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ItTy-iig-at ?
mellettem szavazna!.. Krre sok bizonyítékom
Sokat vitatkoznak ma azon, hogy a magyarság
van birtokombanI.. Sót még a latin nyelvtaIrta: Mm'.i-Tőrék OjruU nyűg. testőr-ezrede*. nárától is! De még tovább megyekI... Tudo- nova csiitiakozaek, Kelethez vagy Nyugathoz, Az ellenpartok a iugauiyoa&Db erveket vágják egymáshoz éa
Hitvány, jellemtelen emberek mindig vol- másom vau arról, bogy a latin nyelv mellett nem luduag dűlőre jutni. Van, aki csak Nyugatért
tak 1 Névtelen leveleket mindig irtak ilyen nm élet halálra harcoió egyik főfő szakemberünk, rajung «B lehetetlensegnek tartja a turánizmuat. Még
berek, de ez régente igen ritkán eaitt infg. aki azt hirdette, hogy a latinosság telte naggyá oapkeieii szarmazaauak lényét ia lekicainylik. (Igaz,
Ai utóbbi két éa fél év alatt járváayaüeröen és egységessé egykor nemzetünket (ami már bogy a legtöbb ilyeu vitatkozó nem napkeletről származik.) A turáni ábrándot csak fantaaztikua eBzmelábra kapott ez a teljeBen nemtelen eljárás, iragábanvéve lehetetlen állítási), a főváros futiaiaenak
tarijak ÓB nevetségesnek Hintetik fel a
annyira, hogy 1040 ősz^n Kolozsvár katonai egyik gimnáziumában tett szemieje alkalmával japán—magyar rokonságot. A lelki éa teati jellegek
megdöbbenve
tapasztalta,
hogy
a
VIII.
osztá
városparancsnoka kénytelen volt falragaszokon
küzós vonaai.il pedig merő kitalálásnak mondjak.
megjelent Hirdetményben és az őeezea ottani lyoaok közül a jó tanulók Bem tudják &z ilyen
Noa hat aem kiilönüa, hogy majdnem minden
napilapokban határozottan és keményen figyei szavak értulmét, mint soutum, Buasit, mitto, ezékrly kapun megtalálható á jupan krizantém motívuma, a felkelő nap ea a kirgiz tulipán? Nem véletlenül
mostetni a lakosságot, hogy névtelen levetek obiitua, propemetus, fero, atb.
nem a szakkönyvekből kimásolva faragta art oda
Feltette a kérdést: .Van-e értelme a hu- ea
tartalmát teljeBen figyelmen kivlll hagyj e.
a Hzókely ezermester. A vérebea van. Az diktálta neki.
Ei as aljasság aióta annyira elharapódzott, manizmus fenntartásának, ha nyolc év alatt Jó kót-náromezer éve ugyan már elBzakadtunk az ural—
hogy a honvédelmi minisztérium ezévben egy ennyi az eredmény az orsaág legjobb gimná- aiiajiaktól, de a motívumok azonoaaága azt bizonyítja,
ziumában!' A humanizmus elavult portéka lett hogy egyek vagyunk.
szigorú rendeletet adott ki ellene.
Muukor egy mandtsu újságot nézegettem éa
Európában"
— tette hozzá lehangoltan. Pedig
1942 karácjonyára én ia kaptam egy név
meglepodiem, hogy mennyi hasonlú arcot lattam a mi
telen levelet Budáról magyar rovásírással, mely itt m*g csupán a szavak, a betű tudáBáról van fujunknál. Az antropológia ia kimutatja, hogy a maben magánéletem legféltettebb lelki szentélyébe szó ; hol van ettől a főoöl: a iatin szellem át- gyarsag a tiszta mongol jelleget 5 százalékban, a
kevertet ÜO százalékban meg mindig őrzi. A mongol
lőtt mérgezett nyilat egy névtelen levélíró. vétele és áihasonttása ?!..
Biaony a „klasszikus" műveltségből or- sajátosság eróaebb ea az ivadekokban dominál. Tehát
Kilétét sikerül' kikutattatnom. Egy kb. 12 éves
egy mongoloid fél egy germán lipuaut vesz el, az
középiskolai leány irta, s ami aztán a legbor- szágszerte alraimaB aa eredmény, mert a ter- ha
utudokban feltétlenül a mongol jelleg lesz eróaebben
zasztóbb, édesapja tollbamondására. Éa esek mészetes ösztön folytán nem kell belőle a ma- észrevehető. (Pi. kiallo pofacsontok, ferde azemrés Btb.)
egyik fia vagyok a 14 milliós magyar nemzet gyar ifjúságnak, sem a szó, sem a azeilem, Lelkiekben ia vitathatatlan a nagyfokú rokonság a keleti
családnak, tehát személyileg teljesen és töké- melynek „kü.önösen képző' lelki hatására azt fajiestvereinkkei. Jo másfelezer eve ugyan elBzakadtunk
letesen feilllemelkedek a megtörténten. Csak mondotta egyik írónk, hogy erre a babonára tőlük, dd fajunk erősségét bizonyltja, hogy nemhogy
volna, hanem erősödtek lelki-testi sajátsáazt szégyenlem, hogy egy ösi magyar család 100 év multán ugy fognak visszatekinteni, mint aatnyultak
gaint. (Peida mindkettőre: 1. az árpádkori királyok
igen értelmes f»je ilyesmire vetemedhetett 1... a bossorkánypörőkre.
idejében a magyar zene hanyatlóban volt, ma a turáni
Szememben erkölcsi balott!
A latin nyelv védelmében eddig oaak egyet- Bzellem éa a Kodaly-féie ós zene mentése ezt még
A Nemieti Figyelő f. é. márc. 7-i Biámában. len ősalnte, de teljesen szubjektív érvet hal- jobban kifejlesztette; 2. az árpádkori koponyák arcnem annyira mongol jellegűek, mint ma egyes
.Tökéletes magyar szellemet!" lottam egy szaktanártól egy latioellenea elő- csontjai
vidékek koponyái.
o. cikkemre egy irodalmi partiián vagy komi- adás alkalmával: „Mind igaa uram, amit monTehát a faj kitermeli magát. Erőalti éa védi satácsitól névtelen levelet kaptam. Ai orvlövé dott, de ha a latin nyelvet kikOaiöböllk a játosságait.
gimnáziumból,
akkor
én,
a
feleségem
éa
aa
őt
szék jellemtelenségéhez és szellemi alaoBooy.Turáni ábránd' — mondják nevetve a nyugatrendQségéhez méltán az én, pontokba szedett, gyermekem miből fog megélni ?..
pártiak. Elfelejtik, hogy több mint 600 millió ember
Lehet, hogy a névtelenségbe burkolóaott tartozik a turáni népekhez öa ösazetartozandózáguknak
verhetettlen, tárgyilagos érveimmel szemben
mindinkább erősödik. A Volga és Ural vidéken
nem tárgyi ellenérvek bizonyítékait, hanem orvtámadómnak ia ez faj I Az igazság elpaláa- tudata
lakó baakir —cauvas rokon népek aa oroaz iga alatt
tolására
a
Közoktatásügyi
Tanács
köpenye
szemérmetlen személyeskedést tartalmaz a levél
nyögve mint azabBd félistenekre ugy tekintenek ránk
— a .Közoktatásügyi Tanács védelmében 1" mögé lopakodik. Vigyázzon, mert hátha aa elő- magyarokra. Wang Teh, Mongólia hercege kijelentette,
Erre csak annyit válaszolok, hogy a latin nyelv kelő Tanács nem vállal közösséget aem eljá- hogy büszkén vallja magát a távoli „nagy magyar
ellen nem ellenszenvből írtam. Sohasem álltam ráaa minősíthetetlen megvetésre méltó módjá- neppei" egynek éB eljön aa idő, amikor a turáni népek
reália kapcsolatokban lehetnek.
hadilábon vele. Sohaiem buktam meg latinból, val, aem a levél gyerekea, alacsonyrendü Budapesttől—Tokioig
A .Bozkurt* cimü török lap a turkok összefogásáról ir,
söt mi több, élA édesbátyámnak ki ny. gim nyelvöltögetésével, mely nélkülOa minden leg beleszámítván minket, magyarokat is. Afinnek ia büsznáziumi igazgató, a gimnáziumi tanulmányai, elemibb tárgyilagoaaágot, férfias, magyar em- kén hangoztatják rokonságukat. Japánban aat tartják,
hogy „Magyarország lándzsa Európa szivében". Büszkék
nyolc éven át mindenkor csakis jeles bizonyít- berhez illő helytállást I
ványa volt latinból s tetejébe 35 esztendőn át
Ha mindenkiben OBak ilyen szellemi, lelki, a velünk való rokonságra. De a hinduk közt élő mumánok éa „hunzák" ia egynek tartják magukat a
a latin nyelv kitünA tanára volt I A lesállásból erkölCBi ráhatáBt ért el az úgynevezett .klaaa- zu
magyarsággal. Tordai Sándor Lássló ezredes helyesen
kilőtt mérges nyila tehát nem talált, s meg- saikus' műveltség, ilyen bátor kiállást az óró- javasolta a „Nemzeti Figyeló'-ben, hogy a külügyvetéssel elhajítom I...
mai virtus, akkor biaonyára ütött a végórája minisztériumban osztályt kellene felállítani a keleti
rokonokkal való kapcsolat reáÜB ápolására. A turáni
Bizonyára olvasta a névtelen levélíró a ennek a holt müveltaégnek I
táraaaág működése igy ia felbecsülhetetlen.
Csak
aat
mondhatom
névtelen
levélírómcikkem után sionnal megjelent siakBierQ bíKelet telé vagy Nyugatra tehát ? I
nak:
.Si
tacuisaea...
I"
rálatokat a latin nyelvre vonatkoaóan a NemTartsuk meg ami jól Nyugat adott nekünk, de
Figyelmeztetnem
kell
orvlövéBaemet,
hogy
zeti Figyelő március 14-i és 28 i számában
ne felejtBük el keleti származásunkat sem. Azt mondaz,
hogy
én
nyugállományú
vagyok,
aaértmég
ják, a kereszténység nyugati. Itt nem szabad a fogalTamás Károlynak, a ma élő magyar filozófusoknak, ba nem is hivatalosan elismerten, de ne kegyeakedjék reám jogoaulatlan fölénnyel makat összezavarni. A kereszténység univerzális és a
fölött áll. Kereszténységünket a keleti hagyomáhivatottan és valóságosan egyik legnagyobbika letekinteni, mert én aa egésa ötévi mult világ- fajok
nyok ápolása nem zavarhatja. (Nem fehér lovat akarunk
tollából, aki még vllágvisionylatban is a ma- háborút végigharcoltam a legelső harcvonalban ismét áldoztatni.) A kinai katolikusok pagodastiluBU
gyar bOlesésiettudomány legértékesebb jelese I és nyugalomba igen-igen magas helyről, ön- templomukban ia imádják az Istent.
A 71 éves Tamás Károly három cikkből álló, ként, életpályám éppen legmagasabb csúcsainak
A keleti vérfelfrlsaités mindig UdvÖB volt orszáhatalmaB hurosatu cikksorozatában nemcsak a elérése előtt vonultam, mindent önaetlenül fel- gunkra. Igy ha a kunokat bölcB Béla királyunk nem
áldoava,
hogy
aaóta,
immár
hat
éve
minden
telepitette volna be, az Alföld magyar jellege nem
maga egyéni véleményét nyilatkoztatta ki, haolyan erőal Da a bessenyőbetelepitések is igen
nem a neveléstudomány két világhírű külföldi időmet, minden tudáaomat, egéaa maradók élet- lenne
feifrisBitették a nyugatiasodé Moson éa Sopron megyék
tudósának a meggyőződését is kimerítően hoss- erőmet, aőt még anyagi javaimat ia a magyar lakóit. Mi, székelyek őriztük meg legjobban nemzeti
ssan, szósierint idéite I Tessék elmélyedni eb- nemaeti eaamének szenteljem!
BajátoBaágáinkat. Legkevéabbé ml keveredtünk, azért a
Szent megszállottsággal kijelentem, hogy falu- és nepkutatók igazi paradicsoma a Székelyföld.
ben és sségyenkeive okulni!... Büszke öntudattal állítom, bogy nagy elégtételemre szol- önzetlen harcomat millió nemtelen névtelen Tradícióinkat ia a mi népünk őrizte meg legjobban itt
a Hargita vidékén viseletben, dalban, építkezésben éB
gál az, hogy három vaskos tudóBa as oktatás- levél ellenére ia, feltétlenül, rendithetetlenül főleg
erzéabeu.
ügynek, Bsóról-néra igasolta állításaim meg- és rettenthetetlenül folytatom legfőbb eszményKalotaszegre II. Rákóczi Qyörgy telepített 1660
k
épemért:
dönthetetlen helyességét, ami annál nagyobb
körül krimi tatárokat. A magyarokkal hamar ösaaedolog javamra, hogy nem vagyok ssakember!
,A tökéletes magyar ssellem* keveredtek és ma az erdélyi magyarság egyik legszilárdabb tömbje. Viseletük Bsépsége a turáni faj
Szentül hiszem, hogy cikkemben kifejtett véle- diadalmas megvalóaltásáért I
iziéaét bizonyítja.
ményemet hazánk lakosságának 99 99'/« szaAkadályok, gáncsvelések nem torpantanak magasRengeteg
példát tudnék még felhozni, de ast
valásával megerősítené 1... Bőt fogadást merek meg, hanem csak felfokoaaák, felajzzák baroi
hizzem, ez elég, hogy követni tudjuk n turul madár
ajánlani, hogy elAkéssQlet nélkül, meglepetés- vasakaratomat I
repülését ÓB büszkén tekintaUnk Kelet felé ml, a legsserOen, hirtelen megejtett titkos ssavasás ese
Szivem ssakad|áigl... Ha kell, a vértanú nyugatabbra ssakadt turáni vasérórssemek.
tén a glmnáslumi tanárok tulnyómó réssé ls ságig I
pókakereazturl és calksaentlmrel Ssékely György.

Névtelen levelek
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LAPOK

Mester Miklós

IA10V111K.
Aa afrikai angolszász caapatok húsvétra a legnagyobb áldozattal Igyekeatek döntést kicsikarni, ennek
ellenére aaonban Tállalkoaáaaik annyira sikertelenek
maradtak, hogy húsvét hétfőjén már caak felderítő
vállalkoaásokkal próbáikoslak. Az 1. brit hadsereg parancsnoka, Anderaon tábornok ugyanugy járt négynapoa
hiábavaló áttörési kísérleteivel, mint nem aokkal előtte
llontgomery a délkeleti azárnyon a 8. brit badaereg
kísérleteivel. Bgy „Tigris" mintájú német nagy harckocal előretolt és jól álcáaott állásból egymagában hét
ellenséges páncélost semmisített meg. Rendklvfil nagyok
voltak aa el enségnek páncélozott csapatszállító kocsikban és más klüönlegea jármüvekben szenvedett veszteségei is. A tengely erős ropUlókötelékei kiterjedt
bevetésekben támadásokat intéztek az ellenaég páncó os
jryülekeaései, gépjárműforgalma és utánpótlási szolgálata ellen. Készenléti területeiket erős hátassal támadták úgyhogy Bou Arada és Medjsz el Bab térségén
valÓBágos páulksserü meneküles jelenségei mutatkoztak. Aa invázióa tábor repülőterei elleni támadásokban
u Földközi-tengeren több mint 20 angol és amerikai
repülőgépet azétromboltak vagy erősen megrongáltak.
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Egészséges család.

Bgóanaégeanek lenni köteleaségűnk utódaink és
képviselő, asékely földműves család gyermeke ifja a
nemsetünk érdekében. Csak egésaségea embereknek
székely előkelősködőknek.
A Bsékelyek kezdettől fogva mind ssabad em- lehet egésaséges gyermeke, mint ahogy csak egéaaberek voltak. A ssékely társadalmi tagosódásnak nem aégeB fáaak lehet egésaséges gyümölcse. Esért fontos,
volt rendi jellege. A ma divatos prlmorság vagyoni ÓB hogy a szülők ha aat akarják, hogy egésaséges gyertársadalmi megkülönböstetéa! jelenlett a nem volt örö- mekeik és családi életük legyen, mielőtt hánaaaágot
kölhető. Az egyik luztrnm, összeírás alkalmával valaki kötnek, orvosi vizsgálatnak vessék alá magukat.
lehetett primőr, előkelő ssékely, de a követkeaő lusEzt ma már törvény Is előírja. Mielőtt még kitrumnál már ngyanaa a ssékely lófő ssékely, sőtgya- hirdetésre kertlne a sor, a házasulandók kölelesek
'ogos ssékely lett, ha vagyoni helyzetében rosszabbo- jelentkezni as illetékes tlastlorvosnál, majd magándás kövatkeaelt be. Aki viszont meggazdagodott, lehn- orvossal vagy állami Tüdőbeteggoedoaólnlésetben, Illetl gyalogoa és lófőssékelyből ls primőr. Kár a di- letve Nemlbeteggondosólntézetben tüdőbaj és vérbaj
vatos elókelősködés, mert a valóság as, hogy minden felől mngvlaagáilatnlok magnkat (aa állami Intésetek
ssékelynek egyenlő Joga voll. Hs akár primőr, akár eat Ingyen végalk), majd eaek blaonyltványa alapján a
lófő vagy gyalogos ssákelyt fejvesatésre Ítéltek és tisztiorvos ad orvosi bizonyítványt. További lépéseket
váltságdíjra, vérdljra került sor, est valamennyi egy- csak ennek birtokában tehetnek.
formán egyenlő özaaegben fisette. Da a lényeg az, hogy
Aa egészséges családi életnek csakugyan legfőbb
a esókclyek közt mindig a gyalogos saékelyek voltak ellensége a tiidővész és a nemi betegségek, különösen
óriási többségben. Bsek viselték a legsúlyosabb terhe- a vérbaj. Előbbit a családtagok egymástól, gyermekek
ket a történelem folyamán a haza óa a székely BZB- esüleiktől kapják meg. A vérbajt egymástól kapják a
badaág védelmében. A gyalogosok aoraa ma ls oaatály- házastársak, gyermekeit pedig vérbrj|al születnek. A
réBse a ssékely népnek. L-gujsbban feleslegesen sok vérbajos asszony randesan több vessltésen esik ál
A tunéziai harci eseményeknek 3 jellemző vonása füaet éa könyvecske jelenik meg a primőr-kérdésrói, mlnlóli első gyermekét a világra todná boanl — de ast
van: 1. Az előterep arra kényszeríti az ellenséget, mintha más asókeiy-kárdes nem Is lóieaatk. A primor- is betegen.
hogy páncélosait a keskeny sziklavölgyekben vesse kérdés nem aaooos a székely nép kérdőével, mert
Ellensége aa tgésssógeB családi életnek a saesaharcba. Ez magyarázza meg » nagy veszteségeket, csak kicsinyke részkérdés, viszont a gzékelv nfp kér
amelyeket a német—olasz páncélos eibárltáa az ellen- dése egyetemes jellegű magyarkérdés. Jobban tennék Iváa, résaegesaág. Risaeges embernek nemcsak békuséges páncélosoknak okoa. 2. A német közs'harcl a prlmor-kérdés kutatói, ba ehelyett » székely n^p sftge nincsen, hanem egészsége slncj, Bőt egéaaseges
repülők és vad-?zok egyre nagyobb mé'tékben kivi szik ssálea rétegeinek múltbeli saoclálp, gaadaságl és po- gyermekei sem leaanek. Minthogy a réaaeges ember
a részüket az elleuségeB páncélosok megsemmlsiti-séhöl. litikai helysetével foglalkoznának éa azon törnék a biíában rendesen aaegánység van, ennek nyomán tüdő3. Jellegzetes vonáa az in, hogy a tengelycsapatok fejüket, bogy ezt a jobbsorsra érdemes népet nagy tö- vész éa más betegségek járnak. Aa ilyen ember gyerminden erejét az akarat tölti el, hogy helyüket a vég- megében miként lehet ma társadalmilag, gazdaságilag mekei minden betegségre fogékonyak, gyengék, maguk
is résaegeaaegre hajlamosak lesznek. As a leány tehát,
sőkig . tartsák. A némát—olasz vtdók renditbotetlen ÉB politikailag felemelni.
aki gondol jívandő családjának egéasségére, nézze
uiháritáaán az ellenBég túlereje ismét megtört.
meg, hogy afclaek udvarlását elfogadja, ne legyen réAz orosz harctéren általában nagyobb esemény
saegeakedő, vlrtusot ombar. Mirt ha a törvényes viaanem történt, a tengely harci és zuhanúboinbázói súlyos
gálat meg la védi őt a tüdőbajostól éa vórbajoalól, a
gépi, vasanyag berendezését leg(nagas*bl>ao v isikárokat okoztak a vöröBek csapatszállitásaiban ÓB hadirósaegest csak ő tarthatja magától távoli
től om Obak o agy han
anyagraktáraiban. Néhány helyi harc volt a Donec
Hasonlóképen nem igér egésaségea családi életet
középső folyásánál Kurszktól nyugatra, B jirtói délaa idngbateg vagy elmebajos c -aládból aaármazó ember
UIRO ANDItAS
nyugatra ÓB a volchovl arcvonalon. A kubani hídfőnél
Balatonszentgyörgy
B:m Ilyen társtól tehát óvakodnia kell kinek-kinek,
a vörösek minduntalan ujabb erőfeszítéseket tepznek, 22
ulódal érdskébon, kik aa idegbajokat örökölni Bsokták.
eredménytelenül. Leningrad iiadifonioeságu colpontjait
Különösen ba aajátmaga ia id9gbeteg családból aaára német tdzéraég állandóan bombázza. Az orosz harc
mazlk.
téren az arcvonal most Leningrádnál k-jzdődii, majd a
TerméEzat;B»n mlndsnkinek vlgyáanla kell önVolbov mentén halad Novgorodig. Eihalad az Ilmen-tó
A szombaton megjelent kormáiyreodelet megelőtt, majd Velikie Lukinál ívben kanyarodik Szmo szüntette aa egyenesadók ntán klvsté&ra kerülő összts magára Is. Aki tudia magáról, ho<y egóaaségéveí ninca
lenszk és Orel irányában. Őreitől kezdve SruszKpn cs á>lami pótadókat és pótlékokat a helyettük egységeB eguazen rendben, különösen ha tüdőjével volt baja
Charchovon át halad a Donec partjáig éa Sztálinétól állami pótadót vezetett be. Ilymódon aa idén már nem vagy ép?ns*ggel nam'bdtegségbun szenvedett, addig
délkeletre Taganrog közelében éri el az Azovi-tengert. vatlk ki a rokkantellátás adót, a betegspoláel és gyer- ne is gODdaijOl' esnládalapitásra, mlg teljesen meg nem
Az arcvonal déli sarka a kercai félszigettel Bitemben mekgondozási pótadél, a nép- éa családvédelmi pót- gyógyult, nehogy aa orvosi vlasgálatnak kösvetlenűl
körülbelül Novoroszíjszknál van.
adót, a kincstári pitlókot, a rendkívüli pótlékokai éa aa esküvő eiólt kelljen majd ól letiltania.
Aa egészséges gyermekkor előfeltétele a kéaóbbl
Washingtoni jelentós szerint az Eţyesiilt Aliamok a hsdfelsaerelési adót, hanem csupán aa állami póthaditengerészeti minisztériuma közölte, h'iţy « rendel- adót, mely aa említetteken kívül magában foglalja a egéfluségrb ciálídl életsek. Ezért le különösen gondol
kezésre álló adatok szerint az egyesűit nemzeteknek légitámadások kártalanítási alapja javára befizetendő kell fordítani a gyermekek egésaséges gondoaáaára,
majd u Jv-ilésCre. Síben a Z ildker^aztez tanácsadás,
1942-ben szenvedett hajóveEzteei<gei több mint egy- kártalanítási hozzájárulást is.
millió tonnával haladták meg az épített hajóteret.
Bz aa egyszerűsítés lényegesen megkönnyíti a majd aa iskola van aagitaágünkre. Aki egósaaégel akar,
legalább minden hónapban egyszer
A berlini reggeli lapok első helyen a Ranger batóBágok munkáját, mrrt eddig egy.-s adónemeket már a saülós ülőit
magát (Z rdkereaatea tanácsadási) Nem
éazakamerikai repülógéphordozó hajó elsüllyesztésével minden egyenesedé u hn kt kellett vetni, másokat caak megvizsgáltatja
hanem lehatőieg Intéseiben zaül, minek nemfoglalkoznak. A Völklscher Beob.ichter kiemeli a jelen- bizonyos elapadók után, mely eljárási még bonyolul- oilhoa,
klsiouság, banem kényslem tekintetében ls r3ntőségét ennek a katonai műveletnek, amely Bulyos tabbá tette, hogy a hadfelszerelési adót nnmcsnk aa csak
előnye van. Aliami kórházak ÓB BsOlólntésetek
csapást mért a szövetségesek hajóhadára, valamint a öaaaeB egyeneszdók után, hanem még az állami pót- geteg
asszonyt aattlóara ingyen versnek fel.
kereskedelmi hajózás rendszerére. Az a tény, hogy az adók éa pó'.lókok ntán la kl kellett róni Aa uj rend- aaegénylogos
As ujasüiött gondozását Illetőleg nem kuruaslókra vagy
Egyesült Államok haditengerészeti mioisztérluma nem aaer most Eszi vonja a megszüntetett sdékat és he- öreg
kell hallgatni, hanem ismét aa orvolt hajlandó állást foglalni a német különjelentés lyűkbe állami pótadót rendszerezi! amelynek kulcsát vosra aasconyotra
vrgy a Zíidkereaales tanácsadásra, különösen
kérdésében, csak még jobban kiemeli az ellenségre aa egyes alapadók aaerlnt különböaő asázalékbsn ál- a változások
Idajén. (Eiválaaatás, fogzáa atb.) Bsael
mért caapás súlyosságát. A német tengeralattjáró fegy- lapltja meg.
nemcsak sok betegségnek veszi elejét, hanem Bok
ver as angolszászokat a számukra legfontosabb harci
Aa edófiaetőknek ls előnyt jelent a rendszervál- békétlenségnek la, amit a családban a roaaaul gondoterületen megfosztotta legerőaebb harci eszközüktől. tozás, mert a fizetési meghagyás kóahaBvételekor pon- zott gyermek sírása okoz.
tosan érteBŰl arról, mennyit kell egyeneaadók és pótAz egészséges családi élethez tarloalk BZ IS, hogy
adók cimén aa államnak flaetnle. A múltban ugyanis aaoo belül mindenki vigyázzon egóazaégére. Pontosan
az adófizető cesk az alsp^dók eiőlráaa után az adó- végaizi do'gát — aa asszoay háztartási munkájának
Csíkszereda megyei vároa Vöröakereazt egyesülete ívből szereett Indomáat arról, hogy a fizetési megha- kűlönöseu nagy saerepa van aa egéasségeB családi
özv. dr. Nagy Béniné elnök és Szász Qerő polgármester gyással már kirótt r dókon felül mivel tartozik még az é'etbea — d« amellett juttason Időt a pihenésre la.
Aa egéftBBágas csaiédi élet előfeltétele különben a Jó
elnökletével választmányi ülést tartott.
államkincstárnak.
laiás, h'iyex téplálkosáa ls. Hi valakit betegség keA polgármester éa az elnök ismertették az egj eAa egységeB állami pótadó nem adóemelés, mert rülget, idejében viz^^áitasi-a meg magát és persze
sület tevékenységét éa bajelnnlették, bogy a városban a megszüntetett sdósemek ku cs'.itsk öfcszrgr-B^sa tartsa Is b", imit uz orvo<3 rendel.
felállítandó kétszázágyas Uórh iz felszerelésének túl- altpjén állapították m-g pitédé ku'c-tát ós CHSR a
nyomó része biztosítva v»n. Az egv ^iilnt 'rgfontoHabb kezelés megkönnyítése érdekében történt* k ii->«-i_ó MA bírák Bzovátai údűló házában
dolga a hiányzó felszerelési tárgyak minél előbbi be- kirekltések ho! fe'felé, hol leMé. Si^mot:»vőbb kiszerzése. Ezt a feladatot a csik-,zeredai szervezet a kerekítő* csupán otl történt, ahol a líhtrYlEe'ói'pter-éír nem igazságügyi szolgálatban állók is
Vöröskereszt vármegyei szervezetévi,! egyiiltmunkál- eat lcbstővá tette, mint a lárznloll éa taMUmadísál.
kodva tudja csak m-'go'dani annál ie inkább, mert a Adóemelési jellege aa uj pótidinak egy tétéinél mégis nyerhetnt ^ folyó évi junlus hó 10-tőt juiluB hó végéig
Vöröskereszt a lehe'ő I~-gkor<aznrübben kívánja béren vas, mégpedig a f-a rzéslől saámllott öt f-vt-n belül terjedő Időlt-r- elb.lyetţet és ellátást.
A fó-nületben hideg és melegvlaea egy ágyas
deani a kórházat. A vármegyei szervezettel karöltve í'adoit ingi-.tl^notoa szerzett nyereség:-!: kH'ön jöveadakozásra szólítjuk fel a falvakat. Már most kérik, dohmadójáaál. Külön jövedelemadó uíáu eddlj Ufanls szobák 5 P. 50 f., kétágyea szobák 8 P. 80 I. és 11
bogy A tehetősebbek és a vállalatok tarleák kötelessé- miedössae lO'/o hadfelBserelési i-dA járt. mlg most a pen&ős aroa ksphatót. Csupán hldegvla ceo^áHatásaal
güknek, hojy egy egy ágyat teljesen szereljenek fel. jövedelemadónál általában érvényéé 110°/oos pótsdó egy ágyas saoba 4 P. 40 f, két ágyas 7 P. 70 f. —
A pénztári jelentés Borán kiderül, h^gy az elmúlt fog kivetésre kerülni. Einak célja ns-m annyira a kincs- Pútágyérl 2 P. 20 fl lart számítunk.
A melléképületekben hidegvíz aaolgáltatáaaal egy
évben természetbeni adományokon kivül 6237 pengő tár bevételeinek fokoaáBa; mini Inkább az, hogy as
ágyaa szobák ára 3 P. 30 f.. két ágyoBoké 6 P. 60 f.,
volt BZ egyesület pénzbevétele, abból 3849 pengői ingatlanpiacon korlátot aaabjon a spekulációnak.
néhány két ágyas aaoba 6 P. 60 fillérért IB kapható.
adlak ki a Így 2387 pengő maradt készletben. A jerövid Ismertetőtől IB kitűnik, hogy az egységes Pótágyakért ngyancsak 2 P. 20 f. jár.
lentést és zárszámadást a választmány tudomásul vette, államiE pótadó
jelentős lépést jelent adóegyben az elnökséget utasította, bogy a tagdijak be- köalgazgalásunkbeveaetése
jön még 10 aaáaalék klasolgáláal
felé. A legutóbbi költ- dl] ésA6szobaárakhoz
hajtását szorgalmazza. Ujabb ÓB ujabb tagokat is kell ségvetési vitában egyszerűsítése
Bsásalék forgalmi adó, valamint a Ardősgyetöbben
kifogásolták
adórendszerünk
gyűjteni, mert minden önálló keresettel rendelkező bonyolultságát, mely felszólalásokra válassolva Rs- -.ületnek járó aaemó yenként és naponként 60 fillér
magyarnak be kall lépnie az egyesületbe.
ményl Schnellvr Ltjos - pénaügyminlsater rámutatott körüli gyógyfürdői dlj.
A főépületben levő étteremben napi háromasorl
A folyó évi költségvetés bevételi éa kiadáai oldalát arra, bogy aa egyBaerűaóg éa aa Igaaaág elve aa adósegyaránt 7—7 ezer pengőben állapította meg a választ- tatás terén neheaen egyestetbető össze. Nfejtette, hogy étkezés 7 pengő, smlhea 10 saáaalék klssolgálásl dlj
mány. Ugyanakkor elhatározták, hogy a tagdíjakat a sdótörvényelnk éppen aaért váltak annyira bonyolulttá, Is jár. Köaellátásl Igazolvány, illetve élelmlsaerjegyek
cserkészek segítségével hajtják be.
mert a kormányok mindig aa IgasaágoaBágra, vagylB ssűkaégesek.
Szobákat junlus 1-élg aa Országos Bírói és Ogyésai
A polgármester előterjesztésére a folyó évi rendea aa egyes ember viszonyainak leginkább megfelelő adóztatásra törekedlek, ami elkerülhetetlenül maga ntán Egyesületnél Budapesten (XII. Bith György utca 20. sa.)
tröagyüléat május 8-án délntán 5 órára tűzték ki.
Szász dr. pogármeBter bejelentette még, hogy vonta a törvények és rendeletek nehezebb átteklntéBet. lehet Igényelni. A szoba Igényléssel egvldefűleg 90
A most megjelent kormányrendelet azonban aa (harminc) pengő előleget kell an O B. O. B. 81060
köspontl intézkedésre Csíkszeredán is meg kell alakítani a Vöröskerosst légoltalmi, egéssségügyi éa mentő Igasságoaaág Bérelme nélkül egysserűsltl adóatatásl ssámu postaiaksrákpénztárl caekkaaámlájára bcfiaetal.
saakoaatályáL A kérdés keresztülvitelére bizottságot tea dinerünket, a kösösaég esért fogadta megértéssel
Hét napnál rövidebb ott tartáakodás ssetáa a
as «I Intézkedést
fenti szobaárak 10 ssásalákkal eaelkedaek.
küldtek U.

Feloszlásra kerülő gyár, üzem

Jelentős egyszerűsítés az adóztatásban.

A csíkszeredai Vöröskereszt közgyűlése.
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nélkül maradi yachtok egyre siralmasabb állapotba köEgészséges táplálkozás.
rűinek. Mira a háború befe|eaődlk, alighanem megérAi egészséges táplálkosáanak teljea mértékben
nek már a feltüneléare. A ssűrkéesöld tengeren iem
A Cote d' Azur háborús arca.
kl kell elégítenie aa ember teltének ssük»*álelelt,
vitorla, aem füstfelhő nem mutatkoaik. Haagoaaa vlSzürke esőfelhővel bos a hideg Mlsstrál aa Alpok Bitoaó éhea slrályhadak várják a haaatéró halálsokat.
azonkívül nem aaabad olyan anyagokat a szerveseibe
felől. A Cornlche, a Toulontól Nlaaálg huaódó híres Vlgasstalan hnngulat — és ha a küszöbön álló tavaii
vinnie, melyek annak ártalmára lehatnék.
színtelenre sápadva tűri a tavasai vi- ••ínpompás vlrágsaónyegekel fog ls varássolal a tájra,
A teat aattkaéglelel: szénhidrátok, fehérjék, zsírok, Blviera-asakau
ostromát, sokat magaaatalt ssépségének nyomai a Riviera nem kapja már vlassa régi varáasát.
vitaminok, aók, vla. Szénhidrátok•. lisat, enkor, kemé- harok
hiányosnak. Aa aaurpart nap nélkül cseppet sem
nyítőfélék. B «eket leginkább a novéayl ételekben ta- ia
Hermann Flddlkow.
nevére. A ilgurl-tenger Irányában hullámaó
l&ljnk meg. Hassuos, könnyen felhasználódé táplálékok emlekeatet
lejtők
már
lamét
aöldelnek
ugyan,
a
saélmentea
sarokeaek, felnőtt ember napi ssükséglele belőlük kb. fél- ban már ménédea mlmésalllattól terhes a levegő és
kllé. (Kenyér atb.) Fehérjék: bna, tojás, aaemearőaelékek,
Fejkertben vtrlt as Ibolya — a pálmák levelel
tej, aajt, túré. A teat felépítésének ssükséges anyaga minden
még szárazon zörögnek, an oleander, clpruaz
éa derékfájás, émelygés, aranyér,
a fehérje, napi ullkaéglet belőle kb. 6 - 7 deka. Zsírok: aaonban
és a plnlák lomhoaata még nem lehel friss gyantaf ^s^^Jk ttactátalan telnt gyakran caak
állati aalr, olafok, vaj. Eaek erőaen melegtermelő etelek, saagor.
Jv eméaztéai zavarok következménye.
elért fogyaiatáaak kBiönőaen hidegben fontol. Napi
Fürdőés
üdülőhelyek
idényen
klvDI
mindig
saaaükaéglet általában 5 deka. Vitaminok: lgan sokféle
játságos
szomorú
látványt
nyújtanak.
Elemük
a
pezagó
is segít r
van, általában a fenti anyagokból öaaaeállltott vegyes
kosát mellett vitaminokból Is eleget aaottunk kapni, élet, nyüzsgő embersokadalom, különben olyanok, miit
legfeljebb több nyers gyűmö'ciöt és aöldséget kellene a hadszínterek kiürített övezetei. Néhány nagyobb város Odesszai klvonnlásnk előtt hatezer pofogyasatanuok. ISili 1 jgiamerlúbb xözülök a konyhasó, kivételétől ma aa egész Kivl'ra olyan, mint tgy emlitikai foglyot mészároltak le a vörösök.
kívüle még többféle ásványi Bórs is aaükaégűnk van, bertelen übüklföldje.
A legtöbb keriea ház kapuján fakult cidnlii szoeaeket aaonban megkapjuk a vegyes kosaiban. A vla:
A tatorkai tömegsír feltárásával kapcsolatban
elengedhetetlen anyag. Liveafélek, lej, lisate vla atb. morkodik: .Eladói" .O cdÓQ eladói" „Soha vlaaza nem román katonai hatóaágok egyre ujabb értesüléseket
tírő
slkaloml"
A
kis
vlkendháatól
a
harmtncazobáa
fortnajában kb. napi másfél—kit liter visel veaz'lok
kapnak aa odaaSBál iakoaaág köréből. As értesülések
luxusvilláig minden kapható, Bőt akár egeaa Tudor- aaerlnt a GPU Odessaában aa 1940. éa 1941-ea évekinsgunkhoa.
kaetályokhoz
la
„olcsó"
péozan
hozzá
lehet
jumi.
Enben sok némei, ukrán éa bolgár nemaeliaégű saameiyt
A aattksegletek klilönbüaők. Éleikor eterl«t: a
aa olcsó pénanek termasaetanen Jó pénznek keli letartostateti és as ottani politikai fogháaba azállltalott
gyermek aránylag többel esalk, mint a felnőtt. Nők nek
lennie.
Egyes
kapuragassok
egészen
Ieplenetlenül
kl
1
B
egyötöddel keveBebbet eaanek, mini a férfiak. Ta-en mondják: ,Ha lehet, deviaáérl vagy padig csere meg- Aliltólag ugyanebbe a fogháaba aaáliitettak aok beaaaráblai éa bukovinai román családot Ezeket bolzetöbb étel keil, mint nyáron.
felelő külföldi ingatlan ellenében.'
vistaellenes magatartásuk miatt tartóatatták le. A togAa egéBsségea táplálkoaáanak beosstottnak kei'
Valamikor számtalan kiakereakedő vagy vállal- házban 1941. október elején öaaaesea mintegy 6000
lenale. Egy nap háromasor, legfeljebb uégysaer enni
uj német, román, boigár éa ukrán fogoly volt. A fogháa
elég, vlssnnt blbáa as napi egyszeri vagy kétszeri ét- kozó álma volt eaen a vidéken panalót, szállodát, ká- környékén lakó odeaaaalak elbeaaélese aaerlnt a GPU
kezés. Helyesen kb. 4—5 órának kell eltelnie ki* véházal, fodráazüileiet vagy divataaaloni nyitni. Akinek ügynökök 1941. október 13—14. napjain, tehát Odeeaetkeaés köaött. As egeezséges táplálkozás továbbá: elkerült eddig eljutnia, az már bizioa révbe la érkezett. saának a román caapatektól történt megszállása előtt
vegyes vagyis egyformán szerepeinek benne állati éa A pénz patakokban foiyt. A küifö.diek — éB majdnem két nappal, megölték mind a 6000 politikai foglyot,
növényi tápszerek, nyerz éa főtt ételek. Aa egéaasegeB minden vendeg külföldi volt — kél kéaael aaórták a aaok hoitteelét.Bobasem találták meg. Amikor a várost
ételek elkésaltése blsonyoB gyakorlatot igényel, mert fontot éz a doWárl. m most? A természet nem válto- megszállták, a fogház üres volt. A vizsgálatot veaető
nemcaak laleteaen kell főanl, hanem tlaatán, csinosan zott mtfg ujyan, az aranytojáat rakó tyúkok és az román hatóságok moBt aat kutatják, va|Jos a feltárt
fal 1B tálalni. A jó la, Jó szag, csinos és tlaata fellá- aranygyapjas birkák, melyek oly türelmesen engedték tömegsírban a GPU e 6000 áldnaata fekssik-e, vagy
laláa aa emésztést készitl elő, aa egéssségbea tehát magukat nyírni, eltűntek — mondja egy híres fűrdő- pedig aaokat Odesssa környékén valahol másutt kell
aaálloda Igaagatója. A viliák éa a ssállodák kétharmadszükséges.
réBBe angolok vagy nemzetközi üzletemberek kezén kereBnl.
Milyen anyagok ártalmaaok? Elsősorban a rom- volt. Nahány kivételt egy-két már szinte benaaülöttó
Német Távirati Iroda közleménye aaerlnt a
lott ételek. Állott étel mindig gyanús, megenni nem vált öreget leasámltva valamennyien elmenekültek. Es katynlAerdőben
végnett ásatások során április 28-lg
saabad, hacsak nem jégen állt vagy ha nem állásra a magyarázata, hogy az egeaa aaurpart mentén earekre 600 holttestéi hantoltak
kl. A klhanioláaokal a aaekésstttetatt. (Saalonna atb). Különösen a húsfélék rom- rug a desakával beaaegaett ablakú villák asáma. A mélyasonosBág megállapítása
mán egy máalk sirba
lékonyak, de a aöldségek Is. Romlásnak Indult ételt pompás parkokat és virágoskerteket csalán éz gaa temették el.
slltéa-fózézael nem lehet megjavítani I Artalmasak to- verte fel. A francia háztulíjdonoBok kertjeiben éB asoA lengyel Vöröskeresst bekapcsolásával most
vábbá a fertőaött ételek. Ha aa 'állat beteg volt. Ha kon a földeken, ahol aseiótt aa Ulataaergyárak saegfűa tej állott vagy beteg állattól Baármaaott. Zöldségek éa róssaültatvényel virultak, moat korai fóaelékfélék gyorsabban haladnak a munkálatok. A köslemény eanós gyümölcsök, melyeket megfogdostak, melyekhez disalaaek. Már a mult évben kiderült, hogy a Riviera tan felsorolja sok lengyel tlsstnek a nevét, akiknek
állatok boaaáfértek, melyeket patak- vagy foiyóvlazel áldott kilmaja termeit a kontlnena leglaleteaebb, leg- ssemélyazonosságát már megállspltetlák.
öntöztek. Ha aa étel nem romlott, csak keaeléze miatt finomabb fónelékjét. A franciák kezdik megerienl, bogy
A Siefanl Iroda jelenti: A délamerlkal államok
gyanúi, aat sütés fóiéeiel ártalmatlanná lehet tenni. azok az idők, amikor a napra éa aa angolBiása mlillo- fővárosaiban mély benyomást keltett a ssovjet—lenKülönösen járványos időben fontos, bogy csak elké- moaok utazási kedvére hagyatkozhattak, már végleg gyel diplomáciai kapcsolatok megszakításának a bire.
ssltett ételt egyUnk.
elmultak. Ma már a munkanélküli paradicsom is mun- Saovjet felfogás sserlnt n lengyel kormány hibája volt,
hogy állandóan annak as eltűnt 10 eaar embernek aa
Ártalmas lehet a vla, BŐI súlyos betegségeket la kára fanyalodott.
ügyével foglalkoaott, akiknek a holttestét most koadlk
terjesathet. (Tlfnsa, kolera, vérbaa atb.) Elsősorban a
A kis tengerparti fészkek majdnem teljesen ki- feltárni a Szmolenazk körüli erdőkben. A délamerlkal
folyó- éa patakvls, de olyan knt via la, amelyik egy- haltak. Gyakran már egyetlen vendéglő éa egyetlen államokban ugy goadolják, hogy a lengyel kormány
saerüen kővel bélelt vagy béleletlen, árnyékssékek ÉB parányi Bsatócsüilet Is kitudja elegilenl az igényeket. legelemibb feladata an volt, hogy foglalkoaaék ezzel
trágyadombok köaelében (legalább 60 méter I) levő,
A nagyobb helyeken, mint Toulonban, Canuei- a kérdéssel, nem pedig aa, hogy érdektelenséget muviaaaafolyásnak kitett kniakból ssármailk. Hasonlóben
és
Nizzában valamivel jobb a helyzet, különösen tasson az eltűnt lengyelek Iránt. Nyllvánvnló, hogy
képen Igen veszedelmes lehet a kösösen használt forNizzában,
a háttérben elrejtve tulajdonképpen Sslalinnak nem es a véleménye. Sztálin nsm engedi
rások vlae, ha aaokba késsel és edényekkel belenyúl- Ipari váronmely
ll.
Mintha
ai egéss partvidék lekOBSága a meg senkinek sem, hogy belenvatkoaaék a bolsevismus
nak. A gyanús vlaet caak 10 percnyi fövés és azután nagyobb városokba gyülekesett
voina ösaae. Aa Indiai külső, vagy belső ügyeibe.
pár érai állás után lehet meginni, különösen járványos nábobok, oross nagyhercegek, angol
lordok éa spanyol
Március közepén egy külföldi hírügynökség jelenIdőben.
hercegek aaonban terméBaeteBen hiányzanak. De nincs tette, hogy n ssovjet kormány kiutasítást tilalmat monVannak végül olyan anyagok, melyek akkor Is la ami csábíthatná őket: as állandóan harsogó sene dott kl a Szovjetunióban élő lengyelekre. Tájékoaott
ártalmasak, ha nem romlottak vagy ferlőiöttek. Ilyen elmúlt, as étlapok fölöslegesekké váltak. A híres részről ezt a jelentést most megerősítik és euel kapelsősorbnn minden ueeiea Ital, ilyenek a mérges gom- Píaasa Massénn, egekor a karneválok Idején mosgal- csolatban Kairóból még a követkeaóket köallk:
népünnepélyek sainhelye, főzelékpiaccá alakult
bák, stb. Minden sseazei Ital árt, legfeljebb aa eró- mas
Szovjetunióból Köaelkelelre és Skóciába asálát. A Caalno Munialpal fényűző épülete előtt néhány 11 tolt Alengyel
csapatok tagjai körében igen nngy nyugsabbek Jobban. (Pálinka I) Még akkor IB árt, ha valaki rossskedvű gesatenyeártu társasagában egy njságárus
uralkodik aaok miatt a hírek miatt, amelyek
naponta caak egéia keveset fogyaasl belőlük. Gyer- ácsorog — újságok nélkül. A nngyváioa legelőkelőbb talanság
a Bsovjetkormány valamennyi Szovjetoroszorutcája még moBt ia n „Promenade deB Anglalses" ne- sserlnt
meknek ssesses italt adni halálos bün.
Baágba
deportált lengyel állampolgárt, Illetőleg miadvei viseli, de méregdrága üzletei, melyek valamikor azokat akik
a véletlen folytán tartóakodnak ott, a
aa egéaz világ legértékesebb ékszereit, legfantassti- Szovjetunió állampolgárainak
tekinti. A Szovjetunióban
juuabb kalrpjait, legkificamodoltabb iaiésü szőrméit, élő lengyei állampolgárok köaött
sokeaer olyan assaony,
ruhaköliahienyeli és cipóit árusították, éppen ugy zárva
és saülő van, akik a külföldré Beállított lenvannak, mint a canneai .Promenade de la CrolBetle1* gyermek
gyel katonák hozaálarioaói. Eaeknek a katonáknak a
cililogó kirakatai.
alkalmas, jól megköselitheté
klutazázkor a zzovjetkormány biztosítékokat adott,
A pénamágnáeokra alapoaott üaletl forgalom he- bogy családtagjaik rövidesen követbetik őket. A saovlyéi, mint Franclaorsaágban mindenütt, Itt la a fekete jetkormánynak a lengyelekkel szemben megváltoztatott
piac foglalta el. A gyomorproblémák a múltbeli arany- álláafoglaláaa aggodalmat kelt a Szovjetből eltávoaott
kort már csak halvány emlékké degradálták. A zorba- lengyel katonák boziatartozóinak jövője tekintetében.
Ajánlatokat kérjük: Magyar Pa Réaavényállás itt aem lamerelien már, sa egytálétel — ugyan
Társaaág Kirendeltsége, Csíkszereda oimre.
kl gondolt* volna néhány evvel ezalóit — napról-napra
gysrapl'ja népiaerüaégét. As előkelő kis Inxusvendéglők diszkrét alkonyati világításukkal, hófehér asztalterítőikkel, értékea eaüst evóesaköaelkkel, tündöklő „Transsylvania" Bank Részvénytársaság
A közönség figyelmébe!
kriaiályálkkal — mintha sohasem lettek volna. A paKOLOZSVÁR
Hadlgoadoaáal célra a közelmúltban kla felárral 8 rányi résserpenyőn néhány pirított csiga előételként a
Alapíttatott
1872. évben.
salátával
körített
.beefsteak"
előtt,
es
a
leglukulluzibb
címletből álló poatabélyeg sorozat jelent meg. A müvéül kivitelű bélyegek történelmünk egyes korszakai lakoma, amit ma itt el lehet képzelni.
FIÓKOK: Calkaaereda, Gyergyósientmlklós, Zllih.
nak leglellegnetesebb magyar katnnatlpnsaln kereaalül
A megsiállócaapatokból a lakosság alig lát valaa magyanág dal vitéal erényeit szemléltetik.
mit. Mintha mladenbe, aa < kevéssé feltűnő Jelenlétükbe
LEÁNYINTÉZETE: Sallágyaomlyól Takarékpéutár rt.
A különleges és saép kivitelű bélyegek Iránt nem- la beletörődött Sót még örültek ls, amlknr végre megcsak a bélyeggyűjtői körökben, hanem a nacyköaönség aaabadltották aaoknak a fiatal angnl gentlemaneknek BETÉTEKET legaUuyöaebb kamatosásra elfogad.
résééről la élénk érdeklődés mutatkoaik. Ea a nagy- utolsó példányaitól is, akik egésaen n legutóbbi időkig
arányú érdeklődés főképpen annak Indható be, hogy tennlsssel és bakkaráttal töltötték Idejüket, hogy a VÁLTÓKÖLCSÖNÖKET f o l y ó s í t .
eseknek a kla felárral árualtott bélyegeknek a haszná- katonáskodás kénysserétől megszabaduljanak. Termélatával mindenki Igyekaalk a hadlgeodonás céljait esstesen eltűntek a Secret SsrvlcB emberei la. Baeket ÁTUTALÁSOKAT s i orsság bármely plaoára eszközöl.
aem nagyon sajnálja n bennaaülött nép: as a fagyoa
anyagi orejéhes mértea támogatni.
egykedvűség, amellysl as azkluslv feketepiaci étkesókăP
A bélyegek aemcaak sorosaiban, hanem na egyes ben eser frankot ia klflsettek egy-egy sslrosabb ebédért,
címletek külön kűlöa Is as Bssaea postahivataloknál mindig ssálka volt a neműkben
vásárolhatók. Hasaflaa kötelességünknek tersünk eleget
Hiába igyekaalk a pasarió terméssel minden ssépés aemsetünk élet-halál harcát segítjük, ha postai
küldeméayelak dljáaak leréváaára eaeket a bélyegeket séghlbát álcáanl, lassaaklat a Riviera kullssaái la meg Keresek megvételre egy kisebb fözflkopaak. Caaaes nagy yaobttlkStőjébea a gosdosáa
kályhát. Cím a Vákár nyomdában.
baaaaáljak.

A varázsát vesztett Riviera.
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LAPOK

KÜLÖNFÉLÉK.

— FELHIVÁ3 LAPUNK ELŐFIZETŐIHEZ
A gyergyótOlgyeai járás főszolgabírójától.
A „Csiki Lapok* kimdáhivatala tisztelettel kirí ae
— Qyergróezentmiklóa n] polgármestere. olvasóit, hogy az elSüzetési dijakat a legrövidebb Sa. 827—1043. közig.
Lengyel Ball gyargyóaaoatmiklóal polgármester halálával megüresedett polgármesteri sséket, a beiBgymi időn belül rendezői szíveskedjenek, nehogy a lap
nisatar Tóth Mátyás dr rlmaaaombatl áivaaaékl elnök- küldését beszüntetni legyünk kénytelenek. Lapunk
Felhívom a Borszékfürdö telepen levő
kel töltötte be.
az előfizetésekből ól. A mai nehéz viszonyok között
— Heghalt eaentgyórgyl Gyalokay Sándor nem tudjuk nélkülözni kintlevőaégeinket. — Éppen román állampolgárok tulajdonát képező elhaCalkvármegye volt főispánja. Sjenlgyörgyl Gyaló- ezért kérjük mindazokat, akik elismerik azt a mun- gyott villák tula,donosait, vagy ingatlan egyébkay Bándor Calkvármegye nyugalmazott főispánja kát, amelyet lapunk elvégez a vidéki magyar ujségként rendelkeaéare jogosult személyeket, hogy
huaaaaa b<legeük>;d; A után 1943. évi Április bó 25 CD
meghalt KoiozsvÁron. Gyalózay Sándor Calkvármegye betü szolgálatában, fogadják megértéssel jelen fel- aaok haaznoaitáaa iránt intéakedjenek s ast
kir. törvanyssekének elnöki Beikéből kerüit a műit hívásunkat és támogassanak ezután ia a régi sze- hivatalomnál jelen hirdetménynek a Caikvárvilágháború előtti Calkvármegye élére. Bat a (onloa retettel.
megye Hivataloa Lapjában való kőazététéltől
méltóságot, mint a kormány blaalml embere nagy
A .CSÍKI LAPOKkörültekintéssel látta el a világháborús idók nehéaaészerk. ée kiadóhivatala. aaámitott 16 napon belül annál ia inkább jagel kösött. Munkás életét ssámoa klthntotés ismorte el.
— Májua 1 én élotbolép a Saekelyfóld u] lentae be, mivel ellenkeaő esetben a 2640—
Tulajdonosa volt a II. oaatályu polgári hadlardomkerasatnek, iovagja voit a II. osztátyu poroos Korona- áUatogeaaaegűgyi rendelete Kollonnay Endre dr. 1941. M. B. sa. rendelet 7. §.-a alapján aa
rendnek. Siámna calkmegyel községnek volt a diti- ailátegeszíégtigyi főtanácsos, a fóídmlvelésögyi ul- épület igénybevételét fogom elrende ni a aat
poigára, ameiyet a mindenkor lgaaságezerető egyenl- nlsztérium erdélyi kirendulta^gének kerr-téb ri mükndó
segével érdemül kl. HJSBZSB kosai*-*! t«vekenyked>-a délkeleti ktrüie l állategéxzsbgögyi fe.b^yi-'óaég vese- hasznosítás céljából meghatározott személynek
utan 1917. évb^n vonmt nyagaionih* éa Kolotsváron lőjenek előerjesztésére a fóidmivelésllg) 1 ncinUzter el- fogom átadni.
elt a moai bekövetkesatt ha éiaig. HoiUeatet 1948. ev nataroita, hogy gDmőkórm6niei>aé teszi a Székelyföld
Gyergyótölgyes, 1943. évi Április hó 0 án.
áprllle hó 27-én Koioaaváron a háaitongárdi temetőben állaiáilomáoyar. A nspokban aztán ac erdalyi kirendeitiiég él is kdta a loaatkozó gyai.oriatl utasítást.
levő család: airboitban helyezték órók nyugalomra.
Dr. Fekete s. k.,
Ennek érelmében tenyesablkát, üszőt és tehenet to— Fényképpalyáaat. Az OrBaágoB Magyar vábbá kant éa tenyésakocát m»jui 1 iől csak uţy lesaolgabiró.
Idegenforgalmi Hivatal cslkl kirendeltsége u ján feuy- het Udvainuiy, Csik, Haremsaók és M ros Torda várcéppályaaatot hirdetett .Calkvármegye télen' címmel. megyu területére bevinni, ha az illetékes állatorvos
A palyáaalon caak műkedvelő fényképészek vehettek Igazolja, hogy a vásárlást megelőző 16 sápon b?iül as
résas. A bírálóbizottság örömmel állapította meg, bogy ail&tokas megvlaagáiu
Csomagolásra régi újság kilószámra
ások gtíaőkurban nem Fzen
a pályázók Igen ériékes éa kiváló anyagot kü'dtek be. vednek. A száUllts-'ii! járó esetleges feitóaéel VrSf" yi
kapható Vakárnál.
Aa első dijat Veranyl László, Budapest, .Baroiykó" padig ugy keli leküzdeni, begy ae álih'ofest ic^g'-r^ecimü kepe nyerte. Második lelt Sieboréayi György, zéabk után oyo'c rn poj bolü: Isméi meg ktl viasgHÍnl.
Budapeat, .Fal az égig" c.mü ívilkoslói. iiletőieg békás- A rendelet a magáoi'-nycezetctre la voeAtkozlk. A
BBoroai képével. Harmadik, Kovács Jenő c&lksz.-tedal retde el végrehsjtáaávi.1 egyidejűen HZ erdélyi á lat- 200/1943 vglii. «/.ir„.
főszolgabíró, „Uiban a ciucefeit" c'.mtt Igen szép es zgrtzaégüayi sto.gălal megkaadi a Saékulyfö d állatálÁrverési hlrdetmeny.
banguiatoB felvetelev«l. A negyedik dijai Vucscy Gyula lományának te:|aa gfimői or-mecreelt^pt i.
Or. Baúigli 1,-ií s ügyvád állat kíípvlaolt Üliá Károly
cMksaerediti iparten Uietl j.^yiűjek im-hI; .Hazafelé"
javára - ollcu luOU P — 1 t&k» én több tiovate'és jnalék.i
cimd felvételéért A niio.itiţ m/_ 20 dsrat kép.l
erejé f;, am. uaylbrta a kövüLoUia.e iUÚ»11ZIÍ6D níazletlizotAa tOri^u^Bnoak bcsszdiuiiaaâviil a cMk^zereJdl kir. i&ráalilrAH&ft 194J
VKaárolt meg a bcerkozetl piijbtDuve* kiizül.
évi (Ti5 HZ végzésével eirnn^eli klelpg i^sl végrf-h^jbúa foly^vaLyolí.1
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— Több elövlgyaaatossagot. Lapon* mr.s
tán vigrelnijittru nzbovriJAiől l'J43 évi uárclaa liA 2U-án lefoglalt
Iii*,
riii11
>
lAibHkju
14UU P — llllArre beoKüil lugóaágokru a cglkazeroddi klr. járáaheiyén birt «duok trrui a azerenc-^.'tlc gangról, amely a
bl.'óaág l'k. 1U7H/11143 sz végzéaévot
árverés elrendeltalvin,
v
e
s
z
ü
n
k
.
calkaaantimrei iaven;ék lógyakor.atán történt. A levenannak sz I9Ü8 évi XLI t. o. 20
>la|i)áo a követkeiA megték celbttlőttek, a ssükaéges elótlgyáz&lo'Bági IntézkeIktizvtttitüt tlljazDok.
uevezeii: Ur üslrgb Lajoa Ugy ved altil képvlaelt Bíró Károly
dés uélküi. Igy tört<ohe|.'.t uieg, hojry egy eltévedi
JSVÚH 100Ü f — f A juralékal. toválibá a {ogtatáal jkboyvból
A B A H T T E 2C
ki oeiu tilnú máa fogU^Dt^k javáia la az árveréa megtartását
goiyójuk halálra sebezte a merőre igyekvő Sióké AnHu lap. »i ll'.Hoilhv lat váo Uörut 11
elrendelem, d.< oaak r.rra az tiHtílrf, ba klelégll al jogai ma
tal 19 évea gazdalíjut, aM sériüeaáhe bt>!« ha t. Fij( » r l t Váinli tz-lför I.)
la fenDbll éa ba ellenük halasztó batályn lgénykereaet folyadalmaa példa ez a Bzereccsetleoseg hrra, hogy meglUaMi.u niQca, — végrebaitáat azenvedó lakásán, üzletében:
felelő óvintézkFdáa náiklii nem lehet ÍCKÓdtzpl mag
— Aa Erdélyi Iakola 2. aaáma. Az E dilvt Calkrákoa közaéglien leeudA megtartására határldöQl 1048 évi
bó 3 aapja ia* délután 1 oraja iűzetik kl, amikor a
levente kla puskával fli"ii.
IiVoVa iegoj bb pz./m» V^rens Ernő sz. r^ail^s li.n má;ua
ug l' Ioglalt lugót: a iu 1 vürSs tarka t^hén. 1 borjú, 3
120 o'dü'on j'ient n»rg a szolon g->*d.-f éB viMo<í.vos hlrói-'
da alt juh a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igérőudk, de leg— Községi j e g y z ő u r a k figyelmébe. sariaiommM.
a cut"k Uutü! Vl»meljl)V a következői rt: alább a becaár "/,-ad részééit, kéazpénzlizitéa m llett el fogom
A jegyző urak azivea figyelőiét felhívjuk hogy Zc'icd' Pius: Ae lfjU9ág olvasókedv^ask Irányítása, adni, még akkor la, ha a bejeientfi [él a helyazloeu D6lu
uieg, ha csak clleukező kiváueágo; iráaban nem
az állítás kötelesek lajs'roma elkészült és E.-óse A;fr?d: X gyermek viás*: a mese éa a játelt. jeleune
iiyilviÍDlt..
Gá?p?rdy
SiEdor:
Po'rári
l'Volik
n
Sz^kr^lyfn'dön.
szükségletüket a Vákár-üaletben beszerezhetik. Lv cber-dorfer J*roî: B*aU htó tutltásik a po.garl
i's.Ln.-.oi-Jí, líi'13 éu á|>:il'!> hó lü-éu.
Mlbalka Jiaaer,
— Bövld hírek. György András 30 a</es gyergjó- i.ko áb'.. H Utlch L«szló: Afcbpr e'ek klváUszusa
klr. blr. végrehajtó.
ditrói gazda a maroBba fu'Udl. A vizsgálat megálla- fit clőVet-tliése, Fonay T>for: A mIIvessetl tárgyak
pította, hoíy öngyilkosság lír'ynt. — A húsvéti Bnne- tanítása a n^pisto ál-r, A. N <?v M kiOS: H^boruí
psk Matt a győri állami tanítónőképző egy n&gynfcb tudatlanság í z isl;c:abED, F.renrry öitflor: T. rm^He. tcsoportja látogatta végig a természeti ez-pa^gf-kbvn rsjíl Kzer'.áral: k^sv: scftc ( ld :yl <Í' !H|Í re- zrkijen
olyan gazdag várnagyén!-:tt. Meglátogatták s Szent Briez Emil: HOÍ^SSZÓM a az^r'^raV l-fzeieKebtz,
Osikszeredáb&n az O l t - m e n t é n , 3 ea
Anna tavat, Harglt&fürdőt, Caiksom'yót éa voltak s H.dvlg, Mibáy: Kúnyvek a serdülő Ha piobl*iniMról
fél h o l d . Érdeklődői özv. László LöríncGyllkoatónál. — A cslkasentimrel Irvecteifjuiág lőgya- éi pedagoziajaról. Márton Aroo: As lakolávkívü:l népkorlata alkalmával súlyos saerenc-tétlenség történt. nevelís Bró Vincii: Erdiiy története Hl,M;nyát
nónétl Csíkszereda, Mikó-u. 12. sz.
Sióké Antal 19 evea levtnlelfjut hasba lőttek. É e'.ve Ernő: Er>8saégvédelem a Hiza szolgálatában. Fúna;.
Bzélyes Bebével beaséllltottík a calksaeredal kiizkor- Tibor: U.mutató mlliedve'ó előadások rend zeséhez, ü4ö/19-12 - ght. azáui.
hásba, ahol Vltályos Géaa dr. sebészfőorvos megope- Mátéffy Győző: A haaycuánvmlivelas szerspe a nápArveresi hirdetmény.
rálta. — Rifi I'tváo gyergyóalfalvl cigány agyonszúrta fólskn ai neve'éahen, D nyl K-roly: Kossu'h éa a fclD Balogh Lajos Ugyréd által képviselt Klein Józa*]
Borcsa Jisa 'f n-.vU legénytárait.
egvezís, Se?ne-Y Liss ó: NÍÍÍ' bőjll i^s buivéll sto' áaok
iavára 1500 P— ( tó ke éa több kttveteléa aa járulékai erejéig,
— Halaloaázok. Szőke Aita! 19 évea korában C-ikban, Kiasay Líjos: Kii ő MÍH'ÓS :em^tezet , ainennylieo a köreteléara tdóközben rénzletfizetés történt,
F.gye'ö. Könyvsaemle. — As Rrdi.'yl Inko a «rerk.-ss- annak iieazámitásÁval, a csíkszeredai kir. járáabi-óa&g 1942.
folyó hó 25 én meghalt Calkizentimrén.
évi P I9H6/1. sz. végzésével elrenlelt végrehajtás folytán
— H a r c s a Jdsaefne fiUI. Kosa Anns, pprllis őiége ó-i klidóbiv»i£ila: K i^rsvár, M^yar u. 38.
szenvedőtől 194J nvl november hó Ifl-án lefoglalt
— Köszönetnyilvánítás. Mindazon j i t-ará- végrehajtást
26 án, 57 évea korában várst - nul elhunyt. A halál
1&70 P — lillSrre becs ilt Ingóságokra a Csíkszereda1, klr járáslalnknsk
és
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sz. végzísével az árverés elrendeltetvén,
htre városunk társadalmában mély rérzvétot vágott ki.
köaz'ia^tnt.
Bírnak az 1908. «>t XLI t c. 20 j-t alipjáa a következő megHitalát H>rc'B József veodéglőa mint f^rj Htrcsa felkerestek, ezu'on mondunk hálá:i
B
nevezett: Dr Balogh Lijoa ügyvéd által képviselt Klein JóH rc a J )s<ef és gyerme; ol. za'.í
Mária férjezett SifnteB Gáborné éz Harcsa Anna férjavára 1500 P. - f s járulék.1. továbbá a foglalási ikönyv— Kóaiönotnyilvanitás. Eza'o] is fo{>dj4t bdl ki nem tlinö más foglaltatok javára ls az árveréa megjozatt Dr. K'lslóf Ödóniic mint leányai gjáaso ji*.
tiltását elrendelem, da raak arra as esetro, ha kielégítési
— cslkciatóezegl id. Pál! Jósa f éprl is 29 én, hálás kOsr^Kt^nkrt mindazok, >:klt f !f j.hetetlen ns(rv- joguk
ina ia fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Igéoykereset
nénéok: civ. Ssab^ F r :ncné e'bun*. ta a'kalm^vftl a folyamatb
75 éves korában meghaii. Nyugodjék b^ţt-Hr-ghen I
n nlnos. — végrehajtást szenvedi lakásán, üzletében:
;emelésen
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bfizivg^en leeu-iő megtaitására liitá-ldádl 1948.
— 1400 eaüstkalasaoa gazdát képeatek kl
klfi
iczóal
i
dia'r.
S'poa
Andris
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n^j».
evi
május
; ho 10. napjának délut ul 3 órája tűzetik kl,
an Erdelyben megrendezett Idei m. klr. teli
amikor a b ró-ug lefoglalt mgóku. m.: 4(1 drb. loiznl deszka,
gaadaaagi tanfolyamon. Iimep^r». to^v •*• m. kir
10 drb vékoDy^iib deazka, 1 tehén I szakér a egyéb Ingósáfóídmlvelesüg^l oiiclset rlum erdA'vi Ursedeltsejre migoka». a ligtöBUft Ígérőnek, de legalább a heoaár •/, részéért,
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készpénzfizetés mellett el fogom adnt még akkor la, ha a
'lyen nagy ttgysseretf tici krroi'i fel a mezAgacdarâ^i
hejelenii léi a helyazlnen nem jelenne meg, ha oaak ellenIGYELMÉBE!
népneveies ügyét. Est a call sso'gá:jék a m. Ur. foii
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
hároaihónepoB g^tdaalgl tarfo yt.mok, Bmelye»'l?ój
Csíkszereda, 1943. évi április hó 13-án.
1942—43 leien 44 zajlóit le a klr«:id>-:t6ég munkaMihalka Joasaf
területen, össsesen 1400 hallgatóval. Kolosa vármegyéF e u j ó gerenda,
klr. blr. végrehajtó.
ben 10, Szilágyban 6 M .rostordábnn 4, Udvarhe yben •I
ienyó deszka óa
5, Háromszékben 9, Calktsn 4 és Siolnok-Dobokébfcn
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f« u y ő l e i n e z ,
I
í*»oyé gömbfa ée
6 tanfolyam vo.t, amelyeket egy.ói-egylg a legsz bb
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eredmények jellemeznek.
I
íeoyo léo és feiái.
v e o d e g l ö m r é s z e r e . Cim a k i a d ó b a n .
— Vlgyazat a knkorloamag vetéaénél. A
•
nyfl beveder-io,
•
fenyó- éB bükkkolozsvári ír. klr. Velőmsgvizsgaló Intézat f-ihlvja e
•
ía-ifu k Iio u •
gazdák ügye met a következőkre: Az elncu'.t 1942 n-zt a t á M r a CM ló
tendő a kukorica beérőére Igen ird^rzó volt B méf
a késel erásh fajták la ieljeaen ítélten, rendea vlztarlalommai keiülíek téli raktározssba, góréba. AB
Teriiét hét hold. Fekssik Szereda városintéaeihea mostanában cairéztattsl vizsgálatra beküldött
szép megjelenésű masszírozó és
ban, a vasútállomás mellett, a szeredai
kukorlcamlnlák között ennek dacára — valóstlnüleg
fürdó köaelében és a gyakorlótérnél. —
pedlkürözönöt, úgyszintén 1 fürdő
halykelan raktározás össsemelegedéE okozta belBŐ penészedéz folytán — főleg a Red K<ng éa Dámenl fajták Cim a kiadóhivatalban.
i_i kiszolgálónöt. Dóra-fttrdó, Csíkszereda.
legtöbbször roaBsui csiráinak (50°/o alatti) A hláiyoe
kelés elkerülendő, ajánlatos tehát, hogy a kukorica Keményszárú 44-es o s i z m a , fekete
elvetéare kerhiő magját, k hl önösen akkor, ba aa emiltett
gyapjú kétsoros öltöny csíkos nadfajtákról van aaó, előzőleg nrndecki meguirâstassa.
rággal, gyapjú télikabát bélelt el
Biael nemcaak saját érdekét védi, htnem as ország
kösellátáaát is előmozdítja a gaada.
adó. Csíkszereda, Apafi utoa 0.

Hirdetmény.

Kiadó kaszáló haszonbérbe
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