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vagy később nem, de soha sem. Mert tud
nunk kell, amit ismételünk: emberek, vezeMussolioi, Európa történelmének egyik tők elvesabetnek, népek nemzetek nem.
kialakítója, lemondott. Világszerte nagy Különösen a lelkileg erősek nem I
sseusáoió er, mert biszeu Mussolini a u aga
személyében testesili meg az uj Olaszor- Igy várjuk a magyar feltámadást!
szágot. Aa első bir u'án nem lehet meg
Katoná--, fegyelmezett időket élllnk. A uagy
állapitani e bir körülményeit, ao-til ke magyar szabadságra, feltámadaara készülünk.
vésbé lehet fölmérni a következményét. Bl Mindnyájunknak katooAsan, fegyelmezetten kell
kell fogadni a t é n y t : Mmsoliai lemondott. éinüok. Ha ebben az oBSzeszedestsógben uem jaKikapcsolódott a világrengető méri. ízesből. vu'unk meg, akkor Bobti'em. Ninc-t aoha auoyi
A rengésnek elsó á'dozata. Az emberfeletti AL' alom az ösazotartr-ara az önzetlenségre, HZ Istenimádatra, mint most, e jegyreudjz tea vil'-gmuoka megőrölte. Ennyi tény.
an. Ha érn ek az időnek nov lő, összetartó értéHogy az eltávozásit után mi lesz, ki kút fe fogom nem akarok meggazd tgodal, bíborus
I nnt, D-III vásárlóm fel mások eiől a j
tudná megmondani. A fantázia bizonyára mi"iouius
eleimet, hogy otthou rainéi több.-t eiraklározhas
többet lá', mint ami valószínű lehetősig, de eak, nem vgyitem fel n tejet, hogy minél többet
viszont a fantáziánál >s irányiióbb az erő: eladhassak, üzegeuy elni és épitoni ak»ró magja
as adottságok helyzeti és dinamikai ereje. testvéremet nem rá tom n árba, hogy caak én
Bz vissi az eseményeket. A józanság azon- élhessek. Hanem ellenkezőleg: mindent, gazdagodást, érvényesülését a háború utánra hagyok,
ban irányithatja.
mert akkor becsületes bb, igazabb, ÍBT*ne.iebb
A józanság pedi? azt mondja, hogy uton boldogulhatok. Ma, — amikor a gazdagnak
egy emberen nem múlhat nemzet élete. S is annyi jar, miot a azegenynek — másképen nem
ha kihull a vezér, jön máa, aki veBeti a is juthatunk nagy vagyonhoz, ciakls magyar testvereink magkarositásával Feketepiac I
népet a kijelölt uton. Csak a népnek bárA feketepiacot, az árdrágítást Boh»a;m az
mely Borsfordulat esetén is meg kell őriznie
igazi, sziv-lélek magyarok indítják meg, hanem
nyugalmát, hitéf és bizodalmat, amik a azok, akiknek az egyéoi gazdagság többet ér, mint
számbeli és fizikai erö mellett valamely a nemzet szabadsága, függetlensége éB jóléte.
népnek a lelki erejo. Mi. a baráti népnek, Ezek a muló ürömök, önző órdek k harcosai
as olasznak ezt kívánjuk. Ezt kívánjuk szembe helyezkednek az erőa nemzjti öntudattal
igaz barátságból, de est kell kívánnunk telitett magyarokkal, akiknek egyéni érdekei csak
annyiban vsnuak, amennyiben azok a nemzet sorérdekből ÍB.
fával összefüggnek. (Láad: II. Rákóczi Feri-ncet,
Az eitávozóról rendszerint különféle- Széchenyit stb.)
Ezek, az utóbbiak hála Iatennek uiind töbképpen vélekednek as emberek. Így lesz
ben éB többen vannak, egyre jobban szaporodnak.
Mussolinivel is. Világszerte ki-ki a maga Hí
uem ia jutottak hírnévre, de » aok millió masaelleme, világnézete, gyűlölete, elfogult- gyar névtelenjei között ugy szolgálják hazájukat,
sága sserlnt fogja öt megítélni. Legkeve- mintha egyedül töiük függne a végleges teljes
sebben a tárgyi ítélkezők lesznek. Pedig feltámadásunk. Ilyen magyarokra vau Hazánknak
Mussolini nem a mának embere, hanem a szüksége, kik mintaképeink erőa hitét és ragyogó
cselekedeteit nemcsak ismerik, hanem
történelemé. Mert vl'athatatlan, hogy nem- gondolatait,
követik is. Hogy eddig ezeknek az ön'udatos,
zetét az elesettségböl naggyá tette. Ami hazánkért önzetl nül élni és halni tudó magyarok
heroikus, gigászi tett volt. L*het, hogy At száma olyan kevés volt, aok oka van. De legfonmint tragikus személyt örökíti meg a tor to abb közű ük az, hogy régen Is, de különören
ténelem, de az bizonyos, hogy tragikus is 170 év óta a magyarságot idegen szellem szédíel, hipnotizálta meg 1 Ez az idegen szellem
emberi, esetleg összetörése ÍB az. óriási tette
az eredeti, a magyar, tősgyökeres gondolkodást
feladatot vállalt, óriási munkát végzett, a irtotta ki. Utált miedent, ami népi, ami n-mzeti,
nehézségek alatt ÉB akadályok között lelki- ami összetartó. N mcsak hagyományainkat, viseleg összeroppant. Btnber nem bírhat min- letünket, hanem lelkünket ia áruba bocaájtotta.
dent a végletekig, de Mussolini az össze- Hirdette, hogy nem fontos az : vallásos vagy-e
vagy nem, a fontos, hogy magyar légy. S voltak
roppanásban ÍB egész ember volt: a nem- akik ezt a maszlagot be is kapták és di zmagyarl é t é t nézte ÉB nem magát. Mikor már rub&ban fenntn hirdették másoknak ia. Nem vetsegiteni nem tud, félreáll, — ami hősi ték éBzre, hogyha az Istenhitet öljük ki egy nemvonás. Átadja a helyét annak, »ki segíthet: zet lelkéből, mindint kiölünk. Baabadgondolkóa i óss katonának. Az ilyen hiuságmentes dóknak hirdették magukat és a ssabadgondolkodáBt harsonázták bele a kereszténységben éa macselekedet fönségesen emberi.
gyarságban teljesen összeforrt emberek fülébe.
A nemietet semmiért, a nemzetéért Eonek a Bzabadgondolkod soak, modern pogány
mindent I — e i a i ősi eszmény. S amikor Bágnak éa istentelenségnek jelszavára! lettünk
a saját földünkön (Lásd : az 1918-19-eB
Mussolini est teljesítette be, hajtsuk le idegenek
forradalmat).
fejünket. S nézzünk kicsiny-magunkba:
A szibadgondolkodás nagy álmából a for
tudnánk-e kisebb dolgokban Így cselekedni.
radalomban felébredtünk 1 Azóta mind többen éa
Mussolini határozott B bármilyen meg- többen győződünk meg a nagy Igazságról: a
testesítője volt a i olasi nagyságnak, az élet nemzet Isten gondolata I Egy nemaet CBak igy
fenn, akkor lebet erős, ha Isten törvémegy nélküle is. Mert ennek mennie kell. maradhat
nyeit megtartja. Bátor minden olyan magyar, kl
Most drámai rengések Idejét éljük, meg- mellét verve. Istent káromolva csak asnylt tud
rettennünk semmitől sem szabad. Fejünket, mondani: 6 magyar és egyébbel nem törődik I
szivünket el veBitenünk Bem. NemoBak most, Az Ilyen magyarok szolgálják a legkevésbé hazá-

Felelős sserkesatő:
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jukat I Annál inkább Bzolgálják azok. kik Isten- el
ajkukon, törvényei szerinti cselekedeteikben erős
magyar bittel, öntudattal, a biztoa Biker tudatával
dolgoznak a magyar térfoglalásért, a magyar Jövőt biztosító összetartásért, osztálynélküli társadalomért. Mert ezt csak az Uriaten aegitségével
é* törvényeinek erejével valósíthatjuk meg.
lüz a go'jdolat már teróbelyeB fává Izmosodott. Minden >árBad*)mi rétegben foglalkoznak
vale. Örömmel ildvöföljük a legutóbbi előadássorozatot is, a népi irók faladatáról. Jelen volt
Féja Géza IB. (Uj Élet, 11. évi. 6. az.) Itt állapítottak meg „hiszünk a túlvilágban, ahol abban a
fényben ragyog majd minden tép az idők végezetéig. a rilyen fényt, ragyogást, illatozáBt földi
létében adni tudott*. Ezt a fényt, ragyogást pedig nemzetünknek caak m ly iatenl belenyúlások,
s»gi'B-gek által adhatjuk meg. Hogy ezt kiérdemeljük vallásosoknak kell leanünk. Ezért a dicBŐBégért pedig mindnyájan felelŐBek vagyunk I As
ér eke.'lut zárógondolata ez: Keveaet kérünk a
népi íróktól éa mindent. Azt a mindent, amiben
minden magyarnak egynek kell lennie:
Istent, emberméltóságot. felebaráti Bzeretetet, krisztuBÍ demokráciát I*
Amikor az 1920-ban megindult magyar feltámadás beteljesedését a józan, hazánkért aggódó
öntudatos magyarok tömegé ilyen szellemben várja,
ügyeljünk, hogy ne legyenek közöttünk konkolyve tök, kik ezt a légkört megmérgezhessek. Ügyeljünk kü'önösen azokra, kik nekünk ezt a szellemet megőriztek, megtartották. Ezt a Bzellemet
óvta évszázadokon át a magyar erdő, puszta,
tanya, falu. Ezt ápolta a keresztény család ÓB
templom, ez a két szentély, ahol a legmaradandóbb nemzeti, összetartó köteleket fonták ée fonják.
„Necsak valljuk, hogy az erkölcB létfeltételünk, hanem valósítsuk meg azt az élnlakarás
hajthatatlan elszástságával: akkor mi magunk is
fgy-egy darab fe-támadás vagyunk s nyomunkban
éled a még meg nem rothadt, csak elalélt nemzeti érzés."
Ebben az erŐB, acé'os magyar nemzeti érzéBben égjen el minden, ami halálunkat éa nem
feltámadásunkat kéBzlti elő:
.Katonás Idő,
Kényelmes, csönd — legendán átütő,
az -tt, elfogult zord eszme — fergeteg,
amely kisepri most a kerteket,
seper mlazmát, rontó rákfenét
az érzelem B a gondolat aereg moat caak
mundérban járhat és vigyázzállásban, máskép
könnyen érhet gyász I"
(MécB L. „Katonás idő")
(Pj.)

Megjeleni a Csiki Pantheon.
A Csiki Lapok hasábjain annak idején
T. Nagy Imre kitűnő tolla megörökítette
a csiki székely nagyságainkat. „Csiki
Pantheon" cimen jelentek meg ezek a közlemények. T. Nagy Imre halála után most
Nagy Andrásdr. az elhunyt unokája összegy üjtötte a kéziratban fekvő idevonatkozó
anyagot s azokkal kiegészítve az értékes
gyűjteményt, könyvalakban megjelent a
csíki könyvpiacnak ez a kétségtelenül
értékel jelentő munkája. — A „Csiki
Pantheon' csak kötött példányszámban
jelent meg és azt A Csiki Lapok nyomdája
hozta forgalomba. A könyv kapható vagy
megrendelhető a Vákár könyvkereskedésben, Csíkszereda. — i4ra 5 Pengő.
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bogy egyrészt eddig teljesen ismeretlenek voltak. tudott az ellenség semmiféle eredményt pem elérni
előttük a római események, másreszt p;dig nem ; ésfaitalánosBágban megállapítható, hogy mindkét
Gabonát as ország egésa tertlletén kaptak tájékoztatást a jelentós e semények politi- fronton az ellenség ereje hanyatlik az előző naegyik községből a másikba osak ssállitási kát vonatkozására. Ez a meglepetés azonban sem- pokhoz képest. Keleten az a lendliie , amellyel
mit sem változtatott azon a maga biztos elszánt- az oroazok az egész frontra kiterjedő támadásaiigazolvánnyal Bsabad szállítani. Bz a ren- ságon és magatartáson, amely oly jellemző a né- kat vezették, ma már c-upáo az orell fronton
delkezés» nem vonatkozik as egyes gazda- met n'pnek a háború valamennyi kapcsolatos tapasztalható. Orel ma ls az a súlypont, ahol az
ság területén belül történő szállításokra, kérdéBében állásfoglalására. Ez viBzont — hang- oroszok a legnagyobb áldozatok árán ia ki akarvaiamint as eladás céljából a vásárlásra súlyozzák Berlinben — nem jelenti azt, hogy a ják kényszeríteni a döntést, az arcvoa-l áttöréjogosított kereskedő raktárába, vagy a német közvélemény nincsen tisztaban azzal, hogy sét. Eddig az összes erőfeszítések meghiúsultak.
Benito Mussolini lemondásával — akt 21 évrn át
Szicíliában Bem állt be lényeges változás AZ
feladóállomásra szállított gabonára.
Irányította a bará i ée arövetaégea nép életét — arcvonalon, ami azt jelenti, hogy az ellenség nem
A vámőrlésre jogosul' gazdaságból a uj fejlődéa vette kezdetet. A német nép szón an tudott előnyomulni. A Catania-nál támadó hadvámör'ó malomba szállított kenyérgaboná m gelégedésael vette tudomásul Badoglio tábor- sereg szüneteltetni kénytelen támadásait és ezálkiáltványát, me yben hangoztatta, hogy tal leköti saját erőit is. Az arcvonal középső eza
nai a szállítási igazolvány a vámőrléai nagy
Olaszország bUen kitart adott szava mellett.
kaszán, Enoa térségében továbbfolyik a támadás
tanúsítványt pótolja, de csak olyan mennyi
Tokiói jelentések saerint Inderli olasz követ éa újból m-glisérelték sz angolBzáBzok ezen a
ség erejéig, amennyi a tanúsítvány szerint a japán külügyminisztériumban tett látogatása helyen a fron áttörését. Az áttörési kiBérletek
még megőrölhető. A ssállitási igazolványt alkalmával biztosította Sigemicu japán kiiliigy- azonban már a legelBŐ voaalak előtt meghiúsula gabona feladási helye szerint ille'ékea minlaztert az olasz kormány nevében arról, bogy tak, úgyhogy áttörésről még c-<ak beBzélui sem
Olaszorsaágnak a hármas szerződésen alapuló há- l»b' t. A tengerig huzido arcvonalon, amely Cataközségi elöljáróság állítja ki.
borús poitikáját Mussoli-.i lemondása nem vál- niáoál kezdődik éa Ofalóban er véget, állandó
Kenyérgabonára községi elöljáróság toztatja meg Közvetlenül utána 8 gem cu j pán harc folyik, amelynek Horáo a német olasz csacsak annak adhat ki szállítási igastolváuyt, külügyminiszter egyórás megbeszélés; folytatott patok pzüntcleu cíatirozjaban állanak az ellenaki igazolja, hogy vámőrlésro jogosu't és a német követtel, melynek során r azlete^un meg- séggel. Az ellenB''g mindig ujabb csapatokat te z
a munkabér, vagy más természetbeni já- tárgyaltak az általánoB külpolitikai éa hadi, ill - partra, ezzel szemben a némrtés olasz csapatok
az arcvonal megerősítését siettették és sz ujabb
randóság cimén jogosan megszmettkenyér tőleg aa európai helyzetet. A japán külügyminisz- crójTtések je'entős nyomást gyakorolnak a harcter különös megelégedéHBel vette egyébként tudo
gabonát lakóhelyére kívánja szállítani. — másul az olasz követ ama bejelentesét, hogy ez téri h ljzetr<>.
Vetési célra szolgáló kenyérgabonára, vala- Olasz politika egyáltalán nem változik a hiboru
Az NST jelentése szerint'Roosevelt ezardáo
mint kenyérgabonavetömag besserzése col- közös szempontjából. A Domei-iroda a hivatalon est» ladióbe-zfdet intézett az amerikai néphez.
japán
hírügynökség
hangsúlyozza,
hoty
Jspác
B i-z^dében kijelentet'e, hogy a szövetségesek
jából cserélésre szolgáló kenyérgabonára,
elszántan tovább folytatja a háborút, bármik-p- f^ tét-lei OlaBzorB^ággal azemben ugyanazok matovábbá egyéb irdokolt ese'b n a közellá pen
la alalu'jon a bonyolult nemretközi heljz-t. rud ak, mirii Németországgal és Jipánnal szemtá-i felügyelőség sdhet ki azál'itáBi igazolChurchill az alsóház keddi üléssu— mi-spt ben. A h-Mioru Bzieili.aban tovább foly k. A szöványt. A közellátás! kormánybiztos nl'al azt a MTI a Nemet Távirati Irod» nyomén jelenti ţ-'-t ;r,ţesek (-z cil'Hi váll Jkoz's ioak előkészites;kUUitolt vásárlási engedély alapjáa m g — kijelect t e, hogy i z olasz kormány - dd g röl Roo.-ievclt » következő adatokat közölte :
vásárolt árpára és zabra a szá'li'á6i iga- még nem kereFett összeköttetest a szövetsége;
A partrasráll4° előkéBsitése W1ÓVVÍ>1 ezelőtt
zolvány kiadását a köíségi elöljáróság n'-m kel. Ezért a tüz és ac-M áradatát IcwAb'ir zűri ij.k t' zdődött. Az elf-ö vá-lall ozás során 3000 hajó,
egész
Olaszországban
mindin
katonai
fo
:toBá^vU
14000 repülőgép, 1300 liivee, 600 harckocsi é.<
tagadhatja rorg.
c-lro. Arra terektdnek az.nBaa, hogy az olf.sz 160 ez-'r ember került li»vetes-e Beszédiben váKözforgalmú vasul, hajózási éa kösu i nemzettel egy ált.lános megegyezésre jussanak. zolta a folyó évi éB a következő évi hajóépi'ési
vállalat, valamint a posta gabonát szállítás
Csak most vált ismeretesbe Benito Mus o ini pro rumo;. Roosevelt szeriot Amerikában 1943 ra
véget* csak akkor fogadhat el, ha R feladó olasz miniszterelnök lemondjanak tu njdonkép- 19 millió tonu-i, 1944 re 21 millió tonn* keresaz érvényes szállítási igazolvánvt átadj* p ni eiőzméiye ós háttere. L»mondís* előtt né- kedelmi hajol épit-nek.
A távo trei. ti hehzetról t-zilva, Roosevelt
és a fuvarlevél címzettje a szállítási iga hány nappal a a enátus «art u'^i-.n foglalkozott
O.aazorezig háborús helyzetivel éa a szenátus
zolványon megnevezett cimteUel azonos- leszavazta * Mussolini álla' képviselt hivatalos kijelent' tte, tmy C^uogk'ngoak még nem tudnak
kellő témoiatánt adni. Japánnal azemben még
II* a gabonát kereskedő, vagy keres- javaslatokat. Uiiya akkor OZZHI átérés el fordult t messze vanoak kitűzőt c«íjaiktól. Most dolgozBadoglio
tábornagyhoz,
hogy
vegye
át
sz
ola-iz
nak a Japán elleni általános támadáa tervein.
kedelmi őrlésre kijelölt malom adja fel, a
szállítási igazolványt a Központ által száraz- kormány vezetését
A háború utáni tervekről Roosevelt nem
Ugyancsak itt irjuk meg, hogy kii.fö'dön nyilatkozott.
bélyegzővel ellátott és számozott fuvarle- elterjedt
hirek szerint Mussolini Sp>nyo'orazágba
vél pó'olja.
érkezett.
T. Nagy Imre „Csiki Pantheon"-ja
U:ockholiuból Budapestre érkezeit jelent- ssk
Bzek a rendelkezések nem vonatkozmegjeleni.
sz
rlnt
rövidesen
végérvényesen
tisztázódik
a
nak a honvédség álUI, vagy a honvédség
Mussolini lemondáBával előállott urépai h -!yz t.
A?, irú 124 oldalon megeleveníti, felvonultatja
címére feladott gabonakOldeménytkre; fc abbén az irány bai máriB megtörténtek az előkérígi életét. — A könyv csak korlátolt példánym. kir. Növénytermelési Hivatal hi e'f-ett szítő léphet, amelyek talán nem várják be az t'eik
számban liiszült Ugyanis a kiadó Ifiképpen az író
fuvarlevelével feladott gabonára; a Köz- olasz külügyminiszter p ogrem< yMnUozatát. Ezzel által tVlsorolt közéleti azereplők és más azámottevőbb
pont, továbbá a m. kir. gazdasági felügyelő- a kérdéssel kapu-olutosau ma reggel ktitönböiró emberek utódait számította érdeklődőknek és vevűknek.
ségek, a m. kir. Növénytermelési Hivatal, hirek terjedlek rl, amelyeknek hitelességét :>zonA könyv tartalmánál fogva nem szorul reklámra.
ban egyelőre még nem lehet megállapítani.
Mér a bevezető sorok lel kell keltsék az érdeklődést
a m. kir. Vetőmagvizsgáló állomáB, az
A legutolsó Bud. Tud. Rómából Bérli .be mindenkiben, akik bepillantást akarnak Csík mnltjába,
OrszágOB m. kir. Qsbona és Lisztkisérl^ti érkezett
jelentés viszont azl mondja, hogv semmi
kell, hogy érdekelje különösen azokat, akiknek
Iatézet és a budapesti Áru és Értéktőzsde ok Binca < rra, ho y Badoglio és V c'or Emánuelde
elődei uagyszámbau tel vannak sorakoztatva a Csiki
választott bírósága címére, vagy e z e k által kijelentéseit magyarázgassák. Kétségtelen, bogy Panth^nnban.
feladott, továbbá a kereskedelmi őrlésre a német—olasa Bzövetségi vlszo yban az > ddigi
íme egy kis ízelítő a bevezetőrészből
kijelölt malmok által egymás cimére fel események következtében nincaen semmiféle vál
„Feltettem magamban, hogy azou csikmegyei
tozás.
adott 10 kg. ot meg uem haladó gaboua
1922. óta nem volt Ilyen fordolnt az o'ssa RBalédok tü egyesek nevét, akik 1860-tól a közért
mintákra.
történelemben. Egy csapásra megváltozott miodeo. dolgoztak H a vármegyei éa községi ügyek intézéséMértékadó ola z politikai körökben rámutatnak ben vagy térsadalmi életében közreműködtek, egy
arra, hogy sem forradalom, sem államcsíny nem paut ennbau örökítem meg. Idáig vagy 30U ilyen
történt. A Tribune keddi B'áma megállapítja, hogy nevet volt módomban saját emlékezetemből, néhány
Az olasz kérdés lassan már kezd tiaztá;ódnl. a feltámadás három ényezőjn egyre nagyobb szóvsl való luéllat&s mellett tel jegyezni. L'gy vélem
és érzem, bogy nem végzek fölösleges munkát, mert
Legalább ls belpolitikai vonalon. Mussolini lemon- footoaaágot nyer.
azt I it»m, hogy apránként pusztulnak ki vármegyénkdása ugyanis a jelek Bzerint lomoly rendez- rEz a bárom tényező » következő:
változást j'lent. Badoglio tábornagy, az uj kor1. Aa erős és határozott < mberek ese'eke- ben a székelység társadalmi és politikai életében
mányfő, Mussolini utolsó korm 'nyából caak egye- dete, akiknek ellent kivi á'lniok a háború nyo- szerepet vitt nsaládok s helyüket mások foglalják
dül Carlo Favsgroaaa badfelsz relésl minisztert másának. 2. Aa egyhár, amely visszeny ri a lel- el s a közélet mindennapi küzdő terén ujak jelennek
vette át, mig >aámos közhivatal és fontos vezető keken való uralmat. 3 0 aszó s«4g lobox ja, meg, uj telfogisokkal éa irányzatokkal. Ez a dolgok
pozícióra olyan férfiak kertinek, akik a fasizmus amelyen a ez stadaág neve áll. A kkoa-iág leik s természetes rendje. — Kn mindig ájtatos kegyelettel
uralma alatt nem játszottak fontosabb t-zerfpeket. tapssal fog d>a a rádió birót a kormányváítozáa emlékszem az ősökre. Áldom nyomaikat, mert amit
Eszel párhuzamosan számos olysn intézked-a ról, majd a Kvirinál elé vonu't és lelkes tünte- ők építettek, azzal az uuokák életét alapozták meg
történt, amelyekből egy uj olatz belpolitikai élet téseket r.-rd"z«tt az uralkodó, Badogüo es a h->d- a a székely nemzet életének lolytonossigát biztosíiránya bontakozik ki. A*- edd'gl Lavoro Faacista rereg n:el!ett ós Itáliát éltette Eltokiotva elszórt tották. Feltétlen bízom népem önerejében s abban,
napilap t edden L voro Italiano uj cimmel j' Unt et-elektől t-milor az utcíkra hordozták oéhiny hogy aoha semmiféle kozmopolita irányzat rajta erflt
meg. Henrlco Rocca, a lap eddigi f munka áraa fa«iszta székház bútoréit semut'fVe rrudztv.rári nem vesz. Éppen azért tartom feljegyzésre méltónak
fŐBzerkeBBtó lett. Az blső vezércikkben azt írja: nem történt. A ka'onaeág, vagy rendőrség »s a az utolsó félszázad vezető férliaiuak nevét éa műköElképzelhetetlen, hogy a munka éa a izelem lalotság között sehol n jm volt ösBzetüzés. Egye- dését."
Olaszoracágban a holnapi Európában ue töluöo dül a belügymlniBztériutnnál volt kisebb inc'd ns,
A könyv minden sorából a mult iránti kegyelet
be to>ábbra Is magas erkölci, kulturális és Bzel- de ea is hamar véget ért. Ami a kormányvá'to- és székely faja iránti határtalan szeretet sugárzik ki.
leml szerep t.
zás hatáaát illeti, arról azt lehat mondani, hogy Megérdemli, hogy minden valamirevaló székely meg
Berlini politikai körökben továbbra is tai" a lakosaág ItlkesedéBe köaben éa megértő támo- vegye. — Az agg író nem birta kivárni könyve megszületését, de most onnan lenttről bizonyára megelégetíakodásaal Ítélik meg a Mussolini lemondásával gatá ával ment végbe.
Illetékes helyen megállnpltj k. hogy ugy a déssel veszi tudomásul, hogy írásai uem veeztek
előálló helyze et éa egyelőre tart'zkodnak min*
den megjegyzéstől. Nem hallgatják el azonbaur keleti, min'- a ssiclliai front egyl- tzakaBzán aem kárba.

A gabona szállítása.
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A mezőgazdasági szakiskolánk vizsgája
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Uj szállodát építenek a HanritafMűn.

Ki szilit nehéz testi mnolăsnat?

A csíkszeredai Betögatdaaági szakiskolában
Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal
A síunkaad > Igazolja a magasabb
aranykalászos gazdákat avattak. Az ünnepség tábori
inisávsl kezdődött Mise utáu Gajári László dr. igaz- közbenjárására ismét nagy értékkel gyarapodik a
élelmlszeradagra való jogosultságot.
Horgitafürdőnk.
A
kereskedelemügyi
minisztérium
gató rövid beszéd kíséretében üdvözli a inegjel.nl
A nehéz testi munkások körének megállapításáengedélyezte,
egy
egészen
modern,
16
szobás
turistaelőkelőségeket.
szállodánsk a lelépitését. Az építkezés Szilárd József ról a Budapesti Közlöny julius hó 22-iki számában
Szabó György miniszteri vizsgabiztos megnyitó mérnök tervei szerint |történik és azt a városi szál- rendelet jelent meg. Ennek értelmében az élelmiszerbeszédében hálát mond az Istennek, hogy ezekben az loda építőmestere Dávid Károly hajtja végre. Mindkét ellátás szempontjából nehéz testi munkásnak az alább
időkben is kézett tiatsl gazdákat küldhetünk az őai név tel es biztositék arra, hogy a fúrd., ismét egy felsoroltakat kell tekinteni
Általában a teherhordó, szállító- és rakodómunrögre.
egészen korszerű épületet kap.
kásokat, ideértve a nehéz tárgyakat testi erővel az
(iajárí igazgató vizsgajelentése részletesen telMondani is alig kell, hogy erre milyen nagy üzemen belül hordó, szállító- és rakodómunkásokat is.
eleii az elmúlt iskolaév nagyobb mozzanatait. A vizsga- szükség van. Első kötelességünk az, hogy ezzel az
biztos örömmel állapítja meg, bogy az iskolánál komoly ujabb gondoskodással kapcsolatosan ismételten lesze- — Mező- és erdőgazdaságban a földmunkásokat (kubikusokat). favágókat, mész és szénégetőket. — Az
muuka folyt.
gezzük a hálánkat. A magyar kormányzat a vissza- iparban: általában hézierővel dolgozó kazánfűtőket,
Az iljuság önképzőköri gyűlés keretében mutat- térés után akkora szeretettel és segitő akarással te- generátoroknál dolgozó ké?i adagolókat, megmunkálókozott be. A gyűlést Bálint Mikály elnök, aranykalá- kintett felénk, hogy azt soha elfelejteni nem lehet. gépet uehéz darabokkal, testi erővel kiszolgáló munszos gazdajelölt nyitotta meg, majd Csiszér Árpid Annak dacára, hogv a háborús helyzet igénybe veszi kásokat, ha a uehéz darabokkal kiszolgálás hosszabb
iinképzőköri jegyző, Bíró Imre pénztáros ée C'siszér a nemzet minden erőfeszítését mégis maradt pénze megszak:táa nélkül történik, vas- és fémöntőket, keGéza könyvtáros tett jelentést. Máthé Mihály első éves arra, hogy a múltban annyiva elhanyagolt életünkön mencemunkasokat, hengeréezeket, huzómunkásokat,
vargyssi illetőségi Umiló talpraesett előadás ki'retében segítsen. Ezt látja minden jönzándéku magyar ember. sajfológépen dolgozó munkásokat és fámnyomóbat,
ismertette a jobb és több tejtermelés teltételei'. .lózsi A szociális vonalon, a gazdasági életünkben napon- melegtürésznél és meleg-ollónál dolgozó munkásokat,
.lózsef és Boga Ferenc páros jelenetben tigurázzák hí ként érezzük a lejlődésnek ütemét. Évszázados mu- öutődei és hengerdei darukezelőket, hegesztőket, ónoa múlthoz csökönyösen ragaszkodó gazdát. Csiszér Ár- lasztásokat igyekszik ez a gondoskodás potolni.
zókat, horganyzókat és ólmozókat, ha nehéz munkapád szavalata után Portik Lukács tart rövid előadást.
Most, hogy a Hargitafürdiln épülő turistsszálló- körülmények között dolgoznak, olvasztókat, öntőket,
Botár András csiktaplocai aranykalászos gazdajelölt
i-'il írnak illetékesek Ügyeimét telhivjuk azokra a kö- kalapácsvezetóket, nagy munkadarabokkal dolgozó Bajtársai nevében is búcsúzik az iskolától.
rülményekre amelyeket nem lehet elhagyni az uj épít- tolókat éa lyukasztókat, kézi- is gépi kovácBok&t,
Albert András tanár költői gondolatok keretében
nagy testi erőt kifejtő lakatosokat, agyag-, homok- éa
ad „útravalót" az iskolából távozó arany-kalászosok kezésnél.
kavicsbányászokat, kőfejtőket, kővágókat, kőfaragókat,
Ebben
az
évben
*az
idegenforgalom
soha
nem
szamára. Az ifjúság nevében Bálint Mihály iinképzőkőcaíszolókat, téglavetőket, samottéglaverőket, téglatapasztalt
méretekben
özönlött
a
Hurgitafürdő
telé.
köri elnök mnnd köszönetet a tanári karnak. Szxhó
és cserépsajtoló munkásokat, üvegolvasztókat, üvegfúAx
országnak
a
legmagasabban
fekvő
fürdőhelye.
A
János elsőéves tauuló táraaí nevében kiván szerencsét,
vókat és üveghuzókat, rönkkérgezőket, gömbfát feldolHaigitafürilő
ma
vilagreláció.
És
összesen
a
meglévő
boldogulást, kitartást az életbe a távozóknak.
gozó fűrésziparban foglalkoztatottakat, lábnyomással
villákban, l"z-Bence menedékházban mindössze 180 dolgozó furnirdarabolókat, faaprítókat parkettlerakókat,
Nagy érdeklődés közepette Kováts Károly >!r. férőhely áll rendelkezésére. Napouként legalább 120
főispán tartott előadást a székely közbirtokosságok turista és vendég kereste tel. Minden folyosó, miuden tanningyárfó munkásokat, ázó-, meszes- és cseres műhelyben nagy állatbőrökkel dolgozókat,filmnyomó muneredetiről, jogi helyzetéről és kezeléséről.
terein hálóhellyé változott.. Mégsem elégítette ki a kásokat, nedves appreturánál dolgozókat, élelmezési és
Megállápitása szerint a jövőben megtalálják a nagy keresletet. A vendégeknek nagy tömegei naponélvezeti cikkek gyártásánál a vágókat, vágóhídi faajtómódját, hogv az is'- ólában rendszeresen előadják a kéut kénytelenek voltak elhagyni a tuidőt mert nem
kat, cukorgyártásnál foglalkoztatott cukorfőzőket,diffunköabirtokossági ismeretekre vonatkozó anyago'. A lehetett elhelyezni őke'.
tánsokat, illetve szeletszárító kazánházi munkásokat.
székely közbirtokossági vngyonok ősfoglalások. Akkori
Mindezek a jelenségek srra mutatnak, hogy a Sör- és malátagyártásnál foglalkoztatott malátaforgatókeletkeztek, amikor őseink itt letelepedtek és művelés!
kat, sütőmunkásokat, klórral, klórszulfosavval, technialá vették földjeiket. Az ősök sohasem vesztük össze | Hargitatürdöt nagyobb beruházásokkal, építkezésekkel
kai gázokkal, kénaavval, salétromsavval, lúgokkal,
az eidős és legelöa területeken, mert azokban az idők-' oda kel) lejleszteni, hogy betölthesse nagyszerű hívaszalmiákszesszel, ólommal és nikotinnal dolgozó vegyében sok volt a fóka és kevéa az eszkimó. Szokásju-; tását. Egyelőre legkézenfekvőbb az a kérésünk, hogy
szeti munkásokat, zuzó- és őrlőmunkásokat, izzón foíyó
gon alakalt k i s vagyonközösségnek helyzete. Nem egy: az Oinih vezetőségét az épülő turistaszálló kibővítéelektrolízisnél (alumínium) alkalmazott munkásokat,
sére
figyelmeztessük.
Ennek
a
szállodának
legalább
esetben több község használta együttesen a vagyonát.'
gumi-, műgumi, vagy műanyag hengerlésnél keverő80
szobásnak
kell
leiépülnie.
Megtérül
ez
a
többlet
Ezek közé tartozott Csikkozmáa, Csiklázárfalva, Csikmunkásokat, kőműveseket, álványozókat, beton- és vasverebes éa Csiktusnáil ia. Ez a négy község egészen költség. Ez nz eBZtendő azt mutatja, hogy a Hargitabeton építéseknél alkalmazottakat, ácsokat, ut- és mélyaz 1870-es évekig közösen birtokolta közhelybeli lurdőt az ország miuden részéből tömegekben keresik
építési munkásokat, vasút- és hídépítő munkásokat,
illetményeit, ilyen előzmények után jött az arányosítás. fel. Biztosan állandósulni log a fürdő látogatottsága
mélyfúró munkásokat, légnyomásos szerszámoknál és
annyim, hogy a szállodára uem űzetnek rá.
Az arányosítás ismertetése során hangsúlyozta,
kézi döngölőknél alkalmazottakat, sülyeaztőezekrényhogy nemeBÍ szarmazásu javakról volt BZÓ, melyek
ben dolgozókat fcaissonmunbásobet), búvárokat, nyomfleloglaló nép tulajdonát képezték. Jelenlegi helyzedai gépmestereket, betű- és tömöntőbet, kézi- és géptünkben meg kell maradnunk, mert mi történnék, ba
szedőket, villauiosmüvebnél oszlopon dolgozó hálózati
5, U, 15 boldae parcellákha szaggatuák szét erdőink
villanyszerelőket, mozdonyvezetőket, mozdooyfútőket,
N8k tiszta teintjűket gyakran csak
és legelőibket t! Tehát magasabb nemzetgazdasági
közlorgalmi repülőtereb műszaki személyzetét, légiforannak köszönhetik, hogy ügyeimet
(ordítanak emésztésükre. Legyen sí
éldek követeli H közbirtokosságok tmintaitását. Nemgalmi vállalatok hajószemélyzetét (pilótát, ezikratávi^3225251
zetuuk ellen helyrehozhatatlan merényletre készülnek
i'ászf, utazószerelöt.)
\ J
e m szabályozója;
é s z t é s é n e k
azok, akik az idegen érdekekei szolgáló és népüuk
A nehéz testi munkások részére megállapított
koldusbotra juttatását célzó
t-losztási elmélet melmagasabb élelmiszeradagok™ való jogosultsághoz
lett foglaltak, vagy foglalnak esetleg állást. A közös
Az Ipartestület elűljárósági ülése. ' munkaadói igazolás szükséges.
zzékely eidő és legelőgazdálkodás boldogulás', a felA rendelet ez év szeptember hó elssjén lép
Csíkszereda és vidéke ipartestülete Bakcsi Károly |
osztási gzáodék kárhozatot jelent népünk számára.
i'lnöklete alatt elöljáróság! ülést tartott, melyeu a hatályba éa ezzel az e tárgy bau korábban megjelent
Továbbiak nyomán nyomatékosan hangsúlyozza legkisebb és legmagasabb munkabérek kérdése is szóba rendelkezések hatályukat vesztik.
Kovács dr., bogy a közbiitokoxsági él-t egyik legfou- került. Vécsey Gyula ipartestületi jttgyző ismertette,
tosabb szabályozó szelepei a névjegyzékek üeszeálli- hogy nemzetgazdasági szempontból be kell tartani a
tása. Itt minden változást, a lehető legnagyobb lelki megállapított munkabéreket, mert a nemzet ellensége
— Áthelyezés. Dr. Szilágyi lsiván m. klr.
ismsretességgel kell, kötelesség keresztül vinni szabály- az is, aki nem tartja be azokat az árakat, amelyeket
rendórfognlmaaót szolgálati éidckből áthelyeaték
szsrii adás-vevési, ajándékozási, örökösödési, vagy més a kormány tényezői hoztak.
Kq'ozsvârr».
okiratok alapján.
Az ipartestület elöljárósága kimondta, hogy az
— Jegyzők klneveaéae. A belügyminiszRövidesen sor kerül a vagyonközösségek uj iparosszék szakosztályai minden iparostársukat felszószabályainak megszavazására is. A földmivelésügyí lítják, írásban vállaljon felelősséget, hogy a hivatalo- ter ParriiMbésy Imre községi segt-djogyzó csikkormányzat egységes alapszabály tervezetet bocsát san megállapított munkabéreket és n többi árakat nem somlyól lakót*! a csUsomívéi körjegyzőséghez
rendelkezésre, melynek megszavazása során müd és lépik tul. Az ellen az iparos ellen, aki nem írja alá körjegyzővé, Cs'pkés Imrs köaségi segédjegyaó
alkalom kínálkozik a hslyi követelmények beállítására. a nyilatkozatot és nem tartja be — illetékes helyen c-l^zenldomokoM lakóét GyergyóbékáB nsgykezoéghea köz?égi közigazgatási jegyzővé, Bmedek
A vagyonközüsségi vezetőséget a jövőben helye- ínternálási javaslatot tesznek, mert az ilyen ember Pá1 községi e'£Ódjf-gytótekerőpat»ki lalőBtTecerósen kell megválasztani. Sajnos ezen a téren eddig nem nemcsak íparostársainak, hauem az egész országnak p-»tsk nagy köaBéghea közséfl jegyzővé nevezte kl.
mindég a megfontolás, a rátermettség, a tudás került elleneégs. A rendeleteknek érvényt kell szerezni s akkor
— Uj ügyvédi iroda. Dr. Jakab Andor
az élre, hanem nagyhangnsággal párosult fslelőllenség, az árdrágítókat gyorsan Is lehet fülelni.
volt O'ikszeredni kir• köz jegyzibely ette», Csíka hozzá nem értés, sőt esetenkint a lelkiisraeretelenség
A továbbiak során az ellenőrzés módozatait be- szeredán, Kossuth Lajos ufoa 88. szám alatt
jutott polcra. Egységes hírverést kell immár egyszer szélték meg. Különösen gondot fordítanak a vendéglő- Ogyvédi irodát oritott.
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csinálni, hogy nem a gazdag, erőszakos, hangoskodó, ipari árak betartására, mert az Ipartestület illetékes
— Eljegyzés. Vitos Erzsébet i-t Gecse
tudatlan, hauem a legbecsületesebb, legjobban képzett szerveinek jelentése alapján ezen a téren sok kívánni I Iván p. 0. I. o. vigyázó Jegyesek.
emberek vezessék a roppant nagy értéket képviselő való mutatkozik, fippen ezért az Ipartestület elöljáró— Háromsaek megye u j fAleptnJa. A
ságafigyelmezteti a vendéglőiparoBokat, hogy az iparoB- Kormányzó Ur a b-jlögycnlnlszter előterjesztésére
vagyonokat.
szék
árdrágítás
esetén
javasolhatja
a
kérdéses
étterem,
A nagyhatású előadás után Szabó György vizsgaSzánt I»4iyl Gibar dr.-t nsvezte ki Háromszék
biztos kiosztotta a bizonyítványokat éa aranykalászos kifőzés, vagy étkezőhely iparjogának felfüggesztésére. megye főispánjává.
A
jövőben
az
iparosok
arra
illetékes
szervei
élni
foggaadákká avatta a löldmivelésügyi miniszter megbízá— Leanylevente tábor Csíkszeredának ezzel a joguskal.
sából a máaodévet végzett legényeket.
ban. A Ka'á'ra leánymozgalom vezetősége elhaA felszólaló előljárÓBági tagok azt is megállapí- tározta, bojry augusztus 15 és szeptember 1 köA isékeiy imádság eléneklése után diszmenetben
vonult el az iskola ifjúsága a zászló előtt s ezzel az tották, hogy az iparosoknak ninos képviseletük Csik- zött leánylevente tábori léteMt Cilkaaeredában.
vármegye törvényhatósági bizottságában. Igy ebben a A tábor w-s'téBét Ko'ias Eszter dr. a loáoylevontu
ünnepség végetért.
közigazgatási testületben ninos aki szakszerűen képvi- mosgalom oranágoa vezetője éaZ&karlás F.ora s Kaselje a vármegye iparos táiaadalmanak érdekeit Az láka Igaaga'ój* v>ígrk. A tábort a csíkszeredai SsIrodai alkalmazó* tat ÓB raktárnokot elöljáróság utasította az elnökséget, hogy ebben a tő-Márta főgimnázium b tn helyezik el. Erdély terűfontos kérdésben, illetékes helyen előbb járjanak el. térőlmlategy 100 t&nltónő vess róiztat&nfolyamon

Ti te fc

KÜLÖNFÉLÉK.

felven .Futóra" OsikazeotBlmon.

S

4-ik oldal.

C 8 I K|I

— A n ő n é t t r i f t n t t . „Moagó anyagosaiénak" nevealk • keleU arcvonalon folyó hatalmas össaecsapás aj hadáesatát A moataal
anyagcsata nem haeenllttaató taue aa elad világháború nayagcaatálval, meri manapság ai egéss
h adással sokkal moigékonyabb. A tüzérségi elók óul léi ugyan ma la megvan, de nem tart napokig éa nem Bit olyan óriási arányokat, mint
aa ellő világháborúban. Aa oreli srcvonalsnakaaaon a aiovjet tüaárség timadáaa elaó napján
mindöaaae 200.000 iövéat adott le, mlg 1917-ben
például a Nivelle-offaasivu idején tőbbmlllló lövést
lőttek ki. A tflaéraégi elókéailtéit a modern harckeealroham kiveti a aa anyagoaata enael éri el
tetőpeatját. A 2000 kllemélerea arcvonalon, amely
cink egy réaae a német háboraa arcvonalnak,
terméaaeteaen nem lehet mélyen tagolt védelmi
rendnert kl építeni, ngyhogy minden aaakaaa önmagára van utalva. A uját harckccalk, rohamlövegek, tlgrlank éa egyéb modern fegyverek aem
lehetnek egyaaerre mindenütt a a drótakcdály
előtt lefektetett aknanár aem blaenynl tértén akadálynak aa ellenaég gépesített acélkoloaeanaalval
nemben. A támadást tehát előaalr .hagyni kell
kifutni" és ellentámadással kell válaaaolnl rá. Ba
a moagó anyagcaata jellegaeteasége. Aa elaó voaalbaa fekvő gynlngság előaeör hagyja, bogy aa
e lenségeB barekocalk kereaatBlrohanjanak fölötte
a aaoknak leküadéaét a saját tüsgépekre blssa,
mlg maga aa eltenaégea harckocsikat követő bolsevista gyalogsággal veaal fel a harcol. Nlnca
nehenebb; mint kiállani aa ellenséges harckocalk
átrohanását a salát fedesékek felett, mert hlasen
az ellenaég nemcaak át akar tSral a vonalon,
hanem meg la akarja aemmlBltenl eaeket a fedezékeket. Saját gyalogságnak nemcaak izemben
kell harcolnia, hanem hátrafelé la a eaenklvül
állnia kall a aaját tüagépek tüaét la, amelyek aa
ellenségea harckocsikat már ekkor próbálják megaemmlaitenl, mikor aaok még éppen a aaját saakaaaon rohannak át.

31. u4«n.

L ATP O K

— Haláloaáaok latra Ignác gősfüréas és
cióplógép'.ulajdonos, Julius hó 25-én CslksaentImrén váratlanul meghalt. — A 68 évea ember
kerékpáron Igyekeaett ügyel lntéaéiéra éa e köabea érte a halál. A nagyaaorgalmn, ritka becaületeaségü Iparos hirtelen halála nagyssámu Ismerősei körében áltnlános résavétet keltett.
— Hoaó Jánosné ssül. Hozó Riaálla életének 80 lk évében folyó hó 28-án Calkisenléleken
meghalt.
— LMcheim Jánosné saül. Nagy Katalin 60
évea korábaa Julius hó 29-én elbait Cslkseentmértonban. Temetéae 81-én volt nagy réaavét
melleit.
— Politikai lagatót tartoatatott le aa
ügyéaaaég Calkdánfalvan. Zsigmond István
calkdánfalvl lakos as utóbbi napokban izgató kijelentéseket tett nyilvánosság előtt. Letbrtoatatták
él beklaérték a cslkaaeredal ügyéaaségre. A vlasgálat során kldtrQlt, hogy Zdgmoad István eaélaóséges pártok sservesését ls végezte titokban.
Megemlítésre érdemes körülmény, hogy Zsigmond
István nemzetvédelmi keresettel la kl volt tüntetve.
LielkliBDeret'en dolog a mai Időkben l-yen. munkára vállalkeanl. A ssékely embernek soha aem
volt terméazete a aavarosbaa való baláaaás. Mindenkor nyílt, harcoa nép voltuok. Nsm értettünk
ml a földalatti tevékenykedéabea. A ml kötelességünk aa egéaa történelem, folyamán aa volt,
bogy hacaületeaen helyt áll|unk ason sa óai földön ahová a Borsunk letett. Nagy kár, hogy Ilyen
elfajaások történnek, amelyek népünket megc*ufolják. Na ballgaatuak FI Ilyen megtévedt, mindenre kepható testvéreinkre. Oozdol|a meg ast
mlndsn aaékely einber, bogy egy-egy Ilyen Zsigmond látván mennyivel tudja jobban felmerni
nemaetünk helysetét a mai nehéa vllághelyaeiben
mint aa orsaágunk veaetósére hivatottak. N&m
tlsstességes ssándékn sa aa ember aki srra vállalkozik, hogy a kedélyeket zavarja. Ms ciak egy
kötelessége lehet a fajtája jcvójét ailvén viselő
magyarnak és ea aa, hogv mnnka területén, környezetében munkása legyen annak a magyi.r egy
Bégnek, amelyre ma vagy ho'oBp még nagy szüksége lehet a nemzetnek.

— J e g y z ő arak figyelmébe 1
Kimutatás a rétisséna beszolgáltatására
kötelezettekről, valamint Erkölcsi és vagyoni bisonyitvány, SzOletésI anyakönyvi
kivontt kapható a Vákár könyvkereskedésben.

Feloszlásra kerülő gyár, üzem

g'pt, vasaayKgberendezését legmagaaiibbsn vásirolom oeak nagyban
;

B I B O ANDBAS
Balatonszentgyörgy

— Közalkalmazott szülök Agyaiméba I
A Mtgyer Iskolaszanatórium Egyefcü'et svábhegyi
lskolasianatorlumAhan (Budapest, XII, Mártonhfgyl-ut 6) 70. OTBA IgényjogoBU t lag 6 - 1 8
évea fl.i ás leány gyenge, vérszegény, megerősítésre Bsorulé IskoSásgyermeke nyer felvételt ea
1948—44 1-ikelsl tanév első felire. O.-voal Indokolás esetében megboiaaabbiláBt nyerhet es Iskolaév befejeaéaélg. A felvett növendékek bent
sa likolassanatórlumban vlasgáanak éa államárvényas bizonyítványt nyernek as oraaág bármely
Iskoláját la végeaaék, vagy p.°d!g a Kultuasmlnlssterlum rendelete értelmében as ellő félév
után vliiuütérhetnek eredeti lntéaetükbe. (Kivételt képeznek asaaklstolák: kereskedelmi, tanítóképző, lycenm ) A svábhegyi Isko'asaanatérlumból
tüdőbetegek kl vannak zárva. A aaentgntthárdl
Iskolai Jtllegü tDdógyógylntéaethe könnyebb és
súlyosabb osztály van. Aa össaes kérdésekre résatetea tájéboatatást nyúlt a BudapeBtl Ktilöny
1948. óvl julius 10.1 162 saáma.
— öngyllkoa>ág. Ungnreanu Johanna 14
éves gyergyótö gyesi leányka csirkét lopott. Tattél
fnlfcdeaték és a magáról megfeledkezett leánykát
felelősségre vonták. A gvermek a következmény kid! való félelmében aidlel lá^ollátébsn Istállójuk egyik gerendájára felakasztotta magát. Mlra
rátaláltak, halott volt.
— Harmino napon belül korazerüaltenl
kell a saékelyföldl aaállodakat. Ai Orsságos
Idegpaforgalml Tarács frdnlyl bizottsága Birsaéken ülést tartott. As értekealeten panasaok hsng•ottak el a saókelyföldl szállodák ellen, amelynek
50 szézalékn nem felel meg a korsserü Idegenforgalom feltételeinek. Eiek aszá'lodák felsaóllitást kaptak, bogy 80 napon belül korBaerÜBltsék
atállodélkat, különben aa Illetékes hatóságoknál
megteszik a lépéseket aa érintett szállodák lparengrdélyelnek visBiavopâsâra.
— öngyilkosságok. Vármegyénk területén fz u óbbl héten kát önpyllkosség történt.
Antal Adim 81 évea rőtlen, káraonfeltiai gaada
a havadon főbe lőtte magát. Asomsl meghalt.
A más'k öngyilkosságot Korodl Sándor 28 éves
cslkssentBlmonl gaada követte el. Mindkét esetben bevezették a vizsgálatot.

— • fegyelemről. A közönségünk meaaae
áll attól, bogy fegyelmeaettnek lehetne nevenni.
Figyeljük meg. Abban a pillanatban amikor arról
van szi, bogy valamelyik közszükségleti cikk a
kényszerítő körülmények folytán izükebb less
— A „Hosasu fl'm" A Nemzeti Bzlnhás
kéaaen van a háborgás. Jelenleg a dohányfronton közkedvelt
székely művésze .Dini bá", Hossau
naponként észlelhető ea aa IdegfB kapkodás. A Zjltán, Budapesten
filmváilalatot létesített, amelyköaönaégnek tudomásul kellene vennie ast, bogy nek neve .Hisaaufl'm*.
fitután nemcaak játszeni
a dohány adagolást blioayos rendaaerrel lntéalk. fog n vásznon ea a kiváló
székely Fslnésrüofc.
Bs aa adago'áa gondoskodik mindenki saámára hanem sajátmaga Is gyárt flmeket.
aa eddigi mennyiségről. A megnövekedőt idegen- áa Blkert kltásuak a aaékely embernekörvnr.dlnk
forgalmunk foly tán aaonban ugy láiBalk rövidebb aáaáhoa eaen a munka területen amelyenvállalkoa múltlett ea a klaaámltott adag ls. Emiatt mponként ban o'yan tokán kaloakodtat.
a legaajoaabb klfakadáaokra robbannak a blaa— A kóaellatáei mlniaatar leiratot in
térlára nmu'yla hejlamos Idegek. Ds ntmc-ak a
dohánytösadék Ilyen liga'mia színterei a lerom- ténett aa Ipartestületek elnókelhea. A Közlott fegyelmezettségünknek. Gyakran meg&gyel- ellátásügyi miniszter a köz>llátáara vonatkoté
hetó ea a saomorn kép aa autobuse állomápain- logsaabályok betartása céljából leiratot Intéseit
kou. Eţy autotusara emelven 80 hely van minden aa Ipartestületek elnökeihez. A leiratbi-n megáialkalommal legalább 70- 60 utaB akar fe'aa:>llnl. Ispltja a közellátásügyi mlnlsztnr, bogy Egyes
Amikor ea nem tehetségei' akkor követkeaik a lparoaok nem tartják be lelki Lmeretes^n azokat
kifakadások áradta a „protekcióról" ÓB egyebek- a rendelkezéseket, amelyek B közssükségietl cikről. Pedig olyan egyszerű a helyaet. Csak gon- kek forgalmát szabályozzák ós Igy meg m-m - n
Csíkszereda m. város polgármestere.
dolkoanl kell. Harmkc aaemély helyére protekció gedett előnyökre teannek ssert Iptroslártalkkal
Ide vagy oda mégsem Ülhetnek be nyo'cvenan. ssemben. Esek aa Iparosok azonban nemcaak Baám 7302 1943.
Egyszóval mindenkinek látnia kell aat, bogy ml meg nem engedett előnyökre tasaeek szart, de
lehet éa ml nem lebet Ilyen háborús helyaetben. károa tevékenységükkel eu'yOBan veszel;estetik
A fogyasztó közönség köréből lübb panaaa
aa oraaág köeellátáal érdekelt ls. Éppen eaért a
Ea a fagyelemnek a legelső kelléke.
bangsott el hatóságomnál amiatt, hogy a nyílt
— A rógtAnblráskodás klterjesatése. minlaater felb'vja »z Ipartestület elnökének figyel- árusítási Hz'elet tulajdonosai közül egyesek üaleA Budapesti Köalöny kiáll a m. klr. mlnisatórlum mét anokra a Jogokra éa köleleaBlgakre, amelyek tűket a 666/2—1942 aaámu rendeletemben megrendeletét a rögtönblráakodáa u|abb kiterjeaatlBe n jogsaahályok ah plán as Ipartestületi pzéket állapított n-.tlvatartáBl Idő keretén belül, korábban
éa kihirdetésének elrendeléae tárgyában. Esaerlnt megilletik. A minlaater leiratában felkéri BB Ipar- aárják, vagy későbben nyitják.
a m. klr. mlniaatérum aa 1989. évi II. tc. 321. teatület elnökét, hogy aa ipartestületi laék a JöFigyelmeatntFm aa érdekelt kereakedőket
paragrafusában nyert felhstalmaaáa alapján a vőben fokozottabb mértékben ellenőrizze aat, vájrögtönblráskoiáat, mind a polgári, mind n honvéd jon a testttlett tagok betarlják-e a ft-nná'ló ren- arra, bogy a fogyaastó köaönaég körében a kereadelkezéseket.
Amennyiben
aa
Ipartestületi
saék
krdőkknl ízemben, aa Deleteknek egyéni, vagy
büntetőbíráskodás körében as orsság. Illetve a
honvéd büntetőbíráskodás egésa területére klter- flgyelmestetése nem volna elegendő, gondoBkodáa szakmai megállapodás alspláa való korábbi bez£
történt
arról,
hogy
aa
Ipartestületi
nék
feljelenrása vagy későbbi nyl'ása, a különben la meglevő
jesatl aa olyan lopáa és rabláa bűntettére la, amelyet a légi támadás alatt vagy aa aat követő tése alapján a rendelkezéseket be nem tarló ipa- eSeusaenvet erősill, ezírt a kereskedők tartózkodjanak aa egyéni akcióktól éa a nvltvatartásra
Időben a légi támadánsal sújtott területen a rom- ros megfelelő megtorlásban részesüljön.
— Elszaladtak aa árak. As idegenforgal- megállapított Időtartam alatt, üaletüket tartsák
bolás okoata helyaet, vagy aa ilyen terület egyéb,
a légitámadás következtében keletkeaett riadalom munk batalmaa méreteket öltött. Lesaegeaheijük. nyitva.
Nyomatékosan felhívom a kereskedők figyelklhaaaaáláfával, avagy a hadviselés érdekei aaem- hegy ehea mérten aa árak la felscaltdtak re
pontjából elrendelt klflrltéa, vagy elsaállltáa, vagy egéaa vonalot*, különöaen sok a panasz a fürdőink mét arra, hogy kasellátási ssempontbó! üaletüket
ellenaégea b?hato'áa folytán batóaágl lntéaked>s tájékáról. Mindi ntttt nagy mohósággal igyekeznek a hatóságilag megállapított nyitvatartási Idő alatt
nélkül történt tCmegea elköltöséB eBetén ennek a klhaaanálnl a konjnkturát. Egy l:ert>jér 2 P>-n- tartsák nyltvB. mert azok a kereskedők, áklk ekár
helyaetnek kihasználásával követnek el. A rög- gőt Is elkérnek. Nem la beaiélünk a tojás éz egyénileg, akár szakmai megállapodásra, a megtönblráskodás kiterjed a fent megjelölt bűncselek- egyéb élelmicikkeink áráról. NBOI leh*t eit Igy állapított nyitvatartási idő kereten belül üaletümények kísérletére és a tetteseken felül a része- czinálnl. Mégis csak vlgyáanl kellene a becsüle- ket beaárják, klteaatk magukat annak, hogy aa
sekre is. A rendelet kihirdetésének napján lép tünkre Is. Hlaaen leesnek még bék'ldők 1«, ami 1920. XV. t. c. 1. §. (5.) pontiában Ütköző árukor nem feltétlenül Csíkban kell nyaralnia :z nivenás miatt, eset'eg feljelentik őket, etlől eléletbe.
tekintve a 3000—1940. M. E. Bsámn reodalet 2.
— Hagy értékű aaüosipari asakköny v. embereknek.
— BraaaO város tanácaa Velneag görög- § -a alapján közellátási célra áruraktáruk esetleg
A asBcs Iparosok saámára nagy f riókB sadcs szakkönyv Jelent meg, melynek Írója, Nsgy Márton keleti lelkésa előterjesstésére elhatároata, hogy a tgénybevehetó leaa.
CilkBasreda, 1948. évi julius hó 26-án.
iiüea-mester Dabrecen. A saakkinyv magába Caaktetón, abol az Arpád-saobor állott, a felrobfoglalja a zaórmék klkéaaitését, festését éa fel- bantott rzobor helyére ea „'.gaaBág keresatjét"
Saáss a. Gerö,
dolgozását, teljes elapossággal éa ssaktudáasal. állítják fel.
polgármester.

Kel li ivás.

Nyomatott ösv. Vázát Ltjosná könyvnyomdájában, Caikssereda.

