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Magyar ébredés.

vallják Krisztus igaziégait minvallania, in nt egyedei biztos u>»l, umelyen a eletükkel
uepek jövőjének menetelnie kell. Ezt az Krtaztus den vonalon. Vegyük észre u bennünk lévő formondott» magarai, akt HÜ Egyházzal azonoaitotta rongást és ne uugedjük, hogy farkaBOk pusztítsák
A Magyar Élet c. folyóirat, amely irányza- magát: Ki vagyot az ut, igazság es élet.
Kr.BZtus nyáját, nehogy az evangéliumi balgáktaval arra tart számot, bogy KindenbcD a magyar
Az Egyház miudig megadja a lehetőségei noz basoulitsuaa, akik elfelejtettek olajat vinni
életet juttatja kifejezésre, legutóbbi Bzámában egy az ujjáazllleteahez. Minden é/ben belekiáltja a magukkal, hogy na utáljon meg a világ lagymaolyan cikkel közölt, amely ellentétben van a lap viligoa: itt az óra a fölebredenh«z I (Adventi pzent tagságuuk miatt éa kiköpjön a azájából. Magunkfelfogásával. Ha elrettentő például vagy vita cé<- lecke) Az Egyház belső eletében is volt ilyen nol induljon el reform a mer egyszer komolyan
jából közölte a cikket, akkor még valahogy ment- lörienelmi ujjaazüit tea. A cikkíró azonban az ett krisztusi kegyelem lelkiismeretes felhasznáhető a helyzet, különben nem tudjuk megérteni. oxfordtzmuat jógtalaoul haaonlnja a clunyi rdortn- iítsavai I
Siékely
Liizli.
A nevezetes cikk, amely tulajdonképpen fele- boz, mért ez uem a tőrtenelmi Egyházon kívül,
let akar lenni Somogyi Imre szektákról irt cikkére, hanem az Egyház szellemében az Egyház tértarról értekezik, hogy szükség van lelki megúju- iéin be ül akarta és uiiivulte a leiormot. Mort
lásra, magyar ébredésre, mert a külföld (külöoö- hogy tdónkiut fel keli rázni a keresztéuyaóget, a
a nagyobb kenyérfejadag.
Ben a finnek) már régen felébredt és mi még keresztény eszmék képvinelóit ezt az Egyház ie
November eiaejétől kezdve orazágazerte
alszunk. A szekták figyelmeitetoek bennünket az elismeri, amikor egy X. P/UB pápa a s:azud ekébredés idejére. A magyar ébredés szükségessé jén belekialltja a világos: Instaurare omnia in ÍJ api 25 dekagramm emelte (el a közellátási
gót hirdetve egy mozgalomra hivatkozik, amely Christo I Megujilani mindent Krisztusban. De ez mininzter a kenyért'ejadagot. A magyar közelmár nálunk is szép eredményeket ért el (az oxfor- a jelmondat meg is jeiöli mindjárt uz újjászületés látási politikának ez a sikere kétségkívül az egész
ruagyar Qáboi'Ud gazdálkodásnak egyik legnagyobb
dizmua.)
utjat: Újjászületni Krisztáiban, akt. azt mon- eseménye.
Miodju országban korlátozások vannak
Nem vonjuk kútaégbe ezzel kapcsolatban a dotta, hogy: ég és föld ulmulnak, de az éo igéim ervéuybdn a ninei Eurúpaban egyetlen olyan orcikkíró állltáBát, hogy lelki ébredésre, újjászüle- el nem múlnak I S hogy el ne muijanak őröket szág aem, amelyben az illetékeaek ne folytatnátésre szükségünk van. A történelmi helyzetünk éB alliiotl igei melle. Azt moodotta föapostolauak: nak szinte emberfeletti és hősi küzdelmet a mina magyar élet vizsgálata ezt kétBégen kívül igazolja. kőszikla vagy ts én erre a kószlklara építem dennapi kenyer biztosításáért. A háborús eseméEzt az ébredést azonban ne keresaük a Egyházamat. A Kriaztus alapította Egyházon nyekkel kapcsolatban aokhelyen változnak, áitamagyarságon kívül. Miért kell egy Idegen mozgal- semmi gonosz erőt uem vehet. Törvényhozó és laban mkabb csőkkennek, mint emelkednek a
mat utánozni, amikor ez a magyar lelkiségnek vegrehajtó hatalmat IB adott Egyházának: akit kény ér tejadagok a a hatóságok minden igyenem felel meg. Nekünk nem oxfordlBta mozgal- megkötBz a földön, azt Éo ia megkötöm az ég- kezete arra irányul, hogy a legfontosabb élelmiszer
makra van Bzükségttnk, hanem magyar ébredési ben, akit feloldasz a fólJön, azt fii ia feloldom adagolása lehetőleg egyenletes s korlátozása mimozgalomra, Bmely vérünkből való, önmagunk az égben 1 Aki a sziklai a épített Egyház törvé- nél csekélyebb legyen.
nyeit nem tartja te vagy maH alapokat akar lerevíziójából fakadt.
Magyarországon a tavalyi igen gyenge terfektetni, mint Kriaztus, az az Egyházon kivül áll
A magunk részéről sajnáljuk, hogy a magyar éa megvetett I A gonoata^g majd mogkisérti az més kóvetkezteben a kormány egy évvel ezelőtt
BorBkérdéaekben vannak, akik idegen mozgalom Egyház képviaelöit, ds Krisztus imádkozott értük: kénytelen volt a kenyérfejadagot csökkenteni.
dicsőítésében élik kl magukat, ahelyett, bogy megtérnek eB másakai ia megerősítenek. A foly- Eunek a súlyos intézkedésnek, amelyet az orazág
önmagukba tekintenének éa számolnának a ma- tonos lelkikepz-<st éB ujjáazületesre, ébiedeare lakossága nagy fegyelmezettaéggel és önmegtagyar lelkialkattal. Sajnáljuk, hogy vannak, akik való buzdítást tartalmazza az a tény, hogy Krisz- gadasaal fogadolt, az volt a calja, hogy a renmagyar ébredéat akarnak oxfordiBta mozgalom tus Egyhazában együtt van a báráuy a farkassal, delkezésre allj azülcös készleteknél fussa s gasdicsőítésével. Sajnáljuk, hogy az idegenbő.l Deho- a buza a konkollyal, a jó halak » ros..z halakkal. dasagi ev végéig a igy kéaöbb további csökkenzott eszme dicsőítése éppen a Magyar Éet ha- De jön az Ítélet. A végső Ítélet előtt a törterélmi tesek elkerülhetők legyenek. A kenyerfsjadag
sábjain lát napvilágot. Ebből sok mindent meg- ttorazakokban bekövetkező itéle.ek, amikor Isten csökkentésének fájdalmas kényszerűsége azonban
értünk éa le ia vonjuk belőle magunknak a végBŐ mérlegre teszi nyáját, megrostálja gabonáját. Van- csak egyix intézkedése volt a közellátási miniszkövetkeztetést.
nak, akik nem várják be ezt az ítéletet, hanem ternek. Ugyanakkor, amikor ez megtörtént, az
Mie'ótt azonban rámutatnunk a magyar éb- önmaguk felett tar anak Ítéletei. Ezek « lelki egeaa voaaloi megindult a közellátás eB a terredés helyes irányáré, felhívjuk a tévutakon járó- ebredák, akik meghalljak Kriaztui szavát. Az menybaszolgáltatáa teljea átszervezése, vagyis a
kat arra, bogy a magyar életnek vannak hivatá- etiredőif sokszor korszakokat mozgatnak az Egy- azáaazazalekoa tervgazdálkodás.
Boa őrei, akik a sagyvaságokat visszautasítják és házban. Ilyen volt Cluny, Trlem, XIII Leo szoMas években éa idegen országokban általákeményen őrt állnak a magyar elet feiett.
ciális, X. Piua eucharisztikus, XI. Pius missziós ban mindig az aratási átmeneti időszak okozza a
Mert a magyar ébredésnek magyarnak kell mozgalma, magyar vonatkozásban Pázmány Pé ;r legtöbo gondot a közellátás terén. Ezekben a helennie. Amiként minden ember sajátosan, lelki- ellenreformációja, Probaaska és B:ingba katolikus tekben, amikor ujgabona még nem kerülhet piacra,
alkatának megfelelően üdvözül éppúgy a nemze- újjászületése, amely voltaképpen napjainkban la a regi pedig fogytán van, Europaszerte napirentek ÍB Baját lelki alkatuknak, nemzeti konst ná- folyamatban van. Ezek a mozgalmak azonban den sioKott lenni a kanyérfejadag továboi leaaálciójuknak megfelelően születnek ujjáés üdvözül- mind a történelmi Egyház ker<Ji-.!ben.iörléniek az litása. Magyarországon azonban az uj gazdasági
nek. Sok idegen formát Baivtuok magunkba a örök Krisztus akarata szerint. Hogy mi volt a ev kezdeten éa az uj termenybeszolgáltatás! rendgaadaaági életünkben, művészetben, Irodalomban Borsuk az Egyházon kívüli újításoknak ezt a tör- szer hitálybaleptevel egy napon, nem csökkenmoBt ugy látaalk egy lelki kényszerzubbooyt sze- ténelem igazolja. Sajnos mi magyarok a bőrün- tutték, hanem felemelték a kenyerfejadagot, ami
retnének ránk adol. Szerencsére azonban agyunk kön erezzük az Egyházon kivüii újítások átkát. annak a bizonyítéka, hogy az egy év előtt elmég nem bomlott meg és a halált okozó pilulát Az a tény, hogy ma azekták ellen (Somogyi Imre rendelt korlátoiáa helyes volt a az előrelátó poszektái) küzdenek a szekták (oxfordizmus) szo- litikát az átmenet idijére készleteket tudott megnem vesazttk be.
Hogy a magyar ébredésnek lelki ébredésnek morúan példázza a történelmi Egyház útjáról le takarii-ini s ezzel érezhetőan megnövelte a minkell lennie, ebben mi la egyet értünk a Magyar tért népűnk sorsát. Milyen faja tudni azl, bogy dennapi kenyeret akkor, amikor másutt a mlnÉlettel. Mert minden más újjászületés CBak felü- üokan otthagytak az élővizek forrásait ét cisz- deauapi kenyér mennyisége még szűkösebbé vált.
letes, tartalmatlan, gépies, kívülről ránk aggatott, ternák vizéből isznak 1
Az uj baBzolgáltatáai rend életbeléptetése
amely elnyomja a lelket az egyéni aaabadságot,
óta immár hónapok multak el s a termelési csata
a aaemélylséget. Mi pedig nem akarunk robot
Újból és újból hangsúlyozzuk, hogy szükség elaő fejezete sikerrel zirult. Enuek következménye
emberek lenni, hanem az Istentől kapott szabad van a lelki ébredésre, de legyen ez ujabb Cluoy, »z, hogy november elsejével Biterült a kenyérsággal akarjuk a magyar jövőnket szolgálat.
legyen egy ujabb pázmánypet-ires újjászületés, de fejadagot o.-tpi 25 dekára felemelni. S amikor eat
örvendünk, hogy végre máa berkekben ÍB Krisztus akarata azerinti tisztító művelet, magya- a fontos tényt leazögezzük, nem elég rámutatbelátták, bogy nem materialista, hanem lelki ros ébredés. Hála Istennek ez a mozga'om, amint nunk arra, bogy az intézkedése általános örömet
újjászületésre van szüksége a magyar életnek. már említettem folyamatban van: ennek jelei az okoz és igazolja közellátási politikánkat, mert
Hirdetjük a magyar lelki ébredés szüksé éyenkint megujuió katolikus naggyüiés, mely min- meg kell emlékeznünk erről, hogy az orazág
geaségét, de eat a magyar történelmi mult Bzel- dig egy krisztusi eszme magyaroa Bzolgáiatában gazdatársadalma éa hivatalos apparatusa vállvetve
lemében akarjuk. Ez pedig annyit jelent, hogy áll, az értékas es kedvezményező aaociálla moz- együttműködőit, megteremtette a rendszeres közelas uj jövő építését az e/erevet m <gyar keresz- galmaink, Bmllyen a hlvatásrendiaég, a munkás- látási és ez irt minden okunk megvan a jogos
tényiig szellemében altarjuk. A?, ezerével mozgalmak (Emszo Ktoe), agrár viszonylatokban bizakodásra. Azt látjuk a felemelt kenyérfejadagmai^far kereszténység pedig a le ét ezer éves a Kalat. — ParBze ezak még caak kezdeménye- ból, hogy a kormányzat intézkedései céltudatosak
Egyház kereteiben él! Aki az evangélium alap- zések éB hogy egéaz nemzetet átfogó mozgal- és az ország társadalma namcaak megérti, de
ján áll — az nxfordlsták eat kihangsúlyozzák ma- makká legyenek ehhez egész keresztényekre támogatja ia a kormányzatot a fennmar ad áaungukról, — annak a kétezeréves Egyházat kell vao szükségünk, a kik aemosalr szavukkal, de kért vívott gazdasági harcban.
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Október utolsó vasárnapján
nagygyűlést tartanak az egyesületeink.

Érdekes felfigyelni. Túlfelől a román helyetCsikvármegye magyar társadalma nagy lelkeseCsikvármegye vitézi társadalma a háború idők- tea miniszterelnök nyilatkozott. Kijelentette, hogy
höz márt komoly, bensőséges, oiendai ünnepi keretek a magyarokkal való jó szomszédi viszonynak déssel fogadU aat az országos mozgalmat, amelynek
között négy aj tiszti vitézzel gyarapodott. Október hó lekűadhetetlen akadályai vannak. Megemlítette, eél ja minden magyar erőnek a legtökéletesebb «gyesi19-én vitéz Vida Gyula tábornok vitézi azékkapitány, bogy B tsakerdélyben a magyarok .ezébe fogják tése. Ha valamikor erre szükség volt, akkor ma igazán
az Országos Vitéai Siék engedélye alapján bevette a a románokat" és általában a legkíméletlenebbül az életparanoaa ennek megvalósítása.
Csikvármegye az egységnek a mintaképe volt a
vitézi ssküt Lázár Gyula t százados (Gyergyószsat- bánnak velük...
Jól Ismerjük ennek a hazug balkáni politi- múltban és jó példával akar előljánii ma ia, amikor a
miklia), László Sándor t. hadnagy, ig. tanító (Caikkának
a
nagyBiáju
hangját.
Volt
résaünk
benne.
nemzet történelmének egyik legelhatározóbb fordulójáazentlélek, Gál Fereno t hadnagy, ig. tanitó népm.
titkár (Csíkszereda) és Sárossy Béla, t. hadnagy ig. Több mint két évtizeden keresztül közvetlen kö- hoz érkezett.
zelről,
a
saját
bőrünkön
csattant
el
ennek
a
tanitó (Madéfalva) vitézi jelöltektől.
Csikvármegye egyesületei ezért október ntolsó
minden európai képzeletet felülmúló „államvezetés- vasárnspján, 1943. október hó 31-én délután 3 órakor
A vitézi eskütétel a vármegyeház dísztermében nek' a módaaere.
Csikszsredában a Vigadó nagytermében közöa értekeznagyszámú közönség jelsnlétében történt meg. Vitéz
Nem la akarunk vele foglalkozni. Kár minVida Gyula tábornok a vitézi eskü bevétele slött kegye- den betűért. De kár a magyar kormánynak aaért letre jönnek össze, amelyen kitelé is impozáns megletes szavakkal emlékesett meg a tragikus hirtelen- a sok jó indulatáért és különös figyelméért, amelyet nyilatkozásban akarják leszögezni azt az akaratukat,
hogy ezekben a nehéz időkben osak agy utat ismernek
séggel elhányt vitéz dr. Erőss Sándor széktartó haláláról. ebbe az irányba pazarol. Hiába való fáradság.
é« ez az egységes összetartásnak és tsstvéri szeretetEzntán a székkapitány meggyőző erővel és öntuEhelyett sokkal okosabb, ha nyilvántartjuk
dattal beszéit a Vitézi Rendnek, a vitézek társadalmá- ezeknek a túlsó hangoknak egyre fokozódó ÓB nek az utja.
Az egyesületeink Krisztus Király ünnepén tartnak arról a kötelességéről, amellyel tartoznak a mai ellenünk irányuló Izgatását. Az éppen elég propakemény helyzetben nemzetlink jövőjének, az összetar- ganda a mi lelkünkben arra, hogy éoerek legyünk ják meg együttes gy ülésüket és ezen a diszgyülésen
tozásnak minden vitézre kötelező magatartására. Külö- éB minden percen késaen tartsuk nemaeti erőnket Kováts Károly dr. Csikvármegye főispánja is megnös szeretettel és megbecsüléssel emelte ki, hogy az ennek az iagága alattomosságnak a méltó fogad- jelenik. Az egyesületek képviselői öt peroes felszólalásokban szegelik le álláspontjaikat, majd vitéz Miklós
avatandó vitézek közül hárman éppsn annak a tanítói tatására.
Gergely tanfelügyelő beszél a megjelentekhez, végül
karnak a tagjai, amelynek áldozatos munkáját az egész
Biró Fereno föesperes plébános a társadalmi egyesünemzet elismeri és tiszteletben tartja.
A Vöröskereszt elnökválasztó gyűlése. letek elnöke bezárjs a gyűlést.
A azékkapitány szavai mélyen érintik a lelkeket
és ebben a felemelő hangulatban, a vitézi azö értelA Magyar Vörös "Kereszt Egyesület cslkmének ebben a jóleső lendületében msgával ragadja az vármegyel tagozata szombaton délelőtt rendezte Használt farámás O B ó p l ó k é s s l e t e i m
ünnepi közönséget a vitézi eskü zsolozsmája
elnökválaaaló ÓB propagandagyülését. Csipak Lajos
kiárusítom
...„Becsülettel élünk éa vitézül halónk". dr. kanonok, főgimnáziumi igazgató, egyeaületl
Az eskü szivbemsrkoló hangja még megtöltve elnök megnyitóbeszédében ismertette az egyesület 720 tói 1200-aslg meglepő olcsón. Kérjen ajánlatot!
tartja a levegőt, mialatt a székkapitány feltűzi a vitézi összehívásának BaükBógeBséget, minthogy aa egye- WD fi 1UTIDÍQ mdazakl olkkek vétele és eladása
sület elnöke, Lásaló Dezső dr. főispán időközben
jelvényeket az nj vitézek mellére.
DWU AMJMÚ
ni és hsaznátt állapotban
Ezzel a nemes egyszerűséggel, de annál mélyebb elhalálozott és Így az elnöki tisztséget be keil
BALATON SZENT GYÖRGY.
itölteni.
Utána
Gidró
Béla
dr.
egyesületi
titkár
éa megkapóbb tartalommal lefolytatott vitézi eskütétel
ismertette részietesen aa egyesület eredményes
befejeződött.
Ezntán került sor a Vármegyei Vitézi Társa- működését.
Ezután a válasz mányi gyűlés egyhangú leldalmi Bizottság megalakítására, amelynek az Országos
A hivatalos lap szeptember hó 30-i számában
Vitézi Szék által kinevezett eluöke vitéz Nyerges kesedesael Kovács Károly dr. jelenlegi főispánt
jelent meg a védett birtokok teherGyula Csikvármegye pénzügyigazgatója ismerteti ennek valaBztotta elnökévé. Kovács Káró y főispán rö- kormányrendelet
1
a vitézi szervnek célkitűzéseit. — A Vitézi Szék Tár- vid beszédben vette át tisztségét t s ismertette rendezéaéne ' gyorsításáról és a védettségnek kapsadalmi Bizottságának az a hivatása, hogy a Rend programját, amelynek lényege a muuka. Ezután csolatos egyes intézkedésekről. Ez a rendelet szerentagjainak társadalmi, szellemi életét irányítsa, valamint báró Szentkereszthy Erzsobat, a székelyföldi ke- csésen összeegyezteti a közérdeket a magánérdekkel,
gazdasági érdekeit felkarolja és a rendelkezésükre álló rület fóapolonője, dr. Ábrahám Józsefné, Csik hiszen mindkettő azt kívánja, hogy a védettség egyvármegye fóápoiónóje és FarkaB Gyula tábori évlizedes rendszere mielőbb fdlszimoltassék.
eszközökkel támogaasa.
Érre a felszámolásra a mai gazdasági viszonyok
A szervezet, smely hivatva van Csikvármegye fóleikeBz mondo t beszédet. Biró Bornemisza Adél,
vitézi társadalmának ezt a lelki egységét éa egymás a IX. hadust fóápoiónóje beszédében megelége- kedvezőek, a gazdáknak most nincsenek értékesítési
támogatáaának közösségi egybefogáBát megteremteni s dései fejezte ki Csik vármegye lelkea, odaadó gondjaik, termékeikéit megfelelő árakat érnek el. Vitámogatás tért, majd bejelentette, bogy a magyar szont a háborúval együttjáró áruhiány nem teazi lekövetkező:
vörÖBkereBztatozgalom uj kezdemény zéBael tömegElnök : dr. vitéz Nyerges Gyula p. ü. igazgató, főzötaofolyamok rendezésével bővitl ki munka- hetővé, hogy megtelelő beruházásokat tegyenek. Ezért
ügyvezető elnök: vitéz Albert Vilmos gimn. tanár. körét. A népességi eltolódásokkal és egyes ve- szükségesnek látta s kormány, hogy a védett birtokosokat kötelezze terheik minél gyoraabb törlesztésére,
Jegyző : vitéz Péter István ig. tanitó. Fenntar- szélyeztetett területek lakosságának kite.epltés i- mert a mai konjunktúrát ismét dekonjunktúra válttási Alsp kezelő bizottság: vitéz Részegh Győző, vel, menekültek befogsdásával és elhelyezésével hatja fVl é« mert a háború után számolni kell aazal,
vitéz Kovács P. Károly.
merült fel a szükségessége a tömeg-főzótanfolya- hogy a kiéleződő nemzetközi verseny beruházásokat
Pénztáros : vitéz Oézsi Gynls.
mok megindításának.
fog szükségessé tenni. Mindenképpen kívánatos tshát,
Bizottsági tagok : vitéz Adorján Imre, vitéz dr.
A hallgatóság lelkesen csatlakozott a terv- hogy mezőgazdáink lehetőleg tiszta teheralappal nézKaraay Sándor, vitáz Bakó Gábor, vitéz Miklós Ger- hez és felajánlotta ^ közreműködését. Kovács zenek a jövendő elé éa ellenállóképesekké váljanak a
gely, vitéz Balázs Ferenc, vitéz Kopacz Károly, vitéz Károly dr. főispán zárószavaival ÓB a H mnuBZ kiszámíthatatlan gazdaaági fordulatokkal szemben. FiGál Ferenc, vitéz Dávid Antal, vitéz Osváth István, eléoeklésével a gyűlés bef-jeződöüt.
gyelembe kellett továbbá venni, hogy a védettség levitéz Málnássy Józset, vitéz Géczy István, vitéz György
bontásáig egészséges mezőgazdasági hitelélet nem
Fazakas István birtokos, vitéz Balázs Sándor igazgató
alakulhat ki.
tanitó. Gyergyószentmiklós, vitéz Albert István napsz.
A védeti birtokok
ieherrendezéae.
Caikszentdomokos, vitéz Ágoston Albert lm. CsibjenőA Magánjavak igazgatóaága lázas tevékenységet
Az uj rendelet arra törekszik, hogy a már renfalva, vitéz Ábrahám Gergely fro. Csikdánfalva, vitéz folytat. Amint ismeretes a kormányzat ezt a kérdést
Antal György fm. Gyimesközéplok, vitéz Orbai Enere legrövidebb uton és a tulajdonosok teljes megelége- dezett és a még nem rendezett adósok helyzete kökereskedő Csikbánkfslva, vitéz Nagy István Vitos fm. désére kivánjs megoldani. Ezért elhatározta a vagyon- zött számottevő különbség ns keletkezzék. Ezért nem
változtatja meg azokat a szabályokat malyek a kaCsikszentmárton, vitéz Gondos István jegyző Csik- állomány teljes birtokba adását.
taszteri tiszta jövedelem hatvanszoros szorzatán tul
bánkfslva, vitéz Balázs Lajos tm. Kászonaltiz, vitéz
A Magánjavak ideiglenes igazgatótanácsa hstal- eső tartozások csökkentését előírják. Változás lesz
Ferencz Domokos vasúti nrankás Madéfalva, vitéz Biró
Benedek asztalos Csikmindszent, vitéz Borbély Bartia maa mnnkát fejtett ki, a vagyon rendezése és leltáro- szonbsn snnyiban, hogy e birtokoknál a teherrendezés
Imre szabó Gyergyóremete, vitéz Elekes J. Márton fm. zása körül. Hiazen ismeretes az a kegyetlen pusztítás, kizárólsg annak megállapítására szorítkozik; mily
Gyergyóujfalu, vitéz Ferencz Ignác tm. Szárhegy, vitéz amellyel az idegen megszállás a vagyon tetemeB részét összegben maradnak tenn a hatvanszoros szorozaton
felüli terhek') Ezek a terhek ezentúl — a teherrenSzékely Károly kereskedő Ditró, vitéz Elekes András tönkre tette.
Jelenleg s csíkszeredai erdőigazgatóság kikül- dezés ellenére — közvetlenül a régi hitelezővel szemáosmester Borszék.
döttje és a Magánjavak igazgató tanácaa a helyszínen ben fognak fennállni, nem keiül tehát már sor állami
Ezenkívül s következő albizottságok aUknltak: leimérik a vagyon helyzetét és a kormányzat letolykönyvadóaság vállalására és az szzel kaposolatos
1. Nevelésügy: vezető; vitéz Gál Ferenc népm. tatja a birtokbaadási eljárást. E/zel a Magánjavak telekadósság bekebelezésére. E birtokok védettsége
titkár. Tagok : vitéz Albert Vilmos gimn. tanér, vitéz ismét tulajdonába visszakapja rzt az ősi székely katona akkor lesz törölhető, amikor a Pénzintézeti Központ
Sárosi Béla ig. tanitó Hadéfalva, vitéz Liazló Sándor vagyont, amelyet a román megszállás minden jogalap által elkészített teherrendezáai kimutatás jogerőre
ig. tanitó Csikszentlélek, vitéz Balázs Sándor ig. tsnitó nélkül egyBzertten elkouliskált, ugyanakkor, amikor a emelkedik.
Gyergyószenimiklós, vitéz Ilyés András ig. tanitó teljesen hssonló eredetű naazódi román határőrök vagyoMit kell Bzetni a védett gazdinek ?
Csikszentsimon, vitéz Sárig András fm. Csikborzsova, nát soha nem bántotta. Ebből is kitűnik az a mérték,
amivel a megszállók annak idején kezelték a kisebbvitéz Keresztes B*la fm. Csikszentmárton.
A kamat tekintetében október 1-töl kezdve megszűnik a 30 holdon aluli védett gazdáknak aa a ked2. Gazdasági vezető vitéz Dávid Antal Csíkszereda. ségi ügyeket.
Egyébként a tulajdonosok a gentl Népszövetséget vezménye, hogy legfeljebb 4 és fél, illetőleg 5 •/, ka'!. Ipar és kereskedelmi vezető vitéz Dézsi Gyuls.
is
megjárták
ezzel
a
sérelemmel,
smely
annyira
nyilvánmatot kötelesek fizetői. A jövőben az általános sza4. Vigalmi vezető vitéz Osváth István.
való volt, hogy még a genti tanácsban helyet foglaló bályok szerint járó kamatot, tehát legfeljebb évi 6 1 / ,
6. Irodalmi vezető vitéz Antal Áron.
6. Várományosok vezető vitéz Adorján András. kínai és más egzotikus tagoknak is el kellett iamer- V o t kell flzetniök.
7. Nemzetes Bsszonyok vezető dr. vitéz Karssy jék a osiki székelyekkel történt igazságtslanságot és
Módosul aaoknak a védett gazdáknak a kamata román kormányt kötelezték a vagyon visazaadásárs. fizetési kötelezettsége is, akik igénybe vették aat a
Sándorné.
Ismerjük azt a huzavonát, amivel igyekeztek ki- kedvezményt, hogy oaak a negyvenszeres aaonaton
Amint a fentiekből is kitűnik hstalmaa szervezés
áll készen arra, hogy történelmünknek ebben a viharos térni éa késleltetni a vagyon rendezését mindaddig, amig belül eső tartózáaaik ntán Illetnek kamatot Esek
sorsfordnlójábsn Csikvármegye vitézi társadslma is a visszstérés és most a magyar kormánynak birtokba- október 1-töl kezdve kötelesek leaanek a kamatot a
teljss erkölcsi erejével bekapcsolódjon s nemzetvédelmi adó rendslkezése végérvényesen rendezte a székely 40—60-szoros azonat közé eső tartozásaik ntán is
vagyon sorsát.
munkába.
megfizetni.

Az uj gazdaadós-rendelet.

M r a visszaadják a Magánjavak teljes vaoonát.

43. alám.
A tflketörleistéi óimon • védett p i d i _ „ind
addig. amíg reá nézve t teherrandezéa meg nem történik — a negyvenszeres szorzaton bel01 eaö is jelzáloggal biztosított tartozásai ntán október 1-töl tilévi egyenlő részletekben ivi 207,-ot vagyis október
l én és április 1-ia 1 0 - 1 0 '/,-ot köteles fizetni.
Ugyanígy köUles a vidett gazda törleszteni a zálogleveles vagy kötvényes (rendszerint dollárra vagy
tontra szóló) kölcsönöknek még a védettség előtti
időben aaedikessi vált annuitishálralikát is. A többi
védettségi korlátozás alá eső tartozásokra a védett
gazda ugyancsak október 1-én kezdődő télévi egyenlő
réazletekben évi 6 °/„ tehát október 1-én és április
1-én 2 1 /1—2'/,
tőketörlesztést tartozik fizetni.

CSIKI

LAPOK

És mégis tovább folyik az élet.

3 ik oldal.

KÜLÖNFÉLÉK.

Teleki Pál gondolataiból.
Német haditudósító Hamburg eleteről a
Pontos, bogy a nemset nyugalommal, önérnagy katasatrófa utáa.
Mindent I Ismeri egy nagyváros életének zettel ÓB bizalommal tudjon szembenézni a nehóa
Ültetését. As emberek ssásesrsi kénytelenek na- Időkkel.
ponkint valamilyen kBsIekedésI alkalmatosságot
Bgy bOBBan élet tapaBataUtalból aat uBrtem
Igénybe venol, a kBaeilátáa óriási mennyiségű
árut moagat meg nBponklnt. i s erktzó és távosó le, bogy minden ember akkor adja a legtöbbel
vonatok áradata sohasem ssakud meg. BÍZIOB » köanek, ha B leható legjobban kiéli egyéniségét.
készei Irányított Bzem, mégpedig áthaiolhatatlanul Ba áll a nemzetekre Is. Minden nemset akkor
bonyolult Bzem, melynek működése szinte rej- adja a legtöbbet az emberiségnek, önmagának és
télyes tervszerűséggel és pontossággal fo'ylk. a vele bírálatban élő nemzeteknek, mlndasokMindezt egészen természete'n'k vesssBk és leg- nak, akhnek érdekelt saoigálnl kívánja, ha legAkiknek védettségét az uj rendelet
feljebb osak a gondtalan szemlélődés ritka per- lobban éli kl sajátmaga nemzeti formáját, saját
celbaren gondolánk rá, amíg csak valamilyen j illeme saerint. Magyarorsaágot magyarul kell
•lapján fogják törölni.
veaetnl, magyar formák, a magyar élet formál
Tehát, meit ninos hatvanszorosat meghaladó fatális szerencsétlenség, a bábomnak megsemmi- Bserint.
adósságuk, vagy mart teharrendezisi ügyüket az nj sítést éa puoztuiázl hintő furlájt kemény ököllel
•
szabályok alapján elintéaték, azoknak a védettségi kl nem tör néhány fogat as örökmozgó fogasHit nólkül nem fogunk klveaető ulat találni
korlátozások alá eaett valamennyi tartozások után évi kerélr*ndsserből. Bgy csapásra megáll alBktetó abból a nagy káossból, amely ma a világon uralJU °/o-os törleszlést kell már teljesiteniök. A védett- élet árama, mtgrepssstl as ereket és mlndsn kodik.
ség törléséig természetesen teljesíteni kell a már em- megbénul. 0:1, sbol nemrég, néhány nappal, vagy
iitett védettségi szolgáltatásokat Az, aki 1943 junius órával, sót perccel ezelőtt mig a szakadatlan
A lendület, aa akarat, aa önbizalom vlaal
•iU. után a fentiekben ismertetett részleteken leiül munka szimfóniája töltötte be még a nyugalomra
teljesített vagy teljesít soronkivüli töketörlesztést, teremtett éjjelt is, most lángteogerek tombolnak, aa embert előra. A nagy, fegyelmezett nemzeteknek ez aa ereje.
kívánhatja, hogy hitelezője tudja be a legközelebbi ágyuk ugatnak, bombák robbannak és értékes
emberéletek alszanak kl. As óraszerkezet egy
esedékes törlesztési részletekre.
Bsükséges, hogy mindnyájan aegltsBk ÓB
pillanat alatt megállt Es a pillanat azonban mégA konverziót tartozások törlesztése.
sem tart soká. Aa ember nem tud belenyugodni Irányítsuk a társadalmat a békés együttélésre,
A teherrendez éa során hosszúlejáratúvá (60 éves aa élet megazűnéBÓbe, an órjilő fájdalom, az erő- annak keresésére, ami öaaaekapcsol éa oem annak
törlesztéses kölcsönné) átalakított és a telekkönyvben kifejtésre Iskolázott akarat és aa öntudat t.lá gyűrt kerasóBóre, vagy felhánytorgatására ami szétis már ilyenként bsksbelazett tartozások után fize- össtinök «Hágából hirtelen elemi erővel feltörő válását.
tendő szolgáltatások akként változnak, hogy az ilyen gyűlölet kemóny nemet vált kl a lélekből s aa
istenbe blsva, erős akarattal, független erőtartozás kiegyenlítésén az érdekelt adósok tiz féléven elfő kábu álból felóc ndott ember ártörő sslklavel, bátor nyugalommal éa sok evsaáaadoB nemát — aa adósságlevél szerinti 1—1 törlesztőrészlet ként fS"gdl szembe a pusatulás folyamával.
helyett — 6—5 törlesztőrészletet kötelesek fizetni.
A végsókig megfetsitett akarat láaas mun- aeti let blaodalmával állunk nehéa váriánkon a
Az 60 éves törlesztési idő tshát megrövidül 5 évre, kábio o'dódlk fel és aa öcszebonyo ódott szálak vergődő, harcoló Európa kellős köaepén.
— Doktorrá avataa. Bnzás Kálmán cégennek ellenében azonban az érdekelt adós az eddig lass»nkint kezd?n9k kibontakozni. A saakadatlan
100 törlésztőrészlet (anuitás) helyett, 50 törlesztő- mnnka kezd rendet teremteni a aűraavarban. Az veseiót f. hó 16-sn a kolozsvári Ferenc Joaaef
részlet lefizetésével teljesen szabadul szóbanlévő tar- össtebanffo'atlarBáfhól eredő tor édások gyorsan tudomány egyelem jogi karán doktorrá avatták.
tozásától. Minthogy pedig egy-egy félévi törlesztő- elsimu'oak. Mlat abogy a friss-n előtöri forrás
— A tusnádi székely kongresszus előrészlet a tökének 2.26 Vo-a, az uj szabályozás folytán vlae medr t váj m .gának, Hamburg romjtl között készítése. A tusnádi székely kongresszus előaz ötéves törlesztés alatt az adós — tartozásának u)ra migsf-rv-zód k a feltámadt elet.
keszttő munkái serényen folynak. Az előkételjes kiegyenlítésére — tőketörlesztés és kamat feTömérdek autó, tehergepkoc*l, a sietős em- szíti bizottsig elgondolása sztriot először
jében minden 100 P után összesen 112 P 60 fillért berek saBnet osl-ül folyó árarni, salnte ngy vármegyénként mérik fel a székelység jövőfog oaak fizetni, mig az eddigi szabályok szerint eze- érezné az ember, bogy hirtelen va:aml varáziláB jének kérdéseit Az első ilyen értekezletet
ken a oimeken összesen 226 P lett volna a valósá- folytán visBsekerűlt a már-már el la felejtett Kováos Károly dr. Csikvármegye főispánja,
gos kiadása.
békeidőkbe, ha nem esne pillantása feketén ásító október 27 re bivta össze Csíkszeredába a
Hígéit ablakokr >, ba a falrobbantott hástömbök vármegyeház dísztermébe.
A telekadésság törlesztése.
— Credo gyAlee. A férfi Credo-Bgyesület
tompa döreje nem ébresatené a kemény jelen
A teherrandezés folytán a kincstár javára be- valóságán».
okt. 31-én, vasárnap, Krisztus klra.y ünnepén, a
kebelezett telekedósságot 6 °/o-os kamattal együtt
Ideiglenesen berendezett Ualetekbeu, melyek- asentmlse mán, aa áll. el. IskoiAban tartja évi
ugyancsak 10 egyenlő félévi részletben kell megfizetni.
nek bejárata előtt még ott tornyosodaak az egy- első gyűlését, AZ elnökség szeretettel zeri a taArról, bogy ezen a oimen ax egyes sdósok milyen
kori ablakok üvegcserepei, már Ismét folyik a gozat, bogy aa első Ünnepi gyűlésre teljes Bsámösszeget és minő módon kötelesek fizetni, az érde- lakósság ellátása. A fénves cigtáblát egy cpós- ban megjelenni szíveskedjenek.
keltek a pénzügyi hatóságoktól pgyénenkint tájékoz- dofcoz fedele helyetlet-iil, egyBz°rű ceruzaleii'ástatást kapnak.
Bal: .Aa eladás tovább folyik.* A ezavak ÓB külAz ismertetett fizetési kötelezettségek f. évi sőségek a hátiérbe szorultak, c>ak a lényeg
október 1-én kezdődnek, a rendelet azonban kimondja, msr.dt meg; mindenki számon tarlja szo.Tjsz dja
hogy az első részletet — a késedelem jogkövetkez- baját is éa a segítő tett lelt a társas ólét egyotlen
ményei nélkül — október végéig lehet megfizetni.
ŰSBBekötő kapcsa.
A védett birtokos olyan rendkívüli tőketörleszIsmét autóbusBok éa villamosok gozdoskodtése után, melyet védettségi korlátozás alá eső hitel- aak a köslakcdéB gyors lebonyo ltáráról. A regi
— An iden is tlloa a kivilágítás a
intézeti tartozására legkésőbb f. évi december 31. közlekedést csomópontokon B forgalom újból a
napjáig teljesít, az eddigi nzabályok «zerint járó tőke- régi. Mindenütt szorgalmas kezek dilgosnak a temetőkben. Mint értesülünk, sz lden Is tilos
törlesztési jutalmat még megkapja. — Későbbi so- könűsímek belyreállltásán. Minthogy egyes város- lesa Mindenszentek ünnepin és Hilottak napján
ronkivüli visszsfisetés esetében azonban a jutalom részekben a vlaveaetékbálésatot mfg nem alkerült a temetőkben a Birok alviligltása. A ssokásoB
már nem jár. Egyáltalában nem jir ezentúl jutalom a rendbehoinl, vlsbordósaekerek gondoskodnak a látogatások, emlékünnepélyek, virágdissltézek terMagyar Pénzügyi Szindikátusra engedményezett kon- vUszükséglet ellátásáról. B »r egyelőre még c*ak mészetesen zavartalanul folyhatnak. As erre vovertált tartozásokra teljesített soronkivüli tókevíssza- hevenyésaett megoldásban ÍB, da aa áramellátás natkoaó rendalkeaéz a napákban jelenik meg. A
újból flaemben van. A segéderők hatalmBB szer- mult évben 1B elmaradt a Mvilagilás és a kötizetések után.
Szabályozza a rendelet a kincstár által a teher- vezete van éjjel-nappal munkában, hogy a leg- aönség annál kegyeletesebben emlékesett meg
ha ottalról. sserelteiról.
rendezis során vállalt könyvadósság kiegyenlítésit is; fontosabb köaellátáBl feladatokat a lehe'ő leg— November 3 án aa egéss orsaágban
erre a kincstár az eddigi 40 ivi, egyenkint 3 °/o-os gyorsabban megoldja. A felig bedőlt pincékben
megkezdődik a tanltaa. A kösoktatásügyl
részlet helyett 6 iven át mároias elscjin 24—24"/o os 6a kiégett háaakbsn serény kezek dolgoznak a
lé lg-meddlg még használható állapotban maradt miniszter megismételte azon korábbi rendelkezériszletet fizet.
sét, hogy aa előadások aa ország össaes IskoláiJavak kimentésén.
A dolgozók árama óráról-órára növeksslk, a ban november 3-án megkeadódoek.
— A magyar aene helye aa egyeteS Z Í N H Á Z .
város ktpe egyre élénkBl. Aa üaemek egy réssé
lassankint ismét munkába áll. Silrénák buguak, mes Benemüvésaetben. Felhívjuk kösönságünk
Tbaróeay Gyu'a színtársulata 1943 október kalapáciütések vlsazbingianak, góasajtók dobog- figyelmét arra. bogy a Székelyföldi művoBaeti év
22 óa megkezdte e'őadáaalt Czlkezeredabaa. Meg- nak. Buberek, akik mindenBket elvesatették, keretében 1943 október 28 án délután 5 órai
nyitó előadásbaa a Mária fóh'dnagy cimü operett-akiktől a kegyetlen bálái egyetlen ójssaka el- kezdettel a Vigadó nagytermében Kokai BÍZBÓ
újdonságot matatta be a tárán'at operettegyütese. rabolta szeretteiket, Ismit megtilá'ják életük ér- dr. aa O.-BZ. Llsat FerencZinemüvéBaetl Főiskola
A ariatársulat aagyaaerü. minden támogatást telmét a kötelessége elJesitéBben. Msg ba több t.'.nára .A magyar aene haiye aa egyetemes aenemegérdemlő színvonalon áll. Városunk saiepártoló órás gyaloglásba 1B kerBl nekik, mlg eljuthatnak mUvósaeiben" címmel hanglemeses előadást tart.
köaöaaógóoek figyelmét Ismételten felhívjuk a munkahelyükre, mlndes nem tndja visszatartani
— Törvényszéki hírek. Baláas Ferencet
aaialáraalat ku'turmuakájárs.
óiét, kogy ne sorakozzanak fel ók 1b aa njra- as feleségét tnsnadfürdől lakosokat lopás miatt
Október 28-án (szombaton) valamint 24 én ép tők soraiban. A hatalmas fogaskerék még nyi- 1 évi illetve 8 hónapi fjgháara ltéltsk. — György
délután 4 árakor éa ezte 7 órakor, zalaién a korog minden fordulatnál, egyes kitört fogakat Borbála 21 eves gyergyótekerópatakl leány 2
még nem lehetatt pótolni, de már forog. Bt a hónapi fogházat kapott, mert egy fiatal embert
Mária főhadaagyot játaaa a társulat.
kérges tenyerek, felhólyagzott markok kalrp<cs
megfertőzött. — Ágoston litván saentOktóber 26-én (hétfős) és október 26áa Btéael aUlt felhangslk a m n n k a saakadatlan tudatosan
tamásl községi küldöncöt aki 1600 pengői lopott
(kedden) eata 7 érakor .Bgy aap a világ' dmB éneke: Bt mégis tovább folyik as életi (M. N.)a község pénztárából 1 év ÓB 9 hónapra Ítélték,
8 felvonásos mai történet kerBl salore.
as üggyel kapcsolatosan mlut bűnrésfleaeket Török Janosnót 8 hónapra, Id. Török Istvánt és
Október 27-én (saerdáe) éa október 28-án
Jó
állapotban
levő
vaságy
eladó.
feleseget valamiül Törők Ltvánnet 1—1 hónapra
(crtMrtSkBn) este 7 órai kezdettel a .P'tyo'at
Ítélték.
Cim a kiadóhivatalban.

kiassaaoay' e. vidám zenés játék kerBl színre.

4 lk oldal.

CSIKI

LAPOK

i t . szám.

— A t N t a m M i oraaágoa voaetAJé— Sxabó iparosok figyelmébe I Aa
— A KereskedAk Orsaágos BgyasOlonek oalkl ••omloatja. Bíldy Ala|os altábornagy ténok, a magyar k«resksdAk uj orsaágos saibed Ipsrteittlet vezetősége ezoton értetni a azaóo
M ifjúság honvédelmi teatnsveléeének orsaágos érdekképviseletének kűidötiség9 tlBztnlgatt a na- iparotokat, bogy az Ipartsataletbez a textilveaetAje seékelyfőldl Beemleutján október 31-én pokban Bsáss Lijoa közellátási miniszternél n áruk megérkeztek a azok napközben átveheCslksieredába érkseett. A váron náuládlanbea üdvözölte abból as alkalomból, hogy elsőnek tők. Egyúttal felhívja ez iparosság ügyeimét,
várta aa Ifjúság honvédelmi előkésallésések leg- emelt szót a legális magyar keresztény keres- bogy ezután minden őket érdeklő ügyet a
felaAbb Irányítóját ál ünnepi keretet adott n kedelem Igssi mellett, majd memorandumot nyúj- „Csiki Lapok* utján kőzöl az iparossággal,
Menüének. Jóleső érsésnel láthattak a városon tott át, amelyben a kereskedőket érdeklő közel- hogy a felesleges időveszteségtől
meg legye
végig vonuló levente-lflnságnnknak katonái le- látási kérdések rendezését kérte, n k^rtc, hogy nek kímélve.
gyeimét éa mellemét. Bé'dl altábornagyot a vár a kereskedőkre döntő |elentóségü köaellátáal fala— Caikaaarada levente birkoaól éa
megyeház elélt felaorakoaott levente dtanaáiad datok megoldásánál folytasson a miniszter mcg- AkAlvlvoi meglepd aaep oredmenyokkol
várta. A vármegye nevében Ábrahám Jinsef dr. bessélést as érdekeltekkel is. Siáss mlalsater aaorapeltek Koloaavaron. A livsute-kerület
aliapán mlg a vároa aevébea BaáuGerd pnlgár- válasaában kijelentette, hogy mindig meg fogja ökölvívó éa blrkoió versenyeit a mult vasárnap
meater fogadta. A kftasöató uavakraai altábor- hallgatni n Baakképselt kereskedők véleményét. tartották mng KolosBváron. Ezan a veraenyen
nngy válaiaolt majd rövid beaaédet laténett a BlltélAea nyllatkoaott aaokról, akik kétségbe von- résaivattak Cilkszereda vároa leventéi, akik meglevente lfjoiéghon. Megemlítette, bogy asékoly- ták a kereakedelem létjogosultságát, eseknek lepően ssép eredményekkel végeztek és több
földi ut|a hittel tóit el mladea magyar embert. üsenl, hogy a gazdasági élet nem tür meg olyan első helyet f.Z'-restek. A blrkoaóveraenyen: André
MlndanBtt lelkeaedéaael éa a magyar Jövőbe ve- Intéaményeket és saerveket, amelyek a gyakor- Károly a légsúlyb«o e rő; Kassay Károly az tfjntett hittel találkoaott. Pigyelmeatette aa írjusá- latnak nem felelnek meg. Már pedig a kereskedői leventék légfU y csopartjaban elaő; RtkosBy Bugot, bogy legyen fagyelmenett, tlutelottadó mert blvatáa évear;dea malira teklct visssa, ngé^zeu • uly Jósaef a váltósuiybao második; Uigvarl
an aa uj Mügyaroraaág alapja. A leventeleányokat bizonyos tehál, hogy bármily gasdaBágl rend Bala a p <b'lysulyban máeodik; Barabás Frranc
kérte arrB, hogy ugy viselkedjenek mint hős jöjjön, kereskedelemre mindig szükség lesa.
a válló«u:yban elaő; fémehóasuiybanKováca Jenő
bonvédelnk. Különösen vállalják Balveaen a gyer— Épül a magas fessültségü villamos elBŐ helysken végeztek. Az elaő és máeodik helyemeket mert ea a nemzetünk jövője. Aa altábornagy voaotékhaioaat. A saékelyföldl villamos Us»tn BHII levente birkózóink réaztveszaek a november
aaavalt nagy lelkesedéssel fogadták a leventék előmunkálatai teljes erével folymk. A főveaeték 18 éa 14 én Budapesten megtartandó hadieatvalamint nagyaaámu köaönség. Aa altábornagy állványoaása, építése, amalv Msrostorda-m^gţâ- bsjaoVaagokon. Esek n gyönyörű eredmények
megtekintette a cslkaaeredal leventeotthont, gya- ből kiindulva Udvarhely megyébe, majd Csik- annál feltűnőbbek éa annál nagyobb erlékeléBre
korlóteret, a gyönyörű Sagltó-Márla glmnáalumun- megyébe éa onnan HáromBaeit felé megy, any- tarthatnak számot, mivel leventélnh rendszeres
kat, a calksomlyói Kalot épületet majd pénteken agira előrehaladt, hoey aa állványozással már a edaéaét csak egy pár hónapja tartja kéaben Miatovább ntaiott a gyergyól leventelfjuaág meg- Hargitán átjöttek a Csíkszereda előterébe érkea- key Árpád kltucő aportembar, aki aa utóbbi
ssamléléaére.
tek. Aa állványok kátrányban pácolt hatalmas bónapak hoasáénő munkájával sok Ígéretes te— TetA alatt áll a oslkaaeredal rádió- fenyőosalopok, melyeket erőa vaafoglalatok tar- hetseget fedezett fel és Indított el a sport dicsőerősítő állomás. H rt adtunk arról anagysaabáan tanak Össae. Amerre a hálózat a Hargita erdS- ség utján.
épltkesésről, amelyei a m. klr. poata beindított aégeln áthaladt, ott hatvan méter mélyeégben
— A gyilkostól Bnerenosétlenség. Mult
a glmaáalum mögötti térségben. A mnnkálalok kiirtották aa erdőket, aaoealopok részére mlctngy aaámunkbfin megem'^&eztUnk arról a boraalmaa
már nnnylra haladtak, hogy tető aiá került a 8 méter mélyaégü gödröket falak a most a rétna- táraasgépkocsi aaerencaélienségről, amHy a Qyllaaékelyföldl rádióerősítő állomás minden épülete. snerüen össaeállltott állltványokat bele kell emMni koatónál történt. A sitraucsétlenség haiálos áldoAs épltkesésnek eat a kétaégtelenül nagyszerű enekbe aa elkészített gödrökbe, le kell fdlde'nl satal: Tóth Gaas, Tóth Károly, Snciu Datnltrn,
Iramát rögaltenl kell és elismeréssel adósunk an- as oszlopokat s Jöhet a vezeték hálózat le. H> Giina György, Moldo>án Aene, Groas Bidro éa
nak a munkának, amely Ilyen pillanatok alatt Svájcból a már régebben megrendelt és most Cepsts Mária.
eat aa eredményt elérte. Aa épületek tető alatt ssállltáa alatt álló g'p»k megérk^zink és sz
— Egy a&lkenddt pzoigáltattak be a renállnak és Így rövidesen sor kerülhet a beleó sae- áramfeJ'eBatő köapont fekpül, aa Üzem megin- dórkapliáayBágnál min. gazdátlan tárgyit. A jodítása
nem
késik
soká,
mert
a
vezetékhálózat
reléaekre, majd arra, begy eaen a aaékelyföldl
gos tulajdonos snaak átvétele végeit jeienlkeaaak
rádióerősítőn keresstül a magyar rádlo áldása már akkorra teljeaen k4sa«n IOBS. Basa: a Saékely- a hlvata'os órák alatt a reodóraapitánygágnál
föld
Iparosításának
korszaka
megkradődik
s
a
beköltőahessea minden naékely ember családi
beláthatatlan fejlódáa lehetőségei adva lisznek. (I. em, 10 sz.)
otthonába.
— Halálraítéltek a budapesti álaroos
— Újságírók látogatása. Aa orsság na— Késiül aa elsd magyar repaiAfliml rablókat. Nehany ntppil esa'őtt BndapeBien,
gyobb napllapjalnnk munkatársai, aaerkeaatól A napokban keadték meg a Magyer S soi c az Uaso.ti-u c» egyik vi.iájába á arcos, revolvereB
erdélyi látogatásuk során, október 16 án Calk- n»gy repülő Játékfl m forgatását. A Migyar 8 - b»ndllák hatoltak be, magkötösték a villában tarsseredába érkeatek, ahol Kováts Káro'y dr. főispán sok less aa első ig»sl magyar repülői! m. A nagy- tóakod^ Mt báatsriarl alkaimaiclt&t, majd a laés aa Erdélyi Párt cslkvármegyel tagoaala látta aaabáan vállalkozás boBsasa és gondos e.'őVéssltő káat Kifosztották. AC áli.rcos bilörőket hamarosan
vendégül. Aa oraaág aaelleml életének legkiválóbb munka erpdmónye és a film a magyar légierők kézrektrliettok éa mi itulkeabt; felettük a budamunkásai Járták végig Erdély történelmi földjét. rtpresenlatlv fl malkolásának késalil. A Magyar pesti törvinysaék r ifcl^nite ő iaiiicas, amely HerA vendégeinket Igyekeatünk a testvéri aaaretet Saaok felvételeinél légibaderőok legkorsarrlibb mái M»rtos,t éB M gyeri LSazItt, mint tetteatárklhsogsulyosásával fogadni. Hlaaaük, hogy a Síé- alakulatai müködoek közre és a köaönaé^nek Al- takul bűnösnek mondotta kl rab!as bdntettéban
kelyföld egéaaaéges levegője nemvo'.t ártalmára kalma lesa látni érdekes éa gördülrk.ny mese és ez^rt mindkettőjüket halálra ilélte. lit emiitannak a gondolatnak, hogy egésaen egymás kö- keretében a bombázók, felderítők és vadássok jük m>g, bogy a pes.viJikl tiirvéuyszék rögtönaeléba kell kerüljünk és végül kegyetlen saem- életének legbizalmasabb fejezeteit.
lieló birósKg-i K awiecszkl H .nrlk 27 évea, lensaögból kell aénnl as eseményeket, a magyar
— Felemelte a kormány a hadlgon- gyelországi Bziiletesti vilianfazerclőt, néhány hétJövő legalkalmaaabb szolgálatának meggyőződé- doaottak Jarandoságat. A blva'.alos lap ok- tsl ezelőtt, eiaötéiltéa Idején elkövetett betöréses
sével. Dr. Kovács Károly fólapán a vendégek tóber 16-1 azáma kfiali a kormány rendeletéi, ii-pásér', vaismlot azért, mert üldözése köaben
Udvöaléae során fltyelemremélló gondolatokkal amely november 1-től fjlem«!t a hndlgoidnzoUak hatszor rálőtt az őt igazolásra felszólító csenmutatott rá arra, hegy a külöahöaő naplltpok Járandóságát. A rendelet értolmébon a 100
dőrösre, halá ri Ítélte. AJ elitéit kegyelemért
Irányító munkásai más-más felfogásban la becsü- aalékoa hadirokkant krz'egény járu'aka havi 160 folyamodott, de k;gyeliM kárvényét elutasították
lettel állhatnak ennek a nagy mngyar colnak a penző, a 75 zzáaaléknB rokkanté havi 72 pengő, es Bigár JinoS áliamt itdletvógrehajló aa elmű t
kiteljesítése körül. Nam aaabad egymás jóssan- az 60 aaáaalékoa rokkantaké havi 86 p vigő. Azok njp vijrehij-.oits r»jt:i a nalálos lláletet.
dékában kételkedni. Di enekben a mai viharok- a hadirokkantak, akik tlaedeBl rendfotozatot fér— Tüzeset. Október 10 én Káaaonaliiaen
ban mégis vlgyásnnnk kell arra, hogy a nemest tek el, vagy legalább 4 kös^p'sko'a elvégsése
egységeben leginkább késneulétb'n tarlauk ütő- uván vá'taK rokkantakká, 100 ssáKiiékoi rok- leigutt Pa: L jos, Pi Büla es Sánthi Andráa
képenaégünket. A főispán aaavalra Dr. Tóth Lássló kantság esetén havi 200 punról, 75 szásalákos c.-thre. A tüzei gonditlanság okosla.
B Nemsetl UJaág felelóa aserkeastóje válasrolt. rokkantság esetén 84 pangőt, 50 a*»zal*toa r ok
— Holtan talaltak az erdei kallbájokA betű munkáSBl nevében kijelentette, hogy er- kanlBág fzetén ha\l 86 p>ngót ktpick. A tar- ban. Tep-lus György 52 éve» vasiábl pssstort
délyi nljuk sorin sok olyan jelenaéggel tala'kos talékos tlaatek, llaaijelöllek éa karpi'zoményosok nsT.p 'fl György 60 éves páariort Dltró határátak ami hlaakodó reménnyel tőltl el a magyar 100 aaáaalékos rokkantság esetén 360 p ngőt, t.in az erd -i ku ibsjukban halva találtuk. A hijövendő Iránt.
75 uáaalékoa rokkantság esetén 144 pangót, lál oka Fzk-esélhüdes.
— Haláloaaa. öiv. MMItr Andrásné síül. 50 Baáaa.ékoa rotkantség esetén 72 pengót kapdi-bánsk legGondos karollna 80 éves korábaa 1948 október nak havonta. A hadiárvák fvi
19 én meghalt Ctlkseeredában. Mttlier-nénI bá- magasabb öa»z«;e 96 pengó. Hadiözvegyek jábaaizony volt. Bok évllnrd?n keresetűi teljesítette randóságát 20 °/u-aI emeiték. A jár-dskoí hlvu- Eladó I öltöny fekete magyar ruha
áldásos tevékenységét. Nemiedékeket segített a tslból postán küldik és a sör pi» ti lliulményhlv»eB egy pár ráooos szaru osizma.
vllágr». Jóságos keza után caak élet fakadt. Soha, tal í-r atl ésn szerint a msgasahb pénsullátást te
P é t e r G y u l a , Csíkszereda. Rákóoi ut,
semmi körülmények köaött nem ptrlolta aat a Igényjogoeu'tak mlndsn kérelmezés nélkül meghátul az Ldvarban.
bfint, amely nemzetgyllkoaság aaámba megy. M'n- kapják.
— A oséplAffép tulajdonozok kéréae
dankor tisata le'klismerettel ál'ntt enn^k a városnak csen a fontos őrhelyén É a véroa mégis C lkvárnngyének 250 cséplóg> p n jdoro a van,
hűílen voit hüs^gts asolgájával. B* nyuidijüt. se akiknek n cafpléa befejfaésével a arpslssent- Négy középiskolát v é g l e t t székely
kegydijjal nem uyekeaett e'l«mornl becsületre, györgyl köaallátásl felügya'őüégen kell elsaámolfla vas es műszaki kereskedősok évtlatdsa muikájit. A ktaebbzégi időkben j^nak a cséplést er?dm' nyélről. A cí p'ógép-Bek
sünkbe tanulónak felvétetik. —
ngyenesen megtagadták jogainak elismerésé*, most kérték, hogy ennek sa elazámolapnak megöreg napjaiban sok kiábrándulásnál besaéli a ejtésére küdj^nek kl tlsatvlBelőt. A k4rés valóírásbeli meiíkereaéHök Agroferra R T.
táraadslomnak hálátlaaeágárél és csak a család- iéban Indoké t éa annyira tcrmésaeiea, hogy aaeMarosvásárhely.
3-3
Jának körülvevő nagy aaeretate feledtette vele lól elaárkoanl aem lehet.
eat aa igasságtslanságot Ciendea, ntugodl öreg— Vadkárok. Cslkvármagv» t' rl eti'n aa
ségét gyermekei, menyei, uiokál, dédunokáinak utóbbi időben jelenlŐB vadkárok történtek Külö- Lakásosere. Központi fekvésű konfortos
valamint nagyasáimu tlssielólnek saeretete vette nösen feltűnőek etfk a károk H felc->lkl höaiégot 2 dzoba, konyha, fürdőszobás lakásomat
körül. H-ilála mély réssvétet keltett mindenütt, erdóa^galben. Amint Cslksaen:domokos köse^gból
eloserélném 2 szobás kerti lakássai.
ahol lsm?rték a hivatását anoyl jóaággal, annyi Jelentik ebben tz csalerdőben legalább 80 nagybecsülettel és köteleaséggel teljesítő egvénlségét. állatot pnaatliottak el a medvék és fi-rk»Bob.
Érdeklődni a kiadóhivatalban.
Nyooatettöav. V ákár Lajosné könyvnyomdájában, Cslkssereda.

