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MAGYAROK 1 
Minden idők legnagyobb háborújának 

aa utolsó rohama előtt állunk. Ugy néz ki, 
hogy a harctereken döntésre készülődnek 
a kQadő felek.  A felderítések  pontosan meg-
állapítják, hogy keleten as oroszok nagy 
felvonulásban  vannak. Az angol szige en 
pedig a partraszállásra készüld csapa ok 
nagy tömegeit helyezték készenlétbe. 

A háború az ötödik esztendejében ki-
fejlődéshez  közeledik. Nskünk magyarok-
nak is elérkezett a cselekvés ideje. E;ész 
belső életünknek az átformálásával  minden 
erőnket csatasorba állítjuk, bogy nemzeti 
multunkhoz, őai dicsőségünkhöz hiven ve 
gyünk részt Európának ebben a jövőjéért 
folyó  háborújában. 

Minden magyar ember érzi, hogy meg 
mozdult a föld  Aszerint ahogy ez a gigászi 
küzdelem földünkhöz  közeledik eláll a leleg 
zetünk a háborusgépezet mereteitől. Felü 
letesen Í9 láthatjuk, hogy szövetségeseink 
oldalán a legtökéletesebb felkészültségben 
várhatjuk a háború döntó eseményeit. 

Nekünk C9ak a lelki egységünket kell 
megőrizzük s akkor niocB mitől féljünk. 
Biért szólunk minden magyarhoz a testvéri 
szeratet hangján. A mostani idők nem alkal-
masok semmiféle  elvi, vagy világnézeti 
vitának a göogyölitésére. Háború van. 
Ilyennek helye nincs. Ma minden magyar 
ember teljesíti a felülről  kapott parancsot. 
Azt maradék nélkül elvégzi. HH azon a 
helyen ahová a sorsa rendelte bizakodó 
bittel épiti a jövőt. Nem fondorkodik  a 
másik magyarral szemben, nem gáncsosko 
dik, hanem szeretettel kézenfogja  a másikat 
és a testvéri szeretet közösségével mene-
telünk előre. 

Soha nagyobb szükség nem volt aa 
egységes nemzeti hitre, mint éppen ma. 
Emlékezzünk csak a mult világháborúra. 
Pontosan aa utolsó percekben borultunk fel. 
Akkor, amikor egy hajszálnyival több tűre 
lem és Öntudatosabb kitartás meghozta volna 
a győzelem gyümölcsét. De mert az ide-
gen bomlasztás elvette eszünket megbűn-
hődtünk. 

Ennek ma nem Bzabad megtörténnie. 
Minden magyar embernek hinnie kell egyik 
a másikában. A közös nemseti cél érdeké-
ben és Bikerében meg kell békülnie min-
den magyar léleknek. Mert ma minden 
belső erőt a közös külső ellenség leküz-
désére kell összpontosítani. Kár elpazarolni 
egy csöppnyit ÍB haszontalan meddő viták-
nak ós gyűlölködéseknek a folytatására. 

Sok jóakaratú tanács elhangzott már 
idáig is ennek a gondolatnak gyakorlato 
sitására. Nem sok eredménnyel. A magyar 
élet belső frontja  moBt fiatalos  lendülettel 
cselekszik. Igy ia kell, nem lehet itt sokat 
imádkoani senkinek. Vége kell ssakadjon 
• jó békeidők alkotmányos játssadosásának. 

Vagy meg^rá minden magyar az idők kőve-
telmenye szerint való engedelmességet, 
fegyelmet,  áidozatoiságot élettel és vagyon-
nal, vagy pedig a legrövidebb kíméletlen-
Béggel kényszeríteni kell arra. 

Ezt parancsolja az idő és hisszük, hogy 
magyar etnbtrelr ma csak igy gondolkoznak. 

Tiszta helyzet — egyetlen cél! 
Abbau a szerencsés helyzetben voltam, 

hogy sok páncélos, gránátos, gyalogos, nőt 
lovas roham paranosnak kiadását hallottam, 
meiyouk végrehajtását szemeimmel láttam. 
A parancsnok gondosan vigyázott arra, hogy 
mindenki és minden a helyére kerüljön, 
mert a jóelőre, hajszálpontosan kidolgozott 
terv végrehajtásiba hibának nem szabadott 
b> cjuaznia. A tökéletes végrehajtás bizto-
sította a sikert. Másodperc ayi pontossággal 
kezdődtek a romboló, a pergő és a záró 
tüzek... Senkinek nem jutóit eszébe, hogy 
ezt máskeppen is lehetne csinálni. Pádig 
— jól tudják, hkii háborúba jártak — azt 
hiszi az ember, hogy ég-föld  egybeszakad, 
megsemmisülés előtt áll a viíág, amikor 
tűzbe, füstbe,  ttclba öltözik a táj. 

Ebben a főidet  rengető, minden ideg-
szálat megfeszítő  pokolban hangzik el az 
első vonalban az ellenséges állások, védelmi-
vonalak birtokbavételére szóló parancs. S 
a katona, a magyar honvéd, nemzetünk 
büszkesége szemrebbanés nélkül ucrik, len-
dül előre. Ir.t nincs gondolkozás, nincs fon-
tolgatás, nincs ,h&" és „de"... Itt csak 
parancsteljesités létezik. A megfeszült  ide-
gek, az agy összes sejtjei, minden izom 
és akarat az ellenség gyors megsemmisi 
tésére törekszik... Nem akadt még ember 
a világon, aki a maga tökéletességében 
papírra tudott volna vetni egy rohamot. 
Készletképeket olvashattunk a legjobb írók-
tól, láthattunk a legkiválóbb festőművészek-
től, rajaolóktól, helyszínen késaült fénykép 
és filmfelvételek  nyomán, de aa összesről, 
az egéssről, csak a résztvevő alkothat 
fogalmat... 

A városi gyalogjárón tiBztán felöltözött, 
hófehér  ágyban nagyszerűen kipihent, rend-
szeresen táplálkozó, szakadatlanul beszélő, 
locsogó, ujabb és ujabb .eszméket", „felfo-
gásokat" tisztázó ember vajon eltudja-e és 
hogy tudja elképzelni annak a honvédnek 
a lelkiállapotát, akinek a fent  — igen-igen 
halványan — vázolt körülmények között 
kiadott parancsot végre kell hajtania?! 
Vajon, hogy lehet előbbre jutni ebben a 
pokolban?! Milyen áldozatot vállal és hoz 
az örök magyar szellemet képviselő és 
győzelemre segítő katona? Tisztában van-e 
azzal: mi történik, hogy végződik az a 
támadáj, melynek parancsát, kiadás után, 
a készenléti helyeken meg hánynák-vetnék 
a katonák?! A kérdés felvetésére  annak 
ÍB nevetésre húzódik a ssája, aki sohasem 
voit s tán nem is lehet katona. Mert min-

den.: i tudja s aki üzemeiöi tévesztette ezek-
ben az időkben jól jegyezze meg: a katona 
nem biralja, nem vitatja, nem latolgatja a 
parancsot — hanem végrehajtja! Végre-
hajtja ugy, ahogy kapja, mert ettől függ 
a siker. 

Pillanatig se tévessze senki Bzem elöl: 
háborúban vagyunk. A világ legkomolyabb, 
legnagyobb és legborzalmasabb háborújá-
ban. Harctéren küzdő honvédeinket az ott-
hon biztonsága, a család, a gyermek, a hasa 
élete viszi, lendíti ellenállhatatlan roha-
mokra... Ütközetekben, támadások füstten-
gere közepette mindég gyermekeim area 
jeient meg a füat  és tűz tenger fölött.  Ezsel 
igy volt, van és leBZ minden honvéd. Ez a 
kép vonz, hui, kötelesség teljesítésre sar-
kal, mert minden gondolkozó tudja! hátunk 
mögött recsegve, ropogva égnek a hidak. 
Nekünk nincs hátra, csak előre 1 Helyze-
tűnket megszabtuk. Célunk egy: a győze-
lem 1 Hol van itt vitának helye kint és bent? 
Mig és miért kell vitázni? Milyen helyze-
teket kell tisztázni? 

Kár tehát fölösleges  saótfizaporitgatni, 
eszméket, elveket, felfogásokat  tisztázni, 
mert ezekben az időkben, amikor a lét, 
vagy nemlét kérdése forog  kookán — min-
den magyarnak tudnia kell a kötelességét 
és helyét s aki nem tudja az nem is volt 
s ezekben az időkben még kevésbbé lesz 
magyar. 

Különösen áll ea székelyföldi  viszony-
latban, hisz nekünk volt alkalmunk á2 esa-
tendő alatt megtanulni, hogy mindenért meg 
kell küzdeni, meg kell verekedni. Mi már 
számtalanszor megmosolyogtuk a széplel-
keket, akik .békés revízió" és más nemzet-
puhitó szólamoknak ültek fel  B szentül hit-
ték : szepszavakkal, beszédekkel el tudnak 
és el fognak  intézni mindent. Itt, a Keleti 
Kárpátok és Hargita sok szenvedést ób 
nyomorúságot látott bércei alatt mind-
annyian tisztában vagyunk azaal, hogy 
sorsunk, jövőnk kialakításáért kemény, el-
szánt küzdelmet kell vívnunk s aat meg íb 
kell nyernünk. 

S mert ez igy van tekintse mindenki 
katonának magát, ahogy őseink ia aaok 
voltak minden időkben és nem volt baj a 
gyepűk körűi... Csöndesedjék el a szavak 
birodalma. Tartson lelkiismereti vizsgálatot 
mindenki, csináljon saámvetést s aztán dol-
gozzék s ha kell harcoljon ugy, mintha 
egyedül és kizárólag rajta fordulna  meg a 
haza sorsa. Ne akarjon senki kivétel lenni, 
hanem hivatástudattal vállalja a feladatát 
s fegyelmezetten  hajtsa végre a parancsot. 
Ne tévesszük szemelől az igazságot: nem 
volt, nincs éa nem IOBB a világnak olyan 
hadvezére, aki szépnyelvü emberekkel 
háborút nyert volnál De katonákkal, helyzet-
tel tisztában lévő, elszánt férfiakkal  igen. 
8 most, ha valamikor — ilyenekre van 
szüksége a hazának. Azokra, akik nem 
pislognak, kacsingatnak, figyelnek  a mis-
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kolci kocsonyából semerre, hanem egy-
emberként állnak gátra a a legfergetege-
aebb, legborzalmasabb poklokon keresztül 
ia megtámadják öa megsemisitik aa ellen-
séget a eaael tisstássák a nemset éa aa 
oraaág aorsát. 

Eaen aa egyetlen uton kell felaora 
koania, elindulnia minden magyarnak. Aa 
uton, melynek végén egyetlen aaó áll: 
győaelem! S amit el kell érnank. Nincs 
válogatás, nincs latolgatás. Aa egyetlen ut 
megtétele, a győaelem elérése után újból 
jöhetnek a szavak, .tisztázódhatnak" aa 
emberek. Ebben aaonban azok is teljes 
létszámban vehetnek majd részt, akik az 
uton előljártak s akik igazán tudják érté-
kelni, hogy mit jelent a legszegényesebb 
reggeli is teritett asztal mellett. 

Fereacz  Oyárfís. 

Nemzetnevelés. 
Minden igaz magyar tÖrekvéBe CBak egy le-

het: nemzetünket átmenteni a jövő századokba, 
Bőt, évezredekbe. Hisz a nemzet ópolyan élő való-
ság, mint az egyén, az ember. A különbség a kettő 
között az egyén caak egy ember; a nemzet ha-
talmasabb, orósebb valóság ennél: több, sok 
ember Tér-,  lélek-  és sorsközössége.  Az egyén 
sohasem tud egyedül létfenntartásáért  küzdeni. 
Segítőtársat, jóbarátot, feleséget,  férjet  választ 
magának és „több erő  együtt  többet győz" 
elve szerint él kisebb-nagyobb közösségekben: a 
családban, egyesületekben stb. A nemzet — ha 
Bzámos tagja van — egymagában is képes lét-
fenntartását  biztosítani. Mioél kisebb egy nemzet, 
annál több segítőtársra, barátra Bzorul. Ezek a 
szomszédok. 

Minden nemzet tehát egy-egy különálló élő 
valÓBág, amelynek Isten-adta jogai és történelem-
alkotta biztosítékai vannak egy-egy terület bir-
toklására. E nélkül létfenntartása  lehetetlen. Va-
lamint egy család sem gázolhat bele egy másik 
család létfenntartási  lehetőségeibe, ugy egy nem-
zet sem repesztheti  szét, őrölheti  meg — ezen 
a területeni  jelenlétével  — egv másik nemzet 
legközvetlenebb  és legféltettebb  valotagái: 
vér , lélek-  és sorskőzősségét.  Ez halálát je-
lentené. 

Ez Isten gondolatai Ezért zárta mindegyik 
élő valóságot — nemzetet —egy-egy határköve. 
Az egyik határi Kárpátoknak, a másikat Duná-
nak stb. nevezik. Létfenntartásukhoz  sziikségeB 
javaikat elkerítette, amelyekből egyik a másiktól 
egyezményes alapon csak venni lehet, de lopni 
nem I Ez a nemzetek életakaráBának legszentebb 
törvénye, védőbástyája, igazolása I 

Mindezekből következik, hogy a nemzet-
gyilkosság éppen olyan bün, mint az embergyil-
kosság I A bün pedig caak szenvedést okozhat, 
mind as egyénnek, mind a nemzetnek. Aszenve-
désben  az egyén gyűlölködő, aszott, acsarkodó 
CBontvázzá változik, akárcsak az álomkórban, ma-
lárialázban szenvedő szervezet. A nemzetből pa-
dig szétmorsBolódik a fajszeretet,  kiljgozódik az 
életerő B igy lesz a szenvedés halálthozó kórság. 
A megpróbáltatások megedzik az embert és nem-
zetet is, de a hosszas szenvedés csak boldogta-
lanságot, halált okozhat. 

Ezért mind az ember, mind a nemzet meg-
maradása megköveteli a betegség okozó csirák meg 
öléaét: az egyéni ét nemzeti búnők  kiirtását 
A blinök gyökere pedig mind'g csak kettő lehel: 
a tudatlanság  és az önzés. Ennek a két gyom-
nak, fagyöngynek,  kórokozónak irtása a nemzet 
minden egyes tagjából ÉB ellengyógyszertilt — 
tudás és önze lenség — növelése, ápolása: maga 
a nemtetnevelés.  Ez a nevelés nehez, tervszerű 
munka. Semmiképen Bem'szóvirágok hangottatása, 
ekes előadások tartása. Nem. Hanem rendszeres, 
öntudatos csiszolása — s ha nem lehet másképen — 
kényszerítése önmagunknak és másoknak, hogy 
minél többet tudjunk, tanuljunk és minél töb et 
segítsünk másokon, hogy ezáltal a nemzetünk 
szekerét is előbbrevihessűk. 

Igy a nevelés nem egyéb, mint mindnyá-
junknak az a törekvése, hogy gyermekeinkből 
testileg  lelkileg  egészséges,  boldog  embereket, 
magyar állampolgárokat alakítsunk. A nemzet-
nevelés öaaaetett BZÓ. Nemzet ÓB nevelés. Tehát 
a nemzetnevelés az a tervszerű munka, amelynek 
segítségével a nemzet mindenegyes tagját testi-
leg-lelkileg egészségessé, boldoggá akarjuk tenni 
a tudás  éa az önzetlenség  segítségével. Ebben 

az értelemben csak akkor beszélgethetünk jól 
nevelt nemzetről, amikor annak túlnyomó része 
nem tudatlan,  önző,  amely halmozásával, mások 
munkájának kizsarolását nemcsak fajtestvéreinek 
okoz szenvedést, hanem az egész nemzet sirját 
is megáshassa. Akkor és csak abban az értelem-
ben beszélhetünk jól nevelt nemzetről, amikor a 
nemzet mindenegyes törekvő, tanulékony, munkás, 
önzetlen tagjának egyformán  ring az aranykalász, 
egyformán  énekel a róna pacsirtája ÓB az erdők 
madarai. De csak a munkás, tanulékony, önzetlen 
állampolgároknak, mert ezek a nemzet drága-
gyöngyei I A bárdolatlan, munkakerülők a nemzet 
fagyöngyei:  életpusztitói. Sorsuk nem lehet két-
séges. (Fj.) 

Levente hírközpont. 
Az egész országban szünetel a földmlves 

és mezőgazdász leventék foglalkoztatása.  A 
Honvédelmi Miniszter rendeletere az egész or-
szágban megszakították a mezőgazdasági munká-
sokból. földmiveB  ifjakból  állói leventecsapatok 
foglalkoztatását.  Az ifjúságot  a közellátás arcvo-
nalára vetették be és mezei tnuukára alkalmazzák. 
A városi, iskolai vállalati levent" csap>tok fölü-
tni ves ifjait  is felmentették  a foglalkoztatás  alól, 
és olyan csapatokba osztottak b<\ ahol a kikép-
zés szünetel. 

A miniszter rendeletét mindenütt végrehaj-
tották az illetékes járási és városi leventeparanc.s-
nokok. Ahol még valami tisztázatlan kérdés vo na, 
ott az érdekelteknek az illetékes járási éi< városi 
parancsnokságokhoz keil fordulni. 

A foldmives  leventék elmulasztott kiképzé-
sét a meiógazdasági munkák befejeztével,  aratás 
után juliui 15 tői pótólják. 

A Leventeintézmény gyújt a Gyermekvédő 
Ligának. A május 12—13 i syüjtonapokon *z 
Ifjúság  Hwa előtt feiailiijak  a LtiVt'n'einMzratjny 
Urnáját. 

Az Országos Gyermekvédő Liga idei o-sza-
gos gyűjtésébe a magyar Ieventeifjuság  is be-
kapcsolódik. A május 12— 13-án rendezendő gyiij-
tőnapokou Budapesten »z Alkotmány utcai „Ifjú-
ság Ha-.a' előtt felállítjuk  a Lmnteintézroény 
urnáját. 

A gyűjtés az előzetes tikett-eladásokkal má-
ris megkezdődött. Minden leveote, a parancsnok 
ságok ós az egyesületek lelkei munkával vesznek 
részt a gyűjtésben és igen nagy értékű tiketteket 
helyeznek el országszerte. Perselyezni videkon 
nem fognak  a leventék. Az előzetes tikett-«Indás 
eredményét a budapesti uroáuái gyűjtött összeg-
gel együtt számolják el. 

A Ieventeifjuság  milliós tömegeinek, hatal-
mas szervezetének bekapcsolása a Gyermekvédő 
Liga gyűjtésébe biztosítja, hogy a Liga áldásos 
nemzetvédelmi tevékenységéhez megfelelő  anyagi 
erőket sikerül biztosítani. A leventék a gyűjtésén 
kivül, attól függetlenül  a L'ga gyűjtését minda 
nütt leventezenekar és diszörség kirendelésével, 
a gyűjtés műszaki lebonyolitasanak vállalásával 
ia támogatja. 

A besorozott leventék beosztásánál figye-
lembe kell venni különleges szak-kiképzéseket. 
Fontos rendelet a vizi , hiradi-, repülő-, ejtő-
ernyős-, és gyorsleveutékről. 

Az újjászületett leventeintézmény egyik igen 
fontos  eredménye, hogy a minden ifjúra  kötelező 
katonai előképzés mellett önkénteB jelentkezés 
alapján a kü.'önbőző fegyvernemeknek  megfelelő 
szak kiképzésben is részesülhetnek a leventék. A 
levente egyesületekben nagy lelkesedéssel dolgoz 
nak a kerékpáros és motoroB gyorsleventék, a 
híradósok, vizi-, ejtőernyős- ós vitorlás repülő le-
venték. 

A Honvédelmi Mnisztor legutóbb kiadott 
rendelete intézkedik, hogy a besorozott lövetitek 
beosztásánál figyelembe  kell v»nni rendszeres ki-
képzésüket és minősítésüket, valamint eseti ges 
szak-klképiésüket. Az illetéke* járási (városi) iu-
vente parancsnokságok a beporozott leventék 
törzslapjait megküldik az illetéke-' honvéd kiegé-
szítő parancsnokságnak és a beosztást ennek alap-
ján készítik el. 

Ezután tehát a leventék, skik megfele.ó  ki-
választás után valamilyen szak-kiképzést kaptak, 
a képességeiknek legjobban megf-Hó  fegyver-
nemben katonáskodhatnak. Nem veszhet kár'ia a 
szak kiképzés fáradságos  munkája. 

E fontos  rendelet végrehajtását a levente 
szakoktatóknak kell m gkönnyitenl azzal, hogy a 
fejlődési,  illetőleg szak-k képzési törzslapokat éB 
mínósitéBeket pontosan vez ;tik s azokat feletteB 
parancsnokságuk révén idejében az Illetékes had-
kiegészítő parancsnokságra eljuttatják. 

Milyen esetekben mórsóklik 
a beszolgáltatási kötelességet. 

Gyermekkedvezmény. 
Ha a gazdálkodó összes beszolgáltatási kö-

telessége az 5000 buzaegységet nnm haladja meg 
a háztartásban élő minden, ae 1982 január 1 és 
az 1945 junius 30 napja között született gyermek 
után a kenyérgabona b .'szolgáltatási kötelességét 
100, a zsirbeszolgáltatáai kötelességét pedig 50 
buzaegységgel kell roérséke ci. Amennyiben a 
gazdálkodó kenyérgabona beszolgáltatási köteles-
ség» keveseb'i lenne ebben a csoportban mint 
amennyit törülni kell akkor a különbözetet mint 
mérséklést a zsirbeszolgalutási kötelességbe, il-
letve továübm nőén a hu-, vagy szabadvála«ztásu 
terményekre terjed ki a csökkentés. A mérséklés 
iránti kére'm^t utólagosan — 1945. juniu* 30-a 
u;an — hajtják végre a hatóságok. 

Kedvezmény katonai szolgálat címén. 
Ha a gazdálkodó öst-z^s beszo'gáltatási kö-

telessége az 5000 buzaegységet nem haladja meg 
én M gazdálkodó, vagy gazdaságiban állandóan 
foglalkoztatott  családtagja az 1944. j .nuár 1 és 
(laeemhfr  31 között katonai szolgalatot teljesít, a 
beszolgáltatási köte esség'-t minden katonai szol 
galatot telj-sitő személy után 600 buzHegyaegţH. 
Illetőleg » katonai szolgálat ru'udeu muáckozdett 
hónapja után 50 buzaegysóggel mérséklik. Nem 
m ji-sekelhetó xzanban ezen a ciineo azoknak L»H 
szolgáltatási kötelessége, akik norkö telezettség 
alpján teljesítenek katonai szolgálatot, vagy pe-
dig t3DyJ'"'gcH katonák, A katonai szolgálat címen 
valú mérséklést 1944. december 31-e után hajtják 
végre a hatóságok. 

Mérséklés a rendeletben fel nem sorolt 
termények termesztése esetén. 

Ha a gazdáUodj nz.̂ niófüUlj'Duk  több mint 
egyötödén a rendeletben fel  nem sorolt terményt 
termii, akkor 1944 juaius 30-ijí nyilvántartó ha-
tósága utián a kö-ellátási kormánybiztostól kér-
heti bes. o gáliaiási kötelességének mérséklését. 
X kéreim-t Írásban kell benyújtani és ahhoz csa-
tolni knl n területileg iiletekea gazda-ági felü-
gyelőség vzetőjbD' k igazolását arról, hogy a 
terményt nr. 1944. évben a kérelmében megjelölt 
nagyságú területen termen »s az 1941 — 1943 
-ivek vuiam ;lyi»ében iegalabb ugyanekkora terii 
leleo terme11 mint amekkora terület alapján a 
mérséklést kéri. Amennyiben a közellátási kor-
mány iztos a méraé-lést engedélyezi, esetleg kö-
telezheti a gazdálkodót arra, hogy n m Tsékies 
alapjául szolgáló terménytől m-ghatározou meny-
nyisrtget, meghatározott vevőnek a megállapított 
áron adja el. 

Mérséklés elemi-kár címén. 
Az uj beszolgáltatási rendelet is lehetővé 

teszi, hojjy amennyiben a gazdálkodót elemikár 
érte, vagy állatelhullás köve kezténen szenvedett 
kárt, beszolgáltatási kötelességének mérséklését 
kérje. A beszolgáltatási kötelességet abban a 
csoportban csökkentik, amelybe a termény, ter-
mék. vagy állat tartozott. 

A labo all • szántóföldi  terméoyt ért elemi-
kár c mán a b-szolgaltatasi kötelességet csak ab-
ban az esetbín mérséklik a hatóságok, ha a kán 
a pénzűgyigazgatóság megállapította es ennek 
alapján sdó'örKst engedélyezett. Ha ae adótörlés 
egynt-gyf  dresz, fcétnsgyedrész,  vagy háromaegyed-
r.iaz kár megáMapitása ciméo történt, akkor a 
baszolgfiltitáai  kötelességet ennek megfelelően  a 
í- árt szenvedett fö'drészlatre  eső bísrolgáltatási 
kötele sség felének,  háromnegyedének megfelelően, 
illetőleg teljes egeszében törlik. 

Ha a rétet árvíz, Jageső. tüz, vagy aszály-
kár érte, a ^szolgáltatási kötelességet a szántó-
földre  megállapított mérték szerint mérséklik. 

Ha .a legelőt aszály, vagy árvízkár éri, akt-
kor ezen a cime.i a beszolgáltatási köte'euéget 
csak teljes egészében lehet töröini, meg pedig 
csttK abban az esetben, ha a pét.zügyigazgatóság 
megállapította, hogy n legelót a legeltetési idó 
SKitk a'att, vagy annak tu'nyomó részében legel-
tetésre neír lehetett használni és emiatt adótőrlést 
engedélyeztek. 

Ha a learatotL, vagy betakarított terményt, 
vagy rétiszénát érta kár, vagy állatelhullás tör 
tént, szintén kérheti a gazdálkodó nyilvántartó 
hatóságától beszolgáltatási kötelességének mér-

Ha a község határában kötelező nyomásos 
gaedalkodás folyik  és emiatt rendszeresen ugart 
hagynak, a községi elöljáróság kérheti a közel-
látási kormánybiztostól a beszolgáltatási köteles-
ség mérséklését. 
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A legeltetési táraulatok, szervezett vagy 
szervezetlen birtokosiig tulajdonában levő s rántó-, 

. ^ . 1 ! ? e . , í t 0 r U l e l a k «'apján megállapított be-
szolgáltatást köteles,ég csökkentését kérhetik aaon 
a címen, hogy a szántóterület nem mezőgazdasági 
terinelea körében alkalmatott személyek részére 
azegődmónyfóldU),  illetményföldül  vagy pedig a 
községi apaállatok takarmányának előállítására 
szolgál. 

t P. Csiszér I. Elek emléke* 
1866—1942. 

Brassó lakóssiga régóta nem látott olyan te-
metést, mint amilyen a boldogult Csiszár, ferencrendi 
főatyáé  volt, a mult év április 30-án. Mint tömeg-
megmozdulás is meglepő méretű volt, mert a koporsót 
kisérfl  nfik  tömege még el sem hagyta jóiormáo a 
Kolostor-utcai nagy templomot, mikor a koporsó előtt 
lialadó tértiak hatalmas sorfala  már befordult  a bolo-
nyai temető kapuján, .fellegére  nézve is elütött tel-
jeseu a rendes temetésektől, mert nem könnyeztek 
löldreszegzett szemek ; itt égfelé  irányultak méltóság-
teljesen a derült, nyilt homlokok: az emberek nem 
gyászoltak, hanem ünnepeltek; nemcsak a halottért 
imádkoztak, hanem még inkább a halotthoz önmagu-
kért. Sírás éa tájdalom helyett himnuszos tedeumos 
leiemelkedettség, bizalom, természetfeletti  öntudat adott 
a lelkeknek szárnyalást. Látszott a temetési szertar-
tás minden réazletéu, hogy nagy halott ját kiséri utolsó 
liildi utján a brassói kat. egyházközség' A terenc-
reudiek templomában felállított  ravatalnál térdelők és 
állók ezrei, még máa vallásúak is, azzal vettek bú-
csút a Föatyától, hogy -kezüket végighúzták az Ö 
hideg, összekulcsolt ujjain, várva még egyszer éa 
utoljára a kegyelem titkos kiáramlását lelkükbe azon 
kézeu keresztül, amely annyiszor simította végig bár-
simypuhasággal homlokukat a gyóntatószékben és 
azonkívül, valahányszor bánatos, szomorkodó lelkük 
Csiszér főatyához  fordult  vigaszért. A Kolostor-utcai 
templomban pedig ezt az egyedül álló jelleget Vas-
vári fóesperes  plébános a ravatal felett  a szószékről, 
beszédének kezdő szavaival igy fejezte  ki: Meghalt 
Csiszér főatys,  Brassó apostola; meghalt egy szent! 

Talál*, csattanós szavak a halott nagyságáról. 
Mert nagyok a szentek ia, már e lóidon, hiszen maga 
Krisztus élt itt bennük tovább, — az ő önmegtagadó 
lelkiségükben, zajtalan, észrevétlen szenvedéseikben 
és erényes tetteiknek szakadatlan kivirágzásában. 
Szent Pál apostolnak van egy titokzatos nyilatkozata, 
liómai fogaágból  írja a kolosszusiaknak: „Örülök, 
hogy szenvedek értetek és hogy Kriaztns testéért: 
az egyházért betölthetem saját testemben egy részét 
azoknak, amik Krisztus szenvedéseiből hátra vannak.' 
Kol. 1, 241. E csodálatos kijelentés megértésére 

mondta Olier, a Saint Sulpice alapítója: Mindenszentek 
napja bizonyos tekintetben nagyobbnak látszik, mint 
a húsvét és mennybemenetel, mert ez a misztértum 
teszi tökéletessé Krisztust, aki mint fej,  sem nem 
tökéletes, sem nem teljes, ha tagjaival a szentekkel 
nem egyesül. . . Mindenszentek ünnepe — mondja 
tovább — dicsőséges, mert külsőleg teszi nyilván-
valóvá Jézus elrejtett, belső életét: hiszen a szentek 
kiválósága éa tökéletessége tulajdonképen nem egyéb, 
mint Krisztus szellemének rájuk való részleges ki-
ár ad áaa. 

Csakis ez alapvető gondolat fényénél  lehet meg-
magyarázni a szentek lélektanát. Ók is nagyok; kül-
detésük rendjében még nagyobbak, mint hivatáskö-
rükben a közélet legkiváltaágosabb alakjai. A világi 
nagyságok élettere a szemünk előtt folyó  világ, a 
szenteké a lélek belvilága. Azoknál a tevékenység 
rugói: szenvedély, a tömegbámulat és hódolat utáni 
szomj, nralomratörtetés, eszközválogatás nélkül a cél 
érdekében. Ezeknél az ima, az üdítő epedéa Isten 
után, elmélyedés, átszellemülés az örökkévalóság gon-
dolatában, a csend és magány. 

E szemszög alatt nézve Caiazér főatya  életét, 
joggal helyezzük őt, az életében névtelen hőat, holta 
után, erdélyi nagyjaink közé. Ennek igazolására meg-
ürökitjük e helyen is életrajzi adatait, hogy halála 
után egész nagyságában láthassa kimagasló lelkiségét, 
az erdélyi kat. közvélemény. 

P. Caiazér Elek Csikaomlyón született 1856 
nov. 6-án, jómódú földmivelő  székely szülőktől. Az 
elemi iakolát és a gimn. 4 alsó osztályát Somlyón, 
az V-ik osztályt Kolozsvárt végezte a Piaristáknál. 
Szent Ferenc rendjébe lép 1874-ben. Pályaválasztására 
elhatározólag hatott a szülői házban meghonoault, 
napszaki, közös isaládi ima; a falu  felett  őrködő 

*Ezt a olkket, amely oslkl nagyjaink agylk leg-
kimagaslóbb alakját matatja be, hozzá méltó keretben, 
a délerdélyt Katollkna Népszövetség 1943 tkl naptárából 
vettük át. A olkk írója vármegyénk atQlOltje: Dr. Fejér 
Oerí gynlafehérvírl  azékeaegyházl prelitnskanonok, aki 
Márton Áron püspök megbízásából 1S42. április 31-án 
temette nagysegédlettel Brassóban a történelmi naveze-
taaaégo faronriendl  szinetast és mondott sírjánál 
gyáMboaaédoi. 

ikerhagy: a kettős Somlyó, a jámbor élettt-remetével 
és az Aget-mutató Salvator kápolnával. Nagy hatással 
volt a fejlődő  gyérnek lelkére, évenként a pünkösdi 
bucsu a maga nagyszabású székely nemzeti megnyil-
vánulásával, s az őszi búcsújárás, Mária uevenapján 
a maga elmélyítő ibitatával: tovibbi a befejeződésé-
hez közeledő kegytemplom óriási boltiveivel, csoda-
tevő szobrával: a vigasztaló, könnyeket szárító csíki 
Máriával, melynek lábainál kezdettől fogva  epedő 
vággyal, szent fegyelmezettséggel  ministrálgatott. El-
határozására, itju lelke gyors kialakulására a legna-
gyobb befolyással  mégis azok a kitűnő ferencrendi 
atyák voltak: tanárok, énekvezérek, hitszónokok, akik 
akkor véletlenül a somlyói elemi iskolában, tanító-
képzőben és a gimnáziumbau összeverődtek, illetve 
egymást váltották fel.  Ezek a kegyeletes emlékű, szé-
kely vérből kisarjadt atyák: Andráasy Rafael,  Vedress 
Ignátz, Simon Jokundián. Elekes Lőrincz éa László 
Polikárp. Rendi újonc éveit Vajdahuoyadon töltötte; 
ugyanott végezte a hittudományi tanlolyamokat. Ek-
kor a tudós éa országszerte híres orgonista : P. Si-
mou Jukundián volt a lend erdélyi feje.  Tőle tanult 
zeneelméletet, orgonáláat, alkuvástalan erélyt és hatá-
rozottságot. 

Még szorosabb kapcsolat fűzte  László Polikárp-
hoz, aki a fiatul  növendékpapnak tanára és elöljárója 
volt töbli éven át, s akit ő nagyrabecsülésében fiatal 
rendtársai előtt utolsó lehelletéig igy jellemzett Po-
likárp az erős jellem, a nagy tudós, a vasakarat I 

A uövendékszerzetest Fogarasy püspök szen-
telte pappá 1879-hen. Felszentelése után mindjárt, 
julius 2ü-án elmondja első miséjét, a primiciát szülő-
falujában  Csiksomlyóu, a csodatevő Mária lábainál, a 
gyönyörű kegytemplomban. Szerzetesi pályájának első 
állomása Somlyó volt tanított BZ elemi iskolában és 
elvégezte a rendtartomány titkári teendőit. Somlyóról 
1882-ben Kolozsvárra kerül, majd Nagyszebenbe s 
innen Erzsébetvárosra. Volt a rendnek ez időtájt egy 
kiválóan érdekes, nagybuzgalmu tagja: az öreg P. 
Dávid Antal. Csíkszeredában született 1818-ban, B 
Alikházán halt meg 1900-han. Arról volt híres, hogy 
184H-ban elhagyta a rendet és beállt katonának, amit 
azonban szörnyen megbánt s miatta önként vezekelt 
egész életen át. Erős székely koponya volt fl  is és 
megrázó szónok. A székelyudvarhelyi idősebb polgá 
rok még emlékeztek Dávid Antal prédikációira. A 
nyolcvanas években felkérték,  hogy jöjjön el még 
egyszer Udvarhelyre és mondjon egy beszádet. Dávid 
Antal el is ment és ünnepélyesen kért tőlük bocsá-
natot a botrányért, amit 48-ban követett el azzal, 
hogy beállt katonának, levetve a szerzetesi ruhát. 
Olyan hatással szónokolt, bogy nem maradt szem 
szárazon. 

A fiatal  Csiszér és az idős Dávid Antal e két 
egyforma  lélek hamar egymásra talált. Tervet szőttek 
az erdélyi ferences  barátok megreformálására  akként, 
hogy önmagukon kezdik el a reformot.  Mivel a rendi 
szabályok szigorúbb megtartását tűzték mBguk elé 
célul, kérésükre az 1885-iki rendi gyűlés a mikházi 
zárdát jelölte ki számukra lakóhelyül és rájuk bízta 
az újoncok nevelését. E dicséretes próbálkozást azon-
ban a szigortól ijedező féltékenykedés  már a követ-
kező évben megszüntette. P. Csiszárt, a pontos, sza-
batos munka emberét, Bki Erzsébetvároson egyéb el-
foglaltsága  mellett heti 36 órában tanított, alig aludt 
éjjel 4 órát, aki örökös fejfájása  és nehéz gyomor-
bántalmai miatt még szobát sem őrzött soha, a kez-
deményezés meglepetésszerű beszüntetése nem csüg-
gesztette el. Dolgozik tovább bámalatos buzgósággal 
és szemmel látható sikerrel, az előjirói által kijelölt 
helyeken: Vajdahunyadon, Medgyesen, Székelyudvar-
helyt, Beszédeit az elaőtől az utolsóig leírja gondo-
san ; tanit az elemi iskolákban ; előad a rendi theo-
logián ; fiókegyházakat  gondoz, mint lelkipásztor, néha 
egyszerre hármat ÍB, gyalog téve meg legtöbbször az 
ntat Govisdiira, Királybányára, Gyalára. 

Az 1889-iki év juttatja megvalósuláshoz P. 
Csiszér éa Dávid Antal közös tervét. A velők együtt 
érző, nagygalsmbfalvi  születésű P. Láazló Polikárp 
ezen évben vess részt az erdélyi Ferencesek képvise-
letében a romai rendi nagygyűlésen, ahol elhatároz-
tatott a régi azigoritott életrend keresztülvitele min-
denütt P. Eiek Theodorik Róma kiküldöttjeként, mint 
főfelügyelő  (Visitator Generális) megjelenik Erdély' 
ben és a rendinagygyüléeről hazajött Láazló Polikárp 
kezébe teszi le a félbemaradt  mozgalom megindításá-
nak fonalát.  Az erdélyi rendi gyüléa ugyanazon évben 
itadja László Políkárpnak, P. Dávid Antalnak éa 
Caiazér Eleknek a vajdahunyadi zárdát a odahelyezi 
a rendi hittudominyi íőiakolit, az ujoncképző tan-
folyammal  együtt Felveszik a Keooleotus elnevezést, 
ami magyarul annyit jelent: újraszervezett. Polikárp 
lett a recol lectuaok főnöke  és a hittudományok elő-
adója : P. Dávid Antal a gvardian ia lelkész, Csiszér 
Elek pedig az ujjonctanfolyam  veaetője, elemi iskolai 
rendea tanító ia illami iakolai hitoktató. Kezük alatt 
oaak 4 randi növendék volt, mert aokan, kiket in< 
kibb a megélhetés, mint a híva tis vitt a zirda falai 

közé, mikor litták a szigorított életet, kiléptek, már 
mint uijoncok. A zárdák asztalait szívesen látogató 
világi urak s a uem recolleotus atyák is sokat tettek 
kéz alatt az üdvös mozgalom gyengítésére. Nehezen 
ment a reform.  László Polikárp 1890-ben Magyaror-
szágon is beindította, mint vizitator generális a re-
formot  : ezért kemény támadásoknak volt kitéve a 
hírlapokban. A Bzékelyföld  e nagy szülöttje Meggye-
sen halt meg lHlO-ben szörnyű és hosszas testi szen-
vedések után. 

A recollectusok nagy erőre kapnak 1892-ben, 
mikor belép közéjük P. Simon Jukundián volt tar-
tományfőnök,  P. Széles Ferenc és P. Sántha Angelus. 
Ezen évben megkapják második rendházul Nagysze-
bent, ahova a noviciatussal együtt átvonul Csiszér 
Elek és Dávid Antal. Még nagyobbat lendűl a moz-
galom 1894 ben, mikor a sokoldalúan képzett, erős-
fejű,  moravicai születésű fiatal  P. Kory Ottó hozzá-
juk csatlakozik. Erre megkapják harmadik rendházul 
Székelyudvarhelyt, 1896-ban Maroaváaáihelyt. 

XIII. Leo pápa 1897-ben Ordo Fratrum Mino-
rum — elnevezés alatt egyesitette a világ összes 
ferencrendi  szerzeteseinek 4 ágát. Az Observáusok, a 
Reformáltak,  a Discalceatusok és a Recollectusok csa-
ládjait. Erre 1898-ban mivel Kóma senkit sem kény-
szerítőt a pápailag szervezett Unió elfogadására,  Bza-
bad választást adva mindenkinek az Unióba lépésre, 
vagy a kívülmaradásra, P. Fleming, a római rendfő 
helyettese, mint Vizitator Generális végigjárta Erdélyt. 
Az 0 előterjesztésére aztán a római Minister Generális 
Lauer Alajos 1898 VII. 6-iki rendeletével Simon Jenő 
tartomány tőnököt rendi tanáosával (Definitorium) 
együtt, miut olyanokat, akik nem fogadták  el az Uniót, 
állásuktól felmentette  s kinevezte helyükbe megbízott 
tartománylőnöknek László Polikirpot, tauáostagokká 
(Konzultorok) pedig Dávid Antal, Csiszér Eleket, 
Kory Ottót és Imre Márkot. Ezzel a recollectusok, 
illetve mostantól kezdve az Unionisták kezébe került 
az egé9Z erdélyi rendtartomány vezetése annyira, hogy 
1929-ben már csak egy rendtag élt az Union kivül, 
Csiksomlyón . a különben komoly nzerzetesi életet élő, 
szókimondó, okoB, egyenes jellemű Pál Kapisztrán 
János. 

Egy régi tanító halálára. 
Szombaton, ápr. 29-én délelőtt temették el Csík-

szentkirályon, szülőfaluja  és a kartársak nagy rész-
véte mellett Demeter Lázár ny. ig. kántortanítót. Az 
elhunyt egyik vonzó egyénisége volt annak a régi, 
kiváló, ma már mind jobban gyérülő tanitó-nemzedék-
nek, mely teljes hivatástudattal hosszú évtizedeken 
át szolgálta a néptanitáa nagy ügyét. Negyvenhárom 
évet töltött a népnevelés szolgálatában; a megszállás 
előtt hosszabb ideig Hátszegen volt, — azután Szo-
vátán, a felszabaduláskor  hazajött, s egy évig még 
tanított falujának  iskolájában. 

- Nemes, egyszerű, szelíd egyéniaigével, értékes 
emberi is hivatisbeli tulajdonságaival kivívta tanít-
ványainak és embertársainak tiszteletét és ragasz-
kodását. Ez a tisztelet és szeretet szólalt meg azok-
ban a bensőséges szavakban, melyekben a sírnál a 
kartársak nevében Kömény Gyula ny. ig. tanitó, a 
falu  nevében pedig Péterffy  Béla plébános vett bú-
csút az elhunyttól. Hűséggel, hivatáaaal, szeretetből 
szolgálta hazáját és egyházát — mondotta a plébános ; 
egész élete munka és imádság volt. A halál is vá-
ratlanul a munka mellől szólította el, de amilyen azép 
éa nemes élete volt, hisszük, hogy eltitetett számára 
az üdvösség koronája. 

Megint eggyel kevesebb van a nemzetnevelés 
egyszerű, névtelen hőseiből. De ezeknek élete nem 
zárul le a sirgödörrel, mert a nagy ügyeket azolgiló 
lelkiségnek ereje is példája legyőzi az enyéacetet, 
ia viligitani fog  az idők végéig az egymiat követő 
nemzedikeknak. (a). 
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Vitéz Endre László belügyi államtitkár 
látogatása, Csíkszeredán. 

Vitéz Endre László belügyi államtitkár székely-
földi  körútja során látogatást tett C'sikszeredábau is. 
(/'aikmegyibe Háromszékről érkezett. A megyeháza 
előtt Ábrahám József  dr. alispán távollétében Lázár 
(iéza dr. vármegyei főjegyző  fogadta  az államtitkárt, 
aki Pál (iábor dr. Ország líozg. kormánybiztossal, a 
katonai parancsnokkal és a közigazgatás vezetőjével 
folytatott  hosszabb beszélgetést. Ezután udvariassági 
látogatást tett Kováca Károly dr. volt főispánnál,  aki 
az uj főispán  megérkezéséig kötelességszerűen viszi 
az ügyeket. Megállapította, hogy az éppen Kovács 
Károly által megszervezett bajtársi szolgálat minta-
szerűen dolgozik és azt más vármegyék is mintául 
használják. Az államtitkár megtekintette ('siksomlyót 
majd útját tovább folytatta. 

A háború hirei. 
A keleti harcvonalon viszonylagos nyugalom vau. 

Ez annak tulajdonitható, hogy az egész északi és 
középső szakaszon az eliszaposodás olyan nagy mér-
téket öltölt, hogy a legközelebbi hetekben jelentősebb 
katouai megmozdulásokra számítani nem lehet. Ezzel 
szemben a Kárpátok és Dnyeszter felső  folyása  térsé-
géhen a magyar és német csapatok előnyomiilóban 
vannak. Az oroszok harci tevékenysége pedig inkább 
a déli szakaszra tolódott, azonhati itt is csupán helyi 
jellegűek a kezdeményezések. 

A néinet felderítés  szerint az oroszok nBgy át-
csoportosításokat végeznek, amiből arra lebet követ-
keztetni, hogy rövidesen megkezdődnek a tavaszi támadó 
hadműveletek. Nem valószínűtlen az sem, hogy «z orosz 
támadó hadmüveletek és az angol partraszállás egy-
időben kezdődik. Az angol alsóházban legiitóbh történt 
egyik felszólalásból  megállapítható, hogy az eliizöulés 
megkezdését az angol muukásság fegyelmezetlen  maga-
tartása késlelteti, amely állandó sztrájk mozgalmaival 
eltolja a partraszállás előkészítését. 

A némttt hadvezetés hangoztatja, hogy mindent 
megtett és felkészült  az eshetőségekre. A német légi-
erő különösen ütőképes állapotban várja az eseménye-
ket. Egyébként nyugaton a legkiképze'tebb csapatok 
milliói állanak készenlétben arra, hogy az angol partra-
szállást méltó módon fogadják. 

Székelyek a hadijetentésben. A honvéd-
vezérkar jelentése szerint Kutyuál a székely hunvéd 
csapatok sikerrel vertek vissza több bolsevista tá-
madást. Különösen kiemeli a jelentés a Hamza liábi.i 
őrnagy parancsnoksága alatt küzdő székely zászlóalj 
vitéz magatartását, mely az utóbbi napok harcaiban 
a többszörös túlerőben levő ellenség által körülfogva 
egyetlen lendületes támadással igen csekély veszte-
séggel a bekerítésből faivágta  magát miközben az el-
lenségnek rendkívül súlyos veszteséget okozott. 

Nagy tömegtámadások a Szeretnél. Május 
2-án a' Szeret középBŐ tolyásáuál a szovjet nagy tö-
megtámadüsokba kezdett. A támadás első napján .sú-
lyos veszteségek érték a szovjet erőket, A harcba 
vetett 1160 harckocsiból lliO-at megsemmisítettek. 

Termeljünk burgonyát. 
A háború :.latt fokozott  jelentőséghe z ju'O' t 

a burgonya mind az emberi táplálkozásban, mind 
az állatok takarmányozásában. Bz érthető is, mert 
a területegységen a burgonya adja a legnagyobb 
tömegű tápanyagot, emellett sokoldalú a felbasz 
nálhatósaga. a háborús közellátásban sok mindent 
leh-:t burgonyául pótolni. Ezért a kormányzat 
állandóan huugsuiyozza a 1 urgonyat?rmeszt*H je-
lentőségét éB foko.ott  f'lkarolásának  szükséget. 
Illetékes helyről újból nyomatékosan felhívják  a 
figyelmet  a burgonyának legszéleeebbkörii és az 
eddiginél nagyobbmérvü termeszté ére. Kiv matos, 
hogy necsak minden gazd > gondoskodjék saját 
burgonyufzükségietén^k  termesztéséről — a ház-
tartás szükségletén kivül a takarmányozási szem-
pontokra in gondolva —, hanem termeljen minél 
több burgonyát mindenki, akinek bármi'yen kis 
darab földje  vagy kertje"van. A rendkívüli há-
borús vinzonyok es kockázatok, az esetleges szál-
lítási nehézH gek egyaránt kívánatosa» teszik, 
hogy minéi töb - háztartás rendelkezzék faját  ter-
mesztéfcü  burgonyával. A burgonyatermelő ok 
nagy előnye, hogy n-'ra fenyegeti  Bzámhavi hető 
termelési éa raktározási háborús veszé'y. 0<szerü 
termelési eljárás mellett az időjárási kockázit is 
viszonylag kicsiny. Â burgonyatermés kiszedést 
ninc-en azük batáridőhöz kötve és nem esik 
egybe más fonton  betakarítási munkákkal. DJ 
érdemes a saját szükséglet fedezékén  kivül ela-
dásra ia minél több burgonyát tnrme'ni, mert a 
burgonya ára viszonylag kedvezően van megál-
lapítva, a hőszolgáltatási kötelesség teljesítésénél 
1b előnyös a burgonya buzHegység száma. 

Az alkohol hatása a falvak életére, 
Hogy az alkohol fogyasztásának  csökentésével 

» férfiaknál  a balesetek száma 60 "/i:-al csökkent, 
statisztikai adatok alapján be bizonyították'. Hogy az 
alkohol mennyi bűnnek forrása  sz ügyészségi iratok-
liól megdöbbeutően látható. 

Van azonban az alkoholnak oly káros hatása, 
a melyik alig észrevehetően siilyeszti a falvak  szín-
vonalát, s csak évekre terjedő gondos szemlélet utján 
jön reá az ember, hogy az előhaladás inegakadályo-
zója tulajdonképpen az alkohol. 

Vegyünk egy községet 50 évi távlatban vizs-
gálat alá. Az ősöktől szép templomot, nagy értékű 
iskolákat, milliókat érő erdőket kapott. Ks ő mit csi-
nált 5U év alatt. Jó tormán semmit. Utjai a járha-
tatlanságig rosszak, középületei lerongyolodtak, hói a 
kapuk, hói a kerítés, hói a hídon állanak hónapokon 
sőt éveken át megszégyenítően elromolva. Az ősök 
által emelt keresztek a határban pusztuló félben,  alig-
alig akad valaki aki azokat pótolja. Kátlan, ízléstelen 
utcák stb. 

Ezzel szemben csak hallgatózni kell a korcsma 
ablakában. Mennyi liőlcsködés. ..Mikor én ez voltam, 
mikor én az voltam mennyi mindent csináltattam : a 
borviznek árkot húzattam, a dögkertet körül kerítet-
tem, CBordajáró utat vásároltam a községnek stb." 
Nó még menuyit lehet hallani a korcsmába nemjáró 
emberek szidalmazásáról. .10 nem i-mlier." „Egy po-
hár pálinkára is sajnálja a pénzt.11 ..Nem úrra való 
ember csak a szája jár." .. I'gyis csak az lesz a In-
hibau amit mi akarunk.* K Nekünk ne papoljon, nekiink 
nem kell iskola, nekiink nem kell sem tanács, sem 
kalács, nekünk csak az kell, h»gy az etdőltből helolyt. 
pénzt oss'.uk szót." Ilyen és élihez hasonló terrierek-
től állandóan hangos a korcsom». 

A falu  népe lassan két táborba oszlik, itkányo-
sokra és nem it.kányosokra. A lentiek szeriut énlietíí, 
hogy a vezetőség többször az itkányosoUból k-riil ki. 
A minek szomoiu következménye, Itogy ma holnap 
alig találunk a lalvakban elöljáróknak való embereket. 
Az apa évtizedeken át a l°aliin?.k ügyes vezető em-
bere volt, a gyermeke azonban erre nem képes, mert 
az elfogyasztott  sok alkohol mérgező ntttása általién 
gyermekében lioszulja meg magá*. és mindeme jó le-
het, csak vezetőnek nem, fogvntékos  tehetsége mia'l. 
Hiába van egy talunak minden adottsága n nagy előre-
haladásra, hiába van sokkal szegényebb falukbau  szép 
előhaladás, a hol a falut  itkányosok vezetik oit jót 
ne váljon seuki. Figyelő, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Doktor'savat ás. Ápllis 29-én, a mult szom-

baton a kolozsvári egyetemen a rom. kat. Segítő Mária 
glm3áz;um Igazgatóját, Patak. József-t  — mintán az 
előirt szigorlatot dicsérettel letette — a bö'csészettudo-
mányok doktorává avatták. 

-- A Vöröskeresst Cslkszerefa  városi tagozata 
hálás köszönetet mODd özv. KoDOsag Sándorné úrnőnek, 
akt Balázs András emlékére, koszom uiegváltásképptn 
20 pengét pénztárába befizetett. 

— A LIGA 10 000 pengős pályázata aa egye-
temi ifjúság  aaámá a. A Ker• sztény Nemzet! I.lg» tíz-
ozer pengős pályázattal hívja az > gvetemi Ifiosagot  a 
hrtárontull mtgyarságésa dunavölgyl államok problé-
máinak feldolgozására.  Erdély—DélvlJ»,- és i'elvidék 
sajátos érdeke'ro vonatkozó kérdések m-llett a pá'yá. at 
kiterjed gazdasági, műszaki, orvosi és testnevelési téte-
lekre ls. Legnagyobb jelentőségű tét*ln ez : Közös érde-
kek a Dunavö/gyében és érvényesülésük nehézségei a 
magyarság és románság viszouyáhan. A kérdést inegyar— 
horvát, magytr—szlovák, magyar-szerb kapcsolatokra 
ls kitűzték Nagy érdeklődésre tarthat számot az a tétel 
amely egyik magyarországi comzetlség értelmiségi Ifjú-
ságának helyzeté', kivánja tanulmányoztatnl. Kortörté-
neti jelentfisige  van annak a tételnek, amelv a vissza-
tért területek történetét dolgoztatja fel  1918 tói napja-
inkig. Az érdekes tételek közül kiemelkedik : „Az Ipar 
fejlettségi  foka  a dunai államokkal kapcsolatban — A 
magyar sport ha'ása és jövője a dunavölgyl államok 
sportéletére — Az uj orvosnemzedék szociális éa faj  vé-
delmi feladatai  a visszacsatolt területeken, atb. A tanul-
mányok terjedelme 40 oldalnál hevesebb nem lehet. A 
dijak összege :1000P,600P,450 P ,300P A pályá-
zat határideje: 1944. október IS. A jeligés levéllel ellá-
tott gépírásos muaktkat az Egyesült Ke-esztény Nem-
zeti Liga oltnére kell benyújtani, tindapest, IV. gr. Ká-
rolyi u 22. II. e. Részletes fel  világos t at készséggel ad 
ugyanitt a Liga Kisebbségi Szakosztálya A pályázat j 
nemzeti oélu munkájában résztvevő egyetemi Ifjúságot  i 
• Szakosztály külföldi  tanulmányutak megtételében ls. 
támogatja. 

— Készüljünk fel  a fagykar  elleni védekeiéare. 
Az április végi meleg Időjárás után hirtelen luhült a 
levegő Cskhan Egyik napról a másikra ismét havazott 
és f"bérbe  öltöztek a hegyek. Rövidesen Itt vannak a 
májusi fagyoSBzentek,  do előbb ls megtörténhet, hogy 
fagy  látogatja meg a földeinket.,  kertjeinket. Különösen 
fenyegeti  a fagy  a zsenge vetéseket, palántákat, (ügye-
ket és a gyümölcsfáinkat.  Vigyázzunk és készüljünk fel 
ezokru a lehetőségekre. A védekezés takarással, gyümöl-
csösben füstöléssel  töiténlk. 

— Csavaros éiasel. Bal ló Sámuel aslhszentlmret 
gazda ellen feljelentést  tett Kolumbán Ágietonné Billó 
kölosön kért egy hámot amelyet azután többszöri elé-
getésre sem akart visszaadni a tulajdonosának. Később 
klde.Ult, hogy Balló a kölcsönkért hámot beszolgáltatta 
a magáé helyett. 

— Haliloaások fd.  Balázs András ny. Mrvényaiéki 
Irodalgazgató és ny. Otl hl vatalfőnök,  tart. honv. had-
nagy, az arany érdemkereszt és Károly osapatkereait 
tulajdonosa 77 éves korában, 1944 évi április hó 30 án 
meghalt Csíkszeredában. B osületrq, családiéért élő szé-
kely ember volt Bilázs András, aki sok gyermeket ne 
veit fajának.  Példás, kötelességtudó hivatalnok «kl 
munkakörét, mindenkin segi'cnl aka-ó szU.-el töltötte 
be. Értékes magvar élete ott 'olyt-.tódlk gyermekeiben 
akik közösségünknek minden körii'iuányek között bősé-
ges tagjai. Máj s 2-án temettük el Balázs Andrást váro-
Bnnk közönségének, tisztelőinek és barátainak nagy réaz-
véte'ével 

— Jakab Ignác birtokos 86 éves korában meghalt 
Cslkmenaságon. 

— Bíróság elé kerülnek a bélbori távbeaaélö-
vonal.rongálól. A posta vonalv'zsgáló közegei hosszabb 
Idő óta azt tapasztalják, hogy Bélbor köaaég környékén 
Ismeretlen tettesek, mintegy 10 kllóméteres szakaszon 
rongálják a vezetékeket, sőt ellopják a drótot A megln-
di'ott nyomozás eredményeképpen Hengán György, Clu-
furao  Illés, Paresca Aurél, Stoic» László. Vulkán Deme-
ter, Haneán Györgyné, Vnloán Dameterné, Avam Gy.-né, 
Vuloan Jánosné, Herlov Sándor Vulcán György, Truta 
György, Avram Miklós, Hangan János, Vulcan Péter, 
Török Ferenc és Hangan Gáhorné elles hdnvádt eljárást 
indítottak. Az Ugy rövidesen főtárgyalásra  kerül. 

— Aa Erdélyrésti Hangya a bombakárosulta-
kért. A léglterior károsultak megsegítésére az Erdély-
részi Hangya Központ és az erdélyi fogyasztási  szövet-
kezetek hálózata négyezer pengőt juttatott el a belügy-
minisztérium letéti számlájára. Ezen az adományon klvOl 
« Központ tisztviselői havi fizetésüknek  egy százalékát 
aiánlották fel  a bombakárosultaknak 

Jótékony célú 
in . k i r . á l I l im i s o r s j e g y e k 

• • Cs'lít-zeredábnn a Dohánynagy-
árudáhan s z e r e z h e t ő k be. 

Hövid hirek. Kolozsváron 35« zsidó üzletet 
z\rtnk be és leltároztak. Vagyonbevallási Kolozsváron 
3427 zsidó adott he. — Április 21-től kezdődőleg rlasztó-
ügyéletl szolgálatot kell tartani a lakóházakban éa ház-
csoportokban. — A Vatikán jelentése szerint 1347 egy-
házi férü  közöttük két püspök halt meg bombatámadá-
sok következtében. — A belügyminiszter ismét általános 
gyűlés tilalmai: rendelt el. — A töhb gyermekes osalá-
dok adókedvezményben részesülnek és pedig két gyer-
kek után 5. a harmadik és negyedik gy-rmek után 7 és 
iniuien továiib! gyermek után 10 százalék kedvezmény. 
— A román löváros elleni légitámadások során eddig 
3378 oioher halt meg. m gsehuţlllt 2979, megsemmisült 
1892 ház. — Budapesten a ható«ágok 60000 zsidó rádió-
készülékét kobozták el. Ezeket a készülékeket mindenek-
előtt n lovont szervezetek, lixdlkó-házak és a légoltalom 
munkáját végző tzervek kapják — Sztálin május hó 1-1 
kiáltványában követelte a másod'k arcvonal felállítását 
— A nagy világban összesen 13 millió és hétszáztízezer 
magyar él. — Az elsötétítés május 1—21 között féltíz 
órakor, májút 22-től jullis 2-lg este 10 órakor kezdődik. 

— fínsdúk  figyelmébe!  Váltságmentet 
bert'üi  eszeléshe/  Engedély  nyomtatvány Vi-
/•ámfii  kapható. 

— Sánoolasi mnn'tálatok A megszállás alatti 
e-dőlrtások követkéz éh>-n E-délyben lgon tekintélyes 
területet l 'i.y got a talajpusztulás veszélye. Ennek meg-
akadályozására az e dőteiepltést é.i sáncolásl munkálatok 
hivatottak A sáncolás célja kettős: egyrészt a vlztáro-
lás. am Ilye' a téli ás tavaszi csapadékot a száraz Idő-
szakra vlsszatattjuk a talajban, máa'k célja peifg  a talajra 
hirtelen és nagy mennyiségben hullott csapadék romboló 
munkájának megakadályozása A sáncolás tehát nemcsak 
a víz tárol.aára és a tálai pusztu'ásának megakadályo-
zására szolgál, hunem egyúttal hathatós eszköze az 
árvlzak megszüntetésének is. Azokon a vidékeken, ahol 
a sáu:o!á» eredményessége tekintetében kellő tapa«zta-
latok ne-n állnak reaH elkozésre, vagy pedig, ahol a sán-
col As u:ég csík kísérleti oélokat szolgál a munkálatokat 
dijtalan '1 -égzlk el Mindazok akik a sánaoláal akoló-
ban részt akarni k venni jelentkezzenek az EMGE kolozs-
vári közpoDtiánál. vagy az egyes vármegyei kirendeltsé-
geinél Az EMGE részéről szakemberek fogják  majd el-
bírálni. hogy a jelentkezők földje  mennyiben alkalmas 
a sáncolásl munkálatok elvégzésére. 

Férfiöltöny  és ciptf,  ttlig használt 
e ladó. Kossuth Lajos u est 13. 

Csíkszereda in. város polgármestere. 
Szám I 15--1944. eln. 

Hirdetmény. 
Felliivom miudazon egyéneket akifa  megőrzés 

céljából zsidó személytől eredő ingóságok birtokában 
vannak, hogy azokat legkésőbb 1944. május 10.-ig 
bezárólag a városházánál jelentsék hn annál is inkább 
mivel ezen ingóságok a m. kir. Kincstár tulajdonába 
szállottak át. 

Tudomásom van arról, hogy korábbi felhívásom 
darára egyesek ezen kötelezettségüknek nem tettek 
eleget, ezúton ismételten felhivom  figyelmüket,  hogy 
amennyiben lenti határidőig a bejelentést meg nem 
teszik ugy internáltatásuk iránt haladéktalanul intéz-
kedés történik. 

Osikszereda, 1944. május ~>. 
Dr. KOVÁCS 
polgármester h. 

Nyomatott öav. Vákár Lajoaaé könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




