek elválasztanak. 
Moat ciak arra szorítkozom, hogy röviden újra 
megvilágítsam álláspontunkat a Dunamedence 
kérdéseiben. 

— Mi nem hisazük, hogy a trianoni szer-
ződés igazságtalan ee ,szörnyű*. Ez a szerző-
dés egy kisebbségekből és szintén kisebbség-
ben levő uralkodó nemzetből összetett államot 
nemzeti államokkal, köztük Magyarországgal is, 
helyettesitett, amelyek kebelükben — nem ie-
hBtett másként — megtartottak egyes kisebb-
ségoket. Természetes és egészséges tény volt 
ez és igazság tevődött. Azok az államok, amelyek 
igy a nemzeti egyesülés alapján megnagyobbod-
tak, ma tel9 vannak életerővel, hatalmasan 
egybefortak  és rend- és békehivatást teljesítenek. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

A medve és az ember. 
— Finn népmese. 

L >horgasztott fővel,  rosezkedvüleg jár-kel a medve 
nz erdőben, meglátja ae embert, aki lrtásföldet  szánt 
s kérd azi tó'e: If  t calnábs Itt ember? „Irtást szál-
tok, aatán id- magot vetek, hogy termést hovzoi ne-
kom a fö  d", fe'elte  az ember. .No, végy segítségedre 
— mondotta a medve — Bzántok, megművelem a 
földedet,  ha részt fdez  a tonnásból érés után". „Ht 
ezt megteaítd éB földemet  megszántod, akkor a ter-
máit kétfelé  OBztjuk*, — felelte  aa ember. 

A medve hozzáfogott  a munkához és mihelyt 
raig'ziutotta az Irtást, megkérdjste aa ember'ő : „Mit 
VKSiünk Idi?" — „Ojazuk CB irtást kétfelé  — volt az 
ember vé'améuye — egyik réaaébe tegyünk répát, a 
másikba vessünk busát". Ugy ia cselekedtek. Ssépsn 
megnőttek a vetések és midőn ösasel el kellett osztani 
a termést, aa ember a rípsfö'dre  vitte a medvét és 
kérdeste : .Melyiket válatz od, a felBÓt  vagy az alBÓt?' 
A nrdve egy kissé gondolkodik a dolgon ÓB azt 
mondja: .Hát legyen enyém a felső".  AB ember tehát 
megkapta a rípát éa a ssâraz levelet a medvének adta. 
Aatán a buaaföldra  mentek óa elkezdték osatanl a 
termést. Akkor a medve mondotta: „Most as alBÓt 
akarom, a felső  legyen a tied*. Ahogy akarod, feleié 
as ember. Aatán a busát magáiak aratta, a tarlót 
pedig a medvének hagyta. 

Jött a tói. Aa ember sütötte a répát és a búza-
kenyeret. Bjyszer a medve aa ember hásáhos jött és 
evett a sült répából ós a busakenyérből. B mondotta 
as embernek: „Te engem megcsaltál, blaaen a te 
ételeid édesek, aa enyéim pedig földlsUek,  akárhogy 
főzöm  is asokat. Majd meglakolsz te eaórt. 

A medve elhatárosta, hogy fenyegetéséhez  híven 
kárt calnál as embernek s el kesdte enni a búzatáblá-
ját máa esstendóban. De minthogy mindig egy nton 
járt a bnsatáb án, bz ember eiapdát állított fel  azon 

•iz u OT M>dőa A F I I a med/3 ejjai a szokásos utjin 
jírí-kall, BA-tgény f=)je  aym tudott óvaoi lenni s igy 
iábáaál fjgva  a kelepcébe akadt. Most aatán a c^epd* 
ban el kezd ugrálni és erősen orditiul. Alikor oda jón 
az ember. A medve könyörgésre fogja  s mondja: En-
gedj ki innen komám, majd megilletek óa érle. „Bi-
zony megérdemelnéd, bogy cdaveeoz, mivel hoâs<u 
Ideig etted a gabonámat" — felelte  az ember — „da 
hogy megmutassam, hogy régi Ismerősömre sokáig 
oem hiragsaom, ez egyszer még kienaztlek a csapdá-
ból*. Uţy is tett az ember B a mid ve kiszabadu t a 
keiepcsből. Mikor pedig a lábát klbuste, elfeledte 
igéretét s hangosan mondotta az embernek: „Migonziek 
gazember, már előbb megcsaltál a termés elosztásánál 
éa most riadisál cBjpdát készítettél nekem". „Nsm 
eng?dam, hogy meg egyél — mondotta az ember — 
hiszen megígérted, bogy jó tettemért megfiietsa". 
,H -zen éppen aat teasem — falelte  a medve — mert 
a világ szokása, hogy a jótressz il ttsotl via.-z*". .Nam 
nyugszom bole — vélekedik ember. Kereesünk öirót, 
hogy tudjuk meg, melyiknek vau kettőnk körül Igaza?" 
A medve jónak találja a gondolatot és kezdték együtt 
keresni a birót. Nam sokáig jártak, ráakadtak a lóra 
és mondották neki: „Jogot keresünk. E döntöd-e a 
vitánkat?" — Adjátok elő hát a dolgotokat — felelte 
a ló — majd abból meglátom, melyiknek van közüle-
tek Igaza? — AZ ember elmagyarázta, miből támadt 
a vitájuk ÓB mosdotta: „Ea eat « medvét a kelepcé-
ből klsBabadilo«tam, mivel nekem megígérte, bogy 
megfizet  majd érte. Da mikor ea kiszabadult a bajból, 
nem tartotta meg ígéretét, sőt meg akart enni s azt 
mondotta, a világ szokása, bogy jót rosszal flaetnek*. 
Hát a medvének igaaa van — mondotta a ló, amint 
ost meghallotta — roBsaal fizetik  a Jót ezen a földön. 
Éi Is bü'égeBen szolgáltam gazdámsak 30 eeatendelg, 
da tegnap hallottam, mikor aat mondotta szolgájának: 
Holnap azt a vén gebét leütjük, caak boj van vele 
mindig. A medve ia megehet téged, mert a világ sso-
káaa, hogy jót roBBsal flaetnek. 

Az ember nem nyugodott bele ebbe aa Ítéletbe, 
Ugyát pedig más blrÓBághos akarta vinni. Nem tagadta 

meg a m'-d .e és ra 'giot együit kezdtek barangolni 
z e'dőben. Kis utat tattsk mjg, hát meglátnak egy 

véa iuty4t, amelyet egy fenyőfa  tetejére akasztottak 
ful.  ,Ec öreg ÓB vtlágjártas kutya — vél'-kedék az 
ember — válasszuk ót biránkká". .Hát válasszuk", 
füleié  a medve és a pör okát elmagyarázták a kutyá-
nak 1B Alig hallotta ez az Dgyet, azt felelte:  .A 
medvének van Igaza. Jó voltam én IB a magam idejé-
ben és túsígesan szo'gá'.tam gazdámat, ugattam a 
nyestet, a vidrát, BB evetet: BŐt még jó kölykeket la 
neveilem, melyekből derék vadáazkutyák lettek. De 
most, mikor megvénültem, erre a fára  akasztottak, 
mert a világ szokása, hogy jót rosszal fiietnsk". 

M *g ebbe az Ítéletbe sem nyugszom bele — mondá 
tz ember — a harmadik bírót is meg kell keresnünk. 
A medve beleegyezett. Ei aztán megint együtt kezd-
tek j iral Sie nl, keresni, hogy valahol találjanak egy 
L*arm<tdik bírót. No mentek — mentek, hát egyszer 
csík velük Bssmbe jön a róka. Ezt kérik meg bíró-
nak előadván: „Ilyen meg Ilyen dolguk akadt: döntsd 
el a vitámat drága testvér*. A róka vállalkozott aa 
igazságszolgáltatásra, da legott halkan odasúgta aa 
ember fülébe:  .Adsz-e nakem otthon a ketrecedből 
egy pir tyúkot, ba jó Ítéletet hozok saámodra?" „Adok 
— felelte  az ember". A róka akkor megtudakolta a 
civódás okát és as ember Ismét előadta. „Es a medve 
aa ón roaslrtásomba jáit éa csapdába került, ott kínjá-
ban ugrált ós segíts égamet kérte B meg Ígérte, hogy 
jó tettemért bőségesen magfliet,  ha kisaabadltom a 
kelepcéből. Balvesen segítettem a bajba jutott medvén 
s kibocsájtottam a csapdából. Da es mikor megmene-
kült, elfeledkezett  az egyesBÓgről sót megcsalt es ast 
felelte:  jót rossz >1 flaetnek,  mert ez a vl'ág saokása. 
Azért most megeaslek. Ugyan van-e a medve eljárásá-
ban mél ányoBság? Döntsd el drága barátom, vitánkat. 
.Olió — felelte  a róka — elég bonyolult és savaros 
a pörötök. Éppen aaért sok dolgunk van, bogy kissé 
meg lehessen állcl. Igy beasélgetett és megparancsolta 
aa Illetékeseknek, hogy üljenek le a gyepes dombra 
és ő maga Is leült melléjük harmadiknak. — Mintán 
ügyüket jól megfontolta,  kesdett Ítéletet mondani; 



9-lk oldal. 

--- Megelégedéssel vesssük tudomásul, hogy 
Magyazorsság már el is ismerte est aa igassá-
got barátunkat, Jogossláviát illetőleg. Holnap 
— ki tudja? — velünk ssemben ls el fogja 
ismerni. Ds bárhogy van is, eien a termésse-
tes renden változtatni nem lehet. Igás, hogy a 
trianoni szerződés következtében bizonyos se-
bek maradtak, amelyeket be kell és be lehet 
gyógyitani, de nem egyes idejüket mult formu-
lák feltámasztásával,  amelyek még el nem fe-
ledett szenvedések okai voltak és nem a nem-
zetiségek és a nemzeti államok elvének meg-
semmisítésével, hanem barátságos együttműkö-
déssel ez államok kösött, amelyeknek kösöa 
céljuk, hogy fenntartsák  létüket és nemzeti 
függetlenségüket. 

— Bgy ilyen együttműködésben, amelyet 
mi is óhajtunk és amely jóakaratot kiván meg, 
a kisebbségek as összefogáB  közvetítői lehet-
nek és kell, hogy legyenek, ahelyett, hogy 
akadályt jelentenének, vagy forrongások  forrásai 
lennének. A kisebbségeknek békés szerepűk 
van, amelyet be kell tölteniök és ha oem zavar-
ják éB nem tOselik fel  őket kívülről, be is fog-
ják tölteni ezt a szerepüket, ami által megerő-
sítik azt az államot, amelyhes tartoznak, vala-
mint a népek közötéi kapcsolatokat. 

— Íme, ez a jelentősége  szerintünk  a 
kisebbségi  kérdésnek  és ez az a mód,  amelyen 
igyekszünk  ezt a kérdést  megoldani.  A leg-
több kisebbségi  polgár  összenőtt  az ország 
földjével,  amely az ő földje  is, annyira az 
övé, amilyen még sohasem volt  ezelőtt  és 
amennyire még ma sem az övé sok helyen 
körülöttünk.  A földmives  akármilyen  nyelvet 
beszél és akármilyen  hiten van is, aromán 
gazdaosztállyal  egyformán  részesül  a széles-
körű  és igazságos földosztás  áldásaiban.  — 
Arra törekszünk,  hogy minden  kisebbségi 
ember, ugy a falvakban,  mint a városokban, 
egyformán  részesüljön a tárgyilagos  igazság 
szolgáltatásában•  Éppen ezért  a tudomásunkra 
hozott  kulturális,  társadalmi  és politikai  kér-
dések  ágyelemmel  való megvizsgálása  utján 
igyekszünk  — államszervezetünk  keretén  be 
lül,  a törvények  és az emberség alapján — 
megerősíteni  a kisebbségek  jogát  a nyelvük-
höz, vallásukhoz  és kultúrájúkhoz.  Az, aki 
tudja,  hogy milyen mértékben  sikerült  a 
kisebbségek  bizalmát  megnyernünk,  nem ké-
telkedhet  ennek a politikánknak  győzelmében. 

— Amint előre  látható  volt  Szovjetorosz-
ország megtámadta  Finnországot.  A szovjet-
csapatok  minden  hadüzenet  nélkül  átlépték  a 
finn  határt.  A szovjet csapatoknak  a finnek 
ellenállának  és sok helyen heves ütközetekre 
került  a sor. Az oroszok  több légitámadást 

.Esserlnt, amennyire tlsatán látom ügyeteket, vélemé-
nyem sserlnt neked van igaaad medve, de nehogy 
valami tévedés legyen sz ítéletben el kell menjünk a 
helyszínére. — Untasd meg ember, hogy evett ott a 
medve?' 

Az ember, a többieket elvitte aa Irtás földre, 
ahogy a rika kívánta és megmutatta, ml kárt okozott 
neki a megve. A róka ekkor megráata a fejét  éB mon-
dotta a medvének: „Elég nagy kárt okostál as ember-
nek, egéss rakás gabonáját megetted, letapostad*. 
Az lgaa — felelte  a medve — da nézd csak, milyen 
ba'Al-helyet készített nekem aa ember. A többlek oda 
indultak és midőn a helyhea jutottak, a róka újból 
pontosan, meg akarván vizsgálni aa ügyet, kérdezte a 
medvétfii:  „Bgy nyomoo jártál-e mindig aa irtáson?* 
— .Eggyen*. — Rosszul telted, hogy egy nyomon 
jártál, vélekedett a róka — nem volt ssükség rá, mi-
vel más uton Is mehettél volna aa irtásra. Astán az 
emberhez fordult  és mondotta: „AUltsd fel  a csapdát, 
hadd lássam, mllyea volt as?" As ember felállította 
a csapdát és mikor kÓBaen volt, mondotta: „LáaBam, 
hogy kerűltól abba?1 A medve belelépett, de legott 
megfogódott  a lábánál, ugy, bogy nem ssabedult mag 
onnan többé soha. — „No, mert as ügyetek ott van, 
abol kesdetben, Igy clvódástok hlábava'ó volt". Aa 
ember ugy cselekedett, ahogy tanácsolták és vidáman 
ment haaa. Meghagyta a rókának, hogy jöjjön a fize-
tésért, amikor Jól esik. Bat a meghívást nem feledte 
el a róka. Gyorsan elment, ahogy este lett, BZ ember 
udvarára, ahol egyenesen a tyuk-ól felé  tartott. Senki 
aem állt útjára. De amikor félelmükben  a tyuko'z el 
keadtek kotkodácsolni, a báaiaaaaony meghallotta lár-
mát ós a tyukokhoa futott  fahasábbal  a keaében. 
Onnan el la kergette a rókát és el kezdie a fahasáb-
bal agyba-fóbe  verni, ütlegelni. Végre ls nsgynehesen 
megmenekült a ssegéuy róka a tyuk-o'ból és szomo-
rúan kiáltotta vlsssa: .Est kaptam a bíráskodásomért ? 
Mégis csak a medvének volt igasa: Rosssal flietlk 
vissza a jót eaen a világon". 

Finn ersdeliból fordította:  A. B. K. 
Kásdlvásárhely, 1989. október 8. 

C S I K I L A P O K 

intéztek  Helsinki  fínn  főváros  és több nagyobb 
város ellen.  A finnek  hősi  küzdelmét  az egész 
kulturvilág  nagy rokonszenvvel  ügyeli. 

A osikkarozf&lvi  közbirtokosság vág-
területével még mindég baj van. 

Néhány héttel ezslótt ismertettük, hogy a cslk-
karcafalvl  köablrtokosság lgasgstóBágától Illetékes er-
dészeti közegek megtagadták aa esedékes vázterületek 
faanyagának  arányjogsierintl szétosztását. Takintettal 
arra, hogy már második éve vágterület nélgül áll a 
község B a tulajdonosok legsürgősebb pénzbeli kötele-
zettségeiknek aem tudnak eleget tenni, ujabb Bürgetés 
történt aa ügyben. Már abba IB bele mantek volua az 
érdekeltek, hogy egvlk évi vágterület faanyagát  osBzát 
kl a tagok kSzStt, de az erdóas^t nem engedett. Aat 
hangostatta, hogy a tagoknak klosstott faraennylségbő 
egyetlen darabot sem adhat el senki. Ksretk^dalml 
forgalomha,  csak egytömegben, nyllvánoB árverésen 
mehat a fa. 

A ezoru't helysetbe került vagyonközüsség Igaz-
gatósága — két év óta, I'ten tudja hányadszor — Is-
mertette. hogy községük, sőt aa egész Székelyföld 
erdőtulajdonos lakóst áfa  egyik megélhetési alapját 
képaal a fa.  A jutalékkánt kapott „tőkéket. viziftiré-
sseken Wdolgotzik, ssakérrs rakják, Brassó és más 
nagyobb városokban értékf  sitik Az érvelést figyelembe 
aem vették. Erre Jogi alapon keidték magyarázni a 
kérdéat. Leszögezték, hogy a közbirtokosságoknak, 
mint joglssem^lyeknek nincs semmi vagyonuk. A ssé-
kely közbirtokossági vagyonok adás-vételi és eseten-
ként telekkönyvi bejegyzés tárgyát képerő ingatlanok, 
melyeket arányjogsaerint k'zisen bascnálnak a tu'aj-
dotiosok. Semmi körülmények k'izött ssm saabad v-gp 
lehet ugy kezelni, mint a tes'ü etek vagyonát. 

Ezt BB érvelést som vették figyelembe.  D intésü-
ket csak annyiban módosították, hogy hajlandók egv 
vagy több közbirtokossági tagból alakút c:cportnak 
nyilvános árverésen eladni az cfrdékes  vágterüteteket. 
A vevők aztán saját hatáskörükben ugy osa.ják fel  a 
fá'.,  ahogy Bksrják. 

E r i a csik;<arczfaivl  közbirtokosság két legna-
gvobb blrloiosa arra az állárpontra belyeiked-tt, hogy 
a kérdéses vagyon kétségtelenül magántulajdon. At 
erdészeti közegeknek c'«k fe  Ügyeleti joţuk van a 
vegyonoal k> pssolatosao. R mdMkeső hatáskörük nlncB 
és ndm ls lehet. Mégis aa utóbbit gyakorolják, amikor 
a vagyon hoiamána'c hov&for'ditásába  beleszólnak. A 
magántulajdon szentségként tlsz'e't elve — hangoztat-
ják a tulajdonosok — alapján mlcd-n ember azt csi-
nál a v gyonával, amit akr r, mig mások u fjdonát 
cem veszélyezteti. E adhatja, elajándékoeh-tja, sót meg 
ls semmisítheti. 

Példákat 1B hoantk fel.  A mezőgazdaság fejlesz-
tését szo'gáló törvény szigorú bllotetéa terhe mellett 
lr)a elő a gazdiknak a tarlótokat, ősi mély «rántást, 
mujsdák eltüntetését és más n; ms»fgat  dasâgi gzral-
pontból Igen fsnlos  munkálatokat. V szoat nem köve-
teli, nem ls teheti, bogy a gazdák nyilvános árver. sen, 
vagy más hatórátlleg megáll<-pHott módon értékesít-
sék a hozamot S5t: minden rfudalktaésre  álló esz-
közzel arra tari», hogy minél nagyobb hozam mellett, 
mlnál magast bb áratot lehessen elírni. 

A klzblrtokofBigl  tagok fajutaléka  épp olyan 
hozama a köaöaen használt ingatlannak, mint a par-
cellákra osz-ott szánióinbk a buza. A tulajdonosak 
ó-idők 0'a jogosan Igényelték a vagyonok ügyelt In-
téző Igazgatósági ól, bogy nekik természetben adják kl 
a résaüket, mert ugy akarják értékesíteni, ahogy tud-
ják. M g akarják keresni a döntés, csúsztatás, fuva-
rozás, feldolgozás  és szállítással járó munkadíjakat IB. 
Egészséges és mlnéi nagyobb verseny közepette, a 
lehető legjobá áron akarják értékesíteni jogos tulaj-
donukat, mert másképpen nem tódnak megélni. 

Mindenben as erdészeti köaegek meggátolják — 
hangoztatják. Akaratuk éa beleegyezésük nélkül kiszol-
gáltatják a nagy tőkével rendelkező fakereskedelem-
nek, mely ugy, akkor éa ott foglalkostatja,  ahogy, 
amikor óa ahol akarja Ho ott — kisemberekről lóvén 
szó - as volna az egyedüli hslyes cél, hogy min Sl 
nagyobb jövedelmet blitosltaanak annak a klsMrtckoj 
tu ajdonosnak, akik évtizedek óta ezekből a nehéz, 
nem egisz^r életveszélyes muok^val járó jövedelmek 
bői fiziti  állami és községi adóját, vesz önmagán ik és 
családjának lábbelit és egyebet. Pillanatig sem Bs*b»d 
Fzemelől tévesstenl, hogy a közbirtokossági vagonok 
vágterűletRl évHzázsdok óta k'egészitő részel a csik-
megyei gyenge aratásnak éa kae.áláanak. 

T klntettel aira — folytatja  a két csikkarcsfalvl 
közblrtokos — hogy vagyonunk Jövedelmének hová-
forditását  megakadályozzék, kéoytelenek vagyunk fciról 
u^oi elégtételt szerezni. Amennyiben nem sikerül bé-
kés uton megértetnünk, hogy ingatlanunk hosamáhoa 
kétségtelen joguok van aa eaekkel kapcsolatos törvé-
nyes Intézkedések keretében — kénytelenek vagynnk 
bírósághoz fordnloi.  Arányjogi és telekkönyvi bejegy-
zések alapján meg kell állapíttatnunk magántulajdo-
nunk helyzetét, kl kell mondatnunk a sére'mes rendel-
ken Aa hatályon kívül helyeaéaét ÉB döntést kérnünk a 
kártérítés tekintetében. 

Sok-sok ssékely ember jövedelméről van FZÓ essel 
a sérelmes esettel kapcsolatosan. A Magyar NépkBaBs-
ség IlletékeB aaerveinek haladéktalanul kssűkbe kell 
venni ezt a Ssékelyföldön  ez*Ies néprótegeket érdeklő 
kérdést és meg kell oleantut. A közbirtokossági kér-
dések összsi ágait kitOnősn Ismerő jogászaink minden 
tekintetben felvilágosításokat  adhatnak. Ha kell emlék-
iratokat dolgoahatnak ki a kérdés sürgős megoldása 
érdekében. 

49. aste. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dsoemborben msgkeidlk a választól 

névjegyzékek összeállítását. A közigazgatási tör-
vény 113 114 szakasaa értelmében december 1-én 
megteidlk a vá'asatásl névjjgyzékek összeállítását. A 
listák összeállítását a kössógl elöljáróságok végzik. 
Három kategóriát állítanak fel:  föidnüvalés  és kézi-
munka, kereskedelem éa Ipar és intellektuális foglal-
kozásúik. 

— Adakozás Jónseffalváért.  Holek Imre 300, 
Anikó 100 lej. 

— Halálosáé. VereBB Lijos nyug. főszolgabíró, 
75 éves korában, november 23-án meghalt G/ergyó-
Alfaluban.  Munkás életéből több időt töltött városunk-
ban mint pzolgablró. Halála mély réBzvótet keltett a 
vármegyében. 

— Csikvármegye kisiparossága az Orszá-
gos IparoBBzervezet alakuló közgyűlésén. Amint 
több fzbíu  említettük Csikvf  nneeye kisiparossága élénk 
érdeklődéssel klaári a Magyar NépközöBBég kezdemé-
ayeaézável elindított Magyar Iparossaerveaet orazágoa 
szervezkedíaét. A csíki klBlparosság lelkisen csatla-
kozik az egész orazág klalpsrossága körében megnyi-
iatkoaó azon véleményhez, hogy ez a szervezkedés 
okvetlen BzükségesBég. I«y a csiki Iparosok elhatároz-
ták, hogy támogatják az Országos IparoBBzervezet meg-
szervezését, annak 1939 dec^ rhp^ lán Kolozsvá'on 
megtartandó alakuló kizgv ^enteBzTveBzc.-tk éa ott 
az Orasâţoa Ipirosszervezíf  Jslkmegyel Tigoaatának 
megalakít*a4ri a következő előterjesztést teBsi» : E nök 
Koczkás B ila épl.ész, alelnök Vécsey Gyu a rádló-
seeriló, elektrotechnikai mérnök. Elöljáróság tagok : 
Fcnke Ferenc, Grlg«r Károly, András Gyárfás,  Biró 
Zo tán és Jirtó Liszló. 

— Orvosi hir. Dr. N.gy Andrái rendeléseit 
Ismét mezkeídette, rigi helydo, a Tó'vénvss^kkel 
szemben. Rind-íl raggfl  8—11 és délután 3—6 között. 
T lefon  149 Iigyenes r^rdeiés azejényeknak, valamint 
terhesek és c-tt-csemő i vizsgálata a cslksomlyól Egász-
ségháBban kfdden,  sa- rdáa ós pénteken reggel 8—10 
ór^ között. 

— Műsoros - délután a főgimnáziumban. 
A c<l?Bztr dti ró TI. kath főglmnáziu]!  frongragáciija 
1939 d e mber 8-án dí u'án 6 órai koadettal a torna-
teremben műsoros délután* rendez, amelyet városunk 
és vldike közönségének ezúton 1B szíves figyelmébe 
éa pártfogásába  Bjánlunk. 

— Moíhosszabbitottak a katonai jelent-
kezések hataridejet A njtyreeírtar kiadta a 
tlaeoaîgy id;k sz^mu közlemínyút. A kiziim nv szerUt 
1939 d:cirab;r 10 lg m^ghosaaabbl'o iák azo> katonai 
j íiuii k-*zésl kö'.nlea ittsigst, aiiiet a nsg, vezarkar 
13 lkszia:u közleménya felsorol.  Mlcdizok tebát, aklk-
a k nloci végleges beosztásuk, általában katonai h;-ly-
z»iük n m t'*J'B-i tlaatázott, december 10-ig kötele 
Sük jale'itkezal vé;leg9a keos-tasui megallapitáaa é., 
katonai h'í zi'.iii tisztázási érdoií^bau. 

— Kötelező az egyenruha vlaelOB. A belügy-
miniszter ujabb rendelete értelmeben a közaégl tl^rt-
iise!ői szo'gáUtl főnöktől  feljebb  hivatalos ténykedé-
s ' i í alatt 1939 novemb r 20 tói k9zdódő.»g a Nimzetl 
Ujjá9zühtési Front egyenruháját kötelesek viaalnl. 

— A Magyar Nepköaősseg buksresil tegozta 
lud^ijt, hogy liodá' a tagozst Bujtt belyl égébtn Str. 
Grál Ang?l'ecu 41. megk>zdék müköd^Ucet. Hiva's-
ioa órákat tartanak naponta dólután 6—8 ón között, 
amicor ugy a tudat ózdi Iroda, mint a titkárság a 
kcz inBóg rendeikeaéBáre áll. 

— Nagyváradi református  püspökség. Az 
általános ltu tusitörvény 28 tzJtaeKa értelmében fel-
állítást nyer B r<formáíus  egyháskerület Nsgyvársd 
székhellyel, amely magába fog'alja  Arad, B.bar, Krasso, 
M.rmaroa, Ssatmár Szirény, T^m^s-Toroatál ^árms-
gyék, vilacint Siliágymegye Érmlhályfalva  és Nagy-
károly járását egyházmegyéinek református  hívőit. 

— A zsógödi Gaadakör tea-délutánja. AB 
elmúlt vasárnap a zsögöd; G ziakör lemtt azépea Ki-
került tea-délutánt rendezett Ei már második meg-
moidu-ása a G*zdi>kcrnek éa nem lehtt elég dicsér^;-
tel, ellBmiríssí! hangoztatni, hogy "z a lenddleles 
munka elsősorban közösa^gl jel egil Fdlebresztenl *z 
összetartozásnak, AZ egymás támogatáBáoak érfléaét. 
A G tdikörök életében u közösen összehordott kraj-
cárokból gasdakönyvtárat, gazdasági gépet kell vásá-
rolni és ezeket a hil&dó gazda szolgálatiba kell állí-
tani. Ei a cálja a m«l tea-délutánok rendezésének. Eit 
kell me^értenld minden Gtzdakörnek a vármogyébm 
éa hozzá kezdtnl az Ilyen természetű muakának, ahol 
fmuţyls  behozhatatlan mulasztások vannak. Mlndeo 
lehetőséget f  .IhaeznAlnl arra, hogy a testvérlPBBÓgnxk, 
az egymásért való szlveíBégnek és egyik a másikán 
való segítésnek köteltzős^gM falóbresszök. 

i — Aa Erdélyi Református  ogyhaakerület 
november 25—26 áa tariotta meg évi közgyűlését. A 

: gyulafehérvári  erdélyi róm. kath. pűspökBég után most 
az erdólyl reformátusok  is lesaögeaték iatézményeík-
nek helyzetét. Ebből a muikából kitűnik, hogy BZ 
Erdélyi R formátus  Egyházkerület 351 elemi lakolás, 

i 5 fiu  éa 1 leányiőglmnáalumot, 3 leányglmaázlumot, 
2 tanítóképzőt, 1 kereskedelmi iskolát tart fonn.  A 

: reformátusok  közgyűlése kihangsúlyozta a református 
bhók nagy áldozatkészBágét a temp'om és iskola Iránt, 
amely szériát 1939 ben a reudes es rendkívü l adózá-
son klvttl 5 éa ral millió kegyadomáuyt, 5 mllló ado-
mányt adtak Krlsstus ügyének. — A közgyűlés kü'tö-
nösen klhaDgsu'yozta, hogy esekben aa időkben Krisz-
tus különböző egyházainak egymást megbecsülő szere-

i tettel kell egymást támogatatok a krisstual hit vódel-
meséfiében. 
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(Syţrgyoi ţ l ţ t 
Bensőséges, lélekemelő ünnepségek keretében iktatták be hivatalába 

az uj gyergyészentmiklési lelkészt: S. Nagy Bélát. 
Mint már jelentettük, S. Nagy Bála volt 

fltaháii  ref.  lelkéBBt folyó  hó 26 án vasárnap 
ünnepélyes keretek között iktatták be, a már 
négy éve üresedésben lévő ref.  egyházközség 
rendes lelkészi álláBába. 

A beiktatási ünnepély istentisztelettel kez-
dődött, mely alkalommal a teljes számú híve-
ken kivül a hatóság részéről Drimba ezredes 
prefektus  a vármegye, Gábor főszolgabíró  a 
járás, mig a vároa részérói AnaBtasiu polgár 
mester voltak jelen. Az egyházkerület papjai 
közül Takács Károly ref.  esperes, Kovács Pál 
neves hitszónok, Pállfy  Károly pap-költó, mig 
a világiak közül Kovács Béla tanár vettek 
részt. 

A templomban kezdődő ünnepélyt .Áldott 
legyen, ki az Ur nevében jó..." c. zsoltárból 
Polgár József  helyi zeneszerző által megzené-
sített énekkel nyitották meg, amit a Nőszövet-
ség énekkara adott elő fegyelmezett,  kitűnő 
előadásban, a zeneszerző vezényletével. 

Ezután Takács Károly nyug. esperes lépett 
a szószékre. Igéül Máté evangélista 25-ik ré-
szének 14—30 versét olvasta fel,  majd imát 
mondott. Az ősz főpap  beszédében a nap jelen 
tőségét öleli fel  s igaz Kálvinista módon, me-
leg szavakkal kéri Istenáldását a gyülekezetre. 

Nagy Piroska énekművésznő Puccini: 
Toska imáját énekelte. Orgonán kisérte Csiky 
Jenó. Nagy Piroska szereplése mindig élveze-
tet nyújt városunk közönségének, akinek ének-
tudásánál csak szerénysége nagyobb, ezért 
halljuk oly ritkán. 

Kováos Pál beiktató beszéde. 
Ige olvasás u án egy bibliai idézettel kevdi 

nagyhatású beszédét. „Ha valaki jönni akar 
én utánam, tagadja meg magát, vegye fel  az 
én keresztemet". Majd igy folytatta:  ítélet 
alatt álló világunk már roskadozik. Ijesztő 
felhők  tornyosulnak fejünk  felett  s emberi 
sorsok jajdulnak a bün könnyes vértengerében. 
Adventes kösyörgéssel várja a világ a fel-
szabadító, megváltó Messiást. 

— A keresztény vil'got ma az égető, 
harapózó tüzek közepette egy egyetemes belső 
fcirás  fojtogatja,  az elveszett paradicsom, az 
Édenkert ufán.  Da szól Dante: Hagyjatok fel 
raindeu reménységgel, hiszen lelketekben a 
bün és a gonosz él, ahelyett, hogy azt a sze-
retet váltaná fel. 

— Mi a krisztusi jóságban, mint emberek, 
gát és bsrrikád vagyunk csupán, hiszen az 
ember által jön a bün. Az ember az oka min-
den kereszthordozásnak. Ezért teljesedik be 
fölöttünk  a kereszti 

Hivatkozik az óskeresztyének szenvedé-
sére, a gályarabok mártir-halálára, akik sok-
sok szenvedés után is keresztyének maradtak, 
mert megtanultak tűrni, ismerték az önmeg-
tagadást. Megtudtak ha'ni egyetlen szóval aj-
kukon: „Cvingli..." 

Sajnos, nem tudunk hosszabban foglalkozni 
evvel- a minden mondatában s izében felemelő, 
gyöoyörüen felépített  beszédei. Még csak annyit: 
Az újonnan beiktatandó lelkésztárBához fordulva 
ezeket mondotta: 

— Keresztyén lelkész testvérem I Kereszt 
nélkül leh9tetlen Krisztust követni. Pedig súlyos 
teher a kereszt... Midőn Isten kegyelméből és 
az ő áldásával beiktatlak uj állásodba, a mi 
Urunk Jézus Krisztus áldáBát kérem rád, csalá-
dodra és munkásságodra. 

— B szét szórt nyáj szolgálatába hivoít 
el az Ur. Bethlen Oábor ifjúságának  földjére, 
ahol sokBzor fog  kialudni lelked világossága, 
elfogyni  mindennapi kenyered. De ha testvé-
reid mégis támadnak, vagy megtagadnak is 
téged, annál jobban menekülj Krisztus kérésit 
jéhez... 

Itt már nemcsak a pap, de hívei is kflny-
nyeznek. 

Majd igy folytatja: 
— Viseld hűséggel Krisztus öltöiókót, 

járj elől, vigyázz magadra, de legfőképp  saét 

szórótt nyájadra, nehogy egy is elvessen be-
lőlük... 

S. Nagy Béla hitvallása. 
— Pál apostol is félve,  rettegve jelent 

meg Korinthueban, akárcsak én köztetek, — 
kezdi beszédét az uj lelkész. — Különös el-
rendezése a sorsnak, hogy egy pár héttel ez-
előtt még nem ismertük egymást s most mégis 
ugy énem, hogy Bzivvel-lélekkel hozzátok tar-
tozok. Bz aa érzés pedig semmi más, mint egy 
családdá leendő kifejlődés,  amikor minden jó-
ban és rosszban, örömben és bánatban együtt 
vállaljuk a közösséget. 

Kéri a gyülekezetet, legyenek lelki test-
vérei, hogy Krisztus szolgálatában vele együtt 
dolgozzanak. 

Örömét fejezi  ki, hogy itt lehet a fenyő-
illatos Gyergyóban, ahová mindig vágyott. 

Majd könnyes szemmel emlékezik vissza 
elhagyott híveire, ahol nyolc évig volt lelki-
pásztor. Az egyházak egymás közötti békéjét 
hirdeti, mindent a szeretet és megértés jegyé-
ben kezd és fog  végezni, mert igy jön el Isen 
országa... 

A „Tebbened biz'unk eleitől fogva"  zsol-
tár éneklésével a déletótti ünnepség véget ért. 

A tisztelgések és üdvözlések során azon-
ban történt valami, amiről hasábokat kellene 
írjunk. Történt valami, amit világgá kellene 
kürtölni, egy nagy, hatalmas kiáltással kiáltani 
aB emberek felé: 

«Testvérek szeressétek, becsüljétek egy 
mást." 

Az üdvözlések során ugyaniB László Ignác 
a katolikusok szeretett főesperesc,  ez a széles 
látókörű, a lélek sok szép és fölemelő  érzé 
Bével rendelkező pap, a raf.  lelkészt magához 
ölelve, megcsókolta. 

Valamennyien, akik ott voltak, mélyen 
megrendülve, könnyes szamekkel álltak, s amint 
Kováos Pál mondotta: „I;yen felemelően  szőp 
dolog még nem történt a ref.  és róm. kath 
valláa közötti történelemben. 

Bzután közebéd következett. 
Dálután 6 órai kezdettel műsoroB ünnep-

ség volt ugyancsak a templomban, melyuek 
porán Biblia magyarázat, szavalat ének és elő-
adás szerepeltek a műsoron. 

Csiby Gizy Ady verseket szavalt érzéstől 
átfűtött  előadásban. Pálfy  Károly ákosfalvi 
papköltő a nép és ku'luráról beszélt, melynek 
során megrendítő igazságokkal támasztotta alá 
mindazt, ami szomorú fájdalma  népünknek. 

Kovács Béla tanár záróbeszédé után pedig 
a 232. BZ. zsoltár eléneklésével a nap ese-
ményeitől lélekben megkönnyülve távoztunk 
as Isten sázából. 

Csiby Lajos. 

Hétköznapok. 
2»£éer 2iólLá,m.y- Hét 

68 u|ra lezárhatunk egy esztendőt aa örökkévalóság 
soha véget nem érő rohináBábnn. Néhány spróaágot 
jegyi z'ünk fel  a követkeaő 1940. évről, melyben AZ 
első nagy vá toaáe az, hogy tzökőév éa i ÍV a február 
hón»p 29 nspból áll, az es».t"sdő pedig 366 nipból: 
Az újesztendő első napja hétfőre  eidk és ngyaacsak 
hétfővel  kezdődik április éa jullui hava ia. A baboná-
sok réaaére feljegyezzük  azt Is, hogy szeptember éB 
decamber hónapjában decimber tizenharmadika egybe-
esik a pénteki nappal. Farssnţ a jövő óvbsn negyven-
bárom nsplg tart, karácsony másodnapján keadódlk és 
február  4 én ér véget. Hu ivét március 24 -én van éa 
pünkösd májuB 12-én. A tavasa március huszadikán 
este hét óra buszonnégv perckor kt ziődlk, a nyár 
jnnius 24-in éjfrl  ntán 2 óra 46 peroki r éa a tél dec 
22 én éjfél  után 55 p?rckor. Aa év legbossaabb napja 
junlui 22 ón van, amikor a Nap 15 óra és 57 percig, 
tihát csaknem tizenhat órát ragyog aa égen A leg-
rövidebb leBa a nep a jövő évben december 22-én, 
am|kor mlndöseae nyolc óra éa busaonhét porcig tart 

S C o l l a m a t l e n . • m . ' b a r o Ü E . 

I. Á'lasz BZ uccán gyanutlanui. Nem lévén egyéb 
dolgod, gyönyörködsz a hullámzó embertömegben. Né-
zed a pompásabbnál pompásabb nól toaletteket éa 
caodálkoaol. Ha valaki állana melletted, annak mindjárt 
el la mosdanád véleményedet. 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS. 

Sseretn^m tudni, ennek a nőnek miből telik Ilyen 
logVs ruhakra, hiszen a férje  hónapok óta nem keres 
ŷ vasat B;m. S őnagyságán mindennap ogy máa 

-ulm — tz nagyon gyanua. 
Ha ezeket a dolgokat caak ugy magadban mon-

dod, még hagyjén, de abban a pillanatban, amikor 
egy másiknak mondod, már nem vagy jellemea ember. 
ElKősorben lehet, hogy ártatlanul gyanusltaaa, de még 
ha Igazat mondása, akkor ls aljas vagy. 

Url ember sohasem törődik máa emberek dolgai-
val csak saját magával. 

II. Egy sápadt arcú ember áll aa uccán. Meg-
állott, mert egy kis szédülés fogta  el. Talán roasa a 
gyomrom — gondolja és tovább akar menni, amikor 
odalép hosaá a jó barát. 

— Oh, jó napot, HltnoB ur. Nézd csak, hát ml 
van magával? Olyan rosaa salnben van uram, hogy 
alig ismertem meg. 

A Bápadt arcú ur eira m*g jobban elfehéredik. 
A homlokán hideg verejték gyöngyöződik. Alig tud 
szóhoz jutni, fáradt,  dadog valamit. Valami Ilyesfélét, 
hogy bocsásson meg kérem, nem tndom, de.., valami 
a gyomromban... 

Da a jóbarát folytatja: 
— Uram, as ég szerelmére, menjen el aa orvoB-

hoa, magának valami eulyoa baja van. 
EI bogy még jobban elvegye kedvét aa élettől, 

hoaaá tesal: 
— Néazen meg engem I En hál' Istennek ugy 

érzem magam, mint hat máB. Még a vasat Is megeaaem. 
J i uram, aa egészségre vigyázni kell. Na Isten áldja 
szegény barátom. 

Él elmegy, mint aki jól végezte dolgát. Mint aki 
emberi cselekedetet követett el. P.d'g, hogy megér-
demelné en agkegyetlen szadista embar-utánzat, hogy 
egy tégla a főjére  essen, vagy hogy örökre megnémul-
jon, Mert az olyan ember, aki egy beteg embertársát 
ahelyett bogy vigasztalná, még jobban elkeseríti, — 
rosszabb a halálnál. 

H Í R E K . 
— Ar apekaláoió. A drágaBág napról-napra 

emelkedik, teljeaen tehetetlenek vagyun, nem tudjuk 
megakadályozol. Tájékozódásképpen felemlítünk  egy 
pár adatot. Ety pár csi-ke 70—100 lei. a tojás eltűnt, 
nem kapható, ba hosnak eladják dug?a 7—8 lej párja. 
Zildségf^lék  szintén drágák. A öuifélék  ma-holnap 
inxoa cikkek. A disznóhús Lilóju 42 - 46, Bzalooa és 
háj 50-60 lej, zair 60-70 lej. A kukorica, népünk 
fontos  élelmi cikke 70—80 lej vékája, pwru'y nem ls 
kapható A VBj 18—20 dgr.-oa tábla 16—18 lej volt, 
most 25 iej. A krumpli ezelőtt pár héttel 16—18 lej 
volt vékája, ma 30 lej. Es a spekuláció aaonban nem 
Bzünlk meg, njabb rémhírek keringnek aa emelkedő 
árakról. A tisztviselők ezelőtt 4—5 évea fizetéssel  nem 
lehet tudni hová fognak  jutni. A mindennapi életszük-
ségletet kell redukálják, hogy amúgy ls nehéa életüket 
tovább tengessék. Aa Ipari osztály helyzete a munka-
hiány folytán  még neh"z«bb. Talán vármegyei kép-
viselőink tehetnének lépéseket az illetékes fórumok-
nál. Ehhez hasonló drágaság az utélsó 20 év leforgása 
alatt nem veit s ha keressük az okát nem tudjuk meg-
találni. 

— Buosn a aaiuéaaektől. Végétért a Koama-
Bittyái eaintársulat gyergyóazentmikiósl rövid vendég-
játéka. Mag kell állapítanunk, hogy mint a múltban, 
moat la a közönség teljes megelégedését hagyták ma-
guk után. KUlönösen kl kell emelnünk Balogh Júliát, 
a prim.tdonnát, kl nemcsak kifogástalan  játékával tünt 
kl, hanem széles skálájú, megnyerő hRngjával salnte 
kimagaslott a ml megszokott kereteinkből. Oroza Boa-
kével ls első alka'ommal találkoatnnk, de közönBÓgünk 
szivébe már ls beférkőaött  kedves humorával éa játé-
kával. Az uj tagok közül még kltüot Soltby Miklós, 
valamint Gróaa Böske a próail primadonna. A társu-
lat régi kltüső tagjai: Földes B rta, Vörösmarty LUI, 
Kozma Hugó, Bittyán Ká'mta, Bídócay litván, Kará-
csonyi Miklóa az együttes erősségolt képiztk. Örömmel 
láttuk, hogy d-teára a nehéz viszonyoknak, aa előadá-
sok eléggé látogatottak voltsk, ami még mind amellett 
bizonyít, hogy a komoly áa nívós játék Itt városunkban 
mludig megér'ésra talál. Ugy értesültünk, hogy a tár-
sult Innen Nigysaebonbe fog  menni, hol hisszük, hogy 
hasonló fogadtatásban  lesz részük. Mi pedig a vlaaont-
lá'áasal bucanaunk. (b) 

— Kileno és fél  kllóa vadmaoakát lőt tek 
a gyergyói hegyekben. A gyergyói vadá«atársulat 
a napokban a gyergyó-zirheayl határréBzben körvadá-
BBatot rend szett. W.Iaateln Edvárd gyergyószantmlk-
lósl lakoB a vadászat során 9 éa fél  kllÓB vadmacskát 
lőtt A saokatlenul Bzép példányú vadmacika bőre Igen 
jelentős értékot képvisel. 

— Hegjelent aa Erdélyi Saemle legújabb 
aaáma, amelyben Farkaafalvl  Mankó Endre aa uj 
világtörténelmi folyamatról  Ír. Haller Oábor ,4z ember 
tragédiája a szerveknél" címmel cikkezik. Caiby Lijoa 
a székely közbirtokosság faji  helyzetét Ismerteti. 8. 
Nagy László budapeatl levelet Irt. Zomora S. János 
Jiss> Halváról vezérdkkealk. Eaenklvül Enyingi Sándor, 
Flórián Tibor, Fekete Tivadar és Sztojka Lásaló verael, 
Alföldi  Géza, Temesvári Lásaló, Jancaó Elemér, Czln-
caár Miklós cikkei egéaaltik ki az Erdélyi Baemle nj 
Márnának gaadag éa váltoaatos tartalmát. 
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— Tengelytőréa. A Gyergyóaaantmlklós—Re-
mete kösség köaött köalekedó autóbusz tengelytőréa 
követkestében felborult.  Kisebb sebesülésektől 4a aa 
Ijedtségtől eltekintve, kosulyabb baj nem történt. 

— Betfireaea  lopás. Kolnmbán látván calcsól 
lakÓBboa betörtek ÍB kifosstották. 

— Hallát találtak aa Oltban. Rákos köaaég 
határában aa O.tban egy hallat talállak. A Piatra-
Neamt-1 rendőrség által klálUtott igeaolványt Wláltak 
nála, amely saerlnt a bulla János Róaa, 1867-ben Ko-
lozsváron ssületett egyénnel asonos. A nyomosás sze-
rint öngyilkosságról van ssó. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII DE VĂZĂTOARE din 
MER'JUREA-UIUC faca  canoscat membrilor aocletaţil, cS 
v&nátoarea de lapul şl valpl as opreţta pe hotaiol oomonal 
Jigodln Intre dramul oe merge spra Mlsentea (1 Intra fosa* 
na( onallk spre Sánorálenl, p&aá U dramul oe merge dala S&n-
oratenl spre Mlaentea. Dsasemenea se opreşte vâa&toarea Iepu-
rilor pe c&mpal numit „Nagymezt* din hotar ol oomanelor 
tâ--Ct&ienl şi S&ntlmbra. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÓSÁGA értesíti a vadásztársaság tagjait, hogy letUtatlk a 
nyal- és rókavadászat a Zaflgöd  község határában a Mindszent 
felé  vezető at és a Szentkirály felé  vezeti orizágat között, 
egészen Szentklx&lytól Mlntszent felé  vezeti atlg. Hasonló-
ké pun letiltatlk a nyolvadászat a Cslkazentklrály éa Cslk-
szsntlmre határiban elterüli „Nagymezó"-n. 

— Hegjelent aa Erdélyi Gaada 1840 évi 
naptara. Aa Erdélyi Gaada naptára már útban van 
H nebány nap múlva BZ összes megrendelők késhes 
vehetik. A saerkeBstŐBég külön súlyt helyesett arra, 
hogy a naptár ugy terjedelemben, valamint tartalom-
ban felülmúlja  aa előző évek kiadásait. Éppen esért 
nyugodtan állíthatjuk, hogy magas sslnvoaala minden 
igényt kUléglt. A több, mint 240 oldal terjedelmű és 
100 érdekes éB változatos képpel díszített naptár tudo-
mányos alapon, de népleB stílusban a meaőgasdák leg-
jobb kézikönyve, tanácsadója. A naptár aaámoB szak-
cikket közöl a növénytermesstés, állattenyésztés, állat-
egészségügy, gyümölcsössel, ssóllészet, borászat éa 
gazdasági ssámtartss tárgyköróból. Külön ssakrésai 
tartalmaz az állattenyésztő, BZŐIÓ, gyümölcs, gyógy-
növenygyüjtő gazdák, vadászok, közös legelőbirtokosok 
időszerű kérdéséiről. — A naptár bevezető cikket Dr. 
Száaz Pál az E. M. G. E elnöke irta. A bevezető Bo-
rok a magyar gazdatársadalom jövé célkitűzéseit hatá-
rozaa meg. Demeter Bala aa E. M G. E. történeti 
muitjaval éa ftjődjai  ieheióaégelvel foglalkoalk  hoiz-
szabb tanulmányban. Dr. Venczel József  aa egyesület 
tevékenységet mutatja be a statisztika tűkríben. A 
napiár cikkírói közül Dr. Asztalos Sándor, Blkfalvi 
Ferenc, Bodor Kálmán, Dánlel Bemér, Dr. Eöry lit-
ván, Fodor Pál, Gartner Rioert, G.djfalvy  István, Dr. 
Konopy Kamin, KoppiayRízaő, Korpán iy Kornél, 
Miko Liaaló, Dr. Nagy Eidre, Nsgy Mislós, Pohl Béla, 
öayfrlid  Ferenc, Szá.-z Ferenc, Saeiéné Hortáth Ella, 
Szentimrei Janó, Bsegó DaneB, Ssiiágyl Forenc, Takács 
Miklós. T*lekdy Lássió, Török Billnt, Varga András, 
Veress Aedrás. Veress István nevelt említjük meg. — 
A napiár az E M. G. E. megbízásából Gr. Teleky 
Ádám és TJröit Bálint állították ÖBSZO, nagy hczsáór-
teaatl. A naptár kapható városokban minden nagyobb 
könyvkereskedésben, falun  az E. M. G. E. gazdaköri 
fiókjánál  és as E. M. G. E. központi irodajában C uj, 
Str. R igala 16. fcaám  alatt. A naptár ára 23 lej. A meg-
rendelesBel egyidejűleg a naptár ára Is beküldendő. AB 
E, M. G. E. a naptárt külön poata portó felBzámitása 
tnlkiil küldi. 

B. vevőink  szíves  tudomására  hozzuk, 
hogy női  kalepüzletűoket  1 C Bra'ianu 
64 szám alól  lakásunkra:  St.  O. Iosif  utca 
6 szám alá költöztetjük  1940 január 1-töl 
kezdődőleg.  Ezáltal  regie-kőltségüok  ctökktn-
tésével  módunkban  lesz igen tisztelt  vevőinket 
eredeti  bucureşti modelekkel  az eddiginél 
olcóbb árakon  kiszolgálni.  — Átalakításokat 
és mindenemi  javításokat  a legjobb kivitelben 
jutányosán osinálunk. 

Kiváló  tisztelettel: 
Klürmann  Nővérek,  kalapazalon. 

Utazás a csiki szövetkezetek körül. 
Az olvasó mostanában gyakran találkozik a „kö-

zösadfc"  szócskával. Aa élet kényaseritő körülményei 
Irányítanak a czlcska igaz értelme felé.  A küzdelem 
a léttel, amely egyre Inkább pirancso'ó szükséggel írja 
elő ez egy gondolaton, an egy alkon Járó tmbereksek 
össze'ofHsát,  tömörülését. A megélhetés neb^égel 
hova tovább magától kibontják a tételt, a kPadó ember 
szamára valósággal kínálják a mego'dást. Ét ea nem 
más, íinint öntudatos felismerőbe  aa egymáson való 
segitéa nagy erkölcsi tőkéjének; öntuditOB muukálása 
a kőlcBönÖB segítésnek, egymáB Zlegésaltéaének a test-
vérlesség gondolatában. Egyszóval a közösségi életnek 
bevesetése a népi élet összes területeire. 

Milyen nagy feladat  megBservesnl a közösségi élet-
nek est a mentavárát. Oh mekkora kötelességet kellene 
jelentsen minden magyar ember czámára ennek a gon-
dolatnak kiépítése: Együttesen éretni, együtt építeni és 
mindig testvéri köaöaaégbe gondolkozni megsokasodott 
bajaink minden vonalán. 

A saövetkezeti forma,  azért olyan nagy értékű, 
mert legelső, amely a kösösBégl alapon dolgosott. A 
ssövetkeaés a különböző társadalmi osztályok és fele-
kesetek tagjait fogta  össsa közös munkára, kőzSs érde-
keik vádelmére. Nagy dolgokat művelt, elsősorban asért, 
mert a gazdasági megerősödés mindennél fontosabb 
útjait művelte. 

Mindenek a gondolatok abból as alkalomból Iród 
nak la, hogy elmúlt héten a cilkl fogyasstásl  zzövet-

keseteket végig látogatta gróf  Haller litván elnök, 
Tdvlssy Gáaa veaérigaagató, a központi vendégek a 
cslkl Bsövetkezetek munkája fölött  legteljesebb meg-
elégedtatket fejezték  kl. 

Cslkszentslmonban a vezetőiig élén dr. Mtrton 
Llssló ügyveaető Igazgató köszöntötte gróf  Haller Ist-
ván elnököt, mint a BBÖvetkezői lelklpalotájáoak építő-
jét. Gróf  Htller litván elnök válafzibsn  arra utalt, 
hogy ma minden szövetkezet mlntakfps  kell legyen e 
község gazdasági összefogásának,  aa együvétartoaáB-
nak. CslksBentalmonban Igy la van a a néhány éve épí-
tett saép szövetkezeti ház, as ízlésesen berendezett 
ssövetkeseti bolt, a felsserelés  alatt levő fzivetkezetl 
daráló, valóban azt mutatják, bogy a cslkl székelység 
IB van annyira alkalmas a szövetkezésre, mint bár-
melyik máa vidéki lakossága, ba van a községben rá-
termett és munkavállaló vezető-egyéniség, aki tlsatában 
van, hogy milyen anyagi erőforrást  jelent a ssövetke-
aés s aki tudja, hogy népével Bsemben kötelességei 
vannak. A kéteser lélekszámú Cslkssentslmonban a 
aaövntkeaeti öntudatos munka eredményeit mutatja a 
217.000 lej meghaladó Uiletrásztóke és tartalékalap éa 
aa 1 m'llló 460 ezer lej a forgalom  A vezetőségi ta-
gok érdeklődőét mutaţia, bogv Cseke Ferenc elnök, 
Lutács Dávid lg tag. \\-r>s<i Menyhárt f.  ű b. elnök, 
Cilkó Jissef,  Btlázs Lissló, Sirdor György, Fizaka? 
Ferenc fdlűgyelőMaottságl  tagok a látogatáa a'att végig 
jslen voltak a gróf  H>ller elnöknek dr. Márton ügyve-
zetővel folytatott  mogbeszélóaét a legnagyobb érdatlő-
dássnl kisérték. Az Dalét rendjt éa tlsitasága Markovlts 
Ijnác bollkeselő és családja rend«zsretét dicséri. 

Ezután a calkssentimrel pz'ivetkezitet látogatták 
meg. A f̂ ut  miH»tt fekvő  fióküzlet  forgalma  megha-
ladja, a havi 60 000 'alt. Boltkezelóje Lukács Bála, 
mlg a főüsletet  T*kó Ferenc vezeti nagv saakértelem-
mel, aki városi Üzletet cserélt fal  B 120000 lejes for-
galmú cslksaentlmrel fóütletér*.  Az üzlet rendes és 
tlszia, a kiszolgálásnál a jelszó a legmesszebbmenő 
e'ósékenység.  Az árun, fiókon  fel  vannBk lűotetve az 
árak, ami rendkívül fokossá  a szövetkezettel és a bolt-
kezelővel ssembenl bizalmat. 

Várdotfalván,  a fogyasztási  SBÖvetkezat Myseté-
ról Adorján Inre ügyvezető könyvelő nyújt tájákoz'a-
t&el. Kizpooti bekapcsolódása teljes B Így állardó for 
galom emelkedése ezsel mngyBrázható. 1934 ben for-
galma még 495 ezer Uj volt, elmúlt évben pedig toeg 
haladt* a 730 ezer lejt. Eoben Igen naiv érdeme vnn 
Bintba Msrglt bo'tkezrlőnek la, aki 1920 óta áll F 
saövetkeseti Űvy szolgálatában. 

Következő Állomás Csltcdc-ó. A kcisígben P 
szövetkesetet 1912 ben alsrltottAt. Forgalma rendkívül 
sz-'p rmolkedíst nrut»1; amig 1934 b?n a h^vl forgalirB 
»11* 60.000 Uj volt, ma meghalrdj* n 120000 lejt, 
fflrBlege  pedig az 51 ez:r lejt. ami jelentőB köiöe 
megtakarítás al akótség fogyasztánár.  A köipo 1 ve;e ő 
séget a szövetkezet Ügyviteléről K*lemoo Erzsébet 
tanítónő, a szövetkezet tev(k-ny l'z ptveze'öje táj'krz 
tatja, aki a scövettezetl neve'ő nuokát már elfzó  évek-
ben eredményesen végezte BZ Iskolaszövetkezetben. 

CnltcslcBÓ után a c^ikszentmlhályi Ezövetkeaetnél 
tettek látogatást. A to Bzao elnjn'ó községben nebeeen 
ak&d:ak rá aa sjnídl-résaben Uvő szövetkezetre. Uj, 
fenyőgfrendáa.  még vakolatlan bézbBn van a szövetke-
zet. Szögyör Dimokos tigyvfzelón^k  és munkatársai 
nak kitartó munkáját hird tl a szövetkezeti ép»let 
Ricz Jánoa Igazgatósági elnökkel együtt tárják a szö-
vetkezet ügyes-bajos do'galS bhá'págtlt a IXrpoa'i 
•á'ogatók elé. Most jóhslyt befzâ'nek,  mert a Htrgyi 
végrehsjió bizottsága Ajc.'dia van. 

A cUtl r íssek szöv k z t ' l u'.án a H ogvs peb 
vetVese i kdz.oat elók-ló vecd>g i a G/t-rgjór. m tsr 
-zív márciusiban altku t uj ssöveikezeiet kerestek fel 
Bnnek a Biövetkezetnek 1» havi forga'mi  megköze Iti 
a Bzás?z>r lejt. Vácion F. Antal alelnök és Liczkó 
Antal Bok bizalommal hangoztatták a központi lá'oga-
tők e'őtt azon reményüket, hogy Rimetén a siövetke-
séa m l̂y gyökeret ver. 

A fentiekben  bepillantottunk annrk a pár cslkmc-
gyel szi e'.keietnes munkájába, amely lelkes r mbfrek-
nek köS£Őni f  jlód sét és létezését. M rt a szövetke-
zethez elsósorbfin  önzetlen munka, vezetőre ttrme''8> g 
éa a közösségi SÍ illem Iránt fogékrny  lálek BzUkségm 

Ha a megyei psöve*k<z>tl hálózatunkat tekln'jllk, 
akkor aat látjuk, hogy ebben ez emberanyagban bizony-
szegények vatyonk. 

rendeletnek, ellenben ragasskodnak ahhoa, hogy tórvény-
aserüleg töMénjék mag a azo'gablról rerd.let végre-
hajtása; vagyis köagyűléBt tartaanak - mely előtt ők 
felelősséggel  tartoznak - hogy az a fel  ment vényt 
adja meg nekik. A azolgablró azonban nam enge-
délyezte a közgyűlés megtartását aem I yen korU'mó-
nyek után a politikai község használatba vette a köz-
birtokossági vagyont, a asolgablról lnté.k-dáa alapján. 

A közbirtokosság vezetői természetesen nem nyu-
godtik bele a rendkívül értékes kösva«yon elveszté-
sébe A közbirtokosság ügyvéd utján Jelentést tett a 
történtekről a gyergyószentmiklósi vezető JáráBbirónak, 
a Szövetkezetek Központjának és a csíkszeredai tör-
vényszék főelnökének,  egyúttal eljárást tett folyamatba 
a azolgablró ellen hivatalos hatalommal va ó viasznál^ 
elmén. A törvénssák le Is tárgyalta a ssolgablró ellen 
emelt vádakat s a kízblrtokosság több tagját kihall-
gatta. loan Gábort asonban a hlvataloB hatalommal 
való vlBBiaéléB vádjs alól felmentették. 

A BBO'gabtró aa Ítélet után eljárást Indíttatott a 
közbirtokosság vezetői ellen, hivatalos személynek a 
bíróság élő t tőrtént megrágalmazása ml»tt. Ijy keve-
redett bele a râgalmafâ^i  tigybi Pill JizBcf  közbir-
tokossági elnök. Portik Ferenc, Lsckó Fsrenc, Puskás 
J JDŐ AB Antal Jissef,  mint a vetető lég tagjai. A cslk-
Bgered- i tcrvényBzék e'ltélte a véd ottfk^t  a fejenként 
1—1 hónapi fogházzal,  5 ezer lej pénzbüntetéssel AB 
2 eaer lej erkö esi kArtéritéesel sújtotta óket. PallJó-
»sef  éB társai fellebbeztek  a törvényszék ítélete ellen. 
Ü;ytikkel moat fog'a'koaott  a maJosváBárhelyl blln'lgyl 
tábla és helyet adva a vádlottak érvelésének, vala-
mennyiüket felmentette  a hivatalos személy megrágBl-
mázásának védji alól. Ersel az ítélettel le is zárulta 
közblrtokoBBágl pernek ez a hajtása. 

Nem dőlt el azonbsn a közbirtokossági vagyon 
Borsát érzékenyen érintő pereskedés. A köablrtokos^ág 
ugyanis, miután a politikai község az em itett erdősé-
get birtokba vette, pert Indított a clksaeredal törvény-
szák előtt a község ellen, birtotháborltás miatt. A 
töiványsBék a közbirtokosság keresetét e'utaBltotta, 
mire a vezetőség f»lobbez?at  jelentett be a maroa-
vfsArbslyi  Ítélő táblához. 

Felmentettek a rágalmazás vádja alól a cyeroóremetei 
A gyergyóremelM közbiríoko ŝág éa a gyergyó-

saentmiklÓBl Bzolgabiró között támadt bonyolult parea 
kedóal ügynek egyik ága befejeaést  nyeri a m ros-
váBárhelyl büaUgyt táblának a köablrtokosBágl vezetők 
javára hozott felmentő  Ítéletével. A pereskedés meg-
kezdlsére Io< n Gábor gyergyósaentmiklóal asolgablró-
nak egy, 1936 decemberében Gyergyóremete község-
ben tett látogrtása, Illetve ennek során kiadott rendel-
keaése rzo'gáltatott okot. A szo'gablró ngyanis „fel-
sőbb" rezdiikeséBre való hlvatkozássül elrendelte a 
kőabirtokosaág felosslatását  éa a közbirtokosság tulaj-
donát képező, mintegy 1800 holdat klteTŐ erdőnek a 
pollilkal község Javára VBIÓ átadását. A kösblrtokosBágl 
vesetők a többek kösött a BxolgalÍrótól annak a fel-
sőbb rend iletnek felmutatását  kérték, amelyet állítólag 
a mlnkzter bocsátott kl éa a mely a közbirtokosság 
fdloizlatá-áí  mondja II. A ssolgablró asonban megta-
gadta Intézkedésinek as állítólagos mlnlssterl rende-
lettel való Igaio áaát. A köiblrtokoaság vesetói ekkor 
kijelentették, hogy ők nem tehetnek mást, minthogy 
engedelmeskednek a hatósági személy által kiadott 

Állásából  elbocsájtott  magyar állásnélküli  tanár 
tanítványokat  keres.  Rajzon és zenén kivül  tanít 
mirdenre  elemistákat  és középiskolásokat,  sok 
évi gyakorlattal,  — Érdeklődni  Szrpos  Ilonánál. 

Publicaţiune şi provocare. 
Direcţiunea Băncii „Prima Cassa de Păstrare 

S. A. din Frumoasa", aduce la cunoştinţa celor inte-
resaţi, că in baza hotiirârei adunării generale exira-
ordinaie din 12 Iunie 1938, a început lichidarea 
avere! acestei Instituţluni. 

Totodată în conformitate  cu art. 202 din codul 
comeraial invită pc toţi creditorii societăţii, ca în ter-
men dc 6 işase) luni, socotite dela inserarea a treia 
oară in Monitorul Oficial  a prezentei publicaţiuni să-şi 
valorifice  prelenţiunile lor sub consecinţele legale. 

Frumoasa, la 5 Noemvrie 1939. 
Direcţiunea. 

é Megnyílt a „Salon Rose", g» 
m & 

Tisztelettel értesítem Cslkssereda város és gjţ 
jgj vidíike nagyérdemű hölgy köaönségét, hogy jj^ 

J divat kalap-szalonomat p 
jJJI I. C. Br&tlanu-uooa 64. aaám alatt — a Vákár-
" üslet aaomsaédaágában m a g n y i t o t t a m . B> 

& legmodernebb kalapujdonaágokkal és legké-
ífij  nyesebb igényeket ia kielégttó átalakításokkal 

állok nagyrabaoanlt vevőimnek rendelkeaésére. 
f  Pontos és lelkilsmsretes munka, mérsékelt árak I Ü* 

m Szíves pártfogást  kér, klváió t i s z t e l e t t e l : 
- â . z x i ' b x - u . s R ó z s i , C s U c e z e r e d a 
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Nikkelezett  vagy réz gyertyatartót  keresek  meg-
vételre.  Cim a kiadóhivatalban.  2—2 

ELADÓ teljes ebédlő  berendezés,  valamint egyes 
bútordarabok,  kifogástslan  állapotban,  olcsó áron. 
Cim a kiadóhivatalban.  2—3 
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MODELL KALAPOK ' 
Ün mapeakéat aj formák  e l s i é 
árban, m « a - t m l a l n l l i a l 

V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugyuet t kéuAlaek mlndan-

S nemű mfll  kalapok eiaőreadü 
I anyag honiáadáaával. Kalapsk 

•talnUtiaa a legrövidebb Idő alatt. 
Merourei-OIno, I. O, Bratlanu (Olmmá-
slom)-nooa UI. sí., a Bőrhál kfiielébea. 
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2 drb. díszes villany függölimpa  eladó, 
M e g t e k i n t h e t f l :  S t r . R o s e t t i 2 a . , C s í k s z e r e d a . 
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