
i V evl 
1. . . , . . _ Csíkszereda, 1»42 március* 1 9. siáai. 

Feleli* kiadó : 
A KÁR LAJOBNfc 

EUüxeiéai u : 
Sgé»« int  . Peng4 6.— Vegyedívra Pengi 1.50 
FÍUvie . . 3 . — Példinyookéail ir» li ÜUíi 

KOUMdi» »gj 4.re 12 Pengi 
Megjelenik minden v&airnap 

Wylííhéii kft»icmeay*k  «lja anicoiti»» 1 Pengi 
Béilratcs ii*fA  rúi tsat t i » . 

Uiráit̂ ai 4>i<.< vlc»0ür.ai. »»Ajnlrtu"an*. 
Kiadóhivatal: Cllkizoroda, Apáti Mihítly-ucoa 15 az. 

y*ieUa.«isrkeuii 
RÉ8ZEGH GYÖZÖ 

Igen?... Nem?... 
Ciii/ b*úu.címűül írja aranykönyvébe Hón-
uk dicaő tettei', mart höaiebbnéi hősibb 
a. detek,áldozatok hirdetik,» barnuló világ 
uogy nem fajult  ei még az ősi magyar v-̂ r 

. ogy diOBö és örökkön fénylő  h Magyar Kard. 
A aok lángoló hőstettből, ki agadck egyt 

Viagyar Katona Újság: K-s emberek, nagy 
)bük c. rovatából az alábbi; versbe, képbe, 

jrbs kívánkozó hósíetíet. 
„C. G. hsrc'tocsivezető, 8*ját ib pataira'* 

gy:k harc-ccsi láuiadácasoráD észrevette, hogy 
:i eilenseg varauanul két uj páccél'órő lőve-

' ve'ett harcba, a mel'yel egész sor h»rol:o-
(i-jînk eloju aaat vaszéiyezre-i. Nyomban arra. 
ráoyitoua barc'/ocsijá*, hogy elejét vegye a 
isucj töró aiUa mázasának, de közb n pajst 
1 c-.ocjija íala a'.ot kfpoit.  E 'ól f-gyverei 

zaa balattaccKfeá  v*i'&k. C G, azoi.ban igy 
! nd:a ff!  a küíde ur-% szedőit fegyverzetű 

, • c ccaijaval rárohan! a ket párc-llörő lövc gre 
tgazo'ts rtzokat. Önfeláldozó  körbel'pé 

i., maga ÍB adoza>u esett, hósi h.lá't halt, 
ae megmentette a h&rcfcözben  kijavított náeik 
k harckocsit n szétlövéstől es lehelövé tette 
•-u)hdis.>ink győzelmes folvtatásÁt." 

Ljhe£-e máskén', mint környt s szemmel, 
mi f̂cato'-t  ÖZÍVVÜ olvasni az i cn és FH^V 
tiasonió valóságokból összeevődö hőstetteket, 
melynek neve; 6 ma keresz-ea h djirata. 

l<y dolgozik « Magyar H mvéd életének 
: d'-. perc ben, u mf>^y r̂  örö'e alőeágért e 

a doíZtt drága vérét. az örök Magyar H -».á 
M' ghatva got de! rrii d-n viígyn a Nemzeti 

daeregre, éie ünfc,  biztoenigunk áldott üálo-
f á ,  mely évezredeken át termi a „ki6 eaibe-
i'r'H, liapy hősök" millióit. 

Es Ciió csak ir, egyre ir. Semmit sem felejt 
bból a sok hős töríénetbő', mely tUndöb'ö 

. -;aként rágjog a msgyar étet feleit  B m< ly 
neve: öröií. magyar dicsőség!.. 
De gondoljunk arra is, hogy n-ikor Clió, 
gy ilyen hősi tettet beír a magyar törté-

a aranykönyvébe, valahol e magyar fö'dön 
•a árva lesz egy nagyi-oreia S£tl etott tra 
gyermek s mindig ötvegy iesz. a magyar 

ndőt adó; iragvar anya, e^y magyar hitves 
neveik árja, ráhull, az ési magyar rögre, 
s a harc'erek hHosi küzdelmeir önkénte-

össz( hKBonlt'juk, a fron'  mögötti élei 
-aivH! slelkiségével. Nem cseda. Az eln>u't 
háborúban, a front  mögötti — mea'trsé-

kitenyéfzteit  — kisbitüeég, gytepeség, 
etlenaég tait'- semmivé, a Magyar Kard 

khirea győzelmeit. Ki ne tudná ezt?!.. 
H-i alroas egységben váüaija most a Nem 
•z élő Magyarország, a nagy idők kövc-
tengernyi aidoíaíot. Ciió ezt is feljegyzi 
könyvébe. D-, ha átérzi az egész Nemzet 
emesen, a hrtsi időbe», miért van szükség 
van filozofáigatásra,  a mely mostanában 
i és pró éa kontra vitatkozik azon; hogy 

riBíánt nemzet vagyunké, vegv sem?! 
ját-'koa lapdát, dobá'ják ide, oda ezt a 
-iát, mint kérdést és feleletet:  ken? Nem? 
' Wm? Sz^p do-og a filozofia!  hanem bár 
yire is vágyd fe  a l^lek utána, egy föltét-
bizonyos és pedig hoí?y * m a r 

»8tt és az ezu'án szöleteedő magynr gyer-
ek alól, nem engedjük elfi!ozofálm  e«t a 

vérrel, verejtékkel, imával, munkává , 
ötaink áldozatáva' megszente l t ősi földet,  mely 
órai elődeink lelkét és szent porait. ^ 

Szükségtelen tehát az ilyen „átkos n.o 
'•'8a és nem kell a Nemzetnek mert nem 
méltó a magyar Nemzet fenségéhez,  áldozatához. 

A nagy leszámolás előtt. 
A tainek itcaau Vs.ge. Közeledik a tavasz 

s ozăoi a nagy leaitámtiaa uiolbo meneie. Ke 
meny, n^hez tel műit ei foiO'uUnü.  Szazszoro 
aan ueház volt ez a tel a aüído csspatoi 
siămara. Siivs*,orougva tíg^eitUk uz', a tsaornyú 
Kuzueimet, auielyre az ttienbeg minden sz -
niilaaui feitette.  LsUuü azt a meggondoiatlau 
euiberpazariaat, amivel hónapok out ba aiba 
kergettek euioeroikeí a azovjeíok. Ma aieg 
anapuhaijuk, iio^y eicü a gyilkos rehaiLOá. 
egytől tg^ig mt-ghiUóUii«ü a nemei ea bíövüí-
a-.'gtd caap^iuk ciazuniaagan Eít a menetei ia 
uiegnytsituk. Aaiiut Huler iogUjobb..a moudoaa 
— e.ienaegeiuk ur, reuumiek, liugy a uapoieoai 
viacizavouu.aa aoraaia juv:ag»k a aeaiei had 
aeregot. E ki8erieiUk a^oabati airaioiua kudarcba 
ful:,  iue^h.uauii a vedaro iagj«tnak pe:d,iví<»n 
d .doza ik í Bi t i 'g t i i , hüoiecot 'gt li, a>-.ik diÖVL.biJ-
gtíaciuk».tíi vuiivötvo naicoiva deocuioer, ji»au;ir 
foblüar  Jcgeá Viharait tpp Oiy t>zilardsí»g&ai eb 
törüeteueu akaraltal tűnek tS tzeuvedlek dt, 
oiint a nyári hóaeget. Moat, amikor a teí ereje 
uitg.öri ea Kilói feljügcteu  ea Oroszorai&g 
ddii röazeu o.vad a ao ea azabüdda vainaa. m 
u.aü, megieuuk az üiÓkebk.Uieiekel a vegao 
üarcra ea leazamoiaara elieu t.z b i l e n a t g 
eileu, amely k- zdve a p u okraidk bankha^ai 
tol a Krem.ig u6jhuoz. u C3it KOveUe, az arja 
aepek k;:riasj4t. 

Litjuk ea ludju^, hogy aü európai háború 
u'.o ao szakaszába leptünk. Aunuc Hmcr tea 
bajoleutette tmudeu eiú^ea^üiut megtörtént 
enuek a Uarcaak eidöat<?Scre. A tavasz uiiiideui 
tisztázni íog. A aíö.'oiaegoa lucernák feUe 
azUitek arra, hogy legyűzzek elieaaeget. 

Europa lelkileg ugy vaa beállitva, hagy 
ezt a haboiut meg ken nyerjük. Va^y gyó^ül 

meghaiui. Mas u ja niacaen az európai 
embernek. Éa uii meggyőzöddusoi hiaazUk, hogy 
a tavasz meghozza a kedvező dontest. Errti 
kuli eleiünk célját, munkuntat ea aidozatuakot 
felajánljuk. 

Ez a nemzedek egy eleten keresztül iatla 
azt, hogy mit jelent legycitöuiiek ieüui. Öiaz 
azor íucabb meghalni, aemiamt m-g eg^azer 
megerui azt a aok kesetü Oiegaláztataat, amit 
mar egyszer végig azenvedtüuk 

A mostani haboiu'ma., egt.Si fo.dkeiekaég 
baleaudródoti. Sok bda»kes«ggoi azemteihenüi, 
hogy Ciapataiuk az egeoz voaaloa gyózedel-
meaen verik an elieuajgei. Amu a nemei had-
erő, majd azutan a jjpáa katonai foikeazüitaeg 
a vi.ág azamara beuiUiato^c, bz azt jelenti, 
hogy ezeket a katona nemzeteket iegyoii.ai 
nem lehet. 

A nemet ea szovetaegea hadak nagy vesz-
tesegeket okozuak az áilaudo&n tamudo orosf.oe.-
nak. Muu heten adtak ki az óaazeiogiaio jeíea 
teaeket, a teli hadjárat erodmenyeirűl. Ebboi 
világosán kitűnik mnyen szedü>etes veaz ese-
geket azenvedtek el a szovjet cat>pato& a tel 
folyamán  aueikül, hogy bar<ui;yen azamitauba 
jöhető eredmonyt ertek voma ei. Hatvanezer 
foglyot  vettette*, a haiotiak szama tzt sok-
szorosan ieiüimu ja. A mt-gaemmisiteu harc 
kocaU és lövegek ezrekreuaeunek. Azonkívül 
iöbb mint 1200 íepuíőgepel lőttek le. A azov-
jet, repülőkben caak az Utóbbi három nap aiatt 
115 gepet veszített. 

A japanok ezen idő alatt minden idők 
legnagyobb katonai sikereit erik ei tavoi 
Keleten és Singapur elfoglalásával  Angliára 
halálos ütést mértek. A japan tengeralattjárók 
az amerikai partokot veazeiyeztetik a Caendes 
Oceáuon, a ueuiüt teugűralatijárók színién az 

amerikai partokon okoznak nagy nyugtalan-
aagoi az Aciauti Ocean felöl. 

Miden, egybevetve a hadi heiyzet ebben 
a pillanatban azt mutatja, hogy a nemet japan 
ea olasz szovetségeaek ezt a náborut el nem 
vesziibeiik. Az lehetBégea, hogy a végső győ-
zeiem rntg kemény probakat a.iván a azövet-
atgea haderőkiói. De nem lehet vitás, hogy 
az omudatoa elszántság 6a gyomai akarás ami-
vel a haboiuí foiytatjak  az egeaz viíag csodá-
lata k ói ben, c>»k győzelemre vezethet. 

üubtiü a Vi-gaó gyözeiembea való hittel 
Készülünk fel  mi ia a aagy leazamoiáBra. 
Vai.aiju.'. tíbban a sora állni megjelölt a^erepet 
nemzetüuk ezereves munjahoz hü aidoz^tkesz-
aeggx;! öa vuezseggel, a boldogabb magyar 
jóvo reoietyeben. 

„Csiki Mayanjavak" múltja es jövője. 
Ii-ia: Ccum.udaa»Btl Czino lstvau dr. 
A rjgi Da.a Píjjdn.Kmaég nep í — koztút a mi 

jléh scousaed io I* — fí..h*MZtta:va  Brdeiy «agy fe)«-
at>-oui9bgn«K a 17 r 18 ssazrd t-iej-n i e,eft-.-zbji  küi-
-3 üd.VibiOayait, az ak<or atu i> nu , fc.vi^yzz.t  naí-

eiio havadéin-'oi auriiibeiüi 200 n»z. midet foglal* 
<->k ei .dó:;*an«. Bmutt a4ékeiyt>egii'j« m -gmoidu t, 
a aoduau p toessz î tut az orszaggyu^snen a igy sike-
rii i l'irti* ltOi(uaaQ>a: — ua rt 0 aüorízag aaaor 
.t.-i. ur-.iom feiatt  vol< — 1769 o-.l kiszaiiva a noiy-
«ioiîie, s.iiMOivi iü >p; -rí, mely i..kaiommal a 

S,j i ..fodJei  eriaik?»'. 60—90 asz. intd-oyi tertliet is 
•.'iSRZaaÜZ'O'.l KlbStákbbL'íiZBll (fb'.iüdikaii)  uaVabOt el-
acvezeaso:. Ezáob-iva-o . lu-ajuoui joga MtOeban vitna 
• t;v ű, II JjZit-f  cjanttar — ámoar a Szstuiyfo  dón a 
• ii,c< r.rn.it a t> orozo-öd-.-i, e im ag,en címen joga 
asm '.o i ' k. a bava».o .ucz üi a caaraar sem Idelgia-
aed n öem vfegiegostsa  nem adomanyoabaita voina azo-
»at cS az 0 adomán.:oe&sa ppp»n ugy jogtalan as tör-
JSay«!l>n-'H to.s, mint az 1851 e»o-«'i| elkobzások az 
.beolat o:m»n><a« raszerói. — 1783 fciadot:  rendele-
s jv i ugy o do;t* in-g a kerdvbt, bogy ezen havato-
kat  tt tzekelj  hitarór-katonaiíBg  elömenetelere  rea-
delie  fordítani  a így a *ato ;<-.i ü ió-i g i navasodat 
a pjig«n h.í-óê K íítiiüojoiiő netktti 1784 sav .isau teny-
it-g bir.o-.abíi vtve, a kaacoa birbtad** utján befő  yt 
jóvtdaitc^t a bidkely ka.oua c>aaadoc közön osztói a zi. 

J>zs-Í császár katonás intazkidsso nyomán eok-
.vle por k«iMtk'«Hit es i«v a m kir.  korlátnoksig 
(oancoilárw)  17S5  ev 6890 —1186 izimu leiratabun 
eliar.dalie.  hogy miudajokuak,  kik  a kntonnmg 
nitul  olfoglalt  bármelyik  havutraszek  1769 előtti 
i.ett egei as jogos birtoklását  hitelesen igazoljak, 
igazo í birtoka  adassék  vissza. 

És ekkor  igényt jelentett  be Csík-,  Qyergyó 
éa KaszoLSiék  /fő/önsóge  is, mely folyamodvány 
1813 október  ho 29 ig eLmleíetleuüi  bevert, amikor 
többek  között  Caikszék  reszere a követelt  havasok 
j!i%isjiietsuk neveiebi Ciiokra, e-z az lieiet atónban 
v grobíjtva akkor nein leit, a havasok a battrórbzre-

bir.o.aDza maradtak eibauek 1851 bc-n btkóvetfce-
?ett fúuBíl  itáaáig ta ezek jóvtdelmd sz ezredak ruha-
ü»u p -nz t p̂ a javara forü  t>â ott 

Tjr.tna i íft-azbag  tehát a<-, bogy az 1769 ben 
visBzaL'jbekzâ'.l Q-ivteuk biriok>á*a es harz -a.at.-» a 
sz-jieiy batarör zrodek áiial 1851 ig jogtaian volt, 
:dionv<Súii 1813 o»a, am ior ez^c a htvasoîL Caik-, 
Qyergyó én Kĵ sonózek tozors >ge rész r-> luttek kl-
lteive. Ez uióooi kiise.oa uiao 1851 lg ea 1867 'ó; ezek-
nek a havaaosna^ tulajdonjoga kizárólag Causz.k 
közönségét i ietl ku turaiia célokra. 

Ar 1848—49-iíi szab^daágh-irc után 1851-ben az 
•aso ut koi m sny az ezradafe  ösaa->s vagyoaai »'• okozta, 
5 b .láróri íatéz'neajt m -gSüünteíto, de e 1867 iki  ki-
egyezés után a magyar minierterium 10599—1868 
fzamu  eiőterjesztesere  Óielsege ebeket  a havato-
kat  Csikszek  közönségének  kulturális  célokra  új-
ból visszaadta. 

Tuiajdjnképpen itt kezdődik a hatalmas 68000 kat. 
bu d ingaüan vagyonnak r^ndeltttése sztrinu ktzalese. 
Abb su z időb...a Gai I{uacvolt a javak ;gazz»ioja és 
M so K<i;oly C.lk««3k mernüse. Q»l I^aac 1870. nov. 
27 en tett javaslatára — m?ri aa 1849 e'óm arvi.rósl 
j-igtziköoyvekben jelzeti bírtak r^ezíetek elnovezesel 
a kataszteri rruakálatotb n eiófordu  ó e'.nevezáseklól 
aagy eltérast mutattak, — bízta meg Cukszek közön-
aega M Se Karo yt aa ó.-aees bavasi területek felmeró-
.iíval. Mik'a Ktroy az 1853-beli kata^zteri felvételek-



2-Hr oldal. c s í k i l a p o k 

bóI Is résel veti. Neki a (concretnálls) ő»katasilerl 
téri épek és felvnielei.  rendel kelésre állottak. Minthogy 
pedig a Mike-fíle  felvéte'ek  ai őskatasslerl felvételek 
«lapján kOsaBltek és a művelési ágakat feltűntető  vona-
lak tollasén egyecnek a kétféle  térképen, terméBaetes 
dolog, hogy a Mlke-féle  térkép sem tüntette fel  aa 
1870 es termésaeibenni állapotot és Így jöttek át aa 
1853 as őskntasiteri felvételek  rajasierlnti keretei éB a 
rogi „Lígerbuch'-ból klsaedett területek a mai telek-
Lönyvl rajiokba. a most leirt feikésiűltséggel  találta 
magánjavainkat ai 1870 es évekbeli helyszínelés, me'y-
LiV. folyamán  a feI»óiÖlgyosl  I. réss 1. siámn tjtvbsn 
a.+ 68., 69 , 60., 61. rendsiámn Ingatlanok tu'ajdocl 
joga Cslí, Gyergpó és Kássonsiék nevére jegyeit?tett 
be azon további felvétellol,  hogy eien 4 rendszám 
alatt  levő  erdőn:  a Jegeltetéti  jog Holló  kőzaéget 
illeti  H a íelíötölgyeBi I. rész 611. számú tjkvben A+ 
1 rendszám tértulajdocosául ugyancsak „C»lk, Gy< rgyé 
és Kasionaiék, térhasionélveióül p?dlg .Holló köiség 
birtokos köiönsége" lett bejegycive anal a megjegy-
ié«sel, bogy .texiils" birtok ós hasionélveió ter*oilk 
évenként a hasronélveietért tériulajdonosntk 126 írt. 
35 krt. o. é. flze.nl. 

A felsótöigyesi  I. réu 1. Biámu tjkv ben A+ 2 
ráadnám alatti nagy Liierjedétü kaszáló, erdő és legelő 
tulajdona telekköny vlleg „Csík, Gyergyó ÓBKágzousiek"-
ro van telegyeive, mlg eien telekkönyv birtoká.láol 
lapján eaen ingatlan ntán ei a bejegyiás áll: „A 2. 
renddiám aUtt létaző birtoktesten a legeltetési jog 
Márpatak birtokos kösönBégét illeti, melyért a tulejdo 
nosuak évenként tartóinak 62forint  62 kHiárt flielni  ' 

A feleőtöigyesl  I. rész 1. számú tjkv ben A+ 67 
recdsiám alatti na^í kiterjf  d*BÜ erdőt  területnek 
telekkönyvi tnU jdocoia Cslkssék közönsége, ea ingat-
lanra h«onban e fe.'Jegyaás  olvasható; „Er?c 67. rend-
szám ala'l létező erdőben a legeltetési jog B*rasBió 
közönségét lllútl.' 

A felaő.ölgyesl  I. réu 458. ersmu t jkv-ben A+ 
1. reudsrám alatti naay kiterjedésű kaszáló éa iege ő 
terUietrek UriniBjdonopa Olksték közcrsége, mlg tér-
haszonéi-?zöli! B*ra?»gó fcözség  birtokos köiönsége ven 
bej. syezî.', amelv tesálle birtok után a térhasron"íve-
•etért .-c^nsent 120 fn.  40 krt. o. é. tartosik flíetnl  a 
táríulajdonasnsk. 

Itt ediaci meg rövid k^p-íi a telekkönyvikből 
havasi j?vslnknae Irrb. 12000 ho dâs részletéről és 
mlH Őtt tovább folytstvan,  itt m- gjrgy^rm. hogy i tek-
net a icissgeín^ őbl?kói rétben ez 1830 ^s évek-
ben, résiben va'amloel torébb^n tal. pylUfc  át a mold-
vf.i  Mádé, G ód és Dormiiáru nevű kö»*égektől, hol 
a* ottani nyomást '-b «BDysrgstást lovátb tűrni nrm 
lud-ák és eier. v<m ai, hogy ai 1819- 20-lki Czlréby-
falo  úrbéri össaeirásokban eton kbieégek elő nem for-
dulnak. Voltük Itt ditrói, gy rgyóujf  »lvl telepesek Is, 
d.' ei'ife  a legelők é:v< setéből ki voltak tárva. 

Az 1873. XXII. teLplivényi törvény megadta eitk-
nei. &t oiahoKnuk is — épugy, mint a törzsgyökeree 
székely magyarságnak — act a jogot, hogy telepltvé-
nyes belsösegeit a hoasátartozó vetemécyeB kertekkel, 
udvarral együtt megválthassák, kűlömbutget nem tett 
magyar és oláh telepes kösött. Ea a megvá'tin végre 
1b hajtatott a a települes Jogán belsőségeik 1878 óta BI 
ők kiaárólagos tslekkönyvl tulsjdncnVat k^p->l. Ezek 
ez oláhok nem voltak úrbéresek, jobbágyok, hanem 
esek b lojális magyarság által megtűri telepesek, atik 
a B litereié folyón  fi-usstatással  és eiankhül marba-
tenyésztéssel is foglalkostak.  N niták, zsarolták őket, 
vezető fijteatvéreik  mindig a Ceiksiék köiönS'lgének 
fizetendő  évi Uxik If.ple  alatt beszedett több eierre 
m:aó összegekkel és as Ilyen nyakukra ült bsrda tn1 

a halárról Biedte migába aiokat a osgy román eszmé-
ket, amelyekkel könnyű volt mindig iagatnl a ludtti&n, 
i>u'.a falunép  át. 

Barna?zó 1876 ben megtagadta C*l«s*ékeek a 
hasaocbár fli  itési, bistosan f̂ ibuzdulva  tzon, hogy 
íillső iep'16 ;er31tt'ílket la. mint b"iRŐ3égeiket sllerUlDi 
fog  nemsokára — ba nem as 1873-as, de egy kénősbl 
törvény aiapjén megváltsd. fit  eaért ragazkedott a 
teleilönyvi bejfgyeóaek  fenntartásából  akkor, rmltor 
C.'lsz -k közörsrge peri Indított b'.rif-1  visiony meg-
Filintt-tése s a lejárt hs»roi>bér megfizetéséért,  fiit  p 
per: Birií:sa\ r.lnt j»'pt«-b meg nyerte i Cu'i*, 
rainl S! mmitóízék 7172—875. Bzáiu iuil íte ; ferlol, 
m̂ ri a ie etkönyvlleg fe.jegjrttí  örötbtrleii viszonyra 
való tekintett:-' bér'ell vl«ií'. • >• m gsiiinteténét eaorgai-
m.zni nam lehet. A Curia itAleM Indokaiban — bár 
esí'-i nem Ur'oiott — C-iksiík küzöns-gének a helyes 
törvényes ut»t megmu-ntta volt ut Ogy rendeaéŝ r2. 
Biek M burasstóNk a Javek akkori lgaigatójának jelen-
":-,m Bierint 1891 j-itnár l-tő> njból m-gugndták a 
besiocbér flietess,  amire maga az igazgató  it ugy 
véleményezte  az ügret,  bogy otak  békét  uton le-
bet a dolgot  megoldani.  Ez a vélemény 1b rsak 6Í-
odáeta ai Ügynek végleges rendelését. 

Érvénybo lépett ai 1896 XXV, t.-c. Most már 
Hol lé köcaég D3 birtokosai oiod »órv4oy gl̂ pjAo 
Blt«t'«ák Cdikse k böiönségét raajorBá;! neilénzo'gál-
mány megváltásáért. 

Törvény hrttóaáguak 1907 d camber-iben aa akkori 
helyettes ügyész u án 6. cltlnwa engemet válecitott 
meg nagy Unalommal aa akkori ujjonaan readsseresi-
t-att, a hivatalos vármegye tioatl főűgyé'al  állásától 
elkülönített .magánjavak tissü űgyéBil* álláara. A'pe-
rjB CilkBzák képviseletét én vettem át a bíróságok 
előtt. A per már előrehaladott stádiumban vo't, a ja-
vak résaérő teljesen blionylték hiányában. Fogaim* 
sem volt as akkori tanácsnak akkor, hogy hol keli ke-
rjanl és milyen bisonyltékokat produkálni e perrel 
eaemben a 96-os törvény által előirt tény körülményekre. 
Erre a 19000 holdnyi legjobb havasi legelőt, erdőt éa 

kassáiét kép terü'elra már teremtet vetett volte 
jiVik tanácsa éa ennek tulajdonltom azt, bogy 1908. 
ju'ius 28-tól 26 lg, birem ét előzetes  javallatom  ki-
kérése  nélkül,  — mert akkor  még ügyésze voltam 
a javaknak  — a tanioselnők  vezetése mellett  aa 
igazgatósig  egyezségi  tárgyalásokba  booiitkozott 
Holló,  Márpatak  ét Baraaszóval,  amely 8 birtokos-
tág tényleges  birtoklásuk  alapján majdnem  18000 
kat.  bold  területet  követelt  korlátlan  telekkönyvi 
tulajdonjoggal  a javak kiszállott  bizottságának 
3250 boldas  megajánlásával  szemben! I^en adott 
Bierencse, hogy akkor nem fogadtak  ei a birtokos ;á-
gok a bliotSBág ajánlatét, du még Mgyobb ób a vér-
megyírj néive igaián vél»uen Bierencse volt si, begy 
éppen a hollólak által indított per adott alkalmai e 
havasok fe  e.tl vltáa kérdések bírói eldöntőiére 

A Javak tanácsa a Blkertelen egyezkedési tárgva-
lások után két bet mn'vu tárgyal'-a eat aa Ügyet e« 
1908 augusztus bó 8-án 81. jkvi  stám alatt  hozott 
ét 962—908 mj. tz. alatt  nekem kiadott  határoza-
tában megállapította,  bogy a már előrehaladott 
stádiumban  lévi hollói  megváltási  perben Csiktzék 
álláspontjának  bizonyítására  még semmi sem tőr-
tént,  a perbeli álláspont  védelme  teljesen elvan 
hanyagolva  éa eaért ügyéss kérjen 4 havi nil^d:>iot 
a tórvenysiekiől a fclionyitélok  e^őitremtéetre, ekár a 
T>nécs által adandó Baemélyek segítségével ls. A 
Kolozsvári katassterl igazgatóságnál éB a vármegye 
levéltárában hónapokig Intettem a snékely határőreire-
dak 1849. előtti vagyon keiHlés-.re vodbUoió iratod 
után SB nagy fáradsággal  eaeket megtelálve, Iacie 
István katasiterl főmérnök,  pererft'ek  által köiöoto 
elfogadott  a a bíróság által Is kirendelt szakértővel a 
per rendjén feltett  6 kérdésem szerint sikerült  tzak-
értóileg  teljesen megazonosittatni  a holióiak  által 
megváltani  szándékolt  havtsi ingatlanoknak  azonos-
ságát azokkal  a havasokkal,  amelyek  1839. előtt  3 
évenkint  újból és újból lettek  kiadva  a holióiaknak 
és igy derült  ki,  hogy a telekkönyvi  helyszínelést 
bejegyzések  szerinti őrőkhaszonbéri  felvételek  éa 
bogy ezek  a birtokok  toxális birtokok  is lettek 
volna, — teljesen valótlan  bejegyzések,  ezen ha 
vasok jogi állapota  a magénjogi  elvek  szerint 
elbírálás  alá eső 1848 év után hallgatag  megújított 
haszonbérletnek  tekintendő,  tehát Csikszék  közön-
sége ezen havasokat,  m'nt  korlátlan  kizárólagos 
tulajdonát,  saját m< ga használhatja,  vagy időnkint 
haszonbérbe is adhatja  annak, akinek  akarja.  Ez a 
megállapítás  foglaltatik  a osikszeredai  kir  törvény-
széknek  1539-909 marosvásárhelyi  kir.  Táblának 
1909 Dts. 1/3  ea kir  Curiának  1909. Qzé. 3. számú 
személyes jelenlétemben  meghozott  ítéleteiben. 

Eien legnagyobb ell̂ m irésiel tudomásul vett jog-
erő* bírói dántéBek után beadott  indokolt  jav fala-
tomra igazgató  tanion december  11 en 1179— 
1909. mj. fgamu  határozatával  ogy Hollo,  mirt már-
patak  éa Barasszó érdekolt  telekkönyveire  vonat-
kozólag  .> r. ndslte, i;o;v a mlodennomü saoigáiatiii 
mentee, korlátlan bliáróhgoi telekkönyvi tulajdoni jog 
megállapításáért icdi'sae pereket a bárom fir  ot03B»g 
ellen. E pereket fo'.v»"i«tr,<»  ls tâitem i> c-i«»Zt;r"dal 
kir. liir.én.rf>retDél  293 1428 ée 1429-1912. po g. 
BíiímoV alatt, da niokn-k !eg«;ár-b ls elíófom  b fejt-
sébét rtSíemre meg i'-.rd-i yoaia 1913 óv véiou siair.elyi 
érdebek-ő! toriént kiválautá-om. (Po yt. bbv.)' 

Március 7-ii teli pyelniök a Budapesti Tenyészállat-

Badapeat—Székelyföld 
közvetlen vasatja: 10—12 ora. 
& MÁV igazgatósága a napokban határozta el, hogy 

. bndapest—székelyföldi  közvetlen vasúti személyibrgft'oin 
lebonyolitására teljesen modern, egészen uj rendszerű vonat-
szerelvén >t terveztet. Olyunt, amilyen eddig még seholsem 
volt hssználatos. 

A Szerettelva és Déda közötti 50 kilóméter hoaszo, 
normál nyomtávn vasntvonsl, amelyet ez tv  végén szándé-
koznak átadni rendeltetésének, megadja a lebtítóséget a köz-
vetlen vasúti lorgalom akadálytalan lubonyolitásárs. Az út-
vonal, amelyen át maximum 10—12 óra alatt ér majd &z 
uj rendszerű vonetszerelvény Bndspestrfil  Székelyföldre,  a 
Szolnok—Püspökladány—Nagy véred—Kolozsvár útirányon 
keresztül vezet majd a Székel iöld legtávolabbi vidékeire. 
Ez azt jelenti, hogy a reggel Budapestről induló áramvo-
nalas szertlvéuy az esti órákban már Székelytöldön lesz. 

Ilyen menetsebességet normális gflzmozdony  nem érhet 
el, ehhez a legmodernebb áramvonalas gőzmozdonyok lenié-
nek szüks£g»sek, viszont ezek a gőzmozdonyok nem hasz-
nálhatók egy tormán sik- és hegyvidéki közlek'désre. Az 
épülfl  áramvonalas szerelvényt ugv konstruálják meg, liogy 
egyforma  teljesítőképességgel műkndjól.- sik és erdélyi he-
gyes terepen. 

Az uj vonatszerelvény tulajdonképpen az Árpád-tipusu 
sinantobusz továbbfejlesztését  és tökéletesítését jelenti. Ez 
H szerelvény négy Árpád-szerű kocsi szerves egybeépítésé-
ből keletkezik. 

Elején éti végén egy-egy nyersolajbajtásu Diesel-moto-
ros bocsi működik és négy koosi egyetlen egységet alkof. 

Az ngyes kocsik között megbontható kapcsolások 
lesznek, de a kocsik külön, önmagukban nem használhatók. 

Az uj vonalszerelvény óránként 110 kilóméteres sebes-
séggel tog közlekedni. Benne mintegy 160—200 személy 
részére lesz rendkivűl kényelmes ülőhely. 

A szerelvények elkészítése, amellyel a Ganz-gyárat 
bizta meg a MÁV, előreláthatóan 8—9 hónapot vesz majd 
igénybe. 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MŰVEI 
A nagy székelv  képzőmüvétz  megrázó  an küzdel-
mes élete.  — 55 színes  éa mélynyomás a képpel.  — 
Ara 5 Pengő  Megrendelhető  a Vákár  kioyvkerea-
kedétben. 

A budipesti orsaágos tenyéBiálbtváeárt tömege-
sen felkereső  vidéki és szomszédos államokbeli tanul-
mányi c oportok elszállásolása érdedében a rendelő 
bizottság ei évben M érlntke«eeb« lépett Budapest 
Székesfőváros  Idegenforgalmi  Hivatalával. Aa Idegen-
firgn'tri  H v-VU kési: Mggel vállalta e kiállítás látó 
gatóinak p^lyandveri ' ir. rdeltfégel  uiján va'ó foga 
dánét és o c ó c»opoito% eíriállésolását. Vidéki l»(o ák. 
gaid sági elrsrt' miák, szakiskolák és tanfolyamot 
tanuió ifjúságéból  á ió csoportoknak eiBiállásolásíre 
korlAVt Brámbm dlákotállékben ven hely blatositVB. 
A Btá''éá p diákEg&I ókban naponkint és scemélyenklnt 
140 Pangóba rül. 

N*gyobb számú. Mcóttekból á'ló tanu'manyi 
c?oporto> ulc-ó, köaöii eiciáMéso'ásának blitoBliását 
Ib válU j^ as Iieg^nfo-galml  H vatel, eionbsD a reed 
klvűli viSíonyoir^vi'ó t-klntettel c^ak abban ez eset-
hon, hu a bf  jelentópt legkésőbb márdn« 7-jg megkapja 
(Bui >0* .̂ V.. DeáV Ferenc u:ca 2 , interurban tele-
fon  : 18—12—13) ajanlatos eiocban miiéi előbb jelent-
kezni. m>-rt n korlátolt elhelyeiéfil  leheió-iéff  mill»'-
tiz Igényi iseke: érkeresi sorrendjükben elérltlk kl. 

Az Iţy elhelyezett g3idr,cBrportok réetére ked-
vezményes ítktz-ol lfh'tíafgetró  is gotdoBkodlt es 
Idegenforgá'ml  H v&tal a Lln'iüás íertema Blatt. 

Amennyiben egyéni látogatók le^áBlgényű^et 
előjetspen rrm Jelentették, aa Idegi rfnrgnlnl  Hi-
vatal p(iiy-udv»ri kireideltsígei u'ján ryerfcatnek 
«zíl.edátbAn vsgy magániabáHoLban e'helyeiést, aron 
bas kü'öcoe leviniettel e budapesti sráüodák, penslók 
ép magínVkásrk erős fo?!nltcégér»,  ejánlntoi, hogv 
• z eyyír i létnralóK íevkéeői-b márc U4 7 lg köiöljék 
s siáiiánlgéDVilk'-t Bud-pest B'ék<*sfóváros  Idegen-
forg  í'ml HivííMiával (Bud-p s>, V, D *á<i F rnne u. 2). 
A hivatal böivetlrcű' nyújt felvlláyeeitóst.  E«sn klvttl 
azonb-tn Ia^-ísra éq «'Iáinkra vonatkozóiig felvl  égoa' 
tást evuj'̂ n<«!r si 60 rzóiglétea vpfuII  kpd^zm'ny 
leénybevél. l/.re !O<OMA lgszolványok ^tu:ltéFávsl 
foglaítozó  m-gbliottalnk v»gv n klál'ltás r̂ ndesA bi-
lottságának utaráil irorlíji (Bodip'St( VIII, B nba 
Lujn-'ér 1) a 145—056 t ilrfon-Híimon. 

A rendi'íő.'ieg ijy-k zií .-iego'danl p vldékró-
fi'n-scó  láto^a'ók hud'pe-tl ét'cpaíBioek megeönn',1-
tesét, d ' a b'í'onríg kídvéért bivá^ítos, hogv mindenki 
hozzon m"g'>val e'̂ lmot. fi'37  Vsnveret Aki tón^ 
nipot óbüit <. 'őv'áro.vbau tö t-rii. •:Í  az előirt Ulódoo 
ra-rfnle'ő  me-nrité^'d II zt--<i í? f.sir*  sdjon á' síjái 
tirg^pgi ber. ez elő já-óíág iit-v iiie'ölt ü«ietbec, SE 
•irrő' aió'ó Ig iioiá^; (uio'vá^yt) hozz» macával, enne^ 
í''enehin s kiállítás t»rUi«-4n fcap  m»id ^unvér és 
rt>|rjegv( t A tldékl v^rceo! bél jövő 'á otb'ók kent ér-, 
fórőllt-z'  és zDirváitó jegyeket boztsnak mppulkel. 

FélArn utazási kedvezmény 
a Tenyészállatvásárra. 

Aa (Uv-.qnjyedlk l-ud-ipe'tl orsiégo t?nv°B*ál!at-
•'ásér s'^'míból a r>?d eő Hzotíuég rendkívül cegv 
lá'og-ito'.taígrs eráirlt. Npe-c ai azírt, rorrt előre üi-
h^tó, hogy a vésir párat!; n enyaggardsgRága rsgy 
érdek'íd^st feg  kelteni. h»nem fzárt  i«, mertavisiz. 
fog'alt  déimagyarorsi^rl ferl)  rtet lakósséga Biám r̂-
mo-t ««•(1!̂  e'pfl  izben N ka'om erre. hogy e váBfrr.-. 
reodiivüil ntsí 'pl Fr-dvpjric'nryel jöbei-senek fel,  am! 
jrn t-iéy lávleé:-cái már "zéinciíevő összeget teez ki. 

A m. Ur. 1 ereRVedn-emügyi mln^n'̂ rlum H? 
0 rfGE  keríserH »ir<;>dé'yeire « márc'us 21—29 n<pjsln 
1 -rvundó or a'gos ter.y'aiálletváaár megt-Hnten-re 
f-utazó  kf.)eom>.g  r'm rn a saokásrs 60 Bzáiilét r 1 
Sed»?imu?vt f.  M. K'r. Alj4tnvasnt)^oi ís a kee .é-
eéb-"'i levő hf!'>iírdekO  vsfu  akoi. U;yaneat s kedva-
mrinn nvui'.jálr ai önnál ó Igazgatással bíró h&íti 
vr-ute.b éR hejfzáil  vá'l(,:B;ok Ib. A ked'eimán\ea 
ut»z&»r.i jogoeí.ó IgPiolvá-.y ára a Máv. és ea oífiei 
tibbl l-rw'w dwl ftr'Qi«tok  vonalaira rií'ran egysé-
gesen 1.30 P<ngő. At lg4i4lváG>'t ennek ae ödia ^n V 
post*b vyeí b 'o való b^hü'dése elleniben, aa igénvb->-
re<ó D9vénií éa a tllcdu'ó áilomáítiek a közlé- i 
-.n^^ett a bud»p,ii'l or<*\gos t^vésíVlstv.Már utíz.iii 
Ira-ltlVií (Bulíput, VIII, B iht LiJia-tér 1—3 1 
' hit ig'av^.n', d> hi2?>r-zh tö^ aa IgaiolvAryor 
igyéb u ^^ei Irodv , hír'spvViisl^ok, nagjobb körB • 
í^k e'őjifólí.?»  gíídisá^i egyeséletn?, geedsknröi: 
iiivţ»k j-.etib -»8 egv-íb intézm nveV utján 1«, ame'yeV 
-iz igazolványok áruiltá-ár* megblfást  keptak. 

A kedvesmányen n'Sfáara  jo^nnltó Igaio'vóny 
Buisp^ire utuáiri, m&rciui 15-ői márc'u' 29 ig 
i H^utazásr-i márcluí 21-től éprllis 4 lg b*táróH; 

érvény-s én ha.tmá httó. — A« 'gaiolváay bármeluv 
«oc<io«tálvbai, agy gvors-, mint Sdemélyvoaatotoa 
fj.jogosít  ni 60 szásilékoi k^dvezm^nvre. 

A klá'ÜUil utalási igaco vány a'spján a MALERT 
belföldi  r)ptt!ö|árAttia 10 siájalék kedveiméacy 
lehet mami. 

A kedverményt nvuitó ntaeáal Igaaolványok ksp 
^i'.ék Csíkszeredában, Risiegh G;őiő dohánvnagv - J 

klsárodáiában. 

Vaskereskedő  atgédtt  azonnali belépésre felve-
szünk Irá.beli  ajánlatokét,  ttzetéaek  megjeló 
lésével  Agrofera  R.-T  Maroavásárhely  címre 
kérünk.  — Ugyanott  tanulónak  felvétetik 
4 középiskolát  végzett  jó oaaIádból  való űu. 5-6 

Vállalatok figyelmébe  I Az alkalmazot-
tak nyilvántartásához szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők Vakar 
könyvkereskedesében. 



9 ii Aa C 8 1 R 1 L A P O K 8-ík »ti«? 

Nagyböjti megfontolások. 
2. A remény. 

Mindenkit a remény tép ál éa éltet. Vedd el az 
mb̂ rtől a reménysugarat a tissl megílted. Ei sd 

v ^ iít a munkában, türelmet a saanvedósben, lelke-
•» tanulásban. AlihatatoBSr-go: az imában Te-

r « oltotta MkHnkbe ezt a nemes Indulatot, hoty 
r, nl tudunk. E« ad szircvakat azemb.raekí bogy 
m . r. aí-dályt, gátat leküzdve, calhoz jusson 't«*vm 
B . (v-lésitsa. 

M windent remét az ember? A beteg gyógtu 
sz geny jobb sorsot, a FZ'-nv.dő m-ignyugtást. 

s l , aanéH ű i jó poz'ciót, a munkás aok dolgot, a 
ijíli i jo alőb.aiadáat, a föídmlveR  bő termés1, a btvs-

eiő'éptetéfit,  a főnek  ellstneríst, a leány jó 
a fittal  errb»r dus hozományt, a kereskedő 
hasznot. 8 ha ez nrm pik»rül, keresik az oVot, 
zt m^gszBntosKfk,  mert mlrd^nkl bo'dogu'nl afcar. 

A' ^or c-nk lobét, m'rd'g ú j r a lerd! Nfámifá«ail 
a rtm4.avb»ri, há.ha bftválik  ós beüt a ssarencse. 

njnoK e zak csak » vi'ágra, földi  aieíünkre vo-
sk. P -dlg "ze'fikel  nem IshetRnk m^gelegi d ve. 
nnri dandó hazánk, h°.neni az örökkévalót kell 

r - rönk* . É're abbén a s anyagias vi ágban kl ton 
i , ~> Klj»hb doiga ls nagyobb annál. A* ember e j ' 

K mélni kel1 az örök üdvösséget és mind ízt, 
"int e nyerésére szükpéges. 
Fo d: vliiory'atalnkbar miod -nt m^gtaseünk. bo*y 
aie' siker loronázra. Nam c»tlelszl'nk oktalun 
. hegy mevhin^olj^n tÖreÉvéfünk.  Hát akkor ?z 
üdvösség erdekébrn miért nem járunk el hasonló 
i.kintéssel és odasdó figyelemmel? 
Nyalra-főre  róhatunk előre. Bánt bűnre hslmo-

unk : -"tn ío^dojuk meg, bogv PIZ 1 brök bo'do 
uáíunt atjí; 'iuk e', Isten bölcs tervet hutznk 

• r szili', M mern-, rrsrágot sksr nekünk adni 
A bHn v e g e > u o k l ó ' e i t á ^ o M t . K é z b e n é r t é b t e l - n n é 

i í e s r . V a k m e r ő ' r . b ' ^ k o d i k a b ű n ö s , b o g v I a t * n 
. l o c e á j t c e t i , h i s z Ő ió A t y a , v í g t e i e o t i ! I l i r e m e a 

r í ' - ! m t n , n e m i t m d a s z e n v e d ő n j o r r o m s é g é r a * . 
a b a . b l ' d ' V m b e n r i f ^ t j j a  m a g á t a s r e r e E c t é t -

- P « n m V P S . ' . I é s z f ,  b o g y m a g a a ' a t t v á g j a e f á t 
- z o ' í o t t PZ i y e n I s t e n k l * < r ó a c k A l e c n i ? 

, i v-g atből r másikba iu- Kiiteígbeeelk, eleöíMi) 
tr.;rd»n, nem tilál Hatat, árért lelkileg 8swe-

r, -p.. ; akár org'.jikon. akér 6r8:t lese ez iile'ő M'r 
• i, i iüík latén irf-  lmib; n. büeét oy mgyn»k iá ja. 

•o?y nem reméli, fcogy  bccsána'ot nvrrjen. B vfü»i<i 
îynsn'yAt, e hagyja őt a remény. Mér P'm 
ör̂ K iid v-seeget s nrm is jutnaír eszébs az öröt 

ü '•. -'égre vfretó  eszközük. 
S mi adja v í spz i a lélnk-egyenful'7'  ? A bűnbánat. 

A büabánatot ml kelti fei  a lélekbe ? A r^meny. At 
a? i?sr8ág és tndat. hogy I*ten iríjpimss és iobbse 

megtérő bü'.ösnab, mint Híercvenkilonc IgBe 
i ak. A bürbáaó igyVznfifc  I?>erpei frooáUó  zdAs-

'.--.it reidezri s igv b'zva rem^iheii » raxnryofszé 
: S ht ezt reméli, vele a f-iSdi-  k«t is igény -ibs'.i 

t ,fc-fr«ssé»ek  e'őcz'ir latén orszégá' s az ő igaz-
at. a tör.bl mind hozzá »d t k r^kt'-k". 

a mai ember jót nem remei, p-.'-rt e feledle  Iítfns 

brök üvös^éget. Nam kell neki >a ég, azért e 
i-t sem kapja m*g, nem kell a ielU béke, az^ri 

r, oyi'k b földi  béke is. 
Tartsunk bűnbánatot s akkor a esent reménység 
"'künkbe költözik. 

P. Réthv Ápo)linárii7. 

A fold tudománya. 
'i 'ö d a pam'.et megtartó erőt képvisíli. A föi-

/ r ni, a fűiddel  törődni teb^ţ f  gyereBen c»mz-st-
köte esség. A magyar fö  dmivelésügyl kormány 
nda'Oí-abb eíőre.'átéspsl tér je ezt a v?B-r-

to*, sa i tor f.cryi  szeretettel foglakozik  nép^n^ 
'•ii indósinsk fejie  ztésével. 

H PZ 'Eízbnk vérmegynkben látjuk egészen 
fzt  » trgt szerű nurk*t. A tft  i cagdaféKi 

mok eg<. rnéfu  én f'j^ző^Dek  be. A téli bón^p^b 
r^ry nunka fo j t  roirden csiki községh-n 

-ísktmberek tj-oilottak nepiidleí & fö  d ludo-
ái»k bseznon Ismereteire — Eb tz otos, rnn)l 
/ rü eleverEfígil  megáldott cfiki  gízd^ p dig 

fngsdia  mtr.dBr.okat, ' l i k feléje  kézeífd'ek. 
rával ti-öntette és tarul' szcrgelomme', okos 

M rt hiszen ma m nden baiádó garda ilsztában 
z sl, fcoif  a f-i:dnek  kii ön tudománya van A 
utftfcaa  "issz fizeti,  ha idő- szeoiaittnk a ti.nnV.sia. 
• -bru^r hó 22 'n Cslkj^eőfa'ván  fejeződött  ho a 
bónspoa téli gszdisági t-nfoiyam,  amelyet Mt-

;ván g.zdasífi  f^iügyilő  vezetett le. A v z<g« 
vo 1 ís azon a vtz-gáztató biatosi mlnő é̂gbr-n : ry L '«az ó a ctlkaz6r.'dal gazdaségi szaklsíol • 
ej» emökcit, Dr. Gtjárv igazgató nem régen 

gazdasági Isáo áak élére és megbec^mi való 
m nyzés=>kke! «sr̂ pz lBko'ájával a varmegye 

•gi fej  ődésének Bgvét s-olgáija, n^vendekeive 
/ytkrabban 'á juk megjeVnnl község i ?k «szdál 

U- szint frrs  lelkesedést vltz a faivalnkbí. 
•n i, péidét mutaínak, a gyakorlati tudás basz-

•gát vUzlk ki a gazdinak a hMyFZlnre. Olyan 
Kit,ţa ez, ame'yat «lismerol kötelesség 

A csikjenőfalvi  téli gazdasági t«nfoly»m  befeja-
2 -"-tk is igyekezett megadni D*. Gajáry 

' spl Fzln melleit ezt a gyakorlati 
. a tacfolyam  bai'gatól i«en nagy felkészBIt-

vizsgáztak. Meglátszott Msdár látván iitüzó 
K 'iorlatl tudssának eredménye. Tanítványai n gaz-
Qii4ííí ismeretek minden ágában otthonosan adták le 
felclejBWet. 

A vizsgás megjelentek 8*6ie Mthály nyug. föid-
mives-N'.oU igazgató, t-t  Erdiiyi Párr calki tltkéra, 
Bálint Pal gvergyószentmlklósi fö  dmkea-iskolai igaz-
gató, Iiozin Imre vármegyei gazdasági felügyelő. 

A seakamberek eliiimeréstel emlékeznek meg a 
három bénnpos gazdasági tanfolyam  eredményes mun-
kájáról. Dr. G járy igazgató a záró beBẑ débeii kife-
jezésre ls juttitta csodálatát nr pönknek tínu;n! vé«yó 
akarata előtt. Hangoztatja, hogy a csiki széfé  y g-zda 
kltürő fnya»,  kifizetődik  a veie való foglalkozás.  Arrs 
atrkenii a tnbbi cslkl közfegeket,  hogy mie!őbb ren-
<l'z*8 meg mledegylk a m*ga gefdnsag!  tanfolyamát 
Bn-di'ja » gazdákat a t«nu ésra. Kl kell moidu'ni 
hazulról és minden alfea'mat  meg keil ragadni a t-nu-
'ásra. E-t a calt kívánja Bfolgálnl,  amikor az rzévi 
márc-usl budapesti mezőgaíd»ságl kiállításra nagyobb 
csíki gszdacsoporlot akar vez -tal. Felszó itja, hogy 
minél nagyabb tömogben jelentkezzenek ezen hasznos 
Ismereteket szerző kiréndu'áera. 

A calkjenőf.i!vl  girdAk vizsga-ünnepét a nemzeli 
Imídaág haogjai íártak. Jólető >n h«t annak tudata, 
hoiív komo'y, határozott muaîf»  fo'yik  gezdálnk között, 
amely megtr.nl'ja ba lehet mfg  jobbsn szeretni és 
megbecsülni ezt a folda». 

V i g y & s a  f  ! 
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot-
tan eredeti csomagolásban kérje. 

Az uj erdélyi képviselők bemutatkozása. 
A képviselőház február  hó 24-iki ülésszak záróülése 

ünnepélyes keretek között zajlott le. Ez alkalommal mutat-
ták be ugyanis megbízó leveleiket az u,onuan behívott 
keletmagyarországi és erdélyrészi képviselők. Amikor Tasnádi 
Negy András bejelentette, hogy az uj képviselők igazolása 
mugtőrtént, a képviselők telállva, pártkülÖDbség nélkül ünne-
pelték az uj képviselőket, akiket Putnoky Móric háznagy 
vezette kijelölt helyeikre. 

Kedden este 7 órakor az Erdélyi Párt képviselői, 
élii ön Teleki Béla gról elnökkel, meghallgatták Rónay 
András dr. egyetemi tanárnak az eidél i férfiak  egyesüle-
lében elhangzott erdélyi vonatkozású előadását, utána közöe 
vacsorán vettek részt a Kárpátia élteremben. A vacsoráu 
T-l"ki Béla gróf,  az Erdélyi Párt országos elnöke, Bánli'y 
Dániel báró töldmivelésügyi miniszter, vitéz Bjuczob Miklós 
belügyi államtitkár, Zilahy Sebess Jenő dr., a külügyi sajtó-
főnök  helyettese, vitéz Biró István felsőházi  tag, Jósika 
János báró é.a Mikó László főispán,  a Budapesten tartóz-
kodó erdélyi párti képviselőit . Ember Géza, Mikó Imre, 
Braumecker Antal báró, Beké Ödön, Fejérváry Károly, 
Nyirő József,  Ciaál Alajos dr., Csipak Lajos dr., gróf 
Bethlen László dr., Arvay Árpád, Szabó János, Venczel 
Antal, Szilágyi Ferenc, Pulonkay Tivadar dr., Domahidy 
István, Korcsmáros László, Botár István, Váró György, 
Tóth Balázs továbbá Venczel Józset dr., Demeter Béla és 
Parajdi Incze Lajos dr. vettek részt. 

A baráti együttlétet Teleki Béla gróf  használta tel 
arra, hogy néhány közvetlen szóval köszöntse az Erdélyi 
Párt uj képviselőit, akiknek a személyében a magyar ügy 
szedgálata ujabb megerősítést talált. Őszinte sajnálkozását 
fejezte  ki alölött, hogy Szüts Kálmán szatmári iparos-
képviselő betegsége miatt még nem foglalhatta  el parla-
menti helvét. Majd megemlékezett arról hogv nem régiben 
mult egy éve annak, hog, báró Bái.ffy  Dánielt, az Erdélyi 
Párt képviselőjét, az alkotmányos tényezők töldmivelésügyi 
miniszterré nevezték ki, aki azóta is tudása legjavával 
szolgálta az ország mezőgazdatár»adslmának érdekeit. De 
emellett minden erdélyi kérdésnek igaz szószólója és támo-
gatója. Utána BánÖ'y Dániel br. emelkedett szólásra. Meg-
köszönve az Erdélyi Párt elnökének a testvéri egyött mű-
ködésből jövő őszinte Bzavait, utalt arra, hogy a jövőben 
éppen ugy, miként a múltban is tette, mindég a legnagyobb 
örömmel veszi, ha az erdélyi képviselők ügyes-bajos dol-
gai kai hozzáfordulnak. 

Csipak Lajos dr., csiki képviselő, felszólalásában  utalt 
azokra a feladatokra,  amelyeket az Erdélyi Párt tagjai az 
oiszág illetékes kormányzati tényezőivel együttesen meg-
oldani kivánnak. Mejd kifejezést  adott a székely vidé.ek 
közhangulatának, mely a Teleky Béla gróf  személye iráuti 
legteljesebb és legőszintébb bizalmában nyer kifejezést. 
Arra kérte a pártelnököt, hogy tekintse őket elvhü manka-
társaknak, akik az elnök Bzemélyében látják az erdélyi és 
az egyetemes magyar célok egyik legerősebb harcosát. 

Szabó János munkásképviselő rámutatott arra, hogy 
az Erdélyi Párt valamennyi társadalmi réteg érdekeinek 
nyilt és egyenes müvelője. Az Erdélyi Pártban Teleki Béla 
gróf  irányítása alatt minden magyar foglalkozási  ág ön-
magára talált. Ennek az uj magyar életszemléletnek az 
eredménye, hogy az Erdélyi Párt magatartására nemesak 
a visszatért területek magyar munkássága figyelt  fel,  hanem 
eg , a napokban kézhez vett meghivó más udékek tizenöt-
ezer magyar munkásának óhaját tolmácsolja, hogy vasárnap 
az Erdélyi Párt munkásképviselői szóljanak bozzájuk. 

A vacsorán jelenlevő Bánfi'y  Dániel földmivelésügyi 
miniszter és Bonczos Miklós államtitkár külön-külön hosz-
szasan elbeszélgetett az erdélyi képviselőkkel az időszerű 
kérdésekről. 

Esztelen emberek, akik kincseket halmoz-
nak fel  egy rakásra, soha sem gondolnak arra, 
hogy tékoaló rokonaiknak gyűjtenek, akik ki-
kacagják a szerencsé t len a s u g o r i t . 

Az olyan embnr gazdagsága, akijkevéssel 
is megelégszik, kimeríthetetlen. Akinek a sok 
is kevés, annak soha sem lesz elege, bár-
mennyit is gyűjtsön. 

— Értesités. Csikvármegye közönségét 
'iszteleítel értesítem, hogy 1942. évi február  hó 
16 tói a csíkszeredai dohánynagyáruda enged-
m^nyeHe vagyok. Dohinynagyárudám mellett 
kisárudára is engedélyt kaptam. A következök-
b n teim a Kossuth Lajos ucca 14. sz. (köhid 
mellett) nagyáruda helyiségében kisárudát is 
tartok, ahol mindenféle  dohány és cigarettapapír, 
gyufa-áru  meMetc postai értékcikkeket, okmány-
bélyeget is tartok. — Szíves támogatást kér: 

R é B z e g h G y ő z ő . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Osiki Mágánjavak vezetősége 

B u d a p e s t e n . A Csíki Magánjavak ideiglenes 
igazgatóvaiaaztmánya Ambraham József  dr. alis-
pán elnön vezetésevei több napot töltött Buda-
pesten. Részletesen tanácskoztak illetékes kor-
aiáuykftröKkel,  az eredményes vagyonkezelés 
erdekében. A kálváriát járt székely vagyon 
legfelsőbb  feiU<yeletév«l  éa ellenőrzésévei meg-
bízott valláa és közoktatásügyi miniszter ez 
alkaloiimal adra át a Csini Magánjavak azon-
nal birtokba vehető részét, melyet a végleges 
alapszabályok jóváhagyásáig ideiglenes szabály-
rendelettel kezeinek. Igy évtizedek után ismét 
székely célok és érddkek szolgálatába kerlll a 
vagyon. 

— O r v o s i h i r . Dr. Bsrkovits József  orvos 
Imaérkeaetr <-u -;»nd^iéset újra megk ^dei e, 
Kossuth L>*jo8 uccai lakéeán, Csíkszeredában. 

— Athelyezes. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Dr. Farksa J mő p. ü. tanácsost » csíksze-
redai prnzü?yigazgí;tóaágtül a kassai pénzügy-
igüzgatósáahoz helyezte át. 

— Kinevezések. Azigazságügymíniszter 
Boros Sándor csíkszeredai járásbírósági iroda-
tiaztat, a tnatjyarlápoai járásbírósághoz telek-
Hönyvvezetővé nevezte ki. 

— A ra. kir. pénzügyminiszter Bors István 
cai'íszentkiráiyi lakóst, volt p. ü. számellenőrt, 
a csíkszeredai p^nzügvieassgalóság meile rendelt 
ssj.mvevőséghez a VlII.-ik fizetésiosztály  3 ik 
fokozatéba  p. U. számvevőségi tanácsossá ne-
vezte ki. 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
Caiksaeredal K vaieţi Panitara közli aa érdekeitekkel, 
bogy a C dfcazereda  ta. varos közigazgatási terüiatén 
ltkó, Illetőleg foglalkoztatott  biztositoitaknak es csaiad-
íagjaikn-.k 1942 március bó 2 tői kezdődően gyógy-
-•ezaitetésüe vegett Ssászne dr, Ln^seczky Alexandra 
körzeti kaa"'őorvoao6 rangaorpodntój íb*a (Csíkszereda, 
M'fió-utca  22. PZ.) ri. c. t̂ l 8-tól fal  9 óráig kell je-
entkezntöb. — A kerületi penz'ar RB k̂hazáhan ie«ő 
rendelőben a feot:rt  n- piól k< zdődő-n c^ak orvosi 
fölülvlzPgálatra  berendelt tagov j-íemkezhetnek. 

— Varoskozi ertekazlet a tanitokepző el-
helyezése üeveban 8a: dor I-"re pii pisi b- iy'irió 
eieöztóBéve! S<ik'^ersdábhn 1942 f-bruár  hó 25 én 
népes értekezletet tartottak, »meiynek egyetlen tárgya 
•» róm. kat. tanitót^ptő agyéban vató megoldás kere-
sése vo't I*m-rt da'og, hogy 3 tanltóképsó ideigleEö-
aez a (őgimnádnm epUhţţfben  nyert elhelyezést. Azon-
hen u{v a gimaarium, mint a tanl'ókepiö !éis»amab.a 
várbato növekedés miatt egyre sürgősebbé vait a kulcn 
választás kérdéf'P.  K -tdeíben, amir.t tudjuk arról van 
ẑó, hogy Csíkszeredában kíilöo (p'i eiet épitenak a 

tanitósepjó s»'SiBára, Erre e. c-'ra már a város megfe-
lelő telkei is ajánlott fel  AHa!f.b*n  az e»esz varos 
íözv-̂ leményét fe  kesíitettt k ;>rra, bogv gyarapodni fog 
a város egy értékes fpii  ettel és intésmennvei A mai 
rtekez'et bongja keliemetíealii lepi meg a véres kö-

z'ins-g it. Arról vo f.  ezen a gyűlésen u<yanis ezé, hogy 
a mai háborúi idői miatt egyre keveBebb reménnyel 
lehet ar-il beszélni, hogy a tanítóképző részére uj 
pQletnt éplt8en°k. Ehelyett as iátázik lega kalmasabb 

ue?o dásnak, hory a tanltóképiőt Mhelvezik a követ-
kező iskolaévben C tiksomlyóra a mai szü.őotthon belyére. 
Oinan ped'ar a szülőotthont és Kaláka N^p'őlakolát 
Kihozzák C-dkszaredába és a Magánjavak iu ejdonát 
képező régi törvényzzék épületében belyezis el. Több 
aorzászó'ás után az értekezlet ezen mego dás mellett 
maradt. H nnl akarjuk aznnban. bogy ez ideiglenes meg-
i!dáa mar-idt és nim ejtik »1 véglegesen est a tarvat, 
"ogy Cdkfz^reda  mint megye szdkbaly első sorban 
tarthat számot a tanítóképzőre. 

— Credo gyűlés A Credo Egyesület március 
1-ón, vasárnap délelőtt '/, 12 órakor, a szentmise után, 
sz áll. elemi iskolában gyűlést tart, melyre a tagokat 
éa as érdeklődőket tisztelettel meghivja az elnökség. 

— Haláloaaa. Császár Lakácsné szül. Bocakor 
Terézia, 44 éves borában, folyó  évi február  bó 22-én 
meghalt Csíkszeredában. Tdmstóse 24 ón volt nagy 
résavót mellett. 
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— Aa Erdélyi Bóm. Kath. Népiiövetség 
nagyiaabasu filmbemutatója  mároiui bó S án. 
Ai Erdélyi Kat Nepsiövetuég folyó  évi mirelui hó 8 án, 
kedden eBte 8 órakor a Vigadóban, magas izlnvonain 
nagvBiabásu fl  m-bemntatót rendel aa alábbi müiorral: 
1. Bevezető besiédet mond Bálint Jóuef  köipontl 
népaiövetségl Igaagató. oraaággyDléal képviselő. 2 Kat. 
Ku'tuifl  m-soroiat: A Budapesten tartott 84 Ik eucha-
risztikus világkongresszus. — Aa aranyvonat utja. — 
jsrdá'v püspökének, Márton Áronnak félsz  antelése. — 
Cslksömíyól bocro, —1000 ssékely leányok napja. — 
Kiih. nap Kolozsváron. — A Bient Vince Egyesület 
Karitntlv munkája, stb. Ai előadást magyuráiattai kl 
seri P. Kohér Ferenc laiarista atya, a Bient Vince 
Egyesület Orsi. Központjának igaigatója. Aa előadás 
keidete este 8 óra. Bsléptldl] 60 fl  iér. A reidkivül 
értekeinek Igérkeió fl  m-elóadáwa városunk közönsé-
gét Bier etet tel hívja a kat népsiö vétség helyi veaetősége. 

— A oslkiaeredai kaaalnó köigyülóie. A 
Cüiipzsredal kaiainó mult héten tartotta évi köigyUló-
sét. E.határolták, hogy a kasalnól élet fokoiáaa  céljá-
ból a mainál nagyobb helyiaégre van ssükség. Aa ni 
helyiség blalosltása cójából megkeresik a Migánjavak 
igazgatóságát, hogy a régi tőrvénysaék épü'etében ad-
jon helyet a kasiinónak. Miután amint lapunk más 
h<>iyéu megírtuk, a régi tőrvénysaék épületéért mag-
indult máa o dilról Is a versenyfutás,  igy nem sok 
remény van arra, bogy a kamlnó tervel megvalósulja-
nak. A régi tőrvénysaék épületében akarjék elbelyeanl 
a Bomlyél Biüléotthont. 

— a osiksaentlélekl téti gaadaiági tanfo-
lyam aaroviisgaja. A csl'-Bientleleki teii gszdsBágl 
t iafo  yamot 8 őte Mihály ny f  ildmlvesisto'a igj>agí.té 
tartott* meg. HAaapok óta állandó tanulásban töltötte 
esteit C-i&Biectiélek gazda kötöcBége. Március 8 án 
déieJfitt  10 órakor ünnepélyes keretek köiött sárják 
ezt a ié'i tanfolyamot,  amelyen raámot sduak arról, 
hoţy mit tannitBk éa milyen ga(di*ágl ilmaretekkel 
gjar podiak cilksientlélek gaidál. 

— Taberkalóala elleni küadelem a málnás! 
allaMi neptakotaban 22-én vasárnap de<utár 3 6t*I 
kezd-itt'-i ignfo  áslg töltötte meg a málnát i állami nép-
iskola turmét a falu  iakóssága és nagy érdeklődéssel 
hallgatta végig si .Oraságos Tubcrlu'ózle Hit" kere-
teben ösaseáliiiOtt műsort. A Magyar Hisiebegy elmon-
dása után ai állami lsk. ig. tanítónő dr. Saéppné 
Jéna M irglt üdvöaölte a megj elenteket éi örömének 
adott klf.-jeiést,  hogy olyan népes saámmal jelentek 
meg, majd leikérte dr. Biépp Ferenc clk&eentmártonl 
járás m. klr. tisztiorvosét, hogy tartsa meg c?ó«dá át h 
tuo*rtu'óils elleni tU?delemró>, amit a jelen<-ávők nsgy 
figyelemmel  hallgattak végig. Különösen felhívta  • 
közönség figyelmet  a Tiidőbeteggondoió Intéiet műkö-
désére ay. mgy fcnt06s*gu  Biociália munkájára, melyet 
Biegény, gaidsg egyeránt vehet Igénybe és aa iskolás 
gyermekek siflrő  viisgá'atér». msJy a baj megelőiését 
végy idejében való k eleiénél tesal lehetívé, mert a 
törvény gondoskodik arról, bogy a gyermek különösen 
m<"g legyen védve a fertőiéitől.  B-iciüjttk meg a 
tuberkulózis-törvényt, mert magyar népünkért, minden-
kiért, de elsŐBorban a legaaegenyabbekéri létesült. Nagy 
óvatossággal, gondossággal vegyük elejét a betegs g 
terjedésének, mart a megelőiés sokkal hálásabb fe'-
ad't, mint a betegség gyógyítása. Nem akar semmi 
mást, csupán aat, hogy a temetők ne népesüljenek be 
életük virágjában elpnsatult magyarokkal, olyanokkal 
akiket okot előrelátással és össaetartással meg lehetet* 
volna őrlanl önmagunk, családunk éa a magyar hasink 
•lámára. M. K>r. tUiilorvos bessi'de ntán ea állami 
néplako'a Igaigató tanítónője megtartotta a siokásos 
siűlóértekeiletet, ahol a gyermekek alkalmi verseket, 
éneket énekeltek és tanú mányeikból mutatták be a 
BzSlőknek tudásukat, majd a tanítónő bssieít n aiűlők-
kol ai Iskola és a család munkájáról. Himnusszal fe-
jelték be ai ünnepélyt. 

— Felhívás. Figyeleirmel a 168120—1941. F. M. 
Siámn resd-iiet 4 § ában foglaltakra  felhívom  a cslk-
vármegyel vadászatra Jcgcsu'takat, hogy 1942 márc'u* 
hó 15-ig a lelöveBi terveidet honám nynjtsák be, hosy 
r.zl a Földművelésügyi ml<iUilarluinb<i f-ilterjegithessem. 
A terveiét benynjiásával egyidejűleg Igazolandó ok-
mánynerüleg a jogosultság ls, annak megemlítésével, 
hogy a bérleti sieriódés jogerőt-'* avagy mely hatóság-
nál találtató eUntéiís v)g»tt. Ugv»nctas romosak be 
a vadászatra jogos utak 1942 m^rc'us hó 15 lg ac el-
ejtett valamint máa módon e'pu'iiu't vadakról és a 
befogott  é'ővadebról össseáüitott limutatást le. 

C likvármegyei vfdásiatl  felügyelő. 
— Magánviaagalatok a oalkaaeredai állami 

polgári leányiskolánál. Januárban magánvizsgálatot 
tett tanulók tanulmányi értesitőjűket és egyéb okmá-
nyaikat március elBŐ hetében haladék talarul vegyék át 
aa Igazgatóságtól. — Juniusban vlasgáinl sslndékosó 
magántanulók laemélyesen vagy hossátartosóik utján a 
magánvlisgáletl feltételekről  és tennivalókról Igazgató-
ságnál sürgősen tájékosódjanak. Juniusban még fiu 
magántanulók la viisgáahatnak fenntl  leányiskolánál a 
fin  polgári tanterve sierlnt, Msgéntanu'ók javltóvlis-
gáittta Bsintén Jnninsbaa lesz. Igaigatóság. 

— Aa elad nagy tavaaal divatbemutatóról 
boa résaletea képes tudóeltást a Silnháii M«gaaln leg-
újabb uáma, Bíbay JóiBef  „Imádság" című alkalmi 
költeménye, Baróty Gúa kritikája a „Sasfiók"  feláll 
tásáró;. Mezey Mária a legpárlslbb ssinésinő, riport 
Tőkés Anna otthonából és a .Társaság11 farsangiért 
eieményelről dlBiltlk e siámot, valamint Hortobágyi és 
Vasi rajlOB hnmoresikje Vasaary Piriről és kislányáról. 
Kitűnő viccrovat, rejtvénymagaain, regény-folytatás  és 
novellák saórakostatják ai olvsiót, melynek melléklete 
a.gyermekek kedvence a Kis Magaaln. 

_ vitéa Horthy látván államtitkár katonai és 
sportrepülői múltjáról köaöl rendkívül érdekes vlssaa-
emlékeaést a Magyar Biárnyak uj saáma. A cikk résa 
letesen ismerteti a magyar pportrepüléB első emberének 
nemcsak a világhírű Budapwt—BombBy, Bombay— 
Budapest nemsetköil vidionylatban is ellsmtrt teljesít-
ményét, hanem minden résiietre kiterjedő tájékoztatás 
nyújt sportrepülő működéséről. Külön fej  niben emlé 
kenik meg vltéa Horthy litván repü ő katonai ntjáról, 
felsoro.va  eddgi katonai pályafutásának  réssletelt. Eb 
ben a siámben vitéi Hm'oy István felhívási  intés k 
magyar Ifjuaághoi  repüiesügjünk sio'gálatára. A lap 
köali még a finn  követ IJi?nitét a magyar repülőből. 
A magyar légerőtanl intéiet működéséről éa a repülő 
hoavédek slgyskorlatalról olvashatunk cikket. Járay 
Jmef  repű'ő operaénekesről Ricikó La|0', a Junkere 
'épek gyártásáról N»«y Ernő, a repülőkrónikáról Blsits 
T.bor őrnagy, a flan  Lották veaetőjéről Lásiló litván 
Ss a világ repülőhlreiről Udvsry Jmó siásadoB Ir. A 
sok eredeti fényképfelvétellel  tarkított lep a sioiásoB 
rovatokon kívül most is bő tarialommnl j«l nt meg. A 
Jáno'y litván sierkesstéaében megjelenő M «gyér Siár-
nyak mindenütt kapható, ára 60 fl'lér.  Mntatvany r̂á-
mot kivanstr» a ki dáhlvatal (Budopeat, VII. K<rá!y-u. 
93) ingyen küld. 

— KöaBönetnyllvánltáa. Eiu'on mordunk há-
lás köBiönetet mindazoknak, akik feleségem,  illetve 
édesanyám elhalálozása alkalmával nagy bánatunkban 
ontostak és a temetésen résat vettek. C'ásiár Lukács 
éB ieánya. 

— A oalksomlyöi Kaláka Leány Nepfőts 
kola második tanfolyama  m«roiasho O-enkea-
dődik. á i el'fl  tanfoiysm  ísrovivsgHja m.'gmn s ta, 
bogy Bi isko'a » ?'jef.lctte  kl-üiött célját és növ. ide-
iéit léloiben, tndtsbep meggaidagedve engedte vinne 
siűlófalnjába.  R méljBL' ezután nem lesa Cilkmegyén^k 
egyetlen falu'a  sem. ahonnét nem vo n? növendék eí 
isko'ában, — hlsun a pom yól L'ányn'pfóisiioia  pge-
nren Cdtmegyéé, C^ltorrzág leányaié. Aa Srdek'ódők-
nek bármiben Pilvesun nyújt fel-1  ágos'tást ea is-o'-
veiaiósége. Hogy mindenki tacu ö hiü ju h' ssoo, i 
ereg^ny hb suri-u sok gv^rmekes cia'édok gyrrutek > 
nek krdveiményt ad ai iskola. 

— Ádám, Éva „Hógörgeteg a Hargitán* c 
versével köszönt be a H rgUavóra ja 4. számn, — A 
veaerc ik-t primőr Dr. E deB Miklós ina: „B-te B. 
Bold saér premoTr»-i iteronot halálára" cimmel. (Jgyan 
cpk primőr Dr. End s M klós, saékely öiiürtéreti eiem 
pontból eg klv«ló-n érdekes cikkben számol be leg 
uóbbl, kolozsvári történetírói búvárt odár ér ól ,Mi' ir1 

« siíkely.-iiröi P. LoMeieu L^onérd, a csit' 'zereitpt-|f 
XVIiI. száiadvegi történetírója ?"clmmel. Mttá Tir.' 
Gyula ny, testíresredeB a Magyar N'mictnnveiók R -rd 
jenek történetéről Ir. Dr. D-lrokl V -ress Ju iáun* be-
námnl a Lolták elnokpswnraln^k F^nny Luukhon'p 
'óvárosi látogatásáról. A foiyólra'ot  klegé«íiiife  t Er 
d-ílyi Hret, Lárm^fi  és G?b«ságok rovatai. M ̂ r̂ n 
delbeíő: Ssered, Cŝ megl-u, 4 er, 

— A Ssinhaai Uagaain e heti isiimácak orsaá 
goB Rifméc'ója  a 16 o melléklet, &m v Fómé'tó 
ságu Kormátvióbi'iy ttes Uruot életét gyB- î rli, s;de 
késnél érde<r.sebb mélynyomá: u képel ben mulatja be. 
Aattnn-plsiám slfeeréra  leglellemióbb, hogyannak 
mli d^n pé'dányát már a m^gĵ lenéa napján valóBéggai 
saÁtkapkodti a vágár'ó közönség, fis  Igy prBkt̂ g volt. 
boţy a Bilnháil M'g^zln egy u|abb kiadást íelen'esien 
meg As ti&nepl siám pgy^bké»t is bóvelked b nzlnb vj 
és téra&d '̂ml Pteméclókban. Ára etnUal is cEupán 80 f 

— Talált pena. A cslksteridal rendőrséghei 
talált pénit szolgáltattak b.\ amelyet igasoit iolajdo 
noBa átvehet a hivatalos órák alatt. 

— A legsaebb oslkmegyel téli fenyképek 
öiszégfüjtesa.  A< Orjiágos M g;ar Idjgetforgalm' 
Hivatal c-itksiered >1 kirendeltsége elhatározta, to?y 
öüssegyttj'i mindazon téit fényképfeivételuket,  amehek 
Cilkmegye té'i tájait éB legsaebb réiaeit uut^tják be. 
A kirendeltség M"térl ai ö^sies hivatásos és műked-
velő fényképésickct.  ho?y Cdkm»gye téli tájait ábrá-
sodé legalább 6X9 em.-r a méretű kepéiket WUldjék be, 
a képek hátiapjan rív.>se-'-n a 'elvétekzó n^vét, po--
tos lakhelyét, a felvétel  id ját és a kíp tárgyát, vgy 
helyét. A cilkszjredal kirendeltség a m'gfslelő'kíp->-
k«t m^gvMelra felfogja  • jSnlani a Bud-pssten saélelő 
O-ííágOí M«iyar Idegecforgulnal  H vntaln^k. A tiren-
de^iég cime; Cslksz-r 'd \ Koísuih L joi ucc^ 9 KI 
B^kUld î h?t;r dó: márcui 16. 

faHtokl... 
Sebők Láiilo nagyilkertt katonadala 

âdes galambom, mu âka földről  Irok . . 
— Aa őrhelyen töitöm ei éjszakát, — 
Bmlékaiel-e a bo dog, saép Időkre, 
Mikor a salvünk egymásra talált? 
Emléksiel-e «slCdre, mit fogadtál? 
Hogy I ú lensl és n?m fdledss  soŝ m I 
M'g visszatérek s bo dogok lessünk majd kelten. 
Edea g^mm^cm, fzlp  r-cerelutesem l 

I'j, miidennap irjal 
Riz asilnü tábori lapot. . . 
írj, irj még ma nékem, 
Ir|, mihelyt e pár sort megkapod I 
Csóko d rá a saived és a lelked, 
B ha tlessatér-lnk innen győztesen, 
Aat a csókot, amit küldtél — isáiszor 
Megkapod majd, tőlem, kedvesem I 
Aa Induló kottija Oevelezó-lapon) BO fillérért  kap-

ható a siersinSL H , Vloia utoa it. Teuton:  Í4 S0-14 
Dgynott> megrendelhetők aaongjra «* aenekari példányok 
m i a u t • hangiemea la. 

fldes  galambom, láad, aionnil Irok: 
Fehér tanyánk felett,  ha mg a saél... 
A hópehely... a kis madár aa ágon, — 
É mékem mind n csak ról&d b?siél... 
Óí, hillod, hogy cut'og forrón  as ajkam? 
K*rom f»léd  aa éjben vágyva in t . . . 
Várok rád, mig vl*szatérBB. i Usíggel s akkor 
Boldogok lessünk, tudom, meginti 

I-j. mindennap írjál 
RáisoBilnü tábori lapot.. . 
írj, irj még ma nékem, 
írj, mihelyt e pár sort megkapod l 
Csókold ri a saived és a lelked, 
B ha vlsentértek onnan győatesen, 
Aat a csókot, amit küldtél — siáasaor 
Megkapod majd, tőlem, kedvesemi 

Magynr leányok, magyar feleségek, 
Kiknek sslve Kilét felé  dobog, — 
Tihosiátok saél sjsemról aa enek: 
A kedvesnek mlnd^nnsp írjatok I 
Csodás a kis betűn k varáBsal 
Erőt ad ott a tűzbe', vesibe' kint, 
Ő ei édes otthon féltő  blitatása, 
Hjgy egyner bodogok iesitek megint! 

Irj. mindennap Írjál 
R Eiaszlnü tábori lapot.. . 
Hú, saereimes sióval 
A kedvesnek mindennap írjatok I 
Csókold rá e Biived éB a lelked, 
8 ha VÍÍSS- térnek onnan győatesen, — 
4 FO'{ csókot, amit küld'.ök nékik, 
M-*e«dÍái m'iid eeersz>r'Si>n I 

fi/udoem,  v»gy a Mixo uccuban elceerelaém  uj, adó-
mentes kőhazamat,  moly áil: előszob*,  3 szobi, 
konyha, kamra,  fürdőszoba  és alsó lakás  és pince 
helyiségekből,  — Fereooz  Oibor Csíkszereda 
Bolyai-u. 6. 

Keresztúti  ájtatosság  aa Erdélyi  Preorator  nyomán 
összeállítva  0 Blleres  árban kapható  Vákárnái. 

Ecurjinek 3 -zoOSs emeiotl lakást Fóu cin. fóid 
salnteB 3 aiobával, köipoatban. VáiaBi kUdóhlva 
ialba -L ttás* elmen. 

M<ngaiicával kereBiteiett yorksirM kan, 10 bón«pos, 
tenyéscigaio'ványoB, eladó, B ró Jóisefoél  Cslk-
mindsient. 66 háisaám alatt. 

A N G O R A G Y A P J Ü T 
110 Pangős Miiógr»mm arig bár-
mely kla vagy nagy monnylaegben 

k t t a i f é a i s i t 
vásárol, vagy angorafonalra 

á t c s e r é l 
„ ^ n & o r a t e a c " Angorafotó  ét kikészítő Kf; 
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•fwaaMt  Vákár 

D.iró Ssarhegv községek „Birsaékt* köablrtokoan-g > 
Bi. 39-1942 

Megtaivó. 
A „ B O R S Z É K I " közbirtokosság Ditróban 

1842 evi m^rolas 22 en d. a. Vi3 órai 
kiídmim. a üí. Kir. Fd dmlvelesilgyl Mlsiaztóriura 
81187-1942 I—B. csop 1 ü. a. BI. rendelete folyik 

rendes közgyűlést tart, 
amslyre a blrtokcsaág tagjait tlBatelettel msghivjut 

Tá rgy s o r o i a t : 
1. Az 1940 évi áprilU 16 án tartott köigyü a 

jeg>eőköryv»nMS felolvasása. 
2. A 1941 évi költségvetés jóváhagyása. 
3 Az 1940. évi saám ad ttok letárgyalása és jói v 

hag>as«. 
4. E nöfcl  beszámoló a román impérium am>i 

Bsrsiekfiirdő  és borvia üzlet életére vonatkozó ét- * 
pereni>lvU 1 eţyuE*«gg<.| kapcsolatos ügyekró1. 

5 H%i»ro* « B r̂saébfördő  jövőjét illetőleg. 
6 Aa 1940 évi rséliörések árverési eredmény-

nek b>Mr-otf*e. 
7 Ai Ig.'-zga'óság és felügyelő  blaottság lem o 

dásánik bejelentése ói a j uj tlsslikar, illetve igazgatu 
ság megváiASitása. 

8 Ese legRB Ind'tványok. 
9. At 1941 évi s^rszámadisok letárgyalása 

jóhagvása. 
10. As 1942 évi költségvetés megsaavaaása. 
11. A közblrtofcoBság  tagjeiról késaitett névjeg. 

•3k terveaet bemutatása éa tárgyalása. 
12. A vármegyei köalgaagatási bizottság gazdi 

sági sltizottségánuk, illetve a M. klr. Erdőigaigató^v 
rendeletének tárgyalása Bmaétfürdőre  vonatkozói .: 
és eai«l kapcaoUtban batároaathoiatal. 

13. Ai 1941 éti siéltörések ügyében bejelen ten 
»'.« hataroast. 

14 Borszékfűrdón  létesítendő rodll és slpálv* 
ügyében határosat. 

15 Jánosi Kornél perének bejelentése. 
16. Ssathmáry István borssékl gyógysseréss 

réaa gvógvsaertár helyiség ügyében. 
17. Ciimbalmos András borsaéki gaidstlsat Jelea-

téaelaek ismertetése. 
18. Esetlegpa Indítványok. 
Siárhegy, 1942 febrnár  24-én. 

E l n ö k s é g : 
ANGI. Dr. C3IKY, 

h. Jegyiő. 




