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"[eremtsük meg a foltozott cipő 
és a kifordított  ruha divatját. 

Szász Lajoa közellátásügyi miniszter 
széiea látókörrel igyekszik az orsság min-
den polgárának biztoaitani az ellátását. Ter-
méBsetesen es osak abban az esetben sike 
rül ha fegyelmezett  polgárokra támaszkod-
hatnak a rendelkezések. 

Tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. — 
Ebben az országban még panasza senkinek 
aem lehet. A háború megkiméite a polgári 
társadalmunkat. Meg uenkinek a há:a nem 
omlott ÖBSze. Mindennap jól lakunk, nyugod 
tak az éjszakáink. Anyát a gyermekétói, a 
család boldogságát még nem vágta dara-
bokra a repüld bomba. 

Adjunk hálát az Istennek, hogy még 
az ország minden polgárának /aegadta a 
mindennapi nyugodalmat és kenyeret. Ha 
megőrizzük a fegyelemnek  köielező paran-
caát, ha hallgatunk vezetőinkre és tisste-
letben tartjuk intézkedéseiket, akkor ezután 
sem lesz baj. 

Látjuk, tudjuk, hogy akadnak közöt-
tünk elégedetlenek. Nem akarják tudomá-
sul venni azt, hogy a háború bizonyos fokú 
lemondásokat követel. Egy cigarettáért, 
egy pofa  bagóért eladnák leikük DdvOasé-
gét. Vigyázni kell ezekre. Szeretettel kézen 
kell fogni  éa figyelmeztetni  kell azokra a 
szenvedésekre eaetldg még keményebb 
megpróbáltatáaokra, amikkel az iiyen idők 
járni ssoktak. 

Ebez pedig elaóaorban a vezető magyar 
társadalom jó példa mutatása szükséges. 
Lemondást kérünk az egéss vonalon. Senki 
közöttünk előnyökben ne dúskáljon. A köz-
ellátásügyi miniszter azzal a felhívással 
fordult  a nemzethez, hogy a háború tarta-
mára tegyük divattá a kifordított  ruhát éB 
foltozott  cipót. Becsüljük meg a ruhadarab-
jainkat és ujat ne aserezzünk. Nézzük egy 
mást annál nagyobb szoretettel, minél kopot-
tabb. Hiszen mi jól iamerjük ezt a divatot. 
Igy volt ez a román megszállás idején. 
Valakit minél jobban lerongy oaitott a kisebb 
ségi sora, annál tiasteletreméltóbb volt a 
szemünkben. Legyen en most is igy. Vég-
eredményben a legtöbb embernek van annyi 
tartalék ruhája, hogy a közellátási ne vegye 
igénybe éa hagyja a ruházati oikkeket azok-
nak, akikről a közellátásnak valóban gon-
doskodnia kell. 

Tetteket kérünk, lemondásokat várunk 
a magyar társad «lomtól. Eiég volt a foly-
tonos szófeosérlésekből.  Tesaék minden 
magyar ember a saját hásatáján lépjen rá a 
lemondásoe, becsületes tahai ékossag útjára. 

Értesítem az őrlető közönséget, 
hogy a P a p p Károly fele  malom 
üzemben van, bárminemű őrlést 
elvállal. El és visszaszállít, őrlőt Kosutb 
L. u. 3. sz. alatt Is átveai. Telefon  80. 3-3 

A s ü í e p i i uiwüzeíkív csíki munkaterve. 
Szeptember '20-án C iks<jrúdábau megnyílt 

a székei) fjidl  ind veszeti'- esztendő csi&megyai 
réaze H. Ezzel az ünnepé ,es mozzanattal elkez 
dódiitt értékeink szambává 9ie. Akármennyire há-
ború van még Bem szabai, érzéketlenül elhaladni 
a milvâbzetl esztendő esen ényei mellett. A kul-
tusz kormány nagy áldoz ttal rendezi meg szá-
munkra ezt a kulturális é; jtbemutatónkat, amely-
nek a célja voltaképpen -«, hogy megismerjük 
aaját magunkat. 

A művészeti esztendi caiki rÓBze Cuikaze-
redában epitőmlivéazeli kifutással  kezdődött meg, 
amelyet a polgári iskola Lagyiormébeo Ybl Ervin 
min. oszt. tanacjos nyitót; meg. Száaz Qeró pol-
gármeater éa Bjkó Jíilmá' polg. iakolai igazgató 
lulktB üdvözlő szavai utái Vb. Ervin a kővetke-
zőket mondotta: 

Magyaroraaágon a n «vészetek sorsa épp-
olyan tragikus fordulatokk  .1 teli, mint a nemzet 
történelme. DiCBöaeges, i nyes korszakok után 
szinte végzetszerüeo követ keznek a régebbi ered-
ményeket megaemmiaitó ö jzeroppanások. A XIII. 
tzázadban a tatárok szánt* itak végig az országon, 
a XVI. és XVII. szizadbhi padig a törökök ural-
kodtak 150 even kereaztii. aazank legfontosabb 
részeiben. A harc felelme:  .H zaja tombolt, vagy 
a temető némasága halig; - tt földünkön  ; a meg-
maradt r é s z i > k P ' r l l l g C - í l í ; . : n v H p r ö v » l , b á t o r t a -
lanul, magukrabagyva bandukoltak a nyugati 
fejiódéa  utan. 

A magyar nem verbeli építkező nép Keleti 
hazájából, mint népvandorlaakorabeli elődei, nem 
hozott magával építő gyakorlatot, no nád éieta a 
pusztai vándo-láehoz szokott, Magig a kereaztény-
Beg felvétele  után a nyugati taoulaágok alapján 
ö is építkezői kezd -tt. Ig>z, hogy egykori épitke-
aéseink közül aok volt idegen meater munkája, 
de caaihatatlan bizonyítékaink vannak arról, bogy 
nem egy müemlékttnk magyar tervezőtől szar 
rntzik. Sajnos, eaek legnagyobb réa;e e'puaztuit, 
î y méltán d vezhetjük a szűkebb Migyarországot 
a műemlékek temetőjének. 

Erdélyben, a Székelyföldön  szerencsére nem 
azántott végig a pusztuláa ekéje, a magyarságnak 
itt megmaradtak évatáaados templomai éa házal. 
Ezért .lazteljük az erdélyi épületekben a magyar 
épitéazei óai formakincsét.  A székelykapu, vagy 
az erdelyl torony, melyet nyugati kópéidák után 
alakítottak át a maguk az-̂ ranyebb Igjayeihez, 
épp ugy megkapó bizonyítéka a magyar épitó 
teheteégnek, mint a magyar népművészetnek. 
Mintha a magaaabbrondü architektúra éB a nép-
müváazet határai egybefolynának,  hogy zamitos, 
régi formákban  nyilatkozhassanak mag. Nem hi-
aba tanuitak annyit fóvároal  építészeink a szé-
kelyektől, nem ok Léikül igyekeztek architektú-
ránk stílusát erdélyi elemekkel átitatni. 

A most megnyíló kiállitáa azonbai nemcsak 
Erdély építőművészeiét magasztalja fel,  hanem 
Ízelítőt ad a magyar urbanizmus szelleméről, a 
magyar építészet uj útjairól. Nekünk nincaonek 
régi nagy metropolisaink, ezért különös gonddal 
kell megbecsülnünk sserénytibb városainkat. Egy-
egy gondosan helyreállított, meghitt utcarészlet, 
melyet megtisztítottunk a kiabáló. Ízléstelen üz-
leti porláléktói, egy-egy floomvonalu  XVIII. szá-
zadi palota, vagy a XIX. század elrjeról VHIÓ, 
egyszerűségében ia nemei városi épület, kitűnően 
példázza, ml. ént kell gondoakodnunk az őseinktől 
óröklütt, ezerényebb műemlékeinkről. 

A budil Várban, vagy a régi köntöaében 
újjászületett Székesfehérvárott  láthatunk ilyen 
patinás épületeket, utcákat, amelyekbe olyan jól 
Illenek a hozzájuk atliiaált kutak vagy aaobrok. 

Vlsiont a megváltozott, uj világ sokemeletes 
tárgyi agos Borházaiban egészen máa eredmények-

hez jutva ie, a székely épitéazetben felismert 
erenyek-n, lufikat  tapasztalhatjuk. Mas a falu, 
maa a varoa lakójának szükséglété, igenye, élet-
bivaiáaa, egymaarauialtstga, termeszetazerttleg 
különbözniük kell otthonaiknak ia. De mind a 
keltő az egyszerűségnek, őazinteaégnek, célszerű-
ségnek, anyagazerüaégnek kell áthatnia, amely a 
mai arcbitekiurat ia jellemzi. Kiálliláaunk ia ezt 
domborítja ki. 

Ramsijük, hogy azékely lestvéreink olyan 
odaadáBaai fogják  ennek a kiállításnak látnivalóit 
tanulmányozni, eredményeit leazürni és felhasz-
nálni, mini amilyen szeretettel éB lelkesedéssel 
boztuuk ezért áldozatot. 

Ebben a reményben nyitom meg Szinyei 
Merse kultuazmiciazter ur őexcellenciája nevében 
az épilőmüveazeti kiállítást. 

Ezután Csikóa Tóth András tanár bemutatta 
az építész jti kiállitáa gazdag anyagát, a bemu-
tatón uem láttunk nagy érdeklődést. Ennek nagy-
részt az volt az oka, hogy az emberek nem veszik 
eazre iiyen haboru i időkben a valódi értékeket. 
Azután nem voltak kellőképpen felkészítve  Bem 
az egeaz művészeti esztendő nagy átfogó  calkitü-
zóaetre. Az építészeti kiállitáa mindjárt bemutatta 
sajátos építészeti multunkat. Ahoz, hogy öntudatos 
nemzet lehessünk, okvetlenül kell ismerjük mul-
tunknak est a reazét ÍB. 

A székelyföldi  mttvészati esztendő megkez-
ÂFJU.I, iUüjk miud-a ÍL'Í.-JCI kísérjük azzal az 
érdekiődeaacl, mint amelyet megkövetel a jövőnk. 

A mü veszeti esztendő munkaterve szerint 
minden hónapnak értékes, nagy gonddal össze-
állító I esemanye van. Kiaérje aat figyelemmel 
minden inagat öntudatosnak valló magyar ember. 
Végered nényben az igazi magyarság nem annak 
állandó hangoatatáaábau áll. Folylonoa tanulásban, 
művészi értékeink biztoB lam--résében. Hiába be-
szelünk egyaógről mindaddig, amig nem Ismerjük 
a magúik Bajátos múltját, addig nem tudunk lel-
kileg egyforma  beállításra hangolni. Addig vesze-
kedünk, gyűlölködünk nem egyszer a magyar 
szemlélettől egészen távol álló idegen járszallagon. 
összeveszünk, késhegyre kerülünk, mert a da-
lunktól kezdve ugyazóíván az egész nevelési rend-
szerünkben idegen levegőt Bzivtuok. Nem vagyunk 
bibásak Bokazor, amikor veazekedünk. Nem baj. 
Figyeljünk becsületesen a székelyföldi  művészeti 
év tanításaira. Sok olyan utat mutat, amelyen 
elindulva találkozni foguak. 

A cíiki művészeti esztendő októberi műsora : 
1948 október  9.-án 11 órakor a népművé-

szeti kiállítás megnyitása a polgári iskola nagy-
termében. 

Október  7.-én 19 órakor a Pécsi Janus 
Pannonius Táraaság irodalmi estje. 

Október  21. én az ezerévea magyar művé-
szei és Európa. Előadás a Turul moagóban. 

Október  24 -én a magyar műemlékek ki-
állításának megnyitása. 

Október  28-ia a magyar aene helye az 
egyetemes zonemüvéazetbjn. 

A művészeti esztendő minden ezeményét 
annak idején részletesen ismertetjük, arra kellő 
idóben emlékeztetni fogjuk  közönségünket és kér-
jük, hogy szeretettel kapcao ódjon bele abba a 
nagy építő munkába, amelyet Baolgál. 

Szeptember 20-tól 
mindennap aa Európa é t termében 
V á r h a l m i O. J o a s e f  ksloaivárl 
k o m b i n á l t a e n a k a r a 

h a n g v e r s e n y e z . 
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Székely sors kérdések. 
A cslksomlyél Mária-napi bncan hova tovább 

egyenrangú kaid lenni n pünkösdi búcsúval. A 
regenián „Url" bucin évről-évre nő terjedelemben, 
áhítatban éa jelentőségben. 

Ma már Mária nevenapján tlaearea tömegek 
keresik fd  a Somlyói Segítő Mária kegyhelyét. 
Bat láttuk a Bieptember 12-én megtartott Maria 
bucaun. A mai zűrzavara, gyűlölködő, puaztitó, 
emberek millióit blzonytalanaágba éa kétségbe 
kergető időkben a lelkek mélyébő. feltört  a hit, 
a tudat, hogy az emberi tehetetlenaégen ea nyo-
morúságon tui, ott kereaaen biaonnyoaaágot, vé-
delmet, eletet, aki azt mondotta: .Én vagyon aa 
él?l, igazság éa aa ut." 

A vasárnapi éneklő, Imádkozó, gyónó és ál-
dozó aaékelyek earei térdeltek a Bomlyói Segítő 
Mária kegyBzobra előtt ea megtalálták az életet. 

De a caikaomlyói buc^uk, a székelyek bucsul 
ezentúl még máai ia jelentenek. 

Faji megnyilatkozás, jelenlkeaés a népek 
Boraiban, üzenet a többi magyar teatvéreknek 
innen a kelet védöbáatyájáról: „Vagyunk, sokan 
vagyunk, eróaek, Úatalok vagyunk, élni akarunk I 
Élet-teret kérünk I" 

A moat lezajlott Mária bucau lelklaége mel-
lett ezt a faji  célt szolgálta a vasárnapi buceu 
Ünnepi egybaai szónoka, a már hirea ferences 
missziós szónok P. Lukács Manafréd.  P. Mánsvétet 
hallgatni mindig élmény, lelki megujuláa, fují  erő-
gyarapodás. 

A székely édesanyákhoz és rajtuk keresztttl 
azólotl minden vezető éa alattvaló igaz magyarhoz. 

Az uj SzeutiBtváni Magyarország felépítődé-
ből moudotta: .Riszt kér a székely nép. Sokan 
vagyunk a mert a azékelyanyák teljesíteni fogják 
anyai kötelezettségeiket, még többen leszünk. 
Azért azlik nekünk a három székely vármegye, 
életteret kérünk. 

Az egész Erdélyt elakarjuk foglalni,  a nagy 
magyar Alföld  határan akarunk kfzil  fogni  ma-
gyar testvéreinkkel. Ebhez sok-tfok  Bzóke'y gyer-
mekre van szükség." 

Székely anyák I teljesítsétek kötele^égteket-
Valialjátok a gyermeket, mert mioden gyermek 
egy-egy tégla az uj Nagy-Magyarorazág felépí-
tésében. Mintha minden székely goodo at, akaráB 
éa életerő ebbe az egy F ;renc a szívbe sűrűsöd-
nék össze Szócsöve, prófétája,  lángle kü apostola 
P. Mánsvet népének. 

Ez a székely nép megárti, követi fez  rét éz 
mtndeu azékely férfi  és édesanya, minden székely 
ifjú  és lány a meg a kia-székely gyermek ia tel-
jesíteni fogja  kötelességét. M E. 

Vár a szociális újjáépítés! 
Mindazokban, akik felelősségteljes  érdek'ő-

déaael nézik nemzetünk sorsát, önkéntelenül IB 
megerőaödik a háború után elkövetkező felada-
tokban gazdag anyagi és erkö'c i újjáépítés gon 
dolata. Miként segíthetünk társadalmunk ég tő 
problémáin? Hogyan előzhetjük meg és orvoso'-
hatjuk a szociális sebeket? Lázae, nyugtalan kér-
déseinkre nyugodt azakérteiemmel, biz OB hozzá-
értéssel caak akkor Adhatunk mngf  i' ló választ, 
ha nem a máaok véleményét hangoztatva, hanem 
önálló tudorná. yoa felk-  szűlts- ggel nézünk a kér 
dések mélyére. 

1943 szeptember 17. A kolozsvári m. kir. 
Fí-rencz József  Tudományaiéin táraadaimi, lélek-
tani, jogi és közgazdasági kérdésekben elméi ti 
tudást és gyakorlati jártaaságo: nyújtó zaoclálls 
tanfolyamára  nagy számban futnak  be a felvéte-
lükéri folyamodo  férfiak  és nők kérvényei. Ért-
hető ia a nagy érdeklődéB, hiszen a szociális 
pálya ma már nem c-mpán a fanatikusan  Uzdó 
emb rbarárok lemondó életét jelenti, hanem az 
Országos Nép- és Családvédelmi törvény által a 
megállapiiot keretbk között biztoa megéhMétt 
ia nyújt. 

Az Országod Nép- és Családvédelmi Alapot 
létesítő XXIII. t. f.  elrendeli, hogy minden váron, 
vármegy és járás külön szoc á ia gondozót kö 
t^lea alkalmazni, de egyszersmind azt la kimondj*, 
hoiry 1946 januar 1-tól szociális felügyelő,  szo-
ciális szakelőadó, közjóléti e ó do, Bzoc;álÍH e ő 
adó caak az lehet, aki aa erre a célra felállított 
egyetemi szociális tanfolyam  elvégzése után az 
előirt szakviziig t sikeresen letelte. Az erdílyl 
részeken a képzést a Fareuca Jtssef  Tudomány-
egyetemen felállított  azociá'td tanfolyam  végzi. Az 
elméleti képzés ideje 3 tanulmányi félév,  a szük-
ségea gy&koilati jártasságot pedig 1 félév  alatt 
aaeralk meg a hallgatók. 

Felvételt nyerhetnek a Farencz Józaef  Tu-
dományegyetem rendea hallgatói, továbbá aaok, 
akik legalább köaéplakolal érettségi blzonyitvány-
nyal, vagy ezzel egyenlő értékű végzettséggel 
rendelkeznek. 

Nemzetpolitikai célnak megfelelően  a tan-
folyam  költséget Inkább jelképeB természetűek, 
hogy a magas dijak senki tanulmányi ssándékának 
ne állítsanak gátat. A "beiratkozási dij 2 pengő, a 
tandíj félévenként  10 pengó. Azon hallgatók, akik 
egyldéjúleg a Ferencz József  Tudományegyetem-
nek nem rendes hallgatói, félévenként  20 pengő 
mtllékdljal fizetnek. 

A kormányintézkedések |i>betővé tették, hogy 
a négyfsléves  szociális tar.foly-mot  aa egyatem 
hallgatói egyetemi tanulmányaik során tetszés 
szerint hat, hét vagy nyolc féléven  át egyetemi 
tanulmányaikkal egyidejűleg hallgassák, Illetőleg 
végezzék. E r ndezéB folytán,  beti 8—10 óra hall-
gatással a szociális kflügazgatáaban  éa védelem-
ben haaznosltbató végzettségre tthetnek azért. 
I yen értelmű párhuzamos hallgatás esetén a be-
lratásl költség félévenként  2 pengő, a tandíj pedig 
6 pengó. 

A belügyminiszter által nyújtott további nagy 
kedvezmény, hogy a tanfolyam  tartamára évi 
1000 pengőig terjedhető ösztöndjat adományoz 
azoknak a hallgatóknak, akik legalább négygyer-
mekea családból származnak, kedvezőtlen anyagi 
körülményeik igszoltak éa az elBŐ félétet  leg-
alább „jó" általános eredménny-1 végezték. 

A b -Iratkozás VÍ'RBŐ határideje Bzeptember 30. 

Beszolgáltatások Gsikországban. 
A termények beszolgáltatásának szüksége any-

nyira köztudaté vélt, hogy ez ellen általában panaaz 
ritkán akad. A baj, éa a sok mende, monda inkább a 
beszolgáltatás tekhnikai nehézkességei miatt van, ée 
azon aggodalmaskodásban, hogy egyesek a másak ro-
v&Bára nem bnjnak-e ki a kötelezettség alul. 

Kendezett gazdasági viszonyok mellett, a .lur-
caek féle  múd ellen kifogás  alig lehető, liisz minden 
sorén érezhető a könnyítésekre való törekvés. Sok 
féle  modot nyújt BZ egységek kiegyenlítésére. Nálunk 
azonban aajnos a módokban nem igen válogathatunk, 
hisz eg'sz gazdálkodásunk alapja roza, zab, árpa, 
pityóka, széna, szalma^A mi ezeken felUl  vau arány-

: lag igen kevés. Természeti viszonyaink pedig nem 
csak az országos átlagtól, de a szomszédos székely 
vármegyéktől ÍB igen lényegesen kiilönhözuek, ugy 
bogy kormányzati szempontból bármennyim la indo-
kolt, hogy «gyes vidékekkel nehéz a rendeleteknél 
kivételt tenni, mégis helyesnek vélném Csikorazágra 
nézve jövőre a következő eljárást. 

Minden évben kellő időben a vármegye alcaiki, 
felcsiki  éa gyergyói járásában végeztessék hiteleB 
proba cséplés, bogy az egyes terményekből kat. hol-
daukiut mtíDiiyi termés lett. Hasonlúlag a réti és er-
dei széna termése ia állapíttassák meg; ez alapon 
ismerve a vérmegye mivelési ágankinti tmUletót, kiiunyü 
megállapítani az egész megye pontos termését. 

A mai mezőgazdasági tudomány mellett ponto-
aan ismeretes, hogy mennyi az állatok élet fenntartó, 
és termelő takarmány szükséglete, darabontint illetve 
lUOO kgrm élő súlyra vonatkoztatva. lemérve a me-
gyei illat létszámát, könnyű a pontos megállapítás. 
Az emberi ezükeéglet is közismert. 

Ezeknek nz adatoknak birtokában a kormány 
hatalom állapítsa meg, hogy Caikvármegye az egyen 
terményekből mennyit kötelea beadni egv ösazHghen. 
Például a rozsból BO vagont. A többit teljesen bízza 
a megye vezetőire, gazda szerveire, ők községenkint 
egymáaközt arányosan és igazságosan felosztják.  A 
talu igen jól ismeri gazdáinak tehetőségét, éa tndjík 
kitől mennyi várható. Könnyebben ée oltsobban össze 
azedi, mint a viszonyokkal nem ismerős idegen. 

Az első világháborúban mint pityóka rekviráló 
biztoa dolgoztam. Ezzel a módszerrel sehol aem ke-
rblt sor, a szó szoros értelemben vett rei]virálásra. 

Minden községben előre megmondottam mennyi 
vagon pityókát várok egy-egy községtől. 

A községi elöljáróság rövidesen az egyea gaz-
dáktól hamar beszedte, mert ritkán akadt, aki ellent-
mondott volna a kiszabott beszolgáltatandó mennyi-
ségnek. 

Ha mégis egy kettő akadt, annál azonnal rész-
letesen utánna néztünk, s a valóságunk éa igazságnak 
megfelelően  könnyen tudtunk intézkedni. 

Könnyű dolog kritizálgatni, ezt ie azt is ajánl-
gatni. mégis Csík sajátos viszonyainéi fogva  meg-
érdemlmé, bogy legalább próbából vele jövőre kivi-
telt tegyenek, mert pl. ez évben ia az erdei szénából 
a kirótt meunyieéget beszolgáltatni szinte a lehetet-
lenséggel haláros. A csángó és több begyi községben 
még szalmával sem pótolható. A jó akarat azonban 
meg van mart mindenki tndja, hogy első a katonai 
a hazai érdek. Sitke  Mifiilr 

Meg kell szüntetni egy nagy közBég 
ötven éves békétlenségét. 

Ditró 1943. szept. 21. 
Tinóvá. Ez nem más, mint Ditró községnek ha-

talmas erdő része. Ezzel kaposolatban a mnltban oly 
dolgok történtek, mellyel a ditrói nép sót egéaz vár-
megyénk vezető elemei lelkileg soha ki nem béklllnak. 

E oikk írójától távol áll az, hogy a régi hibák 
sebeit tel vágja B ezzel egy társadalomban szétosztó 
vihart kelteen. Sót az a célja, hogy ezt a sebet, a 
mely az anyagi károk mellett sokkal nagyobb lelki 
megrázkódtatást idézett eló, addig békén élő székely 
nép lelkében örökre begyógyítsa. Tehát nem célom az 
abban résztvett vezetőket vagy utódaikat bántani, 
hanem ezzel ellenkezőleg e uévvel kapcsolatban együtt-
járó a a nép lelkét keserűséggel eltöltő gondolatot és 
fájdalmat  örökre lezárni. 

Mi is történt ott ?! A tJO-as évekbeu ÍJitrú 
községnek mintegy 52.000 bold területe volt a mely. 
bői 17 ezer szántó és 35.000 bold pedig legelő éa 
erdő, mint községi közvagyon. A képviaelő testillet 
azon időben ugy határozott, bogy ezen közvagyonból 
állami engedéllyel H000 holdat kiszakít éa azt a köz 
aég legszegényebb emberei között Ditró I. fa  II. 
lakossága között felosztja,  bogy azok is gazdaságilag 
elővegyék magukat Abban az időben szokatlan szo-
ciális érzékre valló inditványt a kormány magáévá 
tette és a 8000 holdat fel  is osztotta. Amint azt 
egyesek megkapták e szép vagyont telekkönyvileg 
magukra is Íratták, jobban mondva telekkönyvileg ia 
rájuk Íratott. Azonban soha életükben nem használták. 
Azt tanácsolták egyeseknek, bogy alakítsanak a falu-
ban agy társaságot az ugy nevezett Tiuóva közkere-
seti társaságot és a tudatlan néptől a napokban ka-
pott gyönyörű vagyoni szedjéa össze az erdőt adják 
el szóval, szép üzletet csináljanak, ami meg is tör-
tént. Midőn a nép észrevette, hogy megcsalták, 
pert indított a Kuiia megsemmisítette a vásárokat de 
a Kúria ítélettel szemben oly egyezségre bírták a 
népet megint, a melynek értelmében a nevezett Tinóv a 
mégis csak elveszett. 

A másik ami még ennél aulyosabb az, bogy az 
arányosításnál a még meglevő közvagyont felosztot-
ták a uagybirtokosok között ekkor a község fenu-
tertására 1600 hold erdős területet liBgytak, melyei 
Tiuúva erdő mellé szakítottak ki. Midőn a közaég ezt 

: számba akarta venni, a nevezett Tinóvá réezvénytár-
| snlat ezt is a már megnevezett erdőhöz csatolta éa 
! azt mondotta, hogy igaz bogy a gyerffyóazentmiklósi 
telekkönyvben az IDOO hold erdőterület be van je 
gyezvu de ennek területe tényleg nincsen, ez csak a 
holdban lehet. 

A ditrói kisemberek, az arányosítás után mint 
kis birtokosok vagyonukat egy helyre téve megala-
kították a mostani birtokoaaágí tírnulatot és pert iu-
ditottak a község érdekében, mini a közaégnek er-
kölcsi testülete az 1500 búidért. Sőt az 1500 hold-

j búi az akkori földművelési  minisztérium 6 hold erdőt 
' mégis vásárolt azért, hogy a székelyek perét a hatal-
mas társulattal szemben győzelemre juttassa. Az ak-
kori tiildmüvelésUgyi minisztérium Térffy  Bélát aki 
későbben földművelésügyi  miniszter lett, küldötte ki 
az ügy kivizsgálására, ki felmérve  az egész Tinövát 
megállapította hogy igenis a Tinova 1500 holddal na-
gyobb mint amennyit megvett a társulat éa nem a 
holdban hanem a földön  a telekkönyvi rajz alapját 
talál'a meg a ditrói 1500 holdat. 

Ez a tényállás ée ez a valósag, A per 1914-ben 
a háború miatt akadt meg. Moat arra kérjük aaokat 
a kiknek módjukban áll, hogy ezen régi és fájdalmas 
dolgot egyazereminden -orra intézzék el. Adják viasza 
a népnek a Tinóvá talajt és adják vissza Ditró köz-
ségnek fenntartását  szolgáló 1500 hold talaját a me-
lyet fiatal  erdő vett fel;  s ezzel a multat a mely oly 
rettenetes sokat ártott különösen lelkileg e népnek 
tegyék jóvá I Térlfy  Béla őméltósága még életben van. 
uj per esetén csak njabb fájdalom  és keserűség fonná 
be a lelkeket, habár a ditróiak a peit megnyernék. 
Nem akarok senkit bintani, de beszélve Kovits lát-
ván mostani biróval, Birit Sándor birtokossági elnök-
kel ée az ő véleményeik is az, hogy a Tinóvát oaak 
igy lehet békességesen lezárni. Pálffy  erdőgondnok 
nagy magyar szívével azivesen áll rendelkezésére ez 
ügyben mindkét félnek  a mag.ar békességért 

Egy ditrói. 

Hvsznált farâmta  oséplökészletelm 
kiárusítom 

720-tól 1200-aalg meglepő olcsón. Kérjen ajánlatot! 

BIRÚ ANDRÁS ^ t a s w a r -
BALATONSZENTGYÖRGY. 4 -



39. g«ám. C S I K I L A P O K 3 ik oldal. 
Bocsánatot kérünk... 

Herczegh Ferenc 80 eittendös. Az égési ország 
Ünnepli u írót Kétségtelenül nagy idd nyolc értized. 
Az aki a jó Istennek Hit a különös ajándékit akkora 
teremtő lendületben kihasználhatta, mint Herczegh 
Fereno megérdemli, hogy méltó módon megemlékezze-
nek róla. Nem lehet ellene aenkinek kifogása.  Nincs ia. 
Igy júl tette Háromszékvánne*ye törvényhatósága ia 
amikor közgyűlésén hangot adott a nagy iró iránti 
megbecsülésének. — Egéaxen túrosa ez az élet éa benne 
az írtkelések. Lehet rajta gondolkozni, Éppen ezzel 
kapcsolatosan a Székelyföld  kel 10 közepén az emher-
uek eszébe juthat, hogy szegény Szabd Dezső kétség-
telenül kirobbanó tehetsége a fajtájának,  Háromszék-
hez is áll olyan közel, mint Herczegb Ferenc éa mé-
gis a mult évben, amikor betöltötte a 60-ik születés-
napját Háromszéknek egy szava sem volt ai emberi 
életkornak ebez a tiszteletreméltó állomásához. Vagy 
lagaszkoilnak Háromszéken a nyolcvan esztendőhöz. 
Szabó Dezsőnek azért nem ment olyan jiíl világéleté-
ben. hogy várni lehessen á juttatandó elismeréssel még 
busz esztendeig. Az S idegeire ebben a hazában nem 
jártak olyan derűs, kiegyensúlyozó és életnyujtú idők, 
hogy kilátisosan megérhesse szűkebb hazájának a 
uyolvanadik esztendejére tartogató hálás emlékezését. 
Ezért jó lesz közelebbről a hazaiakat ia beállítani az 
oliemerée sorrendjébe. Ne hanyagoljak el a magunkét 
se. Tompa László a költő most 60 esztendős. Mernék 
togadni aenkinek eszébe se jut. Bocsánatot kérünk, 
lehetne tovább folytatni  azt az igazságtalanságot, ahogy 
mi az értékeinkkel szemben eljárónk. Egyelőre legyen 
elég ennyi is arra, hogy ébredjünk... 

Shakespeare éa Karády... Ez a két illusztris név 
került egymás mellé a számitóan leleményes rendező 
jóvoltából egy magyar filmen  — írja az egyik szín-
házi újság. Sbakespearetől az ötlet, Karádyé a szellem. 
— Jó-jó, világért sem akarunk kötekedni. Nem tarto-
zunk sem a mtlvészoA közismerten jól adminisztráló, 
hangulatkorbicsoló köréhez, sem az ellentáborhoz, de 
bocsánatot kérünk a két név mégis osak sok egymás 
mellett.. 

lloháosi vész: 1526. augusztus 2M. Szomorú 
dátum a nemietünk életében. Beszámolót olvasunk 
egyik vidéki újságban, Moháos városa megünnepelte 
nemzetünk színe-java elhullásának ezt a tragikus évfor-
dulóját. A beszámoló szerint az Ünnep szónokai szól-
tak ott ékes német, bunyevác nyelveken, csak éppen 
magyarul nem akadt mondanivalója senkinek. Pedig hát 
ugye mégis Mohács volt nemzeti nagylétünk nagy teme-
tője, ahol elhullt a nemzet disze s virága.... 

Mostanában legjobb hely az indulatok megfigye-
lésére a dohányárudé. Itt ugyanis a rossz idegekkel 
találkozik az ember. A nikotinnal lestrapált, megmér-
gezett polgár kergeti a világ egyik legkövetelőzőbb 
szenvedélyét Ennek pedig nem tanácsos elejébe állni. 
Borzasztó mire képes. A gyanúsítástól az emberölésig 
mindenre. A háborgásnak olyan változatait játsza ez 
a gyilkoló-füst,  a fegyelmezetlenségnek  akkora hullá-
mait dobja, ami elképesztő. Vannak a fenyegetőző 
típusok. Ezek naponkint feljelentenek.  Mindenkinek van 
valami miniszteriális nagysága, akivel majd elintézi a 
dohányáruét. A másik megalkuvóbb az már az urakat 
szidja. A hangjuk meglepően lezülött. De az igazi 
áldozata ezeknek a nikotin-elvonó kényszer időknek 
mégis osak a fehérnép.  Nem a cigarettázó áramvonalas 
változata a nőnek. Nem. Hanem az éllettárs, aki srra 
teremtetett, bogy jóban éa rosszban segitő-társ legyen 
a térti oldalán. Nahát ezeknek a sorsát nem irigyeljük 
a csökkentett nikotin adagon gyötrődő világban. 

A kirakatainkban borzalmas magyar helyesírás-
sal hívják fel  a közönség nagyrabeosült figyelmét 
egyik-másik eseményre. — A levente egyesület leg-
utóbb „lapdarugó mérkőzést" hirdet. Általában ugy 
néz ki a hirdető kedvünk mintha Soroksáron járkál-
nál és nem a Székelj töld szivében. Bocsánatot ké-
rünk mégis csak sok egy ki ősit . . . 

A leány-ifjuság  nagyszabású 
megmozdulása városunkban. 

Leányaink ifjtuági  szervezetei: a Katolikus Leá-
nyok Országos Szövetkezetének (Klosz) helyi tagozata 
(az u. n. Leányklub), a Dolgozó Leányok egylete (DL), 
a Kaláka Leányegylet (cselédpatronázs) a Kat Akció 
haaaflaa  éa vallásos, magasrendű nemxetnevelő prog-
ramjának szellemében és keretébea, lelkea buzgalom-
mal a nj leadtt] ettél kívánnak munkára felsorakozni, 
minden viharok között a nemzet legfőbb  fentartó  oaz-

É R T E S Í T É S 

C S Í K S Z E R E D A É S S Z É K E L Y U P V A R N E L Y HÖLGYE INEK-

Tisztelettel értesítem Csikssereda és Síékely udvarhely nb. 
hOlgykflsdnségét,  hogy as orsságsserte jó hirnevérAt ismert 

K O L O Z S V Á R 
cégem dúsan felszerelt  raktárával mindkét város Őszi vásárján résst fog  venni. 

Olyan gazdag és dus választék: szörmebunda, téli* és átmeneti kabát 
fog  a nb. hOlgyközőnség rendelkezésére állani, hogy a legkényesebb igénytől, 

a legsserényebbik mindenki igényét ki fogja  elégíteni. 

lopainak és értékeinek a család, a haza ás egyház 
szolgálatában. Céljuk: mélyen vallás-erkölcsi, hazafias, 
szociális, gazdasági és egészségügyi nevelés ut án — 
az ifjú  leventék mellett, addig is, míg a saját Levente-
leánycsapatuk megalakul — igazi, a névre valóban 
méltó honleányokat adni nemzetünknek — s a társa-
dalmi rétegek között fennálló  választófalak  megszün-
tetésével, a közös nagycélokért történő, egységbe tö-
mörítő munkával példát adui a testvéri összefogásra. 

A három leányifjusági  szervezet egyszerre, együt-
tesen, Ünnepélyes keretek közt kezdi meg az idei 
munka-évet okt. első vasárnapján. 

A sorrend a következő : 
Okt. 3-án d. e. Ő-kor Veni Sanote, szentmise 

közös szentáldozás a templomban; 
d. u. 3 órakor a Vigadóban ünnepi diszgyttlés 

dr. Kováts Károly főispán  elnökletével. A diszgyülés 
műsora : 1. Hiszekegy, 2. Elnöki megnyitó. 3. Sza-
valat. 4. Mit akarnak a leányegyesületek ? Előadják a 
leányegyletek képviselői. 5. A Kat. Nőszövetség köz-
ponti kiküldöttjének beszéde. 6. Szász Gerő polgár-
mester szava a munkaadókhoz. 7. Vitéz Miklós Ger-
gely kir. tanfelügyelő  beszéde a talusi és városi Ka-
láka leány-egyletek szoros összefogásáról.  8. Népi 
énekek. 9. Zárószó Biró Ferenc főesp.  plébános. 10. 
Himnusz. 

A leányifjusági  szervezetek vezetőinek lelkében 
Széchenyi szelleme él és dolgozik, aki az ő nemzet-
ébresztő reform-munkájába  be akarta vonni a magyar 
nőket is. Azt akarja a vezetőség hogy nemzetünk 
msi hősi napjaiban, ne hiúságok- és henye szórakozá-
sokban tetszelgő, hanem komoly munka, társas és ön-
nevelés utján kialakult, erős bitü, ép erkölcsű, müveit, 
a nemzet sorsdöntő napjait látó, öntudatos honleányi 
sereg álljon, katonáink és ifjaink  oldalán, a haza szol-
gálatában. 

Épeu azért kérik városunk egész társadalmát, 
hogy egy emberként jelenjen meg leányaink ünnepé-
lyes munkába indnlásán. 

A leányklub tagjai szept. 29-én és 30-án fel 
fogják  keresni leánytestvéreiket otthonaikban, hogy 
beirják őket az egyes leányifjusági  szervezetekbe. 
Kérik e fontos  munkában minden családnak és min-
den munkaadónak jóindulatu, megértő támogatását. 

M M reoiléiMea számokban. 
Fürdőink nyári forgalma  köaludomá^osan 

mloden eddigit felülmúlt.  A szokatlan látogatott-
ságnak megvilágítására közöjük as alábbi ada-
tokat a vendégforgalomban. 

Baováta 
vezet, amely Idén Iz a legdivatosabb éa legkere-
settebb fürdőhely  maradi, mert legnagyobb olyan 
fürdőié  Erdélynek, amelynek malegvlaü gyógy-
fürdője  van Junlus 20 tói augusztus 20 lg, tehát 
két bóaap alatt 126 998 volt Bzovátán az állandó 
belfö'dl  vendégek által eltöltött éjszakák ssáma, 
mlg a külföldi  vendégek 941 éjszakát töltöttek 
el. A legnagyobb vendéglólBsámot, 2409 vendéget 
augwatns 8-án jegyezték fel  Bsovátán. Jullus 
18 tói angnsntus 18-lg általában 100°/o os volt a 
foglaltság,  beszámítva a Begltőalap kezelésében 

letó szállókat ts villákat is. A közismert enjég-
hiány akadályozta a nagyobb korszerűsítési mű-
veleteket s cs«k asokat a kisebb tataroBásoket 
lehetett elvégezni, amelyekre a mai viszonyok 
között ls mód volt. 

Oyi lkos tó 
Defogodó  képessége meBBze elmaradt Baováta 
mögött. I.t a Jelentkezők száma sokkal nagyobb 
«olt, mint amennyi vendéget el Indtak helyesni, 
bár aa ottani üdülőhelyi bizottság és as Brdélyl 
Fürdőszövetség lakásirodája mindent elt övetett 
>bben aa Irányban. Itt valóban szükBÓg volna a 
f  róhe'yek Bsaporllására. Nagyon Bok volt Gyll-
koB tónál Ilyenformán  as á<utazó vendégek ssáma. 
Bgy napi 100-ra, bárom hónap alatt tehát mintegy 
tlseaer emberre tehető. AB állandó vendégek 
száma április 2 tói augusztus 6-lg 4688 volt, az 
eltöltött éjsaakáké pedig hozzávetőleg 20 ezer. 
Sokzzor előfordult,  hogy egyeB vendégek szoba-
foglalás  nélkül mentek le s azntán előssobákban, 
ptdláaokon, sőt Btrazdkablookban helyezkedtek 
»1 és voitak olyanok IB, akik aa egéss éjszakát 
a szabadban, s .tálva, vagy a fák  alatt pihenve 
(öltötlék el. 

Borsaék 
jullus 1 tói augusztus 6-lg 28 866 eltöltött éjsaa-
kát jegyzett (öl. Augusztus 7-en a vendégek ssáma 
2076 volt, tehát caatnem megközelítette Bzováta 
latogatoiteágát. Miután B statisztikai bdatok még 
nincsenek teijesen feldolgoava,  valószínű, bogy a 
tényleges létsaám nagyobb lesa. A férőhelyek 
foglaltsága  a két nyári főbónapban  90—95°/o volt. 

T u s n á d f ü r d ő n 
» vendégek eltöltött éjsaakálnak ezé ma |untnsban 
4760 ju'lueban 27019 volt. A vetdégek ssáma 
junluiban 606, jnlluBban 8366 volt. 

A k i s e b b fü rdők 
közül eddig a következő adatokat közölhetjük. 

Miloiafürdő  foglaltsága  lOOVos volt. Saj-
nos, itt különböző igénybevételek miatt, csak 
mintegy 100 ógy á'lott as Idegenforgalom  ren-
deikezékáre. 

Kovittnának  nnpoata átlag 160—200 fűr-
dóvendóge volt, akik nsgyTésst magánháaskban 
kaptak szállást. 

Uzookafürdőnek  110 nyaraló vendége volt, 
ami 100°/t os foglaltságot  jelen*. 

Homoridfürdőn  tavaly és idén Ssasesen 19 
nj villa épüit. A fürdő  nagyon szépen fejlődik. 
A foglaltság  Jn'lnsban 50—60'/,-os volt. 

Élőpatakon  as előszezon rosBanl átkerült és 
jnllusban IB kevéa volt a vendóg, bár a fürdő 
gyógjhatÓBa kitűnő. Itt aa a baj, hogy még ma 
la Bok villa van román késben és esek üresen 
állnak, mert a berendeaéat elvitték. Bok kárt 
okozott a földrengés  ls és ktslekedése is caak 
jnlinsban javnlt meg annyira, hogy angusatnaban 
már ssaporodott a vendégek ssáma. 

Hargitafürdőn  a rendelkezésre álló kevés 
ssánin férőhely  állasdóan foglalt  volt. Köaleke-
désa as nj autóut révén nagyon jó. lfost  IB több 
építkezés folyik  a gyorz Iramban fejlődő  fürdő-
helyen. 

A B O D A P I 8 T I 
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PISZEL0APÂSÂT. 

Mflsor  kere-
tében fellép co l l in i :::rr0 HAtkfianapokon  egy elöadáa f i i  8 órai keadet te l . 
Vailrnap és HnnepDap 3 elöadáa: delatán 3,5 is este tél 8 Arii kellettel. 

Minden elóadáa ta i jea eatl mfisorral. 
H o l y a r a k : 1 P e n g ő t ő l 0 Pengő ig . 

40 butoroiott azoba kerestetik. 
Munkások éa fuvarosok  Jelentkezzenek a titkárnál. 



4-ilc oldal. C S I K I L A P O K 30. asám. 

Október 5.-ig lehet jelentkezni a csiksomlyói 
Székely Népfőiskola  faragátanfolyamára. 

Harmadik évébe lép a csiksomlyói Baékely 
Népfőiskola.  Aa idén a tavalyihoz hasonlóan 
ifjavezetőképző  it  faragó  tanfolyamokat  lkta-
ieit be tanliáai rendjébe aa Intéaet vezetősége. 

An Ifjuveietóképaő  tanfolyamokra  valé to-
borzást a KALOT és Levente helylsasrveaetel 
vógalk el. A faragótanfolyamra  szabad  jelent-
közit  van október  bó S.-ig. 

Jalentkeahetaek 18—24 éves korban levő 
Ifjak,  akik a faragáahoa  kedvet és tehetséget 
éreanek. 

Aa öthónaplg tartó tanfolyam  Ingyenes. Csn-
pia élelmeaéal költaéghoaaájáruláaként flsetaek 
a tanulók havonta 80 peagőt. Bat a dijat ls el-
engedi as Intéaet a teljesen saegény, de tehet-
séges ifjaknak,  valamint aaoknak a leventéknek, 
akiket leventecsapatak (paraacsaokságuk) ajánl 
és küld ki. 

A faragótanfolyam  anyaga: főként  a magyar 
népi dlBsilőmüvéssel elmélete es gyakor.ate. (Raja, 
agyagmlntósis, faragás,  butorfaragis,  játeksser, 
báallparl felscereléeek,  héetartésl eaakézbk, dl-
aaltmények, emléktárgyak faragása  stb.) A nepl 
faragással  és famesterséggel  kapcsolatos asstalos-
tecbnlkal klképaés. EsenklvBl as iltalános mü-
vellségbea tartoaó történelmi, fóldrajsl,  társada-
lomismereti, termésaettndományi, irodalmi, egés-
zségügyi, főként  pedig a népi hagyományos mű-
veltség körébe tartósé tudnivalók és vallásos-
világnósetl nevelés. 

As oktatást egy ssobrásamüvéis, egy faragó-
mester, egy asaialosmester ós két lanltó-neveió 
látja el. _ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Álljanak ki a névtelen röpiratok terjeaatői 

A felforgatók  Ismét jelentkeznek. Msgyarok 
vlgyáisatok. Mindenki álljon a helyén, hogy aoba 
meglepetések no érhessenek. BmlrkeaÜnk 1918-ra. 
Azt blsaem, hogy ea msg nem Ismétlődből, ha 
öntudatosan őrt állunk. Teleki Sála mocdoita a 
napokban Erdély gaadálnak: .A föld  mélyeben 
morajiik valami. Időnként ismerős hangokat kos 
a ssél. Talán 1918-ban hallottuk ntóljara. Név-
telen röpiratokat terjesztenek as egéss orsaágban. 
Aki csinaijs, álljon ki, mosdja meg, mit akar. 
Tudai és látni skaijnk, ki enól hozzánk. Mert a 
föld  alA csak aa rejtőzik, akinek nincsen erkölcsi 
htt9 éi jogc'me a tisata levegőre, a sasbtd ég 
alatt." 

— A sxentmlh álynnpi országos vá-
sárral  kapcsolatosan  közöljük,  bogy a szep-
tember 28.-iki  illatrisirt  oem tartják  meg, 
de  29.-én  a kirakórásir  megtartatik. 

— Teatvér ne elégedetlenkedj. A né-
met katcm napi dgsretia fejadagja  bat darab. 
A tied még mindig sokkal több ecnél. A világon 
a ml baaánk a legnyugodtabb, legjobban ellátott 
bely, repülő támadás még nem ért, partlaánok 
nem veszélyeztetik családod életét. O.yan jó dol-
god van, hogy Istennek mindennap térden állva 
keli bálát adjál e különös kegyérr. Szidod aa 
urakat, A klstlsstvlselók nagy tömegei ma ls 
180—200 pengő havi flietésből  é l e i meg. Te 
egy öl tűzifa  befu^arozésáért  120—180 pengót 
keresel egy nsp. — Színhely a klstrsflk.  M4g 
egy-kit egészen floom  dohány látható a polcon. 
Bslép Egy skáaados. M?gállapltja, bogy a 25 
pengős Su'táo flar  dohány nem BB ó zsebének 
való. Utána egéssen cgysaerü fa'usl  nérike lép 
be. Szó nélkül klflsatl  érte a 26 pengőt. C*ak 
egy pár példa arra, hogv teatvér ne sugolédl. 

— Október ho 4-én kezdődik a téli 
időszámítás. Mtgyarorsaág, mint több cnrúpal 
állam, október hó 4 én hajnali 3 órakor azlntén 
visszatér a téli ldóizámliáira. Október bó 4-én 
ha|nalhaa 3 órakor az órát egy órára megállítják. 

— Vem szüntetik meg a Harglta-ex 
preaat. A Badara;—S piisanntgvorgy között 
közlekedő Hargita > xpresa, amint Ismeretes, üagy-
saertten beváltotta » hoziá Maött reményeket. 
Esért Csíkszereda vároa ls Időben bejelentette 
csatlakozását ahboz a mozgaomhos, amely ennek 
a gyorsjáratnak egéss évea kcrasatfll  való meg-
tartását sürgette. A feliepésnek  eredménye vaa. 
A Máv elhztáreota, hogy a gyer»járatol tovább 
IB fenatarlja.  Ezért október 1-én a saerelvényt 
fűtő-testekkel  látják el. 

— Követendő példa. Kristóf  Albert ke-
loasvárl lakó*, Kristóf  Jánosáé elbalá>Mása alkal-
mával, koszorú megváltás elmén, 20 Pengőt ado-
máayosott calksseredal szegénysorán kat. gyer-
mek javára. 

— Hírek a nagyvilágból. Aa angol mi-
niszterelnök mnlt beil alsóházi besséda elhangzott. 
B «jelentette, hogy a BBÖvatzsgesebnek nem könnyű 
a dolga és még Irtóaatos erőket kell legyüralök. 
Ifyekesett  aa angol népet felkészíteni  azokra a 
csapásokra, amelyekre a német nj fegyverek  ké-
BBÜlnek. — Toaso japán mlnlsnterelnök a mnlt 
bóten Balntén keaaélt. Kijelentette, hogy Jjpán 
egyetlen cét|a a bábom megnyerése. A bábom 
fordulóponthoz  érkezett a ezt minden japán tudja. 
Aa Általános helyaet komoly — mondotta Toaso 
— és kifejlődése  olyan pontra jatott, ameiy as 
eddigi eréfeeeltóBekben  nem tűr semmiféle  lány 
hálást. — A németek Olaszországban aaákmányul 
ejtették a saövetaéges aagol-Bsásaok haditervelt. 
Eszerint saeptember 18 án Rómába akarlak bevo-
nulni. Ugyanakkor aat akarták, bogy a BodogllÓ 
által klsnolgiltatott Mussolinit erre az alka'omra 
Amerikába SBállltják, ahol Rosevelt nagy háborns 
beszédet moad a Duce Jelenlétében. Ettől a BSÓ-
gyentól az olasa nípet a németek mesébe l'ló 
vállalkozása mentette meg, amellyel Mnsoüolt 
klssabadltották a fogságból.  — A keleti arcvonal 
eseményeit az jellemzi, hogy a németek tervsae-
rflea  elszakadnak a hatalmas erői kel támadó 
oroszoktól s ezeknek e'fcépzelheletlen  veaz.essge-
ket okoznak. Altalábzn a sardületes erőkkel tá-
madó oroszok gigászi vesateségeik ellenére Bem 
tndiák a német arcvonalat Bárkáiból kifordítani. 

— An Srdélyl Magyar Gazdasági Egy-
let Kolozsváron és Marosvásárhelyen 1943. évi 
november bó U-tól 27 lg háromhetea mesógezda-
sógl gépkeaelől tanfolyamot  rendes. 

— Tlshónapoa kereskedelmi tanfolya-
mot nyit Bad.Hp.sten z Birosa SzövatBég 17. 
életévüket betöltött keresztény Ifjak  éz leánvok 
ssámára. Aa előadások f.  évi november bó 3-An 
d. u. •/,3 órakor kezdődőek éa délután 3-tól 7-lg 
lesznek. 

— Vitéz Hagy Pál altábornagy gyáaaa. 
Nagy Zo'tán Lóránd g^zdas^gl akidéin!1*! hall-
gató, vltéa Nagy Pal nyng. a'táborcagy flt  hosszú 
saenvedéB ntán meghalt D tbrecenban. 

— Megkeadtek a Saent Anna tóhoa 
voae'0 u t épltéaét. A csíkszeredai áilaméplti-
saetl hivatal megkezdte a Saent Anna-tóhoz ve-
setó ut építősét Vités Bikó Gibor mützakl ta-
nácsos, a hivatal vezetője miedan Intézkedést 
megtett a nsgyssabátu munkálatok beindítására. 
Több saáa kublku* éB fsdön'ó  Antal Isiván mér-
nök irányításával az ut iptlését meg 1B kezdte. 

— A drágaság. Mindig híresek roituck 
arról, bogy sa orsaág egyik iegdrágább város» 
kőié Urtozutk. Sokfzor  egészen éithetetieo cs a 
tetei. Ht vlnt i Ide valamit boa, senak ugy I >1-
c-'pja an érát, mintha Itt lopnák a p.cat, JJ 
Unleg a p rcdlcsrmot figyelem.  A» or<>ság más 
részein a paradicsomnak kilója 30—40 fl  lér. 
Csíkszeredában kezdtek 1 pangó 40 fl  Űrrel és 
még ma IB 1 pesgó 20 fii  ér a kilóként! ára, Ly 
oem lebst ezt csinálni. V^rediKnyben as te-
leti él-tnek IB vannak Bsabáiyxl. 

— A .Csiksaeredai Vadásztársaság" 
Igazgatósága értesíti tagjait, hogy a njul vadá-
szat fo'yó  évi október hó 1 én kezdődik. A* 
1948/1944. vadászati évre a nyúl vadászatát az 
alábbt területeken tiltotta le: CíikBaenttemás és 
JnEŐfalva  községetn.k r.t OH balpariján, Madaras 
kézség terh e.ének p>dg aa Olt jobbpartján levő 
réssé, Midéfsiva  köaBégnek aa O.t ţo-bparljis 
eső része. Ctlktep'ocs köaaég területéből a C lc3Ó 
és a Siépvla felé  vezető ntak közötti r<ísr, aa 
„lacék bldjától* a vasútra veae'ő utlg. CfifcNíe-
reda és Zaögöd község határában a „Lucdos* ÓB 
.Köves o'dal" erdŐB résael. CaUsaontgyörgy 
község területéből a „Kápolnán bükk" része. 
Kásaonjakabfilva  ÓB Káazonfeltlz  községek terü-
lete teljea egé sében Sgy később megneve zirdó 
Időben tartandó köaös körv&dása&t rendes-sére 
kijelöltetett Caikfaentelmon  községnek n „Nagy-
mezőn" ItKÓrégae, Cslkssin'.irárton éB C«iksa«nt-
kirá:y közötti résa, ahol a körvrdísaat megtnr 
tása előtt a nyű! Vidásatt sslntéa ilo . Minden 
tig hetenkint esek egy nyulat lőhet. A róka ve-
dáasat m zk?tdisenek Időpontlát kérőbb fogja 
megbarároanl aa lgascatóság. Vrdása«toi gynko-
rolcl ciafc  aa 1943/1944 é<l tagsági igsaolvány 
birtokában lehet. 

— Ajánlati felhívás.  Tusnád, C i-verebes, 
Kozmás és Lta&rf.iva  községek a köztul»jdocuVat 
zép.icő Tusnédrerdőt ha»roahérbe tdják. A tn aj-
docos kosBégek a bérbeadásra vonatkoaó ajánlati 
foiblvósuVat  kibocsátották. Érdeklődők ezt « rész-
letes ajánlett felhtváat  megkaphatjál> Mátyás István 
gondzok, Ctikkoamáa címtől, sboyá a aárt és 
lep czótelt ajánlatok 1948 november 1. délelőtt 
12 óráig adandók be. — TaseádfOrdí  bérlete 1944. 
jannár hó 1-től 60 essterdel Időtartamra szól. 

— Bajnoki labdarugó mérköaóa. A 
cslksseredal sportpályáa sBapIsmbar bó 26 ia, 
délután 4 órai kezdete', balnakl labdarafó  mér-
kősós leaa a B-pitssentgyörgyl S. S. B és a csík-
szeredai Cs. T. E köaött, melyre a sportkedvelő 
köaönség figyelmét  felhívjuk. 

— Halálozások. Kristóf  Jinosné szül. 
Qyörey Mtrglt e.kte 69. Ik éviben saeptember 
bó 17.-én meghalt CilkEsoredábaa. Temetése f 
hó 19-íe volt, melysn ugy a vidékről, mint vá-
rosunkból ssép ásómban Jelentek mag. 

— KereBBles Domokos géplakatos 82 éveB 
korában meghalt Cslkbánkfalván. 

— Ballá Adám blrtokoa 80 éves korában 
meghalt Cslkbánkfalván.  Halálét felesége,  T gyer-
meke és 12 unoka gyássolja. 

— Sántha Jácoa földműves  68 éves korában 
maghalt Cslkkozmáson. 

— Internálták Caedö Imrét. C <edó Imre 
calktaplocal birtokosnak elrendeltek aa Interná-
lását aaért, mert a cséplés alkalmával a gépész-
szel összejátszva 296 kg. tu<á», 401 kg. zabol 
«'njletl és ezáltal legsúlyosabban veszélyeztette 
a közellátás érdekelt. 

— SaáJ- és körömfájás  Alosikon. Cslk-
saentslmon éa Cslksaentlmra községekben ragá-
lyos saáj- éa körömfájás  lépett fel.  Csikvármegye 
alispánja Szentslmon, Sientlmrc, Szentkirály, 
Csatószeg, Saentmárton, Ciekefalva,  Tnsnád, 
Saentgyörgy, Szentlélek, MindBaent köaségeket éa 
Cslkssereda várost vészkörletnek minősítette. A 
betegség lefolyása  nem su'yos tarméssetű. 

— Köszönetnyilvánítás. Eznton ls bálás 
kössönetet mondok m'ndaaoknak, akik felejthe-
tetlen feleségem  halála feletti  fájdalmam  iránt 
részvéttel voltak. Kiesönöm a ravatalára helye-
zatt sok vlrágol éz a temetésén való megjele-
nésüket. Kristóf  J ifios. 

— Találttargyak. E<y u (táskát és beane 
többféle  ingóságot találtak és szolgáltattak be, 
malynk jogos tulajdonosa azok átvétele végett a 
rendőrkapitányságnál (I. em. 10. aa.) a hivatalos 
órák alatt jelentkezzék. 

— Köszönetnyilvánítás. M udaaoknak, 
kik magbo:dogu t drága jó uram halálával róaa-
viliiknek klf»|aaéat  adtak, ugy aaUlel, mint aaját 
nevemben, hálás köszíaetnt mondok. 

özv. Dr. vltéa Erő is Stadoraó. 

Jutalomban  ritzetül,  ki  folyó  bó 8-én reggel  a 
oaiktzeredai  fürdő  feli,  az u j í t i t  bidja 
mellett  egy zöld,  bazznált  hátizsákot  meg-
talált,  vagy a megtalálót  közli  Csíksze-
reda,  Vörösmarty  ut 69. sz. alatt. 

A csíkszeredai  mezőgazdasági szakiskola  keres 
megvitalre  egv darab  nyerget.  Ajánlattal 
kérem  felkeresni  az iskola igazgatóságát. 

Háztartási minden munkát vállaló, 
erfis,  egészséges, két jó leánynak, 
szerető otthont nyújtanak, szomszédos 
uric^aládok. Állomásfőnök.  Gyopáros-
fUrdő,  B'^késmpgye. 

Jó állapotban levő vaságy eladó. 
C:m a kiadóhivatalban. 

107—1943. vght szám. 
Árveresl hirdetmény, 

Dr. Gál Antal agvvéd által képviselt, Szopos 
Pereno javára, — ellen 1150 P. — f  ttke ás tObb köve-
telés éa járulékai erejéig, amennyiben a követelésre Idi-
kfizben  részlelbz4tés tOrtént, annak beszámításával, a 
oHtkszentmártonl klr. járáablróeág 1942 csíkszentmártonl 
száma végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly-
tán végrehajtást szenvedtiil 1943. évt május hó 28. nap-
ján lefoglalt  1070 P. - fillérre  beesOlt Ingóságokra a 
eslksiaatmáctonl klr. Járásbíróság Pk 1280/1943. sz. vég-
zésével az árverés elrendeltetvén, annak aa 1B0B: évt 
XLI t.-o. 0 g -a alapján a követkeió megnevezett: Dr. 
Gál Antal Qgyvét által képviselt Szopos Fereno Javára 
1150 P. - f  a iár. továbbá a foglalási  jegyzAkOnyvbdl 
kt nem tUaó más loglaltatók javára Ls az árverés meg-
tartását elrendelem, de osak arra az esetre, ha kielégítés! 
jogok ma la fennáll  és ha ellenOk halasztó hatálya Igény-
kereset folyamatban  nincs, — végrehajtást szenvedi la-
kásán, CstkrzentgyBrgy községben leendé megtartására 
h;tárldóut 1048. évi szeptember hó 30. napjának dél-
utáni 1 40 práji tozetlk kl amikor a bíróilag lefoglalt 
Ingók n m 2 hrsaza sieti ér. 2 01 bükkfa  tttzt, 1 81 fe-
nyőfa  tllzl, 40 darab deszka s rgyés Ingóságokat a leg-
tol.bet ígértnek, de legalább a beasár •/• >d réazMit, 
kéflapénzfizetés  mellett el fogem  adni, még akkor ta, ha 
a bejelenti fél  a halyazlnan nem jelenne mag, ha oaak 
ellenkezd kívánságot Írásban nem aytlvántt. 

OalkszeatmárhoB. 1943 évi szeptember hó 7-én. 
Mlhálka Jóasef. 

klr. blr. végrehajtó. 

Nyomatott Sav. Vak ár Lajosáé könyvnyomdájában, Cslkaaereda. 




