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Történelmi céljaink elérésére fogjon össze minden magyar erő. 
Az urdélyi Párt a mult vasárnap Kolozs 

váron pártnapot tartott. Erdély magyarsága 
rendkivllli időben gyttlt össze. Nagy világ-
események közepette találkoztak az erdélyi 
fdld  munkásai. SorakórdéBeink ma inkább 
előtérben állnak, mint valaha. Érthető, ha 
az Erdélyi Párt kolozsvári értekezletén 
megjelent a párt teljes számú parlamenti 
képviselete, a vidéki tagozatok kiküldöttjei. 
Olyan érdeklődéa mellett folytak  le ezek 
a megbeszélések, amelyek méltóak ennek 
a történelmet csináló nemzedéknek felada-
taihoz. 

Az Erdélyi Párt nevében Teleki BMa 
országos elnök mondotta el a mai magyar 
élet minden részletét érintő felfogását. 
Ennél nyíltabban, férfiasabban,  tisztábban 
nem lehet a magyar kérdéseket megvilá-
gítani és beállítani. Sajnos helyszűke miatt 
OBak gondolatokat szemeivényezhetünk a 
beszédből. Kár, hogy annak minden szava 
nem juthat el nyugtalankodásokra olyan 
könnyen befolyásolható  népünkhöz. 

Aa a pár őszinte megnyilatkozás amit 
ebből a beszédből közlünk elegendő, hogy 
az Erdélyi Párt tiszta célkitűzéseit ne ma-
gyarázhassa félre  senki. Minden jó szán-
dékú magyar ember láthatja, hogy ennél 
becsületesebben épiteni, erőnket készen-
tartani nem lehet. Jöhetnek mások világ-
rengető akarásokkal, népmentést felelót-
lenkedhetnek sokkal nagyobb hangosko-
dással, de a mai korlátozott lehetőségek 
idején ei osak mind demagógia és össze 
bolonditásunkat célzó okvetetlenkedés. 

Amikor as Erdélyi Párt elnökének 
kolozsvári beszédéből egy egy gondolat-
foBilányt  olvasunk fogadjuk  azokat a biza-
lom sieretetével. A világ ég körülöttünk 
as események rohannak. És mi ma igazán 
nem érünk arra rá, hogy ezerfelé  szaka-
dozva hallgassuk a jövőnkre irányuló fel-
fogások  politisálását. Ezért kérjük minden 
magyar teBtvérünket őrizze meg lelkében 
a fegyelem  parancsát - éa higyjen abban, 
hogy ma élen<álló magyar emberek ennek 
a nemzetnek csak javát akarhatják. • • 

• 
Teleki Béla hatalmas beszéde többek 

kösött arra figyelmeztet,  hogy vigyáizunk. 
Háború végén a sulyunkot nem ai adja 
meg, hogy milyen rendszerünk van, hanem 
as, hogy milyen egységet jelentünk, milyen 
fegyveres  és lelkierőt képvisel az ország. 
Ai 1918 as példára utal. Ekkor egyeBek 
ilyen téves elgondolások miatt alakították 
át rendszerüket. Amikor Károlyi Mihály 
Belgrádban vezérkarával megjelent Bzóba 
sem álltak vele. És, mert Biéthullott ország 
semmiféle  erőt nem képvisel a legkímélet-
lenebbül kényszeritették rá a legigazság-
talanabb feltételeket... 

Erdély magyarságának politikai egy-
ségét megbontani nem engedjük I — mon-

dotta Teleki Béla. — Itt egy 22 éven keresz-
tül leszegényitett, elnyomott de éppen ezért 
egységbe kováusolódott magyarság áll. Mi 
ipenia hirdetjük, hogy Erdélyben nem a 
politizálás a fontos,  lianem a békités a 
magyarság megerősítése. Pártunk nem ÍB 
politikai párt a napi értelmezés szerint, 
hanem magyar munkaközösség Szerintünk 
a helyesen levont konzekvencia az kell 
legyen, bogy a közelgő még súlyosabb meg-
próbáltatások a magyarságot még suorosuhb 
egységbe keil töraöritBék, amit sem párt-
harcok sem világnézeti különbségek, sem 
felekezeti  vagy osztály ellentét szét nem 
forgácsolhat.  Ezt az egységet nem a külön-
böző politikai pártok erőszakos egyesíté-
sében látjuk, hanem abban, hogy a politi-
kai pártok a nagy közös nemzeti célok 
szolgálatában együtt haladnak. Az Erdélyi 
Pártot ez a szempont vezette, amikor 1942. 
február  hó 3-án a kormánypárttal pártszö-
vetséget kötött... 

Azokat a nagy nemzeti cóiokot, amelyek-
ben minden magyar talajban kinövő poli-
tikai mozgalom egyesülhet, a következők-
ben mutatja meg Teleki beszéde 1. A 
független  magyar államiság gondolatát a 
magyar nemzet soha fel  nem adta ÉB fel 
nem adhatja. Küzdeni kell tehát az öncélú 
független  Magyarországért. 2. A magyar 
nemzet függetlensége  az alkotmányunkban 
jut kifejezésre.  A magyar alkotmány rugal-
massága lehetővé teszi azt, hogy az ország 
megujulása alkotmányos uton valósuljon 
meg. 3. Tiszta keresztény szellemben koll 
a magyarság erkölcsét, kulturáját, társa-
dalmát megújítani. 4. Ebben a hazában 
egyedül a magyarság az, amelynek a szá-
mára ezenkívül nincaen máshol hely. Ezért 
a magyar államnak a magyarság örök cél 
kitűzéseit kell szolgálja... 

Erős nemzeti összefogás  osak ugy való 
Buihat meg — jelentette ki Teleki beszó' 
dében — ha eltűnnek a táraadaimi előité 
letek, megszűnnek ai osztályellentétek és 
az a kasztszellem, amelyik főleg  a felsőbb 
osztályok részéről elzárkózásban nyilvánul 
meg. Igenis hirdetjük B magunk példáján 
tanulva követeljük, hogy le kell bontani a 
társadalmi válaszfalakat.  Szabaddá kell 
tenni a felfelé  törekvő értékes elemek 
útját, el kell törölni az egyes társadalmi 
osztályok elkülönülését Bzolgáló címeket, 
közel kell hozni egymáshoz a magyart... 

Szólt Teleki beszéde a vezetőréteg 
magatartásáról ÍB. AB igazi szellemi éa er 
kölcsi elit magatartása soha sem volt fon 
tosabb, mint éppen ilyenkor, nehéz idők 
ben. Ez a réteg oaak akkor láthatja el 
feladatát  ha belső szilárdságú, lélekben 
megalapozott emberekből áll, akik elsősor-
ban magatartásukkal, példamutatáaukkal 
járnak elől a magyar kötelesség teljesítés 

ben és a testvéri közösség vállalásában... 
A papi és nevelői rend fontosságát  minden 
esetben hangsúlyozni kívánom — mondja 
Teleki Béla. — Az ő munkájukon, felelős-
ség érzetükön múlik a nemzet kOzszelle-
mének egysége, tiBstaaága, termékenysége. 
A vezetőréteg egyik legfontosabb  feladata 
az állam igazgatása. A jó tisztviselő mun-
kája nem merülhet ki a jogszabályok végre-
hajtásában, hanem a merev Jogaiabályok 
ésszerű alkalmazásával, megértéssel és 
szeretettel kell az igazgatására bizott tö-
meget vezesse. 

A magyar iparoaok és kereskedők a 
megszállás alatt, a kisebbségi életűnkben 
megmutatták, hogy a nemzet komoly érté-
kei. Sajnos ez a két foglalkozási  ág ma IB 
még számarányunk alatt van keresztény 
magyar kézben. 

A magyar munkásságról megállapítja, 
hogy munkásságnak maga kell kitermelje 
a nemzeti vezetőit. Óvakodni kell attól, 
hogy miképpen 1918 ban, idegen vezetők 
irányításával letérhessen a nemzeti irányról. 

Legmegbízhatóbb réteg a magyar fOld-
müvesség. Mindenki egyetért abban, hogy 
ezt a réteget természetes társadalmi, kul-
turális, gazdasági éa nemzeti felemelkedé-
sében támogatni kell. 

Józan magyar azemléletről beszélve 
leszögezte a beszéd, hogy tulaokat járunk 
ma jelszavak után, tulBokat ringattuk ma-
gunkat illúziókban, mert nem akartuk a 
reália tényeket meglátni, mert kényelmet-
len volt velük foglalkozni.  A tények azon-
ban tények maradnak akkor is, ha azokat 
senki nem akarja ÓBzrevenni. A magyar 
föld  a magyar munka éa a magyar tőké 
kérdései ma is megoldatlanok, a magyar 
szociális rand caak alakulóban van, a ma-
gyar műveltség még ma sem érvényesül, 
a magyar azellem még mindig eaak vendég 
a magyar közéletben. Mindennek következ-
ményeként a magyar élet mélyén kielégí-
tetlen vágyak éa törekvéaek feszülnek. 
Ezeket a feszültségeket  le kell vezetni. A 
magyar reform  gondolata ma nem kisebb 
vugy nagyobb csoportok elgondolása, azt 
pái tok nem aajátithatják ki, az egész ma-
gyar táraBdaiom kívánsága,[óhaja aőt köve-
telése. A kérdés ami felett  vitatkozni lehet 
CBak ae, hogy milyen mértékben következ-
nek ezek a változások. Ez azonban nem 
vitás, hogy ezeknek a változásoknak ma-
gyar módra kell bekövetkezzenek, a ma-
gyar helyzetre, a magyar adottságokra és 
magyar szükségletekre kell ráépülnIOkugy, 
ahogy azt a nemzetünk érdekei megkö-
vetelik.... 

Teleki beszéde érdeme szerint hossza-
san foglalkozik  Erdély birtoklásának kérdé-
Bével. Kifejti,  hogy Erdély birtoklása nem 
paktumon, hanem történelmi jogainkon 
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alapszik. A trianont követö évtizedek be-
igazolták, hogy a Dunamedenoe gazdasági 
egységének szétdarabolása hova vezet ós 
mi bátran állunk az uj Európa elé, mert 
nines béke Európában a magyar igazság 
kielégítése nélkül... 

Általában az Erdélyi Párt kolozsvári 
naggyülés minden erdélyi magyarhoz test-
véri szóval fordul  és arra kéri, hogy tör-
ténelmi céljaink elérése érdekében minden 
magyar erőt fogjunk  Össze. Minél Ontuda-
tosabb szívvel megértjük ennek az Össze-
fogásnak  sürgősségit, Hnnál biztosabban 
nézhetünk az eseményekkel szembe. 

A háború hirei. 
Mnasolini. 

Az elmúlt hét háborús eseményei között az 
olasz nép nagy vez rének, Mussollnlnek a sorsa 
állott BZ események központjában. A magyar köz 
vélemény különöB figyelemmel  kísérte a tör éné-
séket, hiszen a nagy olasz államférfi  Igazán a 
szivünkhöz nőtt. ó volt a magyar nemzetnek első 
barátja, aki a mBgyar Igazság mellett kiáltott. A 
magyar lovagiasság soha el uem felejti  ezt a be-
csületes állásfoglalást.  Ezért érthető, amikor a 
vele történt felháborító  igazságtalanság az egész 
magyar népit szíven találta. 

A részletek Ismeretesek. Az olaszok nem 
bírták tovább a kemény háborút. Nem voltak arra 
felkészülve.  Lelkileg megomlottak. Ugy határoztak 
leteazlk a fegyvert.  Rendben van. Az ő dolguk. 
Azonban, ahogy azt végig cilnálták, ahoz már 
köze van a becsületnek Is. Am'kóppjn a 
Badoglio korra ny a német szövetségest hátba 
támadt», mint nemcBak magát, hanem ezöietaé-
gesét ls kiszolgáltatta az el enségnek, azt még 
Bem lebot büntetlenül elkövetni. 

Az olat-z események között mára már vilá-
gosan lehet látni. A német hadvezetésnek villám-
gyors cselekvő ereje éa bámulaton rugalmassága 
k i f o g t a  a m e g l e p e t é s e k e t Lassan 
a német fegyverek  átve.-zik a szét az olasz fél-
Bzigeten és végeredményben tiazta helyzet terem-
tődött. A háború szempontjából sokkal jobb ez 
igy, mint ahogy ezldelg volt az olaszok tétová-
zása közepette. 
KUlön fejezetet  érdemel az olaaz kormány árulásá-
nak az a része, amely UuBBoliDÍt kiszolgáltatta az 
ellenségnek. Azt hiszem, hogy ezt a hírt miuden 
olasz sirva fogadta.  H* ők nem sírtak, akkor 
helyeit^ Bírt minden épérzékü ember, akinek lei-
kében még maradt hely a nagyságok igaz meg-
becsülésére. Akármint történt, Mussolini - z olasz 
népnek olyan hatalmuB erejű államférfié  volt, 
olyan teremtő munkása, hogy vele ezt a csúfsá-
got megtenni nem lett,volna szabad. És ha mégis 
akadtak olaszok, akik erre vállalkoztak, akkor ez 
az ó nemzeti becsületüknek a caődjét jelenti még 
az ellenBég szemében is. 

És ha ezek után rágondolu k Mussillni mesr-
Baabadulásának körülményeire, akkor olyan példá-
ját látjuk a fegyvertárai  önfe  áldozás ak, amely 
előtt kslapot kell emelni. Mussolinit a Badoglio 
kormány, és az olaaz király lefogta  éB aezal az elha-
tározással őrizte, hogy ezt a rendkívüli képe aégü 
embert kiszolgáltatja az angol Bzász szövetsége-
Beknek. Mussolinit iBmeretlen helyeken őrizték, 
fogságát  igen gyakran változtatták azért, hogy 
arról tudomást senii ui Bzerezhessen. 

Az egész világ valŐBággal felocsúdott,  ami-
kor mult héten a rádió BzétrApitette a hihetetlen-
nek látszó hírt arról, hogy német ejtőernyős és 
aa alakulatok vakmerő bátorsággal végrehajtott 
vállalkozással kiszabadították Muasolinitafogságból 

Mussolini megmenekülése a kiszolgáltatás 
szégyenétől a bajtáraias önfeláldozásnak  legragyo-
góbb világtörténelmi csodája. A német katonai 
erényeknek olyan teljesítménye volt ez a bravúr, 
amely valósággal vi szaadta a hitünket. Erkölcsi 
értékében is kiszámíthatatlan erejű a ném t cse-
lekvésnek az irama éB lehetetlent n m ismerő 
határozottsága. Egy ilyen népet, amelynek gyer-
mekei erre a bŐBleaaégre kaphatók, legyőzni nem 
lehet. Történjen akármi, amit a német fegyver-
barátság Mussoliniért áldozott azelőtt mind n idők-
nek tisztelettel kell adóznia. 

MuBBOlini kiszabadítása felér  a leggyőaelme-
sebb CBatanyeréssel. A német katona a legnehe-
zebb harcai között, élethalál küzdelmének leg-
keményebb megpróbáltatásában arra Is Időt sza-
kított, hogy megmentse az o'asz nép becsületét. 

Felemelő egy Ilyen népnek a nagysága. Ha valaki 
értékelni tudja, akkor ml magyarok elBŐBorban 
sorakozunk azok közé. Nincsen szebb éB dicsőbb 
dolog egy nemzet számára, mint a világ csodála-
tát megazerezni katonás, férfias  elszántsággal. 
Oyáva népnek nincs hazája. Ezt egyébként az 
olasz példa közvetlenül szemlélteti. Inkább b- csü-
lettel meghalni, mint rut árulással menekülni az 
ellenség kezébe. 

Háború van. Nem lehet iBmernl a holnap fel-
adatát. Da egyet ne felejtsünk.  A küzdelemben 
nincsen megalkuvás. Akárhová állítson minket 
magyarokat a háború vihara, vigyázzunk mert 
ellenségeink Bzamében is csak annyi a megbecsü-
lés, amennyit hőaieB, férfias  elszántsággal kivere-
kedünk nemzetünk számára. 
Súlyoz vereség érte az Olaszországban 
partra szállt angolszász vállalkozást. 

A Balernó-öhölben partraazállt vállalkozásban 
döntő fordulat  következett. A német csapatok Itt 
a Baámbelll g éa hadianyagban la erőa túlerőben 
lévő ellenséget megverték. 

Az ö-lk amerikai hadsereg került itt a német 
haderővel szembe és katasztrófalia  vereséget szen-
vedett. A veszteségek minden várakozást felül-
múlnak. A Balernói vereség hasonlatos a dünklr-
chesl fejvesztett  meneküléshez. 
Mussolini kiszabadításának részletei. 

Most közölték a világg -1 a Duce kiszabadí-
tásának részleteit. A szenzációs vállalkozást Skor 
zeny SS robamosztnfţvezetd  hajtotta végre, akit a 
Fúhrer érért az egész világ csodálatát kiérde mlő 
nagyszerű teljesítményéért a Vaskereszt lovagke-
resztjével tüntette ki. Mussolinit Gran-Sassoban 
egy 2900 m. magasságban fekvő  hegyi szálloda 
ban őrizte, mintegy 200 karabineri. A szállód* 
hatalmas sziklák között fekszik  pár száz négyzet-
mét rnyi tisztáson. Az SS alakulat német katonái 
vakmerő zuhanórepüléssel Bzálltak le a sziklák 
közé, pillanatok alatt meglepték, lefegyverezték 
az őrséget éa kiszabadították Mussolinit. 
A Badoglio árulása a háromhatalmi 
egyezményt nem befolyásolja. 

A j'páu kormány tájrkozíató hivatala szer-
dán közleményt hozott nyilvánosságra, muly sze-
rint a japán császári kormány ÓB a német biro-
dalmi l:ormány együttes nyilatkozatokban kijelen-
tik, hogy a Badoglio kormány árulása Bemraibes 
aem renditette meg a háromhatalmi Hgyezméoyt, 
amely n inden további módosítsa nélkül érvényben 
marad A két kormány eltökélt szándék», ho^y a 
báborut minden rendelkezésre álló "rzküzzel a 
végső győzelemig tovább folytatja. 

Budapesti vándorkiállítás 
Csíkszeredán. 

A napokban záiult a Budapesti Központi 
Gyógy- és Odülőbolyl Bizottság, valamint BudapeBt 
Saékesfóváros  Idegenforgalmi  Hivatalának esik-
Bseredal köaegéssségűgyl, fürdőügyi  vándorkiállí-
tása. A kiállítást a rém. kai. főgimnázium  tágas 
fo'yósóln  rendeztek meg és megnyitásától kezdve 
bsaáráslg állandóan sokan látogatták, nemcsak 
c?lksaeredalak, hanem aa ország minden réttaéból 
a köspontlfekVvBű  várost felkereső  nyenlőven-
dégek. 

A kiállitáa Iránti érdeklődést érthetőnek ta-
láljuk, mGrt valóban annyira érdekesen ée szem-
léltetően mutatták bc Budppect számos gyógy-
fürdőjét,  gyógyvízforrását,  egébZBégűgyl ictísmé-
nyeit, begy méltán felkeltették  aa érdsk'ődiM. 
Da nemcsak a gyógy tényezőket muiatták be salnea 
képekben, fénykípekbtr,  rajtokban rövid találó 
aaöveggel és beszédes számokkal, hanem ott 
látluk Budspestnrk m'nden voiaó Idegenforgalmi 
áriékét; a nmek fekvésit  fővárost  a Dunává*, a 
Vár sok szépségével, a Gillértheggyel, parkjait, 
remek középületeit, vendéglátásáról blrt-a szállo-
dái; -*s étterm ilt, közeli éa távoli llránduió-
hwlyelt és nerc u olíó sorbtn pazsr ssón-'t-otó-
bel.velt. E kiállítás bsnuietta, bogy Budap?at 
ugyanakkor, nmlkor Burlpa egyik legeeebb fő-
városa ÓB mint Ilyen hérkluek a legnagyobb fokú 
kényelmet la a legváltozatosabb szórakcitaí le-
hetőséget nyújtja, egyúttal a világ legnagyobb 
fürdővárosa  la, ahol kClünösen reumallkua bán-
talmak ellen áll rendelkeaésre különböző gyógyvl-
aek, gyógyforrások  és gyógyfürdők  egét z 'ömcge. 

A kiállításon a nagysaámu látogató köaön-
ségnek díjtalanul osztották saét Budapest saép-
aégeit éB fflrdőértékelt  bemutató Ismertetőket, 
nmelyeknok blaonyára megleta n kellő hatásuk. 

Csikváneoe türáíliatósáíi közgyűlése. 
Csík vármegye törvényhatósági blaottsága 

Kováts Károly dr. fólspás  elnökletével saeptem-
ber 14-én tartotta ősei közgyűlését. Csík vár-
megye főispánja  megnyitó besséde során beje-
lentette, hogy szeptember hetedikén Magyarország 
kormányzója, Gödöllőn kihallgatáson fogadta.  Ez 
a megtlsataltetéo nem a fólfpinnak,  benem a tör-
vényhatóságon keresatül a vármegye lakosaágá-
nak Baólott. 

— A Kormányzó Ur nagy szeretettel emlé-
kezett meg a Bzókelyséeról és megkéri, hogy 
nevében a törvényhatóságon keresetül üdvösöljem 
Csík vármegye lakosságát. 

A törvényhatósági bizottsági tagok felállva, 
perceken keresztül ünnepelték a Kormányzó Urat. 

Ábrahám JizBef  dr. alispán jelentése han-
goztatta, bogy súlyos, hónapok multak el, de a 
háború során a fegyverek  döntése köaben dől el 
életűnk éa fennmaradásunk. 

— Ssemba kell asállnunk a klciinyhltűek-
kel, akik csak akkor tndnak blznl, ha egy-egy 
hallatlan győzelem hírét röpíti Baerle a rádió. 
Eaekben nincs meg a donmenti hősök lelke, akik 
lgaa férfiakként  tudtak helytállanl. A ml köteles-
ségünk dolgosnl és rendületlenül blznl a győze-
lemben. 

Aa alispáni jelentés Ismerteti a közigazgatás 
összes k*rdézelt, majd megállapítja aa 1942. évre 
megállapított 580 i>z°r pnngó államsegéllyel ssem-
ben orrú az evra 760 ezer pengót utalványoztak 
a c»lkl köaségek ríszére. Jalentős támogatásban 
részesíti a belügyi kormányzat azokat a közsé-
geket, ahol községházát éa jegyzői lakásokat 
IpltAQük. Az építkezések sok helyen e'őrehsladt 
áHapoibsn vannak. A befejezést  cserépblány 
kéBteltetl. 

— Közellátás terén n helyzet kielégítő. 
Lisztből a fejadagot  mindenki teljes egészében 
megkapja. A zsirdlosztás terén la haladáe észlel-
hető aa elmnit esztendőhöz viszonyítva. A hús-
ellátás Is megfelelő  mederbe került. A cukor-
blosztásnál aem m-ril.iok fel  nehézségek. Ezzal 
saembeu a lábhaíiklulRlás közelről aem fedeal  a 
BaükBégletet. A textillel krpcsoiatos nehézségek 
onnan származnak, bogy a vérmegye egyetlen 
trx Husgykeres^edóje havont- mindöBSze 48 eaer 
pengő értékti árut kup. Ezt a mennyiséget a nagy-
kereskedő a vármegyében arányosan szét la osztja. 
A budapesti, kolozsvári és marosvásárhelyi nagy-
ker sk dik, ahová eilátáa céljából tex ilkereske-
dőiek he vannak osztva — nem PBálll'ják le a 
restüekre Járó árumennyiséget 8 ha igen — nem 
megfelelő  összeáliitaflban.  Aa aliBpán reméli, bogy 
az Ide,vot átkozó rendelettel a kérdés tisztázódik. 

Rtt-zle'esec ismerteti sa alispáni Jelentés a 
szinhheeaoIgáltatáEBal kapcsolatos rendelkeaéat. 
Megálk'p'tle, hogy illetékeB helyra előterjesztést 
tett: a beszolgáltatandó ezénamennylséget ka-
tasztrális ho'danklnt 100 kilóban állapitBék meg. 
Adjanak felhatalmaaást,  hogy aa állattal nem ren-
delkező k&Bnálótulajdonosok egéss takarmány-
kéealetének Igénybevételére. 

Halyi termeléssel a ttilfaszükségletet  Calk-
vármegye nem tudja biztosítani. Ebben aa Irány-
ban ls megfelelő  lntéakedéseket kértek. Rtf  éa 
patkóvea terén nagy a hiány, A kiutalás több-
saörösre emelését kérték. 

A kczblitotság, kösrendészet és tűavédelem 
terén e heh zet klelégilő. A székely lakosaág kó-
telesaégtudóan végzi a munkáját minden téren. 

AB útépítési éa útjavítási munkálatok teljes 
erővel folynak.  Ebtc-n aa évben eddig aa állami, 
törvényhatósági é? vicinális kőutakra összesen 
47.812 köbméter kő, kavics, zúzalék éshomokat 
Beállítottak. Aa utakkal párhuzamosan a hidakat 
is javítják. A magasépítési munkákat n t-rvek 
éa előírások ezem előtt tartásával ellenőreik aa 
álIamvpltéBset méreökei. 

A vármegye közegészségügyi állapota álta-
lában kedvező. Bulyojabb járványok nem fordul-
tak elő. Ae áíVFzülrtések azáma: 1446, a halá-
lozásé 783. T- rmészc-tKB Baaporu'áa : 713. Házas-
ságot 409 esotbeti kötöttek. Egy éven alul 17» 
csecsemő halt el. 1942. ugyanezen Időszakával 
összehasonlítva folyó  évben az összes születések 
aaáme 120 al, aa élveezületíBek 126 al, a termé-
BB£teti szoporodáa 244 el, a házasságkötések 65-el 
emelkedett, mlg a he.lvasstiletések 6 al, a halálé-
sásoké 118 al, a csecsemő haláloaá'oké 78-al 
csökkent. 

A mezőgasdaság éa az állattenyésstéa Je-
lentős fejlődést  mutat. Állategészségügyi téren 
nem volt nagyabb baj. Gyargyó több községében 
azáj- és körömfájás  Jelentkesett Szétszórtan n 
••gyében zertésorbáuc lépett feL  Az elzzlgeta-
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lésre minden nlknlommal megtették n saükséges 
latéskedéaeket • eredménnyel Jártak. 

Népoktatás terén a tanítók éa iskolánklvüll 
népnevelók egyaránt arra tarekednek, hogy a nép 
tudását mélyítsék. 

As erdőgazdálkodás terén fokosott  ellenőr-
aéBt veaettek be. 

• köajólétl ssövetkeaet cilkmenaaágl, llle-
tóleg cilksomlyót Haemel rövidesen befejesést 
nyernek. A fokosott  hásépItéBt anyaghiány aka-
dályoaaa. 

Aa Idegenforgalom  örvendetes fejlődésnek 
lndnlt ebben aa esatendőben s fokosott  fejlesitése 
érdekében minden lehetőt elkövetnek. Aa alispáni 
jelentés mintegy 10 millió pengőre tesai aa ide-
genforgalom  nyomán Cslkvármegyében maradt 
összeget. 

Esőnek Pál Gábor dr. orBnággyfilésl  képvi-
selő ssól aa alispáni jelentéshez. Nyomatékosan 
kéri, bogy a törvényhatóság forduljon  felterjess 
léssel a kormányhoa: a különleges helyzetben 
lévő B igy elbírálás alá eső hegyi gasdálkodásBa) 
kapcsolatosan adjanak kl különleges rendelkesé-
seket. A katasster a havasi kaszálókat, sőt a le-
gelőknek jelentós résaét IB rétnek tünteti fe\ 
holott eB nem felel  meg a valóBágnak. Nem zaa-
bad Bsem elől tévesatenl, hogy évssáBsdokon ke-
resitül a különleges körülmények kösött élő szé-
kelység óletétjkülön törvények szabályozták, még 
az erdélyi fejedelemségek  Idejében is. Es értheti, 
mert blsaen B dunatlszaközl gazdasági jogssa-
báiyok nem alkalmasak a Székelyföldre,  ahol a 
tenger saine felett  700—1000 méteren, Bőt ennél 
sokkal magasabb területeken ia gazdálkodnak. 
Arra la kérni keH a földmlvelésl  kormányzatot, 
bogy alkosson olyan sservet, mely as erdészeti 
közegek javaslatait az összes szempontok szem 
előtt tartásával bírálja el. Követe i Pál Gábor dr , 
hogy mindenki vigyázzon a köatlBsivlBelők tekin-
télyére. A népvédelemnek, családvédelemnek kü-
lönös Jelentősége VBU a Székelyfölden  A ssékely 
vármegyék foglaljanak  együttesen á lást, hogy BB 
ONC8A hozzájárulását aa itteni népszaporulat 
Bsem előtt tartásával a belügyi kormányzat emelje 
fel.  A vármegye ÓBBakl rósaén lakó Bokese'.ben 
olssigetelt saegény magyarok jobb anyagi hely-
zetbe juttatására kell fordítani  a fősúlyt. 

Kolnmbán Jóssef  dr. felsőbáal  tag, az Er-
délyi Párt orsaágoa alelnöke CBatlakoalk Pál 
Gábor dr. Icdltványáboa Megállapítja: aggoda-
lommal figyeljük  és látjuk, bogy Igen fontos  erdő-
ügyekben egyetlen köalgaagatási szerv, aa erdő 
igasgatóság Intézkedik. JavBSoija: a törvényha-
tóság Irjoo fel  a kormánytényezőkböa tanácsadó 
és veleményező szerv felállítása  érdekéber. A 
fakltermelÓB  és értékesítés Jelenlegi rendje mel-
lett a blbák sokasága burjánaott lel. Ezeket a 
tarthatatlan állapotokat IB meg kell BSÜotetnl. 

Csipak Lajos dr. kanonok, országgyűlési 
képviselő felszólalásába  a Bsétsaórtan élő ma-
gyarok helyzetét vázolja z jelzi, hogy Ide tettek 
kellenek. Papokra és tanítókra van Bsükség a 
gazdasági BegltBég mellett. Bgylk ferences  test-
vérünk éveken keresztül lelken, példamutató mun-
kát végzett ezen a téren. Megdicsértük az utterí 
barátot, de senkinek sem Jntott essébe megkér-
dezni, bogy miből éa milyen körülmények köaött 
ál. Javasolja: az ONCSA és a Calkl Magánlavak 
építsenek házakat a papok éa tanítók befogadá-
sára a kérdéses településeken s azután is köves-
senek el mindent anyagi megsegítésük érdekében. 

Vitéz Nyerges Gyula pénaügylgaagató a 
gyergyóhoilól római katolikus templom befejezését 
sürgeti. Hangsúlyozza, hogy egyes falvakban,  Igy 
Cslkrákoson botrányos épllkears csúfítja  el a faln 
képét. Kéri a törvényhatóságot, hogy ennek az 
épületnek sürgős átalakítása érdekében lépjen 
kösbe. 

Ábrahám JózBef  dr. allapán válaszában ki-
jelenti, hogy Pál Gábor dr. és Kolnmbán József 
dr. Javaslataival annyira egyetért, hogy a felve-
tett kérdésekben már meglette a szükséges In-
tézkedéseket. A BBétasórtsn élő magyarok kösött 
dolgosé papok anyagi támogatáaára legutóbb 
Antal István dr. miniszter ls pénzsegélyt aján-
lott fel. 

Kovács Károly dr. főispán  hangsúlyozza, 
bogy a gaadáknak a bessolgáltatásl köteleaettség 
mellett Igénylési jognk la van, ha BBénatermésük 
nem elég, amit Illetékes tényeaők haladéktalanul 
teljesíteni fognak.  A kösségl elöljáróságok már 
moat állapítsák meg a asükaégleteket s a gazdák 
jelentsék be. Igy a gazdák saját, bessolgftltatásra 
kötelezett tekarmánykóazletelket la Igényelhetik. 
Aa agrárreadeaéesel kapcsolatos ladltváayokkal 
egyetért s aaokhoa eaatlakoalk. Tndomása szerint 

n kormányzat a javaslatok gyakorlati keraastBl-
vltele elől nem sárkóslk el. A szétszórt magya-
rok ügyét moBtohán kezelték. Erre a cólra a 
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kötc-lre szánt müvének első részletét. Nem va-
gyok a történelemben annyira jártas, bogy ér-
demleges bírálatot mondhaBBak e műről, csak a 
rám gyakorolt hatását közlöm* Ugy érzem, mint 
valamely ntss, aki nagy határ hegyeink köat ba-
rangolva, nagyon megszomjazik ÓB akkor egy nem 
remélt kősziklából fakadó  forrásra  akad, amely-
nek kristálytiBSta vizéből jóízűen szomját eloltja, 
éz aaután felüdülve  folytathatja  további nlját. 

Óriási területet ölel fel:  Cslkssentmlklóstól 
az áislal sivatagokig, de mindezt Indokoltan 
teaal. HatalmaB történelmi anyagot dolgoz fel, 
mielőtt aa általunk vallolt éB kedvelt hnn ere-
deteket blaonyitó erővel kimondja. 

Elszórt újság cikkekben, rendszertelenül, Itt 
1B ott ÍB olvashattunk, tanulhattunk a műben fog-
laltakról, de Ily rendsatr-jsen egymás ntán fog-
lalva legalább én nem olvaBtam. Neves törté-
nelmi íróktól sok idsselet közöl, amelyek e pil-
lanatban ls helytállók. Psldául Tbierry nagy 
francia  írótól a következőket köall: .Bármi tör-
ténjék Is, Magyarország élni fog  azon rendelte-
tésekért, melyeknek edényét a Gondviselés nem 
akarta ösaaetörnl. Egy nép Bsm ment keserűbb 
viszontagságokon; a tatárok által elfoglalva,  a 
törökik által feldúlva,  belmeghaBonlás által szám-
talanszor elnyomva s nem egyBzar Baját feja-
dolmel által ls megrontva, mlndon romlásából 
erősen és önblsalommal emelkedett fal.* 

Száké  Mihály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A kisboldoyasszonynapl  bucsu. 
Szeptember  12-éa hagyományút  fényében 

ét hatalmat  tömegek  részrételével  tartották 
meg Csiksomlyón  a kisboldogattzonynapi  bu-
osat. A buosua több mint 16 ezer ember vett 
rétzt.  Mint  minden nehéz időben,  ma it Csik-
tomlyé felé  néz a székelység  vallásos lelke. 
Valahogy  ugy van ezen az isi földönbogy 
Csiksomlyét  nem tudjuk  elkerülni.  Ha  meg-
próbáltatások  közé  jutunk,  ha tortfordulók 
előtt  állunk,  Ide  menekülünk  az őti  hit fórrá-
iához. Ma  it tiaezerei tömegek  járulnak  a 
Csodatevő  Siüzanyának  lábaihoz ét kérik  se-
gítse  meg népünket  ezekben  a kemény  viha-
rokban. Az ünnepélyei megnyitó reosernyén 
szeptember 11.-én P. Dési Ipoly  rikirius  be-
szélt.  A vasárnapi szentmisén Márkus  Endre 
mondott  szentbeszédet.  A nagymisét Biró Fe-
renc osikszeredai  főetperet  celebráltfényét 
segéd lettel,  mise közben P. Lukács  Van ivét 
ferenoes  atya beszélt  a nemzet jövőjéről,  a 
gyermekről. 

— Olaaa akrobata osoport aa Európa 
éttermében. Aa Európa éttermében saeptember 
18. ÓB 19-én Bsombaton ÓB vasárnap eBte 8 órai 
kezdettel egy olasz akrobata csoport vendég-
szerepel. 

— A telefon  helyi beasélgetéslt flsatnl 
kall. Mintán a cslksseredal távbessélő előfizetők 
Bsáma a 200 at meghaladta, Így október 16-tól 
kesdve a helyi beBsélgetéseket Is jegyslk, besaél-
getóseaként 14 fillérrel. 

vármegye költségvetésébe állaadó éa magas Baa-
Bzeget kell előirányozni. Sót: ebben aa ügyben 
a Cslkl Magánjavakhoa la kéréssel fordulnak. 

— A saékoiyföldl  művészeti év meg-
nyitása Cslksaeredában: saeptember 20. 
A székelyföldi  művészeti évet MaroBváBárhelyaa 
1943. Bseptember 16-án nyitották meg. Cslkaae-
reda városban a mUvéBaetl év szeptember 20-án 
délelőtt 11 órakor BZ épltómüvéssetl klállltáa ke-
retében, a polgári leányiskola nagytermében nyílik 
meg ünnepélyes keretek között. Az épltómüvéssetl 
kiállítást Baeptember 20-tól saeptember 80-lg tart-
iák nyitva. Felhívjuk a figyelmet  arra, hogy a 
saókelyföldl  művészeti év egész évi műsora kap-
ható 1 pengőért minden dohányárndiban. 

— Meghossaabbitották a nyugdíjasok 
állampolgársági lgaaoláaának határidejét. 
Teleki Béla gróf  éB Mlkó Imre dr. orsaággyUésl 
képviselők legutóbb emlékiratot nyújtottak át 
Kállay Miklós dr. mlnlaaterelnVknek AB emlék-
iratban az 1200—1941. M. E. számú rendelet 
módosítását kérték. A rendelet 8. ssakaua kl-
mondl», hogy az erdélyi résseken a nyugdíjasok-
nak 1943 év utolBÓ napjáig kell magyar Úlam-
polgárságukat lganolnlok. Tekintettel azonbaa 
arra. hogy a belOgymlnlsatérlum nem tndta fel-
dolgozni a nyugdíjasok állampolgársági kéréseit, 
az Erdélyi Párt kórte az Igazolás hatirldejének 
egy évvel való meghossaabbltását. A mlnlBBter-
elcök a kérésnek eleget Is tett B ennek alapján 
a nyugdíjasok 1944. december 31-lg kell Igazolják 
állampolgársági helyzetüket. 

— Blrkozóverseny saeptember 10-én 
délután. A Cslksseredal Lsvente Egyesület 1948 
saeptember 19-én délután 2 órai kesdettel ren-
dezi meg elaólflben  bajnoki blrkosóversenyét a 
Lsvonte Otthon nagytermében. A versenyen réant-
veasnek Budapest, Kolozsvár, Szeged, Cslkaaereda 
legjobb blrkoflól. 

— Ökölvívó-verseny: szeptember 25 éa 
A Cslksseredal Livente egyesület saeptember 
25'én, szombaton este rendesl első nagyobbaaa-
báau ökölvívó versenyét, amelyen Budapestről 
nyolc ökölvívó bsjnok vess résst. Közönségünk 
figyelmét  felhívjuk  leventéinknek fejlődő  iport-
életére. 

— Felhívás a Kolozsvári Nemaati 
Szlnhás Salnésaképző Iskolájába való be-
iratkoaásra. A Koloasvárl Nemaeti Szlnhás Ssl-
nészképzó Iskolája, amely aa 1941—1942. Iskolai 
évben egy osatállyal lndnlt meg, moBt már tel-
jesen kiépült és a 8 éves tanfolyamra  megaaer-
veaett Intézet aa 1948-1944. lakolni évet teljea 
8 OBBtállyal kezdi meg. Aa Igaagatózág hivatalos 
kösláse sserlnt a kötelező felvételi  vlascákat az 
újonnan belratkoaók részére, szeptember 24--25-én 
tartják meg. A felvételi  vizsgára jelentkeahetlk 
minden keresztény, megyar, jó erkölcaO, legalább 
4 középiskolai előképaettaégnek megfelelő  16—28 
éves nő ÓB 17—25 éves férfi.  A felvételi  vizsga 
tárgya: szabadon választott 8—4magyar,klasa-
SBUUB vers (KlBfaludy,  Vörösmarty, Tompa, Pe-
tőfi,  Arany, stb.) hibátlan elmnndása, továbbá 
prózai müvekhől 1 oldal, esetleg egy mese pon-
tos betanulása és hibátlan elmondása. Felvételre 
és beiratkozásra jelentkezni lehet a M. Klr. Ko-
lozzvárl ZsoekoBservatórlnm titkári hivatalában 
(MusBolInl-nt 6) d. e. 10—12-Ig és d. n. 6-7-lg. 
Jelentkezési határidő: szeptember 28.»lk aapoa 
mindenkinek ssemélyesen jelentkeznie kelL Â ta-
nítás kesdete mind a 8 tanfolyamon:  saeptember 37, 
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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 H Ö L G Y E I N E K . 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda és Székelyudvarhely nb. 
hölgyközönségét, hogy as orsságsserte jó hírnevéről 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: s z ö r m e b u n d a , téli- és átmeneti kabát 
fog  a nb. hölgyközönség rendelkezésére állani, hogy a legkényesebb igénytél, 

a legazerényebbik mindenki igényét ki fogja  elégíteni. 



4 ik oldal. C S I K I L A P O K 38. ssám. 

— Cslknseredában megkezdték a rá 
dlóleado épitesót. A m. hir. posta meţkezdt 
CíliBír.- dí^jn. n főgimnázium  mögötti dcmhon 
egy rádlórTŐiitA állom** épl'ését. A nagyobbsí»-
báau épr.kea-ta már javába" foylk.  E>tel a bt 
rnhizAGS.'.l a poşta a kileli crezígr«gz r* dióba11-
gaiását AÉarj-t t n»ţy tömígiksz'imArs|.-<ha<ővé 
iinol. Jelen'33 f*  a halyzet, begy különöBan Csík-
ban teljesen lehfMlen  rádiót hallgRtnl. Annyiba 
zavaros a vitel, bogy nappal mâg a legjobb fcé-
szülí'íek Bem fogják  tisztán BndapfBtet.  Bsért 
szükséges ."-(jy -rősltá állomás kösb->lfcta.'i9s, 
amelynek építését moit a ponta Cstkszeredihau 
mege-zdta a azt laheiő legrövldjbb Időn b -lllt 
üzembe Is helyezi. 

Szeptember 20-tól 
mindenuap nz Eu opa otteruobe i 
Várhalmi O Joaeef  fc->loz  r-arl 
k mbinÁ t BOC i k f t n 

h a n g v e r s e n y e z . 
— Vállalatba adtak a méntelep epí 

tóaét. CtiWnredi város méntüicp építést a 
budapesti Ditrid ipltVf  JÍ'HI v.I IA^atr.at adta bírbe. 
Ez e. c'g épiiett; fel  <• v-.rosi szállodát >'a s 
mnnkátsiok&t a •cgnagvobb megelógedésanl haj-
totta rngre. A rocctelep tpl-kezeei munkált a 
legrövidebb idín ba'Bi mege^zdi. 

— A lenkóro vaaarláaa. Csikvármegytrl 
Közjóléti Szövetkezeti •í: ler'-:- ró Mv&aár'n'ra 
jogosítványa van A lentírót vv.Baro'r; 

saeptember ós okt^b:r bóa: po -̂bán mind.n Vtd 
den és «erdán C-itm'nasai'űo ; minden csü.ór-
tötron, pinteken Críikrakosor.; * Kízjéiéll SÍÖ 
velknzsi t'.úyAi'io C'.tk ^'red^n p-dig rnlndeEn?p. 
A lenkóró ê ad J ' "0r a in'i intinw v.-iboz -Ddt, 
meri l'UtBsgyssgt.-fci  va'ó bcBinmitás végeit sbb-
btje^.'^ it kel! a vásárlási. 

— Tőrvényaaéki hirek. L >jos F t üc 
cstkirp'ocAl n oTíláízB'í^det 10 n«pl fogházit 
ItáltÁk ízírt, íbí'Tj  aaou » címer, bo.;y ó fat.v.11, 
m-^tagadía :> ltígoittlmi Ezoljiá.'zto-. A tlif.U-l>-s 
végrehajtat fbifiisge?z»ei<éi;.  — Gorbs L'-i-z'ú 
gplm<!Sfe:i.6'USÍ  c«<ngú i'.'gftryl  egy hi,u:>pl fog-
bAzra Ítélték, mur: mu'utAi közben pssxulörte 

lfc  cl».':"i- hatezerét, majd aa onâ W során 
i-eietl:ea»'.t név.t^i'ércs sorfa  a n-pic-nésa'm--g-
késeiig. — N gy Ka'uiăn békési t.-i.i*ó r-sreg 
«úppolbsn, nru .'inról annyira íregfelí  dt« z w, i,ügy 
a koroHraaoau lií&Mág's'óa kije'r otí-.-tK. i ü-h b 
cipadcr?fítő  -•> tnrvspyşz.4k sz i-iyb^ő k'rü1-
ménvi-fe  H«y»". mbvvét'-l^rí Nagy Kámtip, 100 
p*ngó p 5r.ablintn:i-ar-e itéllc. 

— Bossaabol gyilkolt egy e l re teme 
dett oslksaentslmonl legény. M-^.dciibmtó 
«\iika°-4g tört-L't Cjtisz^Dtfc'.mo?  kízs^bef, 
B^ke Bola 24 ive» crtW-tgn.flitEO;!  fg'  nv, 6r< 
megfotiols  ẑ>:Edékk>t megiiyil^olta K-eusa Jído; 
31 úves, n?gy gyprm^tps vatu'i po.yaaiUDlif.ct. 
Az oivetem' dí-f  gyuios tr vsllolta. boţy boe tu 
bél, «lére m^gfoalo'titn  végzett u brceületep tci. 
gyermekes c^.t.'íd'pavai c^upér nzen. mert ha-
ragos tÍKyo'iyba k'/rliit vtle. A kjii'tiuai egyí,Sí-
ként a caiiLiiBT'd.-tl lorvóovszélr sz»nd tch rmb- r-
olés klsórlf  líf  m'tiU n^mr^giken jegfrős  r; Ut 
4vl f'gyházr:<  Üfl'p,  s« •, t vvgrrhüj'ásAt ezor. 
bac f:ibal»*«t«-tí>  a 'iston'i f>»o  gábt»nak lotö" 
téz-l?. Most k< I -o n« bnvnnu rl'i s bör-ünh 
-s mi-tiő't s »-tSet-;siM >u»ir̂ <*d*e 'ültia, laetói 
leeturta áldozata» míg dvoaţx*! :e<\fgvfl-
ienebbt'l sjiyonv-rti B - Bí.», ti «z 'ri a biir-
zs!m-s t'-tf-í-rt  v." .>*»»,'.*:-<; ré^tönltfiió  bír-.srg 
-lé t>r':l. 

Értesítem az örletö közönséget, 
bogy a P a p p K n i o l y M e m a l o m 
ü z e m b e v a n , b - ^ - . n e r a i i ö i i ^ .a 
elvullal. Ki éu •- iaazsL-Eáiur, őrlőt Koautb 
L. u. 3. sk. nliit is Atvft  r?. Telefon Î - 3 

Szeptember 25-én, szombaton 
d i a z a o t o r o B v a c s o r a f>s  v a r g a b e l e s 
a z E u r ó p á b a n . 

H a s z n & l t f a r á m á s  c s e p l ó k é s z l e t e i m 
Vi« \ rns i tom 

720 tói 1200-.i°ig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatott 
DIDlt iUTlDÍC* műszaki sikkek vítolo is elntlása 
DlnU AflUnâi  a> baszDWt illspotbiD 

H ALATONSZENTOY inOY. 3— 

A cslksaeredai klr. járásbíróság. 
1686-1943. tlkvl Bzám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Dr. Qál József  Csikvármegye tiszti főUgyésze 

által képviselt Csikvármegye árvapénztira végre-
hajtatónak özv. TamáB Ignácné Sílkl. Póter Karo-
lna és Tőke Imréné szül. Tamás Márta csíksze-

redai lakos végrehajtást szenvedők ellen Inditott 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverést 659 P. 31 Rllér tőkeköve-
telés és járulékai behajtása végett a Csíkszereda 
megyei városban fekvő  B a ZBögödl 865 sz. tljkvben 
foglalt  A + 2 rdsz. 397. hrszámu s a Tamás Ig-
nácné szül. Péter Karolina és Tőke Imréné BZUI. 
Tamáa Márta nevén álló házra óa udvarra 8000 P.; 

a zsögödi 970 sa. tljkvben foglalt  A + 2 rdsz. 
396 hrszámu s a Tamás Ignác áa neje szül. Péter 
Karolina nevén álló kertre 1000 pongő kikiáltási 
árban elrendelte. 

Az árverést 1943 óvi deoember hó 9 és 
delelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság helyi-
ségében (Mikó-utca 6. sz., 27. ajtó BZ.) fogják 
megtartani. 

Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási 
ár felénél  alacsonyabb áron nem adhatók el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/«-a, amelyet a 
magaBabb igéret ugyanannyi százalékára kell 
kiegéBzIteni. 

CBikBzereda, 1943. óvl áprilla hó .28. napján. 
Saopos Lajon a. k , 

klr. jb. alelnök. 
A kiadmány hiteléül: Pétar, s. h. tlsztv. 

Székely Testvér! 
H a U a r o B v á s á r b e l y e n j á r s z 

l á t c g r a s d . m e g 

MULT J Ó Z S E F 
Kotsulh utca 10. szám alatti üzletét, 

ubol a legnaeblt 
Csillárok körött olcsó áron vála'zthatsr 
Ugyano'tBÁDIÓK,VILLAMOSSÁGI CIKKEK 
éa JÁTÉKÁRUS Is Jutányos fban  knphatókl 
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Csikvármegye Kü2Íg*zg»t?ÍHÍ Birottség: nnk 
KU-.ji'ilitAM Albizottságától. 

430—1H43. Ib. szam. 

Hirdetmény. 
A ni. kir. fijiilmivetésiigyi  minis >ter u r 176.091/ 

1943 V./2. fzúrou  leira nval Bnr^íék község >öz-
vágóhidjának céljára szolgnlA in H hozzá bemu-
tatóit kisajátítói tervben ph összeiráüban megje-
lölt iogntl'-nok megszerzéséri a kisajátitA"i jogot 
iz 192« XIX. t -c. 25 S a alapjár. eng'dé'y zt». 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m. 
kir. fóldmivelésUgyi  minUixt̂ r ur itiraln u'wpján 
Borszék község közvágóhidjának > Ihe'yezésére 
szolgáló és Gyergyórnmete kösseég tulajdonában 
Álló l'494. Bzáuu telekköDyvt bntétbea fehett 
17557 hrzi számú 2. kat. bold 128G. n:z.-öl terű 
le tii ingatlanból 380. n^z.-ol teril'etU ingatlant a 
17558 hrzi *zámu 4. knt. Iio d 680 DRZ.-ÚÍ terliletü 
ir^Hil-inbó! pndig 507 nsz.-öl 'erlilftii  ingath.n n 
n sive «z 18HI. ovi XL1. t. c. 33. §-s és a 7890-
1930. M K. rasmu i- rilelot 5. §-a ulapjiin az 
blr>'cdclt kirnjátitási eljárás törvénysr rü le folyta-
titsárH, Illetve a kisajátiiáai terv megállapítására 
Dr. Liz'ir Géza vm. főjegyző  •s pöklet-i alatt Dr. 
(Jál JóiSHf  vm. tiszti főügyész  éB vitéz Bakó Gábor 
m. kir. műszaki tanácso-, a csíkszeredai ni. kir. 
államépitészEtl hivatal főnöké'  ól álló bizottságot, 
valnirint NKgy I ona \ni- irodas-í pdtiszt ciitrze-
r dai lakos', mint a bizotisái; j'-gyzöjót k kü dom, 
egyben tíorts-f  k kőe^égházán megtartandó bigott 
sági tárgjii'ás biuáiidr-j-riU 1943 i V1 oktr.b»r 
h 1 o> pjftt'ait  de i 11 orAj&r. tiizl ki 

Erről u közig zgtiási bizottHV íiisp.jétiiÁí-i 
a ! b : z o ' t ' - ' • r d - i eltetet — z 1881. XLI. t.-c. 
36 jj I) sti fog  ataira vsló figyelm-'ztetéas  1 — 
iu'lornás, i k'i'iizött tíri_'\a'ái-on va'ó tne"j^ '-tt^a 
é- ott a kiBai.'.lit'iHi t"iv. vagy ÍI fe'sjAnbitt  í.r 

:.«n v:iló f-'l-'üóisiláR  mellett notáui kifi>7:ts'>lk 
rootiét.-'.i végett azzal a Hgyelieeztetésüel ;ti. 
Iiojv t ki-injátitá^i ter ' és ij-süeirás B-ir-zr k 
kö'-H.\sház^-nál a tárgya ást megelőzően 15 n'.pra 
ki'z./.  in re lehz kitiv» s a bizottság a k'iajá'i-
tási terv megá'l'ipitAsa felett  akkor is érdemben 
httároz. ha i-z érdekeltek nem jelencek meg. 

C'lks.'cieda, 1943. <ívl sreptember bó 10-én. 
Dr. Kovata Károly, 

Mtapán-elnOk. 

— Felhiváa  lapunk  eldifteetőihe*.  A 
„Chiki  Lapok* kiadóhivatala  tiKZteleUel  kéri 
az olvaióit,  hogy az elSüzetési  dijakat  a leg-
rövidebb  időn  belül  rendezni  szíveskedjenek, 
nehogy a lap küldését  beszüntetni  legyünk 
kénytelenek.  Lapunk az előfizetésekből  él. A 
mai nehéz viszonyok kőzött  nem tudjuk  nélkü-
lözni kintlevőségeinket.  — Éppen ezért  kérjük 
mindazokat,  akik  elismerik  azt a munkát, 
amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar 
ujságbetü szolgálatában,  fogadják  megértéssel 
jelen felhívásunkat  és  támogassanak  ezután is 
a régi szeretettel. 

A .CSIKI  LAPOK' 
szerk.  és kiadóhivatala. 

E g y j ó Á l l a p o t b a n l e v ő s á r g a f n t ó -
k008Íeladó:Cimakiadóhivata lban. 2—2 

11/1043. vght. Máin. 
Arveréet hirdetmény. 

Dr. Mithé Láezló Ügyvéd Altat képviselt Kagle-
riytk Ölön végrehajtató javára 8000 P — f.  tiké és tSbb 
kovateléa éa jfcrnlékvl  erejéig, amennyiben a követelésre 
IdókVzben részletfizetés  történt, annak beszémlUsival, a 
oalkszerodat klr. j&rtablrés&g 194v. évi 3401/3. az. végzé-
sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  végrehaj-
tást szfenveddtdl  1943. évi jannár hd 2-án lefoglalt  1645 P. 
— fillérre  beoíUlt tneieágokra a oslkazentmáitont kii. 
járásbíróság Pk. 1/1943 sz. végzésével az árverés elren-
deltetvén, aanak az 1908 évi XLI t -o. 20. g-a alapján 
a következő megnevezett: Dr Málhé László ügyvéd 
által képviselt lí-glonyák Ödön javára 8000 P. — f.  a 
járnlékal, továbbá a foglalást  jfcOnyvbil  kl nem tllni 
más foglaltatók  Javára Is az árverés mogtartását elren-
delem, de osak arra az esetre, ha kielégítést joguk ma 
la fennáll  és ha ellonUk halasztó hatálya Igénykereset 
folyamatban  nincs, - végrehajtást szenvedd lakáaán, 
Bzi*tób<<n: Cslkszentgyörgy községben leendA megtartá-
sára haiérldóul 1848 évi aseptember hó 30-1 k nap-
já-.aV dólutunl 1 órája iűzetik kl, amikor a bíróilag 
l'-loglall batárokat, I Üveges könyvszekrény stb s egyéb 
lúgóságokat A legtöhbet tgérdnek, de legalább a beosár a/,-ad részéért, készpénzliz-tés m llett el fogom  adni még 
akkor Is, ha a bejelentő fél  a helyszínen nem jelenne 
meg, ha osak ellenkező klvánságo*. fásban  nem ryilvánlt. 

Cstkszeutmártúu, 1H43. évi angusztos hó 23*án. 
Mihalka Jouef, 

ktr. blr. véRrehajtó. 

Hincs rongyos könyv, 
hu idejében  bekót'etil! 

Uj  ós elrongyolt  könyvet 
szépen ('«  tartósan  beköt 
a 

Vákár könyvkötészet 
Csikszereda, Apsll u. 15. 

:iltl-19J3 vght. srám. 

Árverési hirdetmény 
Dr. Máthé László Ugy'éd által képviselt ünntlnger 

Ödön |avára 4941 P. 26 fillér  tőke és több követelés éa 
já-alékM ereiéig, amennyiben a követelésre Időközben 
réíizlettizetén 'örtént, annak beszámításával, a oslksze-
redal kii járásbíróság 1942. évi 2488/7 az. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  végrehajtást 
szenvedőtől 1943. évt jullus hó 5-én ItsfogleTt  1400 P. 
— lillérid beostllt 'ngóségokra a oslksz^redal klr. járás-
bíróság Pk. 2)58/1943. s?. végzésével az árverés elren 
deltetvén, annak sz 1908. évt XLI t.-c. 20 B-a altplán 
a következő megnevezett.: Dr. Váthé László Ugyvél 
által képviselt Santinger Ödön javára 4941 P. 26 fillér 
a járulékai, tov. bb< a foglalási  jkönyvből kl ueia ttlnő 
más foglaltatók  javá-a Is az árveréB megtartását elren-
del"in de ceak ana az esetre ha kielégítési joguk ma 
ÍS fennáll  és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset 
f  ilyamatban nincs, — végrehajtást szenvedő lakásán, 
Calbrákot köznégben leendő megtartására határidóul 
1043. évf  szeptember hó 2B lk napjának délelőtti 10 
órája lüz-.tlk k>, amikor a btiótlag lefoglalt  1 tehén, 1 
borjú, 3 drli. juh s gyéb Ineóslgokat a legtöbbet igé-
rőu-k, d^ IngaláHh a h-c.sá- '/, -é^z^ért, készpénzfizetés 
mellett el fogom  adni még akko' ls, ha a bejolentő fél 
a helyszínin n'm jelenne meg, ha csak ollenkező kí-
vánságot Irásbau nem nyilvánít. 

C'slksze «da, 1943 évi lugutz'.us hó Ili-in. 
Mlhálka Jóssef, 

kir. bir. végrehajtó. 

L a k á s o s e r e . Központi fekvésit  konfortos 
2 szoba, konyha, fflrdőszobáa  lakásomat 
eloserélném 2 szobás kerti lakással. 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 2— 

Nyomatott özv, Vákár Lsjosné könyvnyomdáiéban, Cslkaaereda. 




