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Falétól saerkeaató :

vitéz R^uzegh Győző

A tusnádfürdői székely kongresszus
előkészítésének csikvármegyei értekezlete.

Kovács Károly dr. főÍBpán az értekezletet megA azékely sorakérdAaek megoldana egyre inkább
191». október 31-enek délutánján a budapesti Városliget Ti«za vtl ajak n eldördült »z a ora?.ágoaérdi>kli előtérbe kerül A huszonkét esztnndfls nyitó heszédében megállapította, hogy igen nagylövés, amely kio tolta gróf Tisza Ntvan «-letét. román megszállás mindent elpusztító sorvaaztása után horderejű dolgok tették szükségessé 1902-ben az első
A felelőtlen tömeg meggyilkolta Magyarország a magyar kormányzat világosan látja a tennivalókat tusnádi székely kongresszus összehívását. A második
miniszterelnökét s ezzel az ocsmány gyí' o^sag- az 3si Székelyföldön. A mult időknek mulasztásait az székely kongresszust éppen olyan nagyfontosságú
gal elkezdődött a nemzet legkegyetlenebb meg- idegen uralomnak kegyetlen leszegényitS politikáját kérdések teszik szükségessé.
mÍD(leo háborús nehézség között bőkezű megértéssel
aláztatása.
Aa e l v e k és a t á r g y k ö r m e g á l l a p í t á s a .
A mai magyar nemaedk iBmeri ennek az és szeretettel igyekszik pótolni. El kell ismerni, hogy
A mai összejövetel tárgya — folytatta a
a
kormányzat
intézményes
jövőbelátáessl
akar
ennek
október végi napnak mozgató ruzóit. Ltltuk, hozy
főÍBpán — nem az, hogy a kérdéseket aprólékosan
a
népnek
honB
alá
nyúlni.
a nemaet akarásaitól teljesen táto' álló u*zitas
Ebben a kedvező atmoazterában született meg feltálaljuk, mert erre még nem vsgyunk felkészülve:
milyen mélységekb < és 'omlá-okba döntheti az
R
tusnádtUrddi
máaodik kongresszus megtartásának csupán az elveket kell megállapítanunk éa a tárgyorezágot
gondolata. A azékelyeknek az a nagy találkozója, köröket. Ezután tőbizottaágot kell kiküldenünk, ameA pesti kloakák f r.ój; 1918 okt b*r végén
amrlyuek népe iránti kötelessége, bogy megmutassa lyen belül albizottságok alakulnak a kérdések előzetes
pillanatok alatt m *gmórgez e a levegőt. F lezaga támogatáa irányát, rendszerbe fogja azokat a modo- kidolgozására.
jaita mindenütt a fegyelemnek ossz tartó erőit.
— Amikor kérdéseink tárgyalásához fognnk,
kat amivel ennek a nagyszerű közösségnek az életét
Es aa országot a kiszolgáltatottságnak olyan vevisszapillantást kell vetnünk a történelembe. A széfeltjkozhasea a legtökéletesebb teimelésre.
azedelmébe döntötte, amelyet sobaelfelejieii nem
1'J02-ben volt a székely jovőkeresésnek első kelyek annakidején ügyes-bajos dolgaikat a szék-ülésen,
lebet.
tanácskozása. Az akkori időkben nem sok megértéssel a nagyobb horderejű kérdéseket pedig a nemzetgyűléÉs oe is felejtsd k Emlékezzünk csak viasza találkozott ez a kezdeményezés. Nem ia vált valóra sen beszélték meg. Az 184K-as agyagfalvi nemzetgyűlés
volt az utolBÓ, amely a székelység sorsát a haza véennek a keserves múltnak minden állomására. semmi at akkori elhatározásokból.
Forradalmak, vörös borzalmak. Idegen megszálL> ' ma az uj magyar élet más szemüvegen ke- delmébe állította. Nemzetgyűlésnek tekinthető az első
lások, csonka hasánk gjötrelmes erófer zitései. resztül értékeli a keleti végek kstnna népének bekap- székely kongresszus is és annak kell felfogni a máMindezt tisztán aaért kellett a nemzetoek elszen- caoláaát a nemzet ösazeaségének javára. Es ennek a sodik kongresszust ÍB, amelyen nemcssk a szó aioros
vednie mert 1918 október 31-én a felheccelt tö- székely nemzedéknek kötelessége oda állani annak a értelmében vett székelyek, banem az egész egyetemes
meg rosssnl Ítélkezett. Ebben afélrevez^tettségé- munkának élvonalába, auieiyuek végső célja az, hogy és oszthatatlan magyarság képviselői is résztvesznek.
ben legyilkolta éppen ast az embert, akinek vas- ennek a földnek acélos levegőjétől telfrisaüljön a ma- Igen tontos ezt hsugsulyozni, ezekben a nehéz sorsakarata, kemíny férfiassága és acélos gerince a gyar élet és velünk együtt felkészülhessen azoknak a döntő időkben.
A lőispán ezután ismertette az 1H48 előtti időnemz tnek egyedüli támpontja lehetett volna sz történelmi teladatoknak ellátására, amelyekre éppen
ket, amelyekben elnyomás, harc, kegyetlenkedés és
ötvenkét hónapoB háborúban kifáradt uj célkitü- ezt a nemzedéket szemelte ki a sors.
zéaeiben.
Kováos Károly dr. Csikvármegye tőispánja 194H leigázás volt a székelység osztályrésze. Az 1848. év
Debát Így végeztetett. Amint Tisza István október 27-re hivta össze a vármegyeház dísztermébe felszabadítást hozott, hogy 1*49 után az elnyomás
a kapott lövések után összerogyva u'olsó t-zavai a tusnádi székely kongresszus előkészítésének meg- annál erőteljesebben jelentkezzék az idegen érdekeknek
val m o n d t a n n e k igy kelleti történnie I Tudtam, beszélő értekezletét. A meghívásra nagyszámban je- megfelelően. 1S67 után az újjászületett Hagyarorazág
tudtam*... E j a legelszá'tabb akaratú mtgyarok lentek meg. A m* gyeházának dÍBZtermét zaufolásíg az alkotás lázában hozta a törvényeket. A szabadító
egyikének az orgyilkos golyó kioltotta életét. Azt megtöltötte azoknak a székelyeknek soksBÁga, akiket korszak semmiesetre sem kedvezett a székely kérdéaz életet, amely olyan tisztán, talán egţedUI látta
múltban is ott láttunk mindig a muuka első vona< seknek. A bécsi udvar éa a végleges békét hirdstő
a helyes magyar utat.
Iában. Jólesik azt tudni, hogy ilyen elhatározó idők osztrák kormány nem jó szemmel nézte a székelység
éledezését és erősödő politikáját és igy a székely
Meg kellett halnia, mert sikerült a tömeget ben a hívó szóra telkeaedéssel és a jövőnkbe vetett kérdések nem egy esetben háttérbe szorultak.
tévútra vinni, sikerült a fegyelmet megbontani, hit buzgóságával Borakozik tel vezetői mögé a széA székelység pedig sohaaem törekedett elkülöaminek tudjnk mi lett a vége. A fegyvert eldob nló kelység. Igy is kell ennek lennie. Egy pillanatig ae
tehetetlenségünkben kiszolgáltattuk m a g u n k a t lelejtBÜk el, hogy történelem csináló nemzrdék va- nülésre, mindenkor egynek és oszthatatlannak tartotta
gyunk és felelősségünk fokozott. A világ kavarog magát az egész magyar nemzettel. 1918 éB 1940 köbelső és külső ellenség inknet.
zött a székely vezetőknek a pusztulást és romboló
Megbűnhődtünk miatta. Olyan két évtized körillöttünk. Lelkünket, szivünket tartsnk állandó riadó- szellemet kellett megakadályozniok, gazdasági, erkölcsi,
kéazültségbeo.
hogy
a
történelem
kedvező
szeleit
legszakadt reánk, amelyet csak a nemzet ezer eszvalamint szellemi javaink megtartásáért kellett hartendős elhivatottsága és életereje foghatott ki. alkalmassbban befoghassuk népünk annyit hányódó colniok. A felszabadulás megmutatta, hogy az újjáhajójába. Ne ellenségeskedjünk, ne gyűlölködjünk egyÉs ezsel a azörnyü'anulsággal a lelkünkben másközött Az idők nem olyanok, hogy ezt megen- született Magyarország nagy szerstettel karolta fel a
itt állunk ismét a világtörténelem legpusztítóbb gedhessük msgnnknak. Álljunk oda valamennyien az székely ügyeket. Biztositottsk arról, hogy az összeleszámolásában. Nemzetünk aa egyedüllét! ma- épitő gondolat mellé, mert soha akkora szükség nem hívandó máaodik Bzékely kongresszus határozatait a
gára utaltságában nap mint n*p átéi a felelős volt az erők egybefogására mint ezekben a napokban. kormányzat is magáévá teszi és teljes erejével támoaégnek ezer gondját. Nagy nemzetek szédületeB
Csikvármegye első nagyobbszabásu értekezletét gatja azoknak kereaztülvitelét.
erőpróbái köaött igyekszik megtalálni a leghelyeEzntán a főispán három főcsoportban terjesztette
Kovács Károly dr. főispán a fajtája iránti köziamerten
sebb Irányt.
lobogó szeretetével és felkészültségével hivta össze, elő a tárgyalási anyagot: 1. Az őstermelés, 2. Az
Ugy éreaaük, hogy esekben a zehé'z, gond- ö mindig élen álló ember volt. Akkor amikor nemze- ipar és kereskedelem,
Társadalompolitikai éa nemterhes időkben minden magyar embernek köteles- tünk máról holnapra kisebbségi sorba került elsfl pil- zetpolitikai kérdéaek.
sége átélni az 1918 október végi megpróbáltatá- lanattól, ott láttuk az utolsóig abban a küzdelemben
Mind a három főcaoport több alcsoportra oszlik.
sokat. Kötelessége abból öntudatot, harcoa el- amelyet egy balkáni rendszer elképzelhetetlen modaaántnágot meríteni. Ha minden poklokon keresztül szsreivel szsmben kellett megvívni népünk megmara- Majd felkérte a jelenlevőket, hogy nagy általánossághinni abban, hogy a fegyelem, a nemaeti egység dásáért. A mi számnnkra ez a mnlt határozza meg ban szóljanak hozzá a kérdésekhez.
éa testvéri összetartás az egyedüli lehetősége a vezetőink értékelését. Kovács Károly önszántából,
A k i k n e k s e m m i köafik n o m v o l t
megmaradás uokn ab.
földünkhöz éa n e p ü n k h ö a .
kötelességből kereste a kisebbségi idők harcát akkor
Nem lebet megengedni, hogy ez ellen bárki amikor igen soksn az elől elhúzódtak a csendes buNagy Jenő dr. osikszentmártoni közjegyző viszis véteni meréaaeljen. A rossz példa kfilönö en sulás kényelmes tuoyaaágába. Áldozattal, vagyonával szspillantást vetett az első székely kongresszusra,
ma ragadós. Étért fogjuk szigorúan a dolgot é* mindvégig a nemzet szolgálatában állott — akkor a amelyen Caik vármegye 30 tagu bizottsággal képaki nem érti meg a minden magyarra kötelező fajtája iránti kötelesség öntudatából — ma pedig ott viseltette msgát. Ö is tagja voit a bizottságnak. A
fegyelem parancsát azt emeljük ki a köaösaégból. a helye ennek a népnek megbecsüléséből, bizalmából kongresszusnak sok értékes határozata volt, de a poNe hagyjuk ott mert c ak bomlaszt és ujabb ok- és arratermettaégénél fogva.
litikai helyzet miatt nem mentek teljesedésbe ezek a
tóber végi kataaztrofák felé rágja a nemzet gyö
Kovács Károly dr. ősi csiki székely család gyar- határozatok. A Bécsből irányított szabadelvű párt
kerét.
meka, akinek tudása sokoldalú képességei és lelkessége megállapította a magyar fejlődés útját. Olyan emberek
Tisza István gróf mártír halálának negyed biztosítják B székelv sorakérdések rendezésének ha kerültek sz élre, akiknek semmi közlik nem volt ehasásados évfordulóján döbbenjünk végre rá arra, talmaa munkáját Ezek a gondolatok azok, amelyek hez a toldhöz és népéhez. Ezek az emberek nem állhogy nemaeti történelmünknek ezekben a sors- reménnyel tölthetik el a tnsnádfttrdői székelykongresz tak éa nem ÍB állhattak a székely érdekek mellett
döntő óráiban minden cselekedetnek és gondolat- szus előkészítésére összegyűlt értekezletet, hogy jó- Felemlítette ezután, hogy abban az időbsn, 1902-től
1906-ig a Székelyföld több helyén zsidót is megvámnnkát végez.
nak elhatározó snlya van.

-i oldal.
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laaztottak képviselőnek. Ex » folyamat még jobban
alátámasztotta a székelység ellenzéki magatartását
A mait tapasztalatait aaem előtt tartva, arra kall
Ügyelnünk — mondotta Nagy JanS dr. —, hogy a
kongresszus kérdéséhez politika ne kapcsolódják. Heg.
állapította, hogy az elad oaiktosnádi kongresszus határozatai közül egyetlen kérdésben értek el teljea
eredményt: az arányjogok váaárláaát betiltották, hogy
az tai székely vagyon ne mehessen át idegen kezekbe.

rendet kell megállapítani. A főispán válaszában hangoztatta, hogy a sürgősségi sorrendet már a kongreszssus gondolatának felvetésekor megállapították.
Bíró Fereno ftesperes végül köszönetet mondott
a megjelenteknek és Kovács Károly főispánnak, amiért
eat a hatalmas munkát magukra vállalták. A ffiapán
válaszában kijelentette, hugy amennyiben egészségben
megtartja az Isten, ugy a jövőben is rendíthetetlenül
áll e munka mellett, mert ez a legfontosabb azékely
tag javasolta, ügyek egyike, és a gyűlést bezárta.

Kolumbán Józaet dr. felsőházi
hogy a három főcsoport részére egy-egy elnSköt, titkárt éa előadókat válasszanak, akik majd gondoskodnak róla, hogy megfelelt szakembereket is bevonjanak
maguk közé. Az egyet szakkérdéseket igy megfelelten
kidolgozhatják. Bejelentette továbbá, hogy a második
székely kongresszust előreláthatólag jövt év tavaszán
tartják Tusnádfürdőn. Tebát van elég idö, hogy a kérdéseket jól és alaposan kidolgozhassák.
Nagy András dr. főorvos általános szervezőbizottság megalakítását javasolta, amelyen keresztül
aztán megalakitják az albizottságokat.
Ezután vitéz Karsay Sándor törvényszéki elnök
bejelentette, hogy a kongresszust előkészítő ülésre történt megbivás nagy örömére szolgál azoknak az embereknek, akik három évvel ezelőtt jöttek ide a Székelyföldre és azóta is lelkes odaadással dolgoznak a
székelység Ügyeiért. Felfogása szerint annakidején
azoa jöttek önként a Székelyföldre, akik azerették éa
beoslllték a azékelyeket. Az itt felsorolt kérdések nemcsak a székely, hanem az egész jövt Magyarország
slapköveit togják lerakni.
Titéz Nyerges Oyula péniügyigazgató javasolta,
hogy létesítsenek ezékely közművelődési és szépirodalmi társaságot.
Fodor Pál mérnök a székely áttelepítési éa települési kérdéseket fejtegette és indítványozta, hogy
a kongresszus keretében önálló bizottság foglalkozzék
ezzel a kérdéssel.
Vitéz Bakó Gábor műszaki tanácsos az erdtszentgyörgyi földgázzal kaposolatban megállapítja, hogy
azt a hatalmas ertt'orrást elsősorban a Székelyföldön
kell telhasználni a székely élet fejlődése és a azékely
nép gazdasági boldogulása érdekében. Kéri, ezt külön
pontba vegyék fel, hogy a kongresszus megfelelően
foglalkozzék vele.
Balló József dr. tisztiorvos a székely faj biológiai védelmét sürgette.
A Biakbinottzágok vezetői,
Ezután Kolumbán József javasolta, hogy alakítsanak három szakbizottságot a három tőkérdés
csoportosítása szerint. A gyűlés az őstermeltk kérdésének szakbizottsága élére Szőke Mihály ny. iskolai
igazgatót. Az ipari és kereskedelmi szakbizottság élére
vitéz Bakó Gábart. A közművelődési és társadalmi
kérdések bizottságának élére pedig Bíró Fereuc fűtésperest küldték ki.
A vármegyei szervezőbizottságot, amelynek élén
a főispán áll, a hálom szervező szakbizottság tsgjai
képezik.
Vitéz György-Fazekas István indítványozta, hogy
a felvetett székely kérdések között sürgősségi sor-

A« Erdélyi Párt táviratban kért
azlgoru Intézkedést a kormánytól a
délerdélyl Iskolák bejáratása miatt.

Az Erdélyi Párt parlamenti caoportja október 24-én, vasárnap a budapesti pártlroda helyiségében Uléseaett. Teleki Béla gróf orazágoa elnök
boBaárnolt a kttl- és belpolitikai helyzetről. Ezután
a képviselők és felsőházi tagok meg árgyalták az
állami költ-égvetéBt és közösen megállapították
a költségvetési vita erdélyi saónokainak programját.
As értekezlet megdöbbsnésael vette tudomásul három délerdélyi magyar bitvallásos köaépIskola bezárását ée tiltakozását fejeate ki az ellen,
t a k a r í t n e g , hogy a román kormány addig, amig a külföld felé
ha ayotatTánysaflks'f- a msgvarorazági románok vélt Bérelmelról nyilatletát helyben ssersl be I kozik, a délerdé'yi magyarság kipusztítására Irányuló tervszerű politikáját a magyar kultura háMinden könyvnyomdái munkát gyorsan
rom ősi Intézményének bezáráBsval tetőzte. Az
éa p o n t o s k i v i t e l b e n s a á l l l t :
értekezlet táviratot Intézett a magyar kormányhoz,
kijelentve, hogy a kormánynak minden rendel»ezé?re álló eszközzel meg kell akadáyoznla a
délerdélyt magvarság kultur ntésményelnek megBemTisitését és a párt elnökét bízta meg azzal,
hogy ezt a kérdést interpelláció formájában a
képviselőház nyilvánossága
• elé terjessze.

IDŐT és PÉNZT

a VÁM-NYOMDA.

A Társadalmi Eoesoletek: Csikmeorei Eodtmüködese
október hé 31 én, vasárnap aélután
fél 3 érakor tartja nagygyOléaét.

•

«

Ltgfőbb Ideje annak, hogy a magyar korCsikvármegye közönsége ismeri a mai nehéz há- mány erélyesen fellépjen ezzel az érthetetlen
borús időknek ezt a parancsoló mozgalmát, amelynek izgatáBBtl szemben amelyet lagága szomszédaink
az a feladata, hogy együttműködésre összehozza, annyi magablstonsággal folytatnak. Megcsodálni
testvéri szeretetbe tömörítse az összes erőket. A való, boey ezek nem akarnak tanulni. Érdekea,
Társadalmi Egyesületek Csikmegyei Együttműködése bogy amikor Európa a lét vagy nemlét kétségbeezzel a céllal 1943. október hó 31-én délután fél 3 ejtő híreit vivia, akkor van bátorságuk ekkora
órakor a Vigadó nagytermében naggyülést tart. Fel- gyűlölet kezdeményezésre, amelyet éppen Magyarvonulnak erre a gyűlésre az összes társadalmi egye- ország felé indítottak.
sületeink, hogy bizonyságot tegyenek a fegyelemnek
Jól ismerjük azt a balkáni komolytalanságot
parancsa mellett. Ezen az tsi földön nem aksdhat
magyar ember, aki ne szívszorongva akarná azt, hogy amiből szomszédaink vltézkedése táplálkozik. Ménemzetünk szerenosésan kerüljön ki ebbtl a nagy gis foimarül a kérdés, honnan veszik a bátorítást,
földindulásból. De azt is tudomásnl kell vennie min- az ellenünk va'ó biztatást.
Nem ildomot dolog i'yen komo'y Időkben
den magyarnak, hogy esak akkor remélhetjük sorsunk elrendezését, ha legalább mi magunk hiszünk nagyhangot hsrználni. Nem méltó ez hozzánk.
abban és annak megvalósítására egy szivvel, egy Da nem »zt jelenti ez a bölcs mérséklet, bogy
hittel összedolgozunk. Ma nincs külön ut. Isten öntudatosan fal ne mérjük a lehetőségeket.
őrizzen meg minket attól, hogy ezt ismét a magunk '
Elból p^dig minden magyar ember vtlágoaan
megpróbáltatásából kelljen megtsnuljuk. Világosan láthatja, hogy magunkon kívül Benkink nincs.
áll a té'el: ma minden magyar emberre vonatkozik Elleuségge! vagyunk körülvéve. Tehát nincsen
az egység parsnosa. Majd ha a háborn jól végződik eldobni való magyar. Sseretetben, testvéri késakkor rá érünk a marakodásrB. Addig pedig sziv- fogáaban egyesíteni kell a nemzeti erőt, mert anszorongva bujunk össze, fogiuk kézen egymást és a nak m"g komoly feladatokat kell megoldania.
testvéri raegbékülés erejének önbizalmával nézzünk
Ne beszéljünk tebát sokat. Álljon a helyére
szembe a holnappal.
mindenki. Százszázalékos bizalotnmal a vezetőinkVonuljunk fel minél impozánsabb példaadásssl ben, kormányzatunk irányításában tartB <k készenennek a parancsnak az alátámasztására. Vasárnap létben erőnlet.
délntán hallgasunk meg a különbözt egyesületeinkTeleki Pál gróf: „ 4 mi feladatunk
nek megnyilatkozását az egység mellett. Igyekezzünk mindenfelé szétsugározDÍ azt az elvet, bogy ezekben a rettenetes időkben a világgnl azemegv nemzetet a
a magyar jövő utja attril függ mennyire tudunk ben a?, bogy megtartóink
rilágnak.'
egyek lenni.

— Maradok. Aki jön, azt üdvözölni fogom.
Tisza megtapogatta a zsebét, ahol a pisztolya volt.
— Hiszen nem is magyarok, akik az életedre
törnek — folytatta Almássy grófnő — errefelé most
mindenféle szedettvedett nép járkál, főként matrózok
„Er-efelé mindenféle Kaedett-vadett n é p járkál" — és volt hadifoglyok, akik Oroszországban megismerA döntés mindig a b a ' o m e s ö k ö n l ö ' t é n l k — „Itt kedtek a liolsevizmussal. Azok akarják mont megvannak. Itt vannak, aa ietenért menekülj- „Belém
lőttek . . meghalok" — „Ennek Igy kellett történn'e" mutatni itt, mit tndnak.
— Nos, akkor bocsássd meg a kívánságomat,
101» október harmincegyedikének délutánján,
Budapesten, Almáasy L)eniz grófnő átlátogatott a hogy én is látni akarom.
A gróf letelepedett az asztalhoz, felesége odavárosligeti Tisza-villába és a ház urntjének esküjét
vette hogy férjét rábeszéli meneküljön. Még van rá lépett hozzá és párnás kezével megsimogatta tüskésen
idt, valahol vidéken *>!> ejtőzhetnék, mig ax első za- égnekálló haját:
— Igen, ez tt, ez t — mondta a flatai grófntvargások lecsillapulnak. Tiszát okolják mindsnért, ami
történt, szemére lobbantják, hogy az ő makacssága nek és sötét szeme felragyogott a büszkeségtől —miatt nyúlt el ilyen hosszura a háború. A városban nem tndod eltáutoritani attól, amit egyszer elhatáromindenütt beszélik, hugy Tisza ellen merénylet készül. zott. Vaskoponya.
— És aztán — hogy megnyugtassalak, kedMialatt a grófné mindezt nsgysietve elmondta, vesem — mondta Tisza — a házunkat őrző nyolo
TÍBZ;. lép-tt a szobába és lehajlott fővel, gúnyos mo- csendőr, csupa, derék, megbízható fia.
Bollyal hallgatta a szóáradatot.
— Add tel a küzdelmet — fordult a grófot
— Majd meglátjuk, mit ér el Andrássy Bécsben Batal unokabugához — nem hallgat asazonyohra. Hia kiilönbéke-ajánlatával.
szen én azt sem akartam, hogy Boszniába menjen,
— Semmit sem ér el vele — mondotta Almáasy mégis ment, ilyen időkben. Mit szenvedtem skkorl
grófnő — semmit. Ezzel már elkésett.
A gróf bosszúsan felnevetett. Nem örült, ha
— Én is a meneküléssel — felelte Tisxa — emlékeztették erre az ntaiására. amelyet két hónappal
Luksohich érdeklődött a császárnál Schönbrunban, ezelőtt a császár egyenes kívánságára tett mec. A
szabad-e lövetni? Nem szabad, Én azt tanácsoltam, szarajevói városházán, ahonnan Ferenc Ferdinánd hahogy mindenekelőtt a budapesti háziezredet távolítsák lálos útjára indult, lovaglóostorával az asztalra csael innen és próbáljanak más csapatokkal rendet csi- pott és megfenyegette mindazokat, akik ott álltak
nálni. Nem szabad rendet csinálni. Nekem senkise előtte, makacsai és megitalhodolian, hogy ha meg
vághassa a szemembe, hogy megszöktem. Maradok 1 akarták dönteni a Monarchiát, az magával rántja éa
Aki j ö n , aat üdvAaölDl fogom
még romjaiban is szétmorzsolja őket. Akkor még nem
— Éa olyan vesxélynek teszed ki magad exxel, mertek vele szemben nyilt követelésekkel tellépni,
amely elkerülhető volna — panaszolta Almáasy grófnő. csendesen távoztak egymás után.

A „CSIKI LAPOK" T Á R C Á J A .
Huszonöt esztendeje gyilkolták meg
gróf Tisza Istvánt.
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Maradok, osak azt tehetem jé lelkiismerettel. *
— A király is elmenekült — kezdte újra a szót
Almássy grófnt.
Nem meneküli el — mondott ellen Tisza —
eaak nem tudja, hova álljon, hogy fejére ne szakadjon a tett, amelyet félig t maga hordott le. Maradok,
bizonyos exetekben ez az egyetlen, amit jó lelkiismerettel Irhet az ember.
— Károlyi emberei gyűlölnek I
— En is hazudnám, ha azt mondanám, hogy
szeretem ezt a hisztérikus társaságot. Ez az érzés
h ölesönöeségen slapul. Semmi mást nem lehet a szememre lobbantani, minthogy nem tudtam jobb lenni,
mint amilyen vagyok. Megmutathatnák, hogyan kellett volna csinálnom. Ha a küzdelem a csatamezökön
vereséggel végződött, az államférflunak nem sok választása marad. Ezért akartam a győzelmet. Az egyetlen jó, amit most tenni lehet: maradjunk osendben és
ne nyöszörögjünk. Nem sokat tartok «TÓI, ahogyan
a király elkezdte nálunk : mindig azon erősködik, hogy
a bábornt sem nem akarta, sem nem ö kezdte el.
Ilyet az öreg ur (Ferenc Józaef a szerk.) sohase tett
volna. Háborút sem imádsággal, sem jókívánságokkal
nem lehet megnyerni. A döntés mindig a harcmezőkön
történik Oda kellett volna küldeni mindazt, ami jókívánságokban raktáron volt. De hagyjuk. Majd meglátjuk, mit érnek el azok, akik Wilson kenetteljes
szavávcl az ajkukon sétálgatnak köriU. Alighanem aat
hiszik, hogy most a földre száll majd a mennyek
országa. Azt hiezem, akik lehozták volna, maguk
pusztulnak bele.
Nem halljatok ? Künn dulakodnak.
— A király keresztényi szeretetből tette.
— Efajta kereszténység az erözt erősíti és a
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AzMlyiPárta M t u t i l V M Titájában.
A kipviaalöhiz piaiagyi 4, közoktatásügyi bizottságai kedden a kultusztárca költségvetésit tárgyalták.
Az űléaen az Erdélyi Párt részérói László Dezső
kérte a közoktatásügyi tanács mielSbbi összehívását
áa hogy aa Erdélyben létesített közoktatásügyi tanácaot újítsák lel.
Koitsmároe Ijászló a tanfelügyelők számára gépkocsit kárt Nyíri József a szórványkérdés súlyos feladataira mutat rá. Csipak Lajos a hitoktatók számára
kérte, hogy számukra a leikissi hivatásban eltöltött
szolgálati idSket is sxámitsák be ás hogy a magyar
kormány az egyházakat azért aa anyagi károsodásárt,
amely őket a román megszállás alatt irta, kártalanítsa.
Sinyai-Merse Jenő miniszter válaszában kijelentette, hogy a közoktatásügyi tanácsot állandóan foglalkoztatni kívánja. A különleges erdilyi Ügyek megbeszélésére pedig esetenként összehivjs aa eidilyi egyházi,
társadalmi is politikai vezető személyiségeket. A szórvány ügyiben az erdilyiek bevonásával kongresszust
biv egybe.
Nyíró Jóaaet ezután azt kérte, hogy a kolozsvári
Nemaeti Színház ne osak Kolozsváron, hanem vidéksn
is teljesíthessen missziót. Kérte továbbá, hogy a kolozsvári Rádió neoaak a budapesti műsort kSzvetitse,
hanem sugározzon erdilyi programot.
Mikó Imre megköszönte a Székely Múzeum Egylet ügyeinak végleges rendezését ia kérte, hogy a osiki
Magánjavak kérdéseit is hasonló szellemben rendezzék.
Az Erdilyi Tudományos Intézettel kapcsolatban
azt kérte, bogy aa ardilyi néprajz ia a román törtinelem ssámára is nevezzenek ki 1—1 tudományosan
képzett , szakembert. A koloasváron tanuló msgyar
teolognaok részére ngyanaiokat a atippendinmokat
kívánja, amelyekben az egyetemi hallgatók is részesülnek. Ezután részletesen foglalkozott a 4.260/1943.
M. E. számú rendelettel, amely nem ismeri el as 1988.
és 1936. közötti, a román megszállás alatt VII. gimnáziumi osztály elvigzise után szerzett érettségi bizonyítványokat. Kifejtette, hogy ezekben az években a
magyar itjuság ssigorubb szellekoión ment keresztül,
mint a román állami érettségi bizottságok előtt, mint
amilyenben sa anyaországban a VIII. osztály ntán
érettsigire jelentkező itjakat részesítették. A nyolc
korosztályhoz tartozók legnagyobb risze már aziletben elhelyezkedett is nem volna miltinyos tőlük
külömbözati vizsgát éa uj érettségi letitelit kérni,
annál keviabi, mert ók nemseti missziót teljesítettek,
smikor a megszállás alatt Erdélyben tannltak is nem
repatriáltak, hanem a magyar értelmiséget erősítették.
László Dszsö a kis vidéki mnzeumok támogatását kérte. Bálint József a kolozsvári gyermekklinika
költsigeinek növelését, Paál Árpid pedig a megszüntetett nagyváradi jogakadimia helyibe a miiszaki főiskola felállítását kirts.

Érvenyea a VII. oaztályoe érettségi.
Szinyei-Merae Jenő kijelentette, hogy a kolozsvári Nemzeti Színházat támogatni fogja vidiki színi
előadások rendezisiban. Az erdilyi műemlékekre uj
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törvényt késet. A ssikslyndvarhelyi festészeti iskolával kaposolatosan rámutatott arra, hogy évi 10.000
Pangöt tolyóait székelyföldi mBvésaek ösztöndíjaira.
Ugyancsak tervbe vette egy erdélyi történalmi mű elkészítését, amely Erdély történetét a nép széles rétegeivel ismertetni togja. Az iaatiaokra 100.000 Pengőt
irányoz elő. A osiki Magánjavak ügyiben bízik a
kérdés kedvező megoldásában is remili, hogy e tekintetben sz országgyűlés eli a megfelelő törvényjaveslatot mielőbb beterjesztheti. Kijelentette, hogy Herepey
Jánosnak a VI. fizetisi osztalyba való besorolása
január 1-én megtörténik. A vilignyelveken való erdélyi
tndominyoa publikációk kérdésével szintén foglalkozik.
A honloglaláskori régészeti tsnszék felállítására megtalálja a módot. A teológusok ösztöndijkérdésének
megoldását is megígérte.
Bejelentette továbbá ast, hogy Mikó Imre is az
erdilyipirti kipviselők által feltárt érvek hstáss alatt
elhatározta, bogy 4160—1943. M. E. azámu rendeletet
módositjs olyképpen, hogy a VII. osztály után tett
érettségi teljesen egyenjogú legyen a VIII. osztály
ntán letett érettségivel. Addig is, amíg ez megtörténik,
utasította az egyetemeket, hogy a rendelete megjelenéséig már a VII. osztályú érettségi alapján beirattkozott hallgatókat, rendes hallgatókként kezeljék
Mikó Imre máaodik felszólalásában a tanári fizetések tarthatatlanságára mutatott rá. A költségvetés
s tanárok kétéves próbaidejét 1 évre szállította le, de
szén a téren további rendelkezésekre van szükség, mert
a tanárok igy is 7 évig vsaztegelnek a IX. és 9 évig
a VII. fizetési osztályban. Kérte, tegyék lehetővé a
tanárok fizetéaének oly mértékll rendezését, hogy kulturális hivatásuknak élhessenek és családot slapithansanak.
Csipak Lajoa rámutatott arra, hogy a mostani
tantervtnlterhelis a tanárokra és diákokra egyaránt
károa, a tanárokat felealeges munkával terheli és igy
nem msrad elég idejűk sz igazi nevelő munkára.

Petele közsegben épül a Székelyföld
első nagy villamoserótelepe.
Erdély gazdasági újjáépítésének egyik legfontosabb alapfeladata a Székelyföld villamosítása.
Ennek megoldása érdekében a kormányzat mint
ismeretes már két esatendővel eselőtt megalapította a Székelyföldi Vlllamosmüvek rt.-t, amelynek legfőbb hivatása, bogy a Székelyföld energiaellátását egységessé tegye. Ennek a célnak megfelelően a részvénytársaság már nz elmúlt két
esztendő alatt számos kbebb elektromosmüvet
vásárolt meg, azokat megfelelően modernizálta
éa teljesítőképességüket kibővítve több helyi körzet jobb és teljesebb energiaellátását Is biztosította
A részvénytársaság igazgatósága azonban
már a megalakulás pillanatától kezdve állandóan
foglalkozik több nagy, uj vlllamosközpoot létesítésének tervével. Az első ilyen nagyobb e-ergi termelő központ épitése Ügyében az rlrau't na
pókban tört-nt döntés. A Székelyföldi Vlilnrcosmüvek rt. igazgatósága elha'ározia, bogy az első

— Nem megyek, nem megyek I — kiáltotta a
grófné.
— Egyedül vele van beszélni valónk — mondta
a termetes katona, akin piros sál volt.
— Mi beszélnivalójnk van velem ?
— Hogy megmondja', milliók pusztultak el a
maga hibájából — kiáltotta a máaodik.
— ö nem bűnös, ö nem bűnös — kiáltotta a
grófné.
— Hagyd őket I — csendesítette a gróf feleségét.
— Hogy megmondjnk: a feleségem megtébol
lyodott a kétségbeeséstől — hangzott fel most lentrőa harmadik katona kiáltása — ezért kell most magival leszámolnunk I Tegye el a revolverét I
Tisza lehajította a revolverét a lépcsőkön, a
fegyver a lent álló katonák közelében irt földet.
Akkor rajta I — kiiltotta az első katona.
Három lövia dördült el. A gróf lerogyott, telesige a testivel fedezte.
Almissy grófné a telefonhoz rohant:
— Orvost, orvost sz Isten szerelmére I
— Belim lőttek... — hörgött Tisza István
grót — meghalok.
A liposőhiz felöl a lőpor psrsselt szsga szállt
fel. A grófni ott hevert a férje testén. A három katona, amilyen gyorsan jött, eltűnt.
A gróf aroáról lecsúszott a szemüvege. Kezivel
a felesége feli tapogatózott.
— Ennek igy kellett törtinnie I Tudtam, tudtam...
Vére a földre szivárgott s azt a szőnyegek felitták. Az ntoa felöl lárma is távolodó kiáltások zaja
hallatszott fal.
Három lővéa dArdftl
Nem menekült el a igy halt mag hnaaonöt ÍvA kat*-** alakadtak. A máaodik lagiay, egy
vel ezalött Tizza István.
aömök fiokó, felkiáltott.

gyengit gyengíti. A kereszténységhez elsősorban erős
jellem kell, ha a gyakorlatban is ilni akarunk vele.
Es egy osáazár a gyakorlat embere kell legyen.
Tiaza grófné felngrott.
— Csitt. Nsm halljátok ? Künn dulakodnak.
Az ablakhoz sietett is kissé félrehúzta a függönyt.
— Emberek a ház előtt! Hátrafordult az aaztálnál nyugodtan ülö nia feli.
Itt vannak, itt vannak. Az Istenért, menekülj I Kirlak, menekülj, mentsd msg az iletsdetl A
konyhán keresztül kijuthatsz a kertbe. Addig feltartóztatom őket, ha jönaek.
Lárma hallatszott lel, lentről, a folyosó ielőL
Tisza felugrott, elöráatotta a revolverét is kilipett a
léposőházba.
— Nem I Hagyj kárlek. Ahogy éltem, ngy akarok meghalni. Ilyen alakok elől nem menekül az ember.
— Akkor in ia veled megyek — kiáltotta a
grófai ia odaállt iirje mellé, mindkit kezével a balkarjába kapaazkodva.
— Mit kívánnak — kérdezte Tisza a három
katoaától, akik azurouyaasgazve jöttek fel a lépoaőn.
— Önt kívánjuk 1
— Nos, itt vagyok.
— Mi van a kazibea — kérdezte as slsö katona,
egy elvadult külseiü, termetes alak.
— A revolverem, igy fogadom hátamban a hívatlan vendéget.
Tegye el azt a revolvert.
— Nam teszem.

Mondja mag aanak
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a-ik oldal.
uj nagy székelyföldi vUlamoscentrálét a Marosvásárhelytől északra fekvő Petela köaaég határában építi fel.
Est a döntést megelőzően számos más elképzelés, igen sok helyi érdeket képviselő kombináció állott előtérben és a székelyföldi városok
között valóságos versengés folyt aaért, hogy az
első nagyobb székelyföldi villamOBközpont építésével együttjáró igen sok gazdasági hasznot a
maguk Bzámára biztosítsák. A Székelyföldi VIIlamosmüvek rt. igazgatósága azooban szigorúan
tárgyi és gazdasági szempontok figyelembevételével döntött, amikor a Petele község melletti
építkezést határozta el. Egyben természetesen azt
ÍB leszögezték, hogy a szükségnek megfelelően
foly atólagosan még több más erómü építését 1B
előkészítik.
A villamoscentrálé építésének költségei megközelítően 8—10 millió pengőre rúgnak, ami mutatja, hogy milyen méretű építkezésről van szó.
Az építés, amelynek föld- és előkészítő munkálatai már folyamatban vannak, igen nagyarányú
munkaalkalmat jelentenek nemcsak a kömyeső
vidék Bzámára, hanem a telephelytől távolabb eBŐ
tájak lakossága számára ls.
A Székelyföldi VillamosmUvek Rt. aa erőmű
üzeméhez szükséges gépeket még tavaly ősszel
megrendelte. A gépek leszállítása még ez év
őszén meg is fog történni. A tél folyamán elkészítik a telep összes részletterveit és megindítják
az anyagszállítást. Magát az épltkezÓBt kora tavasszal kezd k m-g, hogy aztán a jövő év folyamán befejezhető legyen.
A Székelyföld elektrifikálásávai kapcsolatban
egyéb nagyszabátu építkezések és anyagszállítások is folyamatban tannak. A Székelyföldi VillamosmUvek Rt igazgatósága ezekkel az építkezésükkel kapcsolatban már eddig is több mint 10
millió pengő rendelést adott kl ÓB a rendeléseket
az érdekelt gyárak már le ia szállították.
Az építkezések között a legjelentősebb a
60000 voltos nagyfeszültségű vezeték, amely
Ca kszeredát és Székely udvarhelyt köti össze és
amelynek építése a megfelelő anyag leszállítása
után nemrégiben megkezdődött és erélyes ütemben folyik.
Legközelebb a Székelyudvarhely és Petele
közötti Bzakasz építésére kerül Bor, tavasszal pedig a Cslkmedencének vezetékhálózatát építik
meg. E- a csíki halózat Sepsiszentgyörgyöt ós
Kézdivasárhelyt fogja Csíkszeredával és OyergyószentmiklÓBBal összekötni.
Ezekkel az építkezésekkel egyidőben folyik
a különböző alállomáaok épitése, illetőleg építésének előkészülete. Miután ugyanis aa előbb felsorolt vezetékek nagyfeszültségű áramot saállitanak, szűkség van arra, hogy mindegyik székely
városban nagyobb transzformátor-alállomást ls
léteBitsenek. Ezeknek az alállomásoknak építése
ls legnagyobb részt folyamatban van már. A munkák olyan ütemben folynak, bogy egy-két esztendőn belül a Székelyföldön nemcsak a jelenlegi
azükséglet kielégítését biztosító elektromos áram
mennyiség termelődik, hanem annak sokszorosa,
úgyhogy ezen az energiabálfison nyugodtan megindulhat majd a Székelyföld nagyobbszabásu iparosítása.

Cxiksxeredai polgári leányiskola
hirei
ivióadások november 3-áo kezdődnek. BeauJakit otak deoember 1 éa nyílik meg.
lgazgetitig.
S Z Í N H Á Z .
Thurócay Gyula székelyföldi színtársulata
estéről-estére telt hásak előtt játaslk Csíkszeredában. A társulatnak ngy aa operett valamint
drámai együttese kifogástalan, művészi Artéktt
erőkből áll. A közönség sok szeretettel támogatja
as előadásokat.
Jövöhetl mflaor:
Október 80-án Bsombaton este; oki. 81-én
vaaáruop délután 6 órakor és este 7 órai keadattel Bs'nre kerül .Jánoa Vltéa*.
November 1-én hétfőn d. n. 4 és este 7
órakor „Nőz harca* zenésjáték.
November 2-án kedden „Slblll* operett 8
felvonásban. h
No"am »r 8 án és 4-én saerdán és csütörtökön esté „Ktta, Kltyl, Kitin ka' operette 8 felvonásban.
A jövő hét Bslnházl műsoréban két értékeB
újdonságot tüaött előadásra aa Igazgatóság. Esek
a Nók harca ÓB a Kata, Kltty-Katlnka operette.
Ezenkívül felhívjuk a figyelmet a János Vitéare
m'nt a leiBsebb magyar daljátékra éa a régi
operatlak kösfll a nagysikerű Slblll-re.

4 ik oldal.

CSIKI

A magyar műemlékek kiállítása
Csíkszeredán.

KÜLÖNFÉLÉK.

A Székelyföldi Művészeti Év egyik legkimagaslóbb eseménye volt, a Műemlékek Országos
Bizottsága által 1943 október 24 án városunkban
megrendezett .llagyar Műemlékek" kiállítása. —
Az értékes kiállítást BalázB Kálmán dr. városi
főjegyző uyitotta meg, aki beazédében rámutatott
a magyar kormány azon gondoakodáaára, amely
a Művészeti Év keretében annyi áldozattal Igyek
szik hozzá segíteni saját magánk megismeréséhez
és nemzeti értékeink megbecsüléséhez.
A kiváló szakértelemmel .ÖBSzeállltott anyagot a Műemlékek Orsn. Bizo tsága megbízásából
vitéz Nagy Zoltán dr. rendezte. Amint mondja a
legfőbb cel, hogy a saékelységben minél nagyobbra
növelje aa egyetemes magyarság éB azon belül a
aaékely nép müvéezeii éa törteneti emlékeinek
ismeretét, fokozza azok iránti szeretetét és elmélyítse a nemzeti műveltség magasabbrendüBégéből joggal fakadó öntudatot. De célja ezeknek
a kiállításoknak az ia, hogy rámutasson azokra a
közös vonásokra, amelyek az egyes korsza'. okban,
sőt olykor azoktól fUggetleqUI ia, az ország legkülönbözőbb vidékeinek emlékein egyaránt felismerhetők, tekintet nélkül az egyes nyelvi, művelődési vagy művészeti tájsaólásokra, valamint
az időlegesen és erŐBzakoaan megállapított országhatárokra. Ezek a kiállítások minden mtBterkéltaég nélkül hangsúlyozzák ezt a nagyszerű egységet, amely Magyarország földrajzi helyzetében,
történelmi és müvelődéBi fejlődésében oly preg
náoBan megnyilatkozik. A művészeti fa történeti
emlékekben megnyilatkosó és könnyen felismerhető azonosBág és rokonság még jobban elmélyíthet! valamennyiünkben a testvéri ősszel»'tozás
tudatát, B megszilárdíthatja a nzatTálaszthatatlanság érzését és akaratát.
A magyar miiemlékek kiállitá«n a csíkszeredai polgári l°ányiskol&d;.-ztermcben megtekinthető naponta 9—16 ótáig.
A kiállitáa november 10 éa z<rul.

Mladea vagyont itt hagyunk. Caak a kösösségért végastt munka állandó jellegű. Minél több
a vagyonon*, annál nagyobb áldozatkéazséget
várnak. Jól jegyeesék meg est legalább halottak
napján aaok, a kik minden örömüket a gyűjtésben lelik.
, • ,
A kösségek kultnrájat a temetők mutatják.
Bsek után ítél meg bennünket a minden oldalról
Ide todu'ó Idegen. Dűledeaő temetőkapuk, kerítések, keresstek, rendetlen gyomon sirok, csak
gondatlanságunkat motatják. Miért nem ültetik
körös körül temetőinket fenyőfával. Bgykét példa
van rá megyénkben Is. Mily ssép. Miért nem követik est mindenütt, a mikor annyi alkalom van
rá. Igen ha nem volna aa aa átkoaott közöny,
hanyagság.
. • .
A köaségek nagyobb halottjairól Illenék
legalább balottak napján egy pár szóval megemlékezni.
, • .
Sokan vannak, akik hoaaátsrtoaólk Blrját
nem látogathatják meg a fenn álló tilalmak mlet'.
Ezen sliok fölött la bangoazék
el néháry lm*.
«

Hasznait farámás cseplökészleteim
kiárusítom
720 tói 1200-asig meglepő olcsón. Kérjon ajánlatot!
DIBrt AW1ÍBÁQ műszaki olkkek vétele és eladása

44. iám.

LAPOK

Halottak napján.

•

— Blrkoaó verseny. A csiksaemdal Levente Bgvesűlat rend?sénéb*o októb«r hé 81-éa,
vasárnap délután 2 órai kezdaltel a Levente Otthon nagytermében oraaágoa Ifjúsági görög-római
blrkeaóverarny lear, amelyen réaat vessnek Budapeat, Koloasíár, Debrecen, C-tksaereda stb. vároaok legjobb blrkosól. A ssabadfogásu klrkoaáaok
éa köc^ptnérkózéeek d Hután 5 órától, a döatőmérkőséaek 6 órától tartatnak, aiután a versenydijak kloaatáaa leaa. Aa Igen érdekesnek lgérkeaó
«portnaeményre eauton 1B felhívjuk a nagyköaöaség figyelmét. — Hely árak: L-aó aor 2 Pangó, a
többi sorok 1 P^ngó és aa állóhely 60 fl'lér.

*

M'g s román megaaallóa Ideje alatt törtért
Brassóban. Egy földig feketegyssaba öltöaött aBSBaonyl fátyolénál fogva VIBBHB rántott egy másik
-Bizony, fátyolát le tépte éa sárba tiporta. —
C*ak aa emberek megtevesalésere burkolja magát gyásaba, most Is farje elhodüására Indáit
umak, minden farlneus gyászolót aaldott, a köaönség lgBsat adott neki.
•

•

Imádkoztunk hősi balottalnktrt, éa katonáinkért
—e.
— Ügy vedlroda megnyitás. Dr György
Aetai figyv-d CjliBzcredaban Mlkó u ca 7 szsm
alatt megnyitotta űgvvéd Irodáját.
— Hasaasag. P v-r F ranc aycmdatulajdonop, -J „Caiki Néplnp* f^'elós szwzeestőj s es
Petrányi Irín vármegyei tisztviselőnő, október hó
23-án báaxaságot kötöttek.
— A osiksseredai róm. kat. gimnázium
lgaagatOBaga közli, ho^y a tanév megnyl á a
november hó 2-án de után 3 órakor lesz. Valamennyi t?nuló Jelenjék rre|r.

— November 1-én megváltozik
a menetrend- November 1 én életbelép

— Repül6a«erenOBetienseg erte Saakáoa Zoltán feladháaltag fiat Siakáca Zouáa
fa'Bóháiitig az Udfsrbulymegyét Erdélyi Párt
elnökének fit lfj. Btakács Zilt^n rapűlősserancsMIeneég áldoaats )• !'. A rzolgálattoljeaitéa köaban m°ghalt flatai pilota holiteaiétBaűlőfalnjában
az ud^arheiymngvol Blksfa'vin temetik el.
— Egyévi fogháara ítélték oklrathami•iUsért Kilő Píti'r gysrgyói gaadálkodól blr'Ovügybtn történt okirat bamlBltáaért a cslkaaer< da' törvényszék 6 hónapra Ítélte. Felebbeaéa
folytán került tz Ugy a tab'ához amely a büntetést fgy <rB7t<-ndóre felemelte.

— A kozmáai háatanasl tanfolyam

a téli ment trend. Az u j menetrendben Csik- aaróviasgaja. A e. im^"! 23 iz. m. klr. háeisrtíM vind.irtDi f Íven 1943 o-tóbí r 31-ín déluBALATONSZENTGYÖRGY.
S— vármegyére mindössze annyi változás van, tán 3 érritor sz e'eml Iskoiaban tar j i blátlllását
hogy a reggel Sepsiszentgyörgy felé induló és záróvlzagáját.
— A Ka'.ollkui Lsanyok O^eágoa Szövonat Ciikszered^bói a régebbi 6 óra 49
A Magánjavak igazgatótanácsi ülése. pare heiyett most november 1 tói l e z d v e vet j^geiok e.-> k'fFr^rtM tagozata, 1943. novemA Cslkl Magánjavak IgazgatóvaUBttmánye, 7 óra 40 perckor indul. A többi vonatjára- b r 6-án (szombatot) rt<u án 6 órai keadeltel
t»*-d.' Utan< rendez es Európa étteremben, melyre
Ábrahám Jóssef dr. allspái elnöklete alatt Q'l&t tok változatlanul maradnak.
aa érd'-klődókM Kseretettel meghívta a
tartott, amelyen Q'jzígó G°rő telekknnvvl ssa—
November
hó
7-töl
vasárés
B\'fpó<lii: 2 P
BmdjsÓMg
kérló részletesen Ismertette as ingatlacok átvéte— Üzenet a baroterrdl. Fodor Jóaaef
lével kspcao.atos belysetet. Megá'l'.plloits, hogy ünnepnapokon az autóbuszok fora kormányaat ldevoeatkoaó rend^lki-sése altpján, galma az egész ország területén tlzed.-s kerl lapunkat értesitshk C^ikborzsova köana Illetékes »rdéssetl köaegek segítségével a leg- szünetel. November hó 7 töl kezdve vasár Srgbpn lakó szüleit és hoiaátartozólt, hogy jól
nagyobb rendben bBlad aa átvételi munk<t, sót éB ünnepnapodon az orsziig egész terüle- van, kéri Irfenak minél többet Szerető csókjait
kü dl mlndnyájnknak, azonkifül „üdvözli aa öaspár napon beítil b^ jn fejcsődik. A természetbeni
átadás után a telekkönyvekben Is minden kétsé- tén szünetel az autóbusz forgalom. Kivételt BXSB környékb»ll szép szekniy leányokat akik gonget kizáróan végérvényest n és fé'r^érthetetlenfli kepezn^k a következő járatok: Marosvá- dolnak az orosz hnrem»zflk0n küzdő honvédekre."
— Cseoaemfi holttestet találták meg
rendezik ezt a nagy cslkl ssekniv kérdést.
sárhely — Balavásár — Ssékelykeresztur,
esennygödörben Baraaéken aaennygödör
Esután a vajyonátvételnél közreműködő Marosvásárhely —Nagykend, Seá?zrégen— egy
közben ha< hóoxpos csecsemő bolttealtra«iKsló-tanácso8ck szsra-ílyes benyomásaikat Is- Székelyudvai hely, Csikszerede—Székely- tt-karltása
tér - nkiilia1". A viaBgálat megállapította, hogy a
mertették.
udvarhely Ezeken a vonalakon vaBárnap- Millk kz'i • ó i-asnoygödreben talalt holttest körülA tájékoztatások alapján Ismételten és egy- és Ünnepnapokon is engedélyezték a lársas- belül 4 - 6 héttel rálőtt került oda. A vlaBgálat
hangúin e.határozta aa igazgató tBnucs. hogy e
a ; spján etólalj^a nyomozást Irdlioitak ennek a
járatokat.
Cslkl Magánjavak tulajdonát fpeaó kaasálókat gépkooai
— A keleti arovonalon a hateok változatlan elke- kegyetlen bOntény elkövutőjJne* kéarekerltésére.
és legelőket csak aaékelyek vehetik bérbe.
s-redéssel tartanak A szovjet hadvezetés elképesztő1 öme— Két n a p r a felfttggeaatették egy étAa elnök eiőterjesatésére aa Igasgató- tnnács gekkel folytatja támadásait, amelyet a németek borzal- terem iparjogét A gyergyósaentmlklóel Korona
mas
veestcségeket
okozva
az
e'leneégnek
a
mnlt
héten
bieoUságot küldött kl a M-.rosvölgyi Fakitermelő Is eredménvesen Igyekezett visszaverni.
szá''nda es étterem Iparjogát két napra felfűg«'s ÉrtéV°RÍ'ó rt.-al v*l6 táriyaliara. A kiküldőitek
— Uj adatárak a esékel; ekröl (Klőfi/. t.si f<-1 - gesztettţf. A saálloda nem lett eleget azoknak
feladata az, hogy a részvénytársaság lupjdoná! li'vás) Sz-'k !v Láaztri (-Nk«i'r<dai h-tttL^!- .Ütiueplo a követ" ménveknek amelyeket a csíkszeredai
kép-rző loarvasut tnvé.bbi használatát blalOBttPák. -zAkrlyek* c-in-n cxihl vn:táfc(>« rp'ti'Z' a.í t».k t OMIH hi7» al észrevételezett.Hi az u|abb felűlvlas. uii.lv«li-i- Hí k'-.i .'-yit'^gév»* fy-litíH* ftpsz • 1 7
Ea alt«'ommal a ezál'ltásl dijak rögzítésére IB klízN'
érd-'Leí i^ü ct F ichs -lóz--. 1 g m'n'iz uoil tniiá- ri,i7.»l gál' t sem boasa meg> kívánt eredmeny Igen könysor kerít-.
illsamk. t'• tíírő
<• s-^kolyek oi 'ei ţ^.tat'Bn ryen nz Ip -rjoir végleges nlvooásárn kerülhet aor.
t .L ln>u
A vagyon Igazgatója bej?lei>'.et'e, hogv e UIKCK lt u i'h*n. Ár I P«-ngó — H^S'»
— Haialoaaaok Ktlemen Magdolna folyó
•I-IIFka j'^ieillk IUHR a f UUtl !'ZeT7.a Srtlál c v it v lió; -shí 23 4 n 17 <sv>:s koraben elhall C Ikcslesóban.
Vljrsiló épfile-ébon hérom moha megüresedett. „A
hi t . t • fit'uij- ouiuii I i-^'v i?y 1s-ec-^'y i-ftr.síp
aun;yeket *z e-dőigazgalóaég ig myelt. A helyisé- 'M ksy.-r i •'oíuoboH VKÜáHr.s Inoutici ti»- A• fii l 1h1. —
— ö'v. F :dor JSzaft é szGI. T^máa Reália
geket at *rd4saet
rendelkezésére bocsátották
>!ll ál ó lnaokn tul^'liZ' u>al nini" k" t^k.-'ni okt 25-4n. 81 Í T » I kur-^-II methalt. Cjlkrákoson.
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megfelelő bér el nében
— Caere káitalanltás a honvédelmi oélokra
A-/ «r^ebl;"»
n)6i -ov;és«lkrt a t.írj fi7t':s.- ni 'ííl uotl kisajátít
'tt .Ingatlanokért. A in. klr. kormánynak a
Az igeifcgató-tpnács Ind 'mánul vette, hogy a liÁhrkr.ál eHzböz^lli
vé.iolmére IráoynM töiekvésel blaonyltékamult bál végén mlnlssterkcal értefefzVt veit, e
— Aa uj nemet fegyver eltörli a brit városo- kisemberek
kéot
a
Badvpastt
Közlöuy okt. 19-ikl számában kozmánycslkl törvényhozók bevonásává, amely n C<lkl kat a föld salneröl. Ltv dr Llpoaéken az SS . SA. a a reodel^t jelent meg. mely gze'tnt a kisemberek még abban
mnoknlront
képvlnelAl
előtt
kijelentette,
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megfelelő
vé leiemben részesfi'nak, ha IngatMagánjavak üjyében a trrpeuyhosás elé t<-rjFBt- héten belül a brit városokat eltörli a {Old színéről az n|
tendó javaslat alapelveit lüktették. A törvény- fegyver segítségével. Ley szerint az ul 'egyver gyártása lana! kat netalán honvé'l^lml oélokra kell Igénybe venni
— KóssAnetnyilvánltas. Etuion la hálás
javaslatot tájékoztatás éa hoziászóláf coljából s-r az angol terrortámadás miatt halasztást szenvedett — s
bárki tovább adhatja _ bogy ez as uj fegyver tény- kösaönetet mondu k mirdaaoknak, akik felejtIgazgató tanácsnak la megkü'dlk. I;v — eiíro ezt
leg megvan, ez a iegyvr az éhínséggel együtt, amely hetetlen jó »nyánk: öav. MMler Aadrásaé elhaláláthatóiig — néhánv nrp tru va újból össaeŰ1 F> a tengeralattjárók ti vékenysége következtében An2lUvagyon Ideiglenesen megválasztott, Illetőleg meg- h-n mindjobban terjed, meghozza Németorszég győzel- loaáaa alkalmával részvétüknek bármi módon
mét Anglia felett.
kifejeaéat adtak.
A gyásaoló család.
bízott vnzetősége.
DlílU AHM&U

n) ée használt állipotban

Nyomatett öav. Vakar Lijosné Könyvnyomdájában, Csíkszereda.

