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A cseléd ügy.
A kormány elkészítette az országos
munkaerő gazdasági bizottság létesítéséről
szolé rendelettervezetet. Ennek a bizottságnak feladatköre a munkaerők ésszerűbb
felhasználása, a tervek kidolgozása és
végrehajtása.
A kormány minden vonalon dicsér jtes
gyorsasággal cselekszik. Igy rövidesen arélyesen hozzá nyul a cselédkérdéBhez. Ebe?
az olyan sokat vitatott sokrétű közügyhöz,
amelyet akkora igyekezettel sikerült éjidéig a legtökéletesebben ösazerontani.
A visszatérés után a cnelédkérdésnek
soha nem látott „saakirodalma" támadt. A
népmentésnek egyik válfajaként boldog és
boldogtalan rendezni kezdte a falu jövendő
Bzéke'y anyáit. Akciók indultak, amelyeknek nyomán a székely leányok invázió
szerűen elözönlötték a fővárost.
Ismerjük az eredményeket. A nagy
vároe egészségtelen levegője sok mindont
elrontott a lelkekben. Az öaazUonforttal, a
hideg-melegviz előnyeivel megismerkedett
jövendő székely anyák már idehaaa nem
akarják megiamerni a kutat, a gyermekáldás sokat tanított menetrendjéből pedig
a pelenkamo^áat irtózáaaal törölték. Pest
megrontotta őket. Utólag megállapíthatjuk,
hogy aki leányainkat kiemelte közülünk
valószínű jót akart, de nagyon mellé fogott
a dolognak.
Mo3' rövidesen kormányrendsiet jelenik meg, amely szerint caak a sok gyermekes családok tarthatnak cselédet. EgéBz
séges, becsületes intézkedés. Egyszerre
majdnem minden irányban huazároaan rendet teremt az Ogy körül.
Sok munkaerő felszabadul. Igy első
sorban felszabadulnak azok a henyélő nagyságáink, akik gyermeket nem akarnak s
akiknek tunya haszontalan életűk megmétélyeaték a környezetébe kerttlt cselédek
egész lelkét. Milyen lehet az ilyen gyermek nélküli nagyvárosi cselédtartás, mit
láthat, mit tanulhat egy ilyen házban a
.háztartási alkalmazott". Nem aok jót. A
cselédek megrontása, semmi munkát vállalni nem akaró kényelemszeretete a pelenkamosástól irtózó természete osak ilyen
környezetben születhetett meg. A rossz
példa ragadós. A gyermek nélküli családnak semmi szüksége cselédre. Fogja meg
a munkát a ház úrnője. Kevesebb ideje
marad fodrászra, manikűrre, kalandra,
szabónőre, komiaazcózáBra, bridgre, pihenésre éa főleg oaelédrontáara.
A cselédkorzónak mindjárt megváltozik a témaköre. Cseléd osak olyan házbói
kerülhet ki, ahol gyermek van. Tehát a
helynek nem lehet fokmérője a gyermek
száma. Ahol gyermek van ott pelenka ÍB
előfordul, következés szerint azt mosni kell.
A cseléd havairól csak a gyermek iránti

Hirdetem dijakat a legolosdbban számítjuk.
Kiadóhivatal: Csíkszereda, Apali M.hAly-utca 15. sz.

azereietet, a családi melegséget hurcolhatja
fel a vasárnapi nagy cseled börzére, ahol
ki szokták cserélni köti tapasztalataikat,
ahol a helyek értékét megbeszélik a ahol
végeredményben kiaU !iul a cseléd erkölcs.
A kormány róndel' ezeae éppen időben
jön. Egy percig sem bzabad azzal késlekedni. Legfontosabb pedig az, hogy erélyesen, kérlelhetetlenül vógrehajisák. Háború
van. Pogja meg a mur kát minden magyar
ember. A magyar nö íb atljon oda komolyan
a jövendő nletüncnhii ehoz a komoly kittiitutúaahoz. Felháborító, amikor akadnak
olyanok, akik egyszerűen nem akarják
tudomásul Vbuui az idők súlyosságát. Csak
tovább jaiazák a maguk úrhatnám életüket,
amelytől végeredményben megméttlyeződik a Ooeledierdeaiöl kezdve minden társadalmi problémánk. Azon vesszük észre,
hogy távolodunk egymástól. Miért, mert
nem akarjuk egyformán vailalni azt a munkát, amelyet nemzetünkre rákényszerít a
háborúval járó erőfeszítés.
Nem tudjuk elég lelkesedéssel hangoztatni, hogy a kormánynak ezzel a cseled
rendeikezéBevel egyik legsúlyosabb, legégetőbb Ugyüuk került napirendre. Ha sikerül a végrehajtását drasztikus komolysággá! keresztül vinni, akuor a magyar
tárBadalom belaő élete akkora egészséges
lélegzethez jut, amelynek köve:kbzmenyei
szinte beláthatatlanok.

Bocsánatot kérünk.
V a n n a k dolgok....

Felölós szerkesztő:
vitéz RéP'egb Győző

pítette az életünket és a jövőnkbe vetett
hitünket. Gondolkozzunk csak és mindent
ne felejtsünk el....

Elvetemftltségek.
Belekerültünk a háború poklába. A
mult hetekbnn halált zúdítottak városaink
békés lakosságára i>z ellenséges repülők.
A romokon, a halálra sebzett emberek megpróbáltatásán azonnal jelentkezett az elvetemültségek egész sorozata. Kolozsváron
lelkiismeretlen gonosztevők kifosztották az
elhagyott iakásokat. Máshol megtörtént,
hogy óvóhelyre siető emberektől a tulaj
donoack .belépti dijakat" szedtek ..Megáll
az ecuber esze, hogy mire képesek ezek
a fenevadak. Hirtelen, hogy ilyen kegyetlen vámszedői akadjenak a nyomorúságunknak. H* hurokra kerülnek ezek a fosztogatók, akkor egészen biztosan halál vár
rájuk. Legkevesebb, amit megérdemelnek
az ukasztofa. A társadalmunknak pedig az
a köteieoBége, ezzel a megdöbbentő jelenséggel szemben, hogy azt megbélyegezze,
a maga Ítéletével mindenkit távoltartson a
jövöbnn hasonló ocsmány bűnöktől.

Készen kell álljunk.
A legtöbb baj forrása az, hogy az egész
háborús eletünk bizonyos régi beidegzettségen szalud. Mindenki azt hiszi, hogy a
háború a könnyű pénzszerzésnek, a gyors
meggazdagodásnak az ideje. Mint a másik
háborúban volt. Az első pillanatra láthatjuk,
hogy ni.ua igy van. Kiábrándulások érik
azokat, akik azt hiszik, hogy harácaoihatnak. Kormányemberek, közgazdászaink
nyilatkozatából tudjuk, hogy háborús vagyont nam tűrnek meg. Kár tehát olyan
önző, egymást agyonupró elvakultsággal
rohanni a javakért. Főleg kár azért, mert
közben eltűnnek szemeink elől a nagy
háborús célok és áldozatok. De nem is
lehet azt tűrni, hogy mialatt egyik magyar
vérét hullatja, testi épségét áldozza a haza
védelmében, addig szerencséBebbje idehaza
dagadtra hizlalja magát a földi javak szerzésében. Ezt egyszer a legérthetőbb módon
mindenkinek tudomására kell hozni. Fel
kell készíteni a magyar társadalmat olyan
berendezkedésre, amelyben minden pillanatban vagyonával éa életével készen álljon
a végső háborús cél érdekében. Amig es
nem valósul meg, addig nem lesz egészséges mozgató rugója a háborua akarásainknak. Egyszóval a háború ügyét az egéaa
nemzetnek egyformán kell vállalnia annak
minden kockázatva! is terhével.

Vannak dolgok, amiket nem s?.absd
elhallgatni. Bűnös könnyelműség csak ugy
keresztül lépni életbevágó kérdéseken.
Ilyen többek között az a természetünk, hogy
egymás bajával szemben Bokazor teljesen
érzéketlenek vagyunk. Valahogy nincsen
helyén a szivünk. Vannak közöttünk emberek, akik egy becsületes multat végig
dolgoztak, velünk együtt vállalták a közös
sorsot. Közösségi munkásolt, magyarok
voltak a szónak olyan értelmében, hogy
éltek a magyarságért és soha nem a magyarságukból éltek. Szerények, önzetlenek,
áldozatosak éa dolgosok voltak. Szomorú,
hogy az ilyenszerfl emberek elismerésének
nincsen közöttünk fóruma. Azután valljuk
osak meg egészen nyíltan, hogy mindenki
borzasztóan el van foglalva saját magával.
Embertársa, magyar testvére számára nem
marad semmi ideje. Ha valakit közülünk
méltánytalanság, igazságtalanság ér, nem
nagyon állunk ki érte. Inkább felre állunk,
legjobb esetben sajnálkozunk. A kisebbségi
évek egy magasabb köiösségi életre taníK e r e t f ü r é s z t (Gattert)
tottak. Emlékezzünk osak vissza milyen
tökéletesen dolgozott ez a lelki együtte- ie24" tói 35"-ig és iparvágányt
sünk. H i valakit bántott aa akkori hatalom, B i r ó András, Balatonszentgyörgy
egy pillanat alatt a legfenyegetőbb együttérzéssel állottunk ki egymás mellett. Bs ez Fajtiszta borjak és tehenek eladók
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éberségünk, altatótól, mákonytól mentes
Nemzeti lelkiismeretünk mákonya magyar
küzdelmünk ób valóflágérzd.ünk, hogy a magyar
az önálló magyar ólét, vágy bánat, küzde— a turáni átok. haza,
lem, harc éB győzelem mindenki számára megfog-

Vegyünk CBak Borra egy turáni átkot. Ezek ható, folyton mególt éa általunk tapasztalt magyar
a turáni átkok önálló magyar életünk megbénitól. életkedvet augárzó valóaág legyen.'
(fj.)
A magyar nembánomBág egyik ilyen turáni
átok. A török uralom alatt tanultuk meg. A török
óriási súlyával s nemzet testére ránehezedett B mi
sem bántunk már Bemmit, caak élheBBÜnk. Minden
lrte-: dr. primőr Székely
Oytrgy.
nemzeti életmegnyilvánulásról le kellett mondaMagyarország nlncBen egyedül. Nem igaz az
nuuK a 200 éves török uralom, magyar széthúzás, a világgá kürtölt mondás, hogy a magyarság elvallást villongások ós újítások alatt. A sok szen- hagyatva, testvér nélkül áll itt nyugat és kelet
vedés mindig halállal végződik. Igy járt az önálló mesgyéjén. Az tény, hogy mióta az 1242-es tatármagyar világszemlélet is. Nem volt elég a török járás vihara Kumániát, az egykori Kunorazágot
iga, ott volt a két magyar király ellenségeskedése elsodorta, kikerültünk hosszú időre az ŐBÍ ázsiai
és a vallasi egység megbontása. Pedig a vallási vérkapcso'atból. Sajnos, a török testvérnéppel a
egység az önálló nemzeti világezemlélet legerősebb muzulmánok vallási fanatizmusa miatt századokon
kialakítója, A valláscserebere ennek megbontója. át harcban álltunk B ezen Idő alatt csak kölcsöE hármas teher súlya alatt szétbomlottunk, szét- nösen pusztult a turáni vér. De a magyar és
máliottunk, a nemzeti élet önállóságából és egy- török nép vitézsége mesBze földön ÍBmereteBgé vált.
ségéből kiábrándultunk, tanyák lettünk. Megingott Abból az időből származó itt letelepedett török
egymásban a hitünk, önállótlanok, kapkodók, a családok utódai még mindig elég nagy számban
hatalmasok felé szép arcot, testvéreink felé go- élnek közöttünk. Különös, hogy a magyarság ezerombaságot mutattunk. Legerősebb támaszunkat, ket a családokat az ellenségeskedés lezajla«a után
a hitünket bocBájtották áruba a nemzet testéből mindjárt magyarnak tekintette s megér zte, hogy
idegen iélekkufároknek B mi bedőltünk nekik. Ők a rokoni ver srinte azonos a magyarral. Ilyen
nevettek rajtunk, mert ebben a lagymatag, hitet- családnevek pl.: Csanak (— csónak), Bilicsi (=len nemzeti öntudatban virágzott a legjobban a bölcs), Ball (bala — balek, gyerek), Batár (=- bátor)
bün. A bün pedig egy nemzet halálharangjának stb. Az emigráns magyarokat Tjrókorseag nagy
legtisztább és legcsengőbb hangja.
szeretettel ölelte magához. Kemál Atatürk zseniörült e hangnak a török és az osztrák egy- ális lángesze pedig félretette az útból az utolsó
formán. Mindkettőnek útjába állottunk. Ml pedig akadályt is, amely a két testvérnépet elválasztotta.
veszekedtünk baláltoruak résztvevőnek szemelát- Megszüntette ugyanis az araboktól inkorporáit
tára, kik közénk dobták a büvszót: ez Igen 1 — muzulmán vallás gyűlölködő erejét és mohamedán
SzéthúzásI Magyar szokás. Vallásháború: a ma- valiáai alap helyett faji alapra helyezte a törökgyarnak. magyar vallás kell. Ezért érdemes küz- séget. Most már a magyar sem gyaur a török
deni I Amikor a sok csereberébe belefáradtunk, a szemében többé, hanem edes rokon, vele egy \ ér,
széthúzásban natjy erőfeszítésre már nem volt azonoB faj. A turáni faji közösség gondolata, mely
erőnk: tunyák, patópálok lettünk, ott zengott az független minden vallási formától, mindjobban
megtalálja egymáshoz az utat. A katolikus, reforáltaluk kitalált büvszó: turáni átok I
és unitárius mrgyar, az evangélikus flnn,
Nemzetünk életének régi és akkori ellensé- mátus
a görögkeleti bolgár, az egyistenhivő török, a
gei mindent eiőiegitettek, tápláltad, közénk hoztak, aamánista
tuongol, a buddhista éB BintoiíUa japán
ami zzétmorzsolódásunkat, halálunkat e'ősegit'itte. — mind, mind
megérti, hogy egy közös anyától
Hajat maguk között nem engedték meg a vallás- származtunk
is olyan nagyon régen Pamir éB
szakadást. Hisz tudták, ha baj van, ha türhetetin H H ndukus nem
turáni tájainak r. gétyes vidékéről.
az állapot azért nem a vallás a hibás, hm em
képviselői. A megodáa, a gyógj orosláa egyszerű:
Budapest-Ankara-Toi io-voDnlnak kell, hogy
méltóbb képviselőket kell a helyükbe állítani. A összefogja a sok közb^m-ő rokonnépet. Bud^pext
méltatlan kepvinelet még nem jelenti az intzmény és Ankara különösen közel vannak egymáshoz ós
nemzetbontó voltát. De belekapaszkodtak a kiiibó- azért ti keli használják az értéken helyzeti enerségekbe, a képviselők nemzetellenes viselkedésébe giájukat, hogy közvetíteni tudjanak « felkelő nap
s igy i-lvették .a n mzittől azt, ami a legért^ke- országa felé vér; ós kultúrát, tehát összefogást és
sehb: IÜ egységet. A hitbeli széthúzás elinte erőt. Nyelvünk basonlatohsága is arra késztet,
közümhös'éget, ké^Abb hitetlenséget ezlil Igy let- bogy l.özöij kulturnyelvnek a latin helyett v.i<?y
tünk mi is minden nemzetfenntartó értékkel szem- meilrtt a törököt és magyart is baeznAljtib Kü ö
ben közömbösek, megalkuvót, al!>udozók, később nősen » „lovantpi* forgalomban . Bámulatos, bogy
pedig hitet enek. Mind-mind turAnl átok.
a magyar földön lóvő törökök nyelvünket milyen
Figyeljük meg ma is e*t az igazságot. hamar elsajátítják és fordítva.
Bámu'.HtoH, hogy Bzóegyezéseick száma mekAmi akkor igaz voit, »z ígiz ma is. Akkor is ós
ma is a legnagyobb havaftak a bit, a vallás fana- kora. Diszitű-motivumaink kölcsünösaége egyenetikusul voltak. Gondoljunk csak Hunyadi Jánosra, sen meglepő. Fiaink és leányaink tekintetében
!
a Zrioyiítkr II. Rákóczi Ferencre, Szóche:yi Ist- kGzös ;uráni tüz lobog. Hagyományaink sz nte
vánra, Apponyi Albertre, stb. A hit ttizén, a vallás azonosok. Muitkor egy mandzsu újságban láttam
melegén erlelődött nemzet- és fajszerotetünk nem egyflata) harcos képét. Kgy csiki vagy udvarhelyi
ismert turáni átkokat: akBdályoVat stb., amikor honvédtől alig különbözött. S bét mennyivel köa nép, az egész magyar nép életéről és felvirá- zelebb állnak akkor a törökök. Ki kell használgoztatásáról volt szó. Ez«k a példák világítják nunk, meg kell ragadnunk ez alialmat, hogy a
meg számomra az igazságot: ki minél vallásosabb, két testvérnép egymást még jobban megismtrv»,
— terméHzeteieo nemcsak a templomban, hanem (amit, sajnoc, teljesen elhanyagoltunk eddig), köa tetteiben — annál értékesebb n ^mzettag és for- zös turáni erővel dolgozhasson nyugaton, hogy
dítva. Tudom jól, hogy ezeken az igazságokon szolgálja ugyanatt az ügyet, melyért ma é'ethaiiU
sokan moso'yognâk. Ha egyszer rádöbbennének harcot viv a másik tnráni nagy nép.
ók arm, hogy a mosolyuk nemzetlebecsiuérlő,
biztosan ajkukon fagyra.
A történelem csinálta turáni átkokat egyA Földtani Intézet keretében olyan tudomászerre a nemzet lelkéből kimosni lehetetlen. Da a
küzdelmet, a harcot ellenük nemcsak józan vezető- nyos munka van folyamatban, amely hivatott arra,
inknek, hanem nekünk is meg kell kezdenünk. hogy a mezőgazdasági termelés terén, de ezzel
Harcunkban a legfontosabb vezérelvünk ez legyen: összefüggően egyúttal a mezőgazdaságnak gépeminden magyar akkor lesz nemzetünk leghaszno- ket és eszközöket szállító, nem különbenA mező
yal'b tagja, ha val áH;-. törvényeit mindennapi éle- gazdasági ti rményeket feldolgozó ipar ter n kortében is átéli, c^e'eLszí. Mindenki a saját vallá- szakalkotónak mondható reformok egéBz sorozatát
sava1 boldegitsu nemzetünket. Ennek az elvnek tegye szükségessé. Ez a munka a tájtérkúpezés,
megvalósításival megszűnik a felekezeti gyűlöl- vagyis az ország fó'djének a talaj ós t íjsk kii.önködés, a h't közöltbÖHSíge. A hit közömböseégé- bözósége szerint való felosztása, egymástól e hun k megszűntével eltiiunek a turáni átkok B mi tárolása éB annak tudományos megállspitáHa, bogy
magyarok a vérrokemfágunk fölé emelünk még egy melyik földteriilet mi'yen tájegységh z ttrioaik,
független, erős, önálló magyar nemzeti lélekrokon- ennek folyamányaként ezen a területen milyen
ságot is, amelyben gondolataink, érzelmeink, kultúrnövények, milytn művelési móds-< rekkel
örömünk és fájdalmunk, harcunk és győzelmünk termeszthetők eredmény t-sen és melyek azok a
növényféleségek, amelyekkel ugynn'-z'n a terii
csak egy lesz: magyar.
Ez a turáni átkoktól mentes, önálló magyar leten kísérletezni nem ajánlatos.
A gondolat felvetője és a munkálatok kezdeeszmény, magyar világnézet, amelynek pajasa alatt
mindnyájan meg kell érezzük .a magyar valósá- ményezője néha' Teleki Pál gróf miniszterelnök
got, a magyar vért, a magyar földet éB óletet, a és ourópai bitíl földrajztudósunk volt. Ma » munmagyar érzén stílusát s nemcsak érezzük, de meg kálatok anoylra baladtak, bogy a trianoni Tis- ánkell cinünk a magyar Borsot". Abban fog állni tul táj és talajtani kórképe már meg Is jelent,

Magyar-Török-Japán vérközösség.

Magyarország- táj térképezése.

25. s á m .
a Dunántul és a Kisalföld tájtórkópeaéBe 1B teljesen elkészült, a felvidéki részé pedig folyamatban van.
A tájtérképek jelentősége a gyakorlati életben ma még felbecsülhetetlen. A tudomány ezekkel a térképekkel olyan órtékkel siet a mezőgazdaság Biolgálatára, amely országszerte megteremti az úgynevezett tájgazdáikod 4a lehetőségét,
ami viszont azt jelenti, hogy a gazda valóban
többet és jobbat tud termelni éa Magyarország
termésátlagai nemcsak elérhetik, hanem felül is
múlhatják a külföldnek sokszor irigyelt éa a miénknél lényegesen nagyobb termésátlagait. Arról
a térképszelvényről, amelyet a gazda saját mező
gazdasági üzeméről megkaphat, le lehet olvasni,
hogy földje milyen tájkörze hez tartozik, talaja
milyen összetételű, a három meteorologiei főtényezőből, a hőből, a napfényből és a csapadékból,
mennyit remélhet, tehát, hogy azon a földön miféle terményekből milyen művelési rendszer alkalmazásával mekkora termésátlagok várhatók.
Reformot kiván a tájtérképezés nemcsak a
föld megművelése, hBnem a mezőgazdasági közigazgatás és a termelésnek irányítása terén 1B. A
mezőgazdasági közigazgatásnak nem politikai,
hanem a tájegységi határok szabják majd meg a
trendőit. És mivel egy köngazgatáM járás több
tájkörzetre tágozódhatlk, természetes, hogy a
mevőerazdasági igazgatás sem mozoghat a politikai határok között, banem tájkörzetenként kell
berendezkednie, bogy eredményes munkát tudjon
végezni.
Magyarország termőföldje különböző táj- éa
talajtani egységekre oszlik és ezek az egységek
szeszélyes rendszertelenséggel váltakoznak. Szik,
IŐBZ, agyag, homok találhatók úgyszólván minden
átmenet nélkül. A gazdának ezzel egy birtoktesten belül is számolni kell, tehát ugyanazon üzem
ben is sţUk^ge? leez különböző mivelési módszereket alkalmazci. De fontos lesz az is, hogy a1
gazdának forgótőke álljon rendelkezésére Etéíkü
a jobb megművelést, több napa ámot, gépeket éB
műtrágyát igénylő t?jgazdálkodás nem ieh.it sikeres, de igaz az is, hogv a befektetett tőke meghozza a kamatot. his?en az eddigi kísérletek bizonyítják, hogy például a homokon a rozstermelés majdnem háromsorosra emelhető.
Ff! If-ll készülőié a tájgavdálkodásra az
iparnak i*. Gépekkel, eszközökkel kell ellá nia a
mezőgazdaságom, másrészt gondolni kell arra ÍB,
hojjy a mennyiségileg fokozódd nyerstermények
eey részét iparilag kell feldolgozni éa pedig lehetőleg azon a vidéken, ahol ezek a termáuyek
nagyobb mennyiségben teremnek, özámo ni kell
tí hát az iparnak bizonyos mértékű d centralizálásával i«, ami AZ okHzerü gazdálkodó természetes követelménye.
Joggal lehet tehát mondani, bogy a téjtérképezé-* uj korszakot jelent a mezőgazdaság terén.
Olyan uj borszakot amikor minden reménységünk
meg lebet arra, hogy mezőgazdaságunk világvi
B'onyhtbsn is versenyképessé válik.

Az állattenyésztési egyesület gyillése.
Csikvármegye állattenyésztési egyesülete Bosin
Imre Rázd. főfelügyelő ügyvezető elnök vezetésével
gyűlést iHi'tntt, amelyen megjelent vitéz (iaáli Ernő
főispán, Dr. Ahrii hám József alispán, Szatmáry László
a székelyföldi állal tenyésztés irányitúja. A gyűlés értékes felszólalásokban foglalkozott ('sikvármegyének
létkínléHÍt jel-utA ügyével: az állal tenyésztésünkkel.
Madár Istv&n gezilasúgi felügyelő miut i\z egyeslllet
üg, VPZ'-.tő igazgatója jelentésében hangoztatta, hogy
a törzskönyvezés mindi-n oknzerü állatteuyéBatésneli
BZ alapjn, amelyet C«ikban is igyekezett megvalósítani
sajnos a gazdák elzárkózása miatt nem a kívánatos
eredménnyel. Gaáli Ernő íflispán felszólalása figyelmezteti a csiki gazdát a tanulásnak, a haladásnak
szükségére. A föld tudománya ma aunyira tejlett, hogy
az arra fordított törődés meghozza a gyümölcsét.
Szőke Mihály ny. loldm. iskolai igazgató gyakorlati kérdéseket fejteget. Csikmegyének bizonyos
lemuradottságát abban látja, bogy egyetlen okleveles
guzdánk^ sincsen a f"'il mellett. Azu<án sürgeti a tagosítás azonnali végrehajtását mert olyan gazdaságban amelynek 15—20 hold földje 40— 60 parcellában
fekszik egymástól ragy távolságokban, nem leliet
eredményeven gazdálkodni. Madár István az eddigi
tapasztalatai alapián figyelmeztet, hogy ki kell küszöbölni a juttatás lendszerét mert a megsegítésnek
ez a módja ueiu váll be. (íajári 1/<HZIÓ dr. a gazd.
iskola igazgatóik felhívja a Ügyulmt-t ana, bogy a
munkába kapcsoljuk he az arany és ezüstkaltszoa
gnzdáinkat.
Végül az értekezlet tudomásul vette Angi István kisgazdapárti képviselőnek HZ egyesület elnöki
tisztéről való lemondását és helyébe vitéz Adorján
Imre orsz. képviselőt választotta meg.
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Beszélgessünk egy keveset
— az Erdélyi Pártról.

késO éjjelig várta Sztálint az utoasarkon és figyel- együtt élt Sztálin, volt egy lova. Sztálin nagy kedvmeztette a veszélyre. Sztálin meghatódott. Előbb aka- vel foglalkozott a lóval, etette, itatta, gondozta. A
dozva mondott köszönetet, azután megcsókolta a leányt. toglyok egyik napon a közeli kis, de mély befagyott
Nadia egyszerű választ adott:
tolyó jegét törögették, hogy halat fogjanak. Társuk
A politikai viszonyok változásával többen
— Nem kell megköszönni. Annyira szerstem. kissé távolabbra elkalandozott és beszakadt alatta a
érdeklődtek mi less az Erdélyi Párttal? Bemmi hogy kötelességem volt figyelmeztetni.
jég. A többiek menteni próbálták, de sikertelenül.
váltósáéra ez időnzerint nincs szükség, mert progEgy éjszaka a rendőrség házkutatást tartott Sztálin meg se moccant. Közönyösen ment hsza, nem
rammja időt álló. Inkább építő, mint politikai jel- Allelujevék lakásán. Semmi sem volt a házban, csak érdekelte társa halála. Otthon első dolga volt a lóról
legű. Az egységet hirdette és h rdeti, ezért támo- egy levél, amelyet Nadiának másnap kellett volna el- gondoskodni. Az egyik togoly szemrehányóan jegatta a régi és támogatja a mostani kormányt is, vioui Sztálin barátjához. Mialatt Allelujev a rendőrök- gyezte meg:
mert az erők összefogását mindennap fölé emeli kel vitázott, Nadia hosszú hajába rejtette el a levelet,
— De nagyon aziveden viseled ennek a dögnek
Es ha volt valaha szükség az Erdélyi Partra ma ágyba bujt és ugy tett, mintha mélyen aludna. A sorsát. A barátod életéért egy lépést sem tettél.
még inkább, amikor oly sok féle politikai irány- rnudOrök gyanutlanul nézték az alvó leányt és távozSztálin röhögve válaszolt :
zat tülekedik az erdélyi részeken kivül. Egyesek tak, anélkül, hogy felkeltették volna.
— Ember mindig lesz elég. De ló f Hát próvádként szeretik emlegetni regionalista voltat.
Nadia segítségével Sztálin egyre erőteljesebben báljatok csinálni egy kancát I . . .
Hát ez egy nagy tévedés. Az orvos, ha egy tes- dolgozott, mind szélesebb körben megismerték a bakui
(Folyt, köv.)
ten seb esik, először a sebet gyógyítja, mert munkások. Az „eszme" terjedt és egymáat érték az
tudja, hogy ezzel az egész teltnek javát szolgálja. utcai tüntetések, lázongénoW, összecsapások. Sztálin
Nem igaz-e, ho;y Erdély ketté hasittatoit, ezzei többnyire háttérben maradt: odn, ahol veszedelem feigen Bulyoi 6ebeW estek rajta. Kik érzik ezt leg- nyegetett, inkább másokat küldött el. Egyszer mégis
Vakációi Levél.
jobban, kik Ismerik legapróbb részleteiben, kiknek belekerült az utcai caatározásba és a rendőrség elA
hitbuzgalmi
szakosztály munkaterve.
kell ezen sebek t egyógyíkásán legelső Eorban fogta. Börtönbe zárták s ez volt a leghosszabb bör(Nagyasszony-kultusz imát ront j
fáradozoiok? Nem az erdélyieknek. Ki meri meg tönbüntetés, amelyet életében kitöltött.
tagadni azt, bogy ezen begyógyulás an egész or
Kedvesfiuk I
Baku börtöne piszkos olajtornyok és gyárválszágnak javára szolgál, amit az Erdélyi Párt kép- lalatok közt emelkedik egy IVnoikon. Odakerült SztáA múltkor vázlatosan ismertettem a Kongregáviselői eddigi működései ls bizonyítanak. Nehéz lin. Rövidesen beleélte magát az uj helyzetbe. Bizo- ció munkatervét, az A. K. uj programmjának megdolog a politika, amit helyesen csinálni arra hiva- nyos fokig üdülés is volt a börtönélet: pihenés a felelően. Sokan közületek már ismerik az imatrontot,
tott és felkészült férfiaknak is Bob álmatlan éjsza- rendszertelenül el'.öltött éjszakák után, szabályos koszt melyet a mult iskolaévben szerveztünk s amellyel
kát okoz. Hogy merik kontárok a mai nehéz idők- éa jó alkalom a munka folytatáséra. Sztálin előadá- szép eredményeket értünk el. Amit eddig osztályonben az egység fal*t piszkálni. Aki ma bárminő sokat és viUestéket rendezett a börtönben, de az kint végeztünk, most a vakációban és az elkövetkező
elmen ae egység ellen dolgozik, mindennek nevez- egyszerű módszerek itt sem elégítették ki. Apró lá- iskolaévben községi körzetek szerint szervezzük meg.
hető csak jó magyar hazafinak nem. A kárt, mit zadásokat ia igyekezett előkészíteni és egyik közü- 14 községi körzetet szervezünk, amelyek élén az iljuaz által csinálnak, Bem kilépő nyilatkozatok hal- lük messz-meuű következményekkel járt. Amikor a sági körzetvezető áll: 1. (Gyergyó) Kassay Zoltán
mazának nyomtatásával, sem méltóságok, képvi- toglvok lázadozni kezdtek, maga a fogházigazgató VI., 2. (Csikszentdomokos, Csikszenttamásj Tamás
selőségek, elöljáróság! tisztségek Ígérgetésével 1j ment, hogy lecsillapítsa őket. Előbb szép szóval prú András IV., 3. (Jenőfalva, Karclalva, Dánfalva) Antal
helyre nem hozhatnak. Ezek helyett jobb volna bálkozutt a amikor ennek nem volt. eredménye, han Gurgely VIII., 4. (Madaras, Rákos, Göröcstalva, Maaz egyes pártok programmi'At komolyan tanulmá- jgosan süvítette végig a tolyOsón :
détalvaj Császár Sándor VII., 5. (üyimeaj Veress
nyozni és ha az önzetlenség oly fokára bírnak:
Péter VI., 6. |Ajnád, Szentmihály, Szépviz, Szent—
Csönd
legyen,
mert
lövünk
I
emelkedni, dolgozzanak az fgyság érdekében. i
miklós) Ferencz Árpád VL, 7. (DelneúSomlyó, Tapioca)
A
foglyok
nyomban
visszahúzódtak,
s
elhallgatFigyelő. !
tak, csak egyetlen cellában tolyt tovább az ordítozás. Xantus Antal VI, összekötő körzetvezető: András
Sztálin tartózkodott benne néhány vezetőtársával Imre VL, 8. (Csíkszereda, Zsögöd) Fodor Sándor VII,
együtt. A fogházigazgató ebbe a cellába lépett s rö- segédkörzetvezetö: Szabó Sándor VL, 9. (Szentkirály,
vid, de hargOB párbeszéd következett., aminek az lett Szentimre) Gál Álmos VL, 10. (Szentsimon, Csatóa vége, hogy Sztálin az éjjeli edényül BZolgáló vöd- szeg, Tusnád) Darvas Lajos VII., segédkv. Ferenc
a z o n n a l i belepenre felvetetik.
röt — amely minden cellában ott állt — teljes tar- András VII. és Veress László VL, 11. (Menaság,
Ajánlatokat kér Ayroferra R. T ,
talmával együtt a fngházigazgatő nvakába zúdította. Szentgyörgy, Bánktalva) Károly Árpád VII., 12. Szent8—5
Marosvásárhely.
Példátlan botrány támadt. Az ÖBBzes cel'aajtókat nyom- márton, Kozmás) Máthé Jakab VII., 13. (Nagykászon;
ban elzáiták, s a foglyok riadtan várták a következ- László János VII., 14. (Szorványdiákság) Biró László
ményeket. Pár nap múlva megtörtént a döntés. Hus- VI. és Száuthó Lajos VI. — A körzetek különben
vétilinnep következett, az a nap, amikor a börtön nemcsak az imafront hivatalos szervei, hanem általálakói is különös kedvezményben részesülnek jobb ban minden CBÍki katolikus ifjúsági munkának is, amit
a nyáron és az elkövetkező iskolaévben végeztek a
Jrta : Sztnloff Alexander Mihajlovics.
ételt, italt, sőt dohányt is kapnak.
III. fejezet
A döntés az volt, hogy Sztalinnak ezen a napon Kongregáoió keretében. Tehát a Kongregáció, mint
kell vesszőfutást kiállnia. A bakui háziezred egyik szervezet is működik ebben az időben. Ezért szükAmelyben sok baj van a rendőrséggel, de
százada vonult tel a börtönudvarra busvét vasárnap- ségessé vált a Kongregációnk számára egy ideigleneB
megjelenik a mentőangyal és regényes
ján
L. ezredes vezetésével. A katonák két sorban, tisztikar, amely a következőképpen alakult: Prefektus :
szerelem szálai szövődnek.
egymással szemben állottak fel mindegyiknek kor- Antal Gergely Vili., helyettese: Kuhn János VIII.,
Az orosz iparnak évtizedek óta Baku az egyik
bács a kezében. Az udvarra kivonultálták az iiaszes titkár: Máthé Jnkab VII., könyvtáros: Ferencz Andlegtöbb erőforrása. A kaukázusi város kutjai ontják
foglyokat, hogy az elrettentő büntetést végignézzék. rás VII., pénztáros Veress Péter VL, hitbuzgalmi
az olajft és természetes, hogy a városban már évSztálint levetkőztetik és megindítják a katonák szem- szakosztályvezető: László János VII.. világnézeti
tizedekkel ezelOtt hatalmas ipari proletariátus teleszakosztályvezető : Darvas Lajos VTI., szociális szakbenálló soi tala között. Az ezredes elkiáltja magát
pedett meg. Odaérkezett Sztálin 1909-ben, miután
osztályvezető : Fodor Sándor VIL, néprajzi szakosz— Teljes erővel üssétek I
Georgia fővárosában Titliszben és környékén a sorotályvezető : Császár Sándor Vil., — A hitbuzgalmi
Megkezdődött a vesszőfutás. Sztálin végigvonul szakosztályszervezéssel kapcsolatban hangsúlyozzuk,
zatos rablások miatt tarthatatlanná vált a helyzete.
Ba'. uban Sztálin azonnal megkezdte a bolseviki pro- a kettős sorfal között, s minden katona hatalmasat hogy elsőrendű feladatunknak tekintjük az imatront
pagandát. A sajtót akarta elsOnek felhasználni és vág rá. Elájul mire a végére jut és eszméletlenül hur- belső életét és szervezeti megnyilatkozását. Eszerint
miután sem nyomda, sem pénz nem állott rendelke- colják be cellájába.
főfeladatuuk az ifjúsági vezetőktől beosztott vasár
Tiz év múlva, mint győztes vonul be Sztálin és ünnepnspokon a szentgyönás és áldozáB végzése.
zésére, rendkívüli ötlettel pótolta a hiányzó eszközöket. lfegállapitotte, hogy legjobb lesz a kommunista Bakuba. Az ezredes minden hozzátartozóját lefogatja Az imatront munkája Szent Péter és Pál napján kezröpiratokat az állami nyomdában elkészíteni. Mellé- és kivégezteti...
dődjék el a felállított sorrend szerint. A végzett imáA börtönélet további napjai csendesen telnek. ról és diákmunkáról a kürzetvezetőktől jelentést kérek I
kesen egy kis cinikus bossznállási vágy is vezette.
Baku rendOrtOnöke, Martinod, még TiHiezbőI régi is- Sztálin óvatosabb s csupán arra törekszik, hogy a
A hitbuzgalmi szakosztály másik katolikus akmerOse volt. Martinod1 adta ki ellene az elsO letar- külvilággal való érintkezést továbbra is fenntarthassa. ciós munkája a Nagyasszony kultusz elmélyítése. —
tóztatási parancsot. Most legalább visszafizeti. BizoEgyik napon szegényesen öltözött fiatal leány Mária népe, Mária országa vagyunk I — A Patrona
nyára kellemes lesz a rendőrfőnöknek, ha a belügy- piszkos kendOvel, bekötött fejjel jelenik meg a bör- Hungáriáé Szent István óta őrködik felettünk. Ezt a
minisztérium látja, hogy a röpcédnlák az állami nyom tönöméi és hosszasan könyörög: engedje meg, hogy nemzeti kultuszt a történelem folyamán többször is
dában készülnek.
a cellákba bemehessen és pirozsokit — orosz pásté- kifejeztük a Mária lobogók, pénzek, érmekkel, a MáIgy indult meg a bakui bolsevista újság. Sztálin tomot — árulhasson a foglyok között. Az őrnek ria Kongregáció nagy nemzeti fiaival. A fenti imás
barátságot kötött a nyomda éjjeli Őreivel, meg néhány megesik a szive a könyörgő leányon és megadja az munkatervet épp a Nagyasszonytól ösztönözve végeznyomdásszal, maga is kitanulta a betűszedést és a engedélyt. A leány sorra járja a cellákat és Sztálin- zük, mert mint ismeretes a spanyol Fatimában történt jelenés hangsúlyozta, bogy csak az engesztelő
rotációs gép kezelését s az állami nyomda gépei éj- nál is megjelenik.
szakánként vidáman ontották az államellenes kom— Kérem, vegyen tOlem egy kis pirozsokit — szellem képes a ránkkövetkezett eseményekben megmunista röpiratokat.
mondja síró hangon. — Beteg az édesanyám, néhány őrizni a biztos lelkieg) ensulyt, amelyre moat oly nagy
szükségünk van. Nemzeti érdekünk, tehát létérdekűnk,
Regényes segítőtársa is skadt egy fiatal leány, kopekre volna szükségünk.
hogy a Nagyasszony-kultuszt, ami az engesztelés sürAllelujev Nadia személyében. Az ismeretség még TiíSztálin nyomban felismeri. Allelnjeva Nadia volt. getője, — ma újból felébresszük a történelmi eseliszbe nyulott vissza. Nadia apja, Allelujev Szergej
Sztálin két pástétomot vett a leánytól s mind- ményekből merítve indítást a Nagyasszony újszerű
tifliszi munkás, adta Sztalinnak papnövendék korában kettőben üzenetet talált. Az első a pártvezetőségtől
a kommunista röpcédulákat és Lenin írásait. Allelujev jött, a másikat maga Nadia irta és értesítette, hogy kultuszához. A tatimai jelenés és a magyar történelmi
idOkösben Bakuba költösött és Sztálin lakásának sürü a lakáson eltűntették a kompromittáló iratokat B a idflk sok tanulsága mellett, nekünk csíkiaknak még
változtatása mellett az Allelujev- családnál talált leg- továbbiakban többször be fog járni a börtönbe, hogy külön szempontunk is van: a „Segítő Máris' történelmi szerepe a székelység életében. Ez a tudat
biztosabb menedéket.
közvetítse a levelezést. Nadis újra és újra megjelent erősített á legnehezebb küzdelmünkben. (Török-veszeNadia ekkor 12 éves volt, ami as ottani fo- pirozsokit árulni mindaddig, amig a rendOrfOuökség delem, János Zsigmond-féle invázió, elvilágiasitó tögalmak szerint érett, nsgy lánynak számit. Sztálin intézkedésére a börtönből újra száműzetésbe nem rekvések II. József idejében, kisebbségi élet a megeleinte nem sokat törödött vele, a leány azonban meg- küldték Sztálint. Ez alkalommal Wologdába depor- Bzállás alatt.) Hogy katolikasok maradtunk itt a kemagyarázhatatlan rokonszenvvel vonzodott hozzá. Egy tálták, de most is csak pár hónapot töltött ott éa si- leti végeken a „Segítő Máriának* köszönhetjük. A
napon észrevette, hogy Sztálint figyeli a rendOrség. keresen kereket oldott.
somlyói Szűz a székelység Nagyasszonya. — Sajnos
Egy jellemzfl epizod maradt fenn a wologdai a Nagyasszonynak az idén nem adhattuk meg a neki
Amikor as iskolából ment haza, két embert látott
házuk köiill ólálkodni Megérezte, hogy kit keresnek, napokból. A tábornak, amelyben több kitoloncolttal

Csiki diák.

Vaskereskedő segéd

A vörös diktátor.
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járó teljes történelmi tiszteletet, pedig épp most v u
szükségünk közbenjáró, lelketerősitö segítségére, de
ez nem jelenti azt, bogy a somlyói Szűz nem részesülhet részünkről egyénileg a legteljesebb, legmélyebb
tiszteletben. A szív áhítatával kell ma rátekintenünk,
s hogyha egy megpróbáltatott nép osaládjainak otthonában elrejtve is őrei a Mária-képet, — akkor egy
székely otthonbál sem szabad hiányoznia a somlyói
Szűz képének. Fiuk, indítsunk mozgalmat, bogy minden székely otthonba helyetkapjon a somlyói Szilz. —
Ez a látszólagosan külsőséges tisztelet, jelentse a
belső elhatározásunkat, hogy ezekben a vészteljes
időkbeu székely szivünk Máriánál van. — A Máriaiinnepehen (Sarlós Boldogasszony, Nagy boldogaaazony,
Mária Neve, Kózaatüzér Királynéja, Magyarok Nagyasszonya) az imafronté a székely diák szive. Kongregánisták I Viseljétek a Mária-érmeket, ne megszokásból, hanem belső meggyőződésből Büszkén, öntudatosan ! Lelketekben talán még sok gondolat támad
a Nagyasszony-kultusszal kapcaolatban. Rajta I Valósítsatok meg minden jó gondolatot I — Abban a
tndatban, hogy a hitbnzgalmi szakosztály ma nem
egy kis kör testvéri eggyütteae, hanem a Segitő Mária ifjúságának nagy imatoborzójs, amelyből egy öntudBtoB diák sem hiányzik, — szeretettel köszönt és
imáitokat kéri bittanárotok:
Csíkszereda, 1944. Jézus Szive hónapja.
Székely László.

KÜLÖNFÉLÉIK.
1918 junius 15.
A műit világháború egyik legvéresebb fejezetét
jelzi ez a dátum. Az oiaszok elleni általános támadás
tr&gikus összeomlását, amelyben ott véreztek el aZ
összes székely ezredeink is. A 3ft-ík bonvéd hadosztály Csik- Háromszék és Marostorda székely honvédéival Asiagónál került bele az árulás minden jelét
uiagán viselő ellenséges vérfürdőbe, ahol órák alatt
semmisültek meg a világháború sok ütközetében megedzett derék széxely katonák ezrei. — Évforduló ez
a juninxi nap. Emlékezzünk a székely katona hősi
kötelességteljesitésére. Ma ismét oda állított a történelem. hogy vérünkkel védelmezzük ezt az ezeréves
tőidet. Soba ennél komolyabban veszedelem nem fenyegetett. A kiállásnak, az áldozatnak ehez kell mérnie
hősiességét. Az uj világháború eseményei döntő fordulóhoz érkeztek. Minden magyar látja, hogy azokban
hazánk a nagy mérkőzés ütközőpontjába került. Ne
kicsinyeskedjünk tehát, ne pazaroljuk erőnket haszontalan egyenetlenkedésben hanem egyaéges bittel és
bizakodással vessünk gátat a reánk törő veszedelemnek. firteük meg a figyelmeztető szót amig nem késő.
Fogjuk kézen egymást. Markoljuk meg jól a fegyvert,
ne áltassuk magunkat mert aki mOBt kiejti kezéből
az életet jelentő puskát annak örökre vége. Hallgassunk vezetőinkre, hízzunk a kormányzat irányításában,
vakon engedelmeskedjünk, fegyelmezetten teljesítsük
ti ft'rfias kötelességet. Ez a mai idők parancsa. Itt
uincsen mellébeszélésnek, okoskodásnak, politizálásnak helye. Honvéd szívvel ki a határokra és vakmerő
elszántsággal teljesíteni a parancsot, ugy amint azt
hős székely honvédeink 191« juniusi példájukkal
mutatták...
— Orvosi hlr. Dr. Búzás Márton főorvos
katonai szolgálatából visszatért. Rendel d. u. 3—5-ig.

— Meghívó Nagy Antal esperes-plebános
aranymlséjére. Nagy Antal esperes-plébános 1944
évi julius 2-án, papságának 50 éves jubileumán mondja
aranymÍBéjét, amelyre az érdekelteket szeretettel meghívja a csikszentmártoni róm. kat. egyházközség elöljárósága. Eözebédre jelentkezni lehet vitéz Bartha
Ádám egyházgondnoknál junius 2ö ig Csikszentmártonbau.
— Légoltalom vigyázz. Családunkkal, nemzetünkkel szemben való kötelesség, hogy felkészüljünk, lelkiismeretesen készen álljunk minden pillanatban a légi támadás elleni védekezésre. Az ellenség
kegyetlen és minden hadviselés erkölosét megcsúfoló
gyalázatos módszerrel pusztítja a védtelen polgári
lakosságot is. Eletünket, vagyonunkat menteni éa a
veszteséget a legcsekélyebbre beállítani ez kell legyen
mindannyiunk szándéks. Ezt ugy érjük el, ha legpontosabban betartjuk a hatóság intézkedéseit. Az óvóhelyeket készítsük el éa veszély idején azonnal bujuDk a föld alá. Az eddigi példákból látjuk, bogy a
kapualjak, a szabadban való tartozkodás bombatámadás idején egyet jelent a biztos halállal. A nagy
méretű bombák légnyomása a szabadban levő emberekkel pillanatok alatt végez. A csíki hatóa&gok legszigorúbb légvédelmi intézkedésekre készültek fel s
azokat Csikvármegye főispánja rövidesen személyesen
felülvizsgálja.
Tiltott műtét áldozata. Péterül Sándorné
2;í éves kászonjakabfalvi asszony hirtelen rosszul
lett és szinte pillanatok alatt meghalt. Az a gyanú
merült tel, bogy a fiatal meoyeoske tiltott műtét áldozata. A nyomozást ebben az irányban bevezették.

25. s á m .
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— Halálozások. Fejérvári Géza főpincér 32
— A Mária Szülő-Otthonban megszületett
az ezredik gyermek. A csíkszeredai Mária Szülő- éves korában meghalt Csoktalván. Az elhunyt Csíkotthon eaendben jubilált. Mult héten látott napvilágot
talai között az ezredik gyermek. A szülő-otthon 1939ben kezdte meg áldásos munkáját. Azóta ezer gyermek születését jegyezte tel. A születések örvendetes
gyarapodása különösen a visszatérés utáni időre esik.
Tisztelettel álljunk meg egy pillanatra euuek a nagyszerű intézményünknek mai ünnepén.

szeredában pinoéreskedett 16 éven át, ez év tavaazáig
amikor hülésből tüdőbajt kapott, ami végzett vele.
Mindenkivel szemben szolgálatkész, kedves jó hu volt.
— Daradics Ferencné szül. Imre Gizella 38
éves korában meghalt Csikfaplocáu.
— Halálos ítélet. A honvéd vezérkar főnöké
nek külön bírósága Gábor Dezsőt a Giel Miklós Bu
— Jelentkezés tolmácsszolgálatra. Mind- dapesti Építési Vállalkozó cég lelelős vezető tisztazok a férfiak és nők 18-tól 00 éves korig, akik a viselőjét halálra ítélte mert főnökével Giel Miklóssal
magyar nyelven kivtll valamilyen idegen nyelvet szó- egyetértve az egyik vidéki repülőtér épitkezéaéhez
ban éa írásban a legjobban tudnak, jelentkezzenek kiutalt anyagokból nagyobb mennyiséget zugtorgalom
hivataloa tolmácsszolgálatra. Jelentkezés csak iráaban ban eladott. Gábor Dezsőn a haláloa ítéletet azonnal
történhetik juliua I -ig a következő címre : Tolmács- végre is hajtották még pedig azon a repülőtéren
amelynek építési anyagát ellopta. Giel Miklóst a halálra
szolgálat Budapest, I. Postaijók 26.
itélt gazdáját életfogytiglani börtönre ítélték.
— Forróvlzbe esett gyermek. Ferencz KáJunius hó elsejével a közkedveltségnek roly két esztendős gyergyószentmiklósi gyermek forró
örvendő Hargita-fürdő megnvilt, tenát ugyvizbe zuhant éa égési sebeibe belehalt.
— Öngyilkosság. Imre Pál Bl> éves esika fürdő, mint a Vendéglő a közönség rendelkezésére ill. Jó és előzékeny kiszol- szépvizi lakos felakasztotta magát.
gálás biztosítva.
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— A volt m. kir. 34. brassói honvéd gyalogezred tőrtésete. Vitéz Qaáll Ernd nyug. veaérdmagy,
— Adományok a bombakárosultaknak. Csik
vármegye főispánjának szerkesztésében és a székelyCsíkszereda város népzenészui személyeuként 22 peu- advarhelyl könyvnyomda kiadásában most jelent meg a
gőt, összesen 462 pengőt adományoztak a bomba- volt 24. hgye népielkeli tábori ezred és pátzáazlóal)
A könyv emléket akar állitanl annak a dloadkárosultak segélyezésére. A város zenészei Minzi története.
ségea ezrednek, melynek haroosal a ml fiaink, véreink
Miska zenekarvezető kezdeményezésére tervbe vették, voltak. Nem vonhatja be emléküket a feledés homályával
hogy a bombakárosultak tovibbi támogatására egy az lddk futása azoknak, akik az elad világháború véres
és vészes küzdelmeiben rendíthetetlenül megálltik helyünagyobbszabásu térzenét rendeznek.
ket hazáinkért, nemzetükért. Az Idik változása megazdn
— A képviselőtestfiietek, törvényhatósá- tette a 24. honv ezredet, de nem szdntette meg hősi
teljesítményeit,
melyek hervadhatatlan babérral övezik
gok újból megkezdik működésüket. A hadműveleti területeken a kormány megBzüntette hónapokkal az ezrednok a m. kir. Hadlmuzeumban drzötl zátlájál.
Ar. ezred háborús történetéből tobb kötetes munkát leezelőtt a vármegyék, városok, községek testületi szer- hetne l'ni, de az Idd sürget, boHszns Irodalmi munkára
veinek működését. A kormány legutóbb ugy határo- nem alkalmas s Így meg kell elégedni a most kiadott
zott, hogy tovább semmi szüksége nem lorog fenn szerényebb ketetll könyvvel, mely az oz'ed legkiválóbb
tetteit örökíti meg. A könyvet vitéz Gaály Ernd, Bírd
ezen szervek szüneteltetésének éppen ezért már meg- Lajos,
vitéz Antal Á-on és Nemesdy Ernd írták meg
jelent a kormány rendelet amely a vármegyék és hiteles adatok alapján, avval a szeretett»!, mely magától
községek képviselőtestületeinek működését ismé.t en- értetődik, volt ezredük Iránt azzal a tárgyilagossággal,
melynek nlnos szüksége semmiféle szépítésre. A könyv
gedélyezte.
8 P. Kopható Csikvármegye Vitézi Székénél ée osik— Cselédet csak a több gyermekes csa- ára
szeredai könyvkereskedőknél, á könyvre klllön ls felládok tarthatnak. A kormány rövidesen rendeletben hívjuk figyelmét a volt 24.-eseknek.
szabályozza, hogy kik tarthatnak cselédet. Mint általános elvet fogadták el, hogy cselédet csak a több
gyermekes családok tarthatnak. A háztartásokból fel- E l k ö l t ö z é s nafatl 2 ebédlő kredenc,
1 konyha kredenc, üzleti berendezéaek,
szabadult munkaerőket haladéktalanul hadiszolgálatba
állítják.
1 stliyesztÖB varrógép, főttelek éa uok
— Tőrvényszéki hírek. Antal Imre rákosi
máa berendozéai tárgy e l a d ó . Ugyanott
gazdálkodó fuvart vállalt miközben a lovai megbokegy 5 évea nagyon borjadzó bivaly eladó.
rosodtak és árokba forditották a Bzekerét. Gondatlanságból okozott testisértéa miatt vonták felelősségre Érdeklődni Pototzky trafikban Caikszereda.
és 200 pengő pénzbüntetésre ítélték. — György Ádám
CBekefalvi gazda a honvédelmi célra igénybe vett sze- Elveszett Madéfalván a vonatról egy kis
bőrönd üzleti könyvekkel. Becsületes megkér helyett egy rossz karban levő szekerét szolgáltaláló 300 Pengő ellenében adja le Csíktatta be, 200 pengőre ítélték. — Puji Ignác marosszeredában,
Hargita utoa 47.. vagv Marostordsi illetőségű cigány a csíkszeredai állomáson elvásárhelyen Kemény Zsigmond utca 25. szlopott egy négyezer pengő értéket tartalmazó bőröndöt. Miután a lopást elsötétítés alatt követte el az
ügyészség távirati rendelkezést kért sz igszságügy- 30—40 év körüli k omoly, becsületes
nó mindenesnek jó fizetéssel felminisztertől, hogy a vádlott ügyét rögtönitélő birÓBág
v é t e t i k . Cim a kiadóhivatalban.
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elé utalják-e. Most érkezett meg a válasz amely utasította az ügyészséget, hogy a tolvaj cigány ügyét
rendes bíróság tárgyalja le. — Mihály Gyula éa Sinka Egy üres szobát ni bntor elrak&sra
Rudolf csikszentgyörgyi cigányokat útonállás miatt
i/< évre Osiszeredába keresek.
6—6 heti fogházra Ítélték. — Egy esztendővel ezeAjánlatot
a kiadóhivatalba kérek.
g_2
lőtt Csikmadétalva közaégben sajnálatos gyilkosság
történt. Mátyás Domokos a falu közismert bolondja 6975-1944. kig. szám.
egy este az öt heccelő fiatalság közé lőtt régi elrejtett karabélyával és a legények közül György Domokost halálra sebezte. Azóta Mátyás Domokos orvosi
Csikszereda m város 1944 junius hó 22-én
megfigyelés alatt volt. Most érkezett meg a megfi- déli 11 órakor a város gazdasági ügyosztályában,
gyelő állomás véleménye amely szerint Mátyás Domo- Városháza II. em. 20. nyilvános árverést tart a
kos aem most sem a bűncselekmény pillanatában nem baromvásártér szomszédságában levő a vasútálvolt beszámítható állapotban. Ennek alapján a kir. lomás Petőfi utca homokbánya és a máa bérbeügyészség elrendelte Mátyás Domokosnak elmegyógy- adott rakodóterület által határolt s jelenleg a
intézetbe való szállítását.
Magvar Fa Rt. által bérelt terület 1944 juniua

A Hargita-fürdő

megnyílt!

Hirdetmény.

— öngyilkos lett Müller Poldi cigány- hó 15 tői való haszonbérbeadására.

prímás. Müller Poldi ismert kolozsvári cigányprímás
Az árverési feltótelek a város gazdasági
öngyilkosságot követett el és meghalt. VégzeteB tet- ügyosztályában, Városháza II. em. 20. d. e. 8—2
tét nyomorúsága miatt követte el. miután az utóbbi óráig megtekinthetők.
időben nem tudott elhelyezkedni. Az öngyilkos cigányCsíkszereda, 1944. évi junius hó 13.
prímás az elaő világháború előtti Csíkszeredának közDr. Balázs
kedvelt muzsikusa volt, akinek tragikus vége az ispolgármester h.
merősök körében részvétet kelt.

— Pásztor gyermekek halálos kézigránát Szám:
szerencsétlensége. András Imre tölgyesi gazda József és István nevű gyermekei a legelön kézigránátot
találtak amelyet bicskájukkal azét akartak szedni. A
gránát szétrobbant kezükben és mindkét gyermeket
megölte. Minden ilyen alkalommal figyelmeztetjük a
szülőket, bogy gyermekeiket állandóan oktassák ne
nyuljansk semmiféle olyan szerkezethez amit eldobálva megtalálnak és nem ismernek. Háborús idők
ezek és akármilyen gondoB kezelés mellett megtörténik, hogy a mozgásban levő katonai alaknlatok a
lőszerükből elhagynak s ezek ártatlan gyermekek kiváncsi kezében tragédiákat okoznak, A szülök kötelessége a felvilágosítás.

615—1944.

mj.

Hirdetmény.

Tudomására hozom sz érdekelteknek, hogy
rövidebb Időn belül hírlapok utján közölni fogom
azokat a feltételeket, melyek igazolása mellett a
vagyonhoz jogosult családok leszármazól a Csiki
Magánjavak igazgatótanácsától tanulmányi ösztöndíj- és segélypénzösszegek megszavazását kérhetik.
CsikBzereda, 1944. évi junius 13.
Dr. Kolumbán József
a Csíki Magánjavak igaagatótanácaának elnöke.
Nyomata» öav. Vákár Lajoaae könyvnyomdáját)», Calkaaereda.
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járó teljes történelmi tiszteletet, pedig épp moat van
szükségünk közbenjáró, lelketerősitő segítségére, de
ez nem jelenti azt, hogy a somlyói Szűz nem részesülhet részünkrfil egyénileg a legteljesebb, legmélyebb
tiszteletben. A sziv áhítatéval kell ma ritekintenltnk,
a hogyha egy megpróbáltatott nép családjainak otthonában elrejtve is Arai a Mária-képet, — akkor egy
székely otthonból sem szabad hiányoznia a somlyói
Szűz képének. Fiuk, indítsunk mozgalmat, hogy minden székely utthonba helyetkapjon a somlyói Szilz. —
Ez a látazólagoaau külsőséges tisztelet, jelentBe a
belső elhatározásunkat, hogy ezekben a vészteljes
időkbeu székely szivünk Máriánál van. — A Máriaünnepeken (Sarlós Boldogasszony, Nagy boldogasszony,
Mária Neve, Kózaatüzér Királynéja, Magyarok Nagyasszonya) az imafronté a székely diák szive. Kongregánisták I Viseljétek a Mária-érmeket, ne megszokásból, hanem belső meggyőződésből. Büszkén, öntudatosan ! Lelketekben talán még sok gondolat támad
a Nagyasszony-kultusszal kapcsolatban. Rajta I Valósítsatok meg minden jó gondolatot I — Abban a
tudatban, hogy a hitbuzgalmi szakosztály ma nem
egy kis kör testvéri eggyütteae, hanem a Segítő Mária ifjúságának nagy imatoborzója, amelyből egy öntudaton diák sem hiányzik, — szeretettel köszönt és
imáitokat kéri hittauárotok:
Caikszereda, 1944. Jézus Szive hónapja.
Székely László.

KÜLÖNFÉLÉK.
1918 junius 15.
A műit világháború egyik legvéresebb fejezetét
jelzi ez a dátum. Az oiaszok elleni általános támadás
tragikus összeomlását, amelyben ott véreztek el az
összes székely ezredeink ÍB. A 38-ik bonvéd hadosztály Csik- Háromszék és Marnstorda székely honvédéivá! Asiagiinál került bele az árulás minden jelét
magán viselő ellenséges vérfürdőbe, ahol órák alatt
semmisültek nieg h világháború sok ütközetében megedzett il»iék .székely katonák ezrei. — Évforduló ez
a juniuxi nap. Emlékezzünk a székely k&tona hősi
kótelességteljesitésére. Ma ismét oda állított a történelem. hogy vérüukkel védelmezzük ezt az ezeréves
If'ildet. Soba ennél komolyabban veszedelem nem fenyegetett. A kiállásnak, az áldozatnak ebez kell mérnie
hősiességét. Az uj világháború eseményei döntő fordulóhoz érkeztek. Minden magyar látja, bogy azokban
hazánk a nagy mérkőzés ütközőpontjába került. Ne
kicsinyeskedjünk tehát, ne pazaroljuk erőnket haszontalan egyenetlenkedéshen hanem egységes bittel és
bizakodással vessünk gátat a reánk törő veszedelemnek. firtsük meg a figyelmeztető szót amig nem késő.
Fogjuk kézpn egymást. Markoljuk meg jól a fegyvert,
ne áltassuk magunkat mert aki most kiejti kezéből
BZ életet jelentő puskát annak örökre vége. Hallgassunk vezetőinkre, bízzunk a kormányzat irányításában,
vakou engedelmeskedjünk, fegyelmezetten teljesítsük
ii f/rtias kötelességet. Ez a mai idők parancBS. Itt
ninrseu mellébeszélésnek, okoskodásnak, politizálásnak helye. Honvéd szívvel ki a határokra és vakmerő
elszántsággal teljesíteni a parancsot, ugy amint azt
hős székely ho»védeink 1918 juniusi példájukkal
mutatták.. .
— Orvosi hlr. Dr. Búzás Márton főorvos
katonai szolgálatából visszatért. Rendel d. u. 3—5-ig.

— Meghívó Nagy Antal esperes-plebános
aranymiséjére. Nagy Antal esperes-plébános 1944
é.vi július 2-án, papságának 50 éves jubileumán mondja
aranymiséjét, amelyre az érdekelteket szeretettel meghívja a Cüikozentmártoni róm. kat. egyházközség elöljárósága. Közebédre jelentkezni lehet vitéz Bartha
Ádám egyházgondnoknál junius 25-ig Csikszentmártonbau.
— Légoltalom vigyázz. Családunkkal, nemzetünkkel szemben való kötelesség, hogy felkészüljünk, lelkiismeretesen készen álljunk minden pillanatban a légi támadás elleni védekezésre. Az ellenség
kegyetlen és minden hadviselés erkölcsét megcsúfoló
gyalázatos módszerrel pusztítja a védtelen polgári
lakosságot is. Életünket, vagyonunkat menteni és a
veszteséget a legcsekélyebbre beállítani ez kell legyen
•nindannyiuuk szándéka. Ezt agy érjük el, ha legpontosabban betartjuk a hatóság intézkedéseit. Az óvóhelyeket készítsük el és veszély idején azonnal bujuok a föld alá. Az eddigi példákból látjuk, hogy a
kapualjak, a szahadban való tartozkodás bombatámadás idején egyet jelent a biztos halállal. A nagy
méretii bombák légnyomása a szabadban levő emberekkel pillanatok alatt végez. A csiki hatóságok legszigorúbb légvédelmi intézkedésekre készültek fel s
azokat Csikvármegye főispánja rövidesen személyesen
felülvizsgálja.
Tiltott műtét áldozata. Péterffi Sándorné
23 éves khszonjakabfalvi asszony hirtelen rosszul
lett és szinte pillanatok alatt meghalt. Az a gyanú
merült tel, bogy a fiatal menyecske tiltott műtét áldozata. A nyomozást ebben az irányban bevezették.

L A P O K

26. s á m .

— A Mária Szülő-Otthonban megszületett
— Halálozások. Fejérvári Géza föpiuoér 32
az ezredik gyermek. A csíkszeredai Mária Szülő- éves korában meghalt. Caoktalván. Az elhunyt Csík-

otthon oaendben jubilált Mult héten látott napvilágot
talei között az ezredik gyermek, A szülő-otthou 1939ben kezdte meg áldásos munkáját. Azóta ezer gyermek születését jegyecte tel. A születések örvendetes
gyarapodása különösen a visszatérés utáni időre esik.
Tisztelettel álljunk meg egy pillanatra euuek a nagyszerű intézményünknek msi ünnepén.
— Jelentkezés tolmácsszolgálatra. Mindazok a férfiak és nők 18-tól 60 éves korig, akik a
magyar nyelven kivül valamilyen idegen nyelvet szóban és Írásban a legjobban tudnak, jelentkezzenek
hivataloa tolmácsszolgálatra. Jelentkezés csak Írásban
történhetik julios I -ig a következő címre : Tolmácsszolgálat Budapest, I. Postafiók 26.
A

szeredában pinoérsskedett 16 éven át, ez év tavaszáig
amikor hülésből tüdőbajt kapott, nini végzett vele.
Mindenkivel azemben szolgálatkész, kedves jó fiu volt.
— Daradics Ferencné szül. Imre Gizella 38
éves korában meghalt Csiktaplocáu.
— Halálos ítélet. A honvéd vezérkar főnökének külön bírósága (iábor Dezsőt a (iiel Miklós Bu
dapeBti Építési Vállalkozó cég lelulős vezető tisztviselőjét halálra ítélte mert főnökével Giel Miklóssal
egyetértve az egyik vidéki repülőtér építkezéséhez
kiutalt anyagokból nagyobb mennyiséget zugtorgalom
ban eladott. Gábor Dezsőn a halálos ítéletet azonnal
végre is hajtották még pedig azon a repülőtéren
amelynek építési anyagát ellopta. Giel Miklóst a halálra
ítélt gazdáját életfogytiglani börtönre Ítélték.
H a r g i t a - f ü r d ő
m e g n y í l t !
— Forróvlzbe esett gyermek. Ferencz KáJunius bő elsejével a közkedveltségnek roly két esztendős gyergyÖBzentmiklósi gyermek forró
örvendő Hargita-fürdő megnvilt, tehát ugyvízbe zuhant és égési sebeibe belehalt.
— Öngyilkosság. Imre Pál 86 éves csika fürdő, mint a Vendéglő a közönség rendelkezésére áll. Jó és előzékeny kiszol- szépvizi lakos felakasztotta magát.
gálás biztosítva.
3-3
— A volt m. kir. 34. brassói honvéd gyalog-

— Adományok a bombakárosultaknak.
Csíkszereda város népzenészei személyenként 22 peugőt, összesen 462 pengőt adományoztak a bombakárosultak segélyezésére. A város zenészei Minzi
Miska zenekarvezető kezdeményezéaére tervbe vették,
hogy a bombakárosultak tovibbi támogatására egy
nagyohbszabásu térzenét rendeznek.

— A képviselőtestületek, törvényhatóságok újból megkezdik működésüket. A hadműveleti területeken a kormány megszüntette hónapokkal
ezelőtt a vármegyék, városok, községek testületi szerveinek működését. A kormány legutóbb ugy határozott, hogy tovább semmi szüksége uem lorog lenn
ezen szervek szüneteltetésének éppeu ezéit már megjelent a koriuái.y rendelet amely a vármegyék és
községek képviselőtestületeinek működését ismé.t engedélyezte.

— Cselédet csak a több gyermekes családok tarthatnak. A kormány rövidesen rendeletben
szabályozza, hogy kik tarthatnak cselédet. Mint általános elvet fogadták el, hogy cselédet csak a több
gyermekes családok tarthatnak. A háztartásokból felszabadult munkaerőket haladéktalanul hadiszolgálatba
állítják.
— Törvényszéki hírek. Antal Imre rákosi
gazdálkodó fuvart vállalt miközben a lovai megbokrosodtak és árokba fordították a szekerét. Gondatlanságból okozott testisértés miatt vont is felelősségi-e
és 200 pengő pénzbüntetésre ítélték. — György Adám
csekefalvi gazda a honvédelmi célra igénybe vett szekér helyett egy roBsz karban levő szekerét szolgáltatta be, 200 pengőre ítélték. — Puji Ignác mnrostordai illetőségű cigány a csíkszeredai állomáson ellopott egy négyezer pengő értéket tartalmazó bőröndöt. Miután a lopást elsötétítés alatt követte el az
ügyészség távirati rendelkezést kért az igazságügyminisztertől, hogy a vádlott ügyét rögtönitélő bíróság
elé utalják-e. Most érkezett meg a válasz amely utasította az ügyészséget, hogy a tolvaj cigány ügyét
rendes bíróság tárgyalja le. — Mihály Gyula és Sinka
Rudolf csikszentgyörgyi cigányokat útonállás miatt
6—6 heti fogházra ítélték. — Egy esztendővel ezelőtt Csikmadétalva községben sajnálatos gyilkosság
történt. Mátyás Domokos a falu közismert bolondja
egy este az öt heccelő fiatalság közé lőtt régi elrejtett karabélyával és a legények közül György Domokost halálra sebezte. Azóta Mátyás Domokos orvosi
megfigyelés alatt volt. Most érkezett meg a megfigyelő állomás véleménye amely szerint MátyáB Domokos sem moat sem a bűncselekmény pillanatában nem
volt beszámítható állapotban. Ennek alapján a kir.
ügyészség elrendelte Mátyás Domokosnak elmegyógyintézetbe való szállítását.

— Öngyilkos lett Mfiller Poldi cigányprímás. Müller Poldi ismert kolozsvári cigányprímás
öngyilkosságot követett el éB meghalt. Végzetes tettét nyomorúsága miatt követte el, miután az utóbbi
időben nem tudott elhelyezkedni. Az öngyilkos cigányprímás az első világháború előtti Csíkszeredának közkedvelt muzsikusa volt, akinek tragikus vége az ismerősök körében részvétet kelt.

e s r e d t ö r t é s e t e . Vitéz Qaáll Ernő nyug. vezérőrnagy,
Csikvármegye főispánjának szerkesztésében és a székelyudvarhelyi könyvnyomda kiadásában most jelent meg a
volt 24. hgye népfelkelő tábori ezred éa pótzáazlóialj
története. A könyv emléket akar állítani annak a dlosíségea ezrednek, melynek haroosal a ml fiaink, véreink
voltak. Nem vonhatja be emléküket a feledés homályával
as Idők futása azoknak, akik az első világháború véres
és vészes küzdelmeiben rendíthetetlenül megállták helyüket hazáinkért, nemzetükért. Az Idők változása megszüntette a 24. honv ezredet, de oem szüntette meg hőst
teljesítményeit, melyek hervadhatatlan babérral övezik
az ezrednok a m. kir. Hadlmazeumb&n őrzött zázlóját.
Az ezred háborús történetéből több kötetes mnnkát lehetne l'nl, de az Idő sürget, boHszns Irodalmi munkára
nem alkalmas s Igy meg kell elégedni a most kiadott
szerényebb keretű könyvvel, mely az ezred legkiválóbb
tetteit örökíti meg. A könyvet vitéz Oaály Ernő, Bl*ó
Lajos, vitéz Antal Á o n és Nemesdy Ernő írták meg
hiteles adatok alapján, avval a szeretette), mely magától
értetődik, volt ezredük IrAnt azzal a tárgyilagossággal,
melynek nlnoB szüksége semmiféle átépítésre. A könyv
ára 8 P. Kepható Csikvármegye Vitézi Székénél és csíkszeredai könyvkereskedőknél. A könyvre külön ls felhívjak figyelmét a volt 24 -eseknek.

E l k S l t f i z l s na l a t i 2 ebédlő kredenc,
1 konyha kredenc, üzleti berendezések,
1 BtliyesztÖB varrógép, főttelek éa üok
máa berendnzéai tárgy e l a d ó . Ugyanott
pgy 5 évea nagyon borjadzó bivaly eladó.
Érdeklődni Pototzky trafikban Caikszereda.
Elveszett Madéfalván a vonatról egy kis
bőrönd üzleti könyvekkel. Beosületes megtaláló 300 Pengő ellenében adja le Csíkszeredában, Hargita utoa 47.. vagv Marosvásárhelyen Kemény Zsigmond utca 26. sz-

30—40 év körüli komoly, beosületes
nó mindenesnek jó fizetéssel felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. 2-3
Egy üres szobát u j bútor elrakásra
1/4 évre Osiszeredába keresek.
Ajánlatot a kiadóhivatalba kérek.
5975-1944.
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kig. szám.

Hirdetmény.
Csíkszereda m város 1944 junius hó 22-én
déli 11 órakor a véroB gazdasági Ügyosztályában,
Városháza II. em. 20 nyilvánoB árverÓBt tart a
baromvásártér szomszédságában levő a vasútállomás Petőfi utca homokbánya és a máa bérbeadott rakodóterület által határolt s jelenleg a
Magvar Fa Rt. által bérelt terület 1944 junius
hó 15 tői való haBzonbérbeadására.
Az árverési feltótelek a város gazdasági
ügyosztályában, VároBháza II. em. 20. d. e. 8—2
óráig megtekinthetők.
Csíkszereda, 1944. évi junius hó 13.
Dr. Balázs
polgármester h.

— Pásztor gyermekek halálos kézigránát Szám: 615—1944. mj.
szerencsétlensége. András Imre tölgyesi gazda József és István nevü gyermekei a legelön kézigránátot
találtak amelyet bicskájukkal szét akartak szedni. A
gránát szétrobbant kezükben és mindkét gyermeket
megölte. Minden ilyen alkalommal figyelmeztetjük a
szülőket, bogy gyermekeiket állandóan oktassák ne
nyúljanak semmiféle olyan szerkezethez amit eldobálva megtalálnak és nem ismernek. Háborús idők
ezek és akármilyen gondoB kezelés mellett megtörténik, hogy a mozgásban levő katonai alakulatok a
lőszerükből elhagynak a ezek ártatlan gyermekek kíváncsi kezében tragédiákat okoznak, A szülök kötelessége a felvilágosítás.

Hirdetmény.
Tudomására hozom az érdekelteknek, hogy
rövidebb időn belül hírlapok utján közölni fogom
azokat a feltételeket, melyek Igazolása mellett a
vagyonhoz jogosult családok leszármazó! a Csiki
Magánjavak igazgatótanácsától tanulmányi ösztöndíj- éa segély pénzösszegek megszavazását kérhetik.
Csíkszereda, 1944. évi juniuB 13.
Dr. Kolumbán József
a CBlkl Magánjavak igazgatótanácsának elnöke.

Nyomatott öav. Vákár Lajoaaa köayvayomdájában, Caikazereda,

