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A szabadság 
1848. március 16-ike minden magyar embjr 

lelkéhez hozzá nőtt. Ez a nap diusőséges emlék. 
Száz esztendő távlatában sem fakult  el egyet-
len mozzanata sem. Tökéletes erősséggel sugá-
rozza bele minden magyar nemzedékbe a sza 
badság utáni vágyakozást. 

A magyar szabadságharc ezen a napon 
indult el. A magyar ifjúság  örök lobbanékony 
Bága ezen a napon rázta le magáról az idegen 
önkényt. A hires tizenkét pont talpra állította 
a nemzetet, hogy vérrel és miuden szenvedés-
sel bitet tegyen a szabadság mellett. 

Nincsen magyar ember, aki ne ismerné 
történelmünknek ezeket a ragyogó napjait. A 
magyar honvédség dicsőséges harcai, gyóaeimet 
a tuieróvel szemben való elbukásunk egyfor 
mán szent emlékeink közé tartoznak. A győz 
tes csaták éppenugy, mint az elbukás gyász-
napjai s az azt követő megtorlásnak szén ve 
desei nemzetépítő erővel élnek tovább bennUnk 
és vissik ezt a nemzetet eiöre a történelmi 
elhivatottság utján. 

Minden magyar nemzedéknek kijut a tör-
ténelmi Bzerepbói. Nekünk sok nyugodalmat 
nem biztOBit a történelmi sors. Nézzünk végig 
rajta és látjuk. Soha egy p.llanatnyi nyugtuo* 
nincs, ĵ í kéményén kellett álljunk a taipunkun, 
hogy el ne sodorjon as idők folytonos  viharzása. 

1848 ig és azután napjainkig török-tatar ÓB 
minden veszedelem meggyötörte minden kornak 
a magyar életet. Nem volt nemzedek, amelynek 
ki ne jutott volna a magyar sors kemeny meg-
próbáltatásából. 

Az 1848-as magyar nemzedék átélte a 
dicsőséges harctól, a börtönig es a bitófaig  a 
szánvedésnek legszélesebb vaiioza.at. 

Atig tudtuk felmérni  és megbecsülni a 
a magyar szabadságharcnak áldosatat már az 
1914 es események a következő magyar nem-
zedeket ÍB beállították a világtörténelem leg 
véresebb időszakának élharcaba. 

És azóta ott állunk a világégés központjá-
ban. Saját életünkkel végig csináltuk mindazt 
amit eddig caak a történelem megszepuö távol-
ságából tanultunk. 

Voltunk büszke katonák; forradalomba  ker-
getet hazátlanok; megcsoukitottak, megalá-
zottak. 

Láttuk közelről, két évtizeden keresztül, 
hogy mi less a sorsa annak a nepnek, ameiy 
eldobja keséből az életet jelentő fegyvert. 
gQfcÉs  megértük ismét a felemelkedésnek  ujjá 
születését. As Isten megsegített, hogy kezünkbe 
kaphassuk a szabadságunkat, az emberi eletün-
ket biztosító fegyvert. 

S ma ott állunk megint ujabb történelmi 
feladattal  az emberiség minden eddigi erőfeszí-
tését felülmúló  legnagyobb élet haiai küzdelem-
ben. ősi katona erényeink minden vitezaégevei 
verekedünk, legszentebb jogunkért: a szabad 
Ságunkért. 

A szabadság ünnepét ünnepeli ma a magyar 
nemzet. Legyünk okosak, öntudatosak ebb n az 
Onnepben. Töltsük meg est ai ünnepet a fegye-
lemnek, a jövőbe latasnak tartalmával. 

Világos magyar öntudattal vállaljuk a tör-
ténelem által reánk rótt feladatokat.  Mintahogy 
as 1848 as hősöknek érettünk hősi halált, bör-
tönt és akasztófát  kellett ssenvedjenek éppen-
ugy nekünk is hősi lélekkel kell fogadjuk  azo-
kat a megpróbáltatásokat, amiket a sors reánk 
fog  mérni ebben a történelmi Borjfordnlóban. 
Vallatni kell magunkért és esen keresztül a 
nemsat Orökéletéért. 

Előre. Bszel a honvéd lelkülettel induljunk 
neki a győzelem utolsó rohamának. Csüggedést 
nem ismerve higyjttnk abban, hogy nekünk 
győznünk kell ebben a háborúban, mert hanem 
elvesztettük azt ami az embert emberré teszi: 
a szabadságunkat. 

Csiki tájak Szegedében... 
Irta:  Ábrahám Ambrus egyetemi tty.  r. tanár. 

Csiki tájak, székely tajax jártak Szegedé-
ben. Markosfalvi  Barabaa Marton a uzekely 
tajak Bzereimeae 6a ihletett lelkületű festője 
aoata hozzánk őket, hogy laiáautDan megfüröd-
jék eimenk, eletük ateiese nyomán heveaebben 
dobogjon a azivünk a a termeszen caodak azemtó-
letenok örómteii pitianniaban, öntudattal, húiei 
* a fojtana  szebb jövOjebe vetett rendíthetetlen 
Bizalommal tetjek meg a lelkünk. 

Az illatos, derűs lavaaai napsütésben két 
noBBzu heten keresztül saaaak ea ozaza* jóuek 
a Ttsaapani Kuuurpaioia kupolacsarnokába, 
üogy ittasak Cdtaoraaagor, hogy laauak nyáron, 
nogy lassak ősszel es tasaak teien. Eijóuek, 
nogy lasaak, ugy ahogy van, hogy lássak ugy, 
attogy volt, anugy lesz, uianozhatatian azepseg 
bdU, hodoiatut es uazteieiet parancsoiú fense-
geben, ize bon, elbuvötö színében es meleg 
uieiodiakra hangoio beszéde bon, 

Barabás Marton hatalmas vásznain ugy 
hozta nozzank a csíki tajakat, ugy festette  meg 
szamuukra mindig ragyogó, beazeiO aicuiaiuaat, 
ahogy vannak, vaiosa&ban, hűségben ea ugy 
nosia hozzan* a azekeiy eletet, ahogy van, ride-
gen, kéményén, de nekünk akik a<,eitüa szív-
vel s el nem muio forro  szeretettel. És ez az, 
amiért ket husstu heten keresztül szazakat ea 
tuazanat vonzott a T.azaparti K.miurpatoia ki 
aiiitasi csarnoka, ainiort saaaak ea szazak azzal 
a szent ethaiarosasual vauak mtg a vásznak a 
a tajak igezetetól — hogy — ha latén segít — 
elmegyünk 6a megneztük mi ia... ás ez volt az 
oka annak is, hogy uonan maradtak itt a oaiki 
tajakbói, ut a BBöke Tisza partján a „nap varo-
sa" • ban, ahol tavaszt saeliú saarnya readül az 
alkonyati pírban s lassan lomba borúi a túltes 
aijan az Oreg füzek  feje. 

Az igazaag, a hüaeg s a természet ezer-
azinü caodai etott kitaiuio alazatos emberi szív 
voltak azok az erűn, azok a kilogyha.ailan 
Kincsek ea beszedes büvszeiOk, ametyea B»ra-
oas Marton kepei elútt megnyitónak as ailö.di 
ember elzárkózó szivét s aa eimenyek es emie 
kek hosszú láncolatával fogtak  meg a ,n»p 
varosa" leiket. 

Mdrt vaioban hűséggel hozta ei hozzánk 
Barabás Marton az egbenyuló berceaet, a hatal-
mas sziklakat, a meredek Hegyoldalakat, a rajtuk 
lassan lepergő kúvecakek arjai, a torineiea-
auponai s az njboi ritmikus léptekkel felfele 
haiado erdőt. E.hozta a Hargita ormán magá-
nosán álio fenyőt,  amelyen megtűrik a vinar a 
megtorpanva mas utra ier a szagu.dó szel ereje. 
Bihozta a patak partján suaogo fényűi,  ameiy 
mesét mond a usendea eati szürattietben, meset, 
ameiy mas mindig, maa mindenkinek éa mao 
mindenütt. Bihosia a Bdkas azoroat, ahol a 
megsemmisítő erzeae* nyomasztó tiu.ya alatt 
köaelebo erzi magát istenehez az elet érteimet 
azemeivel hasztalanul kereső ember. E hozta a 
fakereaztet,  a Pasziorbükk tetejére vezető úttal, 
ahol a bucauaok ajkáról fei-fel  hangzik a üathori 
András megrasó eneke, ahova veres torieuel-
mevel hasa jár a mult s ahol ragaszkodó együtt-
ersesekbói fölépül  a jövő. Ethozta a magasDUaki 
bükkfát  őszi színeiben, a Holló patak töve alatt 
aláhulló tusnádi Oltat, hatan a pazar pompában 

haladó falevelekkel,  a Tiszás patakát, felette 
a verea vasas hegyoldalt, ahol fenyökeretbe 
foglalt  rádiumf  Urdőoen húznak a vándormadarak. 
Elhozta a Solyomkövet, Tuanádfürdöt  a.viasza-
najió Hargita lilába látszó gerinoei kőzött, a 
Szent Anna tavát, a csikszentdomokosi utcát, 
a mnleuiumi székely házat, az O.tarkövet, a 
Nagy-Hagymást s az Egyeskövet. Éa elhozta a 
Vigyazokú vet, honnan karcsú szoborazikiák, mint 
merengő juhaszok neznek át a havasok hátán 
zöideió retekre; a mélysegbe lehúzódó fenyves 
vápát, a köves meredek úttal, ahol láofarkon 
Huzatja lefelé  a vastag luofenyő  tókét az örök 
azúkeiy legény... 

Siegedebe jöttek a csiki tájak. Barabás 
Márton hozta ide őket. Vaaznakon hozta, de 
telek volt bennük s ezért van az, hogy leiekre 
talaltak — s leiekben maradiak. 

Március 15. megünneplése városunkban 
Mini előző szamunkban reszietesen ismer-

tettük, 184«. március idusának 95. eves fordu-
tóját, a regi ea a mostani nagy idoanöz méltó, 
bensőséges hazafias  erzüiettel Unnepii meg 
varosunk kdzönaege es ifjuaaga,  hétfőn,  márciua 
16-en, a Következő aorrendoen. 

Ddlelőtt 10 orakor a levente-ifjúság  ünne-
pélye az országzászló eiött; ezt követi ll.-kor 
ugyanon a varod ünnepe. Ddiuian 6 órakor az 
an. polg. léanyiskoia es a róm. kan. gimnázium 
Önképzőköreinek ünnepeiye a Vigadóban. 

Az Ünnepségek rendezőbizottBága kéri min-
den magyar tesivert, hogy vegyen reszt e haza-
fiad  ünnepen. Lígyen alkalom ez a megjelenés 
a talaikozaara, amelyen a regi nagy idők emlé-
keiről, a d.ciő magyar mmt lelkebol, a jelen 
vinaraiban uj hitet, buaimat, erót menthetünk. 

Hazainkat lobogozzuk fel. 

A csik vármegyei falermeló'k  az anarchikus 
állapotok megszüntetését kérik. 

E uo ti an a aaeaeiyíoidl fatermeióz  ea fakeres-
zedők 20 tagu küldöttsége jelent meg Cai*varmegye 
•l.epaojaual, nogy feltátja  a fapiacon  uraikodo anar-
caict. A feaoaaO  arreadeielefc  aeboi be nem lartauak 
a Sídzoiyíűidon, mivel nem idovaio lerme.őz, fóiag 
datau kereaaedóz közvetlenül erdőoirtokoaokioi vasá-
lO jaz a gomofat  ea a gomoiaarakat sokszor a nlvataioz 
ar kitazoroaore la fcibajtjak.  Kizei arra aenyaaerltik 
a >Z3koiyloidi termelőnél, bogy őz ls magasabb aron 
vasaroijaaak, mert nem nazhdtik el aat, bogy üzemeik 
Jóit nordjaa el aat a gombfai,  amivel nekik kellene 
ldiiniartanio<£ üzemeiket. Euuok köveikeamenye viszont 
..z, nogy a termaiOk, mivel a gombfal  tul kellett flzet-
flion,  kaoy teieack a kitermelt anyagot ugy ertekeailenl, 
uoiiy ost aa tri ff  jrenciat beoosaaa. E< a helyzet a 
nrjieiö* szcmpiiatjaooi tarthatatlan, mivel reaaben 
icu>sz;r:tve vaunak ttsatessdgteien ktrdsktdelmet tiznt, 
ami ai.m egyeatatbető e lerateiörelegosk eraoicai fel-
fjgasavai,  maareast pedig áuandiian a bunielótörvény-
aoayv paragrafusai  koaoti kell bujzaluiok. 

A maaodik eBet az lenne, hogy aa Üzamlulajdo-
nosok ieá>iii|ak üzemeiket, ami nagysaamu tioztviselő 
ed BO*ezt>r muakaanak uibociajiazat vonna maga után. 

As alitpii jóindulattal hallgatta meg a kü.dólt-
aóget ts feiaurte  a magjaienteaei, bogy panaaznizat 
iramban összefoglalva  jutiasaak el hozza, nogy iilatekes 
aeiyre faltbrjdaalhasse.  A kU.dóltsag fdikaraste  aa erdő-
ig^agatosagot ls, aboi megismételte az aiiBpón eióit 
e.mondott panaszait ta a rundea ailapoiok megterjm-
toScre iani04aiast kert. Rttojsy Istvau ea Bjrabaaay 
J jastjf  lőjrdő.anacsosok nagy erdakiöddSBel nuligaiiak 
meg a pan>aaoaai BB kijaientettek, hogy minden eBB-
aozzei arra (ogaak törekedni, bogy a mai anarchikus 
állapotot megoZilnteasOk. 

Kiadó Osiksomlyón m&roias h ó 1 tó i a 
Jakab tanárne-feie  haz . Érdeklődni lehet 
Botskor Ilona tanítónővel, Calksomlyón. 



2Mk oldal. O B I 'K I L Â'P O E 11. 

Lesz-e húszmilliós magyarság? 
Lesz-e 20 miilio magyar? — ezt a kérdést ve-

tette fel  Baunt József  országgyűlési kepviaeió a Caik-
Baeradaoan 1943 március 11-ea az Erdjiyi Part által 
rendezett elóadad kerewoen. Kzelóil egy emberöltővel 
Rákosi Jeaódk mag 30 miiiios magyaraagröl oeaaeitek 
ea arroi álmodoztak, hagy ha a doigok tovaoora ia 
olyan joi haladnak, mini a moll aaazad vegen, akkor 
neküuk, mar kedoobi ndmzdddkeknek a 30 miiuoa ma-
gyarsag magdzúielddet la módunkban IOBZ laini. Az idő 
azoabaa alaposan raeafott  a vaioaaggal nem azamiio 
Kakost Jeuo-fdie  deriis Bzamiigataaokra, amelyek a 
valodagoi, a magyar élet fejiodeseuek  tényezőn ea 
adotwagali nem veitek figyelembe.  Ma mar aokkai 
reaiisabuan gondolkozik minden magyar ember ea a 
vagyonnak kergelese helyett a tényleges helyzet vizs-
galata alapján igyekszik a magyarsag jövójenek uíjait 
magkereBiu. tízen hallgattuk nagy erdekiodessel Bonni 
József  dr. orazaggyilieai kepvlaeio eioadasat, amely mar 
cimeoen ia higgadtabb goadolkozáarol lati bizonyságot, 
amikor a 20 miluoa magyarsag lehdtősagenek kordeaél 
vetette fel. 

A nemzetei élete  a számok tükrében. 
Primul vlvere — mindenekelőtt aaaporodnl, mon-

dotta a regi laiin közmondás. A nepek ea nemzetek 
Igazi harca nem ia annyira a harcok mezejen, miut 
otthon a liiahdlyek korul, a szaporodas frontján  megy 
vegoe. A gazdag OB baialmas nap nyerhet háborút, 
da ha nem szaporodik, napjai meg vannak számláivá. 
Szemünk előtt jatsaodoit te Franciaország tragediaja, 
ahol a születését megcsappanaaa miatt egy natalmaa 
birodalom omlott ödaae maroi-holnapra. Viszont ernel 
egy napét bármilyen hadi vesz leaeg, megalasiaiás, ha 
szaporodásban a löobiek föle  emelkedik, mégis öve 
les* a jóvő. A tizennyolcadik ssazadoan Frauciaorszag 
lelezaaaata legnagyooo volt Európában, töon lakoBa 
volt miai Angliának, Poroszországot, aőt meg Orosz-
országot is meghaladta. Franciaország ekkor aut dicső-
ségé tetőpontján. A francia  lorradaiom, majd a napo-
leoni haooruk nemcsak nogy megtizedeltek aa ország 
napét, hanem a nap ősi erkölcsi erejet adták ala. A 
liberalizmus jóláüdeaija után aovárgo franciakban  mar 
nem volt aldozalkeszddg, hogy a veszteseteket szapo-
rodással potoijak. ClemencdaU, a nagy francia  Állam-
férfi  aa elaO világháború után szomorúan ismorteiie ezt 
a helyzetet éa irigykedve jelentette ki hírhedi monda-
aában, bogy „a keilattenel 20 millióval tobb nemet el 
Europaban ea ez a baj'. Ennyivel multa fotul  a le-
győzőit Ndmetorazag a győztes Franciaorazagot. Róvid 
ket évtized alatt mega.mmiBüu a francia  győzsiem 
eredmenye. Petain tabornagy 1940 nyaran, a francia 
összeomias után dramaian fejezte  kl a francia  nep bu-
kásának okát: ^túlságosán kevés gyermekünk van. 

Szomszédos  országaink  sokkal  jobban 
szaporodnak. 

Magyarország az utolaó fél  évszázad alatt ssapo-
rodás lekinteteben tiz hellyel került hátrább aa európai 
népek Boraban. 

A szamadatok tükrében a történelmi magyar bi-
rodalom eveute félmilliónyi  leiket veazit a bzületéaek 
cdökkenésd miatt es ezen a beiyzeten nem soaat kooy-
nyit az, hogy maaik 14 kulluraiiam BZületesi viszonyai 
meg a miénknél la kedvezőtlenebb. Suiyosaobá teczi a 
helyzetet, hogy a velünk szomazodoa országok szapo-
rodási aranyszáma a miénknél jóval nagyobb. Amíg 
naiunk ket magyar gyermek azüieilk, addig atiagosan 
miLdig három roman éa barom azerb, valamint 4 oroez 
gyermek látja meg a napvilagot. Erdélyi viazonyiatban 
az a megdobbento helyzet, hugy minden eszteodóben 
ezer romanbol 1045 lesz, vuzont magyarból csak 1036. 
Ez a azaporodaai különbség néhány évszázad alait 
egyenesen katasztrofalis  lehet. A mai élet-halalharcbol 
kuiónoaen ki kell venniök a magyar csaladoknak a 
részükét, mert nem eleg az, ha fiaink  a harctereken 
vitézül harcolnak, ha itihon a magyarság az amar anya 
hátrányosán alakul. 

Az előadó ezekután rámutatott arra, bogy a sza-
porodas eiófdltete  nem a nagyobb élettér ea a jobb 
gaadaaágl belyset, hanem éppen fordilva.  Előbb erő-
teljea nepre van sztikseg, mert csak ez kepea nBgyobb, 
gazdagabb életteret kiharcolni. Ezsel szemben a sta-
tisztikai adatok azt mutatjak, bogy naiunk amikor 
évente 180.000 magyar születik, ugyanakkor 160 000 
magyar magzatot ea anyát pusztít el évente a szándé-
kos magzatelhajtás. 

Van-e kint? 
A régi magyar közmondás ast tartja: ha aa Isten 

bárányt ad, ad hozzá legelőt is. A mindenben csak az 
anyagiakat nézők eat a közmondást ma igy fordítják: 
ha gyermeket akar a magyar hasa, adjoa hozza pénzt 
ÍB. Ka a gondolkozás azouoan nem helyes és hogy 
mennyire • nem, éppen as a körülmény mutatja, hogy 
elsősorban a jobb anyagi viszonyok között éió csaladok 
tartoakodnak a gyermektől. Ellenben a keveatlzetéaU 
tlaztvise.ók, a szegény magyar munkáaok, a ssékely 
földműves  nép csaladjainal szűkös anyagi viszonyok 
között is négy-öl gyermeket találunk. 

A baj a fiatal  magyar lértelmiségi osztálynál van, 
mert ezek a hazasok azéri tartózkodnak a gyermektől, 
mert ea zavarna a modern életstílusukat. Aa asszony 
nem a gyermekeire gondol, hanem főleg  csak arra, 
bogy kaicsu és csinoa maradjon. 

Van-e kiút ebből a helyzetből? Az előadó hatá-
rozottan leszögezte, hogy van. A megoldásnak két 
Irányban kell megindulnia, a családvédelmi reformok-
kal, az anyagi bázis megteremtésével és a lelki meg-
újhodással. Ennek első feltétele,  hogy a fizetés  ne az 
üreg korban érje el a létfenntartás  és gyermektartás 

lehetőségót, hanem már a fiatal  házasoknak megfelelő 
jövedelmet biztosítsanak. Bjkszor éppen a fizetések 
rendszere okozza, hogy a tisztviselő 30 évea koia előtt 
nem nősülhet meg. 

Az előadó végül a lelki megújhodás szükséges 
voltát hangsúlyozza, mert mindennek előfeltétele  az. 
elelszolgáiat hősi vállalása. Anyagiakkal nem lehet 
megoldani a magyar és keresztény lépéseket: ebhez 
lelki reformok  ls kellenek. A 20 muuos magyanag 
dala, a magyar élet dala, amely valamikor nap-.eietroi 
kezdődött éa hangzott végig a Kárpátok medencejen, 
ma újra napkeletről jön, a Székelyföldről,  a szapora 
székely népről. Ez a dal meg kell laaitson miuden 
magyart arra, hogy lesz 20 millió magyar, mert lehet-
séges hogy legyen, ez nem az ellenségen muilk éa nem 
a nagyhatalmak akaratán, hanem kizarolag ml rajtunk, 
a magyar családokon. 

Üzen, utat mutat az arcvonal. 
Valahol Orossorsaagban halálos Bebel kapott egy 

honvéd. Korhásba száiiliotlák s a hófehér  agy, ameiy 
máanak aa életet adta visasa — halálos ágya lelt. 

Mielőtt elbucsuaolt volna Buday Imre ettől a 
világtól, levelet Irt haaa, Magyarországra. 

A mindég Iiten köneleben tartóakodó és minden 
pillanatra nagy uira kess kalona-lélek Jazua éB Maria 
nevében kezdte aa Írást. 

Kedves Síülelm ós Tdatvérelml Amikor osektt a 
sorokat kézhea kapjátok es olvassatok, én már ucm 
leszek aa elók soraban. Es as Írásom legyen as utolaó 
emlék, amit tőlem kapnak. 

...Paldaadástok mindvégig előttem járt a utolaó 
sóhajom Iitenhea éa Hoaaatok Bzall. Anyám, legy büszke 
gyermekedre, aki megbotlott soitasor ugyan, da mindég 
fáikéit  éa ment Iateunel megbakeive, oatran esett ei. 
Hívottá Hiaa: eljöttem. Áldozatot kíván: meghoztam. 
A legnagyoooal: as eleiemet adtam oda. Nyugodj bele 
Anyám, Isten rendeleaebe. Aa ö akarata azent, célja 
ismeretlen. Tiszteid a Bjldogsagna Siüz Marlat, aki 
most mar második aoyam tett. Ő is sokat aaeov«ddtt. 
0 ls elveBBteile Fiát a pdidakspe minden anyának. 

Tdstvareltől Igy búcsúzik a hós: 
. . . É jelek egymás közölt békeségben. Alapítsa-

tok Istennek letssó családot, nevelj ;ldk gyermekeket, 
amihea en már nem jntottam el. E< ha majd hosszú 
teil esteken a csillogó gyermeksaem ele nozaatok a 
mnlt mesélt, mondjatok el, bogy volt egy batyjut, aki 
mesBse oross földön,  jeltelen Birban alusaaa oroa aimat. 
Szólította a haza, odiadta mindenét, hogy aa olthojiak-
nak békés, boldog eletük legyen. 

Utolaó asavával Is áidast kér a honra a haldokló 
magyar honvéd, egy aa örök magyar katonás kosüi, 
akik tlastán, jóságosan Indultak el as Ur elebe, hogy 
az nlánuk kOvetkesók megláthassák az ígéret Földjét, 
a boldog emberek uj Migyarorsaégat. 

B.rhant borul Immár valahol Oroszországban a 
levélíróra. Kemeny, eaen a vidaaen Ismeretlen ssei 
tombol, veri, kergeti a havat a nyílegyenesen egymás-
mellé sorakozó keresitek körül. Hodielkü magyarok 
aiusaaák örókalmuzat ott azért, hogy ml idenaa.i bé-
keben élheSBünk, doljoahassuai, hogy hitünk szsrint, 
lelkiismereti szabadágban, függetlenül  teljesíthessük 
a kötelességünket. 

A megráaó levél mögött immár örök magyar ka-
tonák sorakofloak  és tartanak Csaba vesar verhetetlen 
hadseregébe. A Hadsku j&ról flgyeliz  eiután minden 
magyarok sorsát Zzgontól Sjproulg éa Vaskaputól 
Vertekéig. Figyelnek es saámonkernek. Ssamonierlk 
TdBiver, hogy teljesítetted a kötelességedet? Mnto 
vagy-e hoiaank?! A Hiza, vagy ktcilry Önös erdakei-
ddt tartod-e aai-m elótt mindenkor ea minden körül-
mények kösött ?l 

A II iza ma mindannyiunkat nagy, közös munkára 
hlv ellentmondást nem türó paranccsal: mindenkinek 
a kijelölt helyen, ott, ahová a parancs és mliden 
magyarok köaös, osaihatatlan son a állította, panaBi, 
loksaóéa ellentmondás nélkül kell teljesítenie a köte-
leaaegái, épenugy, ahogy Buday Imre honvéd éB aok-
BOk láraa cslnalia... 

A.dosatot ls követel a Hasa. Hogyne kövelelne, 
amikor vnuaedelem fenyegeti  es joga van erre 1 Tibbet 
kell dolgosni ÓB kevesebbet költeni. Minden munkának 
köaös calt kell ssolgálnl. Nsis ssembe Testvér a 
tükörrel és gyónj meg önmagadnak. AiUpltsd meg 
ősslntén és elfogulatlanul:  meglettél-e mindent, amil 
megkövetel tőied a H na ? I 

A történelem kerekei dübörögnek. Dübörögnek és 
saámonkérnek. Kínál a vizsgánál mindannyian, minden 
magyarok kivétel nélkül o,t leszünk. Sorsúik köaös és 
ossihatatlan less. Na felejtsük:  nekünk kell kialakíta-
nunk Jövő helysetünkel, nskünk kell erős keasel Irá-
nyítanunk, egyengetnünk a történelem kegyetlen vihar-
ban sodródó ssamonkérő ssekerát... 

Buday Imre és társai levelel, Uaenetel, egéss éa 
töretlen magyar lelkek utat mulatnak. A győzelem 
mját Jelölik kl ssámuukra. A győzelemért, melyért egv 
cBivvdi.egy leiekkel, egy Bkarattal, egyetlen parancsra, 
eaerengedeimess-ggel, ha aora, a helyaei ugy kívánja, 
a legnagyobb áldozatra ia keasen kell msnelelnüok 
minden magyarok szebb, jobb, boldogabb Jövendője 
felé. 

Ha biv a haaa: menjünk I Hi áldozatot követel: 
hozzuk meg I Ezt csináltak őseink la éa Ut vagyunk 
I.t vagyunk éa Itt fognnk  maradni az Idők végezetéig 
mart fiatal,  erős ÓB ;et razéas as a nép, melynek a 
«yermekel Így tudnak kötelességet teljesíteni, mint a 
Buday Imrék... Fereaot  Qjérfás 

A béke utjai 
2. A felelem. 

Ha nem hlasel jószántadból Istenben akkor Ö 
rákényszerít téged. Ha nem gyóa meg a nagy minden-
ség léged Idtan lóieroi, majd odlatod s rajóaz magadtól, 
ha az ő fenyítő  kezét eizad. 

Az ÓiaóveiBegbin vlaöaönnel, kénköves esővel, 
villámlás éa meunydórgeasel jeienteite ki magat a 
megtévelyedett, Toie eitévedt, bunóa embenaeguek, 
hogy ószbd kapjon a magokosodjok. Kertek is az tz-
rae.uák Mozeai, hogy szoljon Istennek, hogy ne bdszel-
jen ily „erős hangon" velük, mert me^nainok. Ha az 
Ur jósaga nem natotia mag lelküket, u«y a nagysága 
ea halaima megremegtette szivüket. Így a feie.em,  a 
„falsz"  mindig mdgoyiioiia szemüket s megnunyaaz-
kodva megteriek. 

Az Ujdzövetsógben sincs külömbül. Az ember 
mindig gyanó marăd. Most la keifeie  saniikáinak, sze-
retnének kompromisszumot kóuii az eggdl, de ugy, 
hogy azeri a loidot Bem veszitsak ei, arroi se kenjen 
lemondani. Mindent megpróbál, hogy az egyensmyt 
megtartsa, azouoan sokáig nem kepes köteten járni, 
megcsúszik, laszedül, eiveaziu a lejei s a maiyaegoe 
zuhan: nem ugyan kificamodott  tagokkal, hanem oaaze-
zuzoii leiekkel. Mintha teljesen kicsereiiok vorna bel-
aóieg, furcsa  nezetei, bdiyteien fogaimai  vannak a val-
lasod dolgokrol, a túlvilág k.csuaaoti veglegosen labai 
alol. Nom tud imádkozni, haragszik ha leikt ügyekkel 
kellemetlenkednek neki, teljesen meghasonlott óu-
magaval. 

Mit tesz Isten, bogy észrevetease magát a tőle 
távolszakadi lalakkol? Raküidi a bdtegsagok kénköves 
oaójei, a naboruk verozonet, az ágyuk ea bomoak vii-
latniadaval teríti é^zra ea magahoz a búnóa ciauiokat: 
Fiam, Idanyom, miért üldöztük engem 'i  Tudnatjatok, 
hogy ket urnák nem Bzoigalhattokl Europa, Amerika, 
Azaia, térj meg a te Uradhoz, Isteaedhjz I Kz sokaknai 
Bzerencded ed boldog palfotduiast  idez elő. 

Akik a bekeben nem akarlak Idienről tudni, Bzok 
a háború zajaban ismerik meg Őt. Mert konnyú a 
nyugaioin eveioon iBieateienül eini, da szörny ti nehéz 
a fűid  es eg szakadadakor latén neikiil maradni. Jol 
mondja a kózmondaa: akt o>m tud imádkozni, menjen 
a bauoruba B ott hamar megtanul. A pokou larma és 
zaj azt a nagy krisztusi igazdagot juttatja Odzuukbd: 
rretteneted az élő Isten kezeoe keruim". Mar pedig 
ekkor ez hamar megiörtenhdtik. Jobb faun,  mint meg-
ijedni aakor. Faljuk latent, bánjuk meg bűneinket, 
szánjunk magunkba, mert ez az ut vezei biztosan a 
bekehez. Kórősi  Lajos 

A kereskedelem-  ós közlekedésügyi  miniszter 
március 1-éa a kővetkező  rendeletet  lep tette életbe: 

A közúti benzinüzemű gópjárómiivek hajtására 
szoigálo benzinszesz keverék (motalko) 
kiszoigaltatásanak ujabb szabaiyozása. 
A M. ti. azamu rendaiot 2. § ában 

nyert feihatoimazas  aiapjan a honvédelmi ea ipartigyi 
uiinidztorrel egyetertoieg a következőket reuddiem: 

1. §. — A 12.000/1943 K. K. M. számú rendelet 
aiapjan kiadott foiyo  evi március ea apriua bora érvé-
nyes I. sa., 11. sz., III. sz., 1. M„ II. M.. I. T., 11. T„ 
Ili. T., IV. T. jdizesu motalkojdgyoaeu tevő szaivenyek 
eueneben csak a szeivenyekan feltiinieieit  motaiko-
meunyisegok fele  azolgaiiatbaió ki. 

Az 1. M. jelZdBú motalkojegyekeG lévő szelvények 
elleneben je^yenkent öddzeacn három liter, az 1. az. 
joizjsu motaiaojegyen levő aaelvenyek ellenaoeu nyo.c, 
a U1 . az. jeizodU motaikojdgyen levú dzeivenyek eueue-
bdn pddl^ uzdnilarom liter motalkot lehel dzolgailatui. 

A kiszo.gaiiaiaa módja a következő: 
Az I. M. jeisesii jegyen levó ket-ket drb egy liter-

ről szolo azdíVdny ulleoduen egy-egy liter mo.aiko, az 
utoldo (páratlan dzámu), a jegy fejrddzevel  Oddzefuggó 
aaelveny elleuéDen pedig egy liter motalko azoigaital-
aato ki. 

Az I. BZ. és III. BZ. jelzésű jegyen lévő két-két 
drb öt iiterrói szolo dZdtveny eiieneodn öt-ot liter ino-
taikó, az utoiao (páratlan azamu), a j jgy fejreszdvel 
ödaaefuggó  BZ dlvany e.ieneben pedig narom uter mo-
laiko szulgáitathato kl. 

2. §. — A benzinkutkezelő az 1. §-ban meghatá-
rozott modon nevaitotf  aaeivenyekről wvabbra is a 
12 000/1943 K. K. M. azamu renddlet 24. § anak 9-ik 
bekezddaeuen mdgaiiapuoii modon, dd az eladott mo-
taikomednyideg keiszdroaenek megfoleló  menuyiaaget 
feltüntetett  szelvényekkel kótelea elazámolnt; az I M. 
jelzöaii motalkojegyeknek az u.olao (poratlan azamu), 
a jegy fejroszdvei  össaeiüggó szelvenyet egy Uter mo-
taikoval, az 1. aa. ea 111. aa. jeizesd motalkojegyeknek 
az utoido (páratlan azamu), a jegy fejreazavei  össze-
függő  aaeivenyét pedig három mer mólóikéval kell 
eiazamoini. 

3. §• — Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntetendő rendoikezea alá nem enk, a Ö230/1939 M. E. 
szamu rendelet 4. §-a erielmeben kihágást kövei el ea 
ket hónapig, haboru idejen hat nőnapig terjedő elzá-
raaBai, uietóicg nyo.cazer pengőig terjedhető penzbün-
telessel büntetendő az, aki az 1. § b.n foglalt  reodel-
kesesek m.gBaegeaével a foiyo  evi március és április 
honapokra ervenyes moialkójegyek sseivenyelre as 1. 
§ nan megállapított motalkomennyUégnél többet szol-
gáltat kl, védőről, szerez meg, lüetoleg haasnál fel. 

4. 8. — Ez a rendelet 1943 évi március hó 1. 
napján lep haiaiyha. 



11. mim. O B I K I L A P O K M k «lial 

Miért kell elhallgatni a rádiónak 
légi veszély idején? 

Egy kénytserlestállt  szovjet bombázó izemé/p-
tetinek  vallomása  a Budapest  elleni  támadásról. 

A Magyar Katonasaemie legújabb naima közli 
Tomor Liszté saéaados érdekes taau'mányát a nagy 
távo'»SgoSra végrehajtott éjin 1 bombatámadásokról ee 
aa íjj«ll vadásavédelemról. Tomor Lásnló a ssakember 
tap'sstalatait klegésai'i a bndapesti bombáiáibsr* 
ré?ztvett éa német terUleten kényaaerleaaálláat végzett 
szovjet repülőgép személyzetének vaüomáralból szer 
sett fontos  értesülésekkel. 

Annakidején a honvédveaérkar fönöke  Jelentette, 
bogy a német hadsereg keaén levó területen egy saovjet 
éjsaakal távo'bombáaó repülőgép, amely Budapestet 
bombézts, vlssaafelé  ujiban ünemaeyag hianyában 
kényszerleszállást ha|tott végre. A fogsagba  esett szov-
jet ptó<ák elmondták, hogy a bndspesti bombázások 
bos kétféle  gyártmányú bombásé típust hassnaliak. A 
DB 8 F tlpusu kétmotoros bombáaógépet. Bi a gtp 
810 km. ór« utaaósebesaéggel halad, legnagyobb ae-
beaaége 430 kilométer. Tiaennégv órára való ttaem-
anyagot keli magával vinnie, 4400 liter, Bulyban 31C0 
kg-ot. A repU'Ae'ppel megnb- t legnagyobb ut 3300 
km. Oreaen, 2000 kg. tu 'yal 1200 km. Toílntve, bogy 
a Mosakva—Bad-pest—Mosakva ut maatk falét  eritae-
tően üresen kívánta megtenni, tla darab 100 blióa 
bombát éa sgy drb 100 kilós világító bombat hosott 
magával. A kihallgatott navigációs tlaet aa utat Buda-
pestig 4 éra 60 percnek számítolta 800 km. óra se-
besség mellett. Tehát a megteendő utboa»a 1460 km. 
volt. Bndapezt felett  40 percig tartóakodiak, tm. ujabb 
200 km-nek felel  meg. Igy as oda—vUssa ut terve 
óBszeeen 3100 km. vnlt. 

A másik haasnált g'p'ipus a TB 7. négymotoros 
bombázógép volt, amely 400 km. egnagyobb es 300 
km. otniósebeBSéggel lud na.adni. Kat g>ppuskán ki»u. 
negy 20 mm-es gfpágju  van betpiive, bresen 10 000 
km-t, 2ă00 kg. bombaval 4500 km-et repü bet. An e.ao 
bombaiamadás alkalmával túob bombásóeartd támadta 
B idapestet, earedenként 10—12 grppel, öasaeaen ab. 
40 gfp,  amelynek söme DB 3 F tipusu voit. A máso-
dik alkalommal 30 drb DB 3 F tipucu gep h^j tolla 
végre a támadást. A gépek Rsmenskoje es Monlno 
repülőterekről ssállottnk fel. 

Tomor ssásadoB tannlmányában leírja a fogoly 
saovjet pilóták vallomása alapjan Budsptsi mahod.k 
bombázásának történetét. A grpt-k ke percesidóhösök 
ben szálltak fel  Kalinln repülőtereiéi eB Andreapo 
felett  elrepülve, légvonalban iBrioitak Budapest fete. 
5-6000 méter magasan jöttek és a klBsamliotf  Idónei 
faióraval  hamarább erkestek a kidveaó hatasel miatt. 
Egsaa repülésük tartama alatl Varaó, BresUu as Buda-
pest rádióadójára mértek be magukat. A motorok ki 
tünóen működtek. Itudapest fölött  tüzérségi tüa fogadta 
őket, a lövedékek 6500 meter magassagban robbantak 
a fogoly  ilBat megain>plása saerlnt. A fenyBaorók  a 
magassági párák miatt csak gyenge fennyel  páaatásták 
az eget. As elsötetltett város éjssakal kepeben csak 
egy-két fény  csillogott. 

A bombázásban résatvevő szovjet pilóta — mint 
mondotta — hideg Józansággal körözött a város felett 
vagy 40 percig. A fenyssórók  telepbe yel támpontot 
adtak a clsolt bembatamadáshoa. Etuian fotduuai 
vissza B 7000 méterdB magasságban siettek kiinduló 
pomjuk feie,  de nz elleneséi es basájuk rosss radió-
irányitása miatt kéaysserlessállást kellet végrehajta-
nlok. 

E l a d ó tLá.z. 4 - 5 

Eladó Csíkszeredában egy nögyszobáB lakás. 
Fölvilágosítást a kiadóba. — Ugyanott eladó 
faszerttzleti  berendezés és egy kocs i a l j r é sz . 

Zöldmezögazdasági tanfolyam  Madéfalván. 
A fo  dmüvoloaUgyl mlnlsatenum trdeiyi kirendelt-

sége aa E. M. O. E. zöldmező ügyosztályának közre-
müködc-Bevel éa a calkvármegyel m. klr. gaadaságl 
felügyelőség  elókésziiő munkája alapjáé Madáfalvára 
engtdeiyesie n sö.dmesógazdaBágl tanfolyam  megtar 
, 4 8 »t . . . . . 

A tanfolyamra  60 köabirlokosaágl igaagatóságl éa 
köaségl képviselőtestületi tag Jelentkesett a cilksaere-
dal ea CBlkaaépvlsl Járásokból. A tanfolyam  megnyitása 
ünnepi küisósegek köaött foyl  le vaaarmp, amikor a 
hallgatók előzőleg ssent miset hallgatlak. 

Sieat mise ntán a hallgatók és a közönség a 
köaaégbáaa nagytermébe vonultak, ahol Koaán Imre 
m. kir. gaadaaágl felügyelő  hosasabb beaaed kereteben 
váio.la a aö dmeeőtaofolyam  célját, Jeiemóaegét éa 
fontosságát.  Hangba yonta, hogy a köaaégi és könblr-
tokosságl vesetók kezeben hatalmas köavagyonok — 
lege.ők vannak, melyeknek keaeiese, megjavliáaa és 
céisserü klhaaenniása mindenkit kell érdekeljen, aki 
Calkorsságban lakik s aki ennek a népnek JCib sonán 
aggódik. A tanfoyam  célja aa, hojy fzsn  erteken va-
gyoaoknak keaelól — köaségl ós köablriogosaagi vese-
tók — a tanfolyamon  elBaJátiisák azokai a medokat, 
esaköaöket, melyekkel a legelőket Jobb állapotba lehet 
hoani, hogy eaáltal aa állattenyéutéB alapjel legyenek 
lerakva. 

Felhívta Koaán Imre a hallgatókat, hogy as e!ó 
adásokat látogassák ssorgalmasan, hogy a hallottak 
alapján a tavaas folyamán  komoly legelógaadaaágl 
munkába foghassanak. 

M. klr. kolozsvári bonvéd hadtestparancsnok, 
mint Illetékes parancsnok. 

212 ssám ikt. 0. 1943. 
Paranoa a rögtönblr&akod&sra. 
As 1912: XXXIII >. c.-be Iktatott katonai Bűn-

vádi Perrend.artaa XXVI. fjjezaleben  foglalt  rendel-
kezések értelmebeq, a m. klr- minlsnterium 1943 evi 
február  hó 20-áa kell 1020—1943 M. E. BZ. rogtonbl-
ráakodásl kiterjesztő rendelete aiapján, a katonai bün-
teiőbiráakodái köreben, a m. klr. koiozsvarl bonved-
bsdteBl egesa terűletere kiterjedően, aa 1941 evi ]u iua 
bó 6 en 811 /ikt. ü. 1941 sz. valamint aa 1943 evi 
laouár bó 19 en 68/ lat. U. 1943 as. parancsokban fel-
sorolt büncselekmenyeken es ptdlg: 

1. a felségsértés,  bütteuBeg, lázadás bűntettén, 
ideértve a fdlssgsertés  eB láaadaa eiköveiéaere letre-
jöil saövstaögei es aaok eikoveiesere való fe.hivast  1B, 

2. a lőfegyver,  rehbantósaer, robbanóanyag 
(romba, kéalgranát, pokolgép atb) hauanaiatavai eikö 
vetett gyilkosság éa Baandekoa embtroiea büntetlen, 
továbbá as Ily gyilkosság eikoveiesere Irányítóit aao-
vetségen, 

3 a közegészség elleni büntetlón, Bik. 316. §., 
4. a gyújtogatás bűntettén, 
6. a viaaradaa okoaasának bűntettén, 
6. a vaspályákon, tavirdakoa (lavbeaaéiőa) vagy 

hajókon, Illetve legljarmüveken, ngyrsiaten a viuBmua 
energia fejlesaieaere  es elOBBianara aaoigaló bereode-
aeaeken (ariozakalkoi) eikoveteit koavesseiyu caetek-
menyek Lüoielien, (a Bik. 434 - 436 , 444 §. aa 1Ü39: 
II. t. c. 206,209 §, az 1931: XVI i. c. 61. §) 

7. a hitonagok büntetőjogi védelmeiéi atoio 1914: 
XL. I. c. rendaikezasene uiközó »haioaagok, ii.e.ve 
oaioaágl kozigek ellen fegyverkeave  elkövetett erő-
szak bünieti'-en,. 

8. aa allaml éa társadalmi rend hatáiyosabb vé-
delmaiói azóio 1921: III. t. c. 1. § anak 1. bekezdese-
ben ea a 2 § auaa uughataruko.i bbnieiieken, 

9. a loooantóaaer ea robbanlóanyag eióaiiliásávai 
ea hataaalaiaval elkoveteit buncjoleamenyekiői azoio 
1924: XV. t. c. 1. § anak 3. bekeadoBaoen meghaiaro-
au.t ouutetteken, 

10. a hon vodelemről szóló, 1939:11. t. c. 203 
§ ának 1. bekszdeaeben meghiiaroMi.i, a munka lo.y-
.onossagasak megnehezítésé eB megniusliaaa ailai el-
követett bbnieiieken — oiy erteiembeo, bogy e bunlett 
*ead«menyeaói es vtsetói esnek rogionoiraakodás aia 
(203. § 3. bet.), ha azoaban a büntettet a munka 
izaudakos, hibaa vagy hlaay vegaesevel, vagy pedig 
lOiigaiasaal koveilk tl, a rogtönLi.aakiidaa a aesűeuie-
nyeaóaöj ob veseióaon kivüt a teiieaeare la kiterjed, 

11. a bonvedeleinrói BBOIO 1939:11. I . c. 204 
§ ának 1. ea 2. bekeadeBeben megnaiaruaoit a boave-
ueiem erdekei veszelyezteló rongai ad uunietten, 

12 a honvédelemtől zzoiö 1939:11. I. c. 205 
§-ának 2. bekezdeaebtn meghatkroauu, katonai veasio-
wei saemoen eikoveieii engedetienaeg eB leitieges ban-
laimaaaa büntetlen, 

13. a légvédelmi készültséggel kapcsolatos első 
létites, ugyaaimen a légiriadó id«je ataii elkövetett 
gyukosBag, aaandekoa tmberóies, sutyoa leaiiserteB, 
továbbá lopás ea rablás bűntetten, 

éspedig eseknek a bűncselekményeknek kísérle-
tére, valamint ugy a tettesekre, mint a reaseaeare 
(Bik. 69. §) is, végül 

14. a Katonai Bántető Törvénykönyv (1930:11. 
I. c.) 93. §-aban üiköió aaokea büntetlen aivui. 

A rogkör.biraakodáa klhirdeteaet meg elrendelem: 
a haduiüveietl terüieire tauori postai csomagként vagy 
„miula ertek neiküi" jeiZaBaei ieibdon kuidotnenyea, 
«agy an odairanyuió katonai saaiilimanyok leklntele-
oen akar aa orsaag terüicien, akar aaonkivüt a szaui-
iaa tartama aiall elaoveiett lopaa es alkkaaziaa biiu-
teitere, — ldoenve a hlvataii BlkkaBaias bboletlet is — 
««pedig eseknek a hüncaeiokmenyeknek kiatneibre es 
ugy a lenesekre, mint a reaaeaeare ((eibujtö, bnnaeged, 
B.*. 69. 9) ia. 

Peinivom a katonai büntetőbíráskodás alá tariozo 
egyéneket, hogy a feisi.ro.I  büucjelekmonyek eikove-
teaeiól tar.óakodjaoak, mert aki e kihirdeieB után a 
fonti  buncaeiekmenyek valamelyikét la elköveti, rög 
toniiéió eijaraa a,a aerüi es naiaiial bűnhődik. Koieuei 
vegrenajiando balaibuntetea szabandó ki, ba a cseiek-
meoyeare a törvény amugyls koteiiel végrehajtandó 
naiaibüntetes van megancpi.va, vagy ha a caeiekme-
uyek koaoaaeges bűncselekmények; minden maa eset-
ben a buatetes agyonlövessél végrehajtandó haiatbűa-
letes. 

Kolossvái, 1943 évi március hó 3-án. 
nemes dálaoki  Veress  Lajos s. k. 

altábornagy, 
a m. klr. kolozsvári hon vél paraaoanok 

mint llletékeB paranoanok. 

Áldozatkészségünk a tettekben 
Hitelsaövetkeset, mint B aBiövetaéK* köapent 

tagja, öiv. ifj.  Nurldaány Mártonná 100—100 P. Cslk-
saeredaiOasdakorl tanfolyam  hal gatói74P. Dr. Baláaay 
Kaimánne, Schmldi Qyuia 60—60 Dr. Bnássy Kálmán, 
Pototaky Kristóf,  SdiWari Ltsaió, Kaifaa  József,  Domo-
kos Jakab, Ceeh Isivan, Turul M< zjóBsinház, Gáspár 
Gábor, Sándor és Miklós, Ba.áza Farenc, Borbély Sá-
muel, B ró Ferenc, Dr. Veraár Mor, Vaaa Gaaa, Altér 
ISBÓ, Bjtek Ferenc, Holló Gábor ld., Nagy Imre, C<ik-
aaereda éa Vidake Iparteatüiet. Gtl Imre, Bíró Jjzsei 
fsnykepéBz,  Szabó Dcaeó 60—50 P. Fodor Gyárfás  45 
P. Bjrdnyi Baiáas, Licher Gyuia, Sienles Gábor, Dr. 
G 'ái Eadre, Fodor Jossef  40-40 P. Eiekes Zoltán, 
Schmldi Irán, Vacaey Ridló cag., Hosszú Kálmán, Fe-
rencz Gyatfas,  Hodosay Kaimao, Oroán Gá<pár, Veégh 
Sindor, N <gy G. Jjaaefne,  Bariha Gyula, Nagy G Jó-
asef  30 — 30 p^ngó, Saiió litván, Gispár Lajos, H.rcsa 
J íasef  25—25 pengó, T. Nagy Imre, Frank Mikióa 
20—20 pengó. (Fo ytatjun.) 

és derékfájás,  émelygés, aranyér, 
tisztátalan teint gyakran csak 
emésztési zavarok következménye. 

J Nagymennyiségü^mezögazdasági gép kerül 
kedvezmenyes kiosztásra Erdelyben. 

; HA foldmiveieaügyl  minisaierium erdelyl kirendelt-
sége mar müaödeae keadeten megailapiiotta, hogy 
Erdély maaógaadaBagának, különóaen aaanioföidl  ter-
meleaenek emelese Cdijaoól a legelső feladatok  egyike 
a mezőgazdasági üzemeket megfelelő  aaamu ea sor-
aaerü gtpakkel ellátni. 

Eanek a felismerésnek  minél ssólesebb körökben 
való ntpsaeruaiieae erdeaeben a kirendeltség nagy 
íeivilagodiio propagandai keademenyeaeti, lanloiyamo-
koa ea küiou e u^it azoigaiö kiadványokban. Mind-
ennek aaonoan gyakoriauiag kevtB eredmenye lett 
voma, ha baró Banlü Daolel (öldmiveleaügyi miniszter 
nem nyujioit voma a kirenddliaegnek megtelelő anyagi 
eiói, hogy igy nagy kedveamannyel tamogaibasBa a 
gaadskoaonaeg mczógjadazagl gep- es eaaaöabesaer-
aeael. 

A klsendeltaég Ily irányú tevékenyaége alapján 
fokozodott  a gazdakoaonseg gepek iránti erdekiődeae. 
Termasaeteaen a mai haboiUi viaaonyok okoaia nyers-
anyagkoriatozas miatt a gyárak meaógaadasagi gep- es 
eaakoagyariada eróaen csökkent. 

Épen eaért küiónóaen figyelemreméltó,  hogy a 
klrendoiiaeg ennek euenere la 1943 evra köael másfél-
millió pengó eriekü 6000 dro meaógazdasagi gep ked-
veamenyea kloaaiaaai oiaiosliona. 

Es a kedveameny gaadakörök éa más gaadakösü-
lelek vasarlasa eseten 60 szasaldkos, maganoaok vá-
aariáaa eseten pedig 25 azazaiaaoa. 

A kirendeiiaeg reaaeről ilyen formában  nyújtandó 
segély kereken feimiiuo  pangó. 

Ezen akció lebonyoiitasával a kirendeltség as 
Erdéiyi Magyar Gaadasagt Egyesületei biata meg, ast 
a gaadierdeksepviseieil Bservei, amely a ieghivatot-
labo arra, hogy a küiónfele  meaógaadsaági gepekei és 
eaaköaöket ugy vá ogaasa össse, hogy aaok aa erdalyl 
sajaiod visaoayoknak mindenben megfeleljen. 

Aa 1943 dvl gúpakCióval kapcsolatban minden-
nemű erdea ódeare feiviiagoaliást  ad aa Erdélyi Magyar 
Gizdaaagt £(yesü.et es annak klrendellsegel nyújtanak. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, VABaiiyttgbereDdezéaét lügmdgasabbao váai-

loioin osak nagyban 

Borbély iparra egy tanulót keresek. 
Q o n d o s , V i k t o r , U u k s z e p v i z . 1—s 

Keveset használt gyermekkocsit vennék 
Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

15 
BIRO ANDRAS 
BalatonazentgyârKy 

KÜLÖNFÉLÉK. 
-A. m.0T7-tal9ii l a l j a l e n t ó s r ő l . 

A névtelenül jelen'getó ember a iegocimányabb 
elfajsás.  Hisszük éa hlrdstjük. Éppen eserl örömmel 
kell fogadat  a katonai parancsnokságok aaon rendel-
keaését, amely aaerlnt a jövőben a névtelen feljelen-
léaekel megérdemelt helyükre, — a papírkosárba Jut-
tatják. 

Tibb Ízben zaóvátettük azt aa áldatlan helyastet, 
ami eaen a téren vármegyénkben divatos. Egasaen 
betegeB tünet, bogy a névteienaég aljas fedsaakeben 
megbutódva a legfelelótlenebb  módon lgyekeanek ár-
tani embertársaiknak. 

L'gutóbb a GylmesvBIgyéból hallottunk eneknek 
a rágcsálóknak felháborító  tevékenységéről. Egyik baj-
•.ármiknbk a Viieal R -od kótelékebe vo.ó felvételei 
z.nd-koiik elgancsoinl a ,tóbb frontharcos*  alálrálaal 
jcnyuuoit mocskoiódás. 

M ut mlcd^n névtelen feljelentésnek,  ugy ennek 
is világos a céljs. Bossaubói, irigységből ea egyéb 
sötét I idulatból artanl valakinek. 

Éppen Id'je, hogy útját vágjuk köséletünk ezen 
rákfenejsnek.  Éjnek pedig nincsen más módja, mint 
is, kogy a hatóságok dobjanak falre  minden nevlelenttl 
ékeseit jalentgelest. Akinek a aaándskal becsületesek, 
azok álljanak ki nyíltan éa ba kell, blsonyltsák áliitá-
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••lkat. De nem lehet végeredményben hatóságilag U-
mogatnl éa aegltenl aiokat, akik a névlelenaeg aölót-
•égeból Bilk ferlelmee  játékalkat. Milyen vért ssül aa, 
amikor a névteleaség hajmeressló vádaskodásai alap-
ján clkesdOak becsületes emberekot .klvlssgálal* ea 
lelkileg meggyötörni. Caak terméaaetea, hogy enen ae-
gltenl kell. Hiaaen a névtelen feljelentő  már elérte a 
célját akkor, amikor látja, hogy beugrottak neki éa 
klvlaagáláaukkal hoaaákeadtek haragoaának megklnaó 
„tiaatáaáaáhoa". 

Bat nem lehet Így tovább tBrnl. Segltattnk, mert 
minden percért kár. Kövessük a katonai hatéaágok 
keadaményeaéaét. A névtelen feljelentéa  tényét bélye-
gaaaük meg éa ne vegyük komolyan eaeknek a fel-
forgató  beteg embereknek bomlaantó mnnká|át. 

— Klneveiéa. A valláa éa Maoktatásügyl ml-
nlaater Dr. Ltrlnca Ernő koloaavárl egyetemi adjnnk-
tnat a kéadlváaárhelyl m. klr. állami bábaképző lnteaet 
igaagató-tanárává kinevelte. 

— Calkvkrmegye törvényhatósági rendkí-
vüli klsgyüleset aa alispán 1943 marclna 13 ra öassa-
hlvta. A kisgyűlés egyetlen targya aa 1943 évben 
bnsaeraendó apaállatok blitoaitáiara 300 000 pengő 
kölcsön felvétele.  Ugyancsak öaaaeblvla 1943 marcina 
13 ra a közigazgatási biaottaág ülését, ameiy a vár-
megye egeaiaégügyl, pánaügyl, építéssel!, nevelési, 
gaadaaágl, erdőügyl kérdéséivel foglalkoilk. 

— A oalksaeredal népsenósiek a honvéd-
osaládokért. A mai nehéa háborús Időben mindenki 
megbossa a maga áldosatát. Kl vérét, kl muaká|át és 
verejtékét áldoaaa a saebb és boldogabb magyar jö-
vendőért. A hadbavonnltak hoasátartosólnak felaegó-
lyeséséhes kívánnak hosiálárnlni a csiksseredal nep-
senóssek la, akik márclns 23-án, kedden este müaoiral 
egybekötött magyar nóla-esiélyt rendesnek a Vigadó 
sslnhástermében, mely estélynek tlsata jövedelmet as 
említett nemea cél javára adják. A salnes műsort már 
össseállltotta a rendezőség ós azt p.aiátokon fogják 
hirdetni. Aa estély Iránt nagy érdjklődéB nyilvánul meg. 

— Elbírálták a méntelep torvpalyazatalt . 
Csikssercdi megyei város tcrvpályásatot irt kl a fel-
építendő méntelepre. A pályázatra ÖBSaeaen 16 pálya-
munka érkesett be. A biaottaág a beórkeaatt munkákat 
a mnlt héten bírálta el. A bírálóbizottság tagjai: Bsaaa 
Qarő polgármester mint elnöke, Gvertyánfl  alezredes, 
a méntelep parancsnoka. Gondos Gyárfás  varost mér-
nök, fypp  Imre mQssakl tanícioB, as Ip. minit ziórlum 
képviselete, Jablooszkl Ferenc a mérnöki kamara re-
sseról, H ilkat Kazmer a magyar mérnökök Hgynsülele 
nevében. A beérkezett pályamOvek közül a 8000 pengő 
elzó dijat Toldy Jinoz esztergomi ép mérnöknek Ítélte 
oda a bizottság. Es a munka legjobban kifejuaésru 
juttatja a Bzekely epltkeiéel módot ea messze kiemel-
kedik B többi pályamű köaüi. A második dijat, 2600 
pengót Dr. Birdon Alfréd,  a városi aaálioda tervnő 
mérnöke, a harmadikat, 2000 p ngők Htnák Pál buda-
pesti ép. mérnök nyerte. Ei^n Uvül a nlaottság 1000— 
1000 pengővel jutalmazott öt mun'á', Go^z et L<jo«, 
Kop ciki R.ul, M há jfl  Loránd, R mner J mos, T.már 
ÓB Kaplányl budapesti ép. mérnökök müveit. 

— Három het óta rengeteg zsákmányt 
ejtve, BBakadatianul folyik  a nemet előnyo-
mulás. As oross harctéren egyre szelesebbe va.lk a 
nemet előnyomulás. A 3. szovjet páncélos hadsereg 
mcgBemmlBltóse a Donec és Daveper kösött olyan kö-
vetkeaménnyel jár tz egéss vörös bBdveaetéBre, amely 
egyelőre klssámlthatatlan, mert a vörösek nem tudjak 
pótotal a tartalékokból asokat a suyos ember- éa 
anyagvessteségeket, amelyeket elBsmvediek. A eaovjet 
veatrkar kénytelen volt a Charkovtól délre éa nyugatra 
támadt nagy rést máshonnan elvont erőkkel sietve 
betömni, de törekvésük n*m sikerült, mert a német 
pánceios és gyalogos kötelékek Immár három hét óta 
feltartóatatáa  nélkül haladnak előre, sőt a Donyecet 1b 
Bséles arcvonalon elérték. 

— Minden tényt lganoló bizonyítványra 
bélyeg kell. Vitós Nyerges G.ula cslksa redal pi-na 
ügytgaagató hivatalos átiratot íntéaett as Erdélyi Part 
elnöksegéhez, hogy minden tényt Igasoló blsoayltványra 
ketpangős bélyeget kell ragatztanl. Nyomatékosan hang-
súlyossá aa átirat, bogy a nemaetbüaéget vagy maa 
tényt rögzítő Igazo ások la belyegköteleiek PdnzDgyl 
szempontból teljesen kösömbös, hogy eseket a bizo-
nyítványokét egyesületek, testületek, pártok vagy hi-
vatalok állítják kl. Arról ls tájékostat a c»UI pénaűgy-
Igasgató, hogy a bélyeg nélkül kibocsátott bólyegköteles 
blsonyltványokat llletekes pénaügyi köaegek meglele-
teslk s a kirótt ÖBBsegórt a kibocsátó és kérelmeaó 
együttesen felelős,  noha a bélyegilleták lerovására 
rendes körülmények között a kérelmeaó köteles. 

— A büntetés elől a halálba menekült. 
Megírtuk, hogy Gjród Ferencoé cslkasentlmral aasioay 
zstrlchnlnnel megmérgeste msgát z mire a cselekményt 
éaarevették, halott volt. A nyomosáé során megállapí-
totta B csendőrség, hogy a sieftncsétlen  assanny 
hónapokkal eselőtt árdrágító vl8Bsaélé8t követett el, 
amiért 100 pengő pénabüntelésre ítélték. Hetekkel es-
előtt ujabb beji zúdított ssjit nyakába: hlaott B<rtését 
a hivatalos árnál jóval magasabb öSBaegért adta el, 
amiért bűnvádi eljerást Icdltottak ellene. SUIVOB ler-
mésaetü vlsasaesés esete forgott  fenn  a Igy Gsrédne 
tudta, bogy fogbásbüntetéBre  fogják  ítélni. Kijelentette: 
Inkább elpusstitja magát, de börtönbe nem kerül. Br-
határoaását végre Is hajtotta. 

— Zongorahangoló: Kanalas Antal március 20 
vagy április 20-re Criksseredába érkezik. Vágez zon-
gorahangoláat és jevilást Előjegyezni lehet a Vákár 
kOayvksrssksdásbtn. 

I t t N l B S t MM&tÍMJ. 
Irta:  Földet  Zoltán. 

Gyönyörű Márclnz I 
Üdvözöllek léged. 
Ta hostál e főidre 
TavaBst és ssápségel. 
Te hostál as égre 
Legfényesebb  napot; — 
Minden csillagok köst. 
A legssebben ragyogl 
Márciusi égnek 
B tündöklő napját 
Ugy hívják asóia, 
Hagy: .Migyar Bzabadaágl* 
Március Idnsáa 
Kall fal  a magyarnak, — 
Lsgyen mindég áldva 
E dicső, magyar napi 

A magyar Pacsirta 
Falreppent boazája, 
Dilát meghallotta 
Migyarok Hiaaja. 
Márciusi napfény 
Lángos Éieaiője 
Azt daloita: .Talpral 
Magyarok, előre I" 
Pdiőflaek  hívták 
A magyar Pacsirtát. 
Dalától ssUletiek 
Baent, csodás legendák. 
Csodassáp legendák: 
Hósl viadalmak.. 
K>k elestek ertünk, 
Boha meg nem halnak. 
É nek és örökké — 
Mloddg fognak  einil 
S haicuk Bem a mult-é, 
Fdlujull a regi: — 
Mennek a honvédek 
H.rcba a Hiaáért, 
Márciusi fényben, 
— Petőfi  daiával, — 
A aaent Siabadsagérl I 

— ELVESZETT  egy Bitétkék  sapka; meg-
találója  adja  at e lap kiadóhivatalába. 

— Müat épül a Sat. Anna tohoa. Annak-
idején mjgir.uk, bogy a Szent Anna toboz nagyszabású 
gepzocsimunt epileset vettek tervbe. Most a kereste 
deiml es közlekedésügyi minisztérium a terveaetet jová-
nagyia és a gepkocstmttut megrplteaére aa 1943 ea 
1944 avl köilsegvetéaben 2 millió pengői Irányított elő. 
A gepkocBlmüui epltesi munkálatai meg ebben aa év-
otn megtndumak. Aa 1943 év folyamán  a aapslbük-
izadi aliomaatOi a torjai haanatórmmlg leijedó, mintegy 
12 aliometer hossiuaagu ssaaasat apuik ai. A )o\ó 
dVDen as uupliest tovaob fo.ylajak  a torjai aaanato-
tlumtól a Saont Anna loig. Bz aa utvonaiasakaaa mint-
egy 7 ki.Omeiert tesz kl. 

— A oalkl hurgasiok elsőbbsegbe resae-
altlk a hadirokkantat . Aa O.t aporthorauaiegyesüiet 
Szasi G.rő po:garmadter elnöklete alatt kozgyüieat 
tanon, ameiyen elhatározták, hogy aa orvhatasaoaat 
megrendsaabalyozaak. B caiból negy haiórt alkaimaz 
aa egyesület. Siása G ió polgármester javaslatára aat 
is kimondta a közgyuies, hogy a halórok alkalmaza-
sanai elsősorban hadirokkantai, másodszor lüahatcoaot 
jöhetnek ssámltasba caak. 

— Találtatott egy kendő éa Igasoll tulajdonosa 
a calkfezarcd-i  rendőrkapitányBágon, I. em. 12 saam 
alatt a htvataios Orason átveheti. 

Vadászfegyverek  után ugyancsak as engedély át-
vétele alkalmával 8 P. legyverllletéket okmánybélyeg-
ben kell BB engedélyen leróni. 

A fegyvertartási  cs lósierváaárlásl engedely ki-
adásáról a rendőrkapitányság a kérelmezőket érletl-
tenl fogja. 

Felhívom a figyelmet  külön ls arra, hogy a ren-
delet értelmeben a már kiadott fegyvenartaai  ea vlse-
leal enged aiy a jovőoen akkor la ervényteienae valla, 
ha annak tuiajdonoaa a rendőrhatóság lerüieieiói veg-
leg elköltöalk. Ba eaetben az nj lakhely aaerlm ideie-
ken rendőrkapitányságnál vagy járási fóssoigablronal 
ujabb kérvényt keu 30 nap alait benyújtani. 

Flgyelmeatetem az erdekelteket, nogy: 
1. akinek foiyó  evi jualna hó 1 napján ninca 

fegyvertartaal  engedelye éa fegyverét  16 nap alatt ne 
aem Baolgaltatja; 

2. aal elkoiiöaés esetén nj fegyvertartási  enge-
dély kladasat 30 nap alatt nem kert; 

3. aki aa uj fagyvertariasi  engedely kiadása után 
régi engedelyet vagy as engedaty megtagadaaa vagy a 
kerelem benyújtásanak elmuiaastasa esoten fegyver&t 
lőszerrel egynti 3 nap alatt be nem aaoigatiaija, ki-
hágást követ el ea 2 nónapl, baooru ldejan 6 nőnapig 
terjedhető elzarassal büntethető. 

Csikssertda, 1948 evi maicins hó 4 én. 
A kapitányság vesetáj*: 

Farkat  Fal  t. k. 
m. kir. reodártaaáasoa. 

M. klr. rendőrség cilksseredal kapitánysága. 
Szám: 639/1943. 

H i r d e t m é n y . 
ÉrtoBltem a közönséget, hogy a m. klr. Mlnlislé-

ilum 990/1943 szám alait kiadott rendelete erteimeben 
fo.yó  evi februar  hó 23 napja elölt kUdotl valamennyi 
fegyvertartási  ea vlBeiesl, valamint lósaervasárlasl en-
gedely 1943 évi májúi hó 31 uapjálg hatályát veseli, 
tebál érvénytelenné vá lz, 

1943 evi május hó 31-tól ssámllott 16 nap alati 
valamennyi fegyvert  — amennyiben annak tn ajdonoaa 
ujabb fegyvertartási  engtddyi nem nyert — a boaaa-
tartoió lósaerrel együtt a rendórhaiósághoa be kell 
Bsolgállatni. 

Aki fegyverét  vagy a régi engedély alapién meg-
vásárolt lósserét megtartani slvanja, njabb engedely 
kiadását folyó  évi március hó 81. napjáig Írásban kell 
kérelmesnle. 

A kérvényben fel  kell tüntetni a folyamodó  ase-
mélyl adatait ea asUiel nevét Is, továbbá annak a fagy-
vernek (fegyvereknel)  pontos adatait Is, melyre aa 
engedély kiadását kén, valamint meg kell jelölal, hogy 
mennyi és milyen lősser van blr:okában. Továbbá meg 
kell jelölni a kérvenyben aat 1b, bogy a korábban 
•ledoit fegyvertartási  vagy lőaservásárlásl engedelyt 
mely hatóság, mikor ÓB milyen ssám alatt áillioita kl. 

A kórvénybea csatolnia kell folyamodó  asületésl 
anyakönyvi kivonatát éa lakáabejaleatő lapjának asei-
vényét. 

A kérvényre nem kell bélyeget tenni, de minden 
engedely után 2 P. kezelési dijat kell postatakardk-
pánstárl csekklapon b< flietni  és est aa engedély át-
vétele alkalmával a btflaetésl  csekklap saelvéayével 
IgMolnL 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttató ti 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslksaereda, Gyergyóssentmlklóz, Z.lah. 

L E A N Y U N T É Z E T E : Biiiágyaomlyuí Takarékpénztár rt. 

BKTKTEKBT legelőnyösebb  kamatoiasra eifogad. 

VÁLTÓKÖLCSÖNÖKET f o i y o a l t . 

A T U T A L A S O K A T az orsiag barmety piacára eBikoiöl. 

Megliivó 
a S a s g i t t * f .  űaifeaaaiaáa 

ISiaasmulaa a is t t ievO peualUbsael 
1943. ev imaro iusbo 23 an, hatarozat-
képielenaeg eseten, maroms no 28 an 
deieiOti fel  ÍO urakor Caiaaaaredan, 
a bank haiyisegebcn (Apaü-u, 41.) tartandó 

évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e . 
TargycOiuzat: A foiaZaiuont  ÜUOtidag es leiU-

gyeló b;ZJtidag jeiautese es az ia42. dcCdmuer 31-tkl 
uieneg Uouiutaia^a. 2. A fdiszauioiu  uiZOitsag ej teiogy. 
bizuttsa^ reszerj a te.uidutveuy megailaaa, uapidijaik-
uak ez koiiaegeianek megaila^iilasa. 3. Uj ieiugyeló 
bizottság vaiadztasa. 

Fi^yBiiüDíieiej: A közgyűlésen csak olyan rész-
vényed gyakoioiUatja dzavaanű jo^at, aki resavea^sit a 
kt/Zgjuieat megeiOió három uappai elbbb aa lutezel 
pjuataraual tetette. 

Ke.kerjuk azon részvényeBeinket, akinek részvénye 
még pcngoeiteare netu volita le.U.belyegezve, redive-
u>eiaet attieiyegzea vegeit intdzetuukuet utulasaak be. 

Egybeu te.hivjuk azun résavenyjegyzoket, akik a 
jegyzeit részvenyoa érteaeuek bolúeteao>ei mag egedz-
Dej vagy reaxbon hatraleatiau vannak, aai leg&esouu 
uegy tioien beioi kiliaeiai dztveakeajeaek, enenaezo 
eodibeo keaytdleaek leszuak az aiapszabaiy 4. jj.-a 
szerint eljárni. 

A felszámoló  bizottság. 

HARGITA BANK R T. Cauezereds, falszanolas alatt 
Merleg  atámle 1V42.  deoember  Hl-ea. 

Vagyoa:  Rsazvenyesek 13,200.67. Készpénz 
933,72. Er.ekpapirok 1.7a7,B3. Valtutaiua 4a,7a4,ct8. 
AUOcOk 13,(52.39. Bmei 15,134 bb. Konvcraios aUusok 
(léjaveajesek ed másuk) 2öo,3tii.3l. lugaliauOa9,20U.U3. 
Bdrendczea, leiazereted 12,uu9.l7. Vesatcacg auuveratud 
06,668 92. Veszteség 1941. evrui 40,723.42. Veszteg 
1942. evroi 858,11 P. Ojozeaea vagyuu 4»8,286,11 P. 
Myuvantartaai aaamlak: Oddaeaeu lbtí,l56.— Jf. 

Teher:  Balheteit reszvenytóke 135,761.64. Be 
nem űzetett részvény toké 197,550.3b. Tartuekaiap 
33 33. Nyugdíjalap 679.47. KesavsiiyaiDocaatasi taetek 
11,776.47. Kétes koveieieaek kamatai 1U2,881.17. Értek-
papíron árfolyam  kutonuozdte 474.83. Uete.ek 09,381.94. 
Hitelezők 7,71111. Kuionfeiek  2,126 79. OjSsaeaon te-
her 498,286.11 P. Nyuvaniariaai aaamiak: óaszeBan 
166,156 P. 

Nyereség  és vettteteg  számla. 
Tartozik:  Fmeteaek 2,809.04. Köitseg 1,791.17 

Illetékek 47.49. Behajthatatlan követeled 1,054 34. 
OdBzeBen 5,702.04 P. 

Követei:  Kamatok 3,181.36. Ingatlanok jövedelme 
1,646.67. Kóiouleie jö/ddeiuiek 16.90. Veszteaeg 858.11. 
öjdzesen kövelel 5,702.04 P. 

A felszámoló  bizottság. 
MdgviaBgálta és helyesnek találta. 

A felügyeli  biaottaág. 
PfSMfelt  Vákár k tamvsadi íMsa, OgUnsaisda. 




