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Országzászló-avatás — tűzharcos ünnep. 
Felejthetetlen llnaepe voit C<iikâZur<.danak. 

A véroshása előtti térségen három nemaeti salnö 
árboc, aa árbocokon orsaágaá'z'ók hirdetik fel-
aaabadulásnnk Srömét a jelképeaik aat a felmér-
hetetlen, lgasaág ntán kiáltó gyászt, bogy: erő-
aaakkal elszakított magyarok milliós tömege él 
elrabolt területeken I A vén Hargita lábánál 22 
eaatendőn kereaatül könnyéivé ette kenyerét a 
nap minden órájában ssázszor megalásott, emberi 
mivoltában megc mfo  t aaákelv. A katona-nemaet 
rab fial  éa leányai ajkán szívfacsaró  dalok Beillet-
tek A rettenetes erkölcsi éa anyagi nyomás alatt 
könnyekot laaadtak itt még a kövtk is. 

A kimondhatatlant!1 sötét napok mindea 
percében szásaaor, eaerBaer fogadul:  csak még 
egyaaer legyen magyar világ I — rdea testvéri 
módon, kr'sztusl szeretetben fogunk  élni éa dol-
goanl egymásért. Blérkeatttnk a fog  dalom telje-
sítéséig. Ezekben a nehéa n»pokb*n, amikor irtóz-
taló vihar tombol körü'.ötlüoz meg ke l fognunk 
egymáa kezét s tiszta lélekkel, ayilt tekintettel, 
elszánt akarattal, tettre éa munkára késsen keli 
o'lndu'junk nemzetépítő és nemzetgyanpltóu un-
kon, mert cBak Igy érünk c*!b», ciak Igy leszünk 
méltók mWáleseréven kertsi.ül becsületesen 
a gyepit* védő őseinkhaa. 

Aa összefogás  éa egymásrautaltságot jelkó 
ppzte a budapaatu Baakrt. t'daharcos főcsopirt  ós 
Hojos György gróf  orsaágiászló adomtaya és 
iátegataeu. 

Tűzharcosok érkezése. 
A budapesti tüzbarcoBOBok szombaton reggel 

érkeatek Csikaaeredábi. AB állomáson Caisaér 
Bála vármegyei saámvevő, tartalékoa honvéd 
aásalós vezetésével a helyi tűzharcos alakulat 
dlsa-saakaaaa várta vendégelt. 

Hámori Kálmán dr. parancsnok vezényletére 
68 budapesti tüaharcos sorakozott a cslksaeradal 
álíomásoü: 

I.cw Gyula. Gassaó József,  Király Pál, 
Nadarás Sindor, Petrócay Jánoa, Várhalml Antal, 
Pintér Imre, B 'czl Jánoa, Kiss Ágoston G«ula, 
Kocsó látván, Kuatán Imre, Lindvay B .la. Nagy 
János László, Pataki Antal, Pesti Iinrt, R.ff  -In 
Ferenc, Gakaa Ajaatoo. Bárközi József,  S anffar 
látván, T-I r Gyula, Tóth Boldlaaar, vlteaRadel 
L ijos, Bognár Ernő, Máoyokl látván, Márton Ist-
ván, Alak i t o - t , Sz. Takács István. Kiss G Ist-
ván, Gu'váe Z Imre, Kakó Sándor, Vörös Három 
Jóasef,  Fo dl Egy József,  Czumán Bálint, Kozlel 
András. Buknlcz J*nos, Fehér litván, Kovács 
Négy Ká'mán, Pankász JinoB, Tótfalvl  István, 
Horváth K <ttó Gfula,  Mártásáéi! Konrád, Virág 
Mihály, B -rxócay R Józaef,  Balázsi Bila, Hanrlt 
Jis lef,  Jízss Mihály, Saabé K^itó L -joa, Valastyán 
Pál, Tulner Janó», Ladányi J)esef,  Fjrkaafalvl 
Mátyás, Molnár Lá'aló, Nigy vári Hugó, Lágó 
lat. ái, Barka? JJasef,  Sirannid Alajos, Lugoal 
Antal, Nagy Ferenc, Kskováca János, Rjttler 
Lijos, Tóvári Mihály, Gergely Antal, Lakatos 
Sándor, ,Kis Talgmond, Krlaaer János, Name'b 
Lajos, Zaivánovics Zlmotenesz. 

A katonáa rendben álló fővárosi  tűzharcos 
csoportot Balogh Lajos dr. veaető járásbiró, tar-
talékos főhadnagy  üdvönölte: 

— Mossál távolból hosott kősónk a jóságos 
Isten. Sseretetünk teljes melegével köszöntünk. 
Saeretettel, mely ott asttletett valahol a Drina— 
Baáva aavaros bu lámelban egymáa keaót görcsö-
sen asorltó pajtások lelkében, Iaonaó kietlen 
sslklál köaött. Doberdó lelket-testet felőr  ő poklá-
ban, vagy a Ktrpátok fagyos,  havas éjasakáln, 
Gorlicse, Ivángorod, Bresstlitovssk dicsőséges 
győselml mámorától telt mesőln, vagy a Piave 
gyásaoa partjainál. 

- Saent ea a hely, ahová jöttetek bajtáraak, 
mert megssentelték óaelnk ennek minden porát, 
hasájnk ssaretete és vldslmében elhullatott vé-
rükkel. E ssent rögök felett  őrködtünk 22 esn-
tendó keservei alatt, aa ősi földet  megőriztük és 

megtartottuk a magyar haza Beáméra egésaben, 
egységben és abban a saent hitben hogy feltáma-
dunk. 

— Feltámadtunk I A dicső honvédsereg, 
mely nekünk a saabadu'ást hozta, őrökre meg-
mentette s pusztulástól A keserű mull bánata 
ós könnvei feltsársdlai,  örömnapok kössöntöttek 
reánk. Ha néha a mámor könnyek árját csalja 
saemünKDe — engedjük fo'ynl,  bhsen esek a 
könnyhöz saokott saékely aalv soracseppjel. Az 
a bánat, ami volt, soha nem érhet többé. Nehéz 
a Borcunk, da amikor drága öreg tűaharcoa baj-
társak nyúlnak karjaink alá, hogy minket segítve 
a Bsebb óa boldogabb nagy magyar jövő felé 
vezessenek, — nem csüggedünk 1 

A 900 kiióméterrőr bajtársi találkozóra jött 
tűaharcoa testvérek e'saállásolásáról aaékely test-
véreik saeretettel és körültekintéssel gondoskod-
tak. Síombsion este ismerkedési estet rendeztek 
as O thon étteremben. A különböző harctereken 
edzett barátaág 22 eestendős keserves kálvária-
járás ntán ssárba ssőkkent ÓB kivirágzott. 

Vasárnap reggel... 
Vasárnap reggel sásaló a'att, zeneszóval 

vonulnak a budapeBti, helyi ÓB környékbeli tűa-
harcoa alakulatok, Iskolák éa testületek a város 
báaa előtti térségen felállított  árbocak és lomb 
kápalna elé. Hatalmas tömeg gyűrűjében sárt 
(aioaal formában  soraV ansk fel  a tűaharcoB 
dlszsaakaszo*. AB ünnepelt han&u'atba öltöaött 
lelkek a múltba néntek, November 24 lkl emlé-
ket kereBtek, mert es a nap emlékeaeleB Csík-
ssereda történelmében. 

1918 november 24 én vonult be ántánt pa-
rancsra a román hadaereg. O mos ető paskolta 
a végtelenül tzomoru székely tájakat,.. 15 -20 
kürtös eaaevesaetten fajta  hosszú rézrombllált. 
A veaénylő tlaat lovát zilnegen vestite egy Bsá-
nalmas alak. As Idegen, salvfacaaró  „Indulóra* 
rongyokba burkoit, bocskoros menet csosaogolt... 

— Hál eaek akarnak minket meganálinl ? I 
Baak akarnak Itt rendet tartani ? I . . . sikoltott 
végig a lelkekben a ketségbeeaés. 

Köaben figyelmezett,  teljes harclkésaültség-
gel felsaerelt  századok sorakoztak a \á-OBh«z 
e<őtt. Síékely katonák leírhatatlan elkeseredaB 
köaepeite hagyták ott fegyverüket  a avörös gróf* 
miniszterelnök parancsára. 

Akkor assal áltatták a földjük  ós saabad-
ságukért meghalni kéas embereket, hogy néhány 
hetes .átmenetről', .rendfenntartásról*  less BBÓ. 
Hiába erveitek a nyitott koponyák, hiába könyö-
röglek a lettrekész lelkek, a hatalom után futó 
alávaló felkésaűletlenseg  gussba kötötte népünk 
akaratát s aa oláb .rendcsinálásában* 22 évig 
et'ük a Baékely történelem legkeserűbb kenyerét. 

.Él magyar — AH Buda még..." 
A román bevonulás 22 évfordulóján  ereklyés 

országzászló! avattak Calksseredán. Három nem-
neti színűre feslett  árboc áll a városháza elő ni 
térségen. Mellette rögtönaött lomb-kápolna. A 
misét Biró Ferenc fóaspeaes  mondja fényes  papi 
aegédlettel. A felssabadulásban  kinyílt sséhely 
lelkek sslklassliárd hitükben falolvadva  imádkoa-
tak basájuk, gyermekeik ÓB önmaguk jobb jövő-
jéért Mlae után Biró fóesperes  a tőle megssokott 
mély értelmű , aaékely lelkeket ösBaefogó  besaéd 
keretében mulatott rá as orsságsássló hivatására, 
a salnek jelképére, majd ércesen csendül és figyel-
mestel a aaékely pap hangja: 

— Baent aalneink alatt kimondhatatlan sae-
retettel fifyelmesteti  testvéreit as aa ember, akire 
1919 szeptemberién dóin án bussonölöt vertek 
ezarl a három saluért. Ezekre a zászlókra imád-
ságos lélekkel naasetek. Testvérek 1 Ennek a 
aásslónak hirdetnie kell as Idők végesetéig a 
nagy világ elölt: „E* magyar, áll Buda még". 
De hirdetnie kell ast ia: „Ég éa föld  elmúlhat-
nak, de aa én Igéim örökre megmaradnak I" 

A saékely ielkek legmélyén matató besaéd 
ntán a reformátusok  áldása követkenett. .Erős 
várnnk nekünk aa Isten..." kezdetű ssoltár ntán 
Kovács Pál ref.  lelkész lépett a magyar címer-
rel dlBsltett Bsónokl emelvényre. Beesődét Pál 
apostol efeanslakhoa  Irt levelével keadte: „Azért 
Immár nem vagynnk jövevények és Bsellérek...' 

ü j magyar életet... 
Aatán messse haogalk a református  pap 

hangja: 22 esztendeig báinyatott életünk gályája, 
22 eBatendő rettentő dúlása, kínos gyötörtetóse 
kösött vergődött a gálya. Haláloa sslrten öaaae-
roppant gályánk s drága Erdélyünk egyik fele 
kivágódott ide a partra. Lagyen hála aa Urnák, 
hazaérkeztünk. Ssü őföldOnkön  njra saabadok let-
tünk. Ha vlaesatfkintflnk  a tajtékai bullámokra, 
elsaorul a lelkünk: a gálya egyik fele,  magyar 
gályarab testvéreinkkel ott hánykódik, ott vergő-
dik kilátástalanul es örvénylő hullámok tetején... 
Nekünk, ssabad haséba visszatért magyaroknak 
nagyobb és szentebb kötelességünk nincs, mint 
Baenvedő testvéreink segítése. Bele kell világíta-
nunk a történelmi tájékozatlanság sötétségébe, 
hogy utat mutassuak bizonytalanul tapogatósó, 
kétségbeejtő lelki örvények kösött élő testvéreink-
nek. Hadd óreuók a testvéri SBÍV melegét, hadd 
éreaaék a testvéri kéz ezoriláaát. Hogy egy pilla-
natig se csüggedjenek,.. 

— Rövidesea árborcra kerülő saent magyar 
lobogók Bzinel együttesen jelképeaik a magyart. 
Magyart, akire hivatás vár önmaga és máa nam-
aetekkel ssemben egyaránt. H'vatásnnkat maga-
Babbrendü áldozatos magyar élettel teljesítjük. A 
magyar Géniuas járjon előttünk mindig. A ml 
számunkra idegen eszmék halált jelentenek. Meg 
kell tanulnunk már egysser, hogy sajátos lelküle-
tünkkel tudjuk teljeBltenl hivatásunkat. Meg kell 
tnnu'nunk, hogy ne csak ünnepélyeken jelentkea-
zék as egység, hanem hétköznapokon Is. E zászló 
alatt nioca és nem lehet helye semmiféle  kivált-
ságnak. E sásaló alatt vége kell szakadjon aa 
öncálu magyarkodásnak. Krlsstusl módon, önaet-
Innül kell pzolgá'nla mindenkinek a magyarságot 
Személytelenné kell válnl.teljeaen a kősóiét ssol-
gálatában, hogy földünkön  nj magyar élet sarjad-
jon. Ebben az uj életben legyen minden magyar 
édea testvér. Mi a magyar küldetest a legsötétebb 
Időkben hordoatuk. Tudjuk, hogy Erdély BBÓ, aki 
aa erdélyi testamentumot: aa egymáa Iránti türel-
mesBéget vallja ÓB gyakorolja, A történelem har-
aonája munkára hlv. — Sorakosaunk az oruág-
aásaló alá I 

Hojos György gróf,  egyik orsságsáBsló ado-
mányoltója lép a szó coki dobogóra. Hálát ad BB 
Istennek, hogy megjelenhetett a aaabad Szikely 
fö'don,  szabad emberek kösött. Elmondja, bogy 
amikor az Orsaágnáasló Nagyblzottaágánál bejelen-
tette, hoty maga éa felesége  nevében oraaágaása-
lót akar adományozni Csikaaeredának meckérdea-
ték: milyen szálak füaik  ehea a városhoa ? Egyet-
len, elBaakltbatatlan, örökre ösuetartó ssál: a 
magyarság. 

Incae Gyula a Bsaskrt. tűaharcoa alakulat 
aaónoka keresetlen saavak kíséretében adja át 
csoportja által adományoaott orsrágzáaslót, Min-
den magyarok öassetartáaára, aseretetére éa elvá-
laszthatatlan egysé'óre flgyelmeatet.  AB elkövet-
kesendő nehéa idők fergetegea  viharában csak 
ugy tudja megállani helyét ÓB betölteni történelmi 
hivatáaát a nemaet, ha fegyelmezett  egységben 
dolgozik éa ellentmondást nem tűrő engedelmes-
séggel teljesíteni a parancsokat. 

Horthy, Horthy, Horthy!... 
Papp János róm. kath. glmn. igaagaté a vár-

megye nevében mond kössönetet Hojos György 
gróf  és a Bsskrt. tűaharcoa főcsoportjának  as ado-
mányoaott sáaslókórt. Papp János besBÓde alatt a 
tömeg szűnni nem akaró lelkesedéssel éltette vitén 
Nagybányai Horthy Miklós kormányáét, Teleki Pál 
gróf  mlnlssterolnököt, Csáky látván gróf  külügy-



a-tk oldal. 
C S I K I L A P O K 48 Mám. 

mlointert, e magyar kormány többi tagjait, vltézHorváth 
József  tábornok, megyei katonai parancsnokot, fider  Ble-
mór earedes. városi katonai parancsnokot, Paocaovay 
Dessö alearedes, a levente oktatás városi és Járási katonai 
parancsnoka .és a 22 osstendAs küzdelem során élen 
Járó aaékely vesetö férfiakat.  Beaaéde végén Papp JánOB 
felaailltoita  a calkaaeredal tüzharcoi sservesetet, hogy 
a budapesti alakulat dlaaőraégét váltaa le s easel kül-
sőleg ls vegye át aa oraaágaáaalókat 

Barkady Elek karnagy, glmnáaluml aenetanár vese-
lésével a glmnáalum vegyeakarával egyoBitett Dalárda 
a hlmnnaai énekelte, mlköaben méltóságosan emelkedett 
a magasba három címeres, Szüamárláa eraaágaásaló. 

Baáaa Gergely polgármeater lép a asónokl dobogóra: 
— 22 eaatendón keresatül várakoatunk a magyar 

igaaságra — mondja többek köaött. — Varakozáa alatt 
a Baékely Ifjakból  öregek lettek. Derea fejjel  állanak 
reménységünk kivlrágaáaánál annak biaonyságául, hogy 
eat a népet nem lehet hazugságon alapuló történelem-
haoiialtáaaal tönkre tenni. Fogaldalmat kell tennünk, 
hogy odaadó hazaaaeretet, beoület, kitartó éa céltudatoa 
munka veaérelje mir den lépésünket aaebb éa boldogabb, 
mlcden magyarokat egyesltó jövö felé.  Kéz a kezben 
baladjunk a nagy aaentistvánl gondolatért. Tűnjék el bő-
rünkből a róaaaaainü hissékenység. Lépjünk a valóság 
útjára. I 

A polgármester beszéde után Sukadl Klek kar-
nagy veaetése alatt egyesített dalárda a „lfagyar 
Hlaaekegyet" énekelte. A tömeg vlgyáaaba merevedve 
nézte a félárbocra  csúszó zászlókat éa olvaata a nagy 
magyar címeres, Sattamáriás aáaalókra hímzett vezér-
gondolatot: „Igy volt I Így leaa I" Aatán a fölséges  ének 
hangjel mellett csöndben Imádkosta: 

„Hiaaek egy Iatenben, 
Hiaaek egy hasában, 
Htaaek egy lateni örök Iganaágban, 
Hiszek Magyarorsaág feltámadásában  * 

Blii caöndnen lépett BZ emelvényre vltéa Boraoa 
Miklós, a budapeati Ereklyén Orsaágaáazló Nsgyblzott-
aág kiküldöttje. Buzidé során közli a szónok, bogy 
Magyarországon 700 Márborcra eresztett országzáaaló 
hirdeti: ebben aa országban gyáaa vanl Qyá's van, 
mert még mindig elszakított magyarok élnek elrabolt 
oiazágréaaeken. Ez a látható tiltakozás minden elBsa 
kltott magyarnak azól. 

Baaaéde aorán nagy ellameréasel adóalk a aaékely 
hazafiság  és katonai erényeknek. Kéri a nípet őrizze 
meg eaeket aa erényeket, mert caak eaek Begiiségevel 
tudja felépíteni  Baent Iatváa birodalmát. 

Aatán diaanenethea sorakoatak a tüaharcoBok, 
egyesületek és iskolák. ö;eg emberek éa elemiiskoíáa 
gyermekek feaaes  menete hirdette, bogy a magyarság 
jobb jövő felé  menetel... 

Dlaamenet után a vároa az „Európa" éttermében 
látta vendégül a budapesti tűzharcos alakulat tagjait 
és más vendégeket. A köaöa ebéden több ertekea fal-
Baólaláa hangzott el. 

BUCBUZ&S. . . 
Hétfőn  reggel a Vármegyaháa előtti téren gyüle-

keztek a fővárosi  éa helyi tüaharcoaoc. Zenekar állott 
élre a a világháború harctereit végigjárt katonák meg-
indultak aa állomáa felé.  A aapkák mellett, hátizsáko-
kon éa kezekben örökzö'd feayőgalyak  hirdettek a ki-
fogyhatatlan  magyar reményuegaeat. A városok közön-
sége, barátságos integetéssel, saeretettel buc-uaott ked-
vea vendégeitől. 

A pályaudvaron Calaaér Béla, a helyi tűzharcos 
dlaaaakasB parancsnoka tlsztelgsst vezényelt, majdKozán 
Baba lépatt a távozó tűzharcosak ptranc^noka elé a 
néhány bucjuszó kíséretében virágcsokrot nyújtott át, 

A aaákea fővároBl  tűzharcosok vonata a aaékely 
hlmnnsa hangjai mellett gördült ki BB állomáaról. .Kl 
tudja merre vtea a végzet... zacngott a sslvekbnu, majd 
latén aaámolja előtt könyörögtek e lelkek:" Na hagyd 
elveazai Erdélyt Istenünk I.. 

Csíkszeredában, a román megaaállás 22-1 k évfor-
dulóján félárborcra  ereaatett országzáaaló hirdeti a ma-
gyar feltámadásba  vetett rendületlen hUet. A bécsi 
határokon lul kétségbeesett, megfcloBott  magyarok fo-
hásza Bzáll Itten elé Igazaágárt. A felállított  ország-
aáazlók hirdetik a a lelkek törhetetlenül hiszik, hogy 
nagy magyar feltámadás  lesa.. 

Perenoz Gyárfás. 

Magyar közigazgatás. 
Irta:  Tusnádi  Éltbe»  Gjula dr. 

Soha nem gondoltuk volna, hogy a Szé-
kelyföld  oláh uralom és oláh közigazgatás alá 
kerül. Mégis megtörtént és huszonkét esztendeig 
fojtogatott  bennünket. 

Lidércnyomástól szabadultunk meg, mikor 
kivonultak aa oláhok és eihigyta ajkunkat a 
szó: S a a b a d a á g l 

Legelső Odvöaleiüak most a magyar köa-
igazgatta, a magyar igazaágaaolgáitatás éa a 
magyar pénaügyigazgatás képviselőinek szól, 
akik Csíkban is megkezdették újjáépítő, ren-
dező és rendfentartó  működésűket. 

Örömünk éB biaalmunk határtalan, mert 
erős meggyózódéasel hiaaaűk ós reméljük, hogy 
a oaiki székelység veaetői teljes mértékben 
énik rendkívüli felelősségüknek  súlyát. Tud 
ják, hogy közigazgatni, adót helyesen kivetni 

éa fájdalom  nélkül besaedni, továbbá igaaságot 
jól saolgáltatni ma sokkal többet jelent, mint 
a világháborút megelŐBŐ időkben. 

Legégetőbb feladat  aa oláh uralom alatt 
felburjánzott  züllöttség okait megszüntetni és 
a b e c s ü l e t e s magyar jogrendet helyre-
á l l í t a n i . Biaalmat kell önteni a hitéi; veaz-
tett köaönaégbe, hogy tudjon hinni a magyar 
törvények erejében éa magyar veaetóinek be-
csületességében 1 

A kígyónak a fejét  kell széttaposni, hogy 
a szennyes oláh uralomnak még as emléke is 
eltűnjön a csiki közéletből és társadalomból 1 
És ha az oláhokat kisepertűk Csikból, el kell 
seperni aaokat a faj  testvéreinket is, akik el-
árulták a magyar érdekeket, oláh bérenceknek 
csaptak fel  és besaennyeaték becaületüket. 

A második legégetőbb feladat  aB öntuda-
tos, aa e r ő s k e z ű s z o c i á l i s k ö z i g a z g a 
t á s , mely munkát ad a munkanélkülinek, tá-
mogatja és erőhöz juttatja a gyengét, erős 
faji  öntudafot és nemzeti társadalmat teremt 
és egységes gazdaBági szervezetbe tömöríti a 
székely népet. 

Bele kell vinni a most kinevezett tiszt-
viselői kar öntudatába, hogy nem a Bzéke ly 
nép v a n a t i s z t v i s e l ő k é r t , h a n e m a 
t i s z t v i s e l ő k v a n n a k a aaékely népérti 

Ma nem elég ugy közigazgatni, hogy el 
intézem a folyó  ügyeket és ezzol eleget tettem 
köztisztviselői kötelességemnek, hazámnak és 
fajomnak.  Különösen nem elég a hivatali kö'e 
lesség egyszerű elvégzése a közigazgatás ve 
zetői részéről, mart a korszerű magyar köz-
igazgatás megköveteli, hogy a főispán,  aa 
alispán és a főszolgabíró  megyéjének és járá-
sának valóságos vezetője és irányitója, a gazda-
sági szervezkedés megteremtője, felügyelője 
és ellenőrzője, az egészséges és egységes 
nemzeti közvélemény kialakítója, a szociális 
bajok, a munkanélküliség felismerője  és meg 
Bzüutetője legyen I 

Bele kell vinni a csiki székely társadalom 
köztudatába, hogy vége van az oláh világnak, 
mikor az útlevelekért, az ipar- és építkezési 
engedélyekért és minden más hatósági tény 
kedésért önkényesen éa ötletszerűen megálla-
pított dijakat ÓB megvesztegetési pénzeket 
kelieit a szegény székelyeknek fizetnie  I Vegye 
tudomásul a csiki székely társadalom, hogy a 
magyar köz- és pénzügyigazgatás, valamint 
az igazságszolgáltatás a jogsérelmeket dijak és 
ellenszolgáltatások nélkül orvosolja; jogokat 
éa jogkedvezményeket a törvények alapján és 
aaok korlátain belől, a jogos kérések tárgyila-
gos elbírálása alapján ad és köteles adni. Az 
a köztisztviselő, aki munkájáért és hatÓBági 
ténykedéséért a felektől  pénzt vagy ellenszol-
gáltatást kér, követel vsgy fogad  el, legyen 
aa ajándék is, a megvesztegetés bűncselekmé-
nyét követi el, elveszti állását és a börtönbe 
kerül. 

Mi jól tudjuk, hogy a most kinevezeti 
tisztviselőket a kormányzatnak és az erdélyi 
magyar pártnak az a bizalma he'y°zte vezető 
állásokba, hogy a huszonkét év alatt felgyü 
lemlett iazupot levezessék, a székely népnek 
hitét és biaa'mát a beosület iránt viaszaadják, 
gazdaságilag megszervezzék éa újból élet 
kép ssé éa erőssé tegyék. 

Oyönyörü feladat,  mely egész és erőskezű, 
tisztánlátó embereket kivánl 

ÉJ hátra van még mindg a harmadik, | 
szintén fontos  feladat.  Jil közigszgatni, a 
pénzügyigazgatást jól megszervezői tov&bbá a 
polgári és büntető jogszolgáltatást az igaBi 
magyar biró tiszteletreméltó magasságába 
emelni csak kiválóan képlett, munkabíró és 
becsületes tisztviselőkkel lebet. Komolyan azá 
molnunk kell tehát az átmenet nehézaégeivel, 
mert amig egyfelől  alkalmazni kellett az oláh 
uralmat végig saenvedatt magyar tisztviselőket, 
másfelől  nem kívánhatjuk meg e tisztviselőktől, 
hogy a magyar jogszabályok tömkelegében 
jártasok legyenek és máról-holnapra as anya-
ország aainvona'át érjék el. 

A helyea közhaogulat p»dig csak ugy ala-
kulhat ki, ha a jogkereső közönség a maz« 
ügyes bajoa do'gnira jogorvoslást talál. Ezért 
a most kinevezett tisztikarnak kemény munká-
val és elszánt akarattal kell munkába állania, 
hogy a jogos igényeket a nagy szaktudást 
igénylő ügyintéiéssel is kielégítsék. 

A közigazgatás vezetői iránt teljes a bizal-
munk, mert osiki székely SBÜlőknek azékely 
gyermekei, akik iamerik a osiki társadalmi éB 
gazdasági viszonyokat. Felelősségük nagy, mert 
ha nem elégítik ki a csiki székelység jogos 
igényeit, hamarosan csalódást fognak  okozni. 

Mi bizalommal üdvözöljük a megújhodott 
Csik vármegye első tisztviselőit. Kívánjuk, hogy 
munkájuk a csiki.székelységre eredményes és 
áldásthozó legyen I 

m 16 és olcsó  is 
a Darmo! hashajtó. Beváltja, amit ifler. 
Ni"'» vele kényelmetlenség, bajlódás. 

P ® . f g r ;  teafózés,  keserüizü anyagok nyelése. 
V i ^ A ^ i / Kitűnő izü hashajtó a . • A . y ' A > ^ 

Mát 14 fillérért  i l mindé» jy4«iierUrl>ln kaphalt. V I ' 

Apróságok. 
Stomoru emlóküek számunkra s november végi 

napok. Ezelőtt huaaonkét eaatendővel twkben az ősz-
végi napokban omlott öaaae felettünk  a világ, ezekben 
a napokban terítette le nemzetünket a forradalmi 
alattomoSBág. Minden magyar lelkóbűn ott borong eaek-
nek a két évtizedes aaörnytt egem Ínyeknek AZ emléke. 
Az összeomlás, a „nem akarok katonát látni", a gyu a-
fehérvárl  pontok, mint a világ legelső számú szélhá-
mossága, mind ezeknek a napoknak emlékei. Mmnyl 
szenvedést, mennyi keserű mpgpróaúltatást okozott 
azámunkrt», bogy 1918 őszén nemzetüak elveszítette 
józanságát. Milyen keservesen megfizettünk  azért a 
könnyelmű pillanatért, hogy <a a bV.or, e« a vitéz 
katona nemzet eldobta a fegyvert.  Bm^teziön* caak, 
mit kellett megérnünk. Boha hI nem mu,ó rzé̂ yan kell 
elfogjon  mindnyájunkat, ba f  rra gocdolnck, hogy f-)gy-
vernélküü védtelenaégünkben milyen hordaszrrnen ült 
a ny.itunkra egy Idegen hatalom. Éi soha el ne fe-
Ujtsük milyen huuonkét esztendőt okozott ezen as 
dai magyar föidon  az az elnyomáB, amely tönkre tstt 
teBtben, lélekben, nemzeti vagyonálloaácynn'tban egy 
egész nemzedéket. Emlékezzünk c-.ak miféle  eró̂ is»-
koBBággal ünnepeltették velünk évenként december 1 ét. 
B>101ről gyásao'.tunk éa kívülről paracc?aaóra üotepi 
képet kellett vágnunk a gyulafehérvári  batUjBágokhoü, 
amelynek minden poitji ta gondolat» örök szégyene 
a történelemnek éa ml̂ Hasokují.-, ak k ezt a itrtópcln l 
fordulót  rasgr.ndiat-ik Épp n husiont-1 december 1-' t 
üonep^lt^ttt m g vc.ttut OK H bctPRtná lés. ürady 1918 
őszén r-;ánk SB b̂üdiiotta a rom^n Efzi-
mclni is sok, H 4 m»-g végig .:!ci ez>. B ta'». Adjuik 
bálát na Istennek, hogy s mii d c r b r l-*t Utaou 
Unnfpalheíjtís  és a magunk pgy<'«ttj>~.?én-k tzsnislae-
jük. Sos rô aaat értünk, di emiAkeze'tinttő' ne ered-
jük könnyen elsaál;aDl mindazt, amit n megrsálláa 
id' jéből ÍH*znoaiaz ,á-tuax. M-srt ik rsüyv. prioi t v 
volt az az ál'umh italom. »<ne>iy minket másodrendű 
polgárként kese t, a hoz voi» «sa» éa 1 »lk-, hor» a atjál 
f.j  hját támogaBBa és pgymái" sz-r -t̂ tt:'! U karo'ja. 
Ne gyüiöiködjlink cgymnBra. A f.  sz-.tüdulái örömei, 
o yao kegytl nül megroitotta ea a -udí*, brgy.N^ét 
akkora acsarkodás és riíys-f  pns'-'it közöttüaí. M r-> 
való ea Hát nem ?olt Plég BZ a «f-nvpdés,  amit 
okozott ne*i)nk egy ros<alndu'aiu rép piji-"osiása. Most 
egymás marcicgolásába k ẑdüok. I 6, bogy jöjjön meg 
aa esr.e mlcden magyarnak. A; trr dslgojuil a jövón-
kért, ha a maga helyén aicd">-lii teR ví.rl ailvvel te1-
jealti kön.it̂ Bíégét egymáaért. Ni aioc ít-gyünk, ĥ gy 
egymásnak a szájából Diio-.l r .dmíuyrB' bbon klvorjük 
a Fzir.ka kenyeret Is, ban̂ m afí>rt  dol̂ ô zunk, hogy 
tuinnl ho'dogahbnsk,mei;alég-d'ttebtn k lássuk ma;yar 
testvérünket, Eitk a gordolatok ma időnserlibiiek mic 
valbha. Éppen ez"kben a n»pot"bso, bm»Ivek hcszo:kr t 
év távlatab&n ezomoru emlaískat Idéznek, szókból aa 
Időkből, amikor nemsetünk egymás marcangolásába 
kezdett. Azita a történelem éppen eleget megvnrv. 
Tanu junk hát belőle, hogy m?g ne Ismitlódh^a^u 
aoha velünk az 1918 december l-l szâţyeu Ennek 
pedig olaő feltétele,  hegy tanu jut m^ţ aţvraâr. meg-
becsülni éa minden magyar tnuvárüü'í t Bzer^tettel 
baálfltanl  a Q 'mB«'t muikába. N< ""iT^di l-ík közülünk 
zenkit eíkal'ódii Hia?m igyaVe«cüik brdog arcokai 
teremteai ea m?gosstanl sreretettel amink van, egy-
másért a saebh, a boldogabb magyar jövendőért. 

* • 
* 

Vigyázat. A mi életűik s kleebb <égl 22 év ale>.t 
e ég jól keadatt alakuigatr.l. Bokîtor uţy neeett L-l H 
dolo ,̂ ho<y a vihar, a kö/.oj sora éa nvomás öasaa-
terelt. Migyar óa magyar köaött a külső VAxaedolem 
lerontotta a válasafalakat.  Éi minél sötétebb volt a 
láthatár, ainál fényeaebben  világított belénk aa egylivé-
tartosáa aaent érzáae. — Nem kellene ezt a nagy 22 
p azt erdős eredményt olyan könnyen veszendőbe hagyni. 
Valahogy an az érzésem, bo^y o<ár nem vagyuik olyan 
mélyen egy közöa sorsnak a vállalását érző együttea-
ben, mint aaelőtt. A bácsi döntés előtt mintha egysé-
gesebb volt a szivek dobbanása, mintha küaöaebb volt 
a célkitűzés, mintha testvériesebb köaelaégében voltnnk 
egymásnak e földön  élő magyarok Azóta elsaabadul-
tuuk, sokfelé  szerte futamodtunk  Kenyér és más haj-
asában felrugtut  aat n testvéri kapcsot, amely a bu 
aionkét évea nyomorúságban már ucv keidett kinézni 
mintha ösasekovácsolna bennünket. Líhet, hogy ntm 
<gy van. Mindenki kutasson utána a maga lelkaben éa 
•sllenórlsae nat a nagy kérdést, amely végeredményben 
olyaa nlhatárosótu fontos  egv namaet éintáben. 

Keresek megvételre egy jó karban levő 
heveröt. Oim a kiadóhivatalban. 
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A csiki Magánjavak ismertetése. 
.Irta: Dobribán Láuló. 

A Caiki Magánjavak igasgató-tunácjának felkéré-
sere Pál Gábor dr. orssággyűléal kepvi-«elő emlékirat-
tal fordul  a m. kir. kuituaamlnlBatariamboa a Magán-
java* tulajdonjogi helysetének törvánvea uton való 
daitáaáaa Óljából. Basel kapcsolatosan érdimes fel-
eleveníteni ennek a hatalmas vagyoatómagnek meg 
sargu t okiratokban foglalt  mnlt|át a annak a küzdal-
mas harcnak a történetét, melyet a caiki saakelység 
vesétől folytattak  hu az éven keresslül a hírhedt román 
agrárbatóságokkal aaamben a jogtalanul elkobzott va-
gyon visaaasaeraésóért. Annál 1b érdekesebb ezeknek 
az eseményeknek a felelevenítése,  mert a több mi it 
hatvanezer caiki snakelyt érdeklő vagyontömeg erede-
tét, hivatáaái és as uosó kés óvtlsedben lejátasódott 
küzdelmes múltját nagyon kevés klvetellel magút as 
érdeke.tak aem Ismerik. Ennek magyarásata az, hogy 
aa uj caiki nemzedék már n< m részesülhetett azokban 
a jelentői gaadaaágl ót kui.uráls támigatásoiban, 
melyeket a világháború eló'.C a Magásjavak szolgál-
tatlak Csikvármegye saékely iafcósaaganaX  a taljesan 
köaömböaen néate azt a tltánl harcot, melyet aa Igaa-
gató-taoács a román kormtaayai folyta  o S s mely a 
népszövetség! kisebbségi bizittaag, majd a hágai nem-
zetközi döntőbíróság kudvesó döntései után aem veze-
tett sikerre. A becsi döntést kellett bevárnia a csiki 
Maganj avatnak, hogy a román agrárblzortság hlrh'dt 
11—1923 számú határozatát megsemrawltva láthassa. 
Aa 1940 auguiatus 30 i bícd döntéssel a a román 
magbza'.láj megszűntével a Magánjavak vagyontömeg» 
visszakerült régt lu ajdoaoaiinak kesébe. A katonul 
parancîDokBag idejű alatt a v.igyontom'get as illetékes 
paranc<noóságot a magyar állam nevében vették bir-
tokba, mtvél aa a jogtxian kisajátítás következtében 
a vissaacsato áBiior a román allam .uajdoaaban volt. 
A vagyo^tomeg helysate azonban már tiastésédoit. A 
polgári kostgazţa.as é etbelépa.-:etar a c-iii Magán-
javak újra megleadi aat aa áldajoa épiió munkáját, 
uielyet « román ur.vom elfogult  döntéseivel, erőssak-
kal ragadott kl kezéből. 

I. 
Nem késztethet csodálkozásra senkit, ha a cBikl 

Magánjavakról beszélve a legtöbb erdélyi ember a leg-
nagyobb tájékozatlanságot tanúsítja. H az?n maguk t>z 
érdekeltek Blacaenek tisztában easel a rájut nesve 
nagy jelentőségű vagyon helysetének éa multjáoak ala-
kulásával. Pedig ennek a vagyonnak töriéne mi jelen 
tősegü muija s két évszáBadon Keresztül fcuzodó  küa-
deimes sari.a magában foglalja  a csikl ssékeiygég di-
csőségét t>a tragédiáját, mint aat az alábbiakban látni 
fogjuk:  Dr. Gaal Endrének a Magánjavak igazgatójának 
a vagyon eredetérői alábbiakban nyújtott tájékoztatója 
eae/int. 

A Bzékelyságat már Ssent László király Idejaből 
>-zármazó kivaiisagai is ősi megaa&ró népnek bizonylt-
jai. Fóldiúa sohasem volt királyi terű .it Hűtlenség 
vagy magizakadiB esetén sohasem átállt a Koronára 
a gazdatlanná valt birtok. Adlt Bem fiaettek  a ssóke-
lyei, kivéve aa ökörbélyagaéat vagy özöraütisst, msly-
i vei a király trónfoglalás,  bázasaaga vagy eírősziilött 
fi  a Bz'dioteae alkalmával tartóz ak szolgálni. Aaanbau 
lüloden aaékeiy születőit nem^s lévén, honvédelemre 
B.temélyesen volt kötelezve. A honvédelem szempont-
jából a székelység fő  , lcfó-  és darabont nemesetre 
volt felosztva,  melyek köaUI a főnemesség  képezte a 
minden szolgálatim felmenteti  vezuő osz.ályt, mig a 
lófőaemesek  husaárőrazred -kbe, a darabont nemesak 
pedig gyaioghatárőr earadakba tömörülve teljesítettek 
határőr zolgalatot. 

1762. évben keadi meg Mária Terézia a székely 
határóratr-.dek rendsaeras megaservesúBét. A lófő-  es 
darabont neuitatk tiilakoanak as ellen, hogy a velük 
fgyen:ó  ósjogu főnemesek  ae adófizetéare,  se határőr-
tziigáíatra köleieave nincjenek. Tutakosásuiat as 1764-1 
gyászos ^mlézezatü madsfalvl  veszedelem alkalmával 
fojtották  verba a császári hadak, A Slcuícidium ntán 
a saéieiysóg belenyugodott a rárótt kötelezettségekbe 
B a határórszolgáittioi nemcsak a legnagyobb lelîuis-
meretasseggel le-ta el, de terűletgyarapltánokka! la 
kiitinieite magát. 1769. évben a sseke.y hulárő'earedtk 
uz Aus2tr;a-Mt»gyarar<zig éa Tárökorssig kcsötti hatar-
m.-^al.apikbs során több erdős es lege:ő területet Bse-
rariek viasza, meiyeket a moldovai oláhok, felhass-
na ft  ErdâJynek a tizenhetedik ssásad vegén éa a 
tlz jnnyo cadik Baáaad elején kialakult zavaros balvlsao-
L.v . m nd bennebb nyamuva jogtalanul aaakltottak 
u Er'j ?iy területiből. Minden valószínűség szerint ekkor 
k. ,-iseztek a boílól, belbori, békási, sót vaalábl román 
t íicpii ések 1B, melyek eredetüket sohasem tudták a 
daliakig vissaaveaetnl. A aaékely határőresredek által 
vis zauzerz3tt birtokok eleinte ura'.lanul állottak a mint 
m cu'iiua-ok korlátlan saabadfoglalás  tárgyának lát-
attak. Rívldeaen azonban aa erősebb kösblrtokossá 
ok éa a hatalmon le-ő családok a fegyvert  viselő 

szegényebb osztálynak kiaárasával a vlsssafoglalt  havas 
ráásaket kiaárólagos tulajdonukká akarták tenni. Bzsk 

törekvések váUolták kl aaon panassokat, melyeket 
a határórearedak parancsnokságai a kormány ntján a 
csáazár elé lerjeseteitek. 

1783. év májnBában II. Jóssef  császár a kormány 
felte-jiSílósére  sajátkesüíeg a következőket irta: Es 
h»t bel meiner dem Hafkrlegsrath  su erkennen gege-
benen und von demseibe dar Kanalei lutlmlrten Reso-
inilOB seia Verblelben, dass diss von der Valachel 
und Moldau rovlndlslerten, nad in Zukuoft  anch lmmer 
iinen Thail von Blebenbürgen anB maohendan A'pen 
und O igenden von den Qranaern alléin bestüUI wer-
deo sollen. Magyarul: Udvari tanácsomnak mibeatartás 

végett kiadott és as ugyanezen által a Kancelláriával 
kösült blaalm.ts b tároaatom megmarad, hogy 1.1. eaen 
O'áhoraság'ót éa Mildovától visaaacsatolt ÓB a jövőben 
Is mindég Erdély kiegásallő róssét képesé havasok ós 
területek egyedül a határőrök hassnálatára kell legye-
nek. A ctásaárl kézirattal ellátott felterjeantÓB  erede-
tijét aa Orsz'agos Lavéltárban 1472—1783 aa. alatt őrslk. 

Igy kerüllek az első saékely határőrezred ható-
S&gáohk birtokába 1784. év tavRsaán a Caikssék vona-
lába eső moldovaiaktol vlBKsafoglalt  havasok s igy 
vetette meg II. Jtasef  csásaár a később olyan nagy 
jelentőségű csikl Magánjavak alapját. 

II. 
As A'pes roviodecatae, — ahogy a cászárl leirat 

emlékesik meg a visszafoglalt  területekről, — Cslksaék 
voaalába eső résaoit az elaő Bzékely határóresred ható-
stga a határőrök nevében haszonbérbe adta ós a jöve-
delmet a határórcsaládok kösött minden évben egyenlő 
arányban falosstotta. 

Aa 1848—49. évi saabadvágbarcban a székelyek 
is a törvényes alkotmány m illett ragadtak fegyvert. 
1851 évben a megtorlás a Btékefyaéget  Bem kímélte. 
A caá zár azon károk pótlására, melyeket a aaékelyek 

Baab.*d«ágharc alatti magatartásukkal, katonai véle-
mény aaerint, okost k, hatvannyolc évi háborítatlan 
birtoklás utáa a II. Józaef  állal adományozott havaso-
kat a kincatá- javára lefoglalta. 

A klegyeaén ÓB ae alkotmányos uralom helyre-
állta után a belügyi és Igazságügyi minisztérium bizott-
ságot kű'ditt kl a naszódi volt II. oláh határóresred 
hi'tokainak rncdeséB9 védett. Ezsel kapcso'atoaan a 
cslksaékl és három^ztkl volt saékely határőresredek 
'/•foglalt  birtokainak r^ndeae^âre la sor került. Barde 
M zsa belügyminlsst^rl és Gicző Jtnos igazságügy-

ina flarl  osatálytmácsoFO^ által 1868 szeptember 
4—16-án foşnit  jegyzőkönyv alapjan, 1869 január 
23 án báró Waeckhelm B'.la belügvmlnlsacer, Lónyay 
M -nyhért penzOvyminisater és Horváth Bo dizsar igaz-
aáiOgymlalfzser  faiterjesatéBHel  fordultak  Ferenc Jóastf 
c .ászár és királyhoz a székely határőrezredek vagyo-
nának vfcssaadása  érdekében. 

Ferenc Jiaief  as 1869 február  16 i legkegyelme-
sebb elhatározásával örökre, vlaaaavonhatatlanul és 
fe^o'zthatatlanul  vlssaaadia a volt első székely határőr-
ezr^d családjainak as Alpes revendicatae cslkizékl 
résseit. 

III. 
Csak akkor érthetjük meg, mi'yen hatalmas értéke 

van Csikvármegye társadalom- ÓB ku'turpoütikai aaem-
pontjából a csikl Magánjavafcnak,  ha kimutatjuk, hogy 
alig néhány évt'ztd alatt — a tlegyőzéstől a világ 
háború kilöréaólg — hová fejlőd  itt ez as ersdalilsg 
havasokból álló vagyoatömeg. 

A világháború kitörésekor a csikl Magánjavak 
kormányhatósági jóváhagyással ellátott alapBsabályok-
kal és autonom jogkörrel rende'keaő testület volt. Bír 
toka 64516 bold erdőből, — 8014 hold ligelő. Bsántó 
éa baiteiekból, — Cdkszwdáu egyemeletes, gazdasági 
épületekkel ellátott polgári leányiskola és lnteruátus-
ból, egyemeletes, meilekhelyldégekkel, saemélyzeti laká-
sokkal ÓB irodahelyiségekkel ellátott Balnhás és bál 
teremből (Vigadó), egéaa ezredet befogadó  kr.azárayá-
ból, két egyemeletes éa egy földszintes  bérbálból, 160 
hold birtokon mlntagasdaságot folytató  földmlvealsko 
Iából, CsikBomlyón 90 árvalagyenea nevalésére beren-
dezett árvaháiból, Borszéken egy 22 pzibás, a vagyon 
boa jogosult szegénysorán betegek ré»séra berendezett 
villából, Tölgyesen, Béiborban ÓB a birtok több helyén 
na erdők kitermeléséhez BsüitBégnB viaművnk és gőz-
füréarekből.  továbbá egy .Csík- Gyergyó- KászonBz-'k 
Kisegítő Takarékpénstár* enevesóse alatt működő 
panziatézetból áll. 

A vagyoahoz jogosultak: Gynrgyóalfxlu,  Gyergyór 
cdomafalva,  D.tró, Kilyénfalva,  Gyergyóremete, Szár-
begy, Gyergyósaantmiklós, Tekerőpatak, Gyargyóujfalu, 
CslkborsBOva, C^kcslcsó, Csobotfalva,  Cslkcsomortán, 
C lkdánfalva.  Calkdelne, Göröcsfalva,  Calkjenőfalva, 
Karcifalva,  Cslkmadaraa, Mad falva,  Csikmindssent, 
Csikpálfaiva,  C îkrákos, CslkBaentdomokos, CilkBsent-
iélek, Cikssentmihály, C-ikszentmiklós, CsikasenttamáB, 
Siépvia, Cslktsp'ocza, Vac5árcal, Várdolfa.va,  Zsögöd, 
Cslkbánkfalva,  Csatóaaeg, C Ucsekefalva,  Kászon altiz, 
Kaizonfeitlz,  Kászonimpér, Kásionjakabfalva.  Ktszon-
ujfalu,  Koamáa. Láaárfalva,  Cslkmenaság, CaikEzact-
györgy, Csikssentimre, Csiksaentkirály, Cslkszentmár-
ton, C ntsz jiitBlmon, Tusnád, Csikverebes és CaikBze-
r«da köaségekből származó fő-,  lófő-  és darabont rendi) 
nemea Bsékely caaládok, valamint as 1848. évben F. 
vármegye területen tartózkodó máa saékely éa örmény 
családok azon fiuágon  való leaaármasottai, kik calk-
megyei illetőségüket megtartották vagy vlassaaserestók. 

A csikl Magánjavak célja aa alapsnabályokban 
foglalt  rendelkvasaek értelmében: Csikvármegye terü-
letén olyan lntósményeket létesíteni, fenntartani  éa 
segíteni, me yek a fóldmttvelés,  késmű- és gyáripar, 
hányással, kereskedelem emelésére ÓB a népoktatásra 
asolgálnak. Össtöndljak és sególypénsek adományosáaa 
állal a főldmlvelÓBhes,  késmű- óa gyáriparhoz, bányá-
asathoa, keregkedelembes és a tudomány minden ágá-
hoa értő saekely embereket nevelői. A lehető legolcsóbb 
kamatlábú kölcsönök nyújtásával a csiki saékely népet 
anyagilag támogatni. 

IV. 
Eat a nemes célkitűzésű s a osiki székelység 

óletsstnvonalának emelésén oly sokat segítő, évssása-
dos történelmi múlton alapuló társadalmi Intósményt 
aaon a ciman, hogy nem Csikvármegye saékely család-
jainak, banem a politikai vármegyének tulajdonát ké-
pezi, as 1928 febrnár  26-án B, Oonstanttaescu román 

földmivelésügyl  mlnÍBzter elnöklete alatt Olésesó agrár-
blzo .tBág 11—1923 Baámu hBtároaatában a görög aao-
flstáVat  megsségyenitó nyakatekert lndokoláasal a a 
legelemibb tulajdonjog ssentségének eltlprásával, állami 
vagyonnak jelenti kl s as egósaet a román állam javára 
bekebelesol rendeli el. 

Hiába kündött aa lgasgató tanács, hiába sorakoa-
tatta fel  a napnál világosabb, tételes jogra és törté-
nelmi jalentŐBégű okiratokra alapoaott döntő érvű jogi 
Indokait, a román hatóságok süketen és vakon siklot-
tak el fölöttük  s önkényes jogtlprásokkal caak a ma-
guk vélt igasát hangostatták. 

An lgasgató tanáca panasaa révén as ügy a nép-
szövetség, majd a hágai döntőbíróság elé került, ahol 
világhírű jogtudósok egymásután fogadták  el a Magán-
javaknak Gaál Endre dr. által előadott érveit. Azon-
ban a döntőbíróság Ítéletére nem került sor. As egy-
mást kövelő gyakori kormányváltosáaok a a rendetlen 
román belpolitikai rendsser caak Ígéreteket hoaott a 
Magánjavak réBsére. 1939 év tavassán indultak meg 
egyrésaről a román fcormáay,  másrésarői Kováta Károly 
dr. és Gaál Éidre dr. kosölt komoly eredményt ígérő 
tárgyalások, de saerencsére a bécsi döntés pontot tett 
erre la. As Ugy elódásáaát célzó alkudosásokba bocsát-
kozó román kormány végre viassaadta a csikl Magán-
javakat a megfelelő  kereitel együtt. 

A tizenhét éven át joglalannl bitorolt vagyon 
ujrasservezése már megkezdődött. Valósaloű, hogy aa 
lgasgató tanács, melynek jelenleg Láaaló Desső dr. 
főiBpán,  Ábrahám Jóssef  dr. alispán, Kováta Károly dr., 
Gaál Er.dre dr., Györgypál Djmokoa dr., Banké Antal 
dr., Gál Jóssef  dr. és Adorján Imre képviselő a tagjai, 
rövidesen megjelö l a magyar kormány jóváhagyáea 
mellett asokai a teen löket, melyek alapján a ceitl 
Magánjavak minden zökkenő nélkül tovább folytathatja 
azt a nemzatneviléai tevékenységét, melyei a román 
önkánvask9dés tizenöt évv<?! cseiőtt megszakított. 

Országzászló-avatás Csikszentimrén. 
Vármegyénk minden községébe eljutott ai 

országzászló kSzponti bizottságának az a ma-
gasztos mozgalma, mely a félárbócra  engedett 
ereklyés országzászlókkal akarja emlékeztetni 
hazánk fiait  a szentistváni eszmére. 

Ilyen felemelő  ünnepség színhelye volt az 
alosiki medencében elterülő Gsikszentimre köz-
ség is, maiynek Budapestre elszármazott hűsé-
ges fii,  Sándor Lásiló dr. nyűg székesfővárosi 
rendőrfőkapitány  ajáadékozott országzászlót. A 
templom előtti téren f9lállitott  országzászló 
•amelvóny és tábori oltár körül már a kora dél-
előtti órákban gyülekezett A'osik apraja-nagyja. 
Szabadtéri istentisztelet keretében Incie Domo-
kos osikszentgyöigyi főesperea  plébános szen. 
telte mag az orazágzászlót, majd Kováts Károly 
dr. csicszeredai ügyvéd mondott magas szár-
nyalású beszédet. Különösen megkapó volt 
avató beszédének az ajándékozóra vonatkozó 
része. Keresetlen szavakban ismertette azokat 
az érdemeket, mslyeket a Székelyföld  szülöttei 
tiszta fercőzetlea  lelkülettel az összeomlást köz-
vetlenül kővető időkben aa újjászülető anya-
ország szolgálatában elértek. Sándor László dr. 
is — mondotta Kováts Károly dr. — egyike 
volt ezakaek a helyzet magaslatán álló egyé-
niségeknek s az ő nevéhez fűződik  a székes-
fővárosi  rendőrségnek átmentése és magas 
színvonalon tartása a véres emlékezetű kom-
mün zavaros napjai alatt. 

Kováts Károly dr. után gidófalvi  Bányai 
Miklós, az országzászló központi bizottságának 
kiküldöttje szólalt fel.  Tomboló lelkesedésre 
adott alkalmai dr. Sándor Lászlóné meleg sza-
vakba öntött üdvözlete, melyet elfoglaltsága 
miatt megjelenni nem tudó férje  helyett hozott 
leányával együtt a catkszöntimrei székelyek-
nek. A sok szeretetet tartalmazó beszédet itt 
adjuk: 

Kedves  Atyámü&i! 
Szeretett  Székely  Testvérek! 

Szivünk lelkes örömével és imádságos hó-
dolatával adunk hálát a Mindenható Istennek, 
hogy megengedte érnünk azt a dicsőséges na-
pot, amikor nemzeti zászlónk szabadon repül-
het fel  az árbócra. 

Sóvárgó álmodozásunknak beteljesülése ez 1 
Alig reméltük, hogy megérhetjük, hogy 

ezt a szánt napot, amikor lelkesedéssel, sza-
badon, hangos Bzóval ünnepelhetjük a mi di-
csőséges nemzetiszínű zászlónkat és önérzetes 
büszkeséggel nézhetünk körül szülőföldünk  szép 
határán, mely fölött  a jó Istenhez emelt hála-
adással leng a zászlónk. 

Drága hazánk közepéből, a főváros  Sza-
badság-terén lengedező és fájdalmas  sorsunkra 
22 éven keresztül emlékeztető Ereklyés Or-
szágzászló alól hoztuk el Szentimre községnek 
felajánlott  ereklyés zászlónkat, hogy hirdesse 
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hűségűnket, honszeralmünket és drága hazán-
kért való áldozatos életünket. 

Alázatos hálánk felszáll  az égbe a mi jó 
Istenünkhöz, aki kiszabadított rabságunkból, 
megelégelte szenvedésünket, visszaadta önér-
zetünketjés önbecsülésünket s újra szabad nem-
aetté születtünk a megváltás által. 

Hálánk sóhajtva száll a Boldogságos Szűz 
Mária, Csikországnak örökletes nagyasszonya 
felé,  aki bánatunkban vigasztalónk, elesettsé-
günkben támaszunk és reménytelenségünkben 
reménységünk volt, imádkozott érettünk, telket 
öntött belénk, vigasztalást csepegtetett és nem 
engedett kétségbeesni. 

Nagyasszonyunk,  hazánk reménye!  Az 
egész székely nép hálatelt Bzivvel borul le 
Előtted, mert imádkoztál érettünk, mert felénk 
fordítottad  Szent Atyád és Isteni Fiad jóságos 
kegyelmét és irgalmát. Eletünk minden pilla 
natában, bajban, győzelemben, örömben és szo 
moruságunkban áldunk érte és dicsőítjük szent 
nevedet. 

A megpróbáltatásunk súlyos óráit győze-
delmesen végigéltük, segített a jó Isten, imád-
kozott értünk a Boldogságos Szűz Mária, de 
nem csalódott bennünk, hazaszeretetünkben, 
ragaszk odásunkban. 

Edes  hazánk Magyarország  hü fiai  vol-
tunk és hü fiai  maradunk. Erce elünk H ha kei), 
dicsőséggel meg is halunk. 

Szentelt  zászlónk!  Hirdessed a magyar 
dicsőséget, a magyar hazaszeretetet és a szé-
kely vér mindig lobogó iánirját. 

Székely  Asszonyok! Tanítsátok gyerme-
keiteket hazánk diBzének megszentelt ea vér-
rel annyi sokszor áztatott jelvényének, zászló-
jának tiszteletére és szeretetére. 

Ez a zászló szent nekünk éB annak árnyá-
ban érezzük a magyar haza minden fiának  egy 
családba való vérsíges tartozását és azt a tu-
datot, hogy mindent a Hazáért! 

A Hargita hatalmaB hegyei néznek reánk 
égbenyúló sötét kékségükkel. Hargita volt 
csonka hazánkban a székelyek jelszava. Ez a 
jelszó adott nekünk kitartást és hálából a Har-
gitának elhoztuk a legszebb nemzetiszínű zász-
lónkat, hogy mindig gyönyörködhessenek a mi 
hegységeink ebben a zászlóban. 

Hálásak vagyunk a Hargita jelszóért, amint 
az egéBz nemzet büszkeséggel emlegeti mindig 
a messze Keleten őrtálló székelységat és ajkára 
könnyen tolul a szó és ének, messze-messze 
Csikországban, ahol annyi gyöngyvirág vau. 

Áldott  legyen  e község  népe,  áldott  le-
gyen Csikországnak  minden  lelke  1 Dicsőség-
ben legyen résza e népnek. 

A jólsikerült müBor kiegészítő részét ké-
pezték még Sándor Jucinak, Sándor Ignác esik-
Hzentimrei birtokos leányának, valamint Sándor 
Lacikának, dr. Sándor Balázs gyergyószentmik-
lósi ügyvéd fiacskájának  Bzavalaiai. ZáBzIéanya 
Hajdú Pálné szül. Tőrök Sándor Stefánia  volt, 

A megható ünnepség után, melyen vitéz 
Horváth József  tábornok, Csikvármegye kato-
nai parancsnoka is résztvett, Kovács Balázs 
osikszentimrei plébános látta vendégül a zászló 
avatáson megjelent előkelőségeket. 

Az ötreneflik  Jubiláris Tenyészállatvásárt 
rendezi jövőre az OMGE. 

A budapesti meaőgazdesági kláliltbs ÓB tenyész 
állatvásár rendeió bliottBága moat tartotta ea évi eleő 
gyűlését. Vltéa Teleki Béla gróf  főispán  elnöki mag-
nyitójában örömmel emlékezett meg a keletmagyai-
ozasáigl és saékelyfö'dl  részek viaszé caatolásáró1, annak 
a raményének adva kifejeaóst,  hogy aa erdalyl gaadák, 
miként a világháború előtt, moBt ismét rövidesen je-
lentős saerepet fognak  vinni a hasal áilattenyé»niéBben. 
Majd örömmel köaölte, hogy a földmlveiésHgyl  mlnlss 
lerlum éa a Főváros megtriő á'dosatkékzséggel jelen-
tősebb össBeget fordít  a kiállítási telep fejlesztésére, 
ngy, hogy aa a megnövekedett ország meaőgaadasága 
réaaére aa évenként saokásoB tavasai ünnep alkalmá-
ból megfelelő  hajlékot fog  biztosítani. Aa uj korsaerü 
és nagyméretű baromfi  itállltáa! csarnok már épülő-
félben  van, a saarvasmarbák, sertések és juhok résiére 
tervesett nj kiállítási istállók építésének munkálatai la 
már megindultak. 

Eiután a bliottaág Konkoly Thege Bándor dr-
OMOB főtitkár  előterjesatéeel alapján ugy határosott, 
hogy megkeadl aa előkészületeket a jövő évi kiáliitás 
megrendeBésére. As idei kiállításnak minden előaő évit 
meghaladó sikere ugyanis bebizonyította, hogy ennek 
a jól bevált lntéaménynek a rendkívüli vlsaonvok kö-
aött fokozott  B Jelentősége. A jövő évi klál itás aa 
ötvenedik lesa az OMQB által r«ndea>tt mezőgazdasági 

kiállítások és tenyéBBállatvéBárok sorában. A rendeaő-
ség ngy határosott, hogy a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel a jubiláris kiállítás megrandeséaénól nem 
annyira BB ünnepi külsőségekre, mint inkább a belső 
tartalom ÓB an oktató hatáa, valamint a gaadaságl 
hassnoBság növelésére veti a su'yt és további fejlődés 
hjztoBitáaával lgybkszlk est a hasonló intésményeknéi 
külföldön  IB kevés helyen elért jelentős évfordulói 
megünnepelni. A rendező bizottság ugy határozott, 
hogy a jövő évi kiállítást ls a szokásos kora tavaszi 
Időszakban éa pedig március 29 tői április 6 ig tartja 
meg. A kiállítás gerince ea alkalommal 1B a vásárral 
kapcsolatos tenyéezkiállltás lesa, amelyen való rész-
vételre az érdekelt gaadák máris széleskörű előkészüle-
teket tettek. 

A kiállítás BzokásoB egyéb sokoldalú csoportjai-
nak megrendeaése és bőséges Bsemléítstő anyaggal 
való megtöltéBe la már blaíosliottcsk tekinthető. A 
visszacsatolt erdélyi éa kárpátaljai terti'etek mezőgaz-
dasági ós állattenyésztési helyzetének ismertetési céljá-
ból a rendező bizottság as ottani gazdasági szerveze-
tekkel karöltve külön kiállítási c j onor tok reodesósét 
vette tervbe. A Külkereskedelmi Hvatal la ni kiálli-
tási csarnokot kíván építeni, amelvben állandóan mező-
gazdasági oktató éa propaganda fi  melőadáaok lesznek. 

A jubiláris meaőgasdaBági kiállítás nagyazübá^u 
előkészületeiről szóló tájékoztatást B rendező birottság 
érdeklődéssel fogadta,  majd Bztranypvszby Bándor, 
Wllmann Oszkár dr., Ieírcsl Farkas Farenc, Bartha 
Pál, Csáky István gróf  és mások hozzászólása után 
nöbb fontoa  kérdésben hozott határozatot. A jelentke-
zés határidejét a tenyésBállaío1' c»opor<jáhaa január 
6-ában, a többi csoportoknál február  15-ben állapí-
totta mer . 

ZRÍNYI  FOHÁSZ 
„Adassék  tisztelet  a katonaeszm^nynek! 
A Hazáért  megdictőültek  szelleme töltsön  a) 
És a magyarok  Istene  segítsen  meg minket! 

Ámen." 

A Magyar Betlehemesek. 
As Boertcana Magyar B <thl"hemesok elmen öasae-

gyüjtötte a betlehemes gondolat barátait és eegité-
aükkel szorgalmaasa as Igazi keresztény értelemben 
vett karácsony megünneplését. 

A betlehemes mozgalom erra törekftnlk,  hogy a 
kar.'cioryfa  mellett fellendítse  a fz  mjágzo1 fcu'tuszát, 
hogy a kereszténység figyelmét  IsmAt an lgasi kará-
csonyi szlmbo'umra, a betl<ah<>mre Irányítja. 

A mozgalom ue-n Irányul a ktirácsooyfa  ellen, 
csupán nst fckarjs  elérni, hô -r keresztény családban 
ne álijou karácsonyfa  batlehim uélkü'. A karácsonyfa 
magéban nem fejezi  kl aat, amit egy betlehem su?.á-oz 
magából. A kar^conyfa  mellől nom azsbab hiányozzon 
a Bzent család, a betlehem. 

Ezekkel a goidolatoH'a! 14p|(iak a karácsony 
hónapjába. A karictonvvárás hangulatában krzdjüuk 
megbarátkozni ezzel a kedves betlehemes mosgalom-
mal, amely egészen magtaro1. 

Különösen felhívjuk  a figyelmet  a betlehemes 
ezermes'eriedásre, amelyen kereBztOl széles népréte-
gek»! lehet a betlehemes gondolat baritjalvá tenni. A 
aozţalom kellő Időben feţltaAgire  lesa a betleheme,' 
ezermestereknek ÓB forgalomba  hoaza rövíd'Bon a 
mlcd^n izében magv»roB levegőt sn°.ár*ó betlehemi 
alabjf  ii, amelyeit majd lapunk la kellő Időben iBmer-
tet. Addig la a Migm B tuhemesek gyönyörű moz 
gslmát közönségünk fiţyelnwbe  ajánlva, fogadjuk  tse-
reUttel eat a karázsony Igaz értelmét keret ő és a 
betlehameB gondolatban meg la talált nemea törekvést. 

Biró: Dr. Puskás Livente. 
Fogalmazó: László Jánoa. 
Telekkönyvvezető Biró László, 
Segéd tisztviselők: Antal Adolf,  Benedek Etel. Hol,-

ogak Józaef,  Molnár Ilona, Kacsén Juzset. 
Altisztek: Sajgó Farenc, Bogát István. 

A csíkszeredai  kir.  ügyészség  névsora 
Elnök : Dr. Gál Károly kir, ügyész, Baja. 
Ügyész: Dr. Fejér István ügyvéd, Szép viz. 
Fogalmazó: Dr. Jakabffy  Albert, Marosvásárhely. 
Segédtisztviselők: Bane Zoltán, Kuna Ilona. 
Altiszt: Mihálczi András. 
Az igazságügyi munkálatok megkezdésével kapcsolt 

toaan felkerestük  Kársay Sándor dr. törvényszéki elnoaot, 
_ aki kijelentette, hogy november 26-ikával s Csíkszereda, 
törvényszék és kerületéhez tartozó bíróságok megkezd ék a 
rendes igazságszolgáltatást a ép ugy műkődnek akar polgári, 
akár büntető ügyekben, mint az anyaországi bíróságok. 
Egyelőre azonban az iktatások BzempontjáLól l'.Ml januar 
hó l-ig megtartják a régi ügykezelés formáját,  hogy ezzel 
elkerüljék a még tolyó évben a kétféle  iktatással felmerül-
hető zavarokat. 

Életbe lépett a polgári közigazgatás. 
November hó 26-ával a visszacsatolt területeken életbe 

lépett a polgári közigazgatás. A katonák leléptek ÓB helyü-
ket elfoglalták  a polgári hatóságok. 

A katonák mir kedden át is adiák hivatalaikat a ki-
nevezett és mult számunkban már ismertetett közigazgatási 
keretnek. Ezzel a katonák befejezték  nehéz és sok körül-
tekintést igénylfl  muukájukat. Nem mulasztjuk el, ebből az 
alkalomból köszönetet mondani vitéz Horváth Józset tábor-
noknak, aki Bét és fél  hónapig állott vármegyén* éléu és 
ezen idő alatt sok jóindulattal, megértő szeretettel igyeke-
zett átsegíteni a kezdet nehézségein. 

A vármegye polgári közigazgatását mult heddjn átvette 
Dr. Líszló Duzsó füispán  és Dr. Ábrahám József  alispán, 
akiknek uevei jól ismerte'-; vármegyénk közönsége elört a?, 
elmúlt 'It esztendő kisebbségi küzdelmeiből. Mind a kettei 
élharcosai voltak a magyarság életküzdelmének a legnehezebb 
időkben. Ismerik a vármegye miuden gazdasági, társadalmi, 
kulturális életszükségletét. Eon»k a tőidnek gyermekei, akik 
együtt nőttek fel  mindazokkal a bajokkal és magoldásra 
váró feladatokkal,  amelyek a mi külön Csikorszégunknak 
jövő törekvéseit megszabják. 

Amikor a vármegye két első emberét köszöntjük az 
életbe léptetett polgári közigazgatás élén. Isten áldását kér-
jük nehéz és felelősségteljes  munkájukra. 

Kinevezések az igazságügynél, 
Csíkszeredai  kir.  torvényszék  névsora: 

Elnök: Dr. Karaay Sándor, 111. f.  cs. kir. jb. elnök, 
Veszprém. 

Tanácselnökök: Dr. Beniska Imre III. f.  cs. kir. jb. 
elnök, Fehérgyarmat, Dr. Tódor János, tv. tagozati elnök. 

Birák : Dr. Szabó Zoltán kir. járásbiró, Berettyóújfalu. 
Dr. Itúluly István ügyvéd, Széknlyndvarhely. Dr. Mátis Al-
bert ügyvéd, Gyergyószentmiklós. Szopna Gáspár ügyvéd, 
Csíkszereda. 

Fogalmazók : Nemes István, Dr. Báthori István, Ba-
rabáasy László, Marosvásárhely. 

Kezelő személyzet: Fodor Sándor, Szép Károly, Rancz 
Károly, Bakó Rozália, Végh Miklósné, Bikó Pál, Mezey Géza. 

Altisztek: Gere Domokos, Riskó Jánoa, Caeke István, 
Jéré Dimény. 

Csíkszeredai  kir.  járásbíróság  névsora: 
Elnök: Dr.KökSaiGyula kir.jb. elnök, Váaárosnamény. 
Bíró: Szopos Lajos nyug. jb., Csíkszereda. 
Fogalmazó: Dr. Ktistóf  Ödön, Csíkszereda. 
Telekkönyvvezető : Gyarmathy Dénes, Marosvásárhely. 
Segéd tisztv.: Borosa Sándor, Csíkszereda. Péter Antal 

Csikaomlyó. Fodor Ferencné, Dobos Mihály, Csíkszereda! 
Pdtres Antal, Csiksomlyó. Sárosai antal, Caiktaplocza. 

Altisztek : Gergely Ágoston, Csiktaplooza. Györké Sán-
dor, Csíkszereda. Ujica Gyárfás. 

Csíkszentmártoní  kir.  járásbíróság  névsora: 
Elnök: Dr. Szimonisz László ügyvéd, Szászrégen. 
Fogalmazó: Barabás György, Marosvásárhely. 
Telekkönyvvezető: Uerozeg László, Marosvásárhely 
S f { ! é d , Í B Z t : : e e l 3 k  : N " » a d y Anna, Imrei. Dénes, Brósch 

Odbn. Altiszt: Jánosai Ferenc. 
Gyergyószentmiklósi  kir.  járásbíróság  névsora: 
Elnök: Dr. Farraozy Bálázz. 

-— A I'öméltósáyu  Konnánzó  ur népnupja 
a'ke'msibol  dnrember  ho 5-én este a Vipidj  nagy-
termében H  Ddl  és Zeoeegylet  Sfakios  napot reudi1^, 
amikor  bemutatja  a dalárda  a budapesti  hangver-
senyének ünnepi száméit. 

— A román földrengés  m'gyar Áldozatai Unkarea, 
a romín főváros  al«tc megmozdult a told. Sjrozi'.os földrengés) 
rázta meg ezt a károst, tthol unuyi magyar él. A magyar or-
szággyűlés klfojez.e  már részvó'.dt a szomtzéJos* áll-ui főváro-
sának. Tiszta képet még mindig sem kiphatunk az emberál-
dozatok seregéről, de az áldozatok köpött magyarok ia vannak. 
Bukarest Ismert felhőkarcolója,  a Cariton palota összeomlott, 
mtat a kártyavár éa a romok között ott találták Varga Jáao^ 
villanyszerelő, Csizmás Szilárd szolga, Bllinszky Márton fény-
kérész felesége  és két Iránya, Péter Tibor köztisztviselő, Kieia 
Loo. tisztviselő és loleségo, Gonla Gábjr tisv.tvls <lő, Varg/. 
I uk écia, Varga Flóra, Ausvárl Olga, Gáspár János házUlkal-
mazott, tov&bhá Gáspár ADD-1 , Simon Zţazsâuna, Erős Anna, 
Heila Anna, Ve es Ilona, Cs.k Amália, Simon Jalia és Taukó 
Julla háztartási alkalmazottak holttestét. A magyarság fájdalma 
kíséri az Áldozatok emlékét az elinalásba. 

— A dió legmagasabb ár*. A Badapostl Közlöny a 
visszatért erdélyi részekre ls kiterjedő hatállyal közli az árkor-
mányzó bizottságnak a hámozott és héjas dió á ámk szabályo-
zását a vonatkozó 'rendeletét A renJelut a folyó  évi t<-riun* 
héjas dió legmagasabb taimelésl árát budapesti paritásban 110 
P'iagőben állapította mag mázsánként. A rendelet ezenkívül 
:eltUntetl a felszámítható  'nvar- éa egyebb dijakat. 

A nyilvános zenék szorzói jogának 
megszerzése. 

A sserzőt jogról 1921. LIV. t.-c. r. ndelkísásel 
értelmében a nyilvános zenéhez meg kc'l dzerasnl az 
előadást jo*ot, B megszabott jogdíj meafi  :atésével. A 
168809-1924 B M. rendelet előírj», hnsy a senÍB 
a-talm&k hatósagl ecgrdelyének íérdlmez^ae alkal-
oiával a rend^zősegeknok Igazolni keli a jogdíj leró-
vását. Jagdijat kell flsetnl  a vendég.'á ó üsemekbea 
(kávéházak, vendíglők, egyesületek, sto.) mozgókép 
4ülnházakban, táncmulatságok, senés műsoros előadá-
sok, atb. alkalmával történő zenékért. 

A magyar és kti:földi  eaeraők hivatalosan elis-
mert kepîlselete: a Magyar Szövegírók, Zeaeszarcőlt 
és ZanemükUdók Bzövetkeaete, melynek aaékelyföldi 
(XIV) koraete Csíkszereda székhellyel magk«edette 
mükodisét Ea a köraet: Cdk-, Huomsaák-, Maros-
» 0 r i " J M 8 u U d * B r h 8 , y v*rBQe»véket foglalja  magában. 
A jogdíjakat a köraet 71456. ssimu postatakarék-
panztárl számlájára kell oefisetnl. 

. F t í h i * i u k " érdakelí aenéltetó üzemek tuiajdo-
noBBlnak és a aenésalkalmak (mint: bálok, táncmulat-
Ö a L M O n l 6 Í r e n d 8 B 6 l « « k figyelmét,  bogy saját m l 0 d 1 8 » zenéltetós megkesdése előtt r'n-
deizik a JogmegsaeraéB ügyét. 

n é I k t t 1 1 "enélés a törvényt tiltja, 
jogbltorláanak minősíti és ssigoruan bünteti. 

fénynek  aa alapja aaonban nemcsak a 
V8" " , 0 « i 9 ' B m l » magyar alkotó 

^ u t h ^ -zempontból sem lehat el-
vltatható". (128,582-1926. belligymln. rendeletből). 

ben k l « ! ! l e " z , r f 4 ?  k 8 r l U í e l m e " " ö minden kerdÓB-
S Í S S r - f t

d  WvilágOBitást a köraet vezetője: 
lj»zs.ó Jóssef,  Csikaaeredi, E-jsabet ncca 8. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Vitéi Nyargaa Gyula dr. a oslkmegjel 

pénaűgylgaagató. A m. klr. péneBgylgaagatéaág ve-
•elégével a pénzügymlnlaaterlum Vltéa Nyergei Qynla 
dr. pénaűgyl tanácsost, makói pénaBgylgaagató helyet-
test biata meg. Buel egyidejűleg megemlltJBk, hogy 
Cal'-i vármegye területén ciak kél adóhivatal fog  mű-
ködői. Cslisseredán és Gvergyisaentmlklóson. Bsek 
rgynttal elsöfokn  adókivető hatóságok Is leesnek, mig 
a pécsűgylgaagatóság mint felehhvltell  hatóság fog 
sstrepelnl. 

— Celkenereda váron n] rendőrkapitánya. 
A Belügyminiszter, Farkas Pál kósiegt rendőrkapitányt 
neveale bl a calkBieredal rendőrség élére. Calkaaereda 
vároa u| rendőrkapitánya már elfoglalta  hivatalát. 
Saemólyóben egy rendkívül előaékeny, udvarias főhiva-
talnok vette át a rendőraég vpzetéaé*, aki sok aaere-
tettel és megértéssel lgyeksslk elfelejtetni  a hnsionkét 
esBtendőa szenvedést és Idegen uralmat. — Baen a 
helyen említjük me?, hogy a rendőraég hivatalit a 
régi poata épületébe, Koasuth Lajos-ucca 7 saám alá 
helyeate át. 

— Tömeges kivégaések Romániában. Ro 
mániában november bó 27-re virradó éjjel a Vasgárda 
klllöoilményel kegyetlen vérfdrdőt  rendeltek aa orBiág 
különböző városaiban. A felelőtlen  vérengzéseknek sok 
magasrangn államférfi  esett áldosatnl. A jilavei fegy-
házban a régi rendaner 64 letartóztatott főemberét 
kivégezték. P.opstl-ben több mint 20 politikust. De 
ma meg megköieiltőleg aem lehet megállapítani aa 
á'doialok asámát vidéken. A kivégzett áldozatok köaött 
van Argeaeanu volt minisztereinök, Jorga Miklós egye-
temi tanár a hlreB .saékeiy szakértő", akit Pioestl 
körül az országukon lőttek agyon, kivégezték Madgearu 
volt pénzügyminisztert zok más társával egyetemben, 
akik már nem tudták felelős  korukban megállítani azt 
a veszedelmet, amelyet a cinikus Vajda Sándor saaba-
dltott rá Romániára, mondván: .engedjétek játszani a 
gyerekeket". — No a gyerekek gyönyörűen játsianak. 

— A Zöldkereiatee Egészségvédelmi Szol-
galat tanácsadásait megkezdi folvó  évi december 2 án, 
nétfőn  délelőtt 10 órakor, Apt ff?  Ifihály-ucca  (volt 
Becse Antal-féle  házban). A tanácsadás csecstmőknek, 
kisgyermekeknek és áldott állapotban levő aaasonyok-
nafc  nynjt egéBiBégvédelml, betegséget megelőző út-
mutatásokat, ingyenesen. A tanácsadás mlrden hétfőn, 
ugyan»eon órában Ismétlődik. 

— Az Országos Vitézi Szék osik-
megyei bizottsága felhívja  a vármegye terü-
letén élő világháborús tűzharcosokat, akiknek 
a Vitézi Rendbe való felvételéhez  szükséges 
kitüntetéseik megvannak és a Vitézi Rendbe 
magukat felvétetni  óhajtják, hétköznapokon je-
lentkezsenek 10—13 óra között a bizottság 
irodájában (Vármegyeház, I. em. 50. ajtó.) 

— ÉfteBites.  Felhívjuk a Caikszc-r da ós vidéke 
iparo*#icak flpyelmét,  bogy a magyar Ipari bösigaz 
gaiis éa Iparjog isnurtatésa coljából Dr. Jtsasnazky 
G>u'a a buiip".iil Kereskedelmi éa Iparkamara kikül-
döttje dacember l én, vtsárnap délután 4 órakor e'ő-
Ldáat tsrt Olkszerf.dábaD,  az Ipartestület kaszinó helyi-
sig eöea Taklateital arra, ho*y az Iparosságot érdeklő 
dolgok megtárgyalásáról van saó, kérjük, hog7 minden 
:piroa jol felfogott  érdekében feltétlen  jelen legyen. 

— Halalozasok. Id. Hjjnód Sáodor birtokos, 
67-ik éietuvéoen, folyó  bó 23 áa elhalt C Use^redában. 
Temetése november 25-én volt, a város polgárságának 
aitalánoa résav4;e:év<)l. 

— Potovzjk- D «vid nyuT, plébános, életének 57 lk, 
áidozé pt-pBá̂ ának 33-ik évr ban, ncvembt-r hó 27-én 
megszűnt jinl. Njvemb-r hó 30-án helyezték crök pl-
becőre Cslkdánfalván,  paptárdal és a hivek igen nsgy 
részvéte mellett. 

— Anda Antal Anda G4aa csiktusnádl plébános 
fcdeaapja,  folyó  hó 28 án, 85 |éveB korában meghalt 
Tmnádon. 

— Nurldaáuy Kálmán kereskedő, 62 éves koré 
ban, igen boaszu fcosegaég  után, folyó  évi rove.mber 
hó 29-én elhait Cslksaeredában. Tametéae d-cember 
hó 1-ón déluián 3 órakor k-sa. 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MŰVEI. 
A nagy székely  képzőművész  megrázóan küzdel-
mes élete.  — 65 szines és mélynyomást!  képpel.  — 
Ara 5 Pengő  Megrendelhető  a Vákár-könyvkeres-
kedésben. 

— A Magyar Dlvatoaarnok magyar divat-
lapja. A Magyar Divatcsarnok, mint a magyar főváros 
legnagyobb áruháza, nsgy áldoaatokkal igyekezik nép-
pzerlialteni a magyaros ruhaviseletet. Most megjelent 
magyar divatlapja bemutatja BZ! a sikeres muikázaá-
frol,  amelynek Kikerült állandó divatot csinálni a ma-
gyaros ruhavisaletbő!. A magyar népművéaaet gazdag-
ságait nagysaerBon lebet felhasználni  a divat világá-
ban, ahol diszitő vonatkozásait egészen újszerű lendü-
letté használók a divattsrveiői. A Magyar Divatcsarnok 
első harcosai közé tartozik annak a gondolatnak, amely 
H magyaros öltöaködéat közkinccsé akarja fejleszteni. 
As egésa világ felé.  Népi klncaelnket ugy akarja gyB-
mö caöatetni a divatban, heg? abból hasaon asármaasék 
annak a nipnek, amelynek teremtő íserejében meg-
giulfcttbk  ezek a drága értékek. A Magyar D.vatczariok 
most megjelent magyar divatlapja a Bzébbnél-Bzebb 
magyaros női ós férfi  úba kreáclákat tartalmazza és 
bizonyltja, hogy a tarvízőB-aüvÓBzI keaén a magyaros 
motívumokból a világ legizláseaebh divatujdonságal 
születne». A Magyar Divatcsarnok Budapest, Kákóczl 
ut 70-76, izivesen áll magyaros tervekben a közön-
lég rendelkezésére. 

CELOFILTER rr 

FUSTSZUROS 
SZIVAR KAHÜ VE LY 

— A képvlselóhás jelenlegi őaaae tétele A képviselő-
ház összetételéről a jelenlegi helyzet, vagyis a kormánypárt-
ból történt kilépések éa a* erdélyi képv sslâk bsvonása alap-
ián, az alábbi statisztikát, tették kézzé. Magyar Elet Pártja 
182, erdélyi képviselik 46. Nyilaskeresztes Pá t 45, Magyar 
Megujulta Pártja 17, Klsgazdtpát 14. Keresztény Párt 8. 
Kárpátalial képviselők 7, Szabadság Párt 5 Szooláldimokrata 
Párt 5, PártonktvQUek 6, Népakarat Párt 1. Ez a kimutatás 
335 mandátam megoszlását tünteti  le 1. 

— Orvoskamarát állítanak fel  Haroaváaárhelyen. A 
hazatért erdélyi részeken három orvoekamarát létesítenek. Az 
erről szilé 980—1940 száma rendelet szerint, amely a Budapesti 
Közlöt, y 22 Ikl számában jelent meg, a kamarákat Kolozsváron, 
Nagyváradon éa Marosvásárhelyen állítják fel.  A marosvásár-
helyi orvoskamara körlete, Calk, Háromszék, Msros-Torda éa 
Udvarhely vármegyékre, valamint Maioiváaárhely törvényha-
tósági joga városra terjed kl. A 3 erdélyrészl kamara megszer-
vezésére 7990—1940 ME. száma rendelet alapján megtörtént a 
megalakítás előkészítését végző bizottság kinevezése. Ablsott 
ságnak 6 hónapon bellii Ossza kell Qlnl. A rendelet Intézkedik 
arról Is, hogy kt lehet az orvoskamara tagja, illetve kl foly-
tathat orvosi gyakorlatot Az előkészítésről Intézkedő rendelet 
ezenkívül közli a felvétel  Iránti kéréaek szövegét, valamint a 
bétartandó külsőségeket és máa fontos  utasításokat. 

— Vármegyék a i államfelforgató  merénylettervek 
ellen. Sopron, Csanád-Arad-Toro-tál, Vas, Nógrád, Komárom, 
Baranya. Borsod vármegyék — amelyek az elmúlt ldőazakban 
már gyűléseket tartottak — a köztadomásavá vált államfel-
forgató  merénylettervekkel kapcsolatosan Horthy Miklós or 0 
Fóméltósága előtt hódoló feliratban  adtak kifejezést  a várme-
gyék lakossága törhetetlen hőségének és odaadó ragaszkodá-
sának, egyben Üdvözölték vitéz Kereaztes-Flacher Fereno belügy-
miniszter éa biztosították, hogy az állam rendjének fenntar-
tására Irányuló munkájában egy emberként szívvel-lélekkel 
támogatják. 

P700A 

millión  ii 
megblihaléak ia népek • 
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ÓRÁK 

X CSILLAOVÉOJEOGVEL 
• Immir aa í»e <llá|hlrath 

— Közaönetnyilvanltái. H tlás köaaönetet 
mondunk Calkazsreda polgárságának, a frontharcosok-
nak éa mlndaaoknak, akik feledhetetlen  édesapánk 
Htjnód Sándor temetésén réaatvettek. 

Aa elhunyt gyermekei. 
— Egy tőr találtatott, melyet Igaaolt tulaj-

doaasa a readőraégaU a hivatalos érák alatt átvehat. 

— Törvényboaáal képviseletet kér a Vároaok Saö-
vétségé. A '.I agyar Városok Országos Szövetsége deoember hó 
3-án délután 5 órakor Budapesten, a központi városháza nagy-
termében tartja rendes közgyűlését. A tárgysorozaton szerepel 
a* elnöki megnyitó és a Szövetség 1940 évi működéséről szóló 
jelentés mellett: a kereskedelemügyi miniszter leirata a köve-
zetvám kártalanítás megállapítása ügyében, a pénzügyminiszter 
leirata a 1 árosok Szövetségének a Speyer-kölcsön tartalékalap-
ból részösszeg kiutalása Iránti kérelmére. Nagy érdeklődéssel 
várt tárgy a javas'at a Városok Q:azágos Szövetségének az 
állandó fennállás  törvényes biztosításával, mint érdekképvise-
letnek a magyar törvényhozásba tagválasztási jogosultsággal 
való felruházása  és közérdekű városi ügyekben véleményező 
hatáskörének törvényes szabályozás ügyében. Javaslatok szere-
pelnek még a községi adóreform  és a katonai beszállásolás 
ujabb szabályozása tárgyában. 

— A „Magyar Katonaújság" olmü képeahetllap leg-
újabb száma gazdag képanyaggal és művészi rajzokkal díszített 
Időszerű és érdekes közhasznú olkkekk«l megjelent. Egves szám 
ára 10 fillér.  A lap megrendelhető évi 5 Pengő előfizet  jal díjért 
a 22 220 sz postatakarékpénztári csekkszámlára történő befize-
tés ntján, vagy a Magyar Katonaújság Kiadóhivatala olmén: 
Budapest, VIII., Revlczki-aoaa 4—b. 

— Farkea Imre riportja Honthy Hannáról a Színházi 
Magazin legújabb számának slágere. Ebben a számban egyéb-
ként íz Illusztris nevek egész sora szerepel a cikkek és ripor-
tok élén. Hunyady Sándor és Babay Józaef  mellett gróf  Károlyi 
István, Somogyi Nusl és mások Írtak a lap e heti számában. 
Érdekes és aktuális témáról Ír egy társaságbeli úriasszony: 
arról, hogyan mullassanak a mai fiatalok.  Riportok Zsazaa 
szegedi látogatásáról, a Bajo -Bókay premier előkészületeiről, 
a perdllző Tolnay Kláriról, a műjégről és még egéaz sereg 
érdekesnél-érdekesebb kép, hlr, beszámoló s Vigadó nagy téli 
dlvatrevűjérő1, prof.  Röntgen tnnáosal, tartalmas film,  társa-
ság-, vlco-, rejtvénymagazln és a gyermekek kedvenoe, a Kis 
Magazin egészíti kl a kitűnő aj számot. 

— Külföldi  tanulmányútra küldik as ipavoasegédeket. 
Néhány év óta az Iparügyi minisztérium;.támogatásával tanulni 
vágyó Iparossegédek csereakció keretében Olaszországba és 
Németországba mehetnek és ngyanez.n országokból Magyar-
országra jöhetnek. A osereakoló célja az, hogy uj, modern 
termelési módokkal, Idegen országok viszonyaival Ismerkedje-
nek meg a fiatal  iparosok, akik szélesebb látókörűket Itthon a 
köz javára értékesíthetik. A csereiparosokat hivatalos uton ls 
támogatják abban, hogy az Illető piacon szokásos munkabérek 
mellett űzamekben elhelyezkedhessenek. Az akotó lebonyolítá-
sával az Iparügyi minisztérium az Ipartestületek O.szágos 
Központját (Budapest, VII, Erzsébet-körut 9—11.) bízta meg. 

— Hegaaerveaték a aaékelyföldl  méntelepet. Csík-
szereda Ideiglenes székhellyel megszervezték a székelyföldi 
állami méntelepet. Vezetője Gyergyánszky Aladár méneskari 
őrnagy. A méntelep működése Csik, Maroa-Torda éB Udvar-
helymegyékre terjed kl. 

— Öngyilkossá lett Sidoroviol volt Oraságörparanoa-
nokról megállapították, hogy 92 milllőa azeuélyl vagyonának 
eredetét nem tudta Igazolni. 

— A Peatl Tóaade uj számában Wulff  Olaf,  dr. Ordódy 
János, dr. Tóth László és mások nyilatkoztak, A Pengó éa a 
magyar értékpapírok külföldi  áremelkedéséről, az Ipari expo-
zéról, a bankok székelyföldi  fiókalapításáról,  a legújabb Ipar-
vállalati tranzakolókról, a fagázas  teherautók sikeréről, a vidéki 
szállodák kölosönetről, a textilipar a j közszállltásalról fontos 
lnformáolik  számolnak be. 

— Nem monoklinak való világ jön. Ezt ábrázolja tré-
fás  hetilapunk, a Drótkefe  e heti olmoldala. A lap tele van a 
hét eseményeinek tréfás  feltálaláaalval  és pompás karikatúrák-
kal. A osekély 16 fillérért,  amibe kerül, egész napra jó kedvre 
dérit. Minden újságárusnál kapható a vasa ion ls. 

— Bistosttják a kiskereskedelem aaappaneUátáaát. 
Az Iparügyi minisztérium nyeisanyaggazdálkodáal osztálya 
rövldeaen újra megállapítja a szappangyárak jövő évi nyers-
anyag kontingensét. Az illetékes hatóságok a korlátoson kere-
tek között továbbra Is biztosítani kívánják a gyárak nyers-
anyag szükségletét. Elsősorban azoknak az üzemeknek és gyá-
raknak igénylését elégítik kl, amelyek a klakereakedelemmel 
vannak azoros összeköttetésben. (Az intenoló aasel az, hogy 
a vidék azéleaebb rét gelnek aaappaneUátáaát a kiskereskedel-
men kereaatül biitoaltaák. 
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A csikszereűai Haoar Nemzeti Bank: közleményei. 
& in. kir. mlniaatérlumnak 8 020—1940 M. E. 

aaámu rendelete a vlssascsatolt keleti éa erdélyi or-
aaágréBseken lakó, illetőleg ott székhellyel biró sae-
raélyek éa cigek tulajdonában Ievó román államadóssági 
címletek latótbe helyezését rendel el FdlbbjuV a 
kösönség figyelmét  arra, hojy a Román Klrálysá', 
továbbá a Bomán Klr. önálló J ivadék pánatára (Caaaa 
Autoaoma a Monopoluri or R«g«tuul Ramanlel) á'.ta1 

1940 évi sugnsa'ui hó 30. napja előtt kibocsátott éa 
tulajdonukban levő államadóssági  oimleteket  a hozzá-
juk tartoaó aaelványeivel éa aaelványutalványokka' 
együtt 1940 évi deoember hó 20. napjáig letétbe 
kell  helyezni. 

A címleteknek letétként átvételre jogosultak: A 
Magyar Nemaetl Bank vlaaaacsatoll területen működi 
kirendeltségei, a m. klr. kincstári postahivatalok, to-
vábbá Calk vármegye területén: Cslkaanredában a 
„Transsylvania" Bank Rt fiókja,  Dltrón a Dltrói Taks-
r«kpénatér RL, Gyergyóilfaluban  a Gyergvóalfalvl 
Takarékpénztár Ri., Gyerrvósaentmlklóaon a Gyergyói 
Bank éa T «harékpérztár Rt., a Gyergyói K'sí Taka-
rékpánatár Rí. éa B .Transsylvania" Bank R«. fiókja 

Felvllágoaltáaokéri fordujon  a közönség az áivt ő 
helyekhez, abol a szükséges nyomtatványok la rendel-
keaéare állanak. 

Felhívjuk továbbá a köaönség figyelmét  arra la, 
hogy a 7250—1940. M. B. ssámu rendelettel elrend It 
kü.fíldl  fisetósl  esaköaök, erauykéBzletek, külföldi  kö-
veteiének, román adósok által kibocaátott értékpapírok, 
atb., bejelentési  batárideje  1940 december  bo 31-ig 
meghosszabbíttatott, 

A Magyar Nemzeti Bank hivataloa árjegyzései: 
Budapest. 1940. november hó 27. 

Angol font 
Belga 
"anadat dollár 
Dán kurona 
Dinéi') 
Dollár (D. S A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-Uorva Protektorátus! korona1) 
Szlovák korona •) 
Leu') 
Leva 
Lira*) 
Norvég korona 
Bpanyol peseta 
Svájoi frank 
Svéd korona») 

Amsterdam 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratislava (Pozsony) 
Brflsael 
Bukarest 
Istanbol 
Kopenhága 
London 
Uairld 
Milano 
New-York 
Osló 
PárlB 
Prága 
Szófia 
Stookholm 
Zflrloh 

Pénz 

250 — 
760 

3 4 3 -

11.55 
3 20 

17 40 

79 60 
81.70 

Pénz 

3.02'/, 
7.82 

135 70 
11.79 

3.41 
268.-

13 88 

17.66 
311.1U 

13 57 
411 

8 2 , -
79 80 

300,— 
790 

3 4 8 -

11.90 
340 

17.90 

80 60 
82 70 

Aiu 

305'/, 
788 

136 70 
1193 

3 44 
271.— 

14 04 

178864 
347 10 

13 67 
4.15 

82 80 
80 60 

KÜLFÖLDI PÉNZ NEMEK : •) 500 éa 1C00 dlnáros o'm 
letrk kivételével. ') 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. •) 20 koronásnál nagyobb oimietek kivételével. ') 'érme 
kivételével. >) osak érmék és 10 lírás bankjegyek vásárolhatók. 
•) csak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárolhatók 

Hölgyek és urak figyelmébe! 
Tisztelettel hozom a m. t. közönség 

szives tudomáeára, hogy Bői fodrász 
üzletemet kényelmes nagy h tlyiségbu 
helyeztem át (ugyanazon házban) és ferfl-
fodrászattal  kiegeszlve, a mai kor 
kívánalmainak minden tekintetben meg 
felelően  rendeztem be. 

Ugy a női, mint a férflosztályon 
a legfigyelmesebb  kÍ3zo'gálásról 
biztosítom a m. t. vend"goimei. 

A nagvérdemQ közönség további szí-
ves pártfogását  kérve 

kiváló tisztelettel: 

VEZSENYI SÁNPOR 
2—S hölgy éa férflfodráas 

(Apaflu.  40 , as Ipartestülettel esemben.) 

Fiától,  gyermektelen,  magyar házaspár, keres  ház-
mesteri, vagy pedig  asztalinas,  illetve  szakáosnői 
üliat.  Beszélnek németül és románul is Megfe-
lelő  bizonyítványokkal  rendelkeznek.  — Cim a 
kiadóhivatalban.  1_3 

Csík vármegye 
GyimeBbükk község elöljárósága 

3089 — 1940 szám. 
Árverési hirdetmény. 

Gyimesbllkk közaég e'íljér 'sági '«.őzhirrí 
teszi, hogy 1940 d e c e m b e r 15 ik n a p j á n 
déle lőt t 10 ó r a k o r tt kazs^h*z4«Ál nvrvá 
non szóbeli arvrásen ehdja a köv^fkuKóket: 
2 drb. ménló, egy pár hám óa egy vasíengalyll 
szekér két bőrüléssel. 

Árverési feltételek  hivatalos órák alatt az 
elöljáróságnál megtekinthetők. 

GyimeBbükk, 1940 november 26 án. 
Elöljáróság. 1 - 2 

A t. közönség figyelmébe! 
T.sztelettel értesítem Csik?e?radi és vld.fte 

bPzínségét, hojy több évi távollét után vissva-
térvp, a régi helyen: Glmnázlum-u 100. PZ. alatt 

férfiszabó  műhelyemet 
újból megnyitottam. 

Vállalom polgári, pepi éa egyenruhák kéfzltéaét. 
fordításokat,  javítást, tlaztitést és v»Ba?í.ai lelki-
ismeretesen, BBolid áron. 

Sílves pártfogóét  kér: 
PÉTER GYULA 

fÁrSssabó  (Qimn.-u 100 ) 

Hirdetmény. 
vx-hlrrá tétetik hogv folyó  év deoember  4 én 

dáleiőtt ff  órakor C jlkaaetvda \ áros lu ajdoa^ k«pacő 
2 drb! "nyéasképtelen bika e baromvásarterr-n nyi-

^ j S K i S S H í ^ b e t ő k a vá«Bhá*au 
hivatalos órák alatt a város gazd«ági hivatalában. 

Csíkszereda, 1940 november 27 én. 
Dr. Féter Fereno a. k , 

f ö ] í , g r í 6 -  Szaaz Gerö a. k , 
polgármester 

Cdkváraegye Iparosainak, kereskedőin ib és 
ssálüttató közönségének figyelmét  felh  vlu>, 
hogy a 

Magyar Teherautófuvarozók 
Országos Központi Szövetkezete 
(MATEOSZ) 

kirendeltséget létesített városunkb^n. 
Érdeklődők forduljanak  a hslyl tlreud lt-
ségítf-z: 

MATEOSZ ilrflrdel^és  irodijs 
Gáspár Árpád, Apafi  ucca 23 szám. 

Borszéki Kcztlrtoko»Bág Igazgatósága 
Siáth'gy, Calkraogye 

Szám: 196-1940. 
Meghívó. 

A bo'saákl Közblrtnkoaság Bzárhegvec, 1940 de-
oember 27-én délután  2 órai kezdettel  a suarheţyi 
K'izbirto'iosaág azétibáta nagytermében őszi közgyűlést 
tart, melyre az érdjeit birtokosok ezúton la meg 
hlvntnxk. 

Tárgysorozat aa Igazgatósánál megtekinthető. 
Siárhegy. 1940 november 24-án. 

Angi, birt. elnök. 
1—2 Caimbalmos, birt. jetyzó. 

ÉRTESÍTÉS. 
Van «eerencsi-u a nagy-írd âiB helyi és 

vldíli kösHnség tud'j-aására hosal, hogy a mai 
kor Igényeinek megtelelő 

festőműhelyt 
ryitoitem Calkezor d ibar. ösv. Dr. Fejér Autalné 
ndvaríh-fi  (Ap .fl  M n . 54. n ) „ h o | piv4i|,|0fc 
elmtáblák, szobafestő  éa máiolé munkálatokat, a 
legegv.saerübbiól a legmoderoabu feMíellg. 
. .. 4 b ö ' l ö n 3 á « B t , v e B P ' r fogását  tlstte-let'el kér> e 

Kovács Ferenc 
festömester. 

Tudomására hozom 
a uagjérdemü vásárló kőaönaéguek, hogy mpg-
érkeatok as 1941-ee tipaan magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION éa STANDARD rádiékéeiülékak 

hüóZ!.»l éa telepes, egyaaerü éa luxus kivitelben, 
üdülőmben raktáron mindenkor nagjválaaatékban. 

K e d v e i d f a l t é t e l e k : 
_ 3 20 pengőtől kezdőlő előleg mellett 

6—12 hónapig terjedő rés«l>»r« 11 
AiUr.dóan raktáron tartok l"«jo^b raa?y»r gyárt-
mányú „Pe t r lx" eü ,N 1 ft"  rád.ó-eleiaat IA. 

VÉCSEY RÁDIÓ 
A r&dió-labortttorium. 

É R T E S Í T É S . 
Ért's tsm H nagyérdemű közöasfigot,  "icpy 

gumi javitó-miihelyemet 
BrastObol áthelyeztem Ctikazered^bc. 
Vállalok mindenféle  mé etii autógumi j «vitást 

valamint Q| f m t é f e l m l e t  kéwslteat. 
Elkésaitett munkákért felelősséget  vállalok. 
B P Pontos és gyoia kiszolgálás. 

H® éa a á t © I p t á a. 
hz vcs pártfogást  kérve maradok tisztelettel: 

U â . < i ¥ A E Î S É £ ü 4 e Ap»ff/-ucci  64. 
(Özv. Dr. Fejér Antalne ud»arán ) 

Vámőrié <t vállaiok. Kiváaatra bu?ad»rát is ké^si ek, 
Bucát b'rmilyen mennyls^gben vpizek, napi árbar. 
Id P.̂ p Káro> hengiermtimalma, Cderz?r da. a—3 

Egy egeszen uj zöidbőr borítású tolókocsi 
eladó. Érdaklődai a kiadóban. 

Jó aljapotban levő használt székeket bármilyen 
mennyis^gbenvesz(l>jk. Cim akiadóhivatmlban. 

A Szentlélek-u^ci 13 szóm alatt eladó ingó, 
ing»f'sD,  vagy haszonbérbe ki»dó. 2—1 

VILA6HIRU 

„OLYMPIA" írógépek 
í a a r ug( j P e a g o t ^ l 
(-^Síl-tra is) k a p h a t o k * / 

a VAKAR könyvkereskedésében 
C s l k s s e r e d f t b a n . 

Csütörtökön  eltűnt  foxterrier-vadiszkutyám  (Febár-
testü, fekete-barna  fejű,  egészen lekurtitott  farkú) 
Megtalálója  vagy nyomravezetője  m«gas juta-
lomban részesül.  Dr. Kősiler  Arthur,  Csíkszereda 

Uj órás és ékszerész-üzlet nyilt 
Csíkszeredában a Rákécii ucca 9. az. alatt, 

ato; mladenféin  9 Rsskraába vágó munkákat pon-
tosan végzek. Továbbá: véséat éa plakett véaéat 
művészies kiviéiben 'tésaltek. Azonkívül: mlod-n-
féie  müszbrek, Írógépek, pillanat zárok Bzakazerü 

|av!tását val'a'on. 
B é l y o g - z ő J s é e z l t ő l ö z o r a ! 
A nagyérdemű kSzDnaég figyelmébe  ajánlom. 

B C o l o z a r O á . " b o r , I r o a t H a r c o B . 

Eladó egy jókarban levő fehér  zománcozott 
gyermek vaságy és egy nagy ebídiő asztal. 
Cim a kiadóban. 

Nyomatott Vákár Lajoa könyvnyomdájában, Cakaareda. 

JP^O^OíOiOiOIOIOiC S d^OIOiOIOIOIOiOIOlCfl 

g M O D E L L KALAPOK | 
Ua mapenként nj formák  eloaó ^ 

VKNCZKL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott káaaülmak aaladan-

« S aestO AAI kalapok elsőrendű 
anyag kanáadáaávai. Kaiagek 
«alakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Csiksaereda. aisutáalnna-nooa UI. aa., i 
a l ó r k ú kAaelében. j 




