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Kalelós >itf«rkesz'ő  : 
vitéz R4n?ügh Győző 

Olyan hang szólalt meg odaát, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. 
Aa utóbbi időben a túlsó oldalról egyre 

provokálóbb a hang. Tovább ttlrni nem 
lehet eat a nyilt támadást. Legfőbb  ideje, 
hogy a magyar társadalom elé tárjuk a 
román fenyegetőzést... 

Alábbiakban teljes egészében közöl-
jük Antal István dr. nemzetvédelmi pro 
pagaada miniszter kolozsvári beszédét, 
amely válaBZ erre a türelmetlen, túloldali 
gyűlölet okádásra. Olvassuk el ennek a 
beszédnek minden szavát. (Gondolkozzunk 
és ennek megfelelően  fogjuk  össze erőinket. 

— Meg kell őszintén vallani, — moo 
dotta feszült  figyelem  közben a miniszter 
—.hogy a közvetlen szomszédból átbangzó 
megnyilatkozásokban nem sok örömünk 
telik, mert ezek a megnyilatkozások min-
denre alkalmasak, esak arra nem, hogy a 
béke, a megnyugvás es a konszolidáció 
atmoszféráját  teremtsék meg a jövő sor-
sáért küsdő Európának ebben a sarkában. 
Hosssu-hosszu idó óta türelemmel, béke-
tűréssel és hangtalanul figyeljük  az odaát 
ról jövő sorozatos demonstrációkat, ame-
lyek éle burkoltan, vagy nyiltan, de min-
dig ellenünk: Erdély es a magyarság el-
len van kihegyezve, de sohasem reagál-
tunk rájuk, mert az európai sorsközösség 
kötelességeit előbbre valóak nak tartottuk 
a magunk jogos sérelmeinél ia. Legutóbb 
azonban egy olyan hang is megszólalt 
odaátról, amely melleit nem lehet elmenni 
ssó nélkül. 

— Néhány héttel ezelóit Nagyszeben 
bői egy katonai ünnepélyen igen magas 
állami és egyházi funkcionáriusok  jelen-
létében indult el felénk  es a hang, amelyre 
érdemes, Bőt kötelességünk felfigyelni  és 
arra a magyar közvélemeny figyelmét  fel-
hívni, hogy es a közvélemeny most már 
világosan lassa, miként gondolkoznak ró-
lunk odaát és milyen ssándékokat táplál-
nak a magyarsággal ssemben. 

— Rendkívül hálás feladat  volnh szá-
momra egéBZ terjedelmében ismertetni 
Önök előtt est a nagyssebeni beszédet, 
de nem teBzem, mert kímélettel vagyok 
hallgatóim és a magam felelŐBségérsete 
iránt, fl  besséd ugyanis mintaképe volt 
annak, hogyan lehet a történelmet a maga 
valójából kicsavarni, a megtörtént dolgo-
kat meg nem történtekként beállítani, a 
még nem történteket vaióságként felfogni 
s mindest a méltatlan politikai játékot a 
legkegyesebb etikai és keresztényi elvek 
hangsulyosásával — a magyarság jogai, 
Onérsete és nemzeti becsülete ellen fel-
használni. Es a nagyssebeni beszéd álta 
lános tenorja, amely végigbusódik annak 
minden egyes mondatán s hogy eaek a 
mondatok köselebbröl hogyan festenek, 
engedjék meg, Ízelítőül ismertessek belő-
lük néhányat. 

Naui foglalkozom  a nagyszebeni be-
szédnek azzal a részével, amellyel az a 
• Omán propagandának évtizedek óta jól-
ismert egyik alapvető melódiáját: az ugy 
nevezett „kontinuitási és prioritási elme-
letet* újítja fel,  azt akarván ország-világ 
előtt plauzibilissé tenni, hogy a románbk 
mindenki, — tehát a magyarok előtt ia 
— allaodóan itt voltak Erdeiyben és mint 
ez a beszéd mondja : .viselték évszázadok 
terheit, mindig tiszteletben tartva az igaz-
ságosság ssent törvényéit es tisztesseg 
paranosát". (Gúnyos derültség.) Ezekkel a 
román nemzeti érzületet fai  csigázó, de 
egyben a külföld  befolyásolását  oelzo, 
egyébként azonban minden komoly tény 
beli alapot nélkülöző beállításokkal, ame-
lyek nemzeti történelmet akarnak erősza-
kolni ott, ahol annak nyoma sin«.sen és 
jogalapul akarnak Bzolgáini ott, ahol a jog-
nak még a szikrája is hiányziu, azért nem 
érdemes foglalkozni,  mert a dák kontinui-
tásnak és a roman prioritásnak ezt a naiv 
és romantikus mesejet a tudomány tiszta 
és objektív értékelése már régesrégen 
darabokra zúzta. A történelmi, politikai, 
néprajzi, földrajzi  és nyelveszeti tudomá-
nyok ugyanis minden kétséget kizáró mó-
don kimutatták, hogy a románok sohasem 
voltak őslakók Erdély földjén,  hogy jóval, 
századokkal a magyarok bejövetele után 
— védelmet és megélhetést keresve — 
szivárogtak be valahonnan a Balkánnak 
albániai tájékáról Erdély havasaiba s lassú, 
fokosatos  68 óvatoB szivósággal szálltak 
ie azokba a magyar völgyekbe, ahol a 
magyarság a kereszténység védelmében 
folytatott  harcaiban megritkult. (Ugy van! 
Helyesles.) 

— Ha e tudománytalan és szembe-
tűnő történelmi tévedéseket — amelyek 
tarthatatlanságát a komoly nyugateurópai 
tudósok, de nem egy jeles román tudós 
is bebizonyította, szükségesnek tartották 
odaát moBt ismét felmelegíteni,  ehhez nem 
sok ssavunk lehet, mert hiszen, hogy ki 
mennyire járatoB as elmúlt idők ismere-
tében es a tudományok álláspontjában, az 
teljesen as egyéni megítélés és az egyéni 
megolegedes dolga. (Derültség, taps.) Ez 
az elmelet azonban ott kezd ismét vesze-
delmessé válni, ahol átlépi a romantika 
és az álmodosas ködöt, a politika eszkö-
zévé válik s megint — mint as előző há-
ború során — a magyarság elleni akció-
nak szolgál jogcímül, azzal, hogy tulajdon-
képpen mi vettük el a románok jogos tu 
lajdonát, amelynek vissaassersésére nekik 
megvan a történelmi jogcímük, sőt az 
egyenesen nemzeti kötelességük. E pont-
nál asutáa ki kell lépni a tartózkodás hű-
vös magatartásából és világosan megmon 
dani orsság éa világ (elé: Erdély ősi földje 

soha romáu főid  nem volt (Percekig tartó 
taps,), mi egy talpalatnyi földet  sem vet-
tünk ei a románoktól. (Így van I) 

— Magyarorsság ezeréves területét 
— mint ahogy ezt a magyar miniszterelnök 
mondotta — Trianon megcsonkította, an-
nak egy resze visszakerült, a másik része 
nem. Ezereveu jogszerű birtoklás áll tebát 
szemben huBzeves birtoklással, — ez a 
valóság. S ez a valóság számunkra nem 
esupan puâzta ismereteiméloii érdekesség, 
de súlyos es kemény kfiteleaségefckei  járó 
ténylegesség iş: életünknek egy kiszakit-
hatatlan darabja, amelynek megvédelme-
zéseért es megőrzéséért a nemzetnek min-
den fia  kész bármikor sikra szállani. (Hoss-
szantarto lelkes taps.) 

— A továbbiakban még a követkoző-
ket is mondották Nagyszebenben: »Azok 
a törvények, amelyek a román eletet kor-
mányozták, aa emberiesség és az igazsá-
gosság törvényei voltak. Mi nem nyom-
tunk el soha senkit, nem íoglaltuna el 
olyan földet,  ami nem voit a mionk, s nem 
lestünk a sötétség idejeben a szomszé-
dunkra, hogy meggörnyedt háiaba tört döf-
jünk". (Gúnyos derültség.) 

— E rendíivüi határozott, de egyben 
igen merész kijelentésnél érdemes egy pil-
lanatra megállni — mondotta Antal mi-
niszter. — Ami a kijelentés első részét 
rileti, azzal könnyen végezhetünk: Kolozs-
vár és Erdély magyarsága előtt — amely 
átélte a román megszállás két évtizedet 
—, igazán nem szükséges fejtegetni,  hogy 
a román életet kormányozó törvények — 
legalább is azokban a vonatkozásokban, 
ahogy a magyarságot érintették — az em-
beriesség és igazságosság törvényei vol-
tak-e? Egyébként a román életét kormá-
nyozó törvények emberies és igazságos 
volta felől  a délerdólyi magyarság is most 
napról napra bőséges tapasztalatokat sze-
rez. (Ugy vanl) 

— Annál inkább érdeked az idézett 
mondat második passzusa: a leselkedéB a 
sötétség idején a szomszédra, hogy tört 
döfjünk  meggörnyedt hátába. Természetes, 
hogy ez az alattomos szomszéd — bár ezt 
kifejezetten  nem mondták ugyan meg, 
deamint a jelenlévők is bizonyára megér-
tették, mi is megértettük—mi magyarok 
vagyunk, akik a Böiétség idején Románia 
meggörr/yedt hálába tört döftünk,  mig Ro-
mánia az ily tőrdöfésektől  mindig távol 
állott és ilyeneket Bohasem csinált. 

— Hát, ami bennünket illet — jelen-
tette ki emelt hangon Antal látván minisz-
ter —, n.i Románia és senki hátába tört 
nem döftünk:  mi a jogtalan trianoni cson-
kítást, amely bennünket Erdély ősi magyar 
földjétől  megfosztott,  végleges állapotnak 
soha el nem ismertük éB a revízióért, — 
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amelyet egyenesen kormányprogrammá 
tettunk — legális esskösökkel, nyilt ós 
egyenes haroot folytattunk.  (Nagy taps-) 
Erdély egyréBsénak visssatérése nem „tőr-
döfés*,  de a bécsi döntőbirÓBág ítélete 
alapján követkesett be, amely Ítéletet nem 
mi, hanem a románok kérték s amely dön-
tésnek önszántukból alávetették magukat. 
Ha est as Ítéletet tdrdöfésnek  tartják, ugy 
est a tört saját maguk döfték  a saját ma-
guk testébe. 

— Különben is ismerünk a történe-
lemből ilyen tőrdöfést.  Beszéljünk osalr as 
1916 os tőrdöfésről,  amikor Románia azok-
nak a hatalmaknak, a Monarchiának és 
Németországnak, amelyekkel szövetségben 
volt és amelyek barátságának, támogatá-
sának felvirágzását  és hatalmi álláBát kö-
szönhette, a háború által megviselt testébe 
könyörtelenül belevágta a tőrt és a leg-
nagyobb veszély idején hátbatámadta szö-
vetségeseit. (Ugyvan.) De hasonló tőrdö-
féssel  ragadta el kézőbbi szövetségesétől, 
Oroszorsságtól is Besszarábiát. Egyelőre 
osak ennyit a tórdöfésekröl,  annál is in-
kább, mert a legutóbbi idők tőrdöfései, 
amelyekkel a háború utáni szövetségeseit 
és barátait intézte el, Bókkal élénkebben 
élnek mindenki emlékezetében, semhogy 
ezekről beszélni kellene. Tebát igen aján-
latos osinján bánni a politikában is a szí-
nes metafórák  alkalmazásával, mert a po-
litikában is áll az a stilisztikai létei, hogy 
a legtöbb hasonlat sántikál — sőt egyes 
esetekben határozottan visszafelé  sül el. 

— Vannak azonban ebben a nevező-
tea nagyszebeni beszédben olyan megálla-
pítások is — folytatta  szavait Antal mi-
niszter —, amelyekkel teljesen egyet ru 
dunk érteni és az utolsó betűig alá is 
tudunk irni. 

— Igy a következő: .A sors és a 
történelem nem engedi meg, hogy a népek 
életét és jogalt llreB szavakkal, túlnyomá-
sokkal éa becstelen tettekkel írják rreg 
A Bors és a történelem megbünteti azokat 
a méltatlan embereket és népeket, ame-
lyek azokat a földeket  bitorolják, amely 
nem az övék*. (Hosszantartó, lelkes taps.) 

— Ez őszinte önvallomás után — je 
lentette ki a hallgatóság viharos derült 
ségétő! kísérve a miniszter —, komolyan 
kezdünk aggódni a román állam jövőjéért I 

— Magyar Testvéreim 1 Azért tarot 
tam szükségesnek a nagyszebeni beszt'd 
gondolatmenetét és egyes kitételeit önök 
elé tárni, hogy világosan lássák, milyen 
érzéBekkei vannak mi irániunk odaát s 
egy percig se legyenek kétségben ariránt, 
hogy a határon iu!ról milyen szándékot 
táplálnak velünk ssemben, főként,  hogy 
miként fogják  fel  a közös veszély elleni 
köteles európai ssoiidaritáB parancsát. De 
azért is, hogy világosan lássák e helyzet 
bői származó kötelességeiket is: minden 
másodrendű szempontot — legyen az egyéb 
ként normális körülmények kösött akár 
mily fontos  —, amely a magyart a ma-
gyartól elkülönítheti, moat félretéve,  egye-
sülni a nagy magyar ügy védelmében. 

— Egy pillana*ig sincs kéteégem szí 
ráüt, hogy tt magyttr nép bármikor ké 
szenáll arrs, hogy Erdélyért — ezért a 
tiszta és kízáró'agos nagyér ügyért — ez* 
az á'dozatot meghozza (Ki'örö taps ), a 
aziránt sem, hogy nem hiába fogja  meg 
hozni. Itt Erdély fővárosában,  ez ősi szent 
falak  kösött, amelynek minden kövéből a 
magyar mult, a magyar szelleír, a magyar 
ssenvedesek, a magyar áldozatok és s 
magyar alkotások lelke árad felénk,  kell 
hitet tenni mindnyájunknak a Királyhágón 

Innen és a Királyhágón tul, hogy Erdély 
ügye as egész magyarság ügye s Erdély 
nem vesihet el többé a magyarság ssá-
mára. (Szűnni nem akaró taps.) Erdély — 
amint magyar volt mindig — magyar less 
örökké. De osak akkor, ha megfogadjuk, 
követjük é3 minden magyar lelkébe bele-
gyökereztetjük a mai nehés és küzdelem-
teljes magyar élet előbb már idésett nagy 
parancsát: „egység és jó vitézi rezolució*. 

— Arra kérem tehát a kolozsvári és 
as összes erdélyi társadalmi egyesületeket 
— fejeste  be szavait Antal István miniBZ 
ter —, hogy népnevelő, nemzetvédő éB 
társadalomerósitő munkásságukat a jövő 
ben as egység és a jó vitési rezolució 
szellemében kifejtve:  árasszák szét ezen 
az ősi magyar földön  a bizalomnak, as 
erőnek és a rendithetetlen hiinek azt a 
szellemét, amely a Báthory Istvánokban, 
a Bethlen Gáborokban, a Bornemisza An 
nákban, az Apáczai Cseri Jánosokban és 
a többi erdélyi nagy magyar hősök és al-
kotók lelkében a legnehezebb órákban is 
mesezevilágitó lánggal égett és ezt az ezer-
éves földet  rengeteg vérontás, rengeteg 
küzdelem és rengeteg asenvedés árán ÍB 
megtartotta mindig és kizárólagosan ma-
gyarnak. 

A pápa levele a békéről. 
A Szentatya levelet Intézett Maglioni bíboros 

államtitkárhoz. A levél azzal kezdődik, hogy mi-
közben nemcsak a hadseregek, hanem egész népek 
Bzinta a fö  d egész területén harcban állanak egy-
mássa), a pápa, akinek lelke tele van fájdalom-
mal és részvéttel mindenki iránt, egy alkalmat 
sem mulasztott el, hogy felhitja  az embereket az 
egyetértéare ea az áldott béke adományaira. Mint-
hogy azonban az emberek füle  aüket az Ilyen 
atyai kérelmek számára, a pápa az Istenhez, a 
könyörülés és a vigaBZ alás atyjához emeli tekin-
tetét és ezt kívánja, hogy mindenki hozzá emelje 
bünbánatát és imáját. A Szentatya a bíborba állam-
titkár utján arra szándékszik buzdítani az ösBzea 
püspökeiét, hogy hivják fel  híveiket, hogy annál 
több Imát küldjenek az egek Urahoa éB az ó 
Istrnl Atyjához, minél lnk bb látják, hogy a bajok 
áradata s akadt a világra. Mindezt annál hatéko-
nyabban lebet megtenni — állapltja meg a Szent 
atya levele — Márta menybemenetelének legköze-
lebbi ünnepén, mert kérni lehet az Isten Színt 
Atyját, aki olyan könyörülettel van fiainak  szen-
vedései, nyomorúsága és aggodalmai iránt, aki 
bocsánatot nyer számunkra bűneikért, hogy szün-
tesse meg a gyűlölete és az egyenetlen éget és 
állítsa helyre az emberek között as egyetértést, 
hogy végre ragyogjon fel  keresztény béke, amely 
egyedül te zl lehetővé, hogy győzt a éa legyőzött 
népeket, Bklket nem az erőszak, hanem az igaz-
ság köt össze, végre hosszú nyugalmat és jólétet 
tudjanak élvezni. A Szenta ya annak a kívánsá-
gának ad kifojezéet  levelében, hogy mindnyájan 
> gyesüljenek ebben a könyörgésben és ezeket az 
Imákat, amelyeket a Szűz Atyához intéznek, ke-
resztényi életnek Ite'l kiegészíteni. Azt kívánja, 
mindenki verseny zzen egymással jó példaadásban 
éa igy eljön majd az az idő, amikor a hadviselők 
vérontó fegyvereit  a jóság, aa Imádság és testvéri 
aae retet békés munkája követi. A pápa különös-
képpen buzdítást intéz a neki annyira kedves 
olasz fiaihoz,  hogy ezekben a u'yos időkben töre-
kedjenek arra, hogy hazájuk legnagyobb fiainak 
erényeivel vegyék fel  a versenyt. A levél azzal 
zárul, hogy a pápa megbizza a bíboros államtit-
kárt, hogy a legalkalmasabb módon közölje leve-
lének tartalmát a világ valamen yi püspökével 
és apostoli áldását küldje el nekik. 

Megjelent a 

CSIKI PANTHEON 
néhai T. Nagy Imre szerkasz-
téaében, 122 oldalon érdekasen 
feleleveníti  Csík régi életét. 
Kapható: 

a VÁKÁK KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
Csíkszereda. — Ára 5 pengó. 

Az idegen forgalmunk. 
Csikvármegye soha sem látott olyan hatalmas 

idegen forgalmat,  mint ezen a nyáron. A kirándulók, 
sz áttutó vendégek éa nyaralók óriási tömegei mozog-
tak vármegyénk természeti szépségsi között. 

Elismerjük, hogy mindenben nem voltunk felké-
szülve erre a nagyarányú vendéglátásra. Viszont a 
nyaralónak is figyelembe  kell vennie u t , hogy s vidé-
künk osak egy-két esztendeje került abba a helyzetbe, 
hogy támogassák ilyenezertt berendezkedését. Másfelől 
pedig háború van s közellátásuoknak ie igazodnia kell 
az általános kényszerűségekhez. 

A nagy idegenforgalmi  roham a végéhez közele-
dik. Számot vethetünk a történtekkel. Arra kérjük az 
idegent, hogy bocsásson meg ha minden nem ugy ment, 
ahogy szerettük volns. Viszont rá kell mutassunk arra, 
hogy a közönség Bem volt mindenkor az a fegyelme-
zett, amilyennek ilyen háborús időkben lennie kellett 
volns. Vármegyénk vezetősége legjobb tudása szerint 
mindent megtett, hogy kielégítse a felfokozott  igénye-
ket. Ha ennek dacára mégis hiányok mutatkoztak 
Bzékely vendéglátó szeretettel osak azt mondhatjuk, 
amink volt ast jószivvel adtuk. Érezzük, hogy sok 
kívánni való van addig, amig elérjük a uyugati fUrdfl 
kulturánák színvonalát, de hisszük, hogy A háborús 
uebézségek után ez is elkövetkezik. Addig is a vi-
szontlátásra bunsuzunk vendégeinktől és mindig test-
véri ragaszkodással visszavárjuk a osiki hegyek kiizé. 

Alábbiakban megszólaltatjuk Székely Gézát a 
csíkszeredai OMIH kirendeltség vezetőjét, aki sok 
lelkiismeretettel és hozzáértéssel irányította ennek a 
nyírnak idegenforgalmát. 

Éppen mult héten látogatták végig egyes fUrdfl 
inhet és rajtatltésszsrüen vizsgálatot tartottak. A leg-
apróbb részietekre kiterjedi vizsgálat igen sok szabály-
talanságot állapított meg. Megállapították, hogy a 
kiaebb jövedelmű emberek nem tudnak jövedelmüknek 
megtelelő olcsó étkezéshez jutni, mert a vendéglátó 
ipar nem vezette be az úgynevezett menü-rendszert, 
holott az idevonatkozó törvényes rendelkeiéeek a le-
hető leghatározottabban kötelezik erre a vendéglőket 
és kifőzéseket  egyaránt. 

A vármegyei idegenforgalmi  előadó Székely Géza 
kíséretében Borszékfürdőt  is felkereste.  Résztvettek az 
üdülőbizottság ülésén, majd ellenőrzést tartottak. Itt ia 
sok kifogásolni  való aksdt. Egy kisebb vendéglő bezá-
rását azonnali hatállyal elrendelték. 

A vármegye közélelmezéaéért mindent elkövet, 
hogy megtelelő ellátást biztosítson az idegenforgalom 
részére. Éppen ezért nem tűrhetik, hogy haszonleső 
emberek, a köz rendelkezésére bocsátott élslmiBzerek-
kel visszaéléseket kövessenek el. 

Hangsúlyozni kívánom — mondja az ellenőrzéeen 
vésztvevő Székely Géza —, hogy az utóbbi időben 
több fővárosi  lap bírálat tárgyává tette a azékelytöldi 
ellátást és az árakat. Mi a fürdőidény  megkezdése előtt 
a vendéglátó üzemekben, jól látható helyen, figyel-
meztető táblákat helyeztünk el: minden panasszal, 
sérelemmel forduljanak  az OMIH kirendeltséghez, ahol 
jegyzőkönyvelik az eseteket és a lehető leggyorsabban 
intézkednek. Mi megtettük kötelességünket. Ennek 
ellenére eddig csak 8 esetben vettünk fel  jegyzőköny-
vet, amelyeket nyomban el is intéztünk. Ebből vilá-
gossn látszik: hs rendellenességek tapasztalhatók itt-
ott, a közönség is hibás. Ne Budapesten, hanem itt 
psnaszkodjanak. 

— De más hibát is elkövet hazautazása után a 
panaszkodó, nyaraló — hangzik a további felvilágosí-
tás. — A hegyeken fekvő  esztenákat, havssi gazdál-
kodásokat is felkeresik  a nyaralók a sajtért, ordáért, 
túróért, vsjért minden pénzt megadnak és astán, amint 
hazatérnek, elkezdenek panaszkodni. Pillanatig sem jut 
essébe a nyaralónak, hogy az árszínvonal tartása neki 
éppolyan kötelessége, mint az eladónak. Tndomásom 
van olyen esetekről, amikor a hivatalos áron felkínált 
tejtermék éa máa élelmiszer árát ott a helyszínen, egy-
másra árverezve verték fel.  Ez a legjobb' akarat mellett 
aem olyan cselekedet, amiért éppen a uyarsló panasz-
kodhatnék. 

— A küzlakedés terén még a közelmúltban ia 
jeleutkező nehézségeket aziutén * uyaralú közönség 
fegyelmezrllfUbége  idézte elő — magyarázza Székely 
Géze. A látogatónak igaza van abban, hogy szabad-
ideje alatt iniuél több és szebb helyet skar megnézni. 
Viszont nem tévesztheti szem elöl, hogy bábom van. 
Érthető tehát, hogy nem állnak rendelkezésre korlát-
Isn mértékben közlekedési eszközök. Nem szabad ezért 
káromkodui, szitkozódni, sőt — nein egy esetben — 
dnrváskodvs csak azért, mert a következő fürdő-
helyre, vagy természeti szépséghez skarunk rohanni. 

Szoba konyhás lakáat k e r e s e k , 
eset'eg e'cserélném 1 nagy szobából álló laká-
somat belvárosi nagy Bzobával ia. Cim a kiadóban. 
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A kenyérgabona-, árpa- és kukorica 
beszolgáltatás szabályozása. 

(A 116 680- 1843. K. M. sz. rendelet merj 
H. K. augnzslns 6. 175. sz.) 

1. §. An a gazdálkodó, aki a kenyérgabona 
beszolgáltatásénak teljes mértékb >n, vagy egyál-
ta'án sem tudoa eleget tenni, a zBirbeszolgáltatáNÍ 
kötelezettség teljesítésbe számítható termények 
beszolgáltatásával tehet eleget a t ötelezettaégén> k. 
Hogyha a kenyérgabona helyett a zslrb szolgálta-
tási kötelezettség teljesítésébe beszámítható ter-
ményt (terméket) sem tudna beszolgáltatni éa'eit 
Igazolja, kérheti, hogy a szabadválasztásu termé-
nyekkel, Illetőleg termékekkel teljesítse a beszol-
gáltatást A kérés lehet Írásbeli, vagy Bzólell é j 
a nyilvántartó hatÓBágnak kell tudomására hozol. 
Köteles azonban megjelölni aaokat a Bzabad válasz-
tású terményeket amelyeket kenyérgabona, Ille-
tőleg zair b lyett kíván beszolgáltatni éa ezek 
buzaegység pontjának találnia kell az ered ti kive-
téssel. A kérelmet — ha a gazdálkodó a cséplést 
már befejezte  — a rendele', megjelenésétől, külön-
ben pedig a csépi B befejez  sálől Baámitott 15 
nap alatt, de legkésőbb szeptember 30-ig kell, 
hogy előterjessze. 

•>. §. Ha e gazdálkodó a zsírra vonatkozó 
beszolgáltatást kötelezettségét caak árpával, vagy 
kukoricával tudná teljeBi>pni, — de behizonyit-
batóan caak háztartása, i letőleg vetőmag, vagy 
abrak takarmány szükségletének rovására — kér-
heti, hogy árpa, vagy kukorica helyett kenyér-
gabonát szolgáltai hasson be a megfelelő  buza-
mennyiaég arányában. Ha ezt sem tudná teljesí-
teni. ugy ebben aa esetben ia kérheti, hogy a 
szabadválasstásu terményekből szolgáltathasson 
be a rárótt pontarányoknak megfelelően.  Az eljá-
rás ugyanaz, mint a kenyérgabonánál, — a bej-s-
1 ntéat mind n esetben szeptember hó 30 ig keli 
meg enni a nyilvántartó hatóságnál. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vuauyftgherendezéaét  legmaganabban vás4. 

* fölöm  oiik nagyban 

BIRO ANDRA9 
Balatonszentgyörgy 

Figyelmeztetés a gazdákhoz. 
Az aratás, betakarít a éa csépléB befejezése 

után minden gazda hozzákezd az őszi szántáshoz. 
A munkálatok megkezdésével kapcsolatban illeté-
kes helyről felhívják  a gazdák figyelmét  arra, 
hogv a terménybessolgáltatás mal re-dj« a jövő 
gazdasági évben ls érvényben marad. Éppen eaért 
a gaadák ugy készítsék el számvetésüket és Bzántó-
földjeiket  u y ossaák be, bogy a kataszteri tiszta 
jövedelem alapján kivetett buzaegyBégeket be tud-
ják szolgáltatni. Nem lehet ugyanis BZÓ arról, 
hogy a beszolgáltatást köt lenség mértékét a ka-
taszteri tiszta jözedelem helyett már most terme-
IÓBÍ kataszter alapján állapítsák meg, mert az 
ehhez szükBégeB adatok éa tapasztalatok a dolog 
terméaze énéi fogva  még nem állhatnak rendelke-
zésre. — Minden gazd« ugy kezdjen tehát hozzá 
az őszi munkalatokhoz, bogy szántóföldjének  gon-
dot megművelésével megkönnyítse a maga szá-
mára a beszolgáltatás kötelességek teljesítését. 

Marosvásárhely és Szászrégen 
között épúl fel  a Székelyföldi 

Villamosközpont. 
A Székelyföld  villemositáia terén a Székelyföldi 

Yillamosmüvek Rt Honty Gyula éa Wein Elemér 
igazgatók vezetése alatt gyorairamu munka folyik.  A 
uapokban kezdődött meg a Székelyudvarhely, Csík-
szereda, Marosvásárhely között épitendő magasfeszült-
ségű távvszeték műszaki bejárása Ormay Zoltán ipsr-
vigyi miniszteri osztálytanácsos vezetésével, amelyen 
képvisslve van az Allamépitészeti Hivatal, a Posta és 
sz Államvasutak, a helyi hatóságok műszaki meg-
bízottai is. A műszaki bejárás mintegy 1U nspig tar-
tott és ezek befejezése  ntán azonnal kiadják az épí-
tési engedélyeket A villamosművek vezetősége ide-
jében gondoskodott a magasfeszültségű  távoszlopok 
bsszerzéséről és azokat máris slhelyezték a megépí-
tendő vezeték utvonala mellett. 

Mint ismeretes, • villamosközpont gépi és ka-
zánberendezését épp ugy, mint a villamosenergiát ter-
melő generátorokat, transzformátorokat,  kapeaolóbe-
rendezést már korábban megrendelték. A Székelyföldi 
Villamoemüvek áramfejlesztő  központjára hajtóener-
giája a közben feltárt  földgázmezők  metángáza lesz. 
Érthető, hogy a székelyföldi  városok, melyek közelebb 
vagy távolabb fekszenek  a földgázforrásoktól,  vetél-
kedtek, hogy ax elektromos központot az 8 területü-
kön építse tel a vállalat 

A villamos müvet a Maros völgyének egy erre 
alkalmas küzéppontjábsn, tudomásunk szerint Kört-
vélyfája  határában fogják  felépíteni  s kezdeti telje-
sítménye 8000 kilóvatt lesz. Ugyancsak tárgyalásokat 
tolytat a villamosmüvek igazgatósága az erdélyi vá-
rosok saját kezelésben lévő villamostelepeinek átvé-
telére vonatkozólag is, hogy a kormány intencióinak 
megfelelően  központosított, közös hálózatra dolgozó 
viUamoamüvsk egységes igazgatás alá kerüljenek és 
egységes tarifájukkal  előmozdítsák az ugyancsak kor-
mányprogramot képező iparosítási törekvéseket. A 
tárgyalások még folynak  ée olyan megoldást keres-
nek, hogy az érdekelt városok semmilyen anyagi kárt 
ne szenvedjenek. 

Ciomagolásra  régi ujáig kilószámra 
kapható  Vikárnil. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
a rr. é ' v fo rd .vu .óB.a l s 

mindig mag van a m?ga jelentősége. De külö-
nösen akknr, ba kimagasló eseményekben fűződik. 
Bz az augusstusi bóaap ma a magyarság aaem 
pontjából két jelentős évfordulót  idén erősen aa 
emlékeaetbe. Most van 168 éve aanak, hogy 
Kéleiey  Fere  no megasflietett,  1790. augusatui 
8-an ós rövid, a'lg 48 évre terledo eletet 1888. 
auguasiu? 24 én fejtzte  be. Költő vo t, kritikus, 
uónok, táraada'omreformátor,  a magyarság pn-
rltánlelkü, bátorssavu veaére, nemea éa lisaia 
esaménylBégü vrzeióíZtMnéiylBég, akinek élete, 
munkássága megéld :mll, hogy páldasdó módon 
állítsuk mindig a magyarság egyetemessége elé. 
Z'lnyl II. éneke, B HymnuBa, a Paraínezla, a 
Vanllatum vanltaa, sok tacu'mány éa számot 
férfiSB  bátorságú beaaéd szerzője ó, akinek máa-
félaaáaados  születési évfordulója  alkalmából a 
magyar lélek, aa Igaal hála éa kegyelet éraéaéval 
áll meg emieke előtt. Éj óraik emlékeaetét min-
denfelé  a tájak, műemlékek, a Kölcsey Egyesü-
letek éz a magyar salvekbe belelrott költői és 
aaónokl lendületű, aaép ssavak. A másik nagy 
halott, aki már egésaen erdshl, Zigooi  Mikes 
Kelemen,  253 évvel eaalőtt 1690. augusztusában 
Baűlotett a Székelyföld  sslveben, Zágonban. 17 
évea korában került el a .nagyságos fejedelem" 
Rtkóczl Ferenc udvarába éa attól keadve való-
Bággal'árnyékává szegődött I Benedek Elek mondta 
róia, bngyba a hűség példáját akarja megmin-
tázni valaki, ugy a fejedelem  Íródeákját válaausa 
példaképül. Kölcsey vei együtt a magyar lelklsóg, 
örökkön élő mintaképei maradnak. A hűség, a 
férfiasság,  aa Igazság, a bicaüli-t és emelkedett-
ség örök modeljel Hódo jnnk tehát emlékliz élőit 
igaz Bzeretettel éa tisatelette). 

— Áthelyeséa. Klagyörgy Jóssef  m. klr. 
pénaügyöri felügyelőt,  a cslkvármegyel m. kir 
pénaügyürség paraacanokát saját kérelmére át-
helyeaték S 'pjlBsentgyörgyre. Klagyörgy Jóssef 
a vlasaatérés után jött haaa. Háromezékl székely 
ember, Bkl lelkének egész raeretetével jött viasza 
aa ód főidre.  Hirom esztendőt töltött Cslkvár-
megyében a legnehenebb aaerveaő munka idején 
Elmondhatjuk, hogy hivatali működése alatt min-
denkinek segítségére Tolt, IgBzl teatvérl ssere 
tettel hivatása msgaBlatán állott. Nemcsak pé'dás 
tlsstvlselő, de mint sokgyermekes családapa Is 
mintaképe vo't e talpig embernek, akitől meg-
becsüléssel bucsuaunk. 

— Csikvármegye kóalgaagatáal blaott 
a ági üléaét Dr. Kováts Károly főispán  1943. 
augustul 14 napjára összehívta. 

— Temesvárt hadlAveaotnok nyllvá 
nltot tak a románok. Aa nj katonai öveaetek 
felállításáról  ssóló readelkeaések értelmében t 
románok Temesvárt hadIBvezatnek nyilvánították, 

— A testedafl  egyesületek oalkaaere-
dal értekealota. A saékelyföldl  testedaó egye 
sületek augusztus 10 én Cslkaaeredában értekea 
letet tartottak. A nagy érdeklődén mellett meg-
tartott értekeaiet a Székelyföld  sportéletével és 
neveléaével foglalkoaott.  A Székelyföldet  két 
csoportra oaatották : a déli csoportba tartoanak : 
OyergyóBsentmtkléB, Cslksaereda, Kéadlváaárhely 
éa Sepsiszentgyörgy, az északiba: Marosvásárhely, 
SsáBzrégea,Ssékely udvarhely ésSsékelykeresstur 
Lsssegesték, hogy a labdarúgás mellett, a kési-
labda, teanlaa, asatalltennlaa, atlétika, blrkoaás, 
vlváa, lövéaaet éa minden más sportágnak a fej' 
lesstését felkarolják.  Általában as értekeaiet fel-
fektette  a Székelyfőid  egységes sportlráayltásáaak 
alapelveit. 

— As elad müvéssl értékű hősi em-
lékmű varmegyénkben. Örömmel töaöljük 
Ditró köaaég aaon elhatározását, bogy a fíteitk 
rendezésével egyidejűleg emlékművet állítanak a 
világháború bőseinek. As emlékművet Dltró köaaég 
nagynevű aaobrásamOvésae a Budapesten élő 
Slklédl Lőrinc kéazltl el. Nem gyószűk eléggé 
klhangsulyosnl Dllró köaaég példátmulató kezde-
ményezését. Ha valamit CBlnálunk, akkor első-
sorban aaámoljuuk aaaal, hogy Időálló, művészi 
alkotásokat hagyjunk a következő nemeedéknek. 
Ssékely mttvraaeinknek adjuk ezeket a megblaa-
tárokat. Qondoaan vlgyászunk arra, bogy fírc-
muokákat, Islésrentó kontár dolgokat ne hagy-
junk aa utókorra. Sok pótolni való van esen a 
munkaterületen. Nétaünk céak körül. Nsvea calkl 
ssékely művészeink hallak el anélkül, hogy mű-
vészetük nyomai közműveinkben a Hajá'unk meg-
becsülését hirdetnék. Nagy látván, Márton Ferenc 
meghaltak éa soha ebben a köavagyonokban olyan 
gazdag vármegyében senkitől Bemmifeie  művészt 
feladatot  nem kaplak. Értelmetlen dolog ezen a 
meddő múlton keseregni, Da legalább tegyen ta-
nulság ez a jövő életünkre. Ennek az öntudatos 
ébredésnek jelét látjuk Dltró község azon törek-
vésben, amely elgondolását fclforro.t  székely 
művéBsre blaza. A község főterén  felállítandó 
hőal-emléfembvet  AB országzászló! a ditrói szüle-
tésű Slklédl Lőrinc ssobrászmüvésa mintázza meg 
szülőfalujának,  ami azt j9ÍenlJ, hogy vármegyéat-
b?n ez lesa az első müvéezl értékű hősi emlékmű. 

Utazásnál 
i v á l t o z ó é l e t m ó d r a v a r j d J r e n d e s 
e m é s z t é s t . E z é m e l y g é s t , l e j l á j á s t 
o k o z . N e f e l e j t s e h o g y u t a z á s h o z 

j f î f e  '\323Sa 
— Tüaharooa alakuló közgytliea. A 

Tűzharcos Ssöveteéguek székeiyudvnrhelyi cso-
portja lázas munkával készül alakuló közgyűlé-
sére. A szeptember 12-én tartandó közgyűlésnek 
külön fényt  fog  adni a nagykanliBal Tűzharcosok 
által ajándékozott zászlónak ünnepélyeit átadása, 
amelyet a kanlasaiak népes küldöttsége hon el 
sz oraaág egyik aaéléból a m&sikrn. Szeptember 
12-én ket'óa ünnepet ül a Baékelyudvarholyi Tűz-
harcos caopcrt, nevezetes napnak az évfordulója 
ea a nap, mert három évvel ezelőtt, huszonkét 
évi IdegPDuralomnak vetett végett a bevonuló 
derék bonvéd hadsereg. Síékelyudvarhely véroBa 
Q capot még ma sem tudja elfelejteni.  A Tűz-
harcosok méltó keretek köaött fotrják  o napot 
megünnepelni. Különböző rendező csoportok ál-
landó lelkes munkával láaasan kéezűlne'» a nagy 
nap ünnepségére, amely két részből fog  állani. 
Délelőtt a városi .Hargita* saínbázteretuben leaa 
as alakuló közgyűlés, enaok keretében a nagy-
kanizsaiak adják át ajándék zászlójukat, este 
pedig a ref.  kollégium tornacsarnokában nemzet-
védelmi gálaestély lesz, válogatott műsorszámok-
kal. Nemcsak az Udvarhely megyei tűzharcosok, 
hanem a aaomazédos Baékaly megyék és Erdély 
nagysaámu tűzharcosa késaűlódlk erre a bajiarai 
ölelkeaésre. 

— Nagyasabáau útépítések Csikban. 
Cslkvármegye főútvonalainak  korszerű lehenge-
relése befejeaést  nyert. Ae utBkat azakadatlenul 
ellenőrzik s a karbantartó munka egy pillanatig 
sem saünete). Jelenleg négy nagyszabású útépí-
tési munkát folytatnak  a borszéki, a Dltró—Orot-
va—Borszék, a Qyllkoa-tó—Békás cs Akóka 
pu—cslkmenaságl aaak&Bzokon. Mind a cégy 
helyen komoly nehézségekkel kell küzdeni. Etek-
nek a helységeknek a lakossága még álmában 
aem képselto, hogy olyan utvonala lesa, mint a 
milyent most építenek a ssámára. 

— Elveaaett 4—6 én KUsomlyó és a sze-
redal fürdő  köaött egy kis vbsuzas vásson tokban 
6 darab amatőr fényképészeti  cikkhez való sclaos 
üveg fényBBŰrő.  Kérem a becsületes megtalálót, 
juta!om ellenében adja be e lap kiadóhivatalába. 

- - Hivol pusztít juk a legyeket? A 
légy tudvalevőleg aa egésza*g első száma ellen-
sége. Ugyan kl ne szerelne tőlük Bzabudn'nif  Ál-
lítólag a legjobb légyölősser az amelyet alább 
Írunk le: Ety liter vízbe áztassunk jótnarék mák-
gubót, a»után forraljuk  fel.  Később egy deciliter 
vishes öntsünk egy deciliter főtt  tejet. Ezt tá-
nyérban adjuk eledelül a legyeknek. A tej » mák 
szagát magába veszi és a légy nem érai. A to-
lakodó legvek odsBereglenek és Isznak a főz  ét-
ből. Asután elrepülnek de már repülés közben 
lehullanak és elpusatulnak. Pár nap alatt a kony-
hából elpusstul aa Bsazes légy. Olcsó orvosság 
éa állítólag nngyon eredményes. Könnyű less 
megkísérelni. 



4 ik olda C S I K I L A P O K 3 . ám. 

— A postai uálUtáal korlátoaáa alá 
a követkoső köaazükzégletl olkkak eanek: 
baromfi  burgonya, énkor, erótakarmányok, ga-
bonafélék,  tengeri, hagyma, halfélék,  hüvalyeaek, 
kenderlermókek, Unt, magvak, tej éa tejtermékek, 
tojia ailradék, textllbulladék. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ.  A Csiki  Lapok 
előűsetési  diját  1948.ougusztus 1-tól  felemeltük. 
Évi előfizetési  díj  8 pengi egyet síim  ára lő 
űllér  A papírárait emelkedésivel  előállott  uj 
elóűzetisi  dijainkat  kérjük  olvasó kőzönsé-
günket  fogadja  megértéssel 

a Csiki  Lapok kiadóhivatala. 
— Beaaámitjnk a haromaaékl Jégkáro-

enltaknak felajánlott  kenyergabonat a be-
naolgáltatáaba. JelautettBk mór, bogy aa Br-
délyl Usgyar Oaadaaógl Egyesület a báromssékl 
Jégkárosullak javára kenyérgabonagyUjlóat Indl-
tott. A felajánlott  mennyiségnek a bessolgáltatáaba 
történő besaámltáBa asonban nem volt blatos. As 
EMGE köaben|áráaára a kSaellátáal kormány meg-
engedte, bogy a gasdiknak  a jigkirosultak 
részére felajinlott  kenyirgabona  mennyiséget 
ls bessámltBák a köieleső bessolgáltatás mennyi-
ségébe és Igy a gaadakönyvbe Is beveaetlk. 

— Átlagon felül  a oslkl gabonatermés, 
annál gyengébb a saéna óa sarja. Cslkbaa 
is megkeadódötl aa aratás. A cilkl és gyergyól 
medencékben nagy munkakedvvel állottak érett 
gabonatábláik mellé a ssékely gaadák. Általános 
vélemény sserlat a gabonatermés állagon felüli 
eredményt boa, ha a betakarítás során valami 
csapás nem éri. Annál nagyobb gondot okoa a 
gaadéknak a lakarmányoaás. Különösen aa erdei 
és bavasl kassálókon a saenalermés egéssen 
gyenge. A késól és bosssan tarló fagyok  annyira 
meggyéritellék a füvet,  hogy pókháló saerü ren 
dek estek. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a tuiBá-
gOB&n meleg nepok a sarjutarmóst la nagyon 
csöki-intették. 

— Budapest nyílt varos. A Pester L'oyd 
.Válása egy figyelmeztetésre'  cimb mult saerdal 
veaérclkkében megállapítja, bogy a londoni rádió 
felszólította  a budapesti ós környéke ipari üasmek 
munkásságát, bogy hagyja el muakahelyét, meri 
különben nem valld felelősséget  a légitámadások 
aorán a magyar munkásságot ért veszteségekért. 
A vezércikk leaaegeal éa üaenl Londonnak, hogy 
Budapsst jellege nem váltosott meg ma sem, 
nem felel  meg a valóságnak as, bogy a magyar 
Ipar Ndmeioraaág ssámára állit elő fegyvert.  Est 
a hírt a külföldön  dolgoaó magyareilsnes hírverés 
terjeszti rzsal a CHIIBI, bogy BB angol léglhederót 
Budapest bombázására stirgeaso. Ez a támudás 
méltatlan volna Magyarország ellen — bizonyít-
gatja a vezércikk — 6pp?n olyanok részérő1, 
akikkel a történelem folyamán  a magyar nemaet 
nem találkozott a harc mezajón. 

— Aa IBUSa ősaael tlanapos taraas 
utaaásokat indít Erdélybe. A ko'ossvárí nyári 
egyetem nagysikerű ós tanu'ságos előadásainak 
befejeaése  után élvesetes szórakozásban volt ré-
szük aaoknak a hallgatóknak, akik résstvettek a 
tanulmánvl programmal kapcsolatosan megrru 
deaett székelyföldi  tunumányuton. As IBUSZ 
szervezte me* a kitűnően zlkerült többnapos ki-
rándulást, amelynek célja a Bzlkelyfö'd  termé 
Bzetl Bsépségeinek éa kolturáHB értékelni k meg-
ismertetése volt a hallgatókkal. Ai Ibusztól nvert 
érteBÜléBDnk szerint szeptemberben aa IBUSZ 
újra megindítja Erdélybe közkedvelt társasutazá-
sait a nagyközönség rérzsre. Tudvalevően a nyáil 
nagy utasásl forgalomban  ezek a társasutazások 
átmenetileg szünetellek, vlBzont aa óssl hónapok 
nagyon alkalmesak Ilyen kirándulások rendezé-
sére. Iyeakor már csökken sa utasforgalom  és 
Erdélyt abban az évsaakban látogathattuk meg, 
amikor a természet paaar tízesei, saépségel aa 
ÓBB iegsanbb pompájában tárn'nak aa utas elé. 
Aa IBUSZ szeptember 1 'ól kezdve 10 napos 
Bzékeiyföldi  körutazáFokat rindea, amelyek ke-
retében a r eatvfcvők  Borszéket, Gyilkostól, Tus-
nádfürdőt,  Szovátát, Stókelyudvarhelyl ÓB Ko-
lozsvári fogják  meglátogatni. 

.— Sipalyákat építenek Gyergyóaaent 
mlklöaon. Ebben «a evben tervek merültek fel 
arra, hogy GyergyÓBzantmlklés vidékét téli fport 
központtá építik kl. A gyergyól hegjek kiválóan 
alkalmasak » tömeg tl-klképiésre ea a Gyer-
gyósaentmiklós közeléten léi ó láagasbükk hegy-
ség oldalában ugrósancokra kiválóan alkalmas 
terület van. A llagasbükk mlndösBze csak négy 
kilométerre van a vároBtói, úgyhogy gvalog ls 
könnyen megköselllhelő. A leltpM a Gyergyó-
BsenlmlklóBl Sport Egyesület akarja felépíteni  és 
ehhea aa Országos Sport Köaponttól mintegy 
90.000 pengő segélyt kéri. 

— HádlókAiTOtltás Auguzztus 16-én eate 
7 óra 46 pBrokor vasárnsp a budapesti rádió 
„Bőset  és eke• elmen helyulnl köavatltéat ad 
Nagy Imre calkazögödl festőművész  műterméből 
és gaidaaágából. 

— Bnoauaaó. SspBiasentgyörgtre történt 
áthelyeaóaem alkalmával esuton kössöaök el mlnd-
aaon jóbirátalmlól, Ismerőseimtől, akiktől an Idő 
rövidsége miatt személyesen elbnceusnl nem tud-
tam. Cslksaeredn, 1948. óvl angnntns hó 12-én. 
Klagyörgy Jósaef  m. ktr. pénzügyőri felügyelő, 

— Oslksaentmlklóson poataügynőkaég 
leteaült. Csikvármegye saépvlal járáaáhoa tar' 
IOBÓ Cslksaeatmlklós községben nj poataügynök-
ség nyílt meg. Ellenórsó hivatala: Szépvla. Aa 
uj postaűgynökség kéabeallóköre: Calkborasova, 
Cslkdelne ós Calksaenlmlklós kézségekre terjed kl 

Csikvármegye Közigazgatási Bizottsága 
KiBsjálllási Albizottságától. 

380-1943. kb. szám. 

Hirdetmény. 
A m. klr. honvédelmi miniszter ur 45.853— 

1943. eln. 14. azámu leiratával a m. kir. kincstár 
részére a bélbori laktanya sütödéje céljára szol 
gáh ÓB hozzá bemutatott kisajátítási tervben és 
összeírásban megjelölt lngatUn megszerzésére a 
kisajátítási jogot az 1939. II t.-c 105 jj -a alapján 
elrendelte aaaal, bogy a megjelölt terület az 1939. 
II. t.-c. 105. §.-ának 6. bek. értelmében jelen ha-
tározata alapján azonnal birtokba vehető. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m 
kir. honvédelmi minlsster ur leirata alapján a 
bélbori laktanya sütödéje céljára azükséges és 
Balbor község tulajdonában álló aa 1095 számú 
telekkönyvi betétben felvett  2093/4 katasztert 
helyrajzi számú 104 nsz. öl területű ingatlanra 
nézve az 1881. évi XL1 t.-c. 33 §. aésa 7890-
1930. M. K szírau rendelet 5. §-aalipján az e-
rendolt kisajátítási eljárás törvényszerű lefolyta-
tására, illetve » kisajátítási terv megállapítására 
Dr. Lázír Géza várm. főjegyző  elnöklete alatt 
Dr. Gál József  várm. tii-ztl főügyész  és vitéz Bakó 
Gábor m. kir. műszaki tanácjos, a csíkszeredai 
m. kir. államépitészeti hivatal főnökéből  álló bi-
zottságot, valamint Jakab Erzsébet várm. díjnok 
cs kszeredai lakOBt, mint a b'zottság jegyzőjét 
kiküldi, egyben Balbor községházán megtartandó 
bizottsági tárgyalás határidejéül 1943. evi aug. 
ho 24 ik napjanak déli 11 órajat tűzi ki. 

Erről a közigazgatási bizottság kisajátítási 
albhottsága érd k'heket — ez 1881. évi XLI 
t.-c. 36 §.-han foglaltakra  való figyelmeztetéssel  — 
tudomás, a kitűzött tárgyaláson való megjelenes 
es ott a kisajátítási terv, vagy a felajánlott  ár 
el'en való felszólaláa  mellett netáni kifogásaik 
megtétele végett azzal a figyelmeztetéssel  értesíti, 
hogy a kisajátítási terv ée ö.sszeiráB Bélbor község 
házánál a tárgyalást megelőzően 16 napra köz-
szemlére lesz kitéve s a blzottBág * kisajátítási 
terv megállapítása fe'et  akkor is érdemben ha 
tároz, ba az érdekeltek nem jelesnek meg. 

Csíkszereda, 1943. évi augusztus bó 6-án. 
Dr. Kováts Károly, 

főispán-elnök. 
Csikvármegye Közigazgatási Bizottsága 

Kisajátítási Albizottságától. 
390—1943 kb. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 50.770— 

1943. eln. 14. számú leiratával a m. kir. kincstár 
részére Bélboron Hangán Gábor s társa ingatla-
nának a bélbori laktanya céljaira szolgáló ÓB borzá 
bemutatott kisajátítási tervb n és összeírásban 
megjelölt ingatlanok megszerzésére a ki ajátitásl 
jogot az 1939. Il.t. c 105 § a alapján elrendelte 
a'zai, hogy a megjelölt területet ez 1939. II. t. c. 
105. §. ának 6 bek. értelmében jelen határozata 
aiapjan azonnal birtokba vehető. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m. 
kir. honvédelmi miniszter ur leirata alapján a 
bélbori laktanya terű etének céljára szükséges 
Hangán Gábor cucu és H ingán Gvörgy cucu tu-
lajdonát képező és a feli-ótölgyeai  I. ré-<z (be-bori) 
697. azámu toiekjegyzókönvvben 3887. hreUzim 
alatt felvett  ingatlanból 985 + 58 összese 1043 
nsz.-öl területű ingatlanra nézve az 1881. évi XL1. 
t.-c. 33 § a és a 7890/1930. M. E. számú ren-
delet 5. §-a alapjáa BZ elrendelt kisajátítási el-
járás törvényszerű lefolytatására,  illetve a kisa-
játítási t rv megállapítására Dr Láaár Géza vm. 
főjegyző  elnöklete alatt, Dr. Gál József  vm. tiszti 
főügyész  éa vitéz Bakó Gébor m. kir. müazakl 
tanácsos, csíkszeredai m. klr. államépitá aetl hi-

vatal főnökéből  álló bizottságot, valamint Jakab 
Erzsébet vm. díjnok csíkszeredai lakost, mint a 
bisottság Jegyzőjét kiküldi, egyben Bálbor község-
házán megtartandó bizottsági targyalás határide-
jéül 1943. évi augusitna hó 24 Ik napjának 
déli 11 óráját tűzi ki. 

Erről a köalgazgatásl biaottaág kisajátítási 
albizottsága érdekelteket — az 1881. évi XL1. 
t.-c. 36. §. ában foglaltakra  való figyelmeztetés-
sel — tudomás, a kitűzött tárgyaláson való meg-
jelenés ÓB olt a kisajátítási terv vagy a felajánlott 
ár ellen való felszólalás  mellett netáni kifogásaik 
megtétele végett azzal a figyelmeztetéssel  értesíti, 
bogy a kisajátítási terv ÓB összeírás Bélbor.község-
bázánál a tárgyalást megelőaően 15 napra köz-
szemlére lesz kitéve B a bizottság a kisajátítási 
terv megállap tása felett  akkor Is érdemben ha-
tároz, ha az érd kellek nem jelennek meg. 

Csíkszereda, 1943. évi augusztus b6 ti-éu. 
Dr. Kováts Károly, 

fóispán-elcök. 
Csikvármegye Közigazgatási Bizottságának 

Kisajátítási Albizottságától. 
353-1943. kb. szám. 

Hirdetmény. 
A m. klr. honvédelmi miniszter ur 36.700/1943. 

eln. 14. számú leiratával a m. klr. kincstár ré-
saéra a cslksseredal j avi ló műhely és huszárlak-
tanya részére mühelyterület céljaira szolgáló ÓB 
hozzá bemutatott kisajátítási tervben ÓB össze-
írásban megjelölt ingatlanok megszerzésére a ki-
sajátítási jojoi az 1939. II. t.-c. 105. § a alapján 
elrendelte azzal, bogy a megjelölt területek az 
1939. II. t.-c. 105. §.-ának 6. bek. értelmében 
jelen határozata alapján azonnal birtokba vehető. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a 
m. kir. honvédelmi miniszter ur leirata alapján a 
csíkszeredai javító műhely éB kuBzárlaklanya ré-
rzére műhely területének céljára szükséges iiröss 
B>la tulajdonában áWó 3749. siámu telekjegyzó-
könyvben felvett  3196. brzi azámu 3 kat. hold 
1567 nsz.-öl lerűietu ingatlan, Beke Ágostonná 
szül. György Kéza 3538 tkjvi számú 3195. hrzl 
számú tulajdonában álló 600 nsz.-öl területű in-
gatlanból 435 nsz. ol területű ingatlan, Vécsay 
Gábor 3538. tkjvi számú 3194. brzi ssámu 1 kat. 
hold 367 usz.-öi területű tulajdonában álló ingat-
lanból 1506 nsz.-öl terüietü ingatlan, Virág Katalin 
3538. tkjvi ezámu 3193. hrzi számú 622 nBz.-öl 
területű ingatlanból 492 nsz.-öl területű ingatlan, 
Dr. Gál József  tulajdonában álló 4707. tkjvi számú 
3191. éB 3192 hrzi szému 1 kat. hold 414 osz.-ől 
es 1184 nsz.-öl területű ingatlanbál 1594. nsz.-öl 
és 939 nsz. öl terüi'-tií ingatlan, valamint 3271. 
tjkvi számú 3190 ás 3189. hrzi számú 2 kat. 
hold 1201. nsz.-öl ós 1 kat. hold 1014 nsz.-öl 
területű ingatlanból 2 kat. hold 71 nsz.-öl és 1 
kat. hold 348 nsz.-öl területű ingatlan, özv Baka 
Ferencné szül. Lukács Itózália és özvegy Baka 
Eiekné szül. Pál Regina, valamint Kalamár Ist 
vánné tulajdonában álló 640. tkjvi számú 3197. 
hrzi számú, 597 nBz.-öl területű ingatlanból 81 
U3Z.-ÖI területű ingatlan, végül Czáka Bála tulaj-
donában álló 2691. tkjvi számú 3199. hrzi számú 
5 kat. hold 134 nsz.-öl területi ingatlanból 403 
nsz.-öl területű ingatlanra uézve az 1881. évi XL1. 
t.-c. 33. § -a és a 7890/1930. M. E. sz. rendelet 
5. §.-a alapján az elrendelt kisajátítási eljárás 
törvényszerű lefolytatására,  illetve a kisajátítási 
terv megállapítására Dr. Lázár Gézi vm. főjegyző 
elnöklete alatt Dr. Pál Gábor köalgazgatásl bi-
zottsági tag és v. Bakó Gábor m. kir. műszaki 
tanácsos a csíkszeredai m. kir. államépitéBsetl 
hivatal főnökéből  álló bizottságot, valamint Petrá-
nyi Irén vm. irodasegédtisztet, mint a biiottság 
jegyzőjét kikü'di, egyben Csíkszeredán a vár-
megyeháza kis termében megtartandó bizottsági 
tárgyalás határidejéül 1943. evi angnaatUB ho 
23 ik napjanak d. e. 9 orájat tüzl ki. 

Erről a köz'gazgatási bizottság kisajátítási 
albizottsága érdekeltekét — aa 1881. évi XLI. 
t. c. 36. §.-ában fogla'takra  való figyelmeztetés-
Bei — tudomás, a kitűzött tárgyaláson való meg-
jelenés és ott a kisajátítási terv, vagy a felaján-
lott ár ellen való felszólalás  melleit netáni ki-
fogásaik  megtétele végett azzal a figyelmeztetéssel 
értesiti, hogy a kisajátítási terv és összelráB Csík-
szereda m. város hirdető tábláján a tárgyalást 
megelőzően 15 napra közsz-tmlére lesz kitéve B 
a bizottság » kisajátítási terv megállapítása felett 
akkor ÍB érdemben határoz, ha az érdekeltek nem 
jelennek meg. 

Csíkszereda, 1943. évi augusztus hó 6-án. 
Dr. Kováts Károly, 

főispán-elnök. 
Nyomatt tv . Vákár Ljos könyvnyomdájában, Clkssereda 




