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Előfizetési  úr 
Efté»/-  rvri- Peogö 10,— Negyedévre J'engo 2 60 
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Külföldre  egy évr* 20 Pengii. 
Megjolenik minden vnn&rna|i. 

Nyilttérl közlemények dija Kuronkl it 1 Pengő 
Kéziratokat nem adunk viasza. 

Hirdt-lénl dijaira! a ]egolo*ól>'r>ari HZKinitjuk 
Kiadóhivatal ('alka/ertida, A puli .VI»hálv-nLca 15. sz 

Felelős szerkesztő • 
vitéz Részegít Qyöző 

SZÉKELY ŐRSZEM A CSÍKI GYEPÜKÖN. 
X r t a : D r . C s l p a l t L a j o s . o r e z - g - y í i l é s i l e é p v i e e l ó . 

Akivel eddig békén találkozókon 4 év 
óta annyiszor szembenézhettem, akinek 
józan értelmét annyiszor megcsoda'hattair, 
érzelemvilágának nemeesegébeneigyönyőr 
ködhettem, férfias  helytáll tából ín is erőt 
meríthettem, az ma keményen fogja  kezé 
ben a puskát s elszánt tekintettel k> mleli 
a keleti horizont véges végig valahol a 
csíki határszélen. 

Ugy P, székely testvérem, Téged NEM 
ért váratlanul, hogy békés otthonodat az 
őrtállás kemény szolgálatával kellett föl-
cserélned? ürol^kezheitsz rá, bogy mindezt 
előre megmondottuk Neked. Amint kitava-
szodik, Neked is ki kell állaDod c<aládod 
jövendö nyugalmáért, nem nézheted őlbetet' 
kezekkel, hogy máeok vérezzenek, ezen 
vedjenek agg édesanyádért, gyermekeidért, 
családi tűzhelyed épségéért. Most tehát 
csak e pár sor iráson kertţsz'UI tudok 
Hozzádferni  s Veled még egyszer beszél 
getni. Megláthatod, hogy ma se mondok 
semmi ujat, csak mindig azt a régit ismé-
telem már talán az unalomig... 

Pedig ugye valami ujat várnál tőlam, 
hiszen annyi minden történt egy nehíny 
hét óta is, amikor utoljára ta'álkoutunk, 
amióta osiki körutamat felbehagytam.  — 
Mennyire meg tud vá'tozni a világ külső 
képe. Táborhellyé változott az egész ország. 
A lassan hi'áraink felé  közeledd Rém 
szörnyű képe rémlik föl  minden magyar 
lélek előtt, nem ugy, hogy kétségbaejtsen, 
hanem hogy halálosan komoly daccá váljék 
bennünk annak a tudata, ennek a szörnyű 
ellenségnek nem arabud aKárpá'ok vonalát 
átlépnie. Emlekszel-e hányszor beszéltem 
arról, hogy itt ninca megalkuvás. Te, szé-
kely testvérem, akinek szent a hited, a 
tempomod, akinek drága apádtól Reád 
maradt kicsi faházad,  a szerény kia birto 
kod, Te nem állhatsz meg a keleti kommu 
nista őrület fanatikusai  előtt, ha Isten őriz*, 
be <udnák ide tenni a lábukat. Akkor nem-
csak énpusztulnék el, akieztneked hirdettem 
és hirdetem, hanem Ta is, aki nem tudnál 
soha lemondani aiokról as értékekről, ami-
ket eddig szentnek, drágának tartottál. 

De hirdettem és hirdetem Neked azt, 
hogy mennyire hálásaknak kell nekünk 
lennünk as iránt a nép iránt, amely hihetet-
len erőfeszítéssel  eddig szinte egyedül állott 
ki a fenyegető  keleti veszedelemmel szem-
ben. Emlékszem, székely testvérem, mint 
gyúlt ki szemedben a tüz, amikor a szövet-
séges német hadsereg páratlan fegyver-
tényeiről beszéltem Neked. Nemcsak azért 
gyúlt ki ez a tüz, mert mint katonaivadék 
megcsodáltad a hősiességet, hanem mert 
együtt hatód'unk meg a német hősök szen-
vedéseinek gondolatára, akik helyettünk, 
érettünk estek el messse Oroszországban, 

valahol a Donkanyarban. Ma is ezzel a 
lélekkel nézz szembe a melletted csata-
sorba álló német bajtársaddal. Sem a nyelvi 
külömbség, se a ezo'̂ -á̂ , külsőség ne emel-
jen közöttetek válaszfala*,  akik egyazon 
eszményért harcoltok, akik ugyanazon fe-
nyegető istentelenség ellen sorakoztok föl: 
Istenért, hazá^r, szabidságért. 

És mer1 fenyegetett  ha?ánknak leg. 
váltsAgossbb vona'a épen a Székelyföld, 
'neg n^m szűnő makacssággal hirdettem és 
ma még jogosabban hirdethetem, hogy ne-
i (lak erdélyieknek mindennél görcsösebben 
meg kell fogni  egymás kezét, nekünk a 
lelki egységet nem Bzabad semmi módon 
elveszítenünk. Nekünk el kell utasítanunk 
magúiktól minden megoszlásra való törek-
vés*, pirloakodást, terméketlen politizálást. 
Mindig azt birdetterr, ugy fog'am  fel  az 
Erdélyi Pártban való tömörülést, mint ennek 
az annyim szükséges erdélyi egységnek 
külső formáját  s ezért lettem annak meg 
győződéees birdetöje. Vane okunk, hogy 
ma ettől eltérjünk ? Nem minket igazolt-e 
az idő, akik ezt hirdettük és ezért kiáltat-
tunk? N m szeretem a párt elnevezést, 
n>?m bánom én akárminek nevezzük, de 
ennek a usgy lelki és formai  egységnek 
mind végig fanatikusa  akarok maradói. 
Tudom, hogy Te székely testvérem, aki 
oly határozott, magabieó komolysággal 
állasz ort a Kárpátok vonalán, ugyanilyen 
határozottsággal utasítod vieBza a székely-
Béget megosztani akaró minden törekvést. 

Mennyire eltörpülnek e roppant fontos 
ságu kérdések mellett a napi események I 
Igen, közben kormányváltBág zajlott le, uj 
kormány alakúit, amelynek elsőrendű fel-
adata a haza megvédése. Ilyenkor azon-
ban megindulnak a kombinációk, mindenki 
tudni vél valamit, mindenkinek megvan a 
maga kü'ön értesültsége. Feszegetik a 
kormányválság okait, a várható következ-
ményeket. Hát még mennyire csemege 
egyesek számira az esetleges személyi 
változások. Az ember szánakozó lélekkel 
nézi ezeket az uj politikusokat. Én pedig 
ugy érzem és mindenkinek ugy is kell 
éreznie, hogy ez a kormányvaltság nem a 
régi formában  zajlott le. Itt nem egy kor-
mány fzégyeoteljes  bukásának és egy uj 
kormány diadalmas előretörésének vagyunk 
szemtanúi, hiszen a régi kormánynak 6 volt 
minisztere ül benne az uj kormányban. 
Nem politikai pártok politikai szerepcse-
réje történt itt meg, hiszen az uj kormány 
egyformán  támaszkodik a régi Magyar 
Egység Pártjára és a vele pártszövetség 
ben levő Erdélyi Pártra, mint aa eddig 
ellenzékben levő jobboldali pártokra. Nem 
ellenségei fölött  diadalt ülő uj kormányról 
van szó, hanem egy nehéz keresltet hor-

dozó, roppant felelősséget  viselő kormány-
ról, amelynek erőfeszítéseit  éppen aaért 
minden becsületes magyar embernek léiek-
zet visszafojtva,  a segíteni akarás, minden 
módjával kell szemlélnie és támogatnia. 
Természetes, hogy bennünket erdélyieket 
ez a kormány maga mellett talál abban a 
lítáni küzdelemben, amit létünkért, osatat-
lan egységünkért és függetlenségünkért 
vív. Mert mi e három célt osztatlan egy-
ségnek tekintjük, amelyek közül egyiket se 
Bzabad e kormánynak szem elöl tévesztenie. 

Bármennyire is csalódjanak a szenzá-
cióra éhezők, nem tudok mást mondani, 
nem történt máe, mint hogy a baloldali 
pártok kimúlása után végre a haza meg-
mentésére összefogtak  az összes jobboldali 
pártok éa egyforma  felelősségérzettel  és 
magyar lélekkel do'goznak a kormánnyal 
együtt a magyar jövendőért. Mi erdélylek 
eddig is eléggé keseregtünk a parlamenti 
megoszláson, a mi párt elnökünk a parla-
mentben többBzör ÍB szót emelt minden 
magyar erő és érték összefogásáért,  Amit 
eddig a szép szó nem tudott elérni, aat ime 
meghozta a nehéz idők komorsága. 

Nem,., nem feledkeztem  meg Rólad ott 
a Szellő magasában őrt álló határőröm. 
Szere ném, ha most Te vennéd kezedbe 
ezt a tollat és üzennél ide haza az itthon-
maradottaknak. írd meg nekik, hogy ne 
fájjon  az, ha a kormányválság nem hoata 
meg számukra azokat a szenzációkat, ami-
ket vártak. írd meg nekik, hogy ők ia 
azzal a komolysággal nézzék az eseménye-
ket, mint azt a felelős  tényezők nézik. Az 
latén szerelméért értsék meg, hogy most 
igazán ninca itt ideje, hogy ismét följelen-
tésekben, suttogásokban, ártalmas gyűlöl-
ködésekben éljék ki magukat, mert hát uj 
kormány van és ki tudja, itt az idő egyéni 
vágyaik és ambícióik kielégítésére. írd meg 
nekik: „Nyugtalan testvérem, aki mindig 
ezt lesed, mikor jössz már Te, várj egy 
kissé! Csakk addig, mig a baza jövője el 
nincsen dőlve. Nézd, a haza sorsa ma fon-
tosabb, mint a Te karriered, a haza veaetöi 
ma mással vannak elfoglalva,  mint a Te 
lefojtott  vágyaidnak kielégítésével. Csak 
addig várj, mig ez a veszedelem elmúlik 
a fejünk  fölül.  Azután jöhetsz. Jöjj minél 
nagyobb tehetséggel, munkabírással, mi 
mindnyájan lelkes híveid lessünk abban a 
munkában, amit a kőiért saándékoaol 
csinálni." 

Éa most R'ád néaek őrt álló aaókely 
határőri Nagyon kicsinek ériem magam 
melletted, érzem, hogy soha nem tudom 
semmiféle  munkával meghálálni azokat a 
szenvedéseket, amiket érettem vállaltál. 
Adja Isten, hogy minél hamarább találkoz-
hassam Veled és kezsdet megsaorithasssam. 



a-lfe  oldal. C 8 I K 1 L A P O K 16. síim. 

Nektek pedig, kevés magyarok, akik 
ezt a hasztalan írásomat olvassátok, azt 
Üzenem: legalább mi magyarok, saeressQk 
egymást, mert bennOnket e kerek világon 
ugy se szeret senkii 

Minden eröt összeadni, 
minden földet megművelni! 

Bit parancsolja a mai nehóa ós sorsdöntő 
magyar élet. Nem kétséges: mldenkinek a gon-
dolat gyakorlati, minél tökéletesebb és jobb meg-
valósításából kell, kötelessége állani. Ifeg  kell 
saerveanl (alvanként, tízesenként ast a „Bajtársi 
saolgálatot*, mely as Idők saellemében megmű-
veli a hadbavonultak földjét,  betakarítja a termést, 
tűzifáról  és más nagy életgondokról gondoskodik, 
hogy senki ne szenvedjen ssűkséget ások közül, 
akiknek a kenyárkeresője a nagy küzdelem élvona-
lában teljesiti önfeláldozóan  magyar kötelességét. 

Kováts Károly dr., Csikvármegye főispánja 
a „Bajtársi Szolgálat* sürgős megszervezése erde-
kében az alábbi felhívást  bocsátotta kl: 

Az Emge csíkszeredai kirendeltsége a mai 
napon körlevelet Intését! községeink gazdakört 
elnökeihez s abban felhívta  őket arra, hogy a 
hadbavonultak hátramaradottjainak felsegitése 
céljából a helyi .Bajtárai Szoigálaf-ot  a főtisz-
telendő Plébános urak, a tanügyi hölgyek és urak, 
a helyi Vöröskereszt, Levente parazcsnokaág ÓB 
termesaetesen a községi elő Járóság közreműkö-
dése mellett haladéktalanul aaerveaaék meg. 

A „Bajtársi Szolgálat" elaősorban a hadba-
vonult foldmlvelő  osatály érdekelt lesa hivatva 
aaolgálnl, abban aa Irányban, bogy a földek  meg-
müvelése, a vetés éa majd a termény betakarítása 
— ldeertve a tflaifát  la — biatOBitva legyen, de 
a lehetőség határain belül kl kell terjednie as 
ÖBBses többi hadbavonultak aira rászoruló hozzá-
tartozóira is. 

A „Bajtársi Szolgálat" órláBi erkölcsi és köz 
gazdasági jelentőséget nem saűkség bővebben 
indokolnom. 

Ea a megmoaduláBunk IBSB aa Igaal nagy 
Székely Kaláka, amely amellett, hogy vigaBZtaló-
iag óz megnyugtatólag fog  hatni oa itthonmara-
dotlakra, felemeló  büaake öntudattal és férfias 
bátorsággal fogja  eltölteni a hadbavonult f  rflsln-
kat, kösgaadgságl szempontból valoságoa diadalt 
fog  jelenteni, amely méltóan fog  caatiakozni vitéz 
bonvédeink harctéri győzelmei mellé. 

Mindenek utan felkérem  T. Címet, hogy az 
Emgs szervezetét a fent  Ismertetett tevékenysé-
gében hathatósan támogatni sz veskedjék. 

Irányelvek a „Bajtarsl S'o'gálat* beindítása 
körűi: 

1. Azonnal alaku'jon m«g a ,B tjtáral Szol-
gálat' halyl szervező bizottsága a ea alakítsa meg 
a vezetőséget, amely elnökből, jegyzőből, pénz-
tárnokból és 8—5 tagu választmányból álljon. 
O'yan községekben, amelyek tizezekre oszlanak, 
a szükséghez képest külön alszerveaetek létesít-
hetők, amelyek azonban aa Illető köaBég — .Boj-
tárai Scolgáiat"-ának vannak alárendelve. 

2. A .BíUársI Szolgálat" aaervel mied-nek-
előtt fel  fektetik  aa Illető kösaégből bevonultak 
lajBtromát, amelyben BZ alábbi adatokat kell 
feltűntetni: 

a) A hadbavonnlt éa édeaanyja nevét. 
b) Ssroaátl évfolyamát. 
c) CNapitteBtét, rendfokoaatát. 
d) Családi állapotát a aa ő ellátása alatt 

állott családtagjainak számát éB kÖBelebbl megje-
lölését (feleség,  gyermek, apa, stb.) 

e) Annak a körülménynek megjelölését, hogy 
a hátramaradottak hadisegélyben réBBBBŰlnek-e, 
vagy Bem. 

f)  A bevonult művelése alatt állé Ingatla-
nai uak minőségi és terűlet saerlntl feltűntetését. 

c) A bevonult gazdasága aaámára a hátra-
maradottak á'tal teljesíthető munkán kívül nélkü-
löaheletltnűl siökséges igás- és kézlorpuám 
mennyiségét minden ®gyeB gaadaaági ténykedés 
mellett feltüntetve.  Páldánl szántáshoz 4 leás, 
vetéshez 1 kézi 1 Igás, kassáláshos ÓB bebordás-
boz 8 kézi és 4 Igáa aapaaám Btb. 

3 A .Bajtársi Siolgálat" utján történt kÓBl 
és Igásnapaaám Juttatásokról külön nyilvántartást 
kell veaetnl, amely aa alábbi adatokat tűnteti fel: 

a) A munkaasolgáltatást Igénybevevő neve. 
b) A munkasaolgáltatás neme éa mennyisége, 

(kézi, igás). 
c) A munkaaaolgá'tatáfl  jellege, Ingyenes, 

kalákaBserű, vagy dljasott. 
d) Annak megnevezése, aki a saolgálatot 

teljealtette. 

4. Lajstromba kell felvenni  asokat, akik a 
„B»j társi Saolgálaf-nál  munkasaolgáltatáara jí-
lentkesnek éa pedig külön aaokat, akik kaláka-
saerű munkára kötelezik magukat a külön aaokat, 
akik pénabell, vagy terméaaetbeal dljaaáaért vállal-
nak munkaasolgáltatást. 

6. A aaerveaő blnottaág a „B ijtársi Saolgá-
lat* megsaerveaéae után la minden erkölcal súlyá-
val álijoi késaen arra, bogy a sserveaetnek nép-
szerűséget ssirazzen a hogy palgártáraaiokat 
meggyőzze, az Intéamény magaaatos cMjáról a 
ekként őket minél odaadóbb részvételre serkentse. 

6. A „Bajtársi aaolgálat* megalakulásáról 
Jelentést teáz a polgári és katonai köalgazgatáal 
hatóságoknak. 

Biatatázul éa bátorltáaul kösölhetem, bogy 
magBBabb parancsnokságok kilátásba belyesték, 
hogy a .Bajtársi Saolgálat'-ot kézi éa Igáa munka-
erők rendelkeaéare bocsátásával hathatósan támo-
gatni fogják. 

Pillanatig sem lehet kétséges, hogy BB Idők 
azavát megérti mindenki a egyemberkent áll a 
cálhoa vezető munka és küzdelem mögé. Santi 
elölt Bem kétséges ma, hogy a mezőgazdaság az 
állam elBŐBaámu hadiüzeme, melynek a lehető 
legtökéleteaebben kell dolgoznia kivétel nélkül 
minden arra hivatott embernek gyermektől az 
aggastyánig. 

Milyen igényeik lehetnek a légitámadások 
károsultjainak és sebesültjeinek. 

A légitámadások károsultjainak megBegitésót 
a jogszabályok több vonatkozásban biztosítják. 
Így a károsultaknak igényűk van az épületek 
helyreállítására, az elszenvedett károk megteri-
tÓBÓre, a polgári gondozásra és Eegélyezésre, to-
vábbá gyógykezelésre és gyógyszerellátásra. Ha 
a légitámadással, vagy a légitámadás elhárításá-
val kapcsolatban a lakás, üzlet, ipar, vagy mező-
gazdasági űz m, általában a kereset, vagy fog-
lalkozás üzésére szolgáló épü etben rombolás ke 
letkezik és az nem oly nagyméretű, hogy a teljes 
ujraépitéBt tenné szükségessé, a községi előljáró 
ság, várofokban  a polgármester hivatiiból is kö-
teges gondoskodni a romok eltakarítása után az 
épület helyreállításáról. 

A hatósági helyreállítás költségét az állam-
kincstár előlegezi. Ezt a köl séget a károsult ja-
vára kártalanításként el lehet engedni, illetve 
kártalanítási kölcsönként el lehet Bzámolni, ha 
eat az érdekelt a kár bekövetkezésétől számított 
három hónap alatt kéri. A helyreállítási terveket 
a hatóság készíti el és végezteti a helyreállítási 
munkálatokat. Az ingatlan, vagy ingó javakban a 
légitámadás következtében, vagy annak elháritá 
Bával kapcaolatban elszenvedett károkat, illetőleg 
a kárÖBBzeg megállapítására és a kártalanításra 
irányuló kérelmeket legkésőbb a kár bekövetke-
zésétől számított három hónap alatt kell bejelen-
teni az Illetékes községi elöljáróságnál, vagy pol 
gármesternél. A kárfelvételt  ÓB az összeg megál-
lapítását bizottság végzi. Abban az esetben, ha 
a kár a kisiparosok, kiskereskedők üzemének, 
üzletének, valamint a szellemi foglalkozást  űzők 
irodájának, rendelőjének, műtermének nélkülöz-
hetetlen berendezésében, továbbá a kisbirtokosok 
gazdasági felszerelésében,  vagy a kézi munká-
jukból élők munkaeszközeiben keletkezett és a 
kár megállapított összege a báromezer pengőt 
nem haladja meg, valamint abban az esetben, ha 
a kár a magánlakások berendezésében, illetve 
háztartási eszkrzökben keletkezett és összege 
lakóhelyiBégenkint az 1600 pengőt, legfeljebb 
azonban 7600 pengőt nem haladja meg, valamint, 
ha a kár elsőrendű fontosságú  ruházati cikkekben 
keletkezett és összege szemé!)enkint az 1600 
pengőt nem haladja meg, a megállapított teljes 
kárösszeget kártalanításként azonnal folyósítják. 
Abban az esetben. Int a kár az említett összege 
ket meghaladoá, a l'ent emUtett ösazegekoek meg-
felelő  ÖBBzeget kell kártalanításként azonnal fo-
lyósítani, a különbözet tekintetében pedig külön 
történik intézkrdós. A okat a személyeket, illetve 
személyeknek eltartásra szoruló hozzátartozóit, 
akik a légitámadás következtében sérülést, sebe-
sülést szenvedtek, illetve életűket vesztették, rá-
szoru'tság esetében az államkincstár t> rh4re gon-
dozásban kell részesíteni. Addig ÍB, amig ez a 
gondozás bekövetkezik, ezek a személyek a ha-
tóság részéről családonkint 200 pengő és gyerme-
kenkint további 30 pengő hatósági segélyezésben 
részesülhetnek. Aat a személyt, aki a légitámadás 
következtében megsebesült, sérülést, vagy más 
egéazaégromlást szenvedett, rászorultság esetében 
Ingyeces gyógykezelés és gyógyszerellátás illeti 
meg. 

A megdöbbenés után. 
Megbombáztak. A magyar főváros  átesett u 

tűzkeresztségen. A megdöbbenés nem tarthat so 
káig. Le kell stámolni a történésekkel. A nemzet 
egész életével bele került a háború Bodrába. Kz 
zel vállaljuk annak minden szenvedését és meg 
probáltatáaát. 

Ma a fővárost  Il.-ssor érte légi támadáB, holnap 
bármelyik magyar életre lecsaphatnak a háború-
nak ezek a haláltosztó szörnyei. Mától kezdve 
ugy kell beállítani a közösségünket, bogy lelkileg 
minden pillanatban készen álljon a nemzet jövő 
jének érdekében hozandó lemondásokra, szenve-
désekre. 

Alig lehet ezt másként elviaelni mint a baj-
társi érzésnek legtökéletesebbre való fejlesztésé 
vei. Vége van az egymástól való huzodozás, a 
gyűlölködés, a széthúzás korának. A jó békeidők 
politiaáló. éketverő szórakozásának lejárt az ideje. 
Ha voltak a közéletünkben egymással szembe 
állító akarások azokat fel  kell számolni. A nem-
zeti erőre ma ennél nemeBebb hivatás vár. Ne 
pocsékoljunk el semmit belőle, hanem tartsuk 
készen, hogy segítségére lehessen az arra rászo 
ruló magyar életeknek. 

Azokat a háborús megpróbáltatásokat amik 
következnek csak ugy lehet elviselni ha minden 
magyar maga mellett érzi a másik magyar em-
bernek segitő kezét és Bzlvét. Lehet, hogy bonba 
buli ártatlan magyar életekre, lehet, bogy golyót 
kap az óai föld  védelmében küzdő családapa, 
megtörténhet, hogy a kibombázotlak földönfutó 
Borsára kerülünk. Nagy emberi tragédiák követ-
kezhetnek mint a háborúnak elkerülhetetlen vele-
járói. Viseljük hősi módón és egymást támogató 
teBtvéri megértéssel igyekezzünk megőrizni a 
győzelem legfontosabb  kellékét: a fegyelmünket 
es nyugalmunkat. 

A háború indulásának első megdöbbenései 
után össze szorított fogakkal  álljunk helyeinkre. 
Ne lágyuljunk el. Kemény s<ivvel és acélos aka-
rással készüljünk betölteni a magyar történelem-
nek ezt a kétségtelenül legsorsdöntóbb szakaszát. 

T a n u l ó l e á n y (komoly, muaka 
szerető) f i z e t é s s e l  felvétetik 
a Vákár nyomdába, Csíkszeredán. 

„És a vakok látnak..." 
Filmkritika. 

Már már azt hitte a közönség, hogy vége a 
tartalmas magyar filmek  lehetőségének is, amikor 
a mozikban megjelent Dr. Hosszú Zoltán filmje. 
Kimondhatatlan örömmel üdvözöljük a szokványos 
bárjeleuetektől, flörttől,  bankigazgató kontra gép 
iró kÍBasBzony szerelmi édeagéseitől mentes filmet. 
Ennek a filmnek  sikere, cáfolat  az olyan sokszor 
hangoztatott közönség — Ízlésre. Tehát nemcsak 
giccs, B agyoncsépelt „film  storyk" kellenek a 
kö'önségnek, hanem IgeniB érdekli a kis pesti 
cseléd'eány mélyen emberi és mai soraa is. 

A film  története egyszerű és sajnos nagyon 
időszerű ÍB. A leány kissé jasBzos bádogos ud-
varlójától teherbeesik. Boldogan mondja el ud-
varlójának a gyermek jövetelét, aki azonban nem 
örül a hírnek s arra akarja rávenni minden ké-
pen, hogy szüntessék meg ezt az eljövendő 
„veszedelmet." Ds a leány nem egyezik bele, a 
fiút  kiviszik a frontra,  a gyermek megérkezik az 
anyának vissza kell térnie falujába  a szüleihez. 
A falu  megveti, a család persze emiatt szégyené 
nek tartja a gyermeket anyjával együtt. Végül 
is ott kell hagynia Bzüleit emiatt. Kszegódik, a 
asszonya, a gyermektelen tiszttartóné minden-
képen őrükbe akarja venal a gyermeket. Kzen 
közben a fronton  harcoló apa, aki már időközben 
lélekben visszatért gyermekéhez, egy támadás 
alkalmával megvakul. Vakon, de lélekben meg 
tisztulva érkezik haza, hogy most már végleg 
egy legyen az egymáshoz tartozó három ember. 

A cselédleányt Eszenyi Olga alakítja, aki 
ebben a szerepében mesaze f  lülmulja rnindeu 
eddigi darabját. Az áldozatos mindent vállaló 
örök nő és asszony sugáraik ki alakításából. 
HOBBZU Zoltán, Nagy István, egyformán  jók. Miért 
látjuk olyan ritkán Taanády Ilonát, aki ebben a 
filmben  is a legtökéletes-bben megjátszotta az 
öreg parasztasszony szerepét. Külön-külön és 
öeszeveve ia gratulálunk a szereplőknek ÓB gyár-
toknak egyaránt. Egyetlen kívánságunk tovább, 
még tovább ezen az uton. 
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Tizenkét fontos  légoltalmi parancs, 
amely talán életedet és házadat menti meg I 

Az alábbi figyelemreméltó  közlemény jelent 
meg a „Berliner Lokál Anzeiger" német lapban, 
sok tanácsát mi is megszívlelhetjük: 

1. A világosság a legbiztosabb bomba-cél. 
ügy fénysugár  elárulhatja házadat, városodat és 
magadat. Ezért az utca és az udvarfelé  eső ab-
lakokat és a melleképületeket BötetitBd el. 

2. Viz és homok a tüz éB foszfor  ellen a 
legjobb védekező eBzköz. Háztetőn, a lépcsőház 
ban, a lakásokban ÓB a lakások előtt, továbbá a 
pincében sok vizet és sok homokot kell előkészí-
teni 1 Mindkettőt olyan helyre tedd, hogy minden 
idegen ia azonnal lássa és a tüzet elolthassa ak-
kor is, ha te nem lennél odahaza. Kamrák, istál-
lók és raktárhelyiségek különös gyorsasággal ég-
nek el. Ezért a telken sok homokot, valamint 
nagyot b megtöltött víztartályt tartBl Hok vizet 
éB homokot tárolj, mert a vízvezeték megsérülheti 

3. KelBzereles nélkül nem mentheted magad 
es küzdheted le a tüzet. Kzért kézilecskendőt, 
tűzcsapot, lapátókat, l altákat, fejszéket,  csáká-
nyokat és köteleket kell az óvóhelyen előkészítve 
tartani. Eleied függhet  attól, vájjon ezek a fel-
szerelések a veszély pillanatában használatra ké-
szen állnak-e. Gondolj azonban a légoltalmi házi 
gyógyszertárra is 1 

4. Gázálarc, füst,  fosztorgőzök  és az össze-
omlás pora ellen véd léged. Szükség esetén se-
gítségedre lehet szájad és orrod előtt egy vizes 
kendő is. A gázálarc, vagy a védőszemüveg sze-
med ;t óvja meg a foszfortól,  a szilánkoktól, füst-
től és hőségtől. Elveszel ba semmit sem látsz I 

5. Az óvóhely a te fedezéked,  az óvóárok 
a te lövészárkod, ez ugyanazt a védelmet nyújtja, 
mint az óvóhely. A faláttörést  gyorsan és köny-
nyen lehessen kinyitni. A veszély pillanatában 
másodpercek döntőek lehetnek. Égő szén a pin-
cében széndioxidgázt fejleszt,  ez ellen egy gáz-
álarc sem véd. Ezért fontos  szénégéskor az elő-
vigyázatosság ! Az óvóhelyen is aok vizre van 
BtükBéged. Azzil ruhákat es takarókat nedvesít-
hetsz meg, ba a tüzek menekülé i utadat elzárják. 

6. Háztetőd ég legelőször 1 Lomtalanitsd ala-
posan I Gyújtóbombák ne találjanak táplálásra. 
Kzért tisztán és lomtalanitva tartsd azt 1 

7. Talán idegen embereknek kell a te tulaj-
donodat menteni, ha te az oltásnál vagy, ezért 
nevedet minden bútordarabra írd rá. Kősóba örülni 
fogsz,  hogy holmijaid jegyzékét összeállítottad. 

8. Kiadókor mindig durvát b ruhákat öltB 
magadra. Talán égő romokon keresztül kell me-
nekülnöd. Óíohelycsomagodban meleg, erői ru-
hákat és fehérnemű,  továbbá főzőedény,  tányér 
és evőeszköz legyen Ezek, ha nem teB el belőlük 
óvóhelycsomagodba később inkább hiányoznak 
neked, mint ünnepi öltönyöd. Kötszerről és törül-
közókendőról nagyobb kötések alkalmazása cél-
jából ne feleddkezz  el. Ha a romok eltemetnek 
téged, talán órákig tart kiszabadításod, ezért élel-
miszerrel és itallal lásd el magad. 

9. A bombák nem várnak, amig te kialudtad 
magad, riadókor azonnal menj az óvóhelyre. A 
kaput, lakásod ajtajait tartsd nyitva, hogy segítsé-
gedre, Illetve saját magad megóvására bárki be-
meheBsen. 

10. Tüzeket keletkezésükkor kell leküzdeni, 
ezért állandóan ellenőrizd házadat, udvarodat és 
lakásodat. Bátran menj neki a tűznek I Foszfor-
tüzeket könnyen lehet oltani, ha keletkezésük 
pillanatában veszélyesnek néznek ia ki. 

11. A leküzdéskor gondolj arra, hogy a 
gyújtóbombákat emberek készítették! A bátor 
sziv, az elszánt akarat éB a hidegvér erősebb, 
mint ellenségeink terrorja. Aki válságoB időben 
veszíti el idegeit, éltével és vagyonával lakó hat. 

12. Egységtek a ti erősségiek. Együttesen 
rendezzél k be házaitokat a védelemre. Veszély-
kor a jelesé: „Fegyelem ób bajtársiasság I Kgy 
mindenkiért éB mindenki egyért I" 

Elköltözés miatt átadó. 
Játék és basárűalet, áruval, berende-

zéssel együtt, ugyanott ács és kőmives 
szerszám, rosták, ásó, lapát, csákány, 
festékörlő,  stb. eladó. Értekezni lehet az 
Üzletben, Qnnepnapon a lakásomon, Caik 
azereda, Mikó-ut 16. ssám. 

Véosey Sándor, batáros. 

Csikvármegye közigazgatási bizottság i s é l . 
Csík vármegye kösigasgatási biaotlsága 

Kovács Károly dr. főispán  elnöklete alatt április 
9-an ülést tartott. Aa elnök bejelentette: a köa 
igazgatásra vonatkozó törvényrendelet Bzerínt le-
hetséges, hogy hoBBBabb, rövidebb Ideig BBÜnetel-
tetni kell a bizottság üléseit. Aa előadók köa-
Vetlenül a főispánnak  tesznek előterjeaztóBt s a 
formaságok  ós vita kikapcsolásával foganatosítják 
a ssükseges intóskedéseket. A lehető legnagyobb 
ÖBBahang, megértés és önaetlenség jegyében kell 
teljesítenie mindenkinek a kötelességét. 

Jelentésében Abrabám József  dr. alispán 
megállapította, bogy a vármegye közbiatonBaga 
ós hangulata teljesen kielégítő. 

Megállapította továbbá, hogy Caik vármegye 
IakoBBBga példamutatóan leijesheite trdőklUrme-
léal éB fuvaroaáai  köteleaettsegét. 

Az alispáni jelentés tudomásulvétele után 
Galócán kosseg kereset, hogy a vasútállomását 
Galócáa-füréBBtelepról.  Galócasra változtassa aa 
államvasutak IgaagalÓBaga— elfogadta  a blaotlság. 

Vitéa Nyerges Gyula pánzügylgazgató jelen-
tésében örömmel állapltja meg, nogy a varmegye 
lakojBága nagy köteleBBegtud&BBal igyekBaik eie-
get tenni adófizetési  kötelezettségének. A fol  jó 
evl btfiseiesek  messze felülmúljak  aa elmuit 
eBztendó haaonió Időszakában törtem btflseteaek 
összeget. Ismertette a penzügylgazgató, hogy a 
mull evi orxaágOB adcfieeteai  Baamoseeentsonlltb 
tabiáaat BBtnni Caik varmegye 3 86 saazalekos 
hátralékkal a kilencedik helyre került. 

Vitea Miklós Gergely kir. tanfelügyelő  is 
mertette, hogy a tanév mindenhol előiraasBtrlien 
saruit. 

Vitéa Bikó Gábor mUaaakl tanácsos jelen-
tette, bogy március folyamán  BB uteplteshea, ul-
hengereiesbez, útkarbantartáshoz saükBéges anya 
gok kitermelése es BaailltáBa folyt.  A hídépítési 
ea magasépítési munkálatok szünetelnek. Az 
utóbbi esemenyek aa államepitesaeti munkála-
toknál nagy munkaerőhiányt okoatak. E<ert az 
egyes köasegek e.ő jarósagalnak rendeletet adnak 
ki as uikarbaniartaBBal kapcsolatos munkálatok 
elvegaeaere. 

BJBÍU Imre gazdasági főfelügyelő  havljelen-
tése kereieben ismertette a szokatlanul hideg 
időjárás következtében jelentkező veieskBrokat 
meg nem lthil megállapítani, A lavuBzl meaő 
gazdasági munkák meg nem Indulhattak meg. 
E ókeBBiiesüfcre  a lehető legsürgősebben meg-
teaaik a ssükseges inieakcdeseket. 

Fog átkozott ezután a gyüles a stárhigyi 
lenbe*ano es füdo  gozo szövetkézéinél eireudea 
viasgalat eredményevei ame>y m^gallaphoila, 
nogy a szövetkezet áldásos munkai vegsett a 
itmermeles fejleaatese  trdekében éB a rontim-
termeai valamint az olajlen szalmajál hivatalos 
aron vette át. 

Gaál Endre dr. hoaaásBÓláBa aorán a kö-
vetkező Indítványt terjesztette elő. 

— A köaigaagatáai biaoliBág a gyergyó-
saárhígyl lenbevaito 6B feidolgoao  fczövetkeaet 
ágyéban elrendelt vizagalai eredményebői meg-
alapította, hogy a saóveikezet keaaei nyőit, csep-
teiien o ajlent métermáaaánzent 17 pengős árban 
váltott be. Megadapitoitak, hogy a Vidék 2 evi 
lentermese a szövetkezet telepen feiraktaroava 
ail. Hitaroaatliag kimondja a köalgazgataai bl-
aoitaag, hogy felierjeBzieai  Intéz a foídmivelesügyl 
mlnlsater urboz s kerl: tegye meg a azükseges 
iniOBkedesekel a len terme.ől aranak felemeiese 
es a gyergyósaarhegyl üzem megindítása erde-
keben. 

A vlBsgálat eredményét Gaál Endre dr. ha-
tároaail javaalatával egy bit egyhangúlag ludo-
matjU. vette a közigazgatáBl bizottság s végrehajtó 
szervet utasította, bogy a felterjesztem  lehaló 
icgBÜrgőseoben juiusaa llletekes helyre. 

Balió János dr. tiBallorvoB jelentette, hogy 
a megye taraleién aok a könnyű lefolyású  in-
ti aenaa. A aattksegea egesssegOgyl lnteakedeaeket 
loganatoailották. A tovabbiak Borán megállapítja 
a jelen,és, bogy a termesaetea ssaporuiat messze 
feiülmuija  a mull esztendő tusomé évszakának 
adatait. 

AB árvaszéki, áUategéaaségügyl, királyi 
ügyasat és a IÍBBIÍ főügyészi  jelenteaek után Dr. 
Kovács Karoly fólapan  aa ülést beaárta. 

Magyarok I 

Kovács és lakatosszerszámot megvételre keres 
a csíkszeredai mezőgazdaaagi szakiskola. 
Ajánlatokat kérünk az iskola igazgatóságá-
hoz beadni. 

Életbevágó érdekűnk, hogy a küz-
delemnek ezekben a aulyou napjaiban min-
den magyar ismerje az egyforma  maga-
tartás köteleaaégét. £zt oaak ugy érhetjük 
el, ha hiBzünk a vezetőinkben. Híreinket, 
értesüléseinket ne merítsük aoha as idegen 
hirveréB forrásaiból.  Azoknak az a célja, 
hogy felforgassanak,  ellenállásunkat gyen-
gítsék. Azt hiBzem ez magyarázatra nem 
is szorul. A rémhírterjesztés ma tulajdon-
képpen az ellenBég második arcvonala. 
Hzen keresztül igyekszik sebet vágni a 
belső frontunk  szilárdságán. Csak a rossz-
indulatú, az ellenséges azándéku emberek 
nyújthatnak segítő kezet ezekhea az aljaa, 
bomlasztó mesterkedésekhez, amelyek ész-
revétlenül lopakodnak közénk. Az ellen-
séges rádió hírein, a tudatosan elindított 
rémhíreken keresztül törnek be a befolyá-
solható lelkekbe, hogy ott romboljanak. 
Ezért meg kell értenie minden magyarnak, 
hogy ne üljön fel  a rémhíreknek, azokat 
ne terjessze mert ezáltal árulójává válik 
nemzetének. 

Ember nem ül benne 8 a távolból irányítják 
az uj német fegyvert:  a Góliátot. 
— Kicsi, de jaj annak, Bki találkozik velel 

— mondották a némát katonák, amikor meg-
ismerték a keleti arcvonalon bevetett nj német 
törpepáncéloat: a Góliátot. 

Es a nagy határú, uj robbanóanyaggal töl-
tött, apró fegyver  kiBebb, mint egy ember, mégis 
óriási teljesítményű. Ember nem űl benne, külön-
leges sserkezet segítségével a távolból Irányítják. 
Tekintélyes sebeséggel szágu'd neki az ellenség-
nek és levegőbe repíti a legsúlyosabb bnnkert 
vagy páncéloBt IB. 

Az uj fegyver  bevetéae a Bsovjet páncélo-
sokkal Bzemben nagy alkerre veaetett: a Góliát 
olyan kicsiny ÓB mozgékony, hogy leiőni nehéa 
éa életveaaélyea 1b, mert ha a rátámadó péncéloa 
el la tilálja, a nagyhatású robbanó anvag ereje 
nemcsak a törp «fegyvert,  de a támadó ellenaégea 
pánc^ ost la a levegőbe repíti. 

Makói dughagymát 
azonnali vagy későbbi szállításra. hoBSBU-
kás aprőszemüt P. 140 métermázsánként. 

Továbbá garantált csiraképea 1948. évi ter-
mésű  hagymamagot P. 10.—, petrezselyem-
magot P. 10.—, sárgarépamagot P. 12.—, 
cáklamagot P. 16—, Balátamagot P. 18.—, 
uborkamagbt P. 20.—. Jó  minőségű  almit 
P. 4 20 kg.-ként ah Makó utánvéttel Bzállltank. 

Sárgarépát  éa petrezselymet  a leg-
olcsóbb napi árban rendelhet. Csoma-
golást ö n k ö l t s é g i árban számltjuk. 

H T 1 J H L éa T i B S A , H A K Ó , 
4-5 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
A „nagy vakáció." 

A diákok megkezdték a nagy vakációt. Ka 
ia rendkívüli mint aa idők. April s l én kezdődött 
ea nem tudjuk meddig tart. Mindeneaetre a ma-
gyar diáknak éreznie kell ennek a vakációnak 
Komolyaágát. Nem lehetetlen, hogy ezeknek a 
fiuknak  egyik fele  az iakola gondtalan világából 
a becsület mezejére kerttl. Oda, ahol apáik ia 
annyi véri hullottak. A kisebb diákok pedig az 
iakola falai  köaül a bajtársi szolgálat nehéz mun-
kakörébe lépnek. Biztosan tudjuk, hogy a magyar 
diák megteszi a kötelességét. Akár a harctérré 
küldi nemzetünk létérdeke, akár az utánpotláB 
barázdáiba állítja a közösség parancsa, egyformán 
megállja a helyét. És ennek igy is kell lennie. 
A mostani háború a küzdő vonalba parancsolja 
a nemzet minden tagját és azt várja, hogy min-
denki egéBZ emberként töl se be azt a helyet 
ahová állította a kötelesség. Ezt a háborút el-
vesziteoi nem lehet. Vagy győzni vagy meghalni. 
Csak ez az ut van a szamunkra. A nagy vakáció 
valamikor a diáknak szórakozást, pihenést jelen-
tett. Ma azonban a legkomolyabb férfi  kötelessé-
geket rakja vállaira a történelmi sora. A magyar 
fiatalság  mindig szembe nézett a viharokkal. Ma 
Hem tér ki elóie, hanem becsülettel megharco'ja 
a maga részét. 

— A osiktzerodai  állami polgári  leány-
iskola  hirei: A rendkívüli helyzetre való tekin-
tettel a tanévvégi magán vizsgalatok április má-
sodik felében  megkezdődnek. Rsszletes tájékozta-
tásért magántanulók az igazgatónál a húsvéti 
ünnepek után azonnal jelentkezzenek. Igazgatóság. 

— Hasaaaag . (JyónöB Karoly vegyész-
mérnök éa Silamon Glaella Gyergyóaaentmlklós, 
húsvét máBodnapján háaaaBágot kötöttek. 

— Utaaasl korlátozások. A kárpátaljai 
területre, továbbá MaramaroB vármegyébe, Ungvár 
éa Mnnkáca városokba VBÍÓ utaaáat a belügymi-
niszter ugy korlátoata, hogy oda csak ugynevesett 
utazási lgaaolvánnyal Baabad ntaani. — Iiietekes 
helyről nyert értesülés aaerint, a belűgymlnÍBater 
eat a koriátoaáBt további lntéakedéalg Ung, Bareg 
éa Ugocaa vármegyék területére éa klterjesatette. 

— Haláloaaaok. Tamás Ágoston fronthar-
COB őrmester a Saékely Határőrségben teljealtett 
Bzolgálat alatt, aalvbenulas követkeatében meghalt 
61 évea korában. Cslksaeredában, folyó  hó 5-en 
helyeatók örök nyugalomra, katonahoa méltó 
módon. 

— Vasal Simon blrtokoa, 69 éveB korában, 
folyó  hó 9 én megbBlt (Mkaz^ntBlmonon. 

— Április 16 ike után osak bevésett 
árjegyaeaaal lehet órat forgalomba  hoant. 
Aa órak kereBfcedeimt  forg»  manaB Bsabayoia 
Bárói saóio rendnél e.óirje, hogy órát rzeniu 
CBak bevésett árvizessel lehat forgi-'omoa  hoan; 
A httöBágl ag előirt árat aa óréz f.  dó pjau-
besejwben keli veBó*srl fel.  ünle trl Aióruk<r » 
k»dók erdekiópv'neletenek 'eréére a keresni 
de.mi minlsaser áprlds hó 15- g sdott határidő 
aa arak bevésésére. 

— Ujabb 20 e* 10 fllleresaket  boosaj 
tanak forgalom  a A p->ozogy».ii ii» • r 'eid 
létei adott ki, »meiy sii-nnt a frmt  ó 360 mii io 
pengő nevertekben verhető p*-naarmt& m<-nD)i-
ségebői a korábbi rendeletek alapjao mnr ver 
érmékén feitti  20 fl  teres tc3l*rmekbő 30 mlH-
darabot 6 mu io p dvő névérték ben, 10 fl  lér 
acá:erm°kbói pedl* 20 mi l.ó d.-.rabo 2 millió P 
nevertekben kell vtroi. Ujibb rendé •-• '«ej 
bályosnt, hogy a meg fennmaradó  66666.000 P 
návertékű mennyiség terhére mliyen psi»a»rme&i t 
lehet verni. 

— Lopokroookat éa egy darab gyQrüt 
talállak es szo gáltaitak be a rendórktpltanyság-
hoz, melyeinek jogOB tn'ajdonosa kellő Igazo 6a 
mellett aaokat a hivatalos órák alatt átveheti. 

— Igf  nevelik aa angol lfjaségot.  A 
„Star" Artour Voodourn iabour-kt p 4*eiő a<aó 
hazl kirohanását ismerteti. „Aa >n<ol lsko'âl 
még ma la mooarcbiaia-konzervatív Fejbólintó J* 
noanak nevelik fiatalságunkat.  Kú önösen a tőr 
ténelemoktatáa terén aznr Baemet ea a VISBBAS 
helyaet. A |elen aaocláila, gaadaaági éa politikai 
kérdéaéivel éa feladataival  Baemben a tanítók és 
tanárok konok hallgatásba burkoióanak. A leg-
rossiabb aa egésaben »s, bogy fiainkat  éa leá 
nyalnkat rendaaereaen a munkán éa paraaat em-
ber kótkeal munkájának megvetéaére Idomítják, 
úgyhogy aa aagol ifjúságnak  caak egy a kíván 
aága: meatől Inkább távoltartania magát a dol-
goaóktói. 

— Bdróndóket loptak. Robotln István éa 
feleaége  éaaakmo dóval llletőaégü lakósok a csik-
madéfalvl  állomáson ellopták D imbrády litván 
egyetemi hallgató többeaer pangón értékű bőrönd-
jét. Most foglalkozott  a kérdéssel a caikaaeredal 
törvényaaék büntető egyeablrája s a háaaspárt 
8—8 bavl börtönre Ítélte. Aa Ítélet Jogerőa. Aa 
ellopott bőrönd egéaa tartalmával jogos tu'ajdo-
noaáhoa került. 

— A osandöraég fegyverhasanalati 
jogát lenyegesen kiterjeaatettek. A kormány 
a csendőrBég fagyverhaaanáiati  jogát a rendkívüli 
háborút viaaonyokra való tekintettel a ciendőrség 
működési területén aa egésa országban lényege-
sen klterjesatette. A szolgálatban álló csendőr 
mindenki ellen köteles fegyverét  haasnálnl, aki 
magát gyanusaá teaai éa a felhívásra  klelógltó 
válaBB nélkül elaBalad. Akit tehát a vele saemben 
fellépő  csendőr megállásra aaóllt fel,  aaonnal al jon 
meg ób aenkl ae igyekeaaék menekülni. 

— Hirdetmény. A m. kir. minisaterium 
aa 1130/1944. M. E. saátnu rend életevei a polgárt 
büntetőbíráskodás körében aa orsaág egeaa terü-
letén ma ia érvényben lévő r ö g t ö n b l r á s -
k.o d a b l (statáriumot) amár eddig köablrré tett 
bűntetteken felül  kiierjesatette radló adokÓBBŰiék 
vagy rádió adóvevő kéasülek vagy berendeaéa 
engedély nélkül va ó létesítése vagy üaemben-
tartása által elkövetett aa 1939. II tc. 200. § a 
1. bekesdéBének 1. pontjában meghatároaott es 
a most em.ltett § 2. bekeadsae értelmeben bűn-
tettnek minősülő bkncselekmenyre IB. — Ugyan-
csak fenti  minisztérium 1260/1944. M. E Biamu 
rendeletével a röglönbiraazodaai aa egéBa orsaág 
területén kiterjesztette a gyilkOBSág, a BaándekOB 
emberölés és rablás büntetierd abban aa esetben 
is, ha aa nem lőfegyver,  robbmtósaer, vagy 
robbanóanyag haBanálatavai 12727/1939.1. m. bz. 
r. t.) illetőleg nem a legvddjimi keaaüliBéggel 
kapcsolatos elBöiétltéa vagy a légiriadó Ideje 
alatt, vagy légitámadással kapcsolatban követik 
el (2770/1941. M. E. sz. és 3940/1943. M. E. sz. 
r.) A rogiOQbiraskodas kiterjed a gyilkosság el 
követesére Irányuló aaövetségre, valamint a fent 
megjelölt büncselekmenyek klaérletere éa a tette-
seken felöl  a réssoBekre (Btk 69. §.) ÍB. Figyel 
meatetlk a lakosság, hogy a feml  Bűncselekmé-
nyektől óvakodjék, mert a polgári büntetőbirás 
kodáa alá tartósé minden aaemely. aki a fenti 
bűncselekményt elköveti, rögtön biráskodáa alá 
kerül ÓB h a l á l l a l bűnhődik. 

Csikvármegye Közigazgatási Bizottsága 
Kisajátítási Albizottságától. 

2U2—1W4-I kb. szám. 

Hirdetmény. 
M. kir. kereskedelem ás közlekedésügyi minisz-

ter ur 26.863—1944. XI. számú leiratával Csíksze-
reda m. város közŐDsége részére Levente sportpálya 
és leventelfltér  céljaira szolgáló és hozzá bemutatott 
kisajátítási tervben és összeírásban megjelölt ingatla-
nok megszerzésére a kisajátítási jogot az 1881 : XL1. 
t. c. 32 tj-a alapján elrendelte. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m. kir. 
kereskedelem és közlekedésügyi miniszter ur leirata 
alapján a levente sportpálya és leventeifitér  területé-
nek céljára szükséges Csíkszereda m. város közjóléti 
szövetkezetének tulajdonában álló és a csíkszeredai 
3806 sz. telekjegyzőkönyvben telvett 2467 hrz. 505 
négyszögöl területü és a 2466 hrz. számú 124 négy-
szögöl területű ingatlan 7) Dávid Veronika, 8) Dávid 
Elek, 10) Dávid Péter, 14; Huszuj András és neje, 
15) Dávid Váró, 10) Dávid Elek, 17) Dávid Sindorné 
Füleki Vrró, 18) Füleki Imre, 22) Dávid Bénjimin, 
23) Dávid Elek, k. n. Eröss Emma, 24) Jakab L4szló, 
25) Balányi János, 27 ,< Balányi János, 28) Botschner 
Kálmán, 29) Botscbuer Kató, Anna, 30) Botschuer 
András, 32) Petres Andrásáé, Kancz Veronika, 33) Fü-
leki Imréné Élthes Borbála, 34. Kancz Ilona, 35) Rancz 
Erzsébet tulajdonába álló és a csíkszeredai 4187. 
számú tjkv-ben felvett  2465 helyrajzi számu 9 négy-
szögöl területü ingatlan Csíkszereda m. város Köz-
jóléti Szövetkezete tulajdonában álló és a csíkszeredai 
380(1 tkj-ben felvett  24(14 helyrajzi számu 404 négy-
szögöl területü ingatlan Szopos Kenjaminné Lajos 
Máris és Anna tulajdonában álló és a csíkszeredai 
4834 tkj-ben felvett  24IÍ3 helyrajzi számu 97 ti négy-
szögöl területü ingatlan, dr. Kovács Józset, Balázsi 
Lajosné, Kovács Anna, Juliánná, Brigitta, Erzsébet 
és Hona tulajdonában álló is a csikszerfdai  1486 
tkj-ben felvett  2462 helyrajzi számu 150 négyszögöl 
tertiletü és a 818 tkj. számu 2461 helyrajzi szám 
alatt felvett  1 kat. hold 588 négyszögöl területü in-
gatlanból 960 négyszögöl területü ingatlan, Geczfi 
Ilona As Anna tulajdonában álló és a csíkszeredai 
1538 azimo telek jegyzőkönyvben felvett  2491/1 

helyrajzi szimu 417 négyszögöl területű ingatlanból 
394 négyszögöl területű ingatlan Tamás J&nos, Ve 
ronika és Tamás Berta 1/3 — 1/3 tulajdonában álló 
és a osikszeredai 351 telekkönyvi betétben felvett 
2490/1. helyrajzi számu 1 kat. hold 830 négyszögöl 
területü ingatlanból 1334 négyszögöl területü ingatlan 
Csíkszereda m. város közönsége tulajdonában álló 
3653 Bzámu telekjegyzfikönyvben  felvett  248K hely-
rajzi szimi 361 négyszögöl területit KB 2487 hely 
rajzi szimu (137 négyszögöl területü ingatlanokból 
445 éa 284 négyszögül területü ingatlan, végül 
kisk. Orbán László tulajdoniban illó és a caiksze 
redai 1050 szimu telek jegyzőkönyvben felvett  2480 
helyrajzi szimu «34 négyszögöl területű ingatlanból 
312 négyszögöl területű ingatlanra nézve az 1881 évi 
XIX t. c. 33. g-a és a 7890/1930 M. E. sz. rende 
let ti tj-a alapjin az elrendelt kisajátítási eljárás tör-
vényszerű lefolytatásira,  illetve a kisajátítási terv 
megillapitásira dr. Lázár Géza vm. 13jegyzi elnök 
lete alatt, dr. (iái József  vm. tiszti töügyész és vitéz 
Bakó Gilior ut. kir. műszaki tanácsos, a csíkszeredai 
m. kir. illamépitészeti hivatal l'fioökébAl  álló bizotl 
sógot, valamint Hlrísz Károlyné csíkszeredai lakóst, 
mint a bizottság jegyzőjét kiküldi, egyben u vm 
megyeházán megtartandó bizottsági tárgyalás liatii 
idejéül 1944 evi mája» hó 4 napjának d.  e. 9 
óráját tűzi  ki. 

Erről a közigazgatási bizottság kisajátítási bi-
zottsiga érdekelteket — az 1881 évi XL1. t. c. 30 
Ş-âban foglaltakra  való ligyelmeztetéssel — tudomás, 
a kitűzött tirgyalison való megjelenés és ott a ki 
sajititisi terv, vagy a telajinlott ár ellen való fel-
szólalis mellett netini kifogisaik  megtétele végett 
azzal a figyelmeztetéssel  értesíti, liogy a kisajátítási 
terv és összeírás Csíkszereda m. város polgármes-
terénél a tirg.alist megelőzően lő napra közszsm-
lére lesz kitéve s a bizottság a kisajátítási terv 
megállapítása felett  akkor is érdemben liatiroz, ha 
az érdekeltek uem jelennek meg. 

Csíkszereda, 1944. évi április hó O-in. 
Dr. horáte Károly 

l'fiispin-elnök. 

E g y jó á l l a p o f b a n  l e v ó 
mély gyermekkocsi eladó. 

C í m a j s l a d . ó f a . l v a t a l ' b a n . 

Csikvármegye Közigazgatási Bsottsága 
Kisajátítási Albizottságától. 

209-1944 kb. szám. 

Hirdetmény. 
4 m. klr. Ip-rógyl mlnlsster ur 47.275— 

1944 XV. Baámu leiratával Cslksaered» m. varoa 
zoaonsege részére a városi Idegenforgalmi  aaál-
loda építés telkének blatoaltáBára saolgáló éa 
hoaaá bemutatott kisajátítási tervben ÉB összeírás-
ban megjelölt lnr»''anofc  megczTBésére a kisa-
játitáei jogot aa 18R1 XLI i. c. 32 §.-a, valamint 
az 1937. VI. t.-c. 16. § 0 alapjan elrendelte. 

C l^vármegye kóalgHBgatá»i blaottsága a m. 
Ír. Ipírűgyl mloisater ur leirata alapján Calk-

aanreda m. város Idegenforgalmi  saálioda lelké 
lek cVjára ssökséges és a C <1̂1 Magánjavak 
u'ejdonában álló ós a va'gndl 696 saáirutelek-

j gviőkSrvhen felvett  2667/2 hraaamu9l uaa.-öl 
«-» »tU, 2661/1. hraaámu 276 aaz.-öl területű éa 

2662/1 bra •na 6 nss.-öi <-«ietü Ing *>«nra 
• »B 1881. XLI. t.-c 33 §. * ea a 7890— 
1930 M E. aa reudelet 6 § a a <pján aa eiren-
leit kitajatltáal eljárás törvényszerű lefolytatására, 
i int™ t klaajátltáal terv megállapítására Dr. 
L tár Oáaa vm főiegyző  elnöklete a'att, D'. Oal 
Jiz«ef  vm tiszti fóügyéBZ  éa vltéa B*kó Q.bor 
m. sir. műszaki tanácsos a c*lkBaered*l m. klr. 
allaméplt^aetl hlvAtal főnökéből  á'Ió fcWottaágot, 
valamint B ősz Kiro'yoét calkaaeredal lakóst, mint 
a biiot:ság jegytóiét klkü'dl, egybeo a vármegye-
házán megtartandó blzott'ágl tárgyalás határide-
iáiil 1844. évi májua hó 4 napjanak d e. 
10 órajat tűzi ki. 

B'ről a közlgsagatáBl blzo**«ág kisajátítási 
«ihlzottsága érdekelteket — aa 1881 évi XLI. t c 
36 §. ában foglaltakra  való flţyeimeateiesael  — 
udomás, a kltűaőlt tárgyaláson való megjelenés 

és ott a kiaajátltáal per, vagy a megajánlott ár 
ellen való felsaólaláa  mellett netánl klfogáaalk 
megtétele végett aaaal a flgyelmeatetéaael  érte-
síti, hogy a kiaajátltáal terv éa öaaaelrás Csik-
saereda m. város polgármeaterénél a tárgyaláat 
megelósően 16 napra köaszemlére leaa kitéve a a 
bizottság a kiaajátltáal terv megállBpItáaa felett 
akkor Is érdemben határos, ha aa érdekeltek aem 
jelennek meg. 

Galksaereda, 1944. évi áprllle hó 6-áa. 
Dr. Kováta Károly, 

főispán-elnök. 
Nyomatén öav. Vákár Lajoaaé köayvnyomdájában, Calkaaereda. 




