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L)r. Ábrahám Jóiaef  Csikv&rniflgye  alis-
pánja 104:1. május 27-re hivtx «sase a törvény-
hatósági bisottságot Dr. Kováts Károly főispán 
beiktatására. 

Csikvármegye törvényhatóságinak tagjai 
teljes siámban mogjelen'eí az llunepi gyülee^n. 
Eljöttek a szomszédos székeiy roegypk főispánjai 
és alispánjai. Ott láttuk a katonai ée poig&ri 
hatóságok képviseleteit, vaiumint a város tár 
sadalmi egyesQleleinek küldöttségeit. 

ünnepi hangulat Uli meg a lelkeket, ami-
kor Ábrahám József  dr. aliap'Q Isten áldá?át 
kérve a törvényhatósági közgyűlés mai mun-
kájára, a magyar Hiszekegy elmondása után a 
közgyűlést megnyitja. Dr. Lizár Géza várm. 
főjegyző  felolvassa  Dr. Kováts Károly főispáni 
kinevezésének l e i r a t á t . Ezután az alispán 
indítványára őt tagu bizottság hivja meg a 
klnevesett főispánt. 

A közgyűlés szűnni nem aaaró szeretet 
villanása között lép be a terembe Csikvármegye 
uj főispánja  Dr. Kováts Károly, akit a hivatalos 
eskü elmondása után Dr. Ábrahám József  alis-
pán köszönt elsőnek. 

Ábrahám József  alispán visszaidézi azokat 
a ssavait, amelyeket eseiőtt két esztendővel 
ugyanezen a helyen elmondott néhai László 
Desső dr. főispáni  beiktatásán. Kitüntetés érte 
ma is Csikvármegye nemes közönségét, amikor 
véréből való vért áliitott a vármegye élére. 
Bnnek a kitüntetésnek is két oldala van. Az 
egyik a múltbeli munka elismerését, a másik a 
jövőbeli munka iránti bizalmát juttatja kifeje-
zésre. Kováts Károly az elismerést kiérdemelte 
elsősorban, mint a kisebbség: idők élharcosa, 
amelyben teljes felkészültséget  mutatott annak 
a munkának elvégsésére is, amely Magyaror-
szág feltámadása  felé  vezet. Ma más a kűcde-
lem oélja, mint régen. Akkor ellenünk dolgozott 
egy ellenséges államhatalom egéss berendezése. 
Ma pedig munkánkat szeretettel támogatja a 
magyar kormányzat előrelátó vonalvezetése, 
amelynek segítségével még nagy feladatokat 
kell betőltBflnk  a keleti végeken. A küzdelem 
tehát marad, mert fennmaradásunkért  nekünk 
mindig harcolni kellett. Az alispán beszédében 
bistOBitja végül is as uj főispánt,  hogy a ma-
gyar feltámadás  teljességéért folyó  munkájában 
melette van mindenkor ennek a vármegyének 
ssékely népét képviselő törvényhatósága. 

A törvényhatósági bizottsági tagok nevé-
ben Kolumbán Jóssef  dr. felsőházi  tag, az Erdélyi 
Párt orsságos alelnöke üdvözli a főispánt.  — 
Besséde nagyvonalú megnyilatkosás, amely 
rámutat Csikvármegyének minden életssflkség-
letére. 

Elsősorban a vármegye gasdatársadalmának 
nevében kőssOntOm Kováts Károly főispánt  — 
kezdte bessédét Kolumbán Jóssef  dr. — Éhez 
áll legközelebb, abból nőtt ki, ennek a kflny-
nyeit törölgette. Hosom as iparosság szeretetét, 
mert társadalmunk esen rétegéhez is mindig 
segítő akarással ragasskodott. Hosom a jogász-
világ nemes késssoritását a kitűnően képzett 
kartársnak. A történelmi egyházak papjainak 
jókívánságait hosom annak az embernek, aki 
legsúlyosabb harcaikban mindenkor mellettük 
állott. De kosom as uj főispánnak  és minden 
osiki székelynek a legkedvesebb ajándékot as 
ellenfeleknek  és ellenségeknek ast a kiengesz-
telő magatartását, amely nélkül ninosea ered-
ményes és építő magyar jövő. 

Régi szókiis szerint az uj főispán  Bzemélyi 
adatait, érdnmeit kellene elmondani — folytatta 
beszédét Kolumbán felsőházi  tag. — Kováts 
Károlyt mindönki ismeri Csíkban. Elég csupán 
élete főbb  vonalait bemutatni. Hazáját és faját 
szerető caiki székely, aki mindenkor ismerte 
kötelességét. Hogy ez igy van mutatja nz a* 
általános öröm, amelyet okozott főispáni  kine 
vezése a vármegyében. (Általános taps.) Mint 
jogáBZ, mintamult világháború megsebesült front-
katonája, mint vallásos ember, mint kisebbségi 
élharcos egyaránt méltó Kováts Károly dr. arra 
a fontos  őrhelyre, ahová a kormány bizalma 
állította. 

Ezekután Dr. Kolumbán József  leszögezi 
azokat a tennivalókat, amelyeket Csikmegye 
szekaly népe az uj főispántól  elvár. Ugy érez-
zük, hogy ennek a vármegyének különleges 
faladatai,  különleges érdekei vannak. Népünk 
első sorban azt várja, hogy orvosolják az agrár-
törvény életbevágó sérelmeit. A legelőket azon-
nal adják vissza a közösaégek tulajdonába. Az 
1936. évi erdőtörvénynek novelláris uton való 
módoBitása a mai helyzetnek megfelelően.  — 
Hitvallásos iskoláink Borsát biztosítani kell. 
Ezek ae iskolák megmutatták a múltban, hogy 
mennyire nélkülözhetetlenek. — A vármegye 
iparosításával tegyük lehetővé a kitűnően kép-
zett caiki iparosság.hazatérését. — Kívánjuk a 
zsidótörvény maradéktalan végrehajtását. A re-
negátoknak, a fajárulóknak  megrendszabályo-
zását, ha kell internáló táborokba való elkülö-
nítését kívánjuk. — A Magánjavak kapják visssa 
önkormányzatát. A határőrzászlóaljaknak legtö-
kéletesebb és legkorszerűbb ellátása. 

Kolumbán József  dr. a fentiekben  vázolta 
azokat a tennivalókat, amelyek ennek a vár-
megyének és népének életszükségletét képezik. 
Nagy tetBzéBsel fogadott  bessédét azzal fejezte 
be, hogy esen feladatok  megoldásához egysé-
günk, ssékely hitünk szükséges. Ast hisszük, 
hogy amikor keletről a vörös rém fenyeget, 
amikor határainkon ellenséges tekintetek villog-
nak, akkor nekünk össze kell tartsunk, meg 
kell békülnünk egymással, egységben és közös 
câlt ismerő öntudattal kell hazánkat kivezessük 
történelmünk legkeményebb megprób kilátásából 

Ai üdvözlő beszédekre Kováts Károly ki-
merítő részletességgel válaszol. 

E sősorban kegyeletes szavakkal emléke-
zett meg elődjéről, az elhunyt László Dezsőről. 
Vázolta a főispáni  állás jogkörét. Figyelmébe 
ajánlotta a közvéleménynek, hogy a főispáni 
hatáskör ma nem teljhatalmú. A főispán  tisst-
viselő, amelyet a kormány bisalma tart a helyén. 
Nem as a stallum ma a főispáni  szók, ahová 
dörgedelmesen beülhet valaki, hogy ott jutal-
mázzon, vagy ott bOBiut álljon. A főispán  a 
kormányhatalom intenoiólnak végrehajtója. Es 
a megkötöttség terméssetesen nem jelenti azt, 
hogy a panaszokat meg ne hallgassa. Mint fő" 
ispán igeniB a vármegye minden panaszát nyil-
vántartja éB ast eljuttatja a kormányzathoz. 

A katonai és polgári hatóságoknak megkö-
szöni a főispán  a megjelenésüket, majd a Kolum-
bán JózBef  dr. által előterjesztett kívánságok-
hoz hozzáfűzi  terveit. 

Az oktatást, as iskolát nevesi a legfőbb 
munkaterületnek. Kilátásba helyesl, hogy a 
hitvallásos iskolák ssámot tarthatnak legmeg-
értőbb támogatására. Bs as iskolatípus a nem-
set közelmúltbeli megpróbáltatásában megmara-
dásunkat biztosította. Ne gondoljuk mondta a 

főispán,  hogy as oktatás ügyben Állam és Egy-
ház között különbség van. Ma as államot ugyanaa 
a keresztény világszemlélet irányítja as okta-
tásban, mint egyházainkat. A főispán  feleleve-
níti azokat az előterjesztéseket, amelyeket a 
Kállay miniszterelnök 1941. évi caiki látogatása 
alkalmával, mint as Erdélyi Párt főtitkára 
előterjesztett a hitvallásos iskolákhoz való ra-
gaszkodás tárgyában. Azokat a magyar kormáuy 
már akkor magáévá tette. Nem Bzabad többé, 
hogy Állam éB Egyhás között differenciák  le-
gyenek. Én ssivem egész melegével ason lessek 
— mondotta a főispán  — hogy es a nemes 
verjeny soha egymással ssembe ne kerüljön. 
Hangoztatta az EMKE falumunkájának  nagy-
szerűségét és az iskolánkivüli népművelés mun-
káját a vármegye legelsőrendü feladatának 
tekinti. Kijelenti, hogy ebben a munkában ő is 
személyesen részt kíván venni. 

Az agrártörvény revisiója ssükséges. Ta-
nuja voltam, hogy mennyi ssenvedést okosott 
az ősi vagyonok elkobzása. A kormány ebben 
a nagy horderejű kérdésben megtesz mindent, 
hogy kedvezően felszámolja  az-ügyet. Addig ls 
meg kell említeni, hogy kösbirtokosságaink 
bölos belátással és megértéssel igyekestek lehe-
tővé tenni különösen a szegény osángó testvé-
reink nehés helyzetét. Kzek lesznek az irány-
elvek a jövőben ÍB. ígérjük, hogy as agrártör-
vény által vágott sebeket mindig megpróbáljuk 
a megértő sseretet álláspontján megoldani. 

Elismeréssel adózott az EMGE munkája 
iránt. Mindig szívügynek tekinti gasdaságl fel-
erősödésünknek est a komoly Bservét. 

A főispán  teljes hoszáértéssel kifejtette 
azokat a mulaastásokat, amelyek a visszabályo-
sáBok körül minket terhelnek. Nem as Olt volt 
a hibás. Nem folytattuk  a Mlkó Bálint által 
megkezdett munkát. Padig csak két ssilipet 
kellett volna rendben tartanunk, hogy a viská-
rokat távol tartsuk a osiki medencében. A jö-
vőben állandó muukaprogrammunkat fogja  ké-
pezni a kormánynál való állandó sürgetéBe a 
osiki vizszabályozás ügyének. 

A közegészségügy elhanyagolt. Ne kutas-
suk, hol a hiba — folytatja  Kováts Károly dr. — 
Itt szokás volt mindent a Magánjavaktél várni. 
Erre pedig nem lehet az össses oaiki szükség-
leteket áthárítani. nigéBzségügyi berendezéseink 
sürgős pótlásra várnak, amelyet szorgalmazni 
fogunk  a kormánynál. 

Meleg szívvel bessélt as uj főispán  a hadi-
rokkant kérdésről ÍB. Háború van éa mégis 
olyan kevesen tudnak megértő együttérséssel 
emellé az Ugy mellé állani. Mindenki el van 
ragadtatva a maga nélkttlöshetetlenségétől. És 
egyre kevesebb közéleti nagyságnak jut essébe 
beszélői azokról, akik végeredményben minden-
kinél nagyobb áldozatot vállaltak éB testi épsé-
güket hagyták a beoaület mesejéa. 

A világháború hadirokkantjai kQlOn is meg-
köszönjük Kováts Károly főispánnak  azt, hogy 
munkaprogramjából nem felejtette  ki a rokkant 
katonát. 

A Magánjavak soraáréi ssélva kösölte, hogy 
a kormány ssáudéka egyenes és nyilt. A va-
gyont visssaadják a tulajdonosoknak s hogy es 
még nem történt meg annak klsárélag as az 
oka, hogy a tulajdonkérdés rendesése megfon-
tolás alatt van. Addig ia figyeljük  as ideigle-
nes igazgató tanáos munkáját, amelyben minden 
garancia megvan arra, hogy a vagyon semmi-
kért nem ssenved. 
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A renegátok, («Járulók felé  hangoatatja n 
főiapán,  hogy mi ebben i megyében mindenki-
nek a maitját Ismerjük, előttünk alakoskodni 
nem lehe t Tudjuk ml Telük nemben a kOte-
l euég . 

Ssándékalnak éa munkatervének lamerte-
téae ntán a aaomaaédoa uékely megyéknek 
kiküldötteit kOssflntOtte  a fólapán.  Ait aa óha-
ját fejeite  ki, hogy ea a találkoaáa legyen a 
síékely megyék Osuedolgosásának, együttba-
ladásának keidete, amivel értékeinket minél 
tökéletesebben bekapcsolhassuk a magyar nem-
aet egyetemébe, fejeate  be aaélealátókOrü be-
nődé t a fólapán. 

Igyekeatünk nagy vonalakban vlaaaaadni a 
törvényhatósági biaottaág fOlspánt-iktató  ünnepi 
gyűlésének felemelA  hangulatát. 

Megállapíthattuk as elhangaott gondolatok-
ból, hogy a vármegye minden kérdését leg-
alaposabban ismerő emberek állanak as élen. 
Láthattak a kOsgyfllés  megnyilatkozásából, hogy 
a törvényhatóság egy lélekkel és testvéri Bsere-
tettel fogadta  Kováts Károlyt a vármegye fóls 
páni Bsékében. 

Rajtunk van a sor, hogy Öntudatosan sora-
koaannk fel  a főispán  mOgé. Munkára és min-
den áldosatra k é n e n lelki egységűnket órisve 
várjuk ast a feladatot,  amit reánk mér a küz-
delmes magyu sors. 

Törvényhatósági kOsgyülés betöltötte a 
Magánjavak id. igazgató tanácsában megürese-
dett két helyet, amelyre egyhangúan Csató 
Árpád gyergyóuentmiklósi bankigasgató és 
SsOke Mihály nyug. fOldmivesiskolai  igazgatót 
válautották meg. 

As BMKB rendezésében Csíkszeredában 

j u n i u 9 9 — 1 0 — 1 1 - é n 
a legjobb magyar Írók 
saemélyes résavételével 

KÖNYVNAPOT 
tartuak. Bátrainkban árusít-
juk Irodaimnak legkiválóbb 

müveit. 
BLBKBS  ZOLTÁN 
SZABÓ  ILONA 

TANÍTÓK  SZÖVETKEZETE 
könyvkereskedők. 

E l v e s z e t t a oslkssentklrályi országukon egy 
8 as Ford levegőszűrője. Kérem 10 Pengő 
ju'alom ellenében a Vákár üsletbe leadni 

A Legfőbb Hadúr hadiparancsa 
a hazatért második hadsereghez. 

Bndapest, május 26. (MTI) Hadparancs. 
Második hadsereg tisztjei, tlssthelyetteaei 

éa katonái I 
A második hadsereg kOael egy éven át 

tartó nehés küsdelem után, basánk és Európa 
védelmében, visuatért az anyaoruágba. — Bs 
alkalomból ueretet te l köszöntelek mindnyája-
tokat. Amilyen féltő  gonddal kisérte a nemaet 
harootokat, ugyanolyan hálával és elismeréssel 
gondolunk most VÍBSSB arra, hogy a legnehesebb 
viuonyok kösött, tOmegek és gépek sokszoros 
túlerejével ssemben férfiasan  és elssántan dacol-
tatok. Kegyelettel és fájdalommal  gondolunk 
asokra a hősökre, akik életüket, vagy testi 
épségüket áldosták. Hős katonáink emlékét 
OrOkké őriini fogjuk.  Hasánk jövőjéért hűséggel 
és odaadással vívott küsdelmeitekért legmele-
gebb kOuOnetemet és elismerésemet fejesem 
ki assal a meggyősődéssel, hogyha megint ütne 
as óra, a múltban tanúsított elssántsággal és 
kemény harcokban megaoélosott szellemben 
folytassátok  a harcot hasánk boldogabb jövőjéért 

Kelt Bndapest, 1043. május 24. napján 
HORTHY MIKLÓS, s. k. 

Vissza Máriához! 
(Baj. tud.) Cslkjeaőfalva,  es aa eleven kulturóletet 

élő, ősi ssékely kösség Jó példáját adta a máriás 
lobogóbos való vlsssatéróanek 

Aa élen álló állami lakóin tantestülete éa gyer-
mekarrege bemutatta hódolatát a Magyarok Nagyass-
aaonyának. Május 28 án sáaaló alatt vonult fel  a vár-
templomba. amely asufoláslg  telt meg a falvak  köaön-
ségevel. A aaenlmlae keretében Brdály András plébános 
lelkes asantbessédben méltatta a Jelentőségét annak, 
hogy Cslkjenőfalva  állami néplakolája hitet tett aa őal 
M rla-tlsatelet mellett. Megindította aat a moagalmat, 
amely a lobogónk megdlcsőltBse. Felhívta a gyerme-
keket, áhítattal tekintsenek gyakran arra a aásslóra, 
amely aa lakolánk folyósóján  elbelyeave, mlndsg alkal-
mat ad arra, hogy a Magyarok Nagyaaszonyához fo-
hászkodjanak . . . 

A kettŐB, katolikus kereasttel ékesített sásaié 
plroB-fehór-BÖldJén  Mária £a a Kisded aelyemhlmaéaO, 
gyönyörű képe látható. 

A sásaié, Illetőleg a .Patrona Hungáriáé" ábrá-
aolat, felBsentelése  a aaenlmlae végén történt meg. 

Sientmlse ntán a nép levonult a Jenőfalvl  oraság-
sáaalóhoa, ahol meghallgatta a levente-nap lalkea sae-
replőlt, a aok aaép verset éa éneket. A leventék ün-
nepien fogadalomtélele  könnyeket csalt a aaemekbe... 
A betanltáa érdeme: a Feresc Lajoa, leventeveaatő é. 
A leventék éa a batárvédó-alakuatok dlsameneteléBe 
gyönyörködtette asntán a megjelenteket. 

Mijd délután as állami néplakola udvarán volt 
dl-'S'B ttnonp^g. Aa anyák Iránti tlsatelntielj'-g hála 

kifej  esése volt es, nmsly a Vöröskereszt ünnepélyével 
ért véget. As ünnepi bessédet Dr. Földes Ztltáamoadotla. 

Aa aayákaak nagy tlsatelet. mondta, ha Igaaáa 
lelkes, ksrasstény, magyar aayák, akik Istennek és a 
Hasának adnak gyermeket. 

Mily boldog a Oricchnaok anyja... Mily boldog 
egv Bákéosl Fereac anyja I . . 

DB mily Irtóaateaan boldogtalan aa aaya, akit a 
bolsevista .reád' kltasalt aa aayal Jogból... AUaek a 
gyermeke ssembe fordul  véle s megtanulja csakhamar 
as Isten felé  való ököl dobáat I.. Mily asánandók ások 
a gyermekek, az orozz pnsaták éa utsaélek kóbor kis 
kutyái, akik maraksaanak és már lopnak, rabolnak ÓB 
fajtalankodnak,  a sejtelmük sincs arról, kl aa apjuk, 
kl as édesanyjuk... Est as Irtóaatot, esi a förlelmet 
kl kívánja kösflletek  ? I 

Ml ragasskodnnk a régi lstenünkhös, a család 
saentélyéhes, ml ragasskodnnk abhos aa Anyához, aki-
nek oltalmába ajánlotta első ssent Királyunk Magyar-
orsságot. Nekünk nem Judás-ssobor kell, hanem SB 
Úr keresstje, es a keresatény egység Jele as nj sötét 
pogányaággal ssemben. Ba a keraast la „vörös kereszt", 
vörös, laaó, piros aa értünk meghalt ártatlan Bárány 
vérétől. — Esőkért a Javakért áll a harc. 

Bessélt astán a vöröakereaatről, aa Irgalom nagy-
saerfl  latéaményiről, a hódolt honvédőinknek. 

Majd ssép énekek, versek hzngsottak el, Lsbota 
Ilonka, Rádnly Ilona áll. tanítónők veaénylésóvel. 

Dr. Keresstesyné, Fröhllcb Margit és Láber Mar-
git tanítónők által betanított együttesek, párbessédek 
stb. Igen kedvesek voltak. 

Dr. Keresstesyné éa L'hotal Ilonka egéaa kla 
hadsereget kommandlroatak a szabadtéri salspedon. 
Kedvesen forg&iva  fapuakálkat,  aa Időkböa mérten... 
Zengett a .csatadal* a .Feri vltéa anyácskát kap" c. 
kla BBlndarabban. Igen Jól iátaaott az „földi  Ferike": 
Ssékely L.ckó áa aa „égi Ferik»": Földes Liclka, 
valamint aa „anyácska" : Kosaa Vilma. A Boldogaaa-
ssony : Albert I ona volt. Mancika: Zigonl Annuska. 
Jéré Mártonka Jól egaeclroatatta a kla honvédekei, 
no de, kl 1B teltek magukért a „lövőgyakorlaton". 
(Baleset klaárval. ) Aa angyalsereg báJoB volt. 

Aa Ünnepség a Magyar Hiszekegy gyei zárult. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KO LOZ8VÂR 

Alapíttatott 1872. évben. 
FIÓKOK: Calkaaereda, Qyergyószentmiklós, Z lah. 

LEÁNYINTEZETE: 8.1iágyaomlyól Takarékpénstár rt. 

BETETEKET lagelinyiaebb  kamatozásra e fogad. 
VÁLTÓKÖLC8ÖNŐKET f o l y ó s í t . 

ÁTUTALÁSOKAT BS orsság bármely piacára eszközöl. 
Î5— 

E l a d ó : í r ó a s z t a l , f e h é r  v a s á g y . Csík-
szereda, Wesselényi u 16. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
O s l k v á r m e g y e ffl-  é s a l i s p á n j a i . 

/rte  Tuanádi  Élthét  Oyula dr. 

I. 
Tusnádfűrdó,  május hó. 

Bsent István, aa elaő. magyar király az országot 
tudvalevőleg vármegyékre osztotta fel,  amely-knek élére 
a várlapánokat állította. A várlapánok a mai főispánok 
elődei voltak. Nemcsak a közigazgatást vezették, hanem 
Bzélezkörű bírói joghatóságot is gyakoroltak, akiknek 
ítéletei ellen cBak a királyhoz, később a nádoiispánhoz 
lehetett felebbeznl. 

A várakbői, a tulajdonképenl királyi megyékből, 
a nemesi rend laaau kialakulásával, a oemeai vármegye 
CBak a tlaenbarmad k században, eleinte Bsflk  keretek 
között, fejlődött  kl. A cemeBl vármegye élén ls BZ Ispán 
állott, aki királyi tisstviselő és a vérmegyében a legfőbb 
bíró volt 

Az önkormányzat köre századokon át lassan bővül, 
az alispán (a vtceispán) és a szolgabirák (B dullók) csak 
a XV—XVI. században testesitik meg az akkor már 
sséles hatáskörű önkormányzatot. A bíráskodás eleinte 
csak a helyi, alsófoku  bíráskodásra aaorllkozott. adatok 
azonban már 1240—1260-ben vannak a nemesi vármegye 
bíráskodására (pl. Zalában). A tizenharmadik ssásadban 
már as egéss vonalon érvényesül a földesúri  bíráskodás 
ls. A földtulajdonnal  vele járt a bíráskodás joga a föl-
det mivelő, adót, ajándékokat és robotot szolgáltató 
alárendelt felett. 

A királybirált  intézménye csak a székelyeknél és 
a ssássoknál gyökeresedett meg. A magyar vidékeken 
aa iapáni hatalom  elnyomta. 

A megyei törvényszékeket már az 1288.XXXII. t c. 
életbeléptette. A ssolgablrák mellé esJrddCnemeaelreC 
választottak. Társasblróságok voltak Ilyen alapon a szé-
kelyeknél a ín- éa  a darékazékak  is. 

Mikó  Antal. 
Aa 1807. év Jullua havában Ferenc József  király 

•tfgödl  Mikó  Antalt ojből kinevezte calkl «királybíró-

nak, aki C^lksomlyón, a székházban nagy izgalom köz-
ben tartotta meg a választásokat Alkirálybirák lettek 
Oyergyóban ditról Puskái  Ferenc, Falcaikon Mihály 
Gergely, Álcáikon csikazentdomokoai Sándor  László, 
Kászonban Baliaai Lajos. 

Mikó  Antal az elnyomás idejében, 1860 ban is 
már főklrályblró  volt, de erről 1861-ben lemondott. Oka 
bőven veit reá. 

A tisztújítás után Mikó  Antal végezte el az első 
alkotmányos sservesés nehéz munkáját. Az 1876. évben 
a székely székeket megszűntették és Mikó  Antal fő-
királybírót a király Csik megye első főispánjának  nevezte 
ki. Mikó  Antal nagy műveltségű, tapintatos és közsz re-
tetben álló vesére volt a calkl székelységnek. 

Vele egyldóben lett alispán ditról Puakáa  Ferenc 
alklrályblró. Képzett, erőa függetlenségi  érzelmű, harcos 
székely volt, aki a székel)'Bég jogainak visszaállítását 
már 1867-beo a somlyói székgyűlésen követelte. Az 
1879. évben halt meg. 

Mihály  Gergely 98 éves korában 1878-ban halt 
meg. Cslkszentdomokosl Sándor  László alc^lkl alklrály-
blrót aa 1670 ben a csíkszeredai honvédzászlóalj első 
őrnagyává éa parancsnokává nevezték kl, kászonimpárl 
Balifi  Lajost képviselőnek választották meg. Az 1890. 
évben balt meg. 

Mikó  Mihály. 
Miké  Mihályt, Marostorda vármegye főispánját 

Mikó  Antal halála után az 1876. évben nevezte kl a 
király Csik megye főispánjává,  mely méltóságát aa 1881. 
évig viselte. Már aa 1840. évtől kezdődőleg a közéletben 
vezetőzzerepet játszott. Az 1881. évben halt meg. 

Lázár Dénes. 
Cslktaplocal Lázár DéneBt már as 1867. évben 

orssággyülésl képviselőnek választották meg, majd az 
1879. évben Púikáa  Ferenc után alispán és az 1881. 
évben Mikó  Mihály után főispán  lett. Felesége báró 
Wilbűrg Rizs volt. Szép családjának tagjai Magyar-
orsságon ma is előkelő és vesető szerepet töltenek be. 
As 1882. évben rövid fdlspánsága  közben balt meg. 

Mikó  Bálint. 
Lázir Dénes főispáni  kinevezése után helyébe al-

ispánnak az 1881. évben cslkszentmártoni Deoze Antalt, 
volt orszgy. képviselőt, a kiváló JogáBzt éa fajvédő  8zé-
kelyt választották meg. Lázár DéneB halála után pedig 
az 1882. évben zsögödi Mikó  Antal és csikszentdomokosl 
Sándor  Anna fiát,  Miki  Bálintot nevezték ki főispánnak. 

A Mikó—Beczn  korszak a szabadelvű világba eBik 
és egy negyedszázadot töltött be Csik vármegye politikai 
és közigazgatási életében. 

Mikó  Bálint nagy műveltségű, széles látókörű, 
rendkívül tapintatos, békeszerető éa igen jó lelkU, szé-
kely faját  SBerető férfi  volt. Politikai ellenfeleit  la be-
csülte éa velők azemben határtalanul türelmea volt. 
Volt eset, hogy Csik megye mind a négy választókerü-
letében fű/getbnségi  vagyis ellenzéki képvise'őket vá-
lasztottak. Mikó  Bálint Boha sem élt megtorlással. 
Italmérési és dobányáruBitási jogát bántatlanul meg-
tarthatta minden ellenzéki ember. Ő jól Ismerte faját. 
Tudta, hogy a székely Bzűletett függetlenségi  éa ő 
bensőleg blzonyoBao n«m la bánta, ha Csik képviselői 
függetlenséglek  vo'tak. De nem vette rossz néven tőle 
a kormány sem, mely mindig kitűntette bizalmával. 

Az 1888. évben a király Mikó  Bálintot királyi 
biatosnak nevezte ki a román—magyar határrendesós-
hez, mely állandó vlazály éa bizonytalanság forrása  volt. 
Ot évi tárgyalás után. melyet Mikó  nagy körűltekin-
éssol vesetett, aa 1888. évben a határok végleg ki-

jelöltettek, ami Mikónak  nagy érdeme volt. Brdemel 
elismeréséül a Lipót-rendet, majd a Saent Iatván-rendet 
éa a román Koronarendet kapta. 

Az 1896. évben, a ma.fyar  állam ezeréves fenn-
állásának emlékére Bânfr  Dezső mlnUsterelnök által 
w n A > a £ t Â , v i l 4 g h i r U ' P4"tlan ünnepségekre Csik megye 
Mikó Bálint veaetésével Seoze Antal alispánt. Mihály 
Ferenc főjegyzőt,  Bootkor  Béla tlsatl főűgyésst,  Szántó 
Józaef  l aljegyzőt, Lázir Miklós II. aljegyzőt és Lázár 
Menyhértet kü dötte kl. A pazar dlasmagyarokat és a 
buszárok dlsaóltónyeit a magánjavak fedezte. 

Mikó éa Boozo kormányzata alatt épült kl a szé-
kely körvasút. Heves vitákra és éles bírálatokra adott 



aa. oim. 0 I 1 K I L A P O K t-tk «Mal 

A legjobb népi irók réasvételével as 
SMKE readesl as elad csíkszeredai 

könyvnapot. 
KéBMDl aaereő nagysikerű háborús kBnyve a 

sátrakban. 
Ai ellő csíkszeredai könyvnap előkéaaületel be-

fejesódtek.  Aa EMKE calkl válaastmánya ad méltó 
keretet a magyar könyv űanepének. A vároahása előtti 
térea állllják fel  tátraikat a könyvkereskedők, ahol 
megjelennek a legkiválóbb magyar írók la. Veres Pá-
ter, Blnka István, Bsabó Pál, Asataloe István Jelentet 
ték be réssvételűket, akik a nagyváradi éa kolossvárl 
kSnyvnapok és Irodalmi estek ntán városaikban ls 
bemntatkoanak a ssékely köaöaaégaek. A megnyitás 
9-én délelőtt lesa, este pedig olyan salnvonalai Iro-
dalmi mBsort adnak nn Irók a cslkl ssákelység róssére, 
amilyenben Calksaeredáaak még nem vnlt réaaa. Régen 
vártak már kősónk aa alföldi  magyarság legkiválóbb 
ssellemelt s remélJBk, hogy a köaönség réssvételével 
emlékeseteB és maradandó kultorélménybsn less ré-
saUnk. 

A kSnyvaapoa nagy példánysaámban kerBI áru-
sításra CsflröB  Lajosnak, a kásaonl laBietéstt tengerésa-
kapltánynak nagysikert háborna könyve: Tengerek, 
hajók, háborúk. A mB első kiadását már aaétkapkodták, 
mert kiváló ssakérlelemmel és érdekesen aaámel be 
napjaink háborújának dolgairól. SaaksaerB leírásokat 
találunk benne a hadihajók, tengeralattjárók, haló-
karavánok, gyorsnassádok, aknák harcáról éa bahsuá-
latáról. A könyvet a honvédelmi mlnlastérlnm a hon-
védség és a levente alakulatok réssére ajánlotta. 

A könyvnap a as Irodalmi estély Iránt vidéken 
ls Igen nagy aa érdeklódéB, hlasen csak a legritkább 
esetben van nlknlom arra, hogy a köaönség sa Igaal 
magyjr Íróval ssemélyesen In meglamerkedheBaék. 

— Koloasvárt tárhasat, Baékelyudvarho-
lyen gyümöloefaldolgpad  üaemet létealt aa 
Erdélyréssl Hangya. Bsaakerdely falvainak  árnel-
látáaa éa kBlöaösen aa ott élő magyarság érdekelnek 
védelme ssempantjából nagy hordareJB aa as épllkesés, 
amaly Koloasvárt a Gyufagyár  utca 2 ssám alatt folyik. 
Bien a telken épül ugyanis as Brdélyréssi Hangya 
ésaakerdéiyl tárhása, amely keraserflen  berendenott 
raktárral, pincével és más, árucikkek támlására alkal-
mas helyiségekkel fogje  ssolgálnl .a Kolosa, Ssllágy 
éa Siolnuk-Doboka megyei fa  usl szövetkezetek árnei-
látáaál. Aa épitkeaés már Javában folyik,  a aa uj tár-
háa előreláthatóan már as öSBiel megkezdi mükBdéaét 
as eddigi saBk kolossvárl Kirendeltségi raktár helyett. 
Ugyancsak a falusi  lakosság ssempontjából fontos  a 
ssekelyudvarheljl gyűmölcafeldolgosó  telep létesítése 
is. Udvarhely megyéből a mostoha köalekedésl vlsse-
nyok miatt eddig nem lehetett olyan mértékben el-
szállítani an erdei és kerti gyümölcsöt, mint abngy 
kellett volna, s eaért vált ssükségessé, hogy Székely-
udvarhelyen már félkéss  áruvá dolgonaák fol  a gyűj-
tött terményeket, mert Így aa a Isi állítás sokkal köny-
nyebb, a romlási vessély kisebb, as emelkedő forga 
lommal pedig több keresethes jut a ssékely falvak  népa. 

ţ ţ K Csomagolásra régi ujáig kilószámra 
K i t kapható Vákárnál. 
K K 

alkuimat a vasúti gócpontnak Csíkszereda helyett Mudé-
falvára  helyezése és a Csíkszereda—székelyudvarbelyl 
vasúti szárnyvonal kiépítésének elmaradása. 

Mikó Bálint volt az elnöke az O'tvőlgyi  Vízi-
társulatnak,  mely az alcatki réteket és mocsarakat 
réBzben lecsapolta. Ő volt elnöke Tusnidfürdá  birto-
kosai BaOvetkezetének. A fürdő  alatta Boba nem látott 
virágkorát élte. A fürdő  mai szomorú állapota  őrők 
emlekeatető  a vármegye vezetőségének/ 

Miiró Bálint az 1906. évig buszonbárom éven át 
volt főlBpánja  Csíknak. A társadalmi élet az ó vendég-
szerető házában központosult. Mindenki becsülte, min-
denki szerette, mert életében csak jót tett és senkinek 
nem ártott. 

Mikor nyugalomba vonult, a király valóságos belső 
titkos tanácsosnak éB örökös főrendiházi  tagnak nevezte 
kl. Az előbbi igen magáa méltóságot csak Smialaszky 
Valér és 8zalavszky  Gyula főispánok  érték még el. 
Klneveaett főrend  ia caak legfeljebb  ötven volt az or-
szágban. 

Mikor fólBpánnak  az 1906. évben Eállaj  Ubult 
nevezték kl, Bok rokon jött látogatóba CBlksseredába. 
A vaautl állomáson a bérkocsisnak kiadták a rendeletet: 
bajta a főispán  úrhoz/ A bérkocsisok a vendéget rend-
szerint Zsögödbe, a Mikó Bálint udvarházába vitték, 
mert évek múlva sem tudták megszokni, hogy Csíkban 
más ls lebet főispán.  Így járt Stalaoby  Sándor huszár-
kspltáoy ÍB, aki sógora volt Kállaynak és helyette éjfél-
kor Zsögödön Mikó Bálintot cBengette fel. 

Mikó Bálintnak unokaöccse és örököse báró Bud-
nyánszky  Sándor volt. Egy ízben jó ebéd után, szivarra 
gyújtva, kimentek a zsögödi kastély előcsarnokába. Egy 
atyafi  fejszéjét  az udvaron nagy rönkbe vágta és épen 
húzta kifelé,  Rudnyánsaky  Ijedten ssólt Miiónak: 

.Bálint Moai, lopjik  az udvarról  a fit!" 
Mikó nyugodtan oda nézett és látva as eltulajdo 

nltási müveletet, behúzta as ebédlőbe Rudoyáasakyt ÍB 
ezt súgta neki: 

.Biztosan agükaige  van rá!* 
Bs volt Mlkó Bálint. 

(Folyt, kit.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
H ő s ö k a*p]ak. 

Május utolsó vasárnapját hőseink emlékének ssen-
teljük. A rohanó világ megáll egy pillanatra azok előtt, 
akik a haaa oltárán vérüket áldozták. 

Egész életünk háborúban fogant.  Ez a nemzedék 
nem ismeri a nyugodalmas békeidőket. A mai Idők 
emberét már as Iskola padjaiból kiszólította a háborús 
kötelességteljesítés. És aaóta laaaan három évtizede 
vívja a világtörténelem legvéreaebb küzdelmét. 

A magyar sors ma Ismét oda állította fiainkat  a 
jövönkért való verekedéB első vonalaiba. Becsülettel, 
a magyar katonai erényekben méltóan teljesítik köte-
lességüket. 

A feladat  nehéz. Da hát ml magyarok ehea bozzá-
azoktunk. Nekünk Ingyen Bemmit aem adott a törté-
nelem. 

Ma 1B bőven hull fiaink  vére. A magyar hőaök 
bőven teremnek. És szentül hiszünk benne, hogy áldo-
zatukból megszületik a szebb, boldogabb jövőnk. 

Addig azonban bosszú az ut. Sok mBgyar vérnek 
kell elpatakoznla. Súlyos kötelességeket kell magára 
vállalnia a közösségünknek, hogy az értékeinknek meg-
felelő  megbecaüléat kiverekedj lik. 

Nekünk magyaroknak egyet Boha nem szabad el-
felejteni.  Csak az a mienk, amit a magunk erejéből 
megBzerzünk. Ehez kell mérjük minden gondolatunkat. 
A magyar hősök áldozata csak abban az esetben válhat 
nemzetünk javára, ha mögöttük a mindenre késs ma 
gyar társadalom egysége sorakozik frl. 

A hőaök napját ezzel a tartalommal töltsük meg. 
Az ünnep célját akkor éri el, ha nem UreB külsőségek 
ben puffog  el, hanem azt beállítjuk a nemzet egységes 
cáikitüzéseinek éa hitének szolgálatába. 

Legyünk egyek abban, hogy halott hőseinket meg' 
becaüljük, áldozatukat nem felejtjük  el. De az élő 
bőseinket ia vegyük körUl szeretettel, támogassuk meg 
c-:onkult katonáinkat Az élet épkézláb emberek számára 
is nehéz. Mennyire súlyos ezt megküzdeni csonkán. 

Nem elég as, hogy évenként egyszer megmozdítjuk 
társadalmunk kegyeleteB Bzivét a hősi temetők csendos 
világában. Blstositani kell, hogy ennek a társadalomnak 
megbecsülő Bzeretetét és segítségét állandóan érezzék 
azok a hőseink, akik testi épségüket, akik nevelő édes-
apjukat, a család támaszát áldozták fel  a haza oltárán. 

A bÓBök napját igy kell ünnepelni. 
« • 

* 

A bősök napjának méltó megUnaeplésére Csík-
szereda vároB nagyBzabáau előkészületeket tett Reggel 
zenéaébreBztőt rendez a székely zenekar. Reggel 7 óra-
kor ünnepélyes keretek között felvonják  az orazág-
záazlót. Szentmise után az ösazes iskolák, közönség 
felvonul  a hősök temetőjébe, ahol az ismeretlen katona 
sírjának megkoszorúzása és az ünnepi műsor lezajlik. 
Az ünnepi beszédet vitéz Miklós Gergely tanfelügyelő 
mondja. 

— Márton Áron püspök bérmakórutja 
Csíkban. Márton Arnn Erdélynek Gyulafehérváron 
tarteakodó püspöke bérmekörutra közénk érkezik. 
AldoaócaBtSrtökön felznentell  a nagykáaonl átépített 
ősi templomot, május 4 én Calkzaeredát látogatja meg. 
Calkvármegye mint Marton Aron azülóféldje  meleg 
teetvérl sseretettel várja hsaa püapökét. 

— A székely  zenekar  hangversenye áldozó-
csütörtökön.  A osikszeredai  szekely  zenekar fenn-
állasának  alaő  eaztendejét  ünnepli. Ebből  az alka-
lomból  1943 juniua 3-in, ildozóotütőrtőkőn  este a 
Vigadó  nagytermibea  díszhangversenyt  rendez, 
amelyen közreműködik  Kőhlerni  sz. Sprenoz  He-
linké  gordonkaművész.  Sprenoz  Helinke  rigi is-
merősünk.  Németországba  tanult,  kisőbb  mint mu-
zsikul  ott ie helyezkedett  el, firje  a mostani há-
borúban hősi  balált  halt  az 38 kőtelikbea.  Jelenleg 
idehaza  tartózkodik  éa a nemes, bonvédelmi  oélt 
szolgáló  hangverseny rendezőségének  felkérésére 
jószivvel közreműködik.  Az értékes  zenei ese-
ményre felhívjuk  közönségünk  ügyeimét.  Támo-
gassuk  szeretettel  székely  zenekarunkat  abban a 
nagyszerű  munkájában, amely minden  megbeosü-
lésünkre  számot tarthat. 

—CredogytUés. A Credo-Bgyesület 1948. Junius 
6-án, vasárnap a szentmise után '/»12 kor aa áll. el. 
lakolában gyűlést tart, melyre a tagokat éa aa érdeklő-
dőket tiaalelettel meghívja aa elnökség. 

— Véglegesítések a megyei városainknál. 
A m. klr. balügymlnlsster dr. Bálás Kálmánt polgár-
mesterhelyettes fójezyaőré,  dr. KovácB Antalt I. o. 
aljegyaóvé, Gondoa Gyárfást  fómérnBkké,  Baláaz And-
rást II. o. pénatárossá, Szakács Gésál pénetári tlsatté, 
Tőke Bsnjamint adóhivatali alssámvevővé, Dávid Gá-
bort és Koacsag Ferencet adótlsslekké véglegesen 
klneveate. A belügymlnlsster 71.188—948. IV. B. M. 
ssámu rendeletével dr. Dombi Jáaoa főjegysőt,  dr. Bros-
sal GyBrgy Reaső tanácsnokot, dr. Pap Lássló I. o. 
aljegyaét, Lássló Antal főmérnököt,  Blénessy Félix 
pénztárnokot, Bajna Jóssef  pénatári ellenőrt, Kóródl 
Lajos adóhivatali ssámvevőt, Basilldes Gáaa, Kalamár 
Lássló és Nagy Kálmán adótlaateket Gyergyóssent-
miklós városnál véglegesítette. 

— As UsvOlgyl Faipar résavényeinok töas-
dei jegyzése. A legköeelebbl Jövőben több Iparvállalat 
résavényeinok tőazdsl beveaetéeét fogja  kérelmeani. A 
budapesti értéktőasdén elterjedt htrek sserlnt aa elsők 
kösött aa Uavölgyl Faipar fogja  kérni a tőzsde elnök-
ségét, hogy rendelje el réssvényelnek a tőssdel for-
galomba való beiktatását, Uletvo a részvényeknek hiva-
talos tőssdel jegysését 

— Véglegeeltették Baáaa Gerö polgármes-
tert. Cslkzaereda megyei város polgármesterét a 
Balügyminlaster állásában véglegesítette. A véglege-
sítés arra érdemes ember munkásságát ismeri el. 
Saáaa Garő évek óta áll a város élén. Csendben dol-
gosé egyéniség. Nem aaaratl a nagy sajt A ráblaott 
feladatokat  elvégal. Elég városnak külső képére nésnl. 
R'BŐ pillanatra megállapítható, hogy tervazerfl,  előre 
néaő munka folyik  a város veaetésében. Ssáss Gerő 
a bécsi döntés napjaiban ia a város élén állott. Okoz 
mérséklettel Irányította és védelmente n városnak és 
polgárságának vsgyonát. A vlszzatérés óta podlg em-
berfeletti  munkával Igyekssik tlsstvisalő karával együtt 
elvégesni a bellleBskedésnek és erőlak bekapcsolásá-
nak fontns  művét. Ezenfelül  Igen ügyes helyoskedéssel 
megfogta  a kormánysutnak felénk  forduló  Jóindulatát 
A városi análloda, a ssékelyföldl  Méntelep egy-egy 
beasédes blaonyitéka a polgármester eredményes mun-
kájának. Saása Gerónek a cslkaaeredal polgármesteri 
Bsékben való véglegesítését a város kösönsége öröm-
mel fogadta. 

— A pünkösdi oraságos vásár Oslksnere-
dában, 1948. évi junius bó 4 én enságoa állatvásár, 
6-én klrakóvásárt tartannk. 

Qyermekek ónként kérik a ti**he|tól, aa aiai 
egyizer Darmolt kaplak. A Omtl 
iie kltünl éa fájdatem  aélklH hst. 
Darmolt adjon A~ . . 
la nv j-'-i-ţj-V-V-A'Va 

— auglabda mérközéa. A CslkBsereda-1 hon-
véd-, csendőr- és rendőr tisztikar a Czlkssereda-1 
Teatadaő Egylet vezetőségével karöltve f.  hó 28-án a 
Cs. T. E. „Veteránok" és Honv. Ti. Csapat köaött 
ruglabda-mérkősést rendeaett. A Játék 8:1 (0:0) ered-
ménnyel végződött a Cs. T. B. „öreg fiuk*  javára. 
A küzdelem mindvégig eróz lramn és váltosatos volt. 
A Veteránok sséllel, sárral és Fortunával kötött saö-
vetsége — na és a félidős  játékoz cserék — kedveaóen 
befolyásolták  n humoros fordulatokban  bővelkedő mér-
kőaéa sorsát, mert bár a honvéd csapni lendülete oly-
kor hoiBsu perceken át kapuhoa azegeste az ellenfelet, 
a váratlanul pályára került labdát a meglepően fürge 
öreg' cBstárok minden esetben góllá értékesítették. 

Aa erővlssonyoknak a döntetlen de Inkább a honv. 
csapat 1 golos győzelme felelt  volna meg. A szüne-
tekben a helyi asékely aenekar ssórakuntató műsort 
adott de vidám senés mókáival játékköaben Is kaca-
gásra késstette a szurkoló közönséget. A mérkösés 
bevételét a játék-rendenők a Kállay Mlklóané Társa-
dalmi Gyűjtése a Hadigondozottak Támogatására Ve-
zetőségének küidle meg. (862 26 P-t.) 

— Megbüntették mort ssldta as elöljáró-
ságot. A esiksseredai lörvényssék Simon Ignác gyimes-
felBólokl  gaadát megbüntette aaért mert a köaségl 
elöljáróságot ssldta és munkájával ssemben elégedet-
lenkedett. Figyelmesletnűnk kell népünket arra, hagy 
tBrelmes ÓB fegyelmesett  legyen esekbes a háborús 
időkben. Nsm ugy van mint békében. Ma a nemset a 
legnagyobb erőfeasltéseket  kűsdl különösön a köaellá-
tás terén. A köaségl jegyaők különösen tul vaasak 
terhelve munkával a sokféle  feladat  ellátása körűi. 
Est mindenklnen megértéssel kell tudomásul vennie. 
Nam lebet háborogni sem ssldalmaanl senkit. Háború 
van s Ilyen időkben nem tejfel  aa élet. De ba figye-
lembe vesssük más nemsetek megpróbáltatásait csak 
aat mondhatjuk, bogy mindennap hálát adhatunk aa 
Istennek, bogy ugy vagyunk ahogy vagyunk. Nálunk 
még ébea ember nincsen, még Jól lakunk mindennap 
as otthonunk nyugodalmát még nem zavarta meg soha 
semmi ellenséges vessedelem. Csak asért említjük meg 
mindeneket, bogy rátereljük n suttogók, aa elégedet-
lenkedők, az ellenséges propaganda ssolgálatának tu-
datlan vagy tudatos támogatóit, hogy nincsen lgaauk 
amikor elégedetlenkednek. Ha est nem értik meg akkor 
a törvény majd több súllyal fogja  flfyelmeatetal. 

A M I T -
ma megtehet, ne halassal holnap-
ntinra, mait jnnloe hó 8-áa van a jó-
tékonyoéln m. klrilyl illsmt sorsjiMk 
hlizise, amslynsk főnyereménye 

•40.000 3lt. Penffó 
29.300 nyeremény, 420000 P. éltékben. 
A sorsjegy ira: egész P. 3, tél P-1.50. 
A sorsjegy kapható sorsjegyfielirn-

attikait is dohinytdssdikben. 

— Ketecerpengde adomány Ssliagyper tüs-
károaultjainak. A ssllágypéri tűskárosultak felsegé-
lyezésére az Brdélyréssi Hangya Köspont legutóbbi 
Igasgatóságl ülése kéteaer peagő ssgélyt uavasott meg. 
As összeget Jósika János báró főispán  keséhsz Juttat-
ták el, aki annnk felhasználása,  illetve kiosstáaa felöl 
dönt. 

— Fölvétel a osiksseredai moadgasdatági 
saakiakolaba. A m. klr. földművelésügyi  mlnlsster a 
folyó  évi saeptember 1-ével keadődő Iskolaévre a mező-
gazdasági saaklBkolákba, igy a ciikueredai ssaUsko-
lába ls felvételt  hirdet. A felvétel  oMratkellékel: zzű-
letéal anyakönyvi kivonat, iskolai blaoayltváay, hatósági 
orvosi bizonyítvány, zaülól beleegyezéa igaaoláaa. A 
felvételi  kérelmet aa Illető meaőgaadaaágl aaakiakela 
Igasgatóságához kell küldeni. A tanítás Ingyenes, be-
Iratási dij, taadij, vlzagadlj nincsen. Aa ellátási dij egy 
évre 460 pengő, bútor- és osakBahaaanálati dl] padig 
20 peagő. 



« Ik olial. C S I K I L A P O K 22. ssám. 

— Halálosások Salamon Vsadéi nyng. peata-
altlsst, folyó  hó 26-óa, 01 éves korában elhunyt OMk-
pálvalván. 

— Úsv. Bsopoa Albertaé saül. Htjsod Brasébet, 
81 éves korábea, folyó  hé 20-áa meghall. Temetése 
28-áa volt a kösönség aegy réeavétele mellett 

— Mlveanett egy pénztárca május 20-án ciik 
sseredal állomás éa Msdéfalva  köaött, melybea beaae 
volt egy fegyvertartási  engedély, féayképea  vadáaa-Jegy, 
I8liéayvásárlásl engedély és egy vásárlási könyv és 
80 pengd. Megtaláló kéretik, hogy legalább aa Iratokat 
aévleleaül kOldja vlsssa Molnár Jánoa Gylmeeköaéplak-
Hldegsóg címre. 

— Zsarolás miatt alltálték. Baócs Fereao 
oalksseatlmrel lakost aaért ítélte el a tirvéayssók 
mert Holló Imrét éa Baláss Lázárt megaaarolta. Lv 
velőket Irt hogy amennyiben aem adaak neki 100 
peagót akkor „nagy bajba keveri". Feljelentették éa 
aaaroláal kísérlet miatt megbüatették. 

Kutya  kerestetik  ! S8ánU  a7<r,«ai" 
ezerdáról  — ofdtár-

X 

Feloszlásra kerUlö gyár, üzem 
gépi, vuanyagbaranduéiét lsgmagaaabbaa váai-

lolom oaak nagyban 

B1HO ANDBAS 
UalatonazantgyOrRy 

— Bgy időaserü háborns könyv. A kásaon 
njfalnl  asflletéaü  szsrző, aki m. klr. folyamórkapltány 
életpályáján bentaata aa öaaaes tengereket s tlaatában 
vnn a tengeri bábom minden cilnjával, blnjával. 0 
la a világjáró ssékelyek kösfll  való. Könyve rendkívül 
érdekes, ssakuerű és ldósaerü. Kitűnő éa lebilincselő 
leírásokat találnak benne Capa Fiow-ról, a hadihajók 
ról, bnvárbajókról, hajókaravánok rendaaerérői, a gyors-
naanádok titkáról, Máltáról, aa aknákról. A hajók BŰ-
lyedésóról, Gibraltárról s a hajózás minden Indomá-
aáról a mindama kérdésekrő, melyeket napjaink-
ban ssámtalaassor halinak nton-ntfélen  emlegetni s 
naponta olvasunk aa újságokban. Bs a könyv silnte 
elengedhetetlen ahhoa, hogy a háborns események 
kösepette tlsalán lést unk s Jól tndjnk értékelni as 
eseményeket. A honvédelmi minlsster elrendelte, hogy 
a müvet a honvédség öaaaes alakulatai s a leventék 
snereasék be. A calkl tanítók aaövelkesete a könyv-
napos nagy példáayssámban houa forgalomba  a nép-
szerű müvet, melyei vármegyénk ssülötte Irt, 

— PAlyáaatl hirdetmény. A m. klr. poata 
köapoatl javítóműhelye éa anyagasertára (Bndapeat, 
IX., Gyáll-nt 18/22 aa) folyó  évi saeptember hó ele-
jén 60 künnlakó műaserésatanoncot vesz fel.  A felvé-
tel egy évi próbaidőre történik. Eaen Idd, ha a tanonc 
aat sikeresen tölti el, a három évben megállapított 
tanoncldóbe besaámlttatlk. A próbaéven belül a meg 
nem felelő  tanonc bármikor elbocaátható. A tanoncok 
magaviseletük, ssortalmuk és előmenetelükhöz képest 
aa I. évben 12—18 fillér,  a II. évben 24-82 f,  a 
ül. évben pedig 84 —44 f.  órabér dijazáabao ^•••Bűi-
nek. Bi a munkabér, amihea ealdőaserlnt még 80'Ms 
mnnkabérpótlék la jár, rendaaerlnt napi 8 órai munka-
időre — da oaak aa Iskolai foglalkostatás  ld«Jér* 
(műhelyt és elméleti tanórák után) — flsetletlk.  Ebből 
an órabérből levonáaba jön aa öregségi és rok»«n?»ágl 
járulék, valamlat a jelenleg érvényben lévő 0 32°/,ob 
Járnlékpótlék. A tanoncok lakáaáról éa ellátásáról a 
saűlők (gyámot) gondoskodnak. Internátus nincs. A m. 
klr. poBtavesérlgasgatósághoa címzett és as említett 
mellékletekkel kellően felaserelt  folyamodványokat  leg-
később folyó  évi Jullus hó 1 lg a m. klr. posta köa-
poatl javítóműhelye éa anyagBarriáránál (Budapest, 
IX., Gyáll-ut 18/22 as.) kell benyújtani A határidői 
tui érkeaett, van a pályáaatl faltóteleknek  nem felelő 
kérvények nem fognak  figyelembe  vétetni. 
141—1043. SS. 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyóujfalvi  erdőbirtokossá*! Társulat 

1943. évi junlus hó 10 án d. e. 9 órakor, 
nyilvános árverésen bérbeadja a tulajdonát ké-
peső erdős és legelős területén található vadon-
termő gyüoiOloa, gombafélék  és gyógynövény 
Bsedésl jogát 1943. junius hó 16 tói 1948. év 
december hó 31-ig terjedő időre. Kikiáltási ár 
2000 pengő, bánatpéns 10 ssásaléka. Árverési 
feltételek  megtekinthetők a gyergyóalfalvi  m. 
kir. erdőfelfigyelőségi  kirendeltség Gyergyó-
ssentmiklós és as erdőbirtokosságnál Gyergyó-
alfalnba. 

Gyergyóalfalu,  1948. május hó 26 án. 
Fejér László, Baláss János. 

e. b. t. elnOk. e. b. t. jegyző. 

T ű z i f a t e r m e l é s r e 
alkalmas, jól megkOselithetó 

ERDŐT VENNÉNK. 
Ajánlatokat kérjük: Magyar Fa Részvény 
Társaság Kirendeltsége, CsikBsereda oimre. 
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tökre virradó éjjel, zárt ndvarról eltOot  egy 
értéire» kutya.  A fajtiszta  angol drótszőrü 
foocterrter,  fehér  a/apazinfl,  j'e/Jegsetecen tzög-
letee hosszu keskeny  fejő  éa rövidre rágott 
farkú,  igen barátságot  két  évea bim kutya, 
„Bogár"  névre hallgat.  A máakőlönben  rövidre 
nyirt kutya  szíré  a fején,  a lábakon  és mellén 
hoaaiu, borxoa. Az általános fehér  alapaainen 
a szemek körűi  aárgáa folt,  mely a fülekre 
ia kimegy,  de  itt már fehérrel  tarkázott feke-
tébe megy át. 4 teat fehér,  oaupán a farok 
tövénél  vannak rajta kiaebb fekete  foltok. 
Baen foltok  egyike  magán a tarkón,  a másik 
a baloomb felaS  felén,  a harmadik  a farok 
késeiében a háton található.  Farok  töve éa 
begye fehér.  — Nyomra  veaetö jutalom elle-
nében jelentkezzék  a kutya tulajdonosánál: 
Andory-Aladioi  Zoltán  m. kir.  féerdőmérnök-
nél, a oaikazeredai  erdöigazgatóaágon. 

Üzlethelyiséget keresek 
temetkezési vállalat részére, 
átalakításhoz is hozzájárulok. 

FILÓ ÁRPÁP, CSÍKSZEREDA. 

A czlkzzeredai klr. JáráBblróság. 
1414-1948. tkvl ssám. 

Hirdetmény. 
Zlögöd köaaég telakjegyaökönyvel blrlokaaabályozáa 

követkealébenátalakíttattak és ezzil egyidejűleg azokra 
aa Ingatlanokra nézve, amelyekre aa 1886 XXIX, BB 
1889 XXXVIII, és as 1891: XVI. I. cikkek a tényle-
ges blnoaos tulajdonjogának bejegyaéaét rendelik, aa 
1892 XXIX t. cikkben saabályozott eljárás a telek-
könyvi bejegyséBek helyesbítésével kapcsolatosan foga-
natosíttatott. 

Etenhirdetmény aaaal a felhívással  tétetik közzé: 
1 hogy mindazok, kik az 1886: XXIX t. c. 16 

17 §S alapján Ideértve ezen aaakaBiotna^ BZ 1889 
XXXVIII, t. c. 6 és 6 §§ ben ós as 1891. XVI t. c 
16 § ) povlábanfogiB.t  iligéaaltáaelt IB. — valamint 
a. 1889 XXXVIII, t c 7 § a éa na 1891 XVI t. c 
15 § ») pia Ja a'urj^o esalőaölt bejegyzések vagy aa 
1886 XXIX . c 22 t a alpp'án eBzközölt bejegyzések, 
vagy aa 1886 XXIX. I. c. 22 § a alapján törtónt tör-
lések érvénytelenséget kimutathatják, eveiből törlési 
«ersaetüket hat hOnap alatt, vagyis aa 1948 évi de-
cember hó 29 napjáig bezárólag a telekkönyvi haté-
ságboa nyujtaák b«, mert aa eaen meg nem hosazab-
bltható aároa határidő eltelte ntán indllo" törlési kere 
set annak a hármáéit személynek, aki ldóköaben nyll-
vánkönyvl Jogot szerzett, hátrányára a -m acolgálhat. 

2. hogy mindazok, akik as 1886 XXIX. ». c. 16 
és 18 gjitok eseteiben— Ideértve az u>0bbl §-oak az 
1889 XXXVIII t.c. 6 és A $-baa foglalt  klegéniltiselt 
ia, a leoyiegtis birtokos >n ajdonjogának bejegyaése 
ellen ellentmondáBBal élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap a>att, vagyis 1948. évi drcetn-
ber hó 29-lg napjáig bezárólag a telekkönyvi ha<é-
sá{hoa nyújtsák b«, mert ezen meg nem hosszabbít-
ható aároi határidő latelte utáu ellentmondásuk többé 
figyelembe  vétetni nem fog. 

8 hogy mindazok, akik a telekkönvv átalakítása 
tárgyában let' latéakedssek állal, nemkülönben azok, 
4»l* «a 1 as 2. pnutban körülírt eseteken klvűl aa 
1892 XXIX i. c. szerinti eljárás Aa aa ennek fo'yn 
maa torijai bejegyaéaek á lal előbb nyert nyllvén-
könyvl iogalkat bármely Irányban aérlve vélik — Ida-
éetvn «animi i4, akik a tnlajdonloj arányának aa 
1889 XXXVIII, t. c 16 § a alapján történt bejegy-
aaaet aeroimeanek lalaiják — e tekintetben felszólalá-
sokat tartalmazó kérvényüket a teUkvönyvl hatósághoz 
hat hónap alatt, vagyis 1948. évi dtombsr bó 29 Ik 
napjáig besárólag nyújtsák be, mert eaen mag nem 
hosasabbllható ziros határidő elmulta után aa átala-
kításkor közbejött tévéz bevezetésből aaármaaó bármi-
nemű Igényeket jóhlsaemű harmtdlk személyekkel 
szemben többé nem érvényesíthetik, aa emiltett bej egy 
léseket pedig csak a törvény rendes utján éa csak 
ldőköaben nyllvánkönyvl jogokat Bseraett harmadik 
ssemólyek Jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Bţyuttal figyelmeztetnek  ason felek,  akik a hi-
telesíti bizottságnak eredeti okiratot adtak át. hogy 
amennyiben azokhoz egysaetamind máaolatokat la csa-
toltak vagy Ilyeneket pótlólag benyújtanak, BB erede-
tleket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

CsikBserada, 1948. április 29 nnpjás. 
Ssopos Lejos s. k. 

klr. Jb. alelnök. 
Kiadmány hiteléül: 

Meaey. 

Egy alkalmas szakácsnőt, vagyis ház-
vezetőnőt keres asonnali belépésre a 
cslksseredal m. klr. pénsügyóri szakasz 
Ónálló kOsös gazdálkodása, Gróf  Teleki 
Pál utoa 4. ssám, Csikssereda. i - t 

Ssám 032—1948. mj. 
Pályázati hirdetmény 

A Csíki Magánjavaknál üresedésben levő 
ügyéssi allásra a 31.062—1942 V. K. M Siárnu 
kezelési ssabálysatban (megjelent a Budapesti 
Köslöny 1942. évi 111. ssámában) Irt feltételek 
mellett pályásatot hirdetek. 

As ügyészi állás elnyeréséhez as ügyvédi 
oklevél és as ügyvédi kamaránál való bejegy-
zés igasoIáBa szükséges. 

As ügyéssi állás után rendszeresített java-
dalmasás nem jár, a ssolgálatl viszony tekin-
tetében a régi alapssabályban foglalt  rendelke-
zések irányadók. 

A szabályszerűen felszerelt  pályázati kér-
vények 1943. évi junius h ó 16. déli 12 ó r á i g 
hoznám nyújtandók be. 

Csikszeieda, 194a. évi május bó 26-én. 
Dr. Ábrahám József, 

alispán, 
az igazgatótanács elnöke. 

Meghívó. 
A Székelyföldi  Tanítók Könyv, Tanszer ós Papíráru 
Szövetkezete, mint a „Szövetség" Központ tagja 

Csíkszereda, 
1948. évi junlus bó 19-én d. e. 9 órakor aa 
állami iakola emeleti helyiségében tartandó elaó 

évi rendes közgyűlésére, 
amelyre » tagoV 91 alapszabály értelmében meghívatnak 

Tárgysorok : 
1. Mnlfevl  flaleteredményről  ssoló jelenlés tár-

gyalása. 
2. Zárszámadás megvizsgálása és a felmentveny 

megadása. 
8 Mérleg megállapítása 
4. Tlsatajövedelem felosztása. 
6. Aa lgasgatÓBág két tagjának alapzaabálysBerű 

kiaorsoláaa. 
6. Két Igazgatósági tag választása. 
7. A felBgvelőblzottság  megválaastáia. 
8. Az 1948. évi köllaégvetóa tárgyaláaa. 
9. Indítványok. 
1942. év december 31-án a tagok száma: 401, 

űzletráxs sráma 1781 drb 20 P. részvény, beflsalve 
18.68160 P. Befizetetlen  17.088 60 P. 

A fe'űgyelóblsotlság  által megvizsgált 1942. évi 
méri«g a ssövftkeset  helyiségében klfűggeasietett  óa 
a tagok által megtekinthető. 

JEGYZET Hi a jun. 19-ére hirdetett gyűlés nem 
lesa határozatképes, akkor ast most 1948. Jun. hó 26 ára 
a jslzstt helyre és Időre öasaehivjuk, amikor a meg-
jelent tagok határoanak. 

K-sIt Cslkaaereda, 1943. májua hó 26-án. 
Ai lgaagatóeág. 

Mörieg-aaamla 1042. deoamber 31-én. 
VAGYON: PánzkÓBsIet 264.26 P. Központi űalet-

résaek 600 pengő, különböző adósok 4 766 pengő, 
gépstc, feis«er»l4nek  és berendelés 6.679 68 pengő, 
saját áru 69 22882 o"wó. üzletrész hátrálék 17X)88'60 
pangó, össaesen 87.617'26 pangó. 

TEHER: Jigyaett űzletrAaiek 86.620 — pengő. 
árukttlönboi-«l tartalék alap 17 768 66 penzó. köipontl 
folyóasámla  638 38 pengő, különböző hitelezők 29 999 72 
pengő, átmen -ij >ételek 600.—pengő, nyereség8095'61 p. 
összesen: 87.617 26 pengő. 

Nyerssé^ vasstazeg ssámla 1942. deo. 31-én. 
KláDASOK : Személyi kiadások (fizetések  stb.) 

2.426 — pengő, dologi kiadások (fűtés,  világítás stb.) 
4 083 29 p^ntő, háabér 1040— pengő, alapítási költ-
ségek 316 44 pengő, hitelek után fizetett  kamatok 64 12 
psngó. nyereség 8.096 61 peugó, össsesen : 11.01486 P. 

BEVÉTELEK: Arujóvedalem 7614 p^ncő, belé-
pési dijak 264 penső, egyébb jövedelmek 3.186 86 p9ngó, 
össsesen: 11.014 86 pengő. 

Aa lgangatóság. 

Ssárhegyl erdóbirtokosBági társulat .Csik vm." 
Szám 208—1943 

Hirdetmény. 
A ssárhegyi erdóbirtokoBSági társulat el-

nöksége, 1943. évi junlus hó 14-én d. u. 
2 ó r a k o r , nyilvános ssóbeli árverésen hasson-
bérbe adja a társulat tulajdonát képezd 5509. 
holdon termő, mindennemű erdeigyűmőlos és 
gomba termését, 1943. évre. As árverés a tár-
sulat irodájában IOBS megtartva. 

Kikiáltási ár 1600 Pengő, a bánatpéns 
ennek 10 ssásaléka. Árverési feltételek  a tár-
salat irodájában megtekinthetők. 

Szárhegy, 1943. év május hó 19-én. 
Sajgó József, 

elnOk. 
Keresztes látván, 

jegysA. 
Vékát 




