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E14Mzet/-«l Ar 
*vri> fnngő  IO.— Negyedévi-? Pengá 260 

Fíln-r* Pengi 5— PéldrtnyonlrintUra 16 fillí-
Küllőidre »Ry évre 20 Pengi. 

ilefsjeIsülB  uilu'i"ii vasárnap 

Nyílttéri közleményei! dija gornnkl^t 1 Pengő. 
Kéziratokat nem «dónk vlts?.». 

Hlrd t̂énl dijakat a legolcsóbban számítjuk 
KladiMilvat*! Csíkszereda, ,\(>ati Mlhálv-olra 15. sz 

Kelelős szerkeaatö 
vitéz Részegh Gyfraó 

Erős nemzetet! 
A d fetizti.ua  a lelkek betegsége, — 

mondort» baezedeben a rnioiezieremök — 
az idegek összeomlása, elferdűlés*,  amely 
szembeszáll minden magasabbrendQs^ggo^ 
A defetizmus  hordozója a legalacsonyabb 
rendű embertípus, baoillu^hordozó, közve-
szélyes: nincs keresnivalója egy eg ezn>-
ges nemzet társadalmában. Saját erdekében, 
jövöje érdekeben mindenki kerülje, birhor-
dosOja ne legyen, közősi se ki, vagy »dja 
át a hatóBágnak! Ez ellen a belső össz"-
omláB ellen tgy» ubt-n. mindennapi éie<ber, 
nemzetünk minden rétegében küzdeni a 
legnagyobb bonpolgári kötelesség. Meri 
nincs rá ok, nincs ok addig, amig mi ma-
gunk hiazünk Önmagunk ban, fajtank,  nem 
zetflnk  elhivatottságaban, amig b zuui. aajfei 
erőnkben és ezert dolgozunk, hogy meg 
erősebbe& legyünk. 

Szörnyűségei mellett a háború nagy 
ércéket jelenihet egy nemzet életeben. H» 
az álomból felebr  dünk, meglátjuk a bajo 
kat, megtesszük az intézkedéseket és ahoi 
esi a huboru miatt nem lehet, ott élőké 
szitjük azokat. A háború minden szociális 
forradalom  csirája. A háború alatt lappang, 
utána tőr ki. A tüneteket felismerni,  az 
orvoslást és a megoldásokat a kellő idő-
pontra előkészíteni, ez aa egyedüli helyeB 
és lehetséges ut, amit járhatunk. A háború 
a gyengéket nemcsak a harctéren söpri el, 
hanem az utána jövő időkben is. Erős csak 
akkor lesz egy nemzet, ha ezt tudja, ha 
ezzel szemben&z. S ehhez kettő kell : istá-
polni a háború adottsagai között a rendel-
kezésünkre álló minden erővel a szegényt, 
a rászorultat, a gyengét és mert ma nem 
lehet, de csakis azért, holnapra készen 
lenni a teendők elvégzésére. 

megtört-nhetlk, hocy ?svén s buza ára — caak 
fci*  össiegfog  f  cé r i THDdMkezéarH állaui, mint 
amennyit ma tudni ugyanezért a buzabérért köt-
vénybe fektetni. 

Ezért igyekezik mt> mindenki buzakötvénybe 
fektetni  az átmeneti idő platt felhasználásra  szánt 
perzét. Legyen bár valaki gazda, iparos, keres-
kedő, vagy lateicer, a buzakötvény mindenki kezé-
ben azt jelenti, hogy annyi negyvenpengős buza-
éro'kkel rende kezík a jiitőbeu, ahány mázsa c-r-
tékii buzakötvény tulajdonosa. 

És ebbe a kötvénybe fekteive  negyven P. 
Inrz » buznérték akkor is. ha a tőzsdén m-ijd csuk 
80, vsgy 20 peogúvel J-gyzik A mico.̂ egi hiuát. 

Buzabór és buzakötvény. 
Aki tagadja, hogy a magyar gazda buzavaíu 

tában is számol, azzal szemben el->g hivatkozni 
arra a köz smert tényre, hogy li<gyarorrz»goa 
igen soi fiidbirtobot  nem készpénzért, hantim 
búzáért adnak haszonbérbe. A berbendó nun meg-
határozott pénzösszeget, hanem bo dankmt meg-
állapított búzát, vagy ennek mindenkori piaci árat 
kapja haszonbérként. 

Ha minden bérbeadó igyekszik tőketartalékot 
gyűjteni a háború uianra az átmenetgazdalkodás 
Idejére. Hert akar maga is gvzdilkodík, akar 
egyéb foglalkozást  liz, a náboru utan sok kiadésa 
lesz, bogy beszerezze azokat az eUórendu szük-
ségleti cikkeket, amelyeket ma nem tud besze 
reani. A berbeado tehát tartalékolja a ma kapott 
haszonbérének azt a százalékát, amelyet rendsze-
rint beszerzesekre, pótlásokra, tartozasra szokott 
fordítani. 

A bérbeadó, aki buzakötvény ben tartalékol 
az átmeneti időre feltétlenttl  jól jár és helyes n 
cselekszik. A ma búzabötvénybe fektetett  40 P. s 
buzaérték ugyanis egészen bizonyosan legalább 40 
Pengő marad, tehát értékálló is, kamatozik is 
Még ba nem tartalékol, hanem ugy gondolkodik, 
hogy az átmeneti időben majd a haszonbért teljes 
összegben fogja  beszerzésekre, pótlásokra fordítani, 

Csilvármenye közigazgatási bizottságának üléséből. 
(Nikvá'megye közigazgatási ;>izott->ága Ábra-

hám József  dr. aliopán elnöklete alatt iiiéat tartott. 
A vármegye t-leő tisztvisj őjének jeleaté^ből ki-
tűnik, hogy vármegye helyzete a nehéz viszonyok-
hoz mért-n kielégítő. 

G day Józspf  dr. vármegyei tiszti főorvos 
m"?<llap"ja, hogy a műit év első 11 hónapjában 
4267 éiv< sziilfteít  gyermeket anyakönyveitek a 
megy területén. A h<lálnz<ksok száma 2300. A 
i.-rméwgftes  szaporulat 1890, 13*2 vei ;ö b, rriint 
hz 1942-es év hnsonlo időszakában. Öömm") 
aliapuj* meg a jelentés hogy <t ba undómg, de 
tti'onraen a gyermekhnl sz^ma jobimosHn 
csökken, »mi a loikilsmcrates egéüzaegilgyi tnucka 
eredménye. 

Vitéz Nyerges GyuU pénziigylgazgntó jelen-
téséből megtudjuk, hogy a c<iki szíkelyseg az 
«lroult •3Szteodöb3n in pé'damu'atóan tolj» sitette 
adc fizetési  kötelezettségét. Csíkvármegy pénzügy-
igazgatója szerint az egvlit'es^n kezelt állami adók 
n ult évi lőiráaa 7 millió 86 eze- 274 Pengő volt. 
Az 1942 évről átvezetett üatralekkal fz  előirá* 7 
ralli'j 9U1 ez r Pengőre emelkedett. Erre 1943. 
december ho 31 lkéig befolyt  7 millió 683 ezer P., 
«ml azt jelenti, hogy a mult évi tényleges kive-
tést 597 ezer 122 pengővel tu fhettók  s igy, a 
kilátásba helyezett leírások u'*n csak 180 ezer 
pengónyí hátralék megy át az 1944 es esztendőre. 
A pénzügyigazgató megállapította, hogy torgaimi 
-dókból két és fé'm'llió  pengővel több foiyt  be 
1943 ban, mint 1942 bin. A legtöbb adóhátraléka 
Tu kádfürdőnek  van. Itt az előírás 22 százaléka 
var b> fizetésre.  Valamivel jobb hnyzetban van 
Borszék. A két flirdőhely  adóhátraléka azért i'yen 
magas, mert az Idegen villatulajdonosok nem telje-
sítik fizetési  kötelezettségüket. 

Csíkszereda és GyergvÓBzentmiklós városok 
hátraléka 5—5 szézs'ek. Ezzel szomben a legsze-
gényebb ItözHegek tu fi<etésb«n  vannak. Gyergyó-
remete, Qyergvókilyenf'ilva,  Galócás, GyergyAseár-
h«gy, GyergyohodoB, Csitjenőfalva,  C ikkarcf  »lva, 
Oikd^nfalva,  Ciikcicsó.CsiliSzépviz, G ̂ iTieBfeli-ő-
lok, Gyimasköz^plok, Gvimesbülík, Csík zentmi-
hály, CslbBzentmiklós. Csík bánkfalva,  Csikmena-
aég, C^Ucatószeg, Ciikiázárfalva  és a k-szoni 
községek nagy túlfizetéssel  szerepelnek a kimuta-
t sban. Csikvárm^gye pénzllgy igazgató ja kiemeli, 
hogy a nagjszerű eredményt egyetlen árverés 
foganatosítása  nélkül érték el. 

Vitéz Bikó Gíbor műszaki tanócws meg-
állapítja, hogy az uttpitő és uth'ngerlő munkála-
tok BzUnetelnek. Egye őre az 1944 évi munkála-
tokat készítik elő A mult eszteodőben közel 60 
ez'r köbméter kavicsot és zúzalékot hengereltek, 
préseltek a csíki utakba. 

Vitéz Miklós Gergely tanfelügye'ő  j«lenti, 
hogy a ciki elemi iskolákba önözésén 26933 tan-
köteles jár. Kerek Bzámban 19 ezer gyermek jár 
állami isbo'ába és 7 ezer felekezetibe.  A megy» 
területén 161 iskola vau. Ebből 115 állami is 46 
Mekezeti. A tanítást összesen 627 tanitó látja el. 

E ibő. 203 férfi,  324 aó. Az állami iskoláknál 390, 
* feiekezetieiine  137 tanitó működik. Bejele a tette 
a tanfelügyelő,  bogy január hó 16 tói, április bó 
30-ig nagyobb.HzabftSU  nepmüve ő munkát indit a 
társadalmi egyUttiniiködés, az isbolankivűli nép 
neveléssel, az EMKE-vel, az EMGE-vel áa a Kat. 
Akcióval. 

Boz in laire vármegyei gazdasági felügyelő 
ismertette, hogy a tavasz vetőmagellátásBal kap-
csolatosan már most megtették a szükséges Intéz-
kedéseket. A téli hónapokban erőteljes munka 
folyik  a községekben. 

Jakab Lijos dr. árvaszéki elnökhelyettes 
jelenlétéből kldarűl, hogy ez a fontos  közhatóság 
miod-tn tsren példamutatóan végzi a feladatát. 

BotarD tvid varmegyei főállatorvos  jelentette, 
hu ÍV 3 jaras 3 községébe serté^oibá'cot hurcoltak 
b4 Bek3s vármegyétől szállított Bertésekkel. A 
VÓBÍ leküzdéséro megtették a szükséges Intézke-
déseket. A gyergyószárbegyi száj- éa körömfájás 
megszűnt s igy a gyergyói állatvásárokat ismét 
megtartják. A vásárokon a kínálat közepes, a 
k*rn»let lanyha. A mu t hónapban 78 lovat és 
1997 szarvasmarhát szállították ki a vármegyebői. 

Az erdőfdlfigyelödég  tö bek között jelentette, 
hogy a Gyimosvö.gyben 214 ezer drb karecsony-
f  .t term«lt"k ki. 

Körösi Csorna Sándor szollemében. 
Irta: pokakureutnrl ÍB oslkazentlmrsl Székely GyO gy. 

Egy nemaet annyit ér, amennyire ismert 
<a]át magát. NVunk igen divatos külföldi  utakkal 
d e'ebednl, Idegen kulturával hencegni s a „ter-
rlbile díciu" mag azzal Is hivalkodni, hogy kiben 
milyen idegen vér ÍB csörgedes. A sajátunkat 
nem tudjuk eléggé megbecsülni, azért mert nincs 
meg a kel ő öntudatunk és mert nem Ismerjük 
eléggé bulturáuk és országunk adottságait éB 
tincseit A megismerésben kettő keil: előjzőr la 
vaaakarat, máBodszor lehelőség. Aa akarat aaon-
bau a lehetőséget megteremti. Colunk tehát meg-
ismerni először megyénket s azután orsságunkat. 
Amerika egyes államaiban bevett BaokáB, hogy 
a diákok a vakációkat a v:dék tanulmányozásával 
töltik, bogy megismerjék aa ország problémáit 
*s segíthessenek majdan rajta. Nálunk Ib a falu-
kutatás meglndu't, azonban nem elég hévvel és 
nam elég ssámbau. N^m cíak a falut,  hanem BB 
egésa országot meg kell ismerni a magyaraágnak 
a elsősorban a fi  ttalságuak. Iskolánként anért 
megkeltene Bzervuznl hivatalosan is as ország-
járó körBeteket, akik tervsaerűen csoportonként 
járva kűIönbÖBŐ vidékekről érdekes élmények ban 
beszámolva gazdagítanák a magyarság Ismeretét. 

11 van pl a ml felség«s  S lékelyföldHuk. 
Híny diák van aki talán M<défaiván  vagv Z<ö-
íódin lul nem járt. N^m lnmerl esetleg a Koszon 
vld^ít a Bient Anna tó fodrozó  tükrét, a Gyll-
kostó komor fenyveseit,  a besztercenaFzidl pa-
rányi m«gyar nyelvaalgoteket, az eloiáhoBodi 
szolnokdobokai falvakat.  Probléma van elég, te-
hát van feladat  1B. U ndm magyer a főleg  Bzé-
•rnly-movyar emberben kell, bogy lobogjon a nagy 
Kirösl C oma Btodorunk lelkülete, amely ke-
resett kutatott, kogy a magyarság értékelt meg-
találj*. S erre ml aaékelyek vagyunk a leghlva-
tottabbak. mert ml még őrlaaűk teljesen (III) a 
nemes keleti vért, de már elsajátítottak a nyu-
gati kultura aaon kellékelt, melyek az lttenélésbes 
szükségesek. A székelyben meg van aa a cso-
d «latos erő, amely egy népben sincs meg, hogy 
őszinte lelkesedéssel tnd aa esaményekért rajon-
gani, de — éa Itt van a nagy lelki előny — meg 
Is tudja őket valósítani. Aa ősi virtus náluk a 
legnehezebb feladatot  is ngy oldja meg, mint 
látszi könnyedséget. S reméljük a jövőben la 
magoldja majd. 



i-lk áldat C B I K I L A P O K 8. fit  Am. 

A púspoti Helytartó Tárosiaiban. 
\ mult szombaton, a Vörös Kereaat-Kórháa 

oibelyuéjA Ügyében vároe unkba érkesett Sándor 
Imre pŰBptfki  helytartó dr. vltéa Boga Alajos pre* 
láma előadó kíséretében. 9.-én, vasárnap délelőtt 
6 mondotta a diákmisét a gimnázium kápolnájá-
ban, ebből ac alkalomból megkapó beesődet inté-
zett aa Ifjuaágboa,  arról a belyről, ahonnan mint 
hittanár, a hivatástudat nem szűnő buzgalmával, 
10 éven át Irányította a Baékely fiakat  a krisztusi 
élet magaslatai felé.  „Még szivetekben ssonganak 
— úgymond — a kedveB karácsonyi emlékek. 
Már a vakáció előtt megkapott titeket a karácsony 
varázsa; s a karácsony elmultával is bisonyára 
még sokáig ott fog  rezegni lelketekben a szent 
eate fénye  éa melege". 

A továbbiakban, a Saent Család Ünnepén, a 
gyermek és ifjú  Jéaust állította elébttk követendő 
eaaményképnek — a család, a nemzet, aa egybás 
szolgálatában. Busditotta őket, hogy as ősi kat. 
intézetben alakítsák kl szivükben a Krisztus Iránti 
mély tzeretetet s as a sserlnt való életet. Ilyen 
élettel, ez életből fakadó  erényekkel szenteljék 
meg a CBaládot; legyenek a családban Krisztos 
apostolai. Arassaák a krisztusi élet erejét, vará-
zsét a csaladra; legyen a család eszményképe a 
legBsenlebb anya, Mária B a legszelídebb nevelő-
atya, Ssent József.  Alakítsák ki magokban a szen-
tet ; a saent egyesekből less a ssent caalád, a 
szent családokból a megszentelt, Isten törvényeit 
követő nagy nemset. A kis Jézus .lumen erat ad 
revelationem gentlum* — világosság volt a nem-
zetek megvilágítására, gíoria plecis suae — népé-
nek dicsősége, — legyenek ók is a család, a nem-
zet világossága, dicsősége. 

A kereutény magyarság bö CBŐjénél is saent 
cBalád áll: Ssent István, Boldog Gizella, Szent 
Imre; — itt van as ezeréves történelmi lét mély 
forrása  és titka. Az Árpádház gyöftgye,  aa idén 
ssentté avatott Margit is égő áldozat volt basá-
jáért; az ő áldozatának n-m kis része van abban, 
bogy a tatárdulás nem lett a nemset temetőjévé. 

Ha a nemzet eltávolodott Krisztustól, úrrá 
lett fiai  köst as egyenetlenség, kapzsiság, önaés — 
B tragédiába aülyedt. Megint csak saent egyéni-
ségek emelték ki a romlásból. Ilyenek a közel-
múltban is voltak (Prohászka, Kaszap látván, 
Majláth püspök) s most ÍB vannak közöttünk. 

A felszabadulás  csodája megtörtént; az 
utána következő mostani Ítéletidő ismét csak 
próba. Áldozatra kész lélekkel bízunk jövőnkben 
Semmi nagy dolog a világon nem történt áldozat 
nélkül. Nemzet, melynek fiai  minden áldozatot 
vállalnak basájukért — nem veBzhet el. 

Legyünk hálásak éa büszkék, hogy a legjobb 
anya, az Egyház gyermekei vagyunk. Ifjúság,  mely 
megBientelője a családnak, minden áldozatra késs 
fia  nemzetének, hűséges, élő tagja Egyhá*ának — 
a jobb magyar jövő igazi záloga A* idősterü 
gondolatokb n gazdag beBzéd mély hatást tett as 
ifjúságra.  A h lytartó, miután fárasztó  tárgyalá-
sok Borán rendelték a korház ügyét, meglátogatta 
az iskolát, bejött a tanári srobába íb, bol barát-
ságosan elbeszélgetett a tanárokkal, kik kö ül 
többen régi kollégái voltak. A tanárok és ifjúság 
egyaránt őrültek, hogy körükben láthatták aa ősi 
intézet egykori kiváló tanárát B mostani legfőbb 
egyházi veaetőiét. (a) 

Tettek — tervek 
Megjelent a Tettek-Tervek II. kötete. A kö-

tet a Kállav kormánv munkásságáról és politiká-
járól számol be az 1942. október 1,—1943. szep-
tember 30 közötti idő en. Enneic a beszámolónak 
első kötete egy év előtt jelent meg és ha a két 
kötet tartalmát összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, 
hogy a magyar kormányzatnak politikáját és mun-
kásságát az egyenes és változatlan Irányvonal 
jellemzi. Ez a változatlanság azonban korántsem 
jelent merevséget, mozdulatlanságot. Talán soha 
kormányzati tény» zők ÉB hivatali szervek, de talán 
a társadalom sem végzett olyan erőfeszitóaael 
munkát a badbanálló ország érdekében, mint az 
elmúlt esztendőben. Látjuk est a most kiadott 
Tettek Tervek cimü kötet II. kötetének úgyszólván 
minden lapján. Háborúban élünk. Ez egymaga 
megmagyarázza, bogy szükségképpen gyAkeres 
változások következtek be ac ország egész gazda-
sági téren egyaránt. És ez szükséges. BzUkséges 
elsósorban azért, hogy minden erőnket a magyar 
honvédség fejlesztésére  fordíthassuk,  amit ez a 
kormány a beszámoló szerint meg is tett, szüksé-
ges azért, mert tökéletesen át kellett alakitanl 
a termelést, hogy megfeleljen  a háborua ssükség-
leteknek, meg kellett reformálni  és rendszeresí-
teni aa egész közellátási, bogy a rendelkezésünkre 

álló nyersanyag egyrészt elég legyen, másrészt 
minJenldnek Jusson. Esek a nagy erőfeszítések 
sem akadályozták meg azonban a kormányt abban, 
hogy a társadalom bevonásával komoly szociális 
éa gazdasági gyámolltáaban na részesítse a hadl-
gondosottakat és hadviselteket. De esentul egy 
percre sem ssünetelt as a törvényhozási és kor 
mánysási tevékenység, amely a szociális haladást 
jelenti. A lehetósegek korlátozottak, de a Bsodálla 
alkotások, amelyek ea alatt aa egy esztendő alatt 
létesültek, maradandók és nemzed értékűek. 

Est olvasBuk moBt megjelent beBaámolóból. 
Tettekről értesülünk, amelyek a nemzet egyete-
mét szolgá ják és tervekről, amelyek ugyanennek 
a nagy célnak a szolgálatában állanak. 

Bocsánatot kérünk. 
Nem ér te in . . . 

Bocsánatot kérek de nem lehet érteni aat 
a tehetetlenkedő gáncsoskodás! amivel ma ao-
ralnkban aaorakoanak. Vannak ogyaevesett elége-
detlenkedők, aggodalmaskodók és buBulók akik 
sslveaen kitérve minden munka éa feleiőaaég  elől 
egyelőre abban találják élvezetüket, hogy a meg-
sértódöttet Játszva félrevonulnak.  Tmneaaeteaen 
ea a legkönnyebb. Megfigyeljük,  hogy legtöbbBBör 
azoknak a soraiból kerülnek elő esek az „építő-
munkások* akiknek a vlBaaatéréa nem hOBia meg 
minden álmukat a múltbeli .szenvedeselk" alap-
ján. Emiatt váltoatatják pártállásukét, felfogásu-
kat, politikai néaetüket éa hastflas  helyezkedé-
süket. M» erre, holnap arra. Tisatán és csupán 
azért mert nem találták meg egyszerre as anyagi 
éa erkülcsl jóvátételüket abban a mértékben ame-
lyet egéssen betegesen maguknak elképseltek. 
Nem jól van es igy. Nem asabad est Ilyen éhe-
sen csinálni Ippen eaekben a nehéa Időkben. 
Akkor amikor a nemzetek éiel-halái küzdelmüket 
vívják akkor lehetne valamivel magasabb aaem-
poatok aaerlnt beállani a kösöaség szolgálatába. 
Hisaen a világégéa egyre kőaeledik hozzánk 1B. 
Nem türl es a helyael az i'yen jóbékebell feny-
üsést. Nem akarjnk as egység fogalmát  tovább 
koptatni. Aat minden magyarnak ereznie kell, 
hogy ennek a nemzedéknek történelmi feladat 
Jutott OBstáiyréssül. Hilyt kell állni a jövőnkert. 
Ea padig Ilyen marakodó, ilyen tisstásatlan lel-
kekkel neheaen megy. Iiért kell erélyesen min-
den társadalomnak felzzámo  nla eat a kérdést. 
Aki nem akar beleillessktdnl as egységnek ma 
eletet jelentő kötelességeibe azt arra olyan drass 
tlkus kíméletlenséggel kell kénysserltenl mint 
amilyennel tesslk as é<etükért suiyos véráldonat-
ial küzdő nemsatek. Itt nem lehet sokat Játszani 
a dolgokkal. Nem lehet ráblsnl a döntés Jogát, 
a vidéki nagyságok hiúságára. Nekünk Ide lent 
ma nincs más kStelewégünk mint blsnl a vese-
lésben és annak parancsait maradék nélkül vég-
rehajtani. Ha van aki még mindig nem akarja 
est megérteni, akkor kár tovább almogatnl aa 
egység unalmas kínálgatáaával. Cselekedni kell 
velük ssemben. 

Mindennek ven határa. 
Bgyre gyakrabban hallunk o'yaa tünetiő', 

hogy blsonyos „|obbtársuágoknak" az a téli sso-
rakoaása, hogy asldják a cslkl viszonyokat, „kul-
turálatlanságunkat." N-m tudnak megbarátkozni 
semmiképpen velünk. Szenvednek közöttünk. Nem 
nagyon rejtik véka alá véleményüket. Szinti nyíl-
tan háborognak, megbotránkoanak elmaradottrá 
gnek felett.  fit  mint aa áldozatok ugy harcolják 
bŐBl sorsukat közöttünk. — Semmiképp >o nem 
sseretnénk ellenségesen megfogni  est a „házi-
ügyet*. Migis figyelmeztetésnek  ls ssánjuk eze-
ket a Borokat. Nagy kár ilyen oktalan módon 
gyűlöletet hinteni. Éppen ma. Teasék gondolkoanl. 
Nyugati elméjüknek nem leaa nehéa rájönni arra, 
bogy akármilyen utálatosak vagyunk egymás 
számára mégis csak ragaaakodnnnk kell aa evan-
géliumi zsavak uj értelmében: „saeraBBÜk egy-
mást mintha tennénk magunkat." Igen mert olyan 
Idők következeik amelyben mégegymáBra nagy 
ssükzégünk lehet, mélyen 'l'ztelt hölgyeim ÓB 
uraim. — 

A gyógyszeréaz-Antudat. 
A Gyógyaaeréaa Szemle legutóbbi "tárna 

öleaer cvógyaaerész nevében tiltakozik Zilaby 
Lijos „Patorayok* cimü darabjának gyógysze-
rész-szerepe ellen, Kifogásolják  a darabban sze-
replő gyógysseréssnek ast a mondatát, melyben 
Így SBŐl a vezérigazgató helyettes mérnők test-
véréhez: „Te vegyészmérnök lettél én csak 
gyógyzzerézz." A gyógyzzerézzek aat Idvánják, 
bogy eat a .csak* saóczkát törölje Xllaby Lajos 

s darabjából mert , u Igasság teljés báltérbe 
saorltásával alacsonyabbreadüvé minősít egy pá-
lyát." — Nahát Ismét eggyel több eset az Ön-
tudat tultengéaének világából. M <rt as agy van 
a mai emberrel, hogy egyre többet ad magára. 
Már betegesnek mosdható es a |elenség. Legyen 
aa gyógyszerész vagy tartoszon a mülágykéaaltők 
karáhos, egyformán  soVat ad az Üres, tartalom 
nélküli formaságokra.  Valahogy nem türl, hogy 
„csak* legyen. Annál sokkal több. De est a plusat 
nem a köaösségért vállalt Snaetlen áldoaattal 
akarja a ma embere megaaereanl, hanem teljesen 
elferdült  hiúsággal kiköveteli maginik. Lépten-
nyomon látják ennek a srég helyezkedésnek éB 
értékelésnek példáit. Nemcsak saócskán mú-
lik a megbecsülésnek, as elismerésnek követel-
ménye. Bsokjunk már hossá nhoz, hogy egyedül 
as elvégsett munka, a közösségnek szolgálata 
Jelenti gyógyeseréssnek éa mlnd»nnek a társa-
dalom részéről kijáró tlssteletet. Etyóbkánt ugy 
értesültünk, hogy vármegyénk kislányai tlltakosó 
közgyüléare kéflsülnek  as ellen, hogy „csak egy 
kislány VBH a világon". 

Es az lgazs&g. 
Gyakran panaszkodunk, hogy a caikl fa 

körül és máa helyeinken tanyát vernek aa Ide-
genek. Dehát kérdezzük csak meg magunktól, 
hogy lehet-e ezen csodálkozni. Hlfesea  ml a ve-
asekedéenél, a Jelentgetérnél és egymásnak a 
lehetetlenné tevésénél alig csinálunk egyéb pro-
duktív munkát. Nem kell takargatni a bajainkat. 
ROSSB módsser aa állacdó mellébessélés. Nem 
támogatjuk, nem segi'jűk egymást. Aa Igazság 
az, hogy amíg együtt vesaekedünk addig mái 
learatja a cetli erdők dus boaamái Ne sírjunk 
mert igen sokssor magunk vBgyunk aa okai en-
nek a tragédiának. Tessék végre komolyan gon-
dolkoanl esőn, hogy megértéssel és szeretettel 
felkaroljuk  egymást 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ciikvirmegye  pénzügy igazgatójának 

kitüntetise. 
A Kormányáé Ur a pénsügy miniszter elő-

terjesztésére vltéa Nyerges Gyula dr. péczügyl 
főtanácsos  cslksseredai pénzügy Igazgatónak a 
miniszteri tanácsosi elmet és jelleget adományoata. 
Vitéz Nyerges Gyule csíki ember, aki a vissza-
térés után nagy aaeretettel j'ttt hasa. Hatalmas 
munkát vállalt magára, a vármegyének pénsügyl 
átsservesését ÓB bekapcsolását as ország vér-
keringésébe. Nem volt könnyű feladat.  Meg kel-
lett küsdenl aaokkal a rombolásokkal amelyeket 
as Idegen uralom végzett Itt nemcsak aa anyagi 
de aa erkölcal javainkban. Vitéz Nyergea GjUla 
pénzügyIgaagató hozzáértéssel, ÓB Bok jóindulattal 
látott hossá küldetéséhez és as eredmények bi-
zonyítják, hogy ast maradék nélkül megoldotta. 
Egésaen flata'on  érte ea a legmagasabb kitün-
tetés, amelyet becsületes munkával kiérdemelt 

— Egyhzskösségi hir. A plebánlahlvatal 
szeretettel kerl a katolikus híveket, hogy bo'dog 
Margitunk saenttéavatása ünnepére, január 19-re 
előkéBBŰletOl tervezett báromnapoa ájtatorsáfo-
kon, azaz jao. 16, 17, 18. napjain délután 4 óra-
kor tartaodó ssentbessedeken és iltánlákon — 
amikor gyónást alkalom ls less — tömegesen 
vigyenek részt. A aaenttéavatáa ünnepén : január 
19 én reggel 7 órakor csendes, — d e. 9 órakor 
ünnepélyen szentmise és közöz szentáldozás. 

— A pénBÜrymtniBBter előterjesstéBére a 
Kormány só Ur Kmoskó LÍBBIÓ pénzügyi titkár, 
földadónyllvántartásl  biztosnak a pénaűeyl taná-
csosi elmet és jelleget ÓB dr. Bogdán Imre forg. 
adóhivatali főtlsstnek  a forg.  adóhivatali tanácsosi 
elmet és jelleget adományoata. 

— Kinevesések. A pénaUgym'nlsater a 
csíkszeredai pénaügylgazga'óságnél előléptette a 
következő tisatvlBelőket: Varrdl Sándor dr. pén-
aügyl titkárt pü. tanácsossá. Sipos Sátruei fo-
galmaaot pü. segédlltkárrá, K menea B «la saám 
gyakornokot pü. ssámtlsztté, ö tel András szám-
vevőségi dljnokot gyakornokká, Sándor Pál, 
Ambrus Dénes II. oaat. tiszteket I. oszt. állam 
pénstárl tisztekké. 

— As IgasBágttgyminlBBter előléptette Kuna 
I ona cBlksseredal Bryészségl irodatisstet, Iroda-
főtisztté  és Bakó Pál irodaaegédtlSBtet, iroda-
«iBstté. Pál Gyula dr. eeikasentmártonl Joggya-
koraekot bírósági aljegysővé. 



3 faáin. C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 

— Ai ageaaaegvedaiml flükaaóvetaeg 
január hó 20-án c.,0'8rtöicD rstt: f.M  8 órabor 
vetítettképp előudáM tari Csíkszeredában aa áH. 
elemi iskola emeleti nagytermében. At előadás 
tárgya: Csecs«mő gondozás, ápolás és egáBaség-
tao. Előadó: dr. Billó Janón. 

— Ujabb rondfiri  felügyelet  aia helye-
aáa a magyeben. Rmger 1 sván c-ikm»defalvi 
borbélyt a falcéiul  jann főszo'jr.Mréjs  SíR'-máry 
József,  véghatározatisi, azonnali baiállysl kitiltotta 
falujából  éB rendőri fe;Dpye!tt  alá helyezte. A 
véirehii'ó pservck R eg<>r I<tváct áronnal elszállí-
tották rendeltess! helyére. R egpr, Bnkarestbó 
j8»t haza a megszállás uIo pó eveiben. A balkáni 
vlsiooyokhoa eiokott ember M.dtfVván  borbély-
Üzletet és kocsmát tartott s eren elfoglaltsága 
mellett hőaéuenen msrodt Jd?jp „po itlzüépra" ÍB 
Bien tevrtkeu*z£góvel BlkcrHW s.tnlátos utilAíra 
szert tenni. Kiemelése a cslkl élethői cem történt 
ok né'kttl. 

— Kitiltotta fainjáhóí  a felesik!  járás fő 
szolgabirája Zilgmord láván CBlkdánfslvl  lakÓBt 
ls bomlaszt*, fegvelmesetlen  magatartás miatt. 
Á talá «oi meg'»otránkoz4st k rogy Z ilgramd 
litván Ilyen ron t mellett a núraz îv-̂ d .'ml ir'.rít>»i 
kitüntetéséhez hozzá juthatott kitünietéseioet osz-
togatásánál eofc  ka) nugyohb körttlteklnteKS" ; ljí.mi. 

— A társadalmi együttműködés tit-
kárainak ertekezlete. Ezen a h«;f0  Ccibsze-
redauan értekezletet tartottak « tár'nda'iui egye-
sületek nemzeti együttműködésé: eh greb«'.yföldi 
titkárai. Az értekezzen megjelentPiter E nő 'Jr. 
miniszteri fclkü'ditt.  M 4gá)l»pitor.ák *zi s munka 
tervel amelyben a Székelyföldet  továbbra !s a 
nemzetépítés szo^Maiában fc.-il  tartani. Eitől n 
munkából senki nem voohi ja ti magái. A meg-
bf'f-íéléBek  hasgoziatták, hegy a társadalmi mun-
kára egyre nagyobb fe!e:ŐB3S£  hárul. 

— Haromaaék vármegye kesdemenye-
a e t t , kövessük Háromszék Tármpgv* aüpnuja 
as uj eBziendő eifő  közigazgatási blsottBagi fiíá-
s<>ben nagyhorderejű javaslatot hozott. Indítvá-
nyozta, a kövelkesóket: mondják ki, hogy a 
kosig, bisotuág a maga mttködssl torüiet-n m!td 
szóban mind iráBban a elmek használatától el-
tekint a mlndan hivatalos terül««n?k és szervnek 
figyelmébe  ajánlja, bogy a fonnál  ó szabályoknak 
éB rendeleteknek eleget téve, minden tlszt*inelői 
egysaerüen a hivatali állásnak megfelelő  elmme! 
Illessen, mert a llBBtviselő megbrcBŰlését üb a 
hivatali álláB tekintélyét nem a dm bistOBi'ja, 
hanem a ielkilsmeretr sen elvégzett munka. — 
Megbecsüléssel köszöntjük ezt az egészsége ban-
gót, mely megérdemli, bogy ast felfogjuk  és 
köveBBÜk. 

— Csikmogyében kötelezővé tették R 
sertéspeBÜB elleni védőoltást. A földmlvelésűgyl 
mlnisater rendeleti uton vármegyénkre Is köte 
lezővé tette a sertéspestis elleni védőoltást. 

— Kifhirek  a nagyvilágból. D*l> István 
a kitűnő magyar feBtémbvéEz  Bolognában lé|i-
támsdás közben meghalt. — Bu^sos Airesben a 
délamerlkai m*£v»rok most avatták fel  a magyar 
dalárda bását. Érdekes, hogy mi mogvarok ml 
lyen példátmutató szeretetben és alkotásban tu-
dunk élni az Idegen tengerben. Miért nem lehet 
igy élni Idehaza. — Pártéban a németek őrizetbe 
vették Garbai Sándort ez úgynevezett Magyar 
Tanácsküziársaság egykori elnökét. — Egyik tö-
rök újság Magyarorsaág elleni román aknamuckát 
leplezett le. Román emigránsok ssámtalan cikket 
helyestek el hasánk eli?n ango' propaganda újsá-
gokban. A románok egy pillanatig BUD ssGnoek 
meg ellenünk dolgozni est tartsa t;zem előtt min-
den magyar ember ós eh«>s szabja minden öntu-
datát, munkáját és egymással ssemben való test-
véri ragaszkodását. — As olasz áUamvtdemi 
törvényszék Ciano volt olasz külűgtmlnlBstert 
tizenhét t e áva l együtt halálra Ítélte es az Íté-
letet január 11-én v?gre la hajtották. — Kijanl 
János fdreoces  ezrrzetes 800 évPB könyvsajióját 
a kolozsvári rendházban őrzik. — A romín 
belügymlzisstor rerdelpte satrint, tilos az ország 
bármely részétől a Bukarestibe való költözködő 
— A német Mgelbártás jsruir 11 ér közel 150 
nebés amerikai bombésót lőtt le. 0 yan siker 
amely arra mutat, hogy a uémetek laBBan meg-
találják as amerikai terror támadások elleni vé-
dekesés fegyverét. 

— Oasdaságl tanfolyam  UJ tusnádon 
As Bmge bárom hetes gazdasági tanfolyamot 
kesdett a mu t héten UJtu»nád községben. 

Gyógynövenybeváltö tanfolyam. 
A fö'dmlvelésBgyi  mlnissterium erdélyi kirendelt-
sége február  14 lói február  19 lg Marosvásárhe-
ly*» gyógynővénybeváltól tanfolyamot  rendes. 

— Tasnádfftrdd  JövöJe. a tusnádfUrdől 
szövetkezet bérlete a mult eBStendő végén lejárt. 
A fürdő  ezzei uj Jövő előtt áll. A tulajdonos 
kösfégek  Ezabadkezet kaptak és pályázatot hir-
dettek. Rividesen lejár a pályázati határidő. Esi-
delg iw több ajánlat érkesett. As ajánlattevők 
között van Kecskemét városa. A fürdő  tulajdono-
tok potf  körültekintéssel Igyekeznek a fürdő  jö-
vőjét nieg&lapozel as uj hérletkötésBe!. 

— Elfogták  u fővárosban  a asílbáraos 
laVdsrugó jitékoBunkat. Több ízben beszámoltunk 
ezekről a jelentős szélhámoskodásokról amelye-
ket egy T más Albert neveselii c^iksBertdül lab-
daruíó Já'ékoBunk követett el. A fiatalembert  a 
belybcil cBapat mint kitűnő Játékost elhelyezte 
L^pr'ó látván ^kereskedőnél havi 600 pengő fl«e-
K'saal. A játékos a vl̂ ftBaéléBeknek  egész soro-
zatát }ib vet te el és több mint ötvenessr peagővei 
károsította m<jg kenyéradéját. A fiatalembart  most 
Budapestru letartoztntjuk és rövidesen haza ssál-
litjék, bory feleljen  hálátianságáért. 

— Halálos saaranosétlanség. Barabás 
Imre gţerpyâremetel vadőrt halálos sseretcsét-
lenBég érte. VadáBzat közben puskájának ravaasa 
egy ágban megakadt. A véletlenül elsült fegyver 
lövedéke hason találta a , Bsereocsétlen embert, 
aki sérülésébe kórházba szállítás kösben belehalt. 

— Perfekt,  tökéletes gépíró ( ehet fétfi 
v gy ső) asonnal felvetetik  a cslzsaeredai m. klr. 
iparfelügyelőséghez. 

— Kösiönatnyllvánittfsok.  Azoknak a 
rokorokcak. jó barátoknak éB jólemerősöknek, kik 
felejthetetlen  édesanyánkat az utolsó utján elkí-
sérték, hálás köszönetet mosdunk. 

SzopoB Gárpár és Szopos András. 
— Mindazon kedves jó barátaink, ismerő-

Beink, kik drága jó feleEégem  III. édesanyánk 
rivesstése feletti  mély gyászunkban érzett fáj-
dalmainkat a temetésen való réfzvétellel  réssvét-
oyüván lássál vagy bármi más módon enyhíteni 
igyekeztek — fogadják  ezúton is hálás kössö-
netünket. — M hálvkó J6sfel  és gyermekei. 

— A oilkl falumunka  Borrendje. As 
Brd>-lyi M gyar Közmüvrlődéal Egyesület CBlk* 
vál»SBtmánya legutóbbi ülésén elhatároste, hogy 
a tavalyi, Igen az^p eredménnyel végzett mun-
káját, ebben az esatendőben folytatja  aa lakolán-
klvűli népmüveUs ÓB a târeadalml együttmükő 
déssel karöltve. Az uj muokBldény január 16-án, 
vasárat p kezdődik. Ezen a napon Galócás, Gyer-
gyóalmáB, Gyergyóbodos, Gyergyóvárhegy, Gyer-
ryócsomafalv»,  Gyjrgyóujfalu,  Gyergyókllyén-
f*!va,  Gyargyótakerőpatak, GyergyóvaBláb és 
BotatlaeB köaségeket látogatják meg. Jtnnér 23 án 
a felcslkl  községekre: CslkszentdomokoB, Cslk-
Bzenttemás, Cslkjenőfalvs,  CilkksrcfalvB,  Cslk-
m»daraB, Cilkdknf^lva  és CsiVrákos közBégekre 
kerül sor, m'g jasu&r 80 án TasnádfÜrdő,  Ujtus-
nád, N igy tusnád, Csikverebss, CslkcBatóBaeg, 
CsikszentBimon, CclkBsentlmre és Cslkaaentklrály 
községekben tartanak előadásokat. A falvakat 
8 - 8 előadó keresi fel  a felvilágosító,  helyaet-
lamertető éa iamaretterjesatő előad áaokat tartanak' 

— Saant Margit bélrag. A kereskedelmi 
minisztérium folyó  év január hó 19 tői magyar-
országi Szent Margit aaentté avatásának emlékére 
80 filléres  bélyegeket hoz forgalomba.  A mttvéssl 
bélyeget Kontuly festőművész  terveate él junius 
hó 30 lg árusítják. 

— Baégyenében agyonlőtte magát egy 
gyergyóBaentmlklÓBi fiatalember  Páll Sándor gyer-
gyÓBzentmlklésl Ukos, keruskedős^géd aa elmúlt 
napokban öccsétől 50 pengőt kért, amellyel n 
legközelebbi korcsmaban mulatozni kesdett. Apja 
Páll Sindor jómódú gazda, amikor fiát  megta-
lálta a korcsmában, népes társaság előtt bántal-
mazta. A fiatalember  napokon keresztül bu«ult, 
majd íBácyenletében agyonlőtte magát. A tragi-
kus BOKU fi  italember Borsa GyergyÓBaentmiklóaon 
általános részvétet keltett. 

A csikszerodai kir. járásbíróság, 
mint telekönyvi hatóság. 

2094—1943. tkvi Bzám. 
Visaz-Árverési hirdetmény kivonat. 

Transsylvania Bank R. T. kolozsvári bej. cég 
végrehajtatónak Guzrán Béla és neje szül. Szopo* 
Karolina csikszenttamási lakós végrehajtást szen-
vedőt ellen indított végrehajtási ügyébea a telek 
kon> vi h«tóaág végrehajtató kérelmére ujjnbb ár-
verést 8338 P 33 fillér  tőkekövetelés ÓB járulékai 
ós a 201—1931. tkvi dzámu árverési hirdetménny 
éB f  Itételekbea csatlakozottaknak kimondott vég-
ri'hajtstók tőkekövetelése és járulékai behajtás* 
végett a CsikqzentramáH községben fekvő  s a l . 
csikszenitamáji 6999 BZ. tjkvben foglalt  és végre-
hajtást szenvedő Guzrán Béla nevén álló A + 
I rdsz 1431. hrsz. alatt felvett  egésa szántóra 
23 P. 33 fii  .. 2 rdsz. 1549 hrsz. alatt fe  vett egész 
fczantóra  23 P. 33 fii  er, 3 rdaz. 3834. hrsz. alatt 
fölvett  eg-sz szaotóra 78 P. 33 fillér,  4 rdsz. 
3900/u, 3900/b, hrsz. alatt felvett  egész szántóra 
82 P. 66 fiiler,  5 rdsz. 3995, hrsz. alatt felvett 
etrékz szántóra 115 P. — fii  ér, 6 rdsz. 9131/a, 
9'31/b. hrsz. alatt felvett  egész szántéra 82 P. 
66 fii  ár, 7 rdsz 9246. hrsz. alatt f-lvett  ezé*z 
száotóra 48 P. 33 fii  ér, 10 rdsz. 12018., 12019. 
bttz. alatt felvett  egész szántóra 96 P. 66 fl  lér, 
II rdsz. 12348. hrsz. alatt felvett  egeaz szántóra 
42 P. — fiuer,  12 rd?z. 12398. hrsz. alatt felvett 
egész szántóra 25 P. 33 fLler. 

II. A csikszenttamásl 520 sz. tjkvben foglalt 
é* ne jezett végrehajtást szenvedett nevén álló A + 
27 rd*z. 12397. hrsz' alatt felvett  egéBZ szántóra 
48 P. 33 tiuer. 

IU. A CBikszenttamási 694 sz. tljkvben fog-
lalt alábbi ingatlanból Guzrán Béla végrehajtást 
szenvedő ne?én álló '/« resz járandóságra A + 
1 rdsz. 10885/b., 1089L. 10893. hrszám alatt fel-
vett kaszaié lU reszere 216 P. 66 fillér. 

IV. A csikszenttamásl 1485. sz. tjkben fog-
lalt és nevezett végrehajtást szenvedő nevén álló 
A — 2 rdsz. 1550. hrsxám alatt felvett  egész 
szántóra 20 P. 66 fillér. 

V. A csikszenttamási 1776. sz. tjkvben fog-
lalt és nevezett véirebajtáat szenvedő nevén álló 
2 rdsz. 1050/2., 1051/2. hrsz. alatt felvett  kertre 
41 P. 33 fi  lér. 

VI. A csikszenttamási 7001. sz. tjkvben fog-
lalt B az alább felsorolandó  Ingatlanokból a végre-
hajtást szenvedő nevén álló '/i rész illetőségre 
A -t- 1 rd-z. 5382 hrszám alatt felvett  szántó l/i 
részére 146 P. 66 fii  ér 2 rdáz. 6415. 5417 hrea. 
alatt fflv-tt  szánio Vi részére 149 P. 33 fillér, 
3 rdsz. 6188. hrsz. alatt felvett  kaszáló '/• reszére 
208 Pengő kikiáltási árban elrendelte, azzal hogy 
a IV. poatban jelzett és az 1485 ss. tjkvben fog-
lalt ingatlan a C. 2 alatt B ró Mihályné sz. Adám 
Borbála és C. 4. alatt özv. Biró Imréné sz. Török 
Terézia javára, 

Továbbá az V. pon ban jelzett ingatlan az 
1776 sz. tjkvben C. 5, 9 , 10. alatt Bajtalan Ká-
oly es neje bbüI. Santa Teréz javára bekebelezett 

életfogytiglani  haszonélvezeti jogok sérelmi nélkül 
adhatók el. 

Ae árverést 1044 évi j anu t r hó 81 nap-
ján delolűtt 9 órakor CsikszenttamáB község-
házánál fogjuk  megtartani. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10% a, amelyet a 
magasabb Ígéret ugyanannyi Bsázalékára kell ki-
egéaalteni. 

Csíkszereda, 1943. évi julius hó 1. napján. 
Saopoa Lajoa a. k., kir. jb. alelnök. 

Kiadmány hiteléül: 
Maakóné, Irodatlaat. 
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TaiDló, naieraol is vaslenakedS setfd 
azonnali belépésre felvétetik  ai 
Agrefarra  R. T., Marosvásárhely, 
m éa artazahl Karaakodéaébas. 
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Tanulónak 2 ügyes fiut  felvessek. 
F o d o r Gyárfás  kovácsmester. 
Csíkszereda. 3-2 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( Q a t t e r t ) 

2- 24" tói 36*-lgéa Iparvágányt 
B í r ó András. Balatonszentgyörgy 

Kettős, fehér  madéra és riseló uj 
ágytakaró e l a d ó Csíkszereda, 
Szentlélek utca 17. sz., 2-ík aj tó. 

A csíkszeredai bir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

2594-1948. ik. azéra. 
Árverési hirdetmény-kivonat. 
A m. kir. kincstár képviseletében 11 cslksze 

redai m. kir. pénsügylgaagaT óságnak 7659-1943 
I. száma önkéntes árverés iránti kérelme követ-
keztében az 1881. LX. t. c. 204. § -a értelmében 
a telekkönyvi hatóság az önkéntes árverést Kászon-
Impér községben fekvő  a a H. Kir. Kincstár nevén 
álló kászonimpéri 51. számú tjkvben A + 2. son>« 
646. hrsz. alatt foglalt  ken a be'BŐségben 136 
négyszögöl területű Ingatlanra 80 Pengő kikiáltát-i 
árban, ugyanazon Bzámu tjkvben A + 12. sorsa.1 

4288/2, 4289. hrsz. alatt felvett  kBBzáló Bánk-
völgye düiőb»n 362. és 725. négyszögöl területű 
ingatlanra 40 Pengő kikiáltási árban és az ugyan-
azon számú tjkvben A + 21. sorez. 7273 hrsz. 
alatt felvett  kaszáló Hegyealtó dűlőben 610 nsz.-
öl területü Ingatlanra 30 Pengő kikiáltási árban 
elrendélte. 

Aa arvorést 1844 évi január ho 28. 
napjának délolOtt 10 órakor Kástonimpér 
községházánál fogják  megtartani. 

Az árverésre kerttlő ingatlanok a kikiáltási 
árnál alcsonyabb áron nem adhatók el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/«-a, melyet a 
magasabb Ígéret ugyanannyi százalékára kell ki-
egészíteni. 

Cslkszentmárton, 1943. évi november hó 9. 
napján. 

Dr. 8simoalas Luzlo a k , 
kir. )b. elsOk. 

A kiadmány hiteléül: 
8*ntha. 

1—2 lrodatlazt. 
Csikvármegye Közigazgatási Bizottsága. 

Kisajátitáai albizottságától. 
687—1948. k. b. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. kereskedelem éa közlekedésügyi mi-

niaster ur 161.100—1943. XL ssámn leiratával a m. 
kir. kinestár részére a osikszentkirályi állami kőbánya 
bővítése, rakodó ás iparvágány céljára szolgáló éa 
hozzá bematatott kisajátitáai tervben áa öaszeirásban 
megjelölt ingatlanok megszerzésére a kisajátitáai jogot 
u 1881. XLI. t. o. 32. §-ának alapján elrendelte. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m. kir. 
kereskedelem és közlekedéaügyi miniszter nr leirata 
alapján a osikszentkirályi állami kőbánya területének 
oéljára szükséges Ambrus Imréné az. Csiszár Jnliánna 
tnlajdonában illó áa a csikszentkirályi 663 telekkönyvi 
betétben felvett  2.Ö97/1 helyrajzi azámu 86 négy-
szögöl területü ingatlan- Sánta Rudolfné  az. Csiszár 
Berta tulajdonába álló éa a csikszentkirályi 668 tkv-i 
betétben felvett  2.997/2 helyrajzi azámn 86 négy-
azSgöl terllletü ingatlan. Csiszár Jóss*f  tnlajdonában 
álló és a caikazentkirályi 3041 tkv-i betétben felvett 
2.997/3 helyrajzi azámn 86 négyszögöl területü in-
gatlan. Csiszár József  tulajdonában álló áa a opík-
szentkirályi 3041 tkv i betétben felvett  2.997/4 hely-
rajzi azámn 113 nágyazögöl területü ingatlan. 

Ferencz Károly tulajdonában álló éa a oaik-
asentkiiilyi 2.862 tkv-i betétben felvett  2.998 hely-
rajzi «záiáu 116 nágyazögSl területü ingatlan. Fereniz 

Imre tulajdonában álló éa a oaibsaentUrályi 2.868 
tkv-i betétben felvett  8.000 helyrajzi «zámn 228 négy-
szögölből 60 négyactfgöl  területü Ingatlan. Ferenoz 
Imre tulajdonában álló áe a caikazentkirályi 2.868 
tkvi-i betétben felvett  8.001 helyrajzi számú 109 
négyszögölből 31 négyacögtil területü ingatlan. 

Bartia Gyárfáané  ez. Tamáa Márcella tulajdmiá-
bau álló éa a csikszentkirályi 1.226 tkv-i hetétben 
felvett  3002 helyrajzi «zámn 210 négyszögöl terület-
ből 68 nágyazögöl területü ingatlan. Tánooa Balázs 
tnlajdonában álló ég a csikszentkirályi 3.121 tkv-i 
betétben fölvett  3.003 helyrajzi azámn 174 négy-
azögölböl 49 négyszögöl terllletü ingatlan. Vitos Ádám 
tulajdonában álló áe a nsikszentbírályi 816 tkv-i be-
tétben felvett  3 004/1 helyrajzi számú 124 nágy-
azögöl területü ingatlanból 32 négyszögöl területü 
ingatlan. Vitos Árpád 2/8 ás Ambrus Gábor 1/3 ré«z-
ben tnlajdonában álló éa * caikazentkirályi 727 tkv-i 
betétben felvett  3.004/2 helyrajzi számú 124 négy-
szögöl területü ingatlanból 31 négyszögöl területü 
ingatlan. Vitos József  tnlajdonában álló és • csik-
azentkirályi 2.623 tkv-i betétben telvett 3.005 hely-
rajzi azámu 262 négyszögöl területü iugatlanból 51 
négyszögöl területü ingatlan. 

Vitos Józaef  és neje Keresztes B >rta tulajdoná-
ban álló éa a osikszentkirályi 879 tkv-i betétben fel-
vett 3.006 helyrajzi azámu 67 négyszögöl területü 
ingatlan. Vitos Dénes Józsefé  tulajdonában álló ás a 
osikszentkirályi 191 tkv-i betétben felvett  3.007 hely-
rajzi azámu 31 négyszögöl területű ingatlan. Péter 
Károly tnlajdonában álló éa a caikazentkirályi 2.939 
tkv-i betétben felvett  3 009 helyrajzi számú 240 
négyszögöl területü ingatlanból 29 négyszögöl terü-
letü ingatlan. Péter Károly tulajdonában álló és a 
osikszentkirályi 2.939 tkv-i betétben felvett  3.010 
helyrajzi számú 168 négyszögöl területből 21 négy-
szögöl területü ingatlan. Caiazér Ágoston én ni*ji 
Gegő Anna tnlajdonában álló és a i-aikszentkirálvi 
220 tkv-i betétben tel vett 3.011 helyrajzi számú 282 
négyszögöl terilletü ingatlanból 38 négyaz.-öl területti 
ingatlan. Vitos Lajos tnlsjdonâhan álló és a osikszent-
királyi 799 tkv-i betétben felv.Mt  8012/1 helyrajzi 
számú 231 négysz.-öl területü ingatlanból 36 négyKZ.-öl 
területü ingatlan. Keresztes Ádám 1/2 éa K«reaztes 
Antal 1/2 részben tulajdonukban álló és a osikszent-
királyi 1.244 tkv-i betétben felvett  3012/2 helyrajzi 
azámu 9 négyxz.-öl területű ingatlanból 2 né*vaz-öl 
területű ingatlan. Keresztes Ailáro 1/2 és Keresztes 
Antal 1)2 részben tulajdonukban álló éa a caikszent-
királyi 1.244 tkv-i hetétben lelvett 8013 helyrajzi 
azámn 221 négyaz.-öl területü ingatlanból 47 négy-
szögöl területü ingatlan. Székely Veronika tnlajdoná-
ban álló és a caikazentkirályi 692 tkv-i betétben 
felvett  3014 helyrajzi számn 80 négysz -öl területi) 
ingatlanból 17 nágysz.-öl területű ingatlan. Keresztes 
Adám 1/2 és Keresztes Antal 1/2 részben tulajdo-
nukban álló áa a caikazentkirályi 1244 tkv-i betétben 
felvett  3016/1 helyrajzi számn 44 négyaz.-öl területü 
ingatlanból 6 négysz.-öl területü ingatlan. 

Enáoa Dénesné Csiszár Marcella 3/4, özv. Csi-
azér Dénesné, Szőes Erzsébet 1/4 részben tulajdonuk-
ban álló éa a CBikszentkirályi 798 tkv-i betéthen 
felvett  3015/2 helyrajzi számú 44 négysz.-öl területü 
ingatlanból 4 négysz -öl területü ingatlan Bors Fe-
reno tulajdonában álló és a caikazentkirályi 2.726 tkv-i 
betétben felvett  3016/3 helyrajzi számú 43 négysz.-öl 
területü ingatlanból 2 négysz.-öl területű ingatlan, 
lfárton  Lajos áa neie Balló Anna tnlajdonában álló 
ás a caikazentkirályi 3093 tkv-i betétben foglalt  3016 
helvrsjzi számú 1.384 négysz.-öl területü ingatlanból 
218 négysz.-öl területü ingatlan, llárton Margit 2/3, 
Silló Andrásné, András Éva 1/3 részben tulajdonában 
álló éa a caikazentkirályi 717 ^ tkv-i betétben felvett 
3160/1 helvrajzi számn 1.125 nágysz.-öl területü in-
gatlanból 338 nágysz.-öl területü ingatlan, Márton 
Lajos tnlajdonában álló és a caikazentkirályi 718 tkv-i 
betétben felvett  3160/2 helyrajzi számú 1.124 négy-
szögöl területü ingatlanból 234 négsz.-öl területű in-
gatlant. Gál Balázs As neje 6/16. Kristó Mafgit  10/16 
ráazben tulajdonában álló ás a osikszentkirályi 124 
tkv.-i betétben felvett  3162 helyrajzi azámu 860 
négysz.-öl területü ingatlan. Kristó Bálint 1/6, Balogh 
Dénesné, Kristó Karolina 2/6, Bartia Dénesné 1/6, 
Kriató Berta, Kristó Gábor 1/6, KriBtó Imre 1/6 
részben tulajdonukban álló és a osikszentkirályi 1308 
tkv-i betétben felvett  3163 helyrajzi számú 548 négy-
szögöl területü ingatlan 

Kristó Bálint 1/6, Balogh Dén»sné, Kriató Ka-
rolina 2/6. Bartia Dénesné, Kristó Berta 1/6. Kristó 
Gábor 1/6. Kriató Imre 1/6 részben tulajdonukban 
álló éa a csikszentkirályi 1.308 tkv-i betétben felvett 
3165 helyrajzi azámn 67 négyaz.-iil területü ingatlan. 
Kristó Albertná éa Vitos Lina tulajdonukban álló éa 
a osikszentkirályi 2643 tkv-i betétben felvett  3166 
helyrajzi számn 818 négy«z.-öl területü ingatlan. 
Kriató Albertné Vitoa Lina tnlajdonában álló ás a 
osikszentkirályi 2.643 tkv-i betétben felvett  3167 
helyrajzi azámu 380 négysz.-öl tertklettt ingatlan. Ra-

vasz Margit tnlajdonában álló éa a osikszentkirályi 
884 tkv-i betétben felvett  3246/6 helyrajzi számn 
1.373 négysz.-öl területü ingatlanból 6 négvsz.-öl te-
rületü ingatlan. Dmát Domokosné, Havasa Anna. 1/6, 
Havasz György 1/5, Ravasz Mária 1/5, Ravasz Antal 
1/5 Ravasz Viktória 1/5 részben tulajdonukban állrf 
és a osikszentkirályi 207 tkv-i betétben felvett  3246/7 
helyrajzi számn 528 négvszögöl területii ingatlanból 
78 négyR7.-öl területii ingatlan. Ravasz Béni tulaj-
donában álló és a osikezentkirályi 274 tkv-i betétben 
felvett  3246/8 helyrajzi azámu 629 négysz. öl terü-
letü ingatlanból 78 négyas.-öl területü ingatlan. Bora 
Antalné sz. Ravasz Viktória tulajdonában álló éa a 
csikszentkirályi 201 tkv-i betétben felvett  3247/1 
helyrajzi azámu 360 négyszögöl terilletn ingatlan. 

Ravasz Antal 1/6 éa Joneson Miklós 4/6 rész-
ben tulajdonukban átló és a naikszentkirályi 496 tkv-i 
betétben felvett  3247/2 helyrajzi azámn 345 négy 
azögöl területű ingatlan. Jonesrn Miklós tulajdonában 
álló és a caikazentkirályi 657 tkv-i betéthen felvett 
3247/3 helyrajzi számú 320 négyszögöl területű in-
gatlan. Ravasz Károly és neje Bálára Rozália tulaj-
donában álló és a csikszentkirályi 3062 tkv-i betét-
hen felvett  3247/4 helyrajzi azámn 295 négyszögöl 
területű ingatlan. Jonescu Miklós tulajdonában álló 
és a osikszentkirályi 557 tkv-i hetétben felvett  3247/5 
helyrajzi számú 226 négyszögöl terilletü ingatlan. 
Ravasz Károly és neje sz. Balázs Rozália tulajdoná-
ban álló és a osikszentkirályi 3062 tkv-i betétben 
telvett 3247/6 helyrajzi számn 458 négyszögöl terü-
letű ingatlan. Ravasz Antal 1/5, Joneson Miklós 1/5 
részben tulajdonukban álló éB a csikszentkirályi 496 
tkv-i betétben felvett  3247/7 helyrajzi számú 32 négy-
szögöl területü ingatlan. Ravasz Károly és neje Ba-
H'.a Rozália tulajdonában álló éa a caikazentkirályi 
3062 tkv-i betétben felvett  3247/8 helyrajzi azámu 
24 négyszögöl területü ingatlan. 

Bors Antalné az. Ravasz Viktória tulajdonában 
állú és a csikszentkirályi 201 tkv-i betéthen felvett 
8248.' 1 helyrajzi azámu 225 négyszögöl területű in-
gatlan. Rávesz Antal 1/5, Jonescu Miklós 4/5 rész-
ben tulajdonukban álló éa a csikszentkirályi 496 tkv-i 
betétben felvett  3248 2 helyrajzi számn 225 négy 
S7.ögöl t°riiMü ingatlan. Joneson MiklÓB tulajdonában 
álló éa H csikszentkirályi 557 tkv-i betétben telvett 
3248/11 helyrajzi azámn 225 négyszögöl területü in-
gatlan. Ravasz Károly és neje sz. Balázs Rozália 
tulajdonában álló és a caikazentkirályi 3062 tkv-i be-
tétben le'vntt 3248/4 helyrajzi számn 225 négysz.-öl 
területü ingatlnu. Jon»scu Miklós tulajdonában álló és 
a csikazqntkirályi 557 tkv-i betétben felvett  3248/6 
helyrajzi számú 180 négyszögöl területü ingatlan. 
Ravaaz Károly és neje sz. Balázs Rozália tnlajdoná-
ban álló és a caikazentkirályi 3062 tkv-i betétben 
I'H Ivett 3248/6 helyrajzi azámn 540 négyszögöl te-
rületü ingatlan. Ravasz Antal 1/5 éa Joneücu Miklós 
4/5 részbt-n tu'ajdonukhan álló és a osikszentkirályi 
3062 tkv-i betétb-n telvett 3248/7 helyrajzi számú 

1 194 négyszögöl területü ingatlan. Ravasz Károly és 
i neje sz. Balázs Rozália tulajdonában álló éa a esik 
• szentkirályi 3062 tkv-i betéthen felvett  3248/8 hely 
i rajzi számn 193 négyszögöl területü ingatlan. Szász 
' István és neje sz. Demeter Marcella és Csiszár Agos-
'tonné sz. GtigS Anna 1/4—1/4 részben tulajdonukban 
I álló és a cxikazentkirályi 3161 tkv-i betétben felvett 
! 3252 helyrajzi számú 4 b. 355 négyszögöl területü 
| ingatlanból 1.174 négyszögöl területü ingatlan. 
' Szász István és neje sz. Demeter Maroella tu-
jlajdonáhan álló ég a csikszentkirályi 2578 tkv-i betét-
iben fel-í't  3253 helyrajzi számú 60 n^gvszngöl in-
! gatlanra uézve az 1881 XLI. t. c. 33. §-a és a 
[7.890—1930. M. E. Bzámn rendelet 5 §-a alapján az 
[elrendelt kisajátítási eljár&B törvényszerű lefolytatá-
sára illetve a kiaajátitási terv megállapítására dr. Lá-
zár Géza vm. főjegyző  elnöklete alatt dr. Gál József 
vtn. tiszti tAngyéez és vitéz Bikó Gábor m. kir. mű-
szaki tanânons a caikszeredai m. kir. államépitéazeti 
hivatal főnőkéből  álló bizottságot, valamint Molnár 
Ilona csíkszeredai lakós, mint a bizottság jegyzőjét 
kiküldi, egyben Csikszentkirálv községházán megtar-
tandó bizottsági tárgyalás határidejéül 1944 évi j a -
o <»>' hü 22 nfipinuuk  á e. 9 őrijét  tűzi  ki. 

Erről a közigazgatási bizottság kisajátitáai al-
bizottsága érdekelteket az 1881. évi X.LI. t. c. 
36. §-áhnu foglaltakra  való figyelmeztetéssel  — tu-
domás, a kitűzött tárgyaláson való megjelenés és ott 
a kisajátítási terv, vagy a felajánlott  ár ellen való 
felszólalás  mellett, netáni kifogásaik  megtétele végett 
azzal a fig  elmeztetéasel értesíti, hogy a kiaajátitási 
t«rv és összárát Csikszentkirály községházánál a tár-
gyalást megelőzően 15 napra közszemlére lesz kitéve 
a a bizottság a kinajátitáai terv megállapitáaa felett 
ie érdemben határoz, ha az érdekeltek nem jelen-
nek meg. 

Csíkszereda, 1944. évi jannár hó 3-án. 
Dr. Ahr&bam 

sliapán-elnBk. 

N*oauiou özv. Vátar Lajoan* áönyvnyomdájábao, Csíkszereda, 




