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Nincs megalkuvás. 
öt éve tart a báboru. Azt hitték az 

emberek ilyen sokáig egyik hatalom ae 
bírhatja. Úa mégis a háború voltaképpen 
csak most kezdődik. Ebből azt a követ-
keatetést lehet levonni, hogy a történelem-
nek erre aa élet halál küzdelmére nem 
illenek rá a régi formák.  Minden teljesen 
uj és kiszámíthatatlan ebben a gigáBzi 
mérkőzésben. Ne iagassanak tehát az elmúlt 
háborúnak egyes beidegzettségei. Ne ball-
gaBSUok a jövőbelátóknak, a politikai jósok-
nak egyre szaporodó bölcseire. Egyik sem 
tudhat semmir. A rádió legkülönbözőbb 
hírverésének zagy vaságából merített tájé-
kozottságok esek. Semmi egyébre nem jók, 
mint arra, hogy zaklassák a közösségnek 
fegyelmét  és megalkuvást nem ismerő hitét. 

Baen dől el a háború. A fegyelem  éB 
aa elszántság kérdése a győzelem. Az a 
nép, amely túlságosan sokat bölcselkedik 
elekben a kemény időkben az elveszett. 
Az öntudatos közösségnek nem lehet egyéb 
feladata,  mint vakon hinni a vezetésben. 
Minden háború a megpróbáltatásoknak 
hosszú sorozata. Azt nem lehet áldozat 
nélkül csinálni. Természetszerű velejárója 
a romlás. KövetkezésBzerüleg legkönnyebb 
a társadalmat azok ellen hangolni, akiket 
a sors az élre állított. 

Lelkitsmeretlen tehát minden olyan 
igyekezet, amely háborús időkben a töme-
gek között azért mozog, hogy úgynevezett 
felvilágosítson  és tájékoztasson. A világon 
legkönnyebb dolga van annak a munkának, 
amely ilyen súlyos napokban az élen álló 
vezetéssel szemben elégedetlenkedik. — 
Könnyű a dolga, mert az ellenséges hír-
verésnek, a suttogó propagandának ezer-
fatja  változata készíti elő az emberi lelke-
ket a .békekeresés" nek, a megalkuvás-
nak befogadására  és ellágyitására. 

Mindennek megvan a maga utja. A 
nemzetünknek kiválasztott vezetői vannak. 
Ezeknek a dolga, hogy aggódjanak, az 
általános helyzet ismeretében döntsenek, 
határozzanak a magyar jövő utjai fölött. 
Nekünk idelent mindenkor az a kötelessé-
günk, hogy bízzunk ebben a vezetésben és 
higyjüok abban, amit csinálunk. Megalku 
vást nem ismerő gerinccel, cselekvésre és 
áldozatra kész magatartással helyünkön 
álljunk. Aki nem áll keményen és nem 
fogódzik  meg az egész közösség egységé-
nek hatalmába aat leüti helyéről az a hullám-
verés, amely most következik a világban. 

Vigyázzunk ütőképességünkre. 
Mert akármennyire nem akarja a mi 

társadalmunk tudomásul venni, azért mégis 
caak az a helyzetkép, hogy a háború egyre 
elkeseredettebb és elszántabb lépésekben 
kOzeledik Európára. Annak minden pusztu-

lása, elnyeléssel fenyegető  borsalma itt áll 
a kapuink előtt. 

És ennek dacára mintha lelkileg külö-
nös álomban ringanánk. Szeretjük elhesseg-
tetni magunktól a veszedelmek lehetőségét. 
Nem akarunk komolyan foglalkozni  azzal, 
hogy a viharok reánk szabadulhatnak. — 
Sokszor az egéBZ társadalmunk olyan jó 
békebeli fényűzésekben  szórakozik, hogy 
kétségbe kell eBni már a puszta szemlélés-
től. Terjeng és valósággal bűzlik nemegy-
szer az elpusztulásnak levegője. Akadnak, 
akik azt képzelik, hogy helyettünk mások 
megverekszik a jövőnket. 

Végzetes ábrándok. Minden magyar 
tisztában kell legyen azzal, hogy a jövőnk 
olyan lesz, mint amilyennek azt magunk 
megharcoljuk. Ez a harc igen kemény less 
B as nem nélkülözhet senkit közülünk. 

Ezért követelmény most inkább, mint 
valaha a komoly magyar összetartás és 
céltudatos berendezkedés. Nem lehet meg-
tűrni ast, hogy közösségi életünk egyik 
tekintélyes fele  a leghaszontalanabb divat-
üsésben tobzódjon, a aásik pedig a fekete 
piacnak gyors gazdagodási lehetőségein 
rothadjon. As sem ildomos, hogy ma amikor 
minden pillanat gyors elhatározások elé 
állithat, akkor egy igen tekintélyes részünk 
a múltbeli „szenvedéseiből" akarja meg-
teremteni maga számára a semmittevés 
kiváltságát. 

Tisztázzunk valamit magunk között. 
Amit a múltban, valamint amit a jövőben 
bárki közülünk vállalt, vagy vállalni fog, 
azt a nemzeti kö t e l eBBég parancsa szerint 
tette. Ennek elbírálása a közösségre tar-
tozik, de semmiesetre sem lehet kiszolgál 
tatni ezt a nagy erkölcsi erőt az emberi 
hiúság beteges hajlamainak. 

Szedjük össze magunkat. Minden ma-
gyar áldozatos magatartással, a komoly 
idők követelte lemondással ha kell életet 
adó elszántsággal munkálja a nemzeti erő 
ütőképességét, mert annak erőpróbájára 
minden pillanatban sor kerülhet. 

A nagy háború hirei. 
HITLE R: a háború a német birodalom 
legnagyobb győzelmével fog  végződni. 

Hitler vezér és kancellár a hatalom 
átvételének tizedik évfordulója  alkalmából 
főhadiszállásáról  beszédet intézett a német 
néphez. Beszédében a FOhrer hangsúlyozta, 
hogy Németország ezt a háborút nemcsak 
magáért, hanem egész Európáért vívja 
Megcáfolta  azokat az angol megjegyzése-
ket, amelyekből arra lehet következtetni, 
hogy Anglia a háború megnyerése esetén 
azonnal uj háborúra készül a Szovjetunió 
ellen. Éppen ezért egészen bizonyos, hogy 
ebben a harcban csak egyetlen győztes 
lehet, Németország, vagy a Szovjetunió. 
Németország győzelme Európa fenntartását 

jelenti, a Szovjet győzelem megsemmisí-
tését. 

A német vezér a továbbiakban arról 
szólott, hogy a háborúért felelős  londoni 
bűnösök számára a zsidó bábrángatóik és 
felbujtóik  belpolitikailag is elreteszelték a 
visszafelé  vezető utat. Az angolszászok 
számára csak az a kérdés, hogy vájjon 
tudnak-e védekezni saját országukban a 
bolsevizálódás ellen. Az angol hitegetéssel 
kapcsolatban utalt Hitler Lengyelország, 
Finnország, a balti államok, valamint Dél-
keleteurópa sorsára. Ha a birodalom össze-
omlik, akkor nincs más állam, amely az 
uj tatárjárással Bzemben hathatós ellenállást 
fejthetne  ki — mondja a Fűhrer és igy 
folytatta: 

— A német nép azonban meg tudja 
vivni a sorsdöntő harcot a maga, valamint 
az egéBZ európai szárazföld  érdekében és 
ezt az isteni gondviselés ama kegyének 
köszönheti, amely a hatalomért folytatott 
hosszú küzdelem után diadalmasan a cél-
hoz vezette a nemzeti szocializmust. 

Befejezésül  arról szólott, hogy a kato-
nák sohasem fognak  csüggedni és ez a 
harc ellenségeink minden ördögi ármánya 
ellenére mégis a német birodalom legna-
gyobb győzelmével fog  végződni. 

A nagy keleti osata. 
A keleti harctéren folyó  nagy téli 

csatában az elmúlt napokban mind világo-
sabban rajzolódtak ki két harci központ 
körvonalai. Az északi szárnyon a Szovjet 
offdnzivájának  fő  nyomása az arcvonalnak 
azon a szakaszán érvényesül, amely as 
Ilmen-tótól északra indul ki és Oranienbaum-
tói nyugatra a Finn-öböl határolja- Az itt 
immár két hete tomboló harcokban, melye-
ket a Szovjet folyton  ujabban feltöltött 
lövész éB páncélos kötelékekkel táplál, a 
Szovjet azon fáradozik,  hogy a balti alla-
mokba törjön előre. A Szovjet téli nagy 
támadásának második súlypontja most már 
világosan Kirovográd éB Cserkaszi között 
alakult ki. Itt a Szovjet ugyancsak gyalo-
goB éa páncélos hadosztályok tömeges 
alkalmazásával fáradozik  azon, hogy a 
német arcvonal déli szárnyát benyomja. 
Ilyen szemszögből nézve a dolgokat, a 
középső arcvonalBzakasz egyéb részein folyó 
súlyos harcoknak minden hevességük elle-
nére csak helyi jelentőségük lehet annál 
is inkább, mert tekintettel a szokatlan idő-
járási viszonyokra, az a nyomás, amely 
még pár héttel ezelőtt igen veszélyesnek 
látszott, a pripjeti és berezinai mocsaras és 
erdős vidéken már nem mondható hadmű-
veleti jelentőségűnek. 

A keleti történelmi csata egyre erő-
sebben a legszélső szárnyakért folyó  ke-
mény és gigászi küzdelem jellegét ölti 
magára. 
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Olaszországban 
uzintéu kemény harcok vannak. A német 
haderő ellen megindultak a Nettunónál és 
Auzionái partratett angol-amerikai kötelé-
kek. Rómában jól hallatszik as ágyúdörgés. 
A német légihaderő kdlOnOsen nagy veszte-
ségeket okozott aa angol-szász tengeri után-
pótlásnak. 

Amint a napi sajtó ós a rádió háborús 
hireiból figyelhetjük,  a nagy küzdelem 
lassan a végső kiteljesedéjek felé  kibom-
lik. Keleten, Olaszországban véres csaták 
dúlnak, Angliában az inváziós csapatok 
készülődnék Európa elOzönlésére, a Föld-
közi tenger franciaországi  déli partvidékeit 
kiürítik. A tengereken a német búvár-
naszádok rohamozzák a nagy felvonulás 
atánpótlásait, a levegőben emberfeletti 
munkát végez a német légihaderő. Forr 
a világ. Várakozással lessük, hogy mi 
történik Európával a kOzeli napokban. 

Csodálkozással figyeljük  a német nép 
emberfeletti  küzdelmét. Éhez fogható  telje-
sítményt még nemzet nem mutatott. Pél-
dát vehet erről minden élni akaró nem-
zet. A német nép egy pillanatig sem Tor-
pan meg a Bzenvedesek és szemben álló 
félelmetes  erők előtt. Nem veszti el a 
hitét. Elszántan, merészen állja a harcot. 
Az utolsó katonától a legmagasabb vezetőig 
mindenki hisz a történelmi feladatában. 
Akármi történhet, egy ilyen nép el nem 
veBzhet. 

Mintázzuk le ezt a hŐBÍ kiállást a magunk 
életében is. Németországban ma nincsen 
más ember, mint a német jövőért minden 
áldozatra készen álló német. A szenvedé-
sek, a nagy küzdelem összekovácsolt min-
den erőt a végső győzelemre. 

A magyar élet Bzámára is elég ve-
szélyesek az idők. Jó lesz, ha idejében 
megpróbáljuk az összehangolásunkat. 

Jelentkezési felhivás 
a haderönkivüli repülő kikepzésre. 

A Magyar Aero Síövetség a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő A'ap támogatásá 
val az idén is folytatja  a haderönkivüli 
repülőgépvezető és szerelő előképzést. 
A jelentkezéssel kapcsolatban hivatalosan 
közli a következőket: 

1. A haderönkivüli repüiöképzésre a 
tartalékos tiszti és legénységi állományba 
jelentkezhetnek tiszta keresztény szárma-
zású, magyar állampolgárságú ifjak  17 éB 
20 év között. A tartalékostÍBZti állományba 
való bejutáshoz középiskolai érettségi bi-
vonyitvány, a legénységi állományhoz pe-
dig négy középiskola, kivételes eBetben 
nyolc elemi iskola elvégzése szükséges. 

2. A szerelőképzésre tiszta keresztény 
származású, magyar állampolgársággal ren-
delkező ifjak  jelentkezhetnek legalább 
négy elemi iskolával 16 tói 20 éves korig. 

Az Jérdeklódő ifjúság  részletes fel-
vételi tájékoztatót a Magyar Aero szövet-
ségnél (Budapest, V. kerület, Vigadó u. 
2. szám), a m. kir. honvéd kiegészítő-
parancsnokságokná1, a katonai repülőterek 
parancsnokságainál, valamint a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alap kiképző kere-
teinek reptliőtér ügyvezetőinél kaphat. 

Jelentkezési határidő 1944. március 1. 
A m. kir. „vitéz Horthy látván" hon 

véd repülőakadémiára törekvő ifjúság  (az 
akadémia a honvédség hivatásos repülő-
tisatjeit neveli és képezi ki) a Magyar 
Aero Szövetségnél ne érdeklődjék az 
akadémiára való felvétel  iránt. A felvé-
telre vonatkozó pályázati feltételek  a közel-
jövőben jelennek meg a hivatalos lapban. 

Mellűit Csíki Székely Károly in. tanító. 
Csíki Székely Károly nyug. ig. tanító 82 évea 

korában 1944 január 28 án meghalt Kolozsváron. 
Székely Károly a csíkszeredai áll. el. iBkola Igaz-
gatója volt. Városunkban mindenki ismerte faj-
tánknak ezt a gyönyörtl hajtását. Hatalmas szép 
száll alakja évtizedeken keresztül hozzánótt ennek 
a városnak életéhez. Mint tanító felbecsülhetetlen 
értéket jelentett. Lelkiismeretes, nagyBzertt ne-
velő munkája egéBZ nemzedéket adott a magyar 
hazának amelyért annyi szeretettel és lelkese-
déssel dolgozott hosszú életén. Nemcsak mint 
nevelő de mint társadalmi munkást is ott látjuk 
az élen. A csíkszeredai ipartestületnek titkára 
volt a szervezés éveitől a román megszállás szo-
morú napjáig. Dalárdának, mükedvelésünknek irá-
nyítója. A tanító hivatását százszázalékos köte-
lességtudásBal élte, lelkének gazdagságát igazi 
épitő természettel sugározta. A háború előtti Csík-
szeredának egyik legeredményesebb munkása volt 
akinek emléke nemcaak a kiilöabözö közössé 
gelnkben, hanem ott él azoknak a nemzedékek-
nek a Bzivóben akiket az ő kiváló tanítói mun-
kássága vezetett be az életbe. Székely Károly a 
román megszállás bekövetkezéséig állott munka-
helyén. A csíkszeredai áll. elemi iskola igazgatói 
Bzékében érte az 1918-as összeomlás, később a 
mógazálláe. EskUt nem tett és azonnal elhagyta 
azt a helyet amelyen olyan Bok szívvel és peda-
gógiai érzekkel Bsolgálta a magyar tanítás Ügyét, 
Marói holnapra aa eBktit nem tett tisztvisalő nyo-
morúságát vállalta de eBkttjéhez hii maradt. Éva-
ktg küzdött. Minden perce a reménykedésnek a 
magyar igazságnak a hitében telt. Végül ÍB 1925-
ben nem birta a megszálláB sok megaláztatását 
és keserűségét. A hatvanesztendős ember kisza-
kadt az ősi talajból. A magyar kormány Duna-
földváron  helyezte el. Ott tanított még évekig 
majd 1928 óta nyugdíjban várta a visszatérést 
amelyben egész életén keresztül meggyőződéasel 
hitt. A Gondviselés ezt is megadta ernie de már 
betegen jött haza Kolozsvárra ahol leányánál ta-
lált otthonra, itt halt meg 82 éves korában. Ha-
lálánál álljunk meg és a kegyelet tiszteletével adóz-
zunk enuek a becsületes, talpig embernek. Emlé-
két őrizzttk meg. Élete, minden lépése az igaz 
embert mintázta. Rászolgált aira, hogy a magyar 
társadalom, munkás életének emlékét őrizze. 

Jó osaládból való t a n u l ó l e á n y t 
azonnali belépéssel fölveszek. 
F e r e n c z J ú l i a , női divatszalon, 
CaikBzereda, Kossuth Lajos u. 18. í_b 

t Alsócsernátoni Cseh István 
3xexi.t9B é s m é s z á r o s 

A régi Csiksieredának ismét kidőlt egy jel-
legzetes, áldozatos, jólelkű polgára Február 1 én 
61 éveB korában meghalt Alsócsernátoni Cseh 
István hentes és mészáros. Kora ifjúságától  élénk 
részt vett a csiki iparosság éleiében Alelnöke 
volt Csíkszereda és Vidéke Ipartestületének. A 
közösségnek valóban áldozatos munkása volt aki-
nek szive és zsebe egyaránt nyitva állott minden 
szép és igaz ügy számára. Amikor az ipartestület 
Bsékházat vásárolt elsőnek ötezer koronás ado-
mányával nyitotta meg az adakozók névsorát. A 
román megszálláa éveiben a csiksomlyói árvaház 
állandóan érezte ennek a gavallér lelkületü szé-
kely embernek a példátmutató támogatását. Uri-
sága és az adakozást mindig megfelelő  formában 
gyakorló szerénysége közismert volt. Ha adni kel-
lett mindenütt ott láttuk. A magyar dalnak meg-
értő segítője és általában minden közösségi gon-
dolatnak lelkes felfogója  volt ez az emfrer  akinek 
becsületességére minden körülmények között szá-
mítani lehetett. Nemcsak városunk életének haBz-
nos tagja. A székely vármegyékben mindenfelé 
közismert és népszerű volt „latváo ur." Ebben a 
vármegyében pedig nem volt ember aki ne is-
merte volna gavallériáját, üzleti tiszte*Bégét. Ha-
lála mély részvétet keltett. Aránylag fiatalon  te-
mettük el városunknak ezt az értékes, jóravaló 
polgárát. Temetéséről talán senki nem hiányzott, 
hatalmas tömeg kisérte el utolsó útjára őt, aki 
életében minden temetésnek szárny tisztese volt 
jellegzetesen hatalmas t^rmetéve1. Nehéz be'e-
törődni abba, hogy máról holnapra kidőlnek so-
rainkból ezek a régi vágású, becsületes magyar 
emberek. Elhagynak éppen most amikor olyan 
nagy szükség van a kipróbált hűségekre. Mert 
Cseh István hűséges, megalkuvást nem ismerő 
tagja volt nemzetünknek aki az életét a szó ne-
mes értelmében vett áldozatosBággal ugy élte, 
bogy az minden Időknek például azolgálhat. Le-
gyen a nyugalma caendeB. 

Egyetemista levele 
a bombázott Berlinből. 

A hálókocsi kalauza már Frankfurtban  aaaal 
ébresztett fel,  bogy Berlin ellen az éjjel ismét 
erős légitámadás volt. Kíváncsian vártam a pilla-
natot, hogy lássam a várost, amely négy hónappal 
ezelőtt, amikor elhagytam, a szerencsés német 
városok közé számított, de aaóta az angolszász 
terrortámadások főcélpontja  lett. Sokat hallunk, 
olvasunk otthon a bombázások szörnyű pusztí-
tásairól, azonban aki még nem látott terrortáma-
dás után várost, fogalmat  sem tud alkotni magának. 

A pályaudvarra megérkezve az első megle-
petés az volt, hogy a rendőrszobán pillanatok 
alatt kaptam taxit. Siorongó érzések közt mond-
tam be lakáscímemet a sofförnek. 

Megörökítésre, filmre,  örök emlékeztetésnek 
klnálkoaó romok között robogott velem a kocsi. 
Talán kegyeietaértés, bogy ezekben a romokban 
is szépséget látok. Látom bennük ae eljövendő 
beke ígéretét, az uj Bariint, az uj világot. Ezek 
bői a romokból fog  életrekelni, mint .a poraiból 
megélemedett Phőnix madár". Feltétlenül hiszek 
abban, hogy a borzalmas pusztulást soha nem 
látott, nagyszerű fejlődés  fogja  követni. 

Ezek a gondolatok kavarogtak az agyamban, 
mialatt a fekete,  üBzkös romok között futott  a 
kocsi. Néhol egy-egy házfal  teljesen épen áll, 
figyelmeztető  ujjként az égre mutatva. Másutt 
caak megszenesedett gerendák, törött cserepek 
jelzik, bogy itt ház állott, melyben emberek lak-
tak. Rengeteg papírral fedett  és bedeszkázott ablak. 
Igen nagy" munka vár Berlinben az üveggyártásra. 

Ezalatt megérkeztünk lakásomhoz — meg-
boldogult lakásomhoz. Igaz lett, amit sejtettem. 
Kais a kibombázoitak nepeB seregéaez tartozom 
tehát. Soffőröm  arcán réittvevő, de megszokott 
mosolyt látok, bizonyára nem én vagyok az első, 
akit szétdúlt és lerombolt lakására szállít. A kö-
veken, gerendákon a fehér  krétával irott Borok, 
cédulák. A volt lakók közlik uj címüket. 

Indultunk to;ább a Collégium Hungaricum-
hoz a magyar ösztöndíjasok otthonához, ahol most 
kibombázott követségünk ÍJ meghuzaa magát. 
A kapuban mindjárt kulturattasénkba ütközöm. 
Kitörő örömmel fogad:  „Nagyszerű, hogy Jössz 
Tibor, cjtttörtökftn  1 sz a magyar-est a Humbold 
klubban, énekelni fogaz"  — mondja és már rohan 
ia tovább. Sok dilga v.ti, ó a követség légvédelmi 
parancsnoka. 

A Collégiumot eddig megkímélte a sors. 
Mindössze két g\ujtóbombat kapót', de ezek a 
kollégisták örfctiáldozó  bátorsággal rögtön ártal-
matlanná tették. Siemben az egyetemre légiakna 
esett éu ezt bizony megsínylette a Collégium 
utcai frontja  ÍB. Betört ablakok, megrepedt falak 
tanuakodnak a november 23-iki éjszakáról. Szeren-
csére még találok egy üres szobát. Végig láto-
gatom az ismerősöket. Mindenütt harsány üdvrival-
gással fogadnak.  Ez megilleti az otthonról jötte-
kát. Átadom kinek-kinek a hazait és körülnézek 
a szobában. Minden asztalon kis karácsonyfa,  az 
otthon melegének sugarai aranyoizák be őket. 

K aő napjaim arra szánom, hogy körülnézek 
B rlinben. Percről-percre nő a bámulatom, a 
csodálatom ez iránt a nép iránt. Semmilyen csa-
páB és szenvedéB nem tudja megtörni. Berlin a 
romok küzött tovább él. Sehol aemmi fennakadás. 
Egy jajszót nem hallani. Azok az éttermek, amelyek 
túlélték a pusztulást, tovább működnek. Az élel-
miszer elosztása zavartalan. Az adagokat felemel-
ték. Nem pgy emberrel beszéltem, aki a puszta 
életén kivül mindenét elvesztette. 

— Mi a Bzándéka, mik a tervei? — kér-
deztem. 

— Tovább dolgozni, mindent újra kezdeni, 
felépíteni  a szétrombolt otthont! — volt az egy-
szerű kemény válaaz. 

Hit éa rendíthetetlen akaraterő sugárzik itt 
minden ember szivéből. Kell, hogy meghozza 
jutalmát. 

BORSA TIBOR, 
vegyészmérnök hallgató. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( O a t t e r t ) 

6- 24" tói 36"-lg és iparvágányt 
B i ró András, Balatonszentgyörgy. 
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ái italiéreri ÍOK, m Besieti ajâM u. 
Aa almait Időkben Igen kevés goadot for-

dítottak aa Italméréal Jogokra, óa rendeaen aem 
magyar emberek keaébe került, mert régen a 
magyar eat méltóaágán aluli foglalkoaátnak  tar-
totta. Ma a belyaet a'apovsn megváltosott, éa 
mladrakl korcaméroa aaeretre lenni. De aem ok 
nélkül. Minden tanúimén; 1 előkfasűllaég,  vagy 
nebeiebb munka nékűl, oly jövedelemmel Jár 
a ml a ml calkl viszonyaink köaött minden máa 
foglalkozást  felülmúl,  ha aa magaa hivatal la. 
Halottnak olyanról. hogy a vltéal földek  helyett 
aa illető Italmérési Jogot kért, vagy amikor elég 
magaa raagn hivatalnokot aioa kérdés elé Állí-
tották, hogy vagy a hivatalt vagy aa Italmérést 
tarlaa meg, mort a kettő együtt nem lehet, aa 
Italméréat tartotta meg. 

Moat éaalelbető. bogy aa Italméréal Jogok 
adása körül gondosabban járaak el éa ea helyes 
ia. Ulévégra megritkultak a régi jó öreg korcso-
méroaok, éa különösen a román megsaállés alatt 
oly egyének Jutottak italméréal jogboa, a kik 
különösen magyarság aacmpontjából méltán ea-
belnek klfogáa  alá. A kik a falvak  életéi gon-
dosan figyelik,  könnyen rá Jöhetnek arra a nagy 
befolyáara,  a melyet egy saemfBles  korciméros 
as egésa faln  életére gyakorolhat. 

A fokoaatoa  felülvIsBgálat  már caak aaért 
aem ártana, bogy a korcsma Jogok oly egyének 
kesébe kerüljenek a kik kőat, különösen pedig 
badisaolgálalnkkal erre érdemet saerestek, éa 
•kár mennyire hangaatos külió dicséretek, Jó 
külaő formák  la legyenek, aa la megvlssgálandó. 
Magyar Illető italmérésl jog tulajdonosa, magán 
családi életében nem calnált-e olyat, a ml nem 
csak a falut,  de a környéket Is megbotránkoata 
lólag foglalkostatta  sokáig. 

Utóvégre ma sok a hsdlrokkant, hsdiárva, 
vagy a háború miatt tönkre ment egyén, eaeket 
Illeti elaőaorban aa államnak tiaateletre méltó 
ilBlméréal joga. 

Aa illetékesek a falvakban  figyeljenek,  a 
sión aaeréay, vlaaaahuaodó, becsületes éa aaéke-
lyeket bátorítsák aa llalméréai Jog kérésére, akik 
ma is aaon tudatban vanuBk, hogy aa italmérési 
jogot, caak aok pénzael nagy ntáajáráaaal sseres-
batlk meg, mint a román világban, eaért olyano-
kat engednek előre törtetni, akik aat valójában 
nem Igen érdemlik meg. 

Ma örvendetes váltosás van aaemben a ro-
mán Bdományoaáaokkal. Figyelő. 

A nemzetnek fenn  kell maradnia! 
A Katolikus írók éB Hírlapírók Orsiágos Páz-

mány Egyesülete a megüresedett elnöki tiBBt-
•égre egyhangú lelkesedéssel Csaplk Qyula egri 
éraeket válaaatotta meg. AB egyesület uj elnöke 
megválaaatáaa után a többi köaött a követkeaő 
nagyjelentőségű beszédet mondotta: — A ml 
magyarságunk nem Írásainak háttere és mánkéi-
nak dlsaltő Bu|tása, banem magyar a lelkünk, 
magyar a célunk. A mai Idők, ha nem la aao-
noaak, de aokban hasonlók Pásmány idejében. 
Külső világ torasalkodáBal kSat lebeg éa remeg 
aa orsaág, a nemaet. A Jövő lehatőaégel nemcsak 
nehéaségekkel fenyegetik,  hanem egymást létét 
la vaaaélyeatetlk. Hiba éa bün volna, ha e létet 
ugy látnék aa eaeméayek éa a nagy nemietek 
Iráoyttóinak határoaáaátől függőnek,  hogy abba 
nekünk épp aemmi beleaaőláannk te lente. Nem 1 
As események éaa nagy nemietek Irányitól nem 
bagyhatják aaámltáa nélkül aaokataa oraaágokat 
ÓB nemaotekel, amelyek: értékek I Érték pedig 
mladen nemaet éa oraaág, amely léte kérdésében 
•gyaégoa éa a végaő áldoaatokra la kéaa. Ennek 
kell levnle ma a ml egyetlen politikánknak. — 
Hogy Magyaroraság éa a magyar nemaet eantán 
la legyaa éa mlndm á'doaatek áráa független  le-
gyen, n'ncs véleméaykBIÖmbaég katollkuB éa nem-
katolllna köiött. Am'nt Páimánynak egyetlen 
nemaetpolltlkal célja volt, a magyar nemaet léte 
éa fennmaradás»,  ngy ma la minden magyarnak 
ai a kívánsága, minden áldoaaton keraaaiÜl. H«-
saáruló éa nem érdemli a levegőt aem, aki a 
H*aa éa a nemaet létének kérdésében nem tel-
jealti terméaaeti törvény előírta köleleaaégét I 
Ebben aa egységben a magyar katollclamus ott 
van *n ott l»sal 

Tanti, natauk és vasieresiedű setfil 
azonnali Mépéwe felvétatlk  az 
Agrefarra  R. T., MarMVáoárbaly, 
vaa- éa artazakl Karaokadéaébea. 
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A Horthy-csucs áldozatai. 
A mladen nagyaaerllérl lelkesedő, nagy tel-

jesítményekre önként vállalkozó magyar levente-
ifjúságnak  hőal halottal vannak. A Salgótarjáni 
Acélgyári Inventa EgyeBÜlet aljárőret, amely a 
Kárpátok legmagasabb pontjának, a Hortby-csuca-
nak magmáaaáBára vállalkozott önként vállalt fela-
datának teljesítése kőiben lavinaomlás eltemette 
és a járőr liaenöt tagja, kösBttük nyolc levente, 
életét áldosta. 

A salgótarjáni leventék bronaból elkésaltet-
ték viiéa nagybányai Horthy Mlklóa kormányzó 
arcmáaát éa elbatároatak, bogy aat elhelyezik a 
Horthy-csúcson. A gyári leventecaspat saer tagja 
lelkesen versengett egymással, hogy kl vegyen 
réBBt e saép vállalkoaáa teljesítésében. A jelent-
kezők köaül a legjobb alalőket és begymasiokat 
válasitották kl, köaSttük aat aa öt leventét, aki 
ugyanezt aa utat egyaaer már megtette. A járőr 
veietéaere ugyancsak önként vállalkoaott Llptay 
Pal gyári mérnök, leventeagyeaületl elnök, lfj. 
Vargha Kálmán alaaakoaatályl elnök éB BagylnBiky 
János aimeater, valamennyien gyakorlott magas-
hegyi síelők. OroBa Imre Bzáaados, aki a hon-
védelmi mlnlsaterlnm réBzéről a megfigyelő  ase-
repét töltötte be, aa Alpok legmagasabb csúcsait, 
Igy a Mont B láncot veaető nélkül járta be. A le-
venték la mind nagy turista éa slgyakorlattal 
rendelkeatek, bajnokaágokat nyertek éa aa ŐBB 
óta folyó  előkéiaületek alatt a különleges ma-
gashegyi tnrák követelményeivel ls foglalkoatak. 

Az alapos előkéssületek után Borsa község-
ből 17 tagból álló Járőr Indult ntnak a Horthy-
csucs megmáazáBára, a Moaolygó-tó katlant n ke-
raaalBl. A uégy veaetőn kívül kilenc levente éa 
négy versenyzlaő volt a járőrben. A résztvevőket 
az előkéaaületek alatt figyelmeztették,  hogy bár 
minden elővlgyáaatoaaágl Intézkedést megtesznek, 
a vállalkoaáa életvesaedelemmel jár, Indulás után 
megismételték a figyelmeztetést  aiial, hogy aki 
esetleg nem éral jól magát, fordulton  vissza. Az 
egyik levente erre a felszólításra  vissia ÍB for-
dult. A járőr 16 tagja a legkedveBŐbb Időjárási 
vlBsonyok köaött folytatta  útját. Uijuk nagyobbik 
felét  már megtették, már egéBsen közel Jártak a 
célhoz, a miior a teljesen lavinamenteBnek látBsó 
lejtőn két nagy bótábla levált, majd BI egésa 
hómeiő apró darabokra töredezve csusinl kez-
dett lefele.  A legyezőszerüen szétterjedő lavina 
a biztonsági okokból három egymástól távolabb 
baladó csoportra szakadt járőr valamennyi tagját 
maga alá temette. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Farsangi oraaágoa vásár. Csíksze-

redában a farsangi  oraaágos állatvásár február 
10-én, a klrakóvásár február  11-én leu megtartva. 

— Gyógy nő vény be vált ói tanfolyam 
Marosvásárhelyen. A koloaavári m. kir. Gyógy-
nivenyklaérletl Iatéaot (Kolósavár, Monoslor-uí 
8. BZ.) a m. kir. földmlveléaügyi  mlnlaatérlnm 
ordelvt kirendeltsége megbízásából 1944. február 
14—19 Maött gyógynövény beváltó! tanfolyamot 
rond-a M «rosvúárbelyn a .Hangya* síékháaá-
ban (B«ndor János 8 8) A tanfolyam  6 aaplg 
'art, gyakorlad Iránya, bemutatásokkal kapcao-
latos éa aa egéai gyógynövénygyüjtől, — ter-
mesztől éa — beváltul anyagot felöleli.  A tan-
folyamra  jelentketh°t mind in magyar állampolgár 
fenti  Inléietnél 1944 február  hó 12 lg. A jelent-
kezők köiöljék lakásukat, foglalkoaásukat,  val-
lásukat. A tanfolyam  teljeBen díjmentes, de la-
kásról éa ellátásról mindenki maga tartoslk gon-
doskodni. A tanfolyamot  végaettek sárévlisgát 
tesznek éa ennek alkerea letétele a végaetteket 
gyégynövénybeváltól engedély elnyerésére jogo-
sítja. A tanfolyamra  való felvételt  a jelentkeaők-
kel Idejében közölni fogják.  Tekintettel a gyógy-
oövéaygyBJtéa, — Urmezitéa ée — beváltás nagy 
aomaetgaadaaágl lelea tőségére, erre a tanfolyamra 
felhívjuk  az érdeklődők figyelmét. 

— Aa EKE közgyűlés*. Aa Erdélyi Kár-
pát hgyeaület calkszéki osatálya január 28-án 
tartotta meg évi rendes közgyűlését vitéz dr. 
K*rsay Sándor elnökletével. A közgyűlés beszá-
moló jából örvendetesen állapíthatjuk meg, bogy 
aa Eke csikl osztálya ennek a vármegyének leg-
eredményesebben dolgosé egyesülete. A közgyű-
lés égési hangulatB telítve volt a munkának éa 
teremtésnek lendületével. A tervek között Biere-
pel aa egveskől menedékház kibővítése, a har-
gitai Ua- Bence menedékhái hiányainak pótlása, 
a Saent Anna tó melletti menedékbál létesítése, 
Maroafőn  villa bérlete, aa utjeliéBek tökéletesl-
tese Btb. Jólesik hallani ÓB látni aat BB akadályt 
nem Ismerő kezdeményező kedvet amelyet dr. 
Karsay törvényszéki elnök diktál ennek az In-
tézménynek as élén. Azalatt amig a legtöbb in-
tézményünk haldoklik a múlton rágódó semmit-
tevésben azalatt ennek a nagyBserü embernek a 
lendülete bizonyltja, bogy még ezekben B bábo-
rua nehéaaégekben IB lehet építeni éa gyarapodni 
ha aa élen bouáértéa mosog. A« Ekének életre-
való tervel, klvlteleiéBel, tele penitára bizonyltja, 
hogy a közösség iránti áldozBt él a lelkekben 
csak ember kall aki azt ssemélyes példával, pon-
tosságával és kötelességteljesltésével munkába 
fogja. 

— Életboléptok a felemelt  hadlsoge-
lyok. A kormáry rendeletet bocBátott ki a hadi-
segélyezésről Bsóló rendelkesések módosítása 
tárgyában. A Budapesti Közlönyben vasárnap 
megjelent 500—1944. M. E. BB. rendelet saerlnt 
hadlsegélyt CBak akkor folyósítanak,  ha a be-
vonult hadköteles szolgálata egyhuzamban le-
galább 14 napra terjed. Ai eddigi jövedelmi 
határ csekély felemelésével  a rendelet a be-
vonult Biolgálatának minden megkezdett naptári 
hónapjára a következőképpen állapítja meg a 
badlsegély uj ÖBBzegét: a 12.000 lakosnál nem 
nagyobb lélebaaámu községben a négy közép-
iskolát végzett vagy önálló ipsroB, Met ve ke-
reskedő bevonultnak felesége  (feleség  nem lé-
tében első gyermeke 48, a többi hoBzátartOBÓja 
fejenkint  18, a többi bevonult felesége  illetve 
első gyermeke) 36, többi honátartozója fejen-
kint 18 pengőt kap. A 12.000 lakomái nagyobb 
lólekBBámu köaségekben a badlsegély öBsiege 
megfelelően  60 ÓB 24, Illetve 48 ós 24 pengő, 
Budapesten ÓB a vele egykategoiiáha Borolt 
helységekben 72 és 30, Illetve 60 ÉB 30 pengő. 
Hi a bevonultat lesserellk, a hadlaegely a kö-
vetkező hó első napjától kezdve megBBŰnlk, 
azonban, ha egyhnaamban teljesített szolgálata 
eléri vagy meghaladja a 8 hetet, a hadisegély 
a aaolgálat megsaüneBét követő neptári hó vé-
gével Bsflnlk  meg, A székely határőrségben 
zzakasavesetőnél nem magasabb rangfokozatú, 
nem tényleges bevonultak, ba egy búsamban 
14 napnál tovább saolgálnBk, tényleges szol-
gálatok minden napjára saját személyükben 6 
pengő támogatásban résaeBÜlnek. A honvédelmi 
miniszter körrendeletlleg módosította a klBegltő 
szolgálatra bevonultak hozzátartozóinak hadi-
segélyét ls. A badlsegély ösaaege a 12 000 la-
kosnál nem najrvobb lélekszámú kőszegekben 
a feleséi  u*án 24, a többi hoaaátartoaó után 
12, a 12 000 lakosnál nagvobb lélekssámu köa-
ségekben 30, Illetve 14, Badapesten és avele 
egy kategóriába tartóié helységekben 36, il-
letve 18 pengő. Mindkét rendelet február  else-
jén lépett életbe. 

— Pörgettyű a teohnikában cimen ér-
dekes cikket Irt Tnlerlng Ozíár a Bavár most 
megjelent jannárl ssámába. A ssép kiállítású fo-
lyóiratban cikket Írtak még: MéBiáros László a 
pamutról, Palik Piroska a hőforrások  élővilágáról, 
Melly József  ai uj járványos betegségről. Sient-
Ivány József  a ruhamolyról, Bán Márton a Bu-
gaci pasztáról, Horváth Árpád a dllatométerről 
én ifj.  Doboa Dezső a rádióhullámsávokról. Esen-
klvűl saámoa rovat, kép éa rajz teazl érdekeBaé 

j a Bavár aj Beámát. A folyóirat  Cavalller József 
dr. aaerkeaatéaében éa a Franklin Társulat kl-

I adásában havonként jelenik meg. 
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-- Mennyi péna küldhető utalványon 
belföldön  ? A kereskedelem- ós küalekedésUgyl 
miniszter rendeletet adott kl, amely aaerint feb-
ruár 1-tól keidve a belföldi  forgalomban  aa egy 
postautalvánnyal feladható  ősszeg, valamint aa 
ui&nvétell ösBseg felső  hatóra aa eddigi 1200 
pengő helyett kóteaer pengő. A poBtsutalványdíj 
ezer pengőn felül  1600 pengőig 8 p»ngő, aa ntán-
vételi dlj három pengő 10 fillér.  1600 pengőn fe-
IUI kétezer pengőig a postautalványdij 4 pengő, 
az utalványdíj 420 P. 

— TanitoJr ötven évaa találkozója 
Csiksomlyon. Lófő,  csíkbónkfalvi  Keresztes 
Vencel, ny. m. klr vas- ós acélgyári felfigyelő, 
felkéri  egykori osztálytársait, éspedig aaoka', akik 
1893 évben a csiksomlyói róm. kath. tanítóképzőt 
vegezt*k s a gyakorlati év eltelte után 1894, 
vagy 1895-ben tanképeaitőt tettek, bogy ötven 
évet találkozó  céljából elmeiket vele tudassák, 
még abban aa eaetben ls, ha a tanítói pályát 
időköaben netalán máa pályával cserélték volna 
fel.  A találkozót Calksomlyón 1944 évi májns 
végére, esetleg jnnlus elejére terveal, — ennek 
lerögzItéBe érdekében kéri a jelentkezők véle-
ményét ls, — melynek figyelembe  vételivel a 
végleges Időpontról BB érdekelteket kellő Időben 
értesíteni fogja.  — Cím : Diósgyőrvasgyár. Ló-
nyay-utca 6/a BB. 

— Sporthírek. Mult vsBárnap rendkívül 
nagy érdeklődés mellett tartották meg aa Erdély 
visszatért álversenyeket. A verseny vándordíját 
Caiky János budspasti gyárigazgató alapította. A 
versenyen tömegesen jelentek meg a székelyföldi 
versenyzők éa azon több onaágos bajnok IB részt 
vett. Megjelent a vándordijat alapító Calki János 
főmérnök  Is aki a verseny ntán meleg szavak 
kiséretében adta át a hatalmas eaÜBt kupát Bé-
ták Imrének. 

— CsabaBerleg-verseny : február  6. Február 
6-án a Butái ugróBaocon tartják meg a Csaba-
serleg versenyeket. Eaen csak falnál  gyermekek 
vehetnek részt. 

— Felemelik a borbélyok kiaaolgálaai 
dijait. Február 10-től, a köaellátásügyi mioüzter' 
rendelete saerlnt felemelik  a fodrászok  klsaol-
gálásl dijait. A borbélyüzleteket dijosstályokba 
sorolták. A luxuaosztályon kívül még öt díjosz-
tályt állítottak fel.  A díjosztályok Borrendjében a 
következő dijak lepnek érvénybe február  10-én: 
Borotválás: 90,80, 70.60, 50, 40 fl  lér. H»j-
nylrás, vagv f*jborotválta,  vagy hajmosás: luxua-
ttzemben 210 P. a többi osztályokban 1.90, 1 60 
1.40, 1.20, 1.— P., Kölnivíz: luxuBÜzamben 50 
flllf  r, más helyeken 20—40 fillér,  Fésülés: luxui-
üzemben 40 fillér,  más beiveken 10-40 fi  lér., 
Fazonigazítás 50 fillértől  1.Í0 pengőig, Borotvá 
lásnál a tlmsóért és pnderért, hajnylrásnál a fé-
sülésért nem lehet külön dijat saámltanl. NŐI 
fodrászoknál:  lnxuBÜsemben tartóshullám 30 P , 
a többi üaletekben 23, 17. 15, 13, 11 p«i»«ő 
Vlihullám: 1 20, 3 20 pengő, Hajnylrás : 1 1 0 -
2 80 pengő. FésüléB, vagy körömlakkoaás : 30 fl  -
lértől 120 pengőig. Manikűr, lakkozással: 70 
fillértől  2 pengőig. 

— Has- (haszon) galambtartás címmel K0-
vea Gábor Zoltán meiőgasdaaági szakíró tollából 
minden kis állattenyéaatőt, caaládlbáa tulajdonost 
és városon kívül lakót érdeklő saakkBnyv jelent 
meg. A baromfi  tartása, tenyéaatéee, illetve érté-
kesítése a Bsemea takarmányoaáa éa a kötött 
gasdálkodáa nehésségel folytán  mindinkább aka-
dályokba Utköaik és kevesen gondolnak arra, 
bogy ennek pótláBára adva van B hús-galamb, 
illetve ennek, a baromfiénál  jóval magasabb fe-
hérje tartalommal rendelkeső és laletes (galamb) 
husa. A hasaongalambot tartó gazda takarmá-
nyozási gondja — kivéve a zord téli Időt — a 
nullával egyenlő és a baromfitartásaal  járó fá-
radságOB munkának csak egy kis hányadát kí-
vánja meg a galambtarlás. — Éppen eaért kell 
elismeréssel megemlékeani a sserzőről, akinek a 
fenti  könyve — rövid két és fél  év alatt — ti-
zedik kisállattenyésztést kiadványa. A könyv ára 
P 4.40 Kapható a szerzőnél Budapest, II., Caévl-u. 
7. BB minden könyvesboltban. 

— Zsír tar ta lma emuliók avasodé 
Bânak meggatláaa A Bnvár januári száma írja. 
Amerikai kutatók megfigyelései  aaerint lényege-
sen meg lehet laBBltanl zeiros emu'alók avasodé-
aát azáltal, hogy bíaonyoB sserveB anyagokból 
csekély mennyiséget kevernek hoaaájuk. AB ava-
aodáat gátló vegyületek köaBI emlltésreméltónak 
találták aa aBakorbinsavat (más név^n C-vitamint), 
a dlhldroxlmalelnsavat ÓB d glukoaeztorbln-savat. 
Ezekből termésaeteaen csupán annyi alkalmaz-
ható, hogy an emuláló iáét éa egyéb tulajdon-
ságalt ne befolyáao'j». 

—UJ rendszer a késmüvealpari anyag-
•losstásban. A kézművesipari társada'om régi 
klvánBága volt, hogy az irányított anyaggíisdá! 
kodás keretében a kéamDvesiparoaaág anyag-
szükségletét az Illetékes Ipartestületeken kereBZ-
tül elégítsék kl. Bornemisza G?za iparügyi ml-
nlsater hlvstalbalépése után megtette a megfelelő 
Intézkedéseket ennek a rendszernek tauu'mányo-
zása, illetőleg gyors megvalósítása érdekében. 
Aa Ipartestületeken keresatül való anyagellátás 
aaonban nemcsak Bserveaés kérdése voit, hanem 
anyagi kérdés Is, mert feltétlenül  szükségesnek 
mutatkozott megfelelő  Fzervezet treállitáaa. M u-
tán bebizonyosodott, bozy a megltaó és kioszt 
ható késmUlpari anyagok szétosztása Igazságos 
éa méltányos módon, továbbá minden tekintetben 
megbízhatóan leginkább a helyzet- és anyagis-
merettel rendelkiző ipartestületek u'jén valósít-
ható meg, a kormányzat a viszonylag nem nagy 
terhet jelentő anyag, áldozatot is vállalta, hogy 
as Ipartestületek megfelelő  anyagelosató műkö-
dését biztosíthassa. Mintegy negyedmillió pengős 
költségről van BBÓ, aminek engedélyezése már 
megtörtént. 

— Katonai szolgalatot teljealtők be 
szolgáltatáaának mersékeléae A beszolgál 
tatáai kötelezettség teljesítéséről szóló közellátási 
miniszteri rendelet ugy intézkedik, hogyha a 
gazdálkodó vagy a gazdaságban állandóan fog-
lalkoztatott családtagja hadbavonu't éaa gazdál-
kodó öBBzes azántólerületének liazta jövedelme 
legfe'jebb  100 aranykorona, akkor a szolgálatban 
eltöltött minden hónap után a besBolgáltatásI kö-
telezettséget csökkenteni kell. Ez a csökkentés 
minden hónap után 50 buzaegység, amiből 10 —10 
buzaegvBég a kénytr, Illetve a zslrpontokra esik, 
30 pedig a III. csoportba tartozó egyéb termé-
nvkre. Erre a ciökkentéBre annak van joga, atl 
1943 jannár 1 és 1943 december 31 között tel-
jesített katonai szolgálatot. Vifzont  ezeknek vagy 
hoziátartozólknBk legkésőbb 1944 fobru^r  20 lg 
kell jelentkeenlök aa elöljáróságon gaadakőn/vük-
tnl éa katonai igazolványokkal. A mérséklésnél 
15 napot vagy annál hosBaabb Idő egy hónap-
nak BflámltanBk,  a 15 napnál kevesebbet viszont 
nem vesznek figyelembe.  HivatásoB katonák, VB-
lamlnt aaok, akik ténylegea Bzolgálatl Idejüket 
töltik nem tarthatnak igényt a kedvezm'nyre. 

— Dr. Nadaa Zol tán: „Ő 1B aaenvo 
d e t t . . c í m m e l könyvet Irt a mai idők legak-
tuálisabb problémájáról: a saenvedésről. nA Fohér 
Burát" felelős  szerkesztője, a jónevü egyházi Iró 
es BBÓnok mesase elkerüli a ssentimentália álta-
lánosságokat, ehelyett a bit és a bccuDlet acélos 
IgaaBágalval, komoly lélekismerettel éB a meleg 
érBéa őszinte megélésével mutat a szenvedés leg-
különbözőbb forráBaira  és < z ;k köaös céljaira 
egyszóval: a szenvedés értelmére. Ugyanakkor 
aa iatenköaelség világítótornyának finykévéjéba 
segítve B Baenvedéa-hullámokkal küszködő lelket, 
a nap-nap ntán való - erőfeszítésekhez,  nehézsé-
gekhez ast ratettel nyulija aa elviselés krlsatusi 
módozatait Ib. Nftdas  Zoltán Írása nyomán a azm-
vedeaek érrendszerében lüktető élet valóaággal 
tu'lámzlk bennünk éB körülöttünk, mintegy 
árasztva magából a meggjőséat, hogy a minden-
nap verejtékes, könnyes éB véres perceit Is caak 
Krisztus formálhatja  a megváltott ember boldog-
ságává. Ebhes a mioden laében modern könyvhöz 
Dr. Bcheff  > r János saatmárl püspök Irt e'ő^zót. 
K-pható minden könyvkereBkedéabeo. Ara: 9.80 P. 
Kiadja a .Fráter György" Saítószüvetkrzet. Bu 
d-psB». IX. Or'nccy Pal-u. 2. III em. 11 — 
Postpflitk  11 — Telefon:  189-100. 

— Megjelent a Magyar Siárnyak leg-
újabb aaáma. A magyar r> pillén n'piserü fo-
•yóirata Jiooay István szerkesztésében gazdag 
ÓB változatos tartalommal jelent meg Ismét. Közli 
a repülők iképzéare való jelentkezés feltételeit, 
Ismerteti vitéz Háry Liazló aerossövetségl elnök 
rádíóelőadását. A magvar repülők nagysaerB harci 
teljesítményeiről haditudósítótok számo'nak be, 
bőséges képanyaggal illusBtrálva. A vUorlázóre-
pülő Időtartamvllágrekord megszületését mondja 
el maga JicMmann, a neves német pilóta. Hon-
véd repülőink tevékenységéről a haditudósító 
Bsáaad képeinek legjavát láthatjuk, AB érdekes 
mászakl anyag Borában meg kell említeni a re-
pülőgépgyártáséi, az egyszáru futóműről,  aa Uj 
fegyverzeti  megoldásokról ír cikkeket. A reptt ő-
gépilpu:ok fellamBrésének  érdekes tudományát 
ismerteti Sfbetfi  LÍRZIÓ. Nagy Bila repülőőrnagy 
a repüins történetéből foglal  ösaae érdekes ada-
tokat. Udvary J^nő repülőalearedea a világ min-
den tájáról a repülés legfrissebb  híreit foglalja 
össze. Regény, gépismertetéB, képes oldalak, 
apróbb cikkek teázik érdekeB éB élveaetes olvas-
mánnyá a magyar repüléB európai vlaaonvlatban 
Is Igen jóbirnek örvendő ssaklapját. A Magyar 
Szárnyak uj számának ára 1.— P. mutatvány-
számot a kiadóhivatal (VII. Király u. 93.) kéBz-
séggel kü'd. — Az Ifjú  Ripülő legújabb aaáma 
gazdag és változatos tartalommal megjelent. A 
lap Ifjuaágunk  kedvelt repülőfolyóirata  éa a ma-
gyar modeleső és Ifjú  repülőtársadalom nagy 
örömmel forgatja.  Uj számában a haderönkivüli 
repülőkiképzés feltételeit  adja. Érdekes elbeszé-
lés, Izgalmas regény kedvelteti meg a repüléB 
gondolatát aa Ifjú  OIVBBÓVB). Svédország mode-
leaéBéről Ijjass Szabó József  Bzámol be. Aa aero-
dinamika elemeiből IB kapunk cikket, modeleső 
mÜBzakl szakismeretek 1B nagyssámban Baere-
pelnek a lapban. TartalmaB hírrovat, a lap le-
veleséinek jelentése, tanácsadó egésaltlk kl a 
lapot mely aa uj rakétarepfllőgeppal  kapcsolatban 
is érdekes cikket és képaket közöl. Az Ifjú  Re-
pülő uj számának ára 50 fillér.  Mutatványsaámot 
a kiadóhivatal késaséggel küld. (Király u. 93) 

NYILTTER.*) 
FigyelmoBtetéa. 

Fdleségem tőlem különváltan él ÓB csele-
kedeteiért felelősséget  nem vállalok. 

H «jduhsdbáz, 1944 január 31. 
KoBBtioBák JánoB, 

géplakatos. 
*) E rovat ilatt köxlötUkért nem vállal felalOs 

Béget a Szark. éa Kiadó. 

T a n u l ó l e á n y (komoly, munka 
szerető) f i z e t é s s e l  felvétetik 
a Vákár nyomdába, Csíkszeredán. 

CSIKVARMEGYE ALISPANJA. 
Saám 744-1944. 

Hirdetmény. 
ÉrteBltem a vármegye közönségét, hogy a 

m. klr. minisztérium 190—1944 M. E. saám ren-
deletével, a m. klr. ko ozsvarl IX csendőr kerü-
letnél : R'v, B«rátka, Jidremete. Kissebes, Bánfi 
hunyad, Kőrötfő,  Magyarkapus, Gyalu, Kolozsvár, 
Koloss, Apahld», Gvu atelke, Ceje és Baza, a m, 
kir. marosvásárhelyi X csendőrkerületnél: MÍSŐ-
szentmlhály. T^ke. Mecőörvényes, R dnalajosfalva, 
Máriavölgy, Óodna, 0 áhzientgyorgy, Ntgyllva. 
Kisna, Kiailva, Várorja. Borgóprund, Borgótlha, 
Tibuca, Dornavö'gy, Kollblc*, Gidímesterbáza, 
M<roshéviz, Bólbor, Oyergyóbolló,  Borítók  és 
Oyergyótölgyea,  rendőrőrsök területére, a Bzol-
gaiatban álló csendőrök résaére a rendkívüli 
fegyverhasználatot  elrendelte. 

Fenti rendelet értelmében a szolgálatban 
álló csendőr, fegyverét  mindenki ellen kötelea 
használni, „aki magát gyanússá tesal éB a felhí-
vásra kielégítő válasa nélkül elBBalad." 

Külön is felhívom  a lakósság figyelmét  arra, 
hogy a vele BBemben fellépő  csendőr elBŐ felaaóll-
tására mindenki aaonnal álljon meg, mert ellen-
kező esetben, különösen pedig akkor, ha valaki 
a fdlssólltáa  után futva  menekülni Igyekaslk, a 
cBendőr mindenki ellen lőfegyvert  használhat. 

• Calkssereda, 1944 évi január hó 25-én. 
2—2 Dr. Ábrahám József,  aliapán. 

Nyomatett Sav. Vákár Lajoané könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




