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ÚJESZTENDŐ. 
Fegyverek zajában virrad reánk ismét 

az újesztendő. Sok szorongással indulunk 
ueki ennek az esztendőnek. Ugy érezzük 
döntő esztendőbe lépflnk.  Be ezt figyelmen 
kívül hagyni nem szabad. 

A magyr»r tár«Hda'om tisztában kell 
legyen helyzetével, Körülölte ég az egész 
világ. A háború felmérhetetlen  szenvedé-
seket és áldozatodat kOve'el a küzdő felek 
tői. Éiet-halálról van szó bnoek megfelelő 
elszántsággal és céltudatosa ággal lendez-
kedjen be. 

R^gi szokás az, hogy újesztendő indu-
lásán az ujsAgok programot adnak, iráiyt 
mutatnak a közösségnek. Ma erre inkább 
szükség van, mint bármikor. Egészségesen 
megfogni,  meglátni a dolgokat nem könnyű 
És végeredményben ettől függ  a háborús 
társadalom erőfeszítésének  eredménye. 

A háborúval hova tovább ugy kell 
számolni, mint ad>qly a magyar nemzet 
sorBát is évszázadokra elrendezi. Nem lehet 
tehát közömbösnek maradni. A nemzet min-
den tagjára elhatározó kötelességeket rónak 
ezek a mai idők. 

Ei a szédületes iramú erőfeszítés  min-
den küzdő féltől  a pattanásig feszített  telje-
sítményeket követeli, ör. esztendeig, ha kell 
hatig, vagy még tovább fog  tartani ez a 
gigantikus erőpróba. De ebben senkinek 
nem lehet kihagyni egy peroig sem. Az 
erőknek együtt kell haladni, összefogva  kell 
kihozni a csúcsteljesítményeket. Egy pilla-
nat elerőtlenedés és a másik leteríthet. 

Ugy megy ez mint a küzdőporondon. 
A versenyben minden idegszállnak, minden 
izomnak a helyén kell maradjon. Azé a 
győzelem, ahol nem billen meg ez az egyen 
su'y és legfegyelmezittebben  Oaszedo!goz-
nak a küzdelemre hivatott tényezők. 

A h&boru a magasabbrendü társadalom 
felkészültségét  alapos próbára teBzi. A 
mostani világháború hatalmas kulturákat 
állított szembe egymással. A szellemi, a 
fizikai  teljesítőképességnek olyan arányú 
mozgósitáBát hajtja végre, amely aokszor 
emberfelettinek  tűnik fel.  Valósággal kite-
nyésztett nemzeti erők vonultak fel  a leszá-
molásra. És ebben mindenesetre a minőségé 
lesz a döntő azó. 

Ezért értse meg a magyar társadalom, 
hogy itt nem játékról van szó. Ne képze'je 
azt, hogy ebben a kegyetlen pusztításban 
bárki is a m&Bik helyet áldoz. Nem. Ebben 
a mórközéeben minden nemzetnek felelnie 
kell magáért a maga minőségével. Ha nem 
érti meg ezt a próbatételét, akkor irgal-
matlanul elveszett. 

Tehát ne legyünk kicsinyesek. Akkor 
amikor még a háború azele csupán enyhén 
megaimogatott, ne türelmetlenkedjünk a 
háborús gazdálkodás apró kényszerűségein. 

Amikor Európa nagyobb városai már rom-
halmazok, akkor adjunk hálát az Istennek, 
hogy nekünk megengedte a nemzeti erőnk 
nyugodt fejlesztését.  Amikor a német kato 
nának napi 3 darab cigaretta a fejadagja, 
amikor még erre a karácsonyra is kijutott 
a dúsan teritett asztal minden magyar 
családnak, akkor nem azabad megtűrnünk 
magunk között, az elégedetlenkedő hangot. 
Ha van ilyen hang, akkor az az ellenséges 
birverénnak a munkája, ame'ye' a legkí-
méletlenebbül cl ke l hallgattatni. 

Msgyarok, lehe-, hogy az 1044 ik esz 
teedő minket is kile-idtt a nyugalomnak, a 
kényelemnek a helyréből . Nincs kizárva, 
hogy a hAboru beáHi'. eg*sz nemzeti erőnk-
kel a napy küzdelem hullámverésébe. Min-
dig gondoljunk arra, hogy csak fegyelme-
zetter, hősi elszántsággal maradhatunk meg 
ezen az ezeréves földdarabon.  Magunkban 
vagyunk, minden 6i>gitség nélkül. Mi a 
magunk erőin kivül senkire nem számít-
hatunk. Elért ért sül meg az újesztendő 
küszöbén ezt az oly» w'ikut koptatott való-
ságot Testvéri szeretetben fogjuk  kézen 
egymást és bizalommal a vezetőink iránt 
igyekezzünk elhivatott fajtánkból  a minő-
ségnek olyan teljesítményeit kihozni, amely 
nemzetünknek tovább is biztosítani fogja 
a méltó helyét. 

Kis nemzetek joga. 
Kállay Miklós miniszterelnök a felső-

házi költségvetési vitában ismételten hang-
suyozta, hogy ő és kormánya soha meg 
nem alkuvó magyar politikát folytat.  Ez a 
politika természetszerűen nem elégedhetik 
meg olyan tevékenységi területtel, amely-
nek határa egyúttal az ország határa. A 
kormány magyar politikája tehát a kül-
politika terén is érvényesülni kiván. És ez 
a természetes törekvés az, amelyben mind-
annyian egyek vagyunk. Ezért állapította 
meg a miniszterelnök örömmel, hogy kül-
politikai vezetése és célkitűzése tekinte-
tében az egész ország mögötte áll. Mind 
azok a kijelentések tehát, amelyek kül-
politikai vonatkozásban Kállay Miklós 
miniszterelnök részéről főleg  a kis nem-
zetekről a felsőházi  beszédben elhangzót 
tak, ugy tekintendők, mint az egész nem-
zetnek, az osztatlan magyarságnak ebben 
a kérdésben elfoglalt  álláspontja és őszinte 
hitvallása. 

Megállapította a miniszterelnök a való 
sághoz híven, hogy Magyarország nem 
folytatott  hódító háborút és nem keresett 
sem könnyű, Bem nehéz zsákmányt, hanem 
egyedül és kizárólag a jussát, ezeréves 
történelmi jogait éa földjét.  Mert élni akar-
tunk éa élni akarunk 1 Az élethez pedig 
legeleösorban Európában a kis nemzetek 
nek is ugyanannyi történelmi joguk van, 
mint a nagy nemzeteknek. 

Amikor Kállay Miklóa erről beazélt, 

a szó szoros értelmében ia deklarációt 
tett, amelyet a határokon innen egyhangú 
helyeslés kisért. A határokon tul pedig 
érdemesek arra, hogy megfontolja  minden 
igazságoa békét óhajtó tényező éa hatalom. 
Mert amikor a kis Magyarország miniszter-
elnöke azt mondja, hogy Európa az euró-
paiaké es ahogyan kis nemzetek néikűl 
nincs Európa, ugy Európa nélkül ninos 
világ, ami emberhez méltó lenne, akkor 
egy ősi kulturának éa kulturaformánák 
olyan tényezője nyilatkozik, amely róazeae 
annak a történelmi ötvözetnek, annak a 
vérrel, szenvedéssel, akarattal éa tudással 
összeforrasztott  kontinensnek, amelyet Eu-
rópának hívnak, másként Óvilágnak, amely-
ből az Uj világ minden gazdagságával, 
hatalmával és uulturájával egyetemben 
egyenesági leszármazottként keletkezett. 

Ezért követel mesBze visszhangot a 
magyar miniszterelnöknek az a további 
megallapitasa, hogy a kis nemzeteknek 
szerepet kell kapni az uj világbéke meg-
alkotásában, meri ha nem kapnak szerepet, 
akkor ez a béke nem lesz béke. Nem leaz 
béke, mert „történelmi múlttal bíró nem-
zetek eltörlése, szétrombolása nemcsak az 
egyes nemzetek határain belül rombolhat 
össze mindent, hanem a világ egész ösz-
szetételét bonthatja meg." Éppen így ki-
felé  ható súlyúak a miniszterelnöknek 
azok a fejtegetései,  amelyeknek lényege 
es végső következtetése az, hogy a kia 
nemzeteknek a kölcsönös megértést kell 
keresni a jogos érdekek köloaönöa tiszte-
letbentartásával, mert nem lehet tartÓB az 
az állam, amely fennmaradáaának  biztosí-
tékát nem önmagában, hanem kűlaő, ide-
gen támaszban kereBÍ. 

Ami ezekből a fejtegetésekből  nekünk, 
magyaroknak szól és amit hangsúlyozni ma 
különösen időszerű volt, az a nemzet ér-
tékének mérlegelésére vonatkozik. Amikor 
Kállay MikióB azt mondotta, hogy magyar 
politikát folytat,  akkor egyúttal azt la ki-
jelentette, hogy mi aoha idegen érdek-
szférákat  nem kerestünk. Sohasem vettünk 
részt semmiféle  politikai veraenyfutáaban, 
ezután aem fogunk,  mert a kia nemzetek-
nek nem a nagyok kegyeiért való veraeny-
futás,  hanem az önmagukhoz való hűség 
a főkötelességük.  Ezért mondja a minisz-
terelnök, hogy maradjunk meg a mi ma-
gunk vonalán, mert értékünk annyi van, 
amennyit mi magunk jelentünk, aulyunk 
annyi, amennyi az önérzetünk és becsü-
letünk. 

Kállay Miklósnak ezekből a kijenté-
aeiből világosan bontakozik ki annak a 
magyar politikának a képe, amelyet az 
orazág ma követ éa amelyben mindnyájan 
egyetértünk. 

Kettős, fehér  inadéra és riselö u j 
ágytakaró e l a d ó . Oaikazereda, 
Szentlélek utca 17. bz., 2-ik ajtó. 
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A Katolikus Akció megszer-
vezése egyházközségünkben. 

Daoember 26-án, a mait vaaárnap, »• egyháa-
köaség oép»s 4b Dnaepélyea, kBigyOléat tartott, 
melynek keretébea megalakult a Katolikus Akció 
helyi saerveaete. Bíró Ferenc főesperea-plebánoa 
elnöki megnyitója ntáa, melybea lamartotte aa 
Actlo Catolica lányegét éa jelentőeégét, a kBagytt-
léa egyhangú lelkeaedéaael kimondotta csatlako-
zását a nagysiabásu orsaágoB moagalomhoa, mely 
uj világot TBD hivatva teremteni a magyar katoli-
cizmus életében. A köagyülés megalakította a 
szervezet szerinti 6 aaakoaBtályt, melyeknek vona-
táséra dr. Pitner Árpád törvényaaékl tanácaelnök 
előerjesztése alapján a következőket válaBBtotta 
meţ • 1- hltbnzgalml ób erkölcavédelml uakoaalály. 
Vezető : Farkas Pál m. kir. rendórtanácsoa. Helyet-
tes: dr. Nagy Andráa, a Márla-Siülóotthon főor-
vosa. Eţyhizl tanácsadó: Bíró Fereac főeBperea-
píebánoB. 2. Kalturálls saakosatály. Veietó Pataki 
József  gimn. igaagató. HelyetteB: vltóa Miklós 
Gerge v kir. tanfelügyelő.  Ejyháal tanácsadó dr. 
Csipak Lajos gtmn. tanár, orsa. gyűlési képviselő. 
3. Bijtó saakosatály. Veaető vitéz Albert Vilmos 
glmn. tanár. Helyettes Deák Gynla glmo. tanár. 
Egyházi tanácsadó Baikely László bittanár. 4. 
Seoclálls és karikatlv saakoaatály. Veaetó dr. Balló 
János vármegyei tlsatl orvoB. Helyettes dr. Pribék 
Lissló korháal főorvos.  Egyházi tanácsadó Ipolyi 
Simon laaarlsta atya, polg. leányiskolái hittanár. 
5. Szarveaésl szakosztály. Veaetó Ferenci Jóaaef 
tnnitóNpiő intéaeti tanár. Heivettea dr. Gál Antal 
Ügyvéd. Etyháal tanácsadó BindIBiláae káplán. 

Aa B-peresl Tanácsba aa egyháaköaség kl-
kUldöttJe vltéa Albert VilmoB. Aa Actlo Catolica 
a hívek tevékeny ráaavételét Jelenti aa egybáalak 
apostoli munká|ában. Akció annyit teaa, mint cselek-
vés, tevékenység; aa Actlo Catolica tehát aa 
ösBaes katolikus hívek aaerveaett caelekvéae ÓB 
tevékenysége Krlsa'us orsaágáért. Aat akarja, 
hogy Krisztus törvényei uralkodjanak minden em-
ber életében, minden családban és aa egéBZ társa-
dalomban ; akarja, hogy mindnyájan dolgoazunk 
I-íten országának megerősítéséért, elterjedéséért 
és győzelméért. Ilyen értelemben nemcsak vallási, 
hanem mélyreható nemzetépítő munka: a KrlsituB 
szallem és törvények uralma legmélyebb ea örök 
forrása  a nemzet vlrápaó Bselleml erkölcsi és 
anyagi életének. Akinél tehát nem ttreB szólam a 
keresztény és nemaeti gondolat, aa késaaéges hl ve 
éa munkááa lesi aa egéss oraaágot átfogó  nagy 
mozgalomnak. (A.) 

Karácsonyi szózatok. 
Karácsonykor XII. Pius pápa, Göbbels né-

met birodalmi miniszter, Roosevelt amerikai elnök 
éá Petain francia  államfő  mondott Ünnepi szózatot. 

A pápa a világ népeihez intézett szózatában 
azokhoz fordult,  akik ugy hitték, hogy az emberi-
sig boldoggágát a gazdagság és az anyagi jólét 
biztosítja csak. H&ngBuly ózta, hogy a technika 
vivmánya, minden emberi mátka és találmány, 
amely ezt a célt akarta szolgálni, csak as ember 
megaláztatását hozta éB még mélyebbre tette az 
ellentétet a gazdag és szegény népek között. 
Ezután arról szólott, hogy a kultura tönkrement, 
a fiatalság  névtelen Birokban, vagy hadikórházak-
ban nyomorékon fekszik.  Majd azt a reményét 
fejezte  ki a pápa, hogy ez lesz az utolsó háborús 
karácsony. 

Göbbels német birodalmi miniszter a német 
néphez intézett karácsonyi beszédében kijelentette, 
bogy az elmuit évben a német nép önmagát multa 
felül  éa annyi dicsŐBég t és becsületet szerzett 
magának, hogy egy évszázad eiőtt Bem kell szó-
gy nkezniök. Az ellenség nem is tudja, hogy a 
bombázásokkal milyen erőket ébresztett fel  a 
német népben ÓB talán a jövő tavasszal megérzi, 
ha találkozik a véderővel nyugaton. 

Roosevelt elnök karácsonyi üzenetében nagy 
vonalakban beszámolt a teheráni és kairói tanács-
kozásokról ós bejelentette, hogy az oroBBországl 
és deiolaszorazági hadműveletekkel párhuzamosan 
az ani'-rikai és brit csapatok a földgömb  más 
részérói fognak  nyomást gyakorolni Ném /tországra. 
A másutt történő hadműveletek parancsnokiul 
Eisenhow^r tábornokot választották, m'g a föld-
közitengeri hadműveletek parancsnokát Churchill 
fogja  kijelölni. BefejezésUI  kijelentette, hogy a 
háború vége még nincs a láthatáron. 

Petain tábornagy, francia  államfő  a francia 
néphez intézett üzenetében felszólította  népét, 
hogy a jövőben hagyja el a meddő viszályokat. 
A franciák  visszatértek a legrosszabb napokhoz, 
marakodnak, gyűlölködnek, fosztogatnak  és sza-
botálnak, f  ppen ezért fogadja  meg minden francia 
ezt az utolsó intést. 

A nagy téli csata. 
Német katonai szakértők megállapítják, hogy 

megkeadődött a keleti arcvonal téli nBgy csatája, 
amely aa éaaakl Biakasi kivételével aa egész 
arcvonalra kiterjed. Német helyen hangoztatják, 
hogy a német hadmttveletek nem korlátoaődnak 
csak a védekezésre, hanem jelentőa támadásokat 
Is Baándékoanak kezdeményeiül. Aa Időjáráa kü-
lönösen a páncélos erők bevetésének kedven B 
ea magyarázza aa utóbbi napok nagy páncélos 
csatált. AZ arcvonal egyes azakasaaln a helyzet 
még nehéa, azonban ujabb orosa betöréBi kísér-
letekkel kell Bzámolni. 

A keleti hadBzintéren a mélyen átfagyott 
talaj jó lehetőségeket ad a páncélos erők neveté-
sének, melyet a szovjet hadvezetőség nyomban 
ki Is használt. Bat bizonyltja, hogy ujabb két 
szakaszra terjedt ki a támadási súlypont, mégpe-
dig Dnyepropetrovszktól délre éB Vitebaaktől ke-
letre. A német hadvezetőség magyarázata szerint 
ezeket a harcokat folyamatos  küzdelmeknek kell 
tekinteni, melyek junius 5 e óta Bsakadatlanul 
tartanak és csak időnkénti eilanyhulásról lehet 
beszélni. A harcokban még a sáros idő-z&k sem 
hozott enyhülést. A téli hadjáratot pedig mlod?n 
átmenet nélkül vezette be a bolsevista hadve-
zetőség. A kberBonl hidfő  kiürítésével kapcsola-
tosan aat a magyarázatot adja a német hadve-
zetőség, hogy a befagyott  Dnyeper az átkarolás 
veszélyét teszi lehetővé. Egyéúként ÍB a khersonl 
hidtő csak arra volt alkalmas, hogy a Krim fél-
szigettel fenntarthassák  a szárazföldi  érintkezést 
Ugyanakkor erőteljes támadást indítottak a niko 
poll hidfő  ellen is. Teljesen friss  csapatokat ve-
tett be a szovjet innen északra Kirovográdnái, 
ahol a n metek ragadták magukhoz a kezdemé-
nyezést s a helyzet itt az, hogy a kievi szakasz-
ról ide tevődött át a súlypont. Folytatódnak a 
Vltebszk elienl támodások ÍB, ameiyek nyilván 
kapcsolatban állanak a neveli fejleményekkel, 
melyekről észleleteket közölni még nem lehet. A 
német hadvezetőség egyébként Vitebszknél eddig 
minden áttöreBl kísérletet megakadaiyozoit és a 
betörési helyeket elreteszelte. 

Zlobln körül nagy német páncélos kötelékek 
ellentámadásra Indultak és jelentdl tért nyrtek. 
KoroBztenné- is nagy nWmet páncéloB kötelékeket 
vetettek a harcokba és jelentős tért nyertek. Ha 
sonlóan eredményes volt a német ellent' madás 
Kirovgradtól délkeletre. 

Az lnterinf  a következőket közli: A bolse-
visták nyári támadáBa nem erte el célját, hogy * 
német keleti arcvonalat felgöngyölítsék  es a né-
met hadsereget szétverjék, bár elképzelhetetlen 
sh soha nem tapasztalt tömegben vo.ettek be a 
küzdelembe a tolsevitfták  anyagot és embereket. 
Szörnyű veszteségeket szenvedtek. Az angol hír-
szolgálat közlese szerint viszont azovjet törzstisz-
tek kijelentettek, hogy a térnyereségek a Szov-
jetre nézve alárendelt jelentőségűek. 

A jelenlegi helyzet az, hogy a rémet csa-
patok rnnd a nagy Doyeper Ívben, mind Kirovrcg, 
Cserkaszi és Korosatyen térségében végrehajtott 
támadásai Borán részben lényegeB előrehaladást 
tettek éB nagyobb szovjet kötelékeket megsem-
misítettek. 

GöbbelB doktor birodalmi miniszter a „Das 
Reich" clmü hetilapban cikket irt. Ebben megál-
lapítja. hogy vakmerőseg lenne a háború mostani 
állapotában előre jósolgatni arról, hogy a hábo-
rúnak mikor lesa vége. A háború pillanatnyilag 
a legizgalmasabb szakaszába fordul.  Minden nap 
uj, meglepő mozzanatokat hoz. Az ellenséges tá-
borban csalódást kelt, hogy Németországban se-
hol a legcsekélyebb jelei Bem mutatkoznak annak, 
hogy a német valamikor, egy őrizetlen pillanat-
ban elgyengülhetne. A német nép még sohasem 
volt olyan egységeB abban az eltökéltségben, hogy 
ezt a háborút a végső győzelemig végigharcolja, 
mint ma. 

Németországban nagy megdöbbenést keltett 
a charkovi per amelynek során két német hadi-
fogoly  tisztet éB egy altisztet, továbbá egy orosz 
gépkocsivrz^tőt felakasztottak,  mert állítólag b 
megszállt ke'eti területeken gyilkolták a polgári 
lakosságot. Ezzel kapcsolatosan berlini körökben 
hacgsulyozzák, hogy az Ítélet politikai és katonai 
következméryei beláthatatlanok. 

Ml történik a legközelebbi 90 nap alatt ? Ez 
a kérdés foglalkoztatja  napok ota az amerikai 
közvéeményt Ugyanis az umerikal külügyi hiva-
tal egyik magasrangu tisztviselője rádióbeszédben 
figyelmeztette  a lakosságot arra. hogv ebben az 
időben súlyos veBateségre ezámthat Amerika. A 
tisztviselő azt is kijelentette, hogy a 90 nap alatt 
az amerikai hadsereg 600.000 embert fog  veszí-
teni halottakban, sebPBÜltekben és eltűntekben. 

Ba a szám négyezer annyi, mint amennyit eddig 
veBziiett az amerikai hadsereg. 

Europa eltfztfnléee. 
Amlalatt az oroszok által megindított nagy 

téli caata javában tómból, a szövetségesek egyre 
sűrűbben nyilatkoznak Európa elöattnleséről, ame-
lyet tavaszra helyeitek kilátásba. Általában biz-
tosra vehető, hogy az európai partraszállás rövi-
desen megindul. Eisenbower amerikai tábornok 
nyilatkozatából Is erre lehet következtetni. Né-
met réBaről tlBBtában vannak a partraszállás le-
hetőségével éB Rommel tábornokot bízták meg a 
nyugati partokon a katonai intézkedésekkel. 

Ma orre inkább szükség volna. 
Régi emberekről, régi küzdelmekről olvaBok. 

Abban az időben nagy viharok voltak a magyar 
képviselőházban. A jó béke dók alkotmányom szó-
rakozása folyt  a tisztelt Házban. Keményen állott 
éppen Tisza Istvánnal Bzemben a harc. Az ellen-
zék elszántan támadott. Amikor már Btinte ki-
zártnak látszott a megegyezés, fö  állott Tbaly 
Kálmán és békejobbot nyújtott a kormányelnök 
felé.  Tisza elfogadta.  Thaly Kálmánt akkor gyö-
nyörű plakettel lepték meg figyelmes  képviselő-
társát. A plakettre ez volt vésve: „Harcokirójá-
nak-béke szerzőjének." 

Ez va'amikor akkor volt, amikor mondom 
Bzorakozott a tisztelt Ház, amikor élte a háború 
előtti jóidők gondtalanságá*. Azokban vz Időkben 
lehetett ez, amelyre a mai magyar nemzedék ugy 
emlékszik, mint a meBÓk világára. 

Ha akkor lehetett, mért ne lehetne ma. Ml 
akadálya lehet ma annak, hogy ilyen szörnyű 
megpróbáltatások idején kezet fogjon  egymással 
a mélyen tisztelt Háznak minden beállítottságú 
és szemléletű tagja. A végső célért, a magyar 
jövendőért. Hiszen megértjük mi azt, hogy az 
ellenzekre Bzükség van. Ugy mondják, hogy a 
tisztulásnak, a kiteljesítéseknek ez az utja. Már 
mint az ellenzék, a bírálatnak, a felelősségre  vo-
násnak a joga. 

Ez rendben ÍB van. Szükséges az ellenzéki 
munka. Azt szívesen fogadja  minden becsületes 
szándékú ir nyitás. De ha tőlünk a polgártól ide 
lent összefogást,  egyBÓget követelnek ezekben a 
kiszámíthatatlan időkben, akkor a jópélda szem-
pontjából egyszer egyszer kezetfoghatnáaak  a tisz-
telt Házban is. Mert erre ma a nemzetnek sokkal 
nagyobb szüksége van, mint valamikor. 

Nem tudjuk mi ezt felfogni. 
Olyan emberrel beszélgetek, aki Bariinből 

érkezett. Átélte ennek a több milliós városnak 
agyonbombázását. Szemtanuja volt azoknak a po-
koli látogatásoknak, amelyeket az angol-szász 
légierő végrehajtott. Látta Birnl, majd boBBZut 
lihegni ezt a minden vagyonától megfosztott,  föl-
dig perzselt metropoliBat. 

Elmondja, hogy magunkfajta  ember azt nem 
tudja felérni,  amit a német nép elvisel. Azt a 
fegy-lmet,  egyöntetű hősiességet és áldozatválla-
lást, amit ennél a cépnél látni lehet, eg- szen lé-
lekbe markoló. Az a megszervezettBóg pedig, ami 
ezeknél a megpróbáltatásoknál jelentkezik minden 
emberi képzeletet felülmúl. 

A német nép soha egységrsebb nem volt, 
mint éppen ezekben a napokban. A sok kegyetlen 
esemény valósággal összekovácsolta a német em-
bereket. A német egyaég az ország füstölgő  rom-
halmazainál teljesebb, mint valaha s az elszántság, 
a végcő győzelemre való összedolgozás öotadato-
sabb minden eddiginél. 

Minden nóm»t tudja, hogy csak egy ut van 
s ez a győzelem. Vagy elpusztu ni vagy gyózai. 
Közép ut. latolgatás, megalkuvás kereses nincsen 
számára Ezt igy vallja, igy hiszi ÓB boldogan hal 
meg a német tép jövőjéért. És ezek a fogalmak 
élnek. Nem közhelyek, nem elkoptatott divat 
szólamok. B^nne van az ifjúság  lelkében és min-
den német szivében. 

Igy lehetséges az, hogy a legpusztítóbb légi-
támadás után Berlin pillanatok alatt talpún állott. 
Minden ember a maga helyén végezte emberfeletti 
munkáját. Órák múlva a romok eltakarítva és a 
milliós város fogait  összeszorítva vitte tovább 
háboruB életét a győzelem felé. 

Mert egy ilyen nép csak győzhet. El nem 
veszhet aoha, ha Igy tud hinni magában és ilyen 
egységesen felméri  a fenyegető  veszedelmet. 



1 HÍ É M . C S Í K I l a p o k 8-ik oldal. 
Több zsírt kell baszolgáltatnia a sertósvágás-
ból a 4 személynél kevesebbfii  álló családnak. 

Czik vármegye alispánja, mint köaellátásl 
kormánybiztos, ai alábbi rendelkeaéat küldte meg 
aa érdekelt hatóaágoknak: 
„ „ Ain.klr.közellátásügyimintsiterur a 127.200 

1948. K. M. aa. rendeletében akként lntéakedett, 
hogy a magánfogy  asatáara Bzotgáló sertésvágáil 
eogedélyek kiadása alkalmával aat aa engedélyest, 
akinek a háatarláaáhoa tartóié saemélyek isáma 
4-nél kevesebb, megfelelő  többletaslrbesaolgátta-
táara kell kBtelenl. 

Mivel adott esetben elófordnlhat,  hogy a 
Bérlésből kitermelhető zBlrmennylseg csekély volta 
miatt aa ilymódon előírandó többletbeazolgáltatáe 
a báatartáa aBlrellátását veai^lypitetué, n m. klr. 
közellátásügyi minlsater nr 362.124—1943 BZ. f. 
hó 28 án kelt hoaaám Intézett — rendelete alap-
ján aa alábbiakat közlőm: 

A 127 200—1948. K.M. számú rendelet (meg-
jelent a Budapesti Kóaiöny 1943. évi november 
21 tkl saamábBD) 6. § -ín»k (2) bekezdéae, vala-
mint 10.9--áoak (2.) bekeadóBe easrint, ha a vágád 
engedély kiadása olyan báatartáa réBsére történik, 
amelyben az egy éven felüli  salrjegyjogosultsá-
gnkról, vagy hatósági •Blzellátásban való réBieBe-
dóriikról egy évre lemondó saemélyek száma 4-nél 
kevesebb, aa engedélyest a 126 600—1943. aa. ren-
deletben megBiaboitzsIrbeBzolgaitatáson felül  annyi 
aaor2 kg. zair beszolgáltatására kell köt elesni, ahány-
nyal aa említett szemeljek saáma négynél keve-
aebb. Értesítem aa elöljáróságokat (polgármester 
ura<), hogy olyan eBetokben, amikor a levágásra 
kerülő sertésből kitermelhető zslrmennylség cse-
kély volta miatt a saóbanforgó  többletbesaolgál-
tatáa a báatartáa taglalnak aslrellátáaát veBBélyez-
tetné, a többletbeuzolgáltatás előírásától — szük-
Bég esetén a kösségt (városi) közellátási blzottBág 
meghallgatása alapján — részben, vagy egesiben 
eltekinthetnek. 

Van-e szükség falusi korcsomákra. 
Két világháborút kellett megérnünk, a mlg 

aa illetekesek la rá jöttek, hogy aa orsiág na-
gyobb ereje méglB csak a falvakban  rejlik. Ha 
ea köatndomáen, a falvak  bel- életének vizsgálata 
elsőrendű haihflul  érdek. SajnoB a templom és 
Iskola mellett a korcsomét la azon tényezők közé 
kell Borolnnnk, a melyik a faln  sorsára dbntő 
befolyást  gyakorol. 

N iaallk ml kár éa mi hasson ssármailk a 
korcsmákból. Tisztelet mindenütt akivételeknek. 

Károk: 1. Munka időt raból el a dolgos 
kezek elől. 

2. SaUkBégtelen kiadást okoa az amúgy 1B 
Bsegény népnek. 

8. Egészséget romból a ml a gyermekekre 
ÍB kihat (*a egyik elmegyógylntéaet szerint B 
legtöbb elmebaja tulaott alkoholra veaethető 
VIBBBB.) 

4. A könnyű meggazdagodásra veaet, éppen 
ezért sok, különben ériékeB egyént vonz a korcs-
mal pályára, a hói mér nem tud termelő mnnkát 
végeaoi. 

6 Elősegíti a családi békételenBóget. 
6. Igen sok bűncselekmény veaethető vleBza 

a korcsmai életre. 
7. A korcsmák tele, ugyan akkor a hasznos 

gyűlések helyei üresek. 
Előnyök: 1. A falunépének  blaonyoa BZO-

rakozáat nyújt, a mit ha nincs más, kénytelen 
Igénybe venni, a miben utóvégre neki te Joga van. 

2. Aa államnak Igen fontos  jövedelmi for-
rását képen aa ltalméreel adókban. 

Aa előnyöket néave mo mir a korcsmán 
Uvűl la elég szorakoaó helynek kell lennie, és 
hálá Istennek van !B, szárnak egyre saaporodlk. 
Műkedvelői előadások, gazda körök, kü.ön féle 
egyletek, rádió stb. 

A ml aa állami Jövedelmet illeti, bármily 
nagy Is aa, aa a meggyőződésem aa állam erre 
köavetve mégis csak reá űzet. A korcsmákban 
eltöltött idők munka vesateaége, aa emberek jú 
létét veBaélyeatető káros behatások, végelemzes-
ben mégis caak aa államra háru aak visata, ugy 
hogy sokkal megfelelőbb  volna, ha aa alkohol 
gyökeres korlátoaáea folytán  elő álló keveBebb 
jövedelmet adókban pótoltatná. 

A falusi  korcsmákat ne téveBBsűk össze él-
keaéat Is nyújtó vendéglőkkel, mert eaekre lega-
lább egy vagy kettőre legtöbb falubankomolyan 
aaükBég van. Aaonban eaeket 1b fejlesatenl  kell, 

hogy annyira korcsmai mint inHbb vendéglői 
hivatásukat t<*ljeeltbeeeéb. Kötehzzék arm, hogy 
r» nde - verdég-fiiobát  tartsanak, ezen klvlll legyen 
egy két újsága 1b. Most a falvakat  egyre több 
hivatalos egyénnek Is fel  kell keresnie a kik 
Mívesebben megflaetnének  néhány pengőt, sem 
hogy magánhelyen alkalmatlankodjanak. 

A feorcsmák  rendsiabá'yoiáaa érdekében tör-
téntek lépése k,|de gyakorlatlklhatáBuk allgéreahető 

Legjobb volna aa öaszes korcsmákat be-
caukatnl, vagy kihelyezni a falvak,  vároBok félre 
BBŐ helyeire, hogy lépten nyomon ne caábithas-
B9nak magukhoz olyanokat Is, a kiknek különben 
°Ka*be Be ju«na az tvfa.  Szőke M'bály. 

Használt farám&a  oséplökészleteim 
kiárusítom 

720-tól 1200-asig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatot! 
műszaki cikkek vétele és eladás» 

Di és használt Állapotban 
BALATONSZENTGYÖRGY. 15— 

Uj ballada Júlia szép leányról. 
P a p p A s a t r l k J. 

Szép bogaimnak kOldOm njesztendóre: 
üzenet, kérés, paranosképen. 

Jnlla ssép leány jórpggel fölkele, 
klsétála vala a bozainezflre, 
bazavlrág szedni megát ott molatnl, 
búzavirágoktól sírva bacsut venni. 
Borzolhatni kezdi aranyszínű hátit, 
fon  bele méteres róssaszlntt pántlikát, 
rózsaszín pántlikát, szegfőt,  ne'elejoset... 
Ne végy buosat, ne végy Bartalls Jilla, 
jobb neked Itt élűi, búzavirág szedni, 
bazavlrág szedni, koszorúba fonni, 
szegfőt,  nefelejcset  szép hajadba tenni. 
Ne rakj szép fejedre  méteres pántlikát, 
karosa derekadra Idegenek rongyát, 
habfehér  oroádia kenóesOt patikát. 
Szebb neked a hajad koszorúba fonva, 
jobban áll orcádon a pirosló rózsa, 
sarlót végy kezedbe, az való kezedbe, 
Hargita oldalán érik már a málna, 
szelilen mosolyog a Somjól Márja . . . 
„Zakatol a vonat, aj. Badapest felé, 
visz engem, visz engem a boldogság felé, 
a boldogság felé,  vidám élet elé, 
vissza sem es jOvQnk, «sak mint fényes  dáma, 
osak mint fényes  dáma, aranyos rahába, 
megOU a bánat alszegi iSiuzsIkát.. 
Gyere vissza, gyere szép Bartalls Jalls, 
véres könnyet hallat Özvegy édesanyád, 
Özvegy édesanyád katonatestvéred, 
jó Lokodl Istvány, világszép jegyesed. 
Gyere vissza, gyere, meglopnak ott téged, 
elrabolják oroál hajnalló rózsáját 
virág két szemednek oslllagragyogását, 
eperajkadnak osengó kaoagását. 
Gyere vissza, gyere szép Bartalls Jalls, 
baosa lesz Somojón, Indul mán a kereszt. 
Mind elédbe futunk,  ahányan csak vagyunk, 
ahányan csak vagyank, mind Osszeosókolank, 
fáradt  lábad elé le es leborulunk. 
Syere hasa gyere Bartalls Jalla... 
Ssép Bartalls elment várost látni, 
olfra  paloták kOzt szerenosét próbálni, 
elment Jalls elment, még viasza se nézett, 
osak a szél kísérte, a Hargita nézte, 
nézte amíg látta, aztán elvesztette. 
Pedig édesanyja Imádkozott érte, 
szép gyttrfls  jegyese, levélbe es kélte, 
katonatestvére meg es megüzente... 
Hová levél, hová Bartalls Jalla...? 
.Sirass anyám sirass, éltemben hagy hajtm, 
hagy hajam éltemben, hogy alratsz holtomban. 
Sirass anyám, sirass, ne es sirass, átkon, 
páváakodásomnak megkapám az árát. 
Elvesztettem oroám viruló rózsáját, 
virág két szememnek oslllagragyogását, 
eperajkamnak osengA kaoagását, 
viruló testemnek harmatfrleseaégét, 
viriglllat-lelkem legszebbik reményét. 
Sirass anyám sirass, jajgass énfelettem, 
olfra  rongyok kOzOtt, magam Is rongy lettem. 
Sirasson az Olt Is, sirasson a Nyárád, 
sírjon a Hargita, sírjon klleno fala, 
engedetlenségnek lássátok példáját..." 
Szép Bartalls Jalls arca plios lázba... 

„Leányom, leányom, virágos kertembe 
elsi raj méhemnek gySnge lépeoskéje, 
gyOoge lépeoskének sárguló vlasszs, 
sárga vlasszának fOldOn  futó  füstje, 
fOldön  fotó  füstje,  klalavó lángja..." 
ElsA kakasszókor megszólal a harang, 
hét fala  harangja húzatlan szólala. 
Másodkakasszókor jOttek a legények, 
legények-leányok éjfekete  gyászba. 
Harmadkakasszókor vállaikra vették, 
vállaikra vetették, temetőbe vitték, 
setét sl'gOdOrbe be es bele tették, 
így juta halálra azép Bartalls Jalla... 
Negyedkakasszókor, ha lesz kl megérje, 
negyedkakasszókor a világnak vége, . 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
G«Ud erazdéUc icözOtt. 

Csikvármegye lakói, ha szegényesen éa ne-
hezen, de méglz caak legnagyobb részben a me-
zőgazdaságból és állattenyésatéaből élnek, Így 
lakólnak legnagy részét a gazdák alkotják. 

A 22 év alatt ugy tudta mindenki, hogy 
Csík volt aa a vármegye, ahol a magyar öntudat, 
erő, faJlellenálláB  és a magyar egység melletti 
ki- és öBBaetartás a legnagyobb éB legtüaesebb 
volt. — Maguk a megszállók ls Így tudták s en-
nek folyományaképen  Így ls keaeltek minden 
téren a cslkl saékelyaéget. 

Ha ea Igy vo't — mert igy volt — önként 
adódik a kérdés, hogy kik voltak tzámaiorűleg 
v«ve azok, akik ezt aa ellenállást és nagy ön-
tudatot képviselték? Vâlagz: a gaadák. 

Abban aa Időben a CBlfcl-székely  gazda volt 
az, ail legjobban érezte a nehéz történelmi Idők 
arnyát, ds értelmesen és még örtudatoaabban 
vállalta sorsát és a történelem előtti nagy fele-
lőséget. Tudta azt, hogy neki erőanek kell len-
nie, meginognia nem lehet, mert ha ő nem tartja 
keményen aa oszlopokat, könnyen leomolhatlk 
minden B a történelem Bemmit nem bocsájt meg 
neki. Tudta, hogy ő nemcsak azámsaerüleg nagy, 
hanem tettekben 1B felülmúlhatatlan  s tettelért 
felelőB. 

Ezen sok réttt és felelősségteljes  feladatá-
nak ugy vélt eleget tenni, ha minden téren sok-
szorozott erővel végzi munkáját. Meglátta a helyez 
utat, »zon járt és Jól cselekedett. 

Vezetőit Baerette, ilaatelte éa követte. 
Ac41ozottan, fáradhatatlanul  — s amit elő-

Bzör kellett volna és Igen nyomatékosan mon-
danom — Öntudatosan dolgozott a jobb Jövőért 
annak bistoa reményében. 

Ml, akik mindennap velük együtt, köaösen 
dolgoztunk kinn a mezőn, aa erdőn, a réten, a 
legelőn, a gyűlés- és előadótermekben, láttuk aat 
a szakadatlan éa egy nagy cél szolgálatába állí-
tott nemzetmentő mnnkát. Es a munka meg ls 
hozta a gyümölcsét, mert máéra nem Bzorultunk 
a a föld  eltartotta munkás fialt  B jobb Jövőbe 
vetett hitét megerősítette. 

Moat la ugy van minden. Igaz, hogy aa okok 
éa okozatok egéaaen mások, de a kötelesség is 
a munka még nagyobb, erősebb éB parancBolóbb. 

A veszély ls olyan, ami éberséget kíván 
lazulást nem engod a elvárja, hogy minden vo-
nalon teljes és öntudatos legyen a munka. Bit 
csinálja ma becaületesen a székely gazda. Nem 
oknélkül emlegetem folytonosan  aa „öntudatos" 
saót. Ha valaha nagy volt a jelentősége, ma 
Igazán aa, főképen,  ha egy néprétegre vagy fog-
lalkozÓBl ágra vonatkoztatjuk. 

A székely gazdákra vonatkoatatnl lehet Ha 
figyelembe  vesszük aa elmúlt gazdasági év cso-
dálatos BB?Bzályes Idejét és aa Idő parancsolta 
aok és különleges munkát s ennek mégis saép 
eredményeit, aat kell mondanunk, hogy ea csak 
ugy és aaért sikerülhetett, mert a gaadaköaönaég 
öntudatosan átlőtt munkaterületén, meg nem tor-
panó, kitartó és bátor akarással. 

Épen ugy, mint egy könyv, a „Járható utak 
a magyar rögön* szerzője mondja: .aki ugy áll 
előttünk mesaalre tekintő Biemeivel, értékmentő 
éa értékvlgyáaó mozdulataival, mint BB ezeréves 
Magyarorsaág egyetlen alakja, mint a pogány 
bajszából megérkező bonfoglaló.11 

Együtt voltam, vagvok, beszélgettem és be-
aaélgetek eaekkel a gaadákkal. A dolgokat tel-
jesen tisatán látják, tudják kötelességeiket és aat 
minden áron Igyekeznek teljesíteni. Példát mu-
tatnak. Ei a készség nemcBak a termelés fo'ya-
mán mutatkozik meg, hanem látható az adófize-
tésnél, a beszolgáltatásnál éB a máson való se-
gítésen Is. 

S*mml munkától, semmi áldoiattól, nélkü-
lözéstől nem riadnak viasza, ha a közérdeke s 
nagy nemseti célok »zt kívánják, csupán egyet 
kérnek b ehhea szorongva ragaszkodnak, hogy 
mód éa lehetőség legyen arra, hogy a termelés 
folytonosságában  sem Bökkenő, sem fennakadás 
ne legven. 

Es aa élnlakarásnak, nemzeti fennmaradás-
nak, a BBebb éa blatosabb jövőnek a aáloga. 

Ilyen a ml gasdánk, Így él, Igy gondolkodik, 
Igy munkálkodik, ilyen aggódással, szent föld-
aaeretettel és jövőbe tekintéssel ópltt a Jövőt a 
védi az ezeréves rögöt. 

Csíkszereda, 1943. december 22-én. 
Koaán Imre, m. kir. gzad. felügyelő. 

| Boldog újévet kívánok kedves vendégeimnek és jó barátaimnak, V E N E S Z J A N Ó 
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KÜLÖNFÉLÉK 
P a t d f i  StuadLor. 

Ait eaatendő ntolaó napjának éjféli  órájában 
umlékezzünk a magyar Ura nagy meaterére, a 
magyar szabadságharc hóslelktt költőjére Petőfi 
Sóderra. 1822. Szlveazter éjaaakáján «Biete»». 
Ugy tűnt fe!  a magyar égen, mint aa üatököa. 
B a világította aa egünket éa alig 27 esatendőa 
korában BlBteregve hnllott bele> Bageavár melletti 
csatameió hsrclaajába. 

Aa újesztendő, amely ma reánk kttaaönt min-
den magyart arra Int, hogy a Petőfi  hazaszerete-
tét láaelelket és hálájáért való önfeláldoaáaát 
egy pillanatig ae téveBBae szem elől. A magyar 
történelem minden blaonnyal a helytálláa forduló-
jához érkezett. Ba aa etetendő mindenkitől meg-
követeli a hÓBl lélek nagyságát. Félre a kicsinyes-
kedő gyűlölködésekkel. A nagy viharváros Ssztö-
né vei fogtak  össze erőinket és várjuk készenlét-
ben amit reánk mér aa Idő. 

Ezekkel a gondolatokkal keidJDk meg aa 
ujesztendőt. Aat a népet amely DI nem érti meg 
a liősl élet ssilkBégét könnyen letiporhatják a 
dübörgő események. 

Petőfi  lobogó lelke SntBÖn minden magyar 
Bilv^be báloraágot küzdő lendületet éa akkor el 
nem veazhelünk. 

Csikvármegye vitézeihez. 
Vitéz Vida Gyula vezérőrnagy a Csaba ki-

rályfi  10. számú Vitézi Törzsszék Tórzskapltánya 
tid'haü aa össz"» vitézedet. Vltéa Vlda G\ula 
v-zerőrnagy a 10. számú Vitézi Törzssaék TdrzB-
fcapi  inva a köv-tkf-zó  Iratot intézte CaikvArm»gye 
V.'pcI Stákébez: Közelgő karácsonyi ünnepi és 
uj^v szalmából a Vitézi Síéknek B aa összes 
vitézi bajtársaknak és hozzátartozóiknak e gend-
terbes n'-potban bizalmat, hitet és a szeretet 
összefogó,  megerősítő és vigasztaló erejét hir-
det*?. Kellemes nnpokat és szebb, békfoebb,  bol-
d̂ gab*) njivet kivanok. Uinél nagyobb a vesaély, 
míné' több a gord, annál Inkább kell a vitézek 
tsrsadilmának helyt állni, jó példát mutatni, kl-
tqrUoi s az isteni igüzBág s fegyvereink  győztl-
m< b' vetett hl»°t birdetnl. Biért dolgozzunk, ezért 
Adóztunk 1944 évben is önzetlenül, eskünk-
höz hl6D. 

— Credo gyüléa. A Credo Egyesület 1944. 
január 2.-án, vasárnap a Bzentmise után'/«12-tor 
az áü. el. iskolában gyűlést tart, melyre a ta-
gokat és sí érdeklődőket tlBatelettel meghívja aa 
elnöksóe. 

— Kineveaes. A belügyminiszter Cilkl 
Károly városi irnok csíkszeredai lakost Cslksze-
redh városhoz adóhivatali alaaámvevővé kinevezte. 

— Eljegyaéaek. Szekeres Piroska ÓB Bálint 
Bírna szépvlzl áll. tanító, karácsony-estéjén tar-
tották eljegyzésüket. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

— Kölló Jóasef  és Nagy Annuska karácsony 
napján tartották eljegyzésüket. 

— Egységei ügyvédi éa bírói vizsga. 
Dobrlbán Linzié dr. cslkaaeredai fiatal  ügyvéd, 
Dohány nappal eaelőtt kitüntetéssel tutte le Buda-
p-sf  o az egységes ügyvédi éa blról vizsgát. 
Dobrlbán dr. törekvő és szorgalmas tagja volt a 
kisebbségi Időben 1« a calki társadalomnak. Si-
kerét őszinte örömmel vette tudomásul a város 
társadalma. 

— Hivatalos latogatas a rk. gimná-
ziumban. D?cember 14—20. nopjaln glmnáalu-
ruuntb»n hivatalos látogatást végzett P»pp János 
tsnttgyl taníc^os, főigazgatói  Baa*előadó. Meghall-
gatta az e őadáBokat, megnézte »z iskola fel-
Hzerslésót, a tanu'/^ bennlakáaát, figyelme  klter-
i-dt az intézet be'ső és kOlbő életi re egyaránt. 
Éaalei ftfiről  a d-csmber 20.-áa tartott érteknz-
•eten számolt be. Megállapította, hogy aa ősi 
intóiMbi n a mul Ítéletidőkben, a rendkívüli há-
borús feszültség  közepette la komoly, saép munka 
folyik;  a tanári testület hivatása magaslatán áll 
H a cseik<Mv Jiv?d-»lraaaAs mellett Is hlvatásér-
zettel, hűséggel végai fontoa  nemzetneve'ő fel 
adatát; az Ifjúságra  nézve kiemelte annak saé 
ke!v derekas8ágtól sugárzó tekintetét, tlBBtelet-
tudó, fegyelmezett  magatartását. A* értekezleten 
a tanker. klr. főigaagató  s a maga nevében Üd-
vözölte vltéa Antal Áront tanügyi főtanácsossá 
val •> Vinevesése alkalmából. Tanári kar éa Ifjúság 
bgyaránt örültek, hogy a félelmetes  Inspektori 
látogttáBok letűntén maguk köaött láthatták aa 
Intézet fnyborl  Igaagatóját, a magyar tanügy éa 
ifjúság  leiK-n barátját. 

— Aa Qaletek hétfőn  nem nyithatnak. 
A kereskedelemügyi mtolsater rendelete szerint 
április 80.-ig terjedő IdŐBaakbaa azok a nyílt áru-
sítási üzletek, amelyek nem tartoznak aa élelmi-
szer, tüaelőanyag vagy élővirág árusítására be-
rendezett ősietek aorába, aa orsaág egéaa terü-
letén a hétfői  napokon egéaa napon át zárva 
tartatnak, a hétnek többi köznapján pedig 9 óra-
kor nyitnak. 

— Kar áosony fa  ünnepsegek. A szokásos 
karácsonyfa  ünnepségeket ebben aa évben la a 
régi szeretettel rendelték meg. Egyik legmeg-
hatóbb ünnepség a helybeli ügyéBaség fogbátában 
zajlott le, Gál Károly dr. ügyészségi elnök, Pltner 
Árpád dr. törvsa. tanácselnök, Karda István dr. 
vlsBgálóblró, Gál József  dr. várm. tisitifőügyósa, 
Ifj.  Gál JóaBef  dr ügyész, Fcrencz JózBefnépm. 
gondnok jelenlétében. A kedves ünnepség mŰRorát 
a fogháa  lakói adták, akik valláaoa tárgyú köl-
teményekkel, énekszámokkal ünnepelték a Bie-
retet napját. Végül a rabok Baeretet csomagokat 
kaptak, majd Tóth LBJOB fogbáafelügyelő  meleg 
saavaíval zárult aa ünnepaég. — Ugyancsak ben-
BŐségeB hangulata karácsonyfa  ünnepet rendeaett 
a helybeli katonai alakultok alllsati kera. A ma-
gyar katona nemes lelkületét tükrözte vlBsza a 
szépen sikerült ünnepség, amelynek keretei kö-
zölt bejelentették az elilsztiktirnak Áldozatos ado-
mányát több hadigondozott számárp. 

— Halaloaáa. Atblal Gabriella vármegyei 
Irodaigaagató bossias szenvedés ntán karácsony-
estéjén meghalt. Sokat szenvedett fiatal  életet 
vá'tott meg B halé'. Érek óta ágyhoz Baegeate eat 
a viruló életet egy ismeretlen betegség, amely 
előtt tehetetlenül állott az orvostudomány Is. — 
Kötelességtudó, dolgoaó tlpu* volt, példaképe a 
komoly hivatást betöltő magyar nőnek A kisebb-
ségi időben ott láttuk a magyar dalárda köteléké-
ben éB minden mozgalmunkban, ahol öntudattal 
dolgoztak a feltámadásunkért.  Városunk társa-
dalma mély réssvéttel osztozik a család gyássá-
ban, a Csíkszeredai Dil- és Zeneegyesület pedig 
hűséges tagjának emlékét megőrzi 

— Aa EMGE falumnnkaja  Calkban. 
A a EMGE csíki kirendeltsége a tél folyamán  erő-
teljes falUTUokát  végez. A napokban Blttay 
Bodra EMGE veaető végigjárta a gyergyól me-
dence falvait  a megállapította, bogy — Dltró 
kivételével — mindenhol megfelelő  helyiség áll 
sc EMGE körök rendelkeaésére, abol minden este 
összegyűlnek a gazdák B megfelelő  Irányítás mel-
lett megbPBzélIk az őket közvetlenül érintő ese-
ményeket. 

— Utmeaterl vlisgák Badapasten. Buda-
pesten december hó 18—21 -én tartották aa ut-
meaterl 10 bónapos tanfolyam  záróvizsgáit. A 
vizsgára jelentkezett 78 hollgn'ó közül C"ikmK-
tvéból harm -n vettek r*srt a tanfolyamon.  Sssbi 
Bila csIkBiercda! tbgl u»bl«tos, Stása István 
gy?rgyódltról áll. ntmester és Küüő V'lmoB gyer-
gyóssentmlk'ósl magánbB>lgató. A 78 hallgató 
közül 18 an vizsgáztak jelea endm^nayel. A 18 
joles eredménnyel vissgéBott hallgató közül, a 
vlrBgáztató bizottság legjobbnak, Illetve B jelesen 
vlzsgáiottak közül Iskola elsőnek: S«abó BMa 
cMbsa^redal thgi utblaiost minősítette B ót mint 
ernyedetlen saorgalmn, pó'dás magaviseletű hall-
gatóját a tanfolyamnak,  — külön ellBmeréBben 
résaesltette. 

— Tanotllaiom. A belügymlnlBater aa ál-
talános tácC'lltlmat klterj-sateit» a fsrssrg  Ide-
jére is. Eanélfogva  a rendőrhatóságok a fhranng 
tartama alatt nem adhatnak ki semmiféle  tánc 
mulatság vagy táncestély tartáBára engedélyt. 

— A tusn&dl állami népiakola kari 
caonyl páeatorjétékának égési jövedelmét 153 
pengő 58 fillért  a Magyar Vöröskeresztnek adta, 
honvédelnk javára. 

— • hadlgondoaottak kéréae. Háború 
van. Mindenkit érhet baleset. Nem Illő dolog 
megfeledkeanl  arról aa áldozatról, amelyet azok 
hoznak, akik feláldoznák  magukat a haza védel-
mében Ezek a hadirokkantak, aa árvák éa hadi-
öavegyek. Ne maradjunk eaekkel saemben aa 
üres beszéd Baólamalnál. Tetteket kérünk. De 
gyorsan éa olyanokat, amelyek méltóak annak aa 
áldoaatnak megbecsülésére, amit hőseinktől kö-
vetelünk. Régóta hangoztatjuk, bogy legcsekélyebb 
amit adnunk kell, a vaButl kedvezmény. Európá-
nak eriknem minden állama a vaeutaln kedvez-
ményes utazást biztosított a badlţoodoiotlafrBak; 
Nálunk igen szükmartu ez a kedvezmény. Éven-
ként kétszeri utazást engedélyez. Prdlg a vasút 
egészen nyugodtan vállalhatná aat, hogy minden 
magyar bőinek 75 saéaalékoa utazás kedvez-
ményt biztosítson. Nem pusztul bele ebbe aa en-
gedménybe. Ae Erdélyi Pártot kér|ük, vigye a 
nemabt salne elé ezt a kérését aa orsaág hadi-
gondozottjainak. 

HALLÓI HALLÓI FIGYELEM I 
H«lyb«U éa vidéki mélyen tisztelt vendégeimnek 

ég keíves ismerőseimnek 
"boldog- -oJÓTret l t l v á n - o l c 

éa sz'ves p&rtfogtaakat  kérem az aj esztendőben Is 
Saabö Lajoa nöi- éa férfifodrász 

O s i k a a e r e d a , Apafi  Mihály utoa 10. uám. 

— Törvényszéki hírek. Ago-ttoi Ittván 
csIkszenttaméBl községi kézbesítőt többrendbeli 
sikkasztásért három eBztendol börtönre ltéUék.— 
Balogh György cslktnsnádi napszámos a vonaton 
utaaott, amikor ftiktnanádon  lesaállo'.t, akkor 
magához vette egy háromszéki ember bekecsét. 
Azt felszólításra  sem adta VÍSBZB. Lopás bűnével 
kerlilt a bíróság elé éa 3 hónapi börtönre ítélték. 

— Belyegforgalom  szabályozása. A m. 
klr. kereskedelem- ÓB közlekedésügyi miniszter 
ur 160 641-1948. I. se. rendeletével ugy Intéz-
kedett, bogy azok a cégek, amelyek kifejezetten 
vagy melléteden bélyegkereskédénsel foglalkoz-
nak, kérdőívet kötelesek kitölteni (rendelkezés 
vonatkozik a bizományosokra is.) A kérdőíveket 
az Illetékes kereskedelmi és Iparkamarától sze-
rezhetik be az érdeteiteb. Közöljük a bélyeg-
kereskedéssel foglalkozókkal,  hogy a kérdőív 
kitöltéaa kötelező B ezért a Cilk-, Háromszék-, 
Maros Tordn- ás Udvarhely vármegyékben mű-
ködő Ilyen kereskedők (ások Is, ablk mellékesen 
foglalkoznak  CBak bélyegkereskedésBel) figyelmét 
felhívjuk,  bogy sürgősen kérjenek a kamarától 
ezen célra Bzolgáló kérdőíveket. 

— Felakasztotta magát. Öiv. Szakállt 
BírtpUnnA, szül. Mirton Józéfn  48 éves gylmes-
köa^plokl assionyi hozzátartozói a fáskamra  ge-
rendáján feUkasatva  holtan találták. A szeren-
csétlen asszony ruhaövjével akacatotta fel  magát. 

— A babonaság aötétaégében. Nem 
hinné aa ember, hogy ennek aa értelmes saékely 
népnek a körében 1« találkozik sokBzor a leg-
butább babonaságnak a sötétjeivel. Éj nem la 
olyan ritkán. Akár mint orvosi cwdaBaer, akár 
mint a JÖvőbelátás eszköze Jelentkezik egyformán, 
kétsécht*ej'ő ntnkra kergeti népünket. Uóg ma 
Is halljuk, mint nagyhatású gyógyszert a .farkas-
marta állat csontjának levéből kétaült fürdőket," 
vagy a c'gAnyasszonyok által szállított jövőbe 
való betekintést. Nem 1B beBaélünk a kártvaTetés 
müvé"zetéről és epvéh nem ebbe a száladba való 
lehetetlenségekről K4rő azóval fordu'unk  azokhoz 
a saékely emberekhea, akiknek a lelkében még 
divatoznak ezek a szégyenteljes, középkori sötét-
ségek. Vigyázzanak, térjeuek magukhoa éa no 
kacagtassák Be magnkat Be népünket ilyen osto-
baságokkal. 

— Találtatott 2 drb páratlan kasatyQ, 
jogos lu'ajdonosok annak átvétele végett a hiva-
talos órák alatt a m. klr. rendőrkapitányságnál 
I. em. 10. Br. alatt Jelentkezaenek. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
Albart Peter Saentendre. 1943. évre a 

lap hátraléka 7 Pengő. 

Nyomatott ttzv. Vákár Lajoaaé könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




