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Elóflzetúsl ár
Pengó 8.— Negyedévre
Pengi 2 —
. PengA 4 — Példányonkénti ára 16 tillér
Kolloidra egy évre 16 Pengó.
Megjelenik minden vasárnap.

Egéaz évre
Keleló) kiadó:
Félérre
Üzv. Vákár Lajosűé i

Készüljünk...

Nyílttéri közlemények rflja soronbl .t 1 Pengő.
Kéziratokat nem ndunk vissza.
Hirdetési dijakat a legolcsóbban számijuk.
Kiadóhivatal : i'slkszereda. Apáti Mlliálv-ntoa 15. s

időkben nem a polgár dolga. Az öntudatos
nemzet fiainak kötelessége a vak engedelNinoaeu ember, aki oe érezné, hogy messég és a megalkuvást nem ismerő harc.
aa események döntő szakaszához érkeztünk.
Ha nem ezt csináljuk, akkor a legHa még volna, aki est nem látja, akkor a könnyelműbb játékot Űzzük a jövőnkkel.
teBtvéri összefogás szeretetével ismételten
figyelmeztetni kell erre.
OMápzló és bösi emlebDiavatâs.
Nem tudjuk mit boz a holnap. MindenAz elmúlt vasárnap, 1948. augusztus
esetre a báborusidöknek olyan a terűié
ssete, hogy minden pillanatban számolni hó 15 én avatták fel Urmánczy Nándor
emlékére Maroshévizen a családi sírbolt
lehet bármilyen meglepetéssel.
Még nem látszik tisztán az, hogy ne- mellé állított hatalmas zászlótarión az Erkllnk magyaroknak milyen meglepeté&t, délyi Férfiak Egyesülete, az Ereklyée
vagy feladatot tartogat a nagy világégés Országzáez-ó Nagybizottsága, a Hargitavérdöntó fordulata. Egyet azonban világosan nlja Jelképes Székely Község és a Csiki
és össintén tudomásul kell venni. A népek Ür«g Diákok nevében Dr. Sándor László
szédületes méreti! leszámolását mi sem ny. kir. rendőrfőkapitány által felajánlott
fogjuk ölhetett kezekkel a páholy nyugalmá- hatalmas ereklyés országzászlót, hogy hírból végig szemlélhetni. Valószínű, hogy a dejse az idők végtelenségéig Erdcly nagy
mi számunkra is elkövetkezik a magún fiának, Urmánozy Nándornak as emlékezését és kifejezze háláját az irredentizmus
kért való helytállás hŐBi ideje.
Erre pedig fel kell készülni. Ezídeig nagynevű apostolának.
Ugyanez alkalommal avatta fel Marosmég nem igen gondoltunk komolyan ezzel
a valósággal. Éltük a jó békeidők vesze hévis község a Siklódi Lőrinc szobrász
kedós, egymástrágó szórakozását. Közben által készített hősi emlékművet és a község
uagyokat szónokoltunk az egység mellett, ereklyés országzászlóját.
Az ünoepségun megjelent József királyi
miközben kiderült, bogy a legkézenfekvőbb,
legközelebbi dijainkhoz sem találjuk a herceg Őfensége, hatalmas bőszeddel fejezközös utat. Elkezdve a dalunktól végig a vén ki örömét és lelkesedését, hogy a
közélet minden vonalán ezerfelé gondol- világháború óta újból megjelenhetett az ő
kozunk. Nem vitáé, bogy mindenki a leg szeretett székely fiai kőzött, akik sokan
jobbat akarja. Da tragikus veszedelem, szolgáltak a m. kir. 22. honvéd gyalogamikor egymás gyűlöletébe robbanóan ker- ezredben és elestek a hazáért vívott szörgetjük a részleteket anélkül, högy végső, nyű harcokban. Az ezredből még életben
közös magyar életcílt látnánk. Olyant, maradtak megjelentek az ünnepségen. —
amelyért egyeinberként, bármely pillanat- Meghaló volt József királyi herceg őfenban készek volnánk egymással kezet szorí- ségének a köszöntése és üdvözlése, amikor az öreg frontharcosokhoz fordulva
tani és ha kell életünkkel áldosni.
Ne is beszéljünk. Legyünk őszinték. örömét fejezte ki, hogy életben láthatja
Nincsen meg BB életünknek ez a tartalma. Őket és üdvözölheti. Nem maradt szem
Szétfolyunk, ellobogunk legtöbbször idegen könny nélkül eme jelenetnél.
Erdély törvényhatóságainak képviselői
beállítottságok szolgálatában. U <jük, vágjuk,
marcangoljuk egymást sokssor egéBzen nagy számban jelentek meg, ugy az Urmánozy sírbolt orBságzáBzIójának felavatáértelmetlenül.
Bzekben az igen súlyos napokban nem sán, mint Maroshévis község nagyterén
lehet est tovább igy csinálni. A világ ese- történt hősi emlék és országzászló avatáson.
mények rohannak és akármelyik peroen
Csikvármegyét Dr. Kováts Károly főoly au fejlemények kö vetkeshetnek, amelyek ispán, Dr. Ábrahám József alispán és Dr.
a mi nemsetOuktól ÍB a legteljesebb kiál- Kolumbán József főrendiházi tag urak képlást követelik. Ezek a pillanatok egységes, viselték. A templomokban ünnepélyes istenegészséges, osstatlan akaratú nemsetet tiszteletet tartottak.
követelnek, mert hanem jóvátehetetlenül
Az Urmáuozy országzászlót Abos Jóelrontjuk a jövAnket. Ilyenkor nem ssabad ssef fAesperes gyönyörű beszéd kíséreté
kisvonalunak, fegyelmezetlennek, AnzAnek ben szentelte be. Kis Lajos kerületi reforlenni. Ha nem tudunk felemelkedni a hAsi mátus esperes a reformátusok nevében
lélek magasságaiba, akkor igen könnyen mondott gyönyörű imát.
meglepetések érhetnek.
Dr. Csiki Oábor unitárius kerületi fASokat ae magyarázzuk ne latolgassuk esperes az EreklyéB Országzászló Nagya történéseket. Bizsunk as orsság veseté- bizottsága képviseletében méltatta Urmánoy
sében. Minden erőnkkel éB lelkiismeretünk- nagyságát éa hervadhatatlan érdemeit.
kel álljunk a beosztásunkban. A katona
Dr. Sándor László inditványosta, hogy
fegyelmével végessük kötelességünket és Urmánczy Nándor emlékének ébrentartása,
higyjünk a felülről mutatott küzdelemnek megőrzése végett évente, Erdély felszaba
as igasságában éB gyAselmében.
dulásának évfordulóján keressék fel UrA sok bölcsködéa, a túlságos egyéni mánczy sírját a ssékely egyetemi hallgatók
útkeresés és helysetkulatás ilyen súlyos vesetósével a ssékely iskolák kitüntetett

Felelős saerkeBZtő:

vité:; R-ínaegh GyőzA

éa kiválasztott tanulói, avassák bucsuhelyül
Urmánczy pihenő helyét, áldozzanak az
emlékének es igyekezzenek példáját a hazaszeretetben, az önzetlenségben és a soha
nem pihenő áldozatkészségben követni.
Maroahéziz község elöljárósága az inditványt lelkesedéssel vette tudomásul és
ígéretet tett, hogy Erdély és MaroBhéviz
nagy fiának az emlékét a tanuló ifjúság
megjelenésének támogatásával és szállásadással fogja elősegíteni. Ugyanakkor farcádi Dr. Sándor László 1000 P. adományt
ajánlott fel a tanulók költségeinek részbeni
biztosítására. Lelkes hangulatban ért véget
atu-án a sírbolt melletti ünnepség, ahonnan
azután a község lakói, valamint a székely
vármegyékből megjelentek hatalmas áramlatban mentek a Főtéren felállított hősi
emlékhez.
Az ünnepség lefolváBa után közös ebédre
gyűltek össze a megjelentek, melyen rÓBZtvett J ó z s e f királyi herceg őfensége is.
Mellette ült Csikvármegye főispánja, Dr.
Kováts Károly, aki hatalmas és remek
beszédben köszöntötte fel a Kormányzó Ur
őföméltóságát. Nagy lelkesedéssel és tapssal fogadták az ünneplők a főispán beszédút. A királyi herceg őfenségét a rendező
bizottság elnöke köszöntötte.
A vármegyék küldöttei azután József
kir. herceg őfenségével az Urmánozy kastélyba vonultak és ott ünnepelték tovább
a kir. herceg őfenségét.

Szabadtéri előadás Csiksomlyón.
Augusztus 25 én délután 6 órakor a
pesti Szent Iirre kollégium ifjúsága CaikBomlyón szabadtéri népi magyar előadást
tendez. Az előadás tárgya: a művészi magyar mozgás, a tánc iegmagasabbrendü
értékeinek bemutatása.
Az elóadáB értékénél és jelentőségénél
meg kell állnunk. Alig volt napjainkban és
közelünkben fontosabb művelődési esemény, mint ez a müvéazi táncdélután. —
Molnár Istvánnak, a legnagyobb magyar
népi táncművésznek és BzakértAnek tanítványai mesterük vezetésével a nemzetvédelmi propagandaminiastérium és a levente
mozgalom vesetAségének támogatásával
bejárták egész Székelyföldet s utjuk utolsó
állomásaként CBikban mutatkoznak be.

• művészi magyar mozgás.
Itt nem ilyen-olyan kiBórietezgetéarAI
van szó: itt arról van szó, hogy as Asi
magyar mozgási elemek és táncok felhasználásával a jellegzetes magyar mozdulatokból Molnár litván önálló müveket, tánocal kifejezett zenével és kevéB szöveggel
kisért eredeti magyar mondanivalót tár a
közönség elé. Ahogy Bartók és Kodály
zenéjében, a nagy népi irók verseiben és
regényeiben megtalálta a magyarság legősibb kifejezésmódját, ugy talált rá Molnár István a mozgásban a jellegzetes ma-
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KovátaKároly dr. főispán assal fejeste
gyar klfejesésre. Amit alkot, aa egyedülErdély és népe szívügyem...
álló a világon, páratlan, hogy egy nép be beszédét, hogy a ssékelyBég ereje,
Antal István dr. nemzetvédelmi mlniBster
moidnlatokban feJesse legmélyebb Önma- tudása, munkája, élete és vagyona egyaránt gondoskodása folytán a Székelyföldet tábori szín-

gát. Ilyent oaak a gOrOgök tudlak valami- a Kormánysó Ur s igy as orsság rendel- ház járta végig. Ezzel kapcsolatosan a miniszter
P. Ábrahám Ernő országos nevll Írót és újságírót
kor klMilkuB tánekultussuk kOiben. Mol- kezésére áll.
nár látván a legősibb magyar műformát:
A főispán ssavait tiszteletteljes hódo- bízta meg azzal a feladattal, bogy tanulmányozza
föld életét.
a balladát fejlesatette látomásai, illetve lattal, felállva hallgatták a kösIgazgatáBi a Székely
A megbízatásáról P. Ábrahám Ernő a köveaette vlsasa eredeti jelenttségéhes éa bisottság tagjai.
vetkezőket mondotta az Estilap Bsámára:
aaerepéhei.
Ábrahám Jóssef dr. alispán jelentéséAi én szerepem, melyet nekem a nemzetPáratlan enrópai siker. ben megállapítja, hogy a vármegye kOs- védelmi propagandamlnlszter szánt, a megfigyelés
a színház hivatásának és további működéének
Molnár iBtván müveivel és tanítvá- egéssségügyi állapotai kielégitók. Az egéss kiépítése szempontjából „Olyan megbízatást akanyaival bejárta Olass, Németországot, Svéd ségügyl Bservek mindég késnél vannak. rok néked adni - mondotta nekem Antal Istváu
országot, Pinnorsaágot a bemutatóival pá- OyergyÓBsentmlklÓBon és a Qyilkostónál as dr. miniszter —, amit magam IB szívesen vállalratlan sikert ért el s a magyar propaganda egéssséges ivóvlsellátás érdekében miniss- nék amlér: szinte irigyellek. A Tábori Színház
és mllvelódés váratlan osatákat nyert ál- terl kiküldött ssemleuton van. A halva ezldó szerint Erdélyt járja. Eredj el, utazz velük
nézd vógig BZ elóad iaokat, tanulmányozd
tala. A flnn államfő aa egéss kormány je- saületések és a oseosemőhalálosások asáma együtt,
a közönséget s a tura befejezése után tégy nélenlétében UdvOsOlte a táncoló magyar rohamosan osOkken.
kem jelentést megfigyeléseidről, tapasztalataidról.
Bartha Attila dr. helyettes pénsügy- Megfordultok nigy városokban is, d - a körút Igazi
fiukat. Budapesti nagy müvéssestélyek után
Székelyföldre látogatott el, ahol mnvéssi igasgató elismeréssel állapította meg: as célja, hogy Erdély félreesőbb részelnek községeibe,
bemutatóinak legtöbb anyagát, a népi lán- adóflsetés terén a mult évnél is fokozottabb falvaiba vigyen a színház lelkesitést, buzdítást s
cokat, ballada motívumokat, dallamokat mértékben teljesíti kötelességét a oaiki szórakoztassa a közönséget. Mert Erdély és népe
Erdély a magyar gondolat, a magyar
Osssessedte. Viszont fogjuk látni a gyimesi ssékelység. Különösen a forgalmiadó terén szívügyem.
történelmi buatás fellegvára. Ennek a sok megosángók ősi lakodalmas táncát, a .régi mutatkozik nemremélt emelkedés.
próbálta áson, szenvedésen keresztülment ország
héjasát* B szentegyházasfaluaiak ssékely
Vités Bakó Oábor mttszaki tanácsos résznek éreznie kell minden gondolatunk, minverbungját.
Ismerteti, hogy nagyssabásu útépítési mun den törekvésünk az, bogy semmiféle áldozatot
nem kímélve, kuliurában, gazdag ágban felemeljük,
erőssé tegyük, a magyar nemzeti erő kiapadhaA uékely népfőiskola Javára. kálatok folynak megyesserte.
Vités
Miklós
âergely
tanfelügyelő
tatlan forrásává. Aminthogy az ma ia. Eonek az
Van ennek as elóadásnak egy benországrésznek a levegője igaai történelmi levegő:
nünket kellemesen érintO része. A mű- távollétében a tanügyi jelentést Lásár Géza a magyar küzdelmek és megpróbáltatások, a mavészi együttes bevételeiből fennmaradó dr. vármegyei főjegyző olvasta fel. A jövő gyar célok, eszmények, a magyar élniakarás leösszeget a esiksomlyói ssékely népfőiskola tanév elókéssületei folynak. Az iskolákat vegője. Erdély a magyar jövő, amely gazdagság
befejesésére fordítják. Tehát nekünk ad- tatarossák, festik, meszelik. Az oklevél- ban, kulturában egyformán erős Erdély nélkül el
képzelhető. El fogtok m^nni a székelyek
ják a főiskolai hallgatók munkájuk anyagi nélküli tanítók tanfoiyamokat hallgatnak, sem
közé, meg fogjátok látogatni a szórvány magyareredményét a neme jak a csiki, hanem az amelyeken — megfelelő tudás esetén — ságot. Eredj, nézz, lá s és számolj be nékem
össseB előadások után is. Dokumentum oklevelet asereznek. Az iskolánkivüli nép- tapasztalataidról 1"
nak ia ssép: Egyetemi hallgatók járulnak neveléssel kapcsolatosan a tanfelügyelő
— És én mo«t, hogy a Székelyföldet már
hozsá a ssékely nép főiskolájának befeje- jelentése megállapítja, hogy a mult évben végigjártam a színházzal, hálás szívvel mondok
60 községben össsesen 1700 nál több elő- köszönetet a megbízásért. 1 hónap ugyan kevés
zéséhez.
adást tartottak. 118 népkönyvtár van a Idó a Székelyföld problémáinak megismerésére,
Valamennyien legyünk ott Csiksom- vármegyében kOsel 16 ezer példánnyal. de a körvonalakat kivehettem B láttam a munkát,
lyón. Nemcsak azért, hogy a mi intézméa kormány a helyi szervekkel s a katoBoiin Imre gasdasági felügyelő jelen- amelyet
nai klrendaltnégnkkel együtt ennek a földnek a
nyünk felépülését segítsük, hanem azért,
tése
Bserint
a
gabonatermés
kielégítő
a
felemeléséért végez s amely akármilyen nagymert olyan művészi és magyar élményben
arányú ls, csak a kezdetet jelentheti. Autobuazon
lesz részünk, amilyen páratlan a világon vármegyében. A kauálókon gyér óa apró járva,
mírdenült láttam mindeneke'őtt a nagyB aminek elmulasztását nem lesz módunk- volt a fll. A kapásoknak kiadós esőre van szabású útépítő, utjavitú munkákat. Jóformán sessükségük.
A
gyümölcsösökben
jelantŐB
ban pótolni.
hol Bem volt két egymásután következő község
károkat tett a késői fagy. A kerti vetemé- közt utvoualrósz, hogy egyre másra ue találkoznyek jól fejlődtek, hozamuk kielégítő. Az
volna B figyelmeztető táblákkal: „Vigyázat!
CsikYámeiue lözratási bizMi ölese. állattenyésztés minőségileg sokat javult. tunk
Útépítés* Vagy „I. ^ an 1 Útjavítás1'. S az utak
építésre váró kőkockák, makfdám
Csikvármegye közigazgatási bizottsága
Az árvassék jelentését Jakab Lajos menténs aa bhidak
számára szálfák, gerendák. Min
Kováts Károly dr. főispán elnökletével 1943. árvaszéki ülnök tette meg. A csiki árva- dkövek
outi munkában voltak a mérnökök a kubikos
augUBStUB hó 14-én üléBt tartott. Csikvár Ogyek a lehető legnagyobb rendben mennek. munkások s a kőtörő gépek. Olyan nagyarányú
megye főispánja mindenekelőtt megemléBotár vármegyei fŐállatorvoB jelentése a munka, hogy Erdély maga nem is tudott ele
kesett vitéz nagybányai Horthy István kor- sserint as állategészségügy kielégítő. A gendő munkást adni elvégzésére s az ország más
mánysóhelyettes hősi halálának első év- sertésorbánc több helyen felütötte a f'-jét. részeiből, a Kelvidékről és az Alfö'dről is a munkások százait kellett idessállitaul. Erdély vasúti
fordulójáról.
As óvintéskedéseket megtbtték. Az állat- hálózata még nincs eléggé kiépítve, a Székely— A Gondviselés a magyar nemzetnek vásárokon nagy a kereslet. Az állalárak földön egyenesen katasztrofális s nagyterjedelmü
részeket egyedül ezek az utak kötnek az ország
válságos időkben kivételes képességű férfi- magasak.
többi részéhez. Legtöbb helyen már be. ÍB fejezakat adott, mondotta megemlékezd beszé
A királyi ügyészség jelentése után ték, más helyeken befejezés előtt állanak ezek
dében a főispán. Történelmünk legsötétebb Barabássy József főerdótanácsos tett elő- az útépítő, u'javitó munkák s azt hiszem, nem
idejében adta nekünk Kormánysó Urunkat, terjesztéseket. Többek kösött megállapí- tévedek, ha nz1. mondom, hogy az ország legjobb
aki katonai téren becsületet szerzett a nem- totta, hogy a rendesnél nagyobb keretek- útja1 az erdélyi utak lenznek. A kormányzat ezzetnek B mint államférfi nagy-nagy nyomo- ben folyik a fenyőkitermelés. Aa idegen zel az akciójával Erdély egyik legsürgősebb és
rúságból emelte ki az orsságot. Astán as megssállók által kisajátított erdősterületek legnagyobb problémáját oldotta meg.
— De folyik a munka a többi téren ÍB:
uj honalapítás utján elindította népünket... rendeséBe gyorsütemben halad. — Újólag
szervező', az állatállomány f-ljavitáBB,
S amikor elktfvetkesett a nemset ujabb ssabályosták as erdőmunkások bérét. A gazdasági
segitőakciók (vetőmag, atb.) a Székelyföld villamegpróbáltatása, a Kormánysó Ur édes fia fenyőszerfák hivatalos árát felemelték. A mosítása, a vérbaj elleni küzdelem, kulturközBserzett as örök magyar katoessménynek gyergyóssárhegyi közbirtokosság vezető- pontok kialakítása, iakolák, leventeotthonok, kuldicsőséget.
sége elleni feljelentést illetékes igazsáügyi túrházak, stb. építésével.
— De a legörvendeteb-ebb, amit láttam, a
— Vités nagybányai Horthy István szervek a helyszínén kivizsgálták s az
székely nép rrkö'csi ereje: vallásosság, bensőméltóan a nemset hagyományaihoz, kemény, eljárást megszüntették.
séges cialadi é'et, munkaszeretet. Sehol olyan
bátor katonaként áldozta fel életét. Auguszsok gyermeket nem áttam, mint a székely vátus havában vagyunk. 1526. augusztusiban Uj megnyitás !
Uj megnyitás I rosikban, községekben. Az egyke mindenütt ismeretlen, ell nben szinte Bzab4 ly sz 5—6 gyeras akkori magyar államfő ugyancsak vitéz
mek. Ezt mondták nekem Sz pvizen és másutt.
MEGNYÍLT
katonaként életét áldozta a nemzetért. A
S Dltrón sz idegen megszállás alatt annyit szenGondviselés gondoskodik arról, hogy a A VÁROSI SZÁLLOPA ÉTTERME ved tt katolikus plébánostól, dr. Lóriocz Józseftől
magyar nemzet erkölcsi értéke állandóan
hallottam, bogy ott is a születések aránya a haMinden este Mlcsl Miska és
lálozáshoz 2 az 1 hez. Egy másik községben, hiremelkedjék. Most, amikor mindannyian hódohalk aeaekara hangversenyei.
telen nem jut etzsmbe, melyikben, de feljegyzélattal gondolunk Kormánysóhelyettes Urunk
konyha.
Slaőrenda Btetsk. seim közt megvan s m"g is fogom írni, 21 csadicső, örök időkre példát mutató áldozat- Kivét* B i i j u PigyelmM
ládot 'öntettek ki 9 gyermekért, de volt több
kiMolgéláa.
hosaialára — emlékének assal a hittel
család, ahol 12—14 gyermek volt. A SzékelySalvM
pártfogást
k
é
r
:
hódolunk, hogy a magyarok Istene est az
fö'dön a születés arány az országos 6 ezrelékkel
szemben 9 ezrelék. S a Székelyföld egyik nagy
V e n e a z Já&oa, -7-aa.d.égiáa.
áldozathozatalt nemzetünk javára értékeli.

34 Hám.

CSIKI

LAPOtK

3 ik oldal.

problémája, hogy aa egyre növekvő aaámu lakos- nak s tejtermékeken élnek. A nemsetvédelml pro- fegyveres kttsdelem nélkOlöshetetlen tarteaéka...
ságot el la tudja tártául, amennyiben padig erre pagandamlnlszter könyveket — főleg Nemaetl A lél«k megsebesülése, megrokkanása, megméra Saékelyföld elégtelen, a felesleget aa orsság Könyvtár és Haaznoa Könyvtár — bocaájtott ren- genése, megölése megfoghatatlan... Éppen eaérl
résaére tehertétel helyett erőforrássá timl. Ré- delkezésemre a aa Az OrBzág és a Vasárnapi a lélek erejét mindenek fölött állónak tartja éa
gen a kivándorlás veae te le a székely népBsapo- Újság számait — hogy az elóadáBokon szétosszam. a legmagaBabbfoku szellemi felkéaaDltség, felrodást, óriási vérvesateaaéget jelentve a magyar- A csángók közt osstottam aaét a legtöbbet. Nem- fegyvereséa ssent BsükséRél hirdeti megdöntheságnak, mert a kivándorlás jó Iránya Amerika csak azért, mert nagyon félreeső vidéken élnek, tetlenül meggyőzően I.. Küzdelmünket a lélek
volt és Románia. As utolsó hatvan esstendőben de azért ls, mert — pásztorok. A földművesnek harcterén la halálosan komolyan véteti aa ol140 ezer aaékely veszett igy el a magyaraág ré- nincs annyi Ideje aa olvasásra, as ó egész ideje vaaóval.
szére. A háború előtt 60 ezer, a megszállás alatt a Bzikadatlan munkáé. Felkeléstől lefekvésig. De
Bebizonyítja, bogy még a csatatéren la,
c»0 eaer. Tehát összesen 140 eaer, több mint bár- ott fenn a havasokban, legeltetés közben van nem csupán csak a fegyverek, a harcosok leBle,
melyik zaékely vármegye lakoaaága. (Calk vm. ráérő Idő a láttam, hogy ragyogott az arca, aki hanem sselleme és hősi lelke ls viaskodik.
magyar lakoaaága 130, Háromsaék 120, Maros- könyvhöz, ujaágboz jutott. A Székelyföldön a vá
Minden felelősségtudattól átiaaott, lelkiismeTorda 136, Udvarhely 113.000.) Hat évtlaed Blatt roBok, községek a nagy fenslkok széUn alakultak retes magyart meggyóa arról, hogy manapság éa
tebát a aaékelység negyedrészét vesztettük el. kl, s a folyók mentén. A havasok világából, a aa eljövendő békeévekben la aok asáaeaer főből,
Egészséges telepítési politikával elkerülhettük begyekből le kell jönni az embereknek. De nem lélekből álló, aaaseemü nemaetl figyelőkre, vlrvolna est a vérvesntességet, de az Illetékesek szabad őket magukra hagyni ott fenn Bem B azt rasatókra, rlaBsté órNaemekre VBU saükaége a
sem a Jelenség Igazi okát nem Ismerték fii, sem hiszem, gondo'kodnl kell azon, nem kellene, nem magyarságnak, mintegy nagyon fürgén mozgétenni ellene nem tudtak. A népmozgalom termé- lehetne-e klalakitanl kisebb központokat, szoro- kony BBBllemi nemaetl hadseregre, lelki honvédszet B éa a nemzeti erőt szaporító levezetése sabb településeket aa ó külön havasi világukban ia. Bégre I . . .
helyett mesterségesen próbálták utjálállani akiA kérdéseket világosan, tisztin látó megálBa a kis mű tehát a nemaeli élet könyve,
vándorlás megnehezítésével. 11a már tisztán látjuk lapítások. örvendünk, bogy a miniszteri megbízást mert ulbalgaaltáat nyújt a földi lét legtekervéaz okoL
ilyen nyitott szemmel teljesítették.
nyesebh, legtitokzatosabb zeg- zugaiban I
A blrtokelosatáa a lehető legegéseaégTudjuk, hogy a kurmány szeme állandóan
Nagyaaertt katona tud lenni — tapasstalatulenebb, mert az uralkodó típus a törpebirtok. rajtunk van. Érezaük, bogy AOIBI István dr. sza- tom sserlnt — a magyar nemzet, ha akar vagy
És az ia szétterpeBzkedő határokban. Igy egrár- vai szerint Erdély • a népe szívügye a nemzetnek. ha nem rontják meg idegen téveszmékkel, ha
vonalon állami beavatkozással Bem lehet a mező- Egy bét esztendő alatt évszázadok mulasztásait Igaz magyarok Igazán magyarul vezetik I.. De az
gazdasági, állattenyésztési éa > rdógazdaaági jö- potolják. A háborús korlátozásom dacára Erdély- ua. „Másik fronton" még Igen nagy fogyatékosvedelmet annyira növelni, hogy ez a fö d eltart- ben valóban olyan méretű építkezés folyik, amely ságai vannak, annyira, hogy aem 1b front aa, nem
baaaa lakosságát. Az Ipari fejlődés sem lehat csodálattal tölti el ennek a földnek ilyen támo- Is képez egyetlen, egységeB aaellemi éB lelki csaolyan gyors és nagyarányú, hogy a kérdést meg- gatásokhoz nem Bzokott népét.
tasorban harcoló hadsereget, hanem pusatán kloldja, marad a kitelepülés, amely a legegészséA székely nép hálás megbecsüléssel látja Bobb-nagyobb, rendaaerbe nem fogott, tehát rengesebb módon, vagyis a szórványvidékekre meg mindazt a jészándékot, amellyel a székely élet- deastleo, guerllla, szabad csapatokba van szétia Indult. Ditrón hallottam például, hogy onnan erőt bekapcsolják aa ország épitö munkájába. tagolva egységes vezetés és egységes cél nélkül.
a mull esztendőben száz székely családot tele- Csak azt mondhatjuk, hogy jó befektetéa a Szé- Tetejébe erre a szellemi-lelki harcra nlnca la korpítettek Saetmármegyébe, ahol székely falut al- kelyfölddel való törődés. Ea a fegyelemhez szo- Bzeriien felszerelve, felfegyvereave, nagyranekottak.
B csak kott katona nép me. fizeti mindazt az áldozatot veive I . . .
két napig hogy Besstercén jártam a társulattal s amelyet ma a nemzet erőfeszitéBélől kapott.
E ssörnyü történelmi széttagoltságunk ellen
ott szintén erőteljes, egéssségea ssékely települést
A fentlekben láttuk, bogy mennyi szeretet- küzd ea a könyv. Saent Igaaa van a szerzőnek,
ta áltam. Nagy hivatása van ezeknek a szikely tel szemlélődik közöttünk a a gitóakaráa. Be- mert ennél nincs eiőbbravaló nemaetl életkérdételepüléseknek — ha egyes eBetekben nem tör- csüljük m g azzal, bogy ezekben a kemény, sors- sünk I Különösen most, de mindenkor máakor ls 1
téntek ls mindig kellő előrelátás alapját. Beéke- döntő Időkben testvéri összefogással készülődjünk
Hirdeti, hogy „minden ember katonája kell,
lődés a nemaetlaégl tömbökbe, hogy igy laaaan arra a feladatra, amelyet esetleg éppen a közel- hogy legyen a nemzat nagy éa aaeut ügyének' I..
újra helyreállítsák a magyar népi hidat, amely a jövőben r ánk hárít a magyar történelmi sors. Erősítsük hitben a lelkünket.
aaékely magyarságot a többi magyarsággal összeIngadoaástnem tűrő, erőa lélekre van ssükaég.
Zsögöd és Szered a között egy 8
kötötte. Vérfelfrissitóesel az ottani magyarság Elveszett
Sohase feledkeaaünk meg arról, hogyan járköves gyűrű, becsületes megtaláló jutalom tnak B világháború során. Siakadatlanul győztünk,
természetes szaporodás arányát feljavítani. S az
idegen tömbökbe beolvadó magyarságot vissza- ellenében adja be a Vákár nyomdába.
aoha ellenség nem tette be országunkba a lábát,
megy arositani, felébreszteni bennük fajlaáguk,
mégis ml lettünk a vesztesek... Hibásak voltunk,
nemzetiségük tudatát. Mert aaokon a helyeken,
mert fegyveresen felkészültünk a harcra, de léahul a Kovácsok, Szabok, Kocalaok anyanyelve
lekben .nem voltunk elég erősek éa edzettek I
Irta: MATHÉ-TÖRÉK GYULA.
ma már román, fontoa, hogy ezek legalább tudgyózlez hadaeregünk mögött aa oraaág
Mivel jómagam már évek bosBsu sora óta Mindig
ják meg őaapáik nyelvén nevük jelenténél. A kilelki ellenállása roppant össae 1 Hihetetlen, hogy
telepítési politika terméazetesen nem jelentheti a minden tőlem telhető eszközzel Igyekszem a ma- aaok nem tudták állni a küadelmet, akik a súSzékelyföld gasdaságl kérdéseinek a megoldását gyarságot felserkentenl, mélységes lelki BaŰkségét lyos megpróbáltatások Idején i könnyebb terhet
is. Aföldművelés Irányítása az oksserübb erdő- érzem annak, hogy vltéa Csikós Janó esrades viselték I
kitermelés, a külömben elégaaép állatállomány .A Másik Front* („A szellemi harc módaaerel éa
aal hittük, hogy mlndnnt el lehet
faljavítása megoldandó nagy feladatok. Láttam fegyverei") c. nemaelébresató könyvéi, mint BBÖ- IntézniValamikor
fegyverrel,
vlrtuasaí. Ma már tudnunk kell,
vetaégea
fegyvertársa,
röviden
Ismertessem,
s
például kopár begyoldalakat. Esalendőkkel ezelőtt
hogy
ea
nem
elég
I.,
eszel
olvasóinak
táborát
gyarapltaam.
még szántottak ott — de éppen ez volt a baj.
A fegyvertartó keaek ma IB megvannak, a
Aa Blősaó-ból aa alábbiakat kell idéanem a
Az agrármüvelés által meglazult talajt a szól, a
lélek a sok csapás alatt meg edződött, da még
víz lassan lehordta, a maradt a kopár szikla. nemaet nagy okulásául I . . .
nem olyan erőa, mint a karunk.
Káért lejtőkön, a hol a talaj mindössze 16 centi•Bgy egyetemi tanár barátom egyebek köAkarnunk kell és as Is olyan less I . .
méter — nem tudom, ez-e a helyes mélység, de sött aat mondle, ba a magyart jellemeaul akarná,
Mag kell még említenem, hogy a Bzerzőnek
körülbelül ea —, aa agrármüveléat megengedni est két ssóval meg tudná tenni.
van két verseB kötete IB, de ezekkel Itt nem
nem aaabad. Maradjon meg az Ilyen talaj legelőAlvó nemnet I . . .
foglalkozhatom. An egyik: .Lélek a vártán", a
nek, rétnek. Viazont láttam pompás len-vetéseket
Ea mindenkit gondolkodáara késztetheti. . másik: „Lármafa"
olyan helyeken, abol addig nem igen termel ék.
Mivel engem meggyőaött arról, hogy valéAz előbbiből Idézem márványba klvánkosé,
8 kitűnően fizet. Mind az Irányítás, gasdaságl ben hibáink fölött könnyen átslkló, kényelem
nevelés, ha aaükBéges, beavatkoaáa dolga.
aneretó, alvó nemaet vágynák, saeretném feléb- meggyőződését:
.A ssó és betű a leghatalmasabb fegyver I
resateni bizonyon vonatkoaásban magyar fajtámat.
— Qaadag a Székelyföldön a föld mélye ÍB, Mindenkinek, aki elolvassa könyvemet, megaka- Ereje vetekszik bármelyik öldöklő fegyver erecsak ez a gazdagság nlnca kihasználva. Bányá- rom mondani: ébredj, mert mikor körülötted jével I.. A saóval éa betűvel éppen ugy lehet
kat, ipartelepeket a Székelyföldnek I A Hargita minden más nemaet résen áll te sem alhatss I ölni, mint a fegyverrel, de lehet vele olyat la
amit a fegyverrel Boha: gyógyítani, erőt
szinte kínálkozik centrálénak. Fel kell építeni
A lélekmérgeaéaről, korunk e láthatatlan, calnálnl, adni
I
mielőbb I
legfelkapottabb, legvessedelmeBebb fegyveréről éB hitet
Nincs okunk a caüggedésre, hanem Inkább
akarok
irai,
melynek
ereje
hatalmasabb
Bok
harci
— Éa meg kell oldani a székely fürdők kéra bizakodásra!
dését ÍB erélyes kézzel. Nemcsak gyógyfürdőkre esskösnél...
Valamennyiünkre szükség vanl
A bomlaaató propagandáról Irok... A magondolok, de magaslati üdülőhelyekre IB. A Bucsio
Sankinek sem ssabad otthagyni őrhelyéti
teteje s más gyönyörű kilátó pontok szinte kia- gyar lélek JóblsaemBsége fel sem fogja annak
AUnl kell a vártát lélekben ÉB testben
bálva kínálkozó helyek. Sajnoa, a szövetkezeti romboló hatását... mert ml magunkkal megelé- egysrántI
eszmét meglehetően lejáratták a Székelyföldön gedett, alvó nemaet vagyunk I
Végeseiül 1
Saeretném, hogy aki könyvemet végigolvassa,
és én mégis azt hiszem, szövetkezeti alapon kelMinden magyarnak feltétlenül el kell melene a fürdő- és üdülőhely problémáit megoldani, msggyósódéses ébresstője legyen a nemzetnek
Nem ssakemhereknek, magyaroknak kéaaült rülnie ebben a csupán 111 oldalnyi, magvas és
hogy a haaaon a székelységnek jusson. Ugy gonmélyensaántóan magyar műben I Mert legldőaaedolom, bogy aa államnak blatositanla kellene a ea a könyvi*
befizetett tőkét ÉB a minimális hasznot, hogy a
Amint ssokatlanul essményl és egyben gya- rübb 1 Még a költőknek és Íróknak ls I . . . Aa
befizetőknek ne kellje t féltenlök megtakarított korlati ssavalból kléraik, írása asm tudományos egyetemek, főlBkolák minden karán, de a köaépkíBebb-nagyobb tőkéjüket
mü, hanem nemset nevelő, nemaetébreaató, a Iskolák legfelső osstályalban Is foglalkoanl kell velel
L^gfelsőbbrendű, végső tanulsága ennek a
Bselleml
honvédelem könyve.
Igen nagy hatást tett rám a Qyimes-völgyó
könyvnek:
Meg
kell
említenem,
hogy
n
sserső
„A
mánek élménye. OyimeBfelsőlokon egy délután két
meg kell teremtenüak n teljes és tökéletes,
előadást ÍB kellett rendenni. As elsőt kizáróan sik front" alatt a lélek, a ssellem barcvonalát, egységes, magyar nemsetl sselleml és lelki hadcsángók nézték végig, köztük egy egézz csángó küsdóterét érti... Nagyon találóan állítja, hogy sereget I
azázad is. Csupa feltűnően magnstermetü, szép a lélek, a sziliem nemzeti frontja, csatasora caak
Nem, majdan, hanem aaonnal l
Bsál ember. Ezek a csángók a megszállás Idején essköselben különbözik n fegyveren hadseregek
az Idegen uralommal Bsemben kérlelhetetlen ma- tünvonalától éa bogy eredményesség aaempont Szoba-konyhás l a k á a t k e r e s e k ,
gatartást tanúsítottak. Erős, kemény fajt*, lssó Iából melyik nsgynbb átűtóerejü, aat eldönteni
esetleg elcserélném 1 nagy szobából álló lakámagyar egytől egyig. Fenn élnek a havasokban ssinte lehetetlen, mert felmérhetetlen.
Megállapítja ast Is, hogy a saelleml harc a somat belvárosi nagy ssobávai is. Cim a kiadóban.
s jóformán kizáróan állattenyésztéssel foglalkoz-

A másik front.
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— Nérmagyaroaltái. A m. kir. belügymlulsater 15 762—1948 II B faima elspján meggépi, vuanyagberendnését legmagasabban váaáengedte, bogy Bussek Gjula gimn tanár Bjwaéky
,olom oaak nfcgybhD
családnevet vlseihesB»
Matolciy Mátyás, Ifatolozy Tarnál, Tóth
János dr. él Paciolay György orsiágytllásl kép— Nől leventaveaatő tanfolyam kezUIRO ANDBAS
viseli levelet Irt Kállay Mikiéinak:
dődött. A cilkBsersdai fógimoéaiumban zugnsiBftlatoDBzentpyOrgy
39
tua 15-én saáa tanlibnó hallgatóval megkezdte
.Kegyelmei Urnnkl
munkáját aa orsiágoB nőlleventevezf-tő tanfolyam.
Meggyőződésünk, hogy Nigyntélléiágod minKÜLÖNFÉLÉK.
A mozgalmat a Kaláka leánynevelés Indította meg
den cselekedetét Magyaromág felvlrágoatatáaá
él az 1941- óta eredményesen dolgozik. A nemaak gondolata hatja át. Blannk abban, bogy a
A sokgyermekes anyák ünnepe.
letnevelő munkájuknak egyik legfontosabb réiae
világháború folyton mlyoibodó napjalbaa megAugusztus bó 20-án 3ient latvén napja. a veaelóképaés, amely leányainknak testben és
találja ait a helyei utat, ímelyen aa égési magyarságnak Járnia kell, hogy eieréves történelmi At első magyar király nemseti ünnepe. At lélekben való felkészítéséről gondoskodik. A mai
helyét elfoglalhaiia és megiriiheise a Jövőben ls. eter esztendős nemteli múltnak büszkesége. háborús Idők egyre komolyabban Intenek arra,
Sa a nap aeba ekkora jelentőséggel nem élt
alkalmat felhasználjunk a magyar
A most tomboló bábom viharában a nemaet a nemtet lelkében, mint éppen etekben a napok- hogy mindenviharálló
megépítésére. Néaaünk ugy
fennmaradása forog kockán. Fennmaradásunk bis- ban. Akkor, amikor élet halál hareot vivja társadalom
a leányaink levente kípiésére, mint ennek a nagytosltáaát meggyőződésünk saerlat csak ngy Indjnk Európa. latrán király volt aki a magyar nem cilu
munkának egyik eredményes akarászolgálni, hogy minden tliitauándékn, becsületes tetet elindította a keresztény kultura utján. sára. nevelő
A
tanfolyam
érdekes adatokat
épitd magyar eró össsefog. Ebben a remény bea Azóta a mi kia árra nemzetünk Európa védel- közölhetünk. Ebbenmegnyitójából
a
pillanatban
sa országban
elhatároiáannkkal honájárulnnk a nemiet egy- mében kerek ezer eaztendót vérzett. Az óti már 1800 leventeleánycsapat dolgozik
kétezer
ségének megteremtéiéhei • szerény erónket lliz- magyar katonai erények védelmezték nyuga- szakképzett vezetővel A csíkszeredai tanfolyam
teletlel falajánljnk a nagy cél érdekében éa a tot, kelet minden rohamával szemben Fogy- munkatervének komolyságát biztosítják a követNagyméltóságod veietéie alatt álló Magyar É'et tunk ebben az áldozatot baroban, amialatt mát kező előadók: vitéz A n t a l Aron elmaetea
Pártjába kérjük felvételünket.
nemtetek gyarapodtak. Ét ma itt állunk itmét gimnáziumi lgaagató, Kovács Károly dr. főispán,
liten áldását kérve Nagyméltóságod iie- a legnagyobb rilágégétben. Minden eddiginélCsipak Lajos dr. kánonok, országgyűlési képvimélyére és magyarságunk érdekében vógsett mun- batalmatabb ellentéggel szemben. — Minden selő, Bálint Stndor dr saegedl egyetemi magánkájára, vagyunk megkülönböztetett tlsstelettel: magyar embernek éreznie kell. bogy Jttvén tanár, Molnár István KALOT népfőiskolai tanár,
kásaséges hívei.* király ttellemébet kell meneküljünk védele- Giál Inre cilksseredai Iparügyi felügyelő. SáfA levélre vltéa Lukács Béla minlsster, a mért. At oltó magyar királyhoz, akinek áldó ráoy György dr., a munkácsi tanítóképző tanára,
Magyar fiiét Pártja orsságos elnöke válaBiolt. keze egy évezreden keretztül megtartott min- Pakots Káio'y dr. oresággyblésl képviselő, Nagy
Értesítette a képviselőket, bogy a mlnlssterelnSk, ket Európának ebben a tarkában.
István a kolozsvári tanítóképző tanára, Rhó Gyumint pártvezér belépésüket tndomásnl vette.
Az 1043. évi Steni Ittvén ünnepségekbe iáné oklevelei gaida, Zakariás Flóra leBtvér, a
Csikvármegye katolikus tzékelytége it egész Kaláka vezetője.
lelkével ét ői,tudatával kaposolódott bele. —
— Augusstus 21 ig meg kell Biervesni
Soha akkura ragaszkodással nem ünnepelt. aa oraaágban a kisegítő karhatalmi ala
mint ma. Minden városunkban éa kőtaégűnk-kulatokat. A belügyminiszter rendeletet adott
ben égnek stált az ima. Szent István azelleme Li, amelynek értelmében e bó 21-től érvényes a
biztatóer bátorította meg: nem veszhet el az köablatonság fokozottabb védelméről nemrég kia nemzet, amely ilyen mélyen hisz a múltjá- adott kormányrendelet, amely a kisegítő karban. — Csíkszereda várotban az Isvén-nap hatalmi alakulatokról intézkedik. A kisegítő karünneptége a tokgyermeket anyák megbtesü- hatalmi alalulalov cáijt a helyi rendőri őrszelétének jegyében zajlott le. Az országzászló mélyzet megerősítése, feladata ehhea képest a
előtti tértégen sorakoztak fel a szomszédos köarend és a közblz oaeág megóvásában való
kőztégek kitüntetéire ét /utalómra előterjesz- aegédkeiep. A belügvminiszter e.rendeli, hogy a
tett tokgvermeket anyái. Az ünnepi beizédet klacgltő ktrhata'mi a'bku'a'oknt haladéktalanul
Ctipak Lajos dr. kanonok ortz. képviselő fel kell ái ifani, As eaiei kapu oNtos Intéakedsmondta, szavaltak falka Elia éa Oyőrgypál Beket n m. klr. rendőrség bud •-pesti éB vidéki
Ilona. — A vármegyében ezen a napon 220 főkapitánysága lesel meg.
sokgyermekes anyát részesítettek pénzjuta— A rcasa tréfa halaloa áldoiata. A
lomban ós 204 anyát tüntettek ki A vármegye
stokázoa rosrz tréfánok halálos áldolakóssága kizel húszezer Pengót adott össze fa'u'ieiyen
van. Mit)ás Djmckos csikmadélahl lakos
jutalmazásra Olyan megnyilatkozása a társa- iata
lösRégbeu ái'sndó v'ccíődés célpontja volt.
dalmunk áldotatoaságáoak, ami minden dicsé aEgyik
éjszaka György Damoou 32 évea flital
retet megérdemel. Ebből ae ősszegből a nyolcl/tídt tf.rsaBÓgával
bRs.-feií lg;rir etilt, amikor
gyermekei anyákat részesítették elsősorban elhatározták, hegy megtrtfá'júk
Mátyá? Domokost.
jutalomban.
A jókedvű társaság be<o>ult a Mélyásók udvakolossvárl honvéd hadtest parancsnok,
A 220 pénzjutalmai izékely anya 1866 rára, a bác ajtóján dörömbölni kezdtek, egyszóval
mint Illetékes parancsnok.
gyermeknek adott életet örömmel telik meg „tréfát c?'oíltak." Az első álmából felriadt Mátyás
az ember lelke eien a számon. Mekkora áldo-Domokos ljrdt^DHn s mn'lkori háborúból meg989—1943 Ikt. U.
zat, mekkora vállalás ez. Példát lehet \enni maradt és azóta rti'eţet' tt M nllchnr puskáját
Paranos a rögtönblráskodásra.
as egyszerű székely asszonynak ebből a hősi előkapta éa kilóit a tér.-ini'ágra. A lövés György
Aa 1912. XXXIII. t. e be Iktatott Katonai életéből. A kemény, nehéz munkája mellett DomokoBt halálosan találta es rövid Idó alatt klBűnvádi Perrendtartás XXVI. fe|eietéban foglalt nem irtózik a 10—12 gyermektől sem. Vég- sscnvedetl.
rendelkeiések értelmében, a m. klr. mialsa'erlum- eredményben ez a nemzet jövője és erőssége.
— .Karda" vendéglőnél aa épltkeaéa
nak 1943. óvl Jullus hó 20 án kelt 3 940-1943.
Szent látván napját nem ünnepelhettük btfej^KŐdöt: és sa udvr.r, beáilék részére újra
M. E. saámu rögtönbiréskodás ujabb HlerjtBstése
megnyit. B'járat a torvénysz'k melletti utcában
tárgyában kiadott rendelete alapján, n katonai méltóbb tartalommal, mint ezeknek a sokgyer- a bátulró ki pus. Fcdettszinaij, kövezett udvar.
bSnt?tóblráBkodáB körében, a m. klr. koloasvárl mekes uékely anyáknak a megbeotülésével
— Bendelat a kereskedők ea Iparobonvéd hadtest egéaa területére kiterjedően, BB
— Bepülőhalál. Csikssenlslmorl Eid?e sok saatnláinak Illetékéről. A pániögyml1943. évi március bó 3 án 212. ikt. 0.1948. ssám Oábor gépészmérnök, tartalékos repülőh^dnigy nlszl-r
rendeletet adott kl a Biámlallletókkel kapalatt kell parancsomban felsorolt bűncselekmé- berepülőpilóta rcpülóbalált halt. Nebal csiksauotegyes kérdések saabályoiáBáról. A rennyeken felül a rőgtőnbiráskodás kihirdetését «Imonl Esden Antal m. klr. ctendőrearede;uek és csolatos
sierln: a kereskedők, vagy mái lparüiők
még elrendelem olyan lopás és rablás bűn- néhol farcádl Sándor Gizellának volt afl». 1943- d9lnt
UaletOk tárgyairól, vagy BB eaektól várható
tettére ia, melyet a légitámadás alatt vagy aal augnsatus 13 áa egy uj repülőgéppel próbarfptt- salát
kövrteleaek fe'ől űaletfele rénére kiállított olyan
követő Időben a légitámadással sújtott területen lést végsett, lezuhant és tzonnal meghalt. Gyá- Irat
első példánya számla árujegyaek klmutatá*,
• rombolás okoata helyaet, vagy aa Ily terület szolják a testvérei calksaentsImoBi Endas Erzsébet, könyvkivonat,
elsaámolásl jegy után — tekintet
köaelében a légitámadás következtében keletke- ftrjí'aett Ssóu5i Károiyoé m. kir. államrendőrség! nélkül
hogy azt a kiállító aláirta-e vagy
aett riadalom klbasnáléaával, avagy a hadviselés fókapltánybtlyeups neje, cslksimteimoal Érdes s m a arrtt,
köveikeső illetékeket tartozik Űzetni: Ha
érdekel esempontléból elrendelt kiürítés, vagy Adél, fsrcédi Sándor Margit, ftrjezett Dr. Siarka az Iratban
feltüntetett érték fóÖBriege BZ 50 penelsaállltás (1939: II l. c 147 4B 170 §.), vagy Janóné, fktcádl Sándor Jórsef m. klr. állam- gőt meg nem
hslsdje, öt fillért; 50 pangónál
ellenségeB oehatás folytán hBtóságl intéskedéB rendőrségi főlsnácfos te a kiterjedt nagyszámú több, dn Mái pengőn"!
ö^steg után 10
nélkül történt tömeges eköltözés esetében ennek rokonság. 31 évoa vo t, asép reménységekre jo- fiiért; 100-200 p-riíőigkevesebb
hu», fillért; 200-500
a helyaetnek klbasicálásával követnek el.
gosító síékely flu. akit nem lebnUtt elt-riterl a pengőig 50fl I rí; 500—1000 pengőig egy pan
A rögtöoblráskcdás kiterjed a fent megjelölt vessélyes repüléstől. PestsseoterrBébeten 1943 gót; 1000 p ingónál nagyobb összeg után minden
bűncselekmények kísérletére ée a tetlesekrn felül tugusztus 17. én szentelték be éB Szigligetre szál- megkezdett ezer pengőre egy prngó Hinták esik.
lították.
a régiesekre (Bik. 69. § ) Is.
— Csikvármegye u j vltéii aaektar- Eladó e g y modern hálószoba, m e l y
Felhívom a katonai büntetőbíráskodás alá
tartozó egyéneket, hogy d felsorolt bűncselek- toja. Msgiruk, hogy vltéa Eróas Siodor dr., Csikáll 12 darabból Oim a kiadóban.
mények elkövetésétől tartóikodjsnak, mert aki a vármegye vitézi saéktartója, Tusnádfűrdői szlvkihirdetés után a fenti bűncselekmények vala- aaéihUdéaben mrghalt. A csiki vltóal saéktertél
melyikét elköveti, rögtenltéló ellárál alá kerUI és tisztség ellátására vltéa Antal Aron glmnátiuml 2 d r b 86/130 cm. méretű 4 - 4 Bzárkőtéllel végrehajtandó halilbantetéaael bűn- c. Igazgatót kérték fel. Annakidején, a fels»Rbn- nyn kúlsö-belBÓ befelé nyilló ablak,
dulás első IdŐBaakában la vitéa Antal Aron Irá- teljesen j ó állapotban, fesve, vahődik.
nyította eat aa intéaményt. A székely kérdések
Koloisvár, 1948. évi augusztus bó 3-án.
Nemei dálnokl Veress Lajoa altáboroagy s, k., al'pos Ismerője Igaa testvéri szeretettel latéite B salva, Avegezve e l a d ó . — Oim a
kiadóhivatalban.
i_2
végzi ezután is Csikvármegye vltéal ügyelt
Illetékes parancsnok.
Nyomatút! öav. Vakár L Josná konyvayomdá|aban, Cslkaaereda.

N é g y országgyűlési képviselő
bejelentette belépését a kormánypártba.

Feloszlásra kerülő gyár, üzem

