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RÉ8ZEGH VIKTOR 

Huszonkét esztendő után. 
Caikvárteegye ismét visszakerült Migyar-

orazághoz. A becai döntés után magyar főid 
lett megint a Hargita alja. 

B;ső szavunk szálljon a M ndenható Isten-
hez. Adjunk hálát, hogy megengedte érnilnk 
ezt a történelmi pillanatot, hogy keresztül vé-
szelhettük a nehéz két évtizedet. 

A történelem kereke előbb fordult  mint 
ahogy azt euelőtt huszonkét esztendővel gon-
dolni lehetett. A népek sorsát intéző Gondvi-
selés gyorsabb ütemben hozta az 1918 ban 
elbukott nemzetünk számára a feltámadást  mint 
ahogy remélni mertük. 

Mi kisebbségi magyar sorsot élő csiki szé-
kelyek mindenkor hittünk a magyar igazság 
diadalában, amely ma ütött a számunkra. Akár-
mennyire nem tudjuk még felmérni  egészen 
snuak a súlyát, de ma már valóság lett belőle. 
Az otthonnak, a szabadságnak boldog nyugal-
mát sugározza közénk. 

Nem szabad azért egy pillanatig sem meg-
szédülni attól az ölömtől, amely ma reánk 
szakadt. Az elmúlt husz esztendőnek a tanul-
ságai sokkal közelebb fekszenek,  semhogy 
bzokat elfelejtve  a vigadozás meddő korsza-
kába kezdhetnénk. 

Az öröm percei után, a komoly munka 
hétköznapjai kell következzenek, amely minden 
magyar számára parancsoló kötelességeket tar-
togat : A népünkért való önzetlen munkának, 
a fegyelmezett,  egymás támogatását szolgáló 
iLunka kötelességeit. 

Mi 1918 ban elbuktuok. Olyan huszonkét 
esztendő következett az életünkben, amit soha 
eiíeltíjteni nem fogunk,  üisó ímadatuuknak 
tartsuk tehát, hogy a szenvedés és megnlázás 
korának tanulságait okosan fordítsuk  a jövőnk 
építésére. 

1918 ban elbuk'.uak, mert ez a katona 
nemzet felrúgta  a fegyelem  összefogó  hatal-
mát. Semmivé váltunk, mert egymásnak for-
dítottuk azt a puská', amely a világháborúnak 
annyi fényes  haditettét jelezte és a magyar 
katonai erényeknek annyi dicsőséget szerzett. 

Elbukunk, mert gyenge lábon állott a 
nemzeti öntudatunk. Num ismertük a magunk 
értekéit, nem akartuk megtalálni az egymáshoz 
vwze'ő utakat. Veszekedtünk, acsarkodtunk. 
M<ndig C3-.k egymásra, mindig osak egymás 
ellen., 

Éa a történelem súlyos huszonkét esz-
tendővel büntetett. A büntetést kitöltöttük. A 
bórtün kapui megnyíltak számunkra. Oct állunk 
a szabadság napeüoésében. Induljunk uj élet-
nek. Fogjuk kézen egymást és a testvéri sze-
retet összetartó erejével vértezzük fel  magun-
kat erre az uj elindulásra. 

Ebben az elindulásban pjdlg caak egyféle 
magyar embernek lehet letjogosu tBága. A 
fajáért  dolgozó, produktív muakát nyújtó, a népi 
kötelességeket önzetlenül Bzolgáló magyarnak. 

Az érdemszerzéseB érvényesülés gondola-
tán a mai idők átléptek. Ez a divat az uj 
magyar életbe soha vissza nem térhet. Aki 
dolgozott, aki szenvedett, aki ezt a huszonkét 
esztendős sorsot becsülettel vállalta, az egy-
ezurüen kötelességet teljesített. Kötelességet, 
ameiyet a jövőben még fokozottabb  mértékben 
kell a mi népünk felemelésének  szolgálatába 
állítani. Kötelességet, amelynek öntudatától, 
népi erénnyé való kiszélesítésétől függ  egy 
nemzet minden nehézségeket legyőző küzdő-
ereje. 

Ezek a mi ünnepi gondolataink, amelyek-
kel várjuk a magyar honvéd megjelenését a 
Hargita bércein. A magyar honvédét, — amely 
felvette  azt a puskát, amelyet 1918-ban a 
nemzetköziség mérge ÓB aa egymásnak-rontás 
ördöge kiütött a mi kezünkből éa a fegyver 
hatalmával hozza számunkra a felszabadulás-
nak minden kinoan61 többet érő ájándékát. 

Csikmegyén keresztül a történelmi percekben. 
A mindennapok magyar krónikása kUlaő körttmé-

nyek miatt még mindig a tónyek egyszerű rögaitéaére 
kénysaarlll, még aa olyan kifsjeahetetlGBÜl  örömtoijea 
történelmi eseményekkel kapnaojatosan la, mim napjaink. 
A helyaetnek megfelelően,  ünnepi külsőségek, sainek 
nélkül rögaltjük aa eaeményeket, ngy, ahogy leját-
aaédtak. 

Brdély magyarsága vá> okozásban élt. Várakoaás-
ban, remények kóaött. A feitamadáa  aaent bitével. Egésa 
lélekkel várta a diplomáciái lepásezoól kiszivárgó híre-
ket, a turnu aeverlni tárgyalásokat, A bécsi küiügymi-
niaaterl megbesaóiés blrere már kialakult a vélemény: 
moat vlaaaavonhatatlanul döntenek Borsunkról. Kl tudná 
ieirni a lelkekben lejataaódó folyamitokat?!  KI tudja 
papírra vetni, mi aajlott a aalvekben pénteken, augusa-
tna 30 án délután, amikor a világ antennái klBugaroa-
ták: köisépeurópal idóaaámltás aaerint déil 12 órakor 
volt a döntés. Eredményt 4 óra körül hirdetnek. Szem-
pillantás alatt felkaréj  aiauul a rádiók körül. A cso-
portok egyre aaaporodnak. Mi leaa velünk, hogy lessünk? 
nagy kérdéBe vibrál. 

Az uj határvonal. 
A döntésről aaóló aoronkirUii híradást, mely ne-

künk leírhatatlan örömet, mas testvéreinknek végtelen 
saomoiujágol hozott — kimondhatatlan lelkelaedéBael 
fogadta  mindenki. Egymásba kapcsolódnak éa beaaél-
nek a aaemek. u.elesre lendülne* a karok a patakok-
ban ömlik aa örömkönny. A budapaati rádió veaérlgaa-
gatója iBmertetl aa uj határvonalat. 

A határ a Kölegyánnél kezlődik. Saalonta alatt 
megy éaaakkelet felé.  Váradleatől Kissé keletre Hijó 
alatt, Telegd alatt vonul, onnan kiaaé dalkelet felé 
kanyarodik. Rsmetelórív alatt, nhoznan kíiutre halad 
Zentelke éa Nagykaiota kcal. Ijnen tovább keletre 
Gyalu, Kolozsvár és Koloaa alatt, majd éaaakkelet fölé 
fordul  éa Szanigothárd aíaH kanyarodik Ismét keletre. 
Köavelienüi Kecaed alatt menat, Ksbölkul mállott egye-
nesen delnek kanyarodik, .'ieaóoandol, uiely Uagyar-
orasAghoz tartozik, aieg'rí «•>. ts-wa ísm t̂ iiîiţrslesr') 
balad, MaroskeroEatur éa Nyárád.ő alatt, Balaváeár éB 
Maroató keit megy Nigy kend alá. Iinen egyenesen 
eaaakra SaékelykereBatur alá megy. Kiavetienül Kányád 
alatt Dálya, Deres, Zsombor éa Falsórákos alatt haiadva 
eléri BB O.t foiyó't.  A folyó  menit'n díifelé  fordulva 
Bölönnél indul ibmét delkeletnek. tt őpatak, Uzon, Nagy-
patak, Z igon alatt egyenesen keietl irányba fut  a tör-
ténelmi batár Barkáig pontoaan a regi törtenelml határ 
mentét követi. 

A bir vétele után egyre több ember jelent meg 
aa uccákon. Aa arcok augaraanak. A aaemek örömben 
röpködnek. Boldogan, mesaaemenő fegyelmezettséggel 
köszöntik egymáat aa emberek. Jjhemxó a nyugodt éa 
meggondolt magatartásra, hogy a román tlaatviaeiók 
órák mulya erieaüliek a szamukra la annyira fontoi 
döntésről. Igen aokan nyomban csomagolni kezdenek 
ea m^nelUieare gondolnak. Székelyek figyelmeatetlk: 
mábfól  év áll a rendelkezésre. Hová sietnek? 

Mozdul a Magyar Népközösség. 
A bécsi döntés kihirdetése után, Kolumbán Jjaeef 

dr. népközösségi elnök távoliétében Kovács Károly dr. 
képvlaelő veaal fel  aa érlntkeaéat Bjgdan Anrel nyug. 
tábornok-megyefőnökkel.  Kovács dr. nyomban folhiváj-
aal fordul  a varmegye lakÓBBágáhoa: rendre, fegyelemre, 
a 22 ev Ota várt pulaaalhoa mindenképpen meitó maga-
tartásra int mindenkit. A laWseág éru a saót, érzi a 
pillanat fontosságéi;  meaaaemenó fegyelmezettséggel 
fogadja  a birt. 

AugusatUB 31-én, szombaton reggel még a Náp-
közdsaeg kiáltványának korrektúráján dolgoatak, ami-
kor a hatóságok újból érintkeaeat kerestek a vezető-
séggel. Ei alkalommal már határoaott indítványok ke-
rüllek BBéba a rend köaöa fenntartáaa  érdekeben. 

Gyűlést tartanak a magyarok. 
Délután 3 órára gyüléare hívja KovácB dr. képvl-

aelő a magyar társadalom képvlaelőlt. A bír aaáguld aa 
uccákon. A református  egyhazköaBég tanácstermében 
üléaeaő gyülóa egyre nepeaebb leaa. A Népköaöaaég 
irodájában aaáaával jelentkeanek aaolgálattéteire aa 
emberek. 

KovácB dr. képvlaelő már aa előterjesatéseknél 
tart, amikor megjelenik Bogdan megyefőnök. 

— Eaekben a nehéa percekben — mondja a megye-
főnök  — örülök, hogy barátom Kováca Károly dr. kép-
vlselővel kerültem öaaae, aki nekem a világháborúban 
ezredtáraam volt. Tudom megértő, egéaa emberekkel 
van dolgom. Hiszem, hogy nincs olyan ellentét, amit 
bókóaen, jó egyetértéaael el ne >ehetne lntéani. Haaannk 
oda tehát, hogy Baékelyek éa románok a lehető legbé-
késebben váljanak el. Távoatunk jó emlékekkel, mert 
ha eaen nem ia, egy máa világon találkoahatunk, A 
magam réuéről mindent megírnak a kitűzött cél 
érdekében. 

BaBzáde további aorán bejelentette a megyefőnök, 
hogy megengedte a nemaetőraégnek felállítását.  A ke-
retek megsaerveaéae érdekében Baerveaő emberek ke-
reshetik fel  ae egyea köaaégeket. Ha valahol baj jelent-
kezik aionaal küldjonek kl fugyelmeaett,  megértő em-
berekot Kéri aa értekezletet haSBon oda, hogy a nem-
est! azlneket sehol Be bántaák. Ennek a gondolatnak a 
keresztülvitele aa annyira Baükaégea megértő magatar-
tás bizonyítéka leaa. 

Bogdan megyefőnök  beaaédét Ábrahám JAzaef  dr. 
ügyvéd fordította  magyarra, majd Kovács Károly bia-
toaltotta a távoaó kormányképviselőt, hogy a magyar-
ság a maga róaaéről mindent megteaa a békéa együtt-
működés éa elváláa érdekéhen. Fegyelmezett magatar-
tással fogja  várni aa elkövetkeaendő eaeményeket, ami-
ért caerébe haaonló magatartásra aaámlt. 

Állandó bizottság alakul. 
A magyefőnök  távozása uiáa Kovács Károly dr. 

javaslatára a gyülus Koiumbán Jóaaefdr.,  Kováca Ká-
roly dr., Ábrahám József  dr., Pitner Árpád dr., Dara-
dics Félix dr., ErőáS Péter dr. ügyvédek, Biró Ferenc 
főegperea-plehánoa  éa Kováca Pál ref.  lelkéaa tagokkal 
állandó blaottaág megsaerveaéaét határozza. Kimondja, 
hogy a blaottaág válaaaaon Baját kebeléből 3 tagu végre-
hajtó biaotlaágot. Egyidejűleg kimondja, hogy a külön-
böző, aürgős azerveaéal munkák elvégaéae céljából 40 
tagu aaerveaőbiaottaágot rendel a blaottaág mellé éa 
reodelkeaiaére. 

Üldöz a rossz lelkiismeret. 
Eaekben a nagy napokban a lelkiismeretnek nagy 

aaava van. AB elmnit évek minden cselekedete éa bűne 
tudatossá válik. Szombaton eate felejthetetlen  körül-
mények köaött találkoatuak a lelkiismeret páratlan 
munkájával. Ejte 11 órakor érlealtéat kaptunk a csendőr-
aaárnyiól, hogy: „Cslkaaentmártonon 100 ember körül-
vette a csendőrörsot éa állami iakolát. Kövekkel dobálja 
aa épületeket. Botb igazgató-tanítót éa a caendőrséget 
IsBnámoláara hívja ki. Géppuskákkal csendőrkülönít-
mény! kiiiuaubk ki. Ueujüna veiük a akadáiyoaauk meg 
minden kilengést." 

Ijy a hlr. A Népköaöaaég liletékaa szervei ntaal-
tása alapján Pototaky Krlatóf  kíséretében robog velünk 
Csiksaentmárlon felé  a csendőrök gépkocsija. A falu 
aaélén megállítjuk a csendőröket. Elősaor körül akarunk 
nézni. 

A falu  CBÖndeB. Lelket aem lehet látni aa ucoán. 
Csak a csendőraég ablakai vannak kivilágítva. Rövide-
sen kiderül, bogy a cslkaaentmártonlak egyik CBoportja 
Bolh igazgató-tanító köalamert erőaaakoa munkája éa 
aaemélye ellen tüntetett Eat minősítette zavargássá a 
rossz lelkiismerettel pároault élénk képaelótehetaég. 
Both igazgató éa táraal a csendőraégen aaoronganak. 
Laiaiiamereti kételyek köaött vergődnek. Saentül hiaalk, 
hogy a székelyek agyon akarják verni őket. Megnyug-
tatjuk: nem akar aenklt bántani a lakóaaág. Eaekben 
aa egéaa magyaraágra néave annyira ünnepélyea percek-
ben nem a bossau, hanem a klengeaatelődés B igaal 
megbéküléa hangulata él a felaaabadult  lelkekben. 

A rossz lelkiismeretet azonban nehéa, BŐt egyál-
talán nem lehet megnyugtatni. Aa ijedtaégtől aápadt 
arcok alatt vonagló Idegek nem hlaanek a aaivből jövő 
igaz szónak. Igy történt, hogy vasárnapra ujabb veaaélyt 
aaült a képaelet, mindaddig, mig Both lgaagató nr 
örökre távoaott aaereplése Balnhelyéról. 

Nemzetőrség szervezése. 
Vaaárnap reggel gépkocalk Baáguldanak a megye 

minden réaaébe. A megyei blaottaág málló kirendelt 
szerveaő csoportok már korán reggel megkeadték mun-
kájukat. A lakóaaág mindenhol örömujongáasal fogadja 
a 22 évea aaakadatian harcból Jól lamert embereket éa 
csoportokat. Sok helyen már aa elaő pillanatban zárt 
katonai resdben és a Baemttnk előtt zajló 22 évea ki-
aebbaégt elet után bámulatra méltó fegyelemmel  vonul 
fel  éa kínaija szolgálatait a férfi  lakóaaág. Örömkönnyek 
folynak  a gond ea nyomorúságtól mélyen baráadáa 
arcokon: megértük eat a napot la I 

Orgiát Ölnek a rémhírterjesztők. 
A magyar honvédség bevonulásáig mindenkire 

aulyoa köteleaaltaég bárul. Vaaregyelemmel kell vlael-
kedni, hiaaen aa egész világ aaeme kiaéri minden élet* 
megnyilvánulásunkat. A világnak ujbél meg kell győ-
aódote, bogy eaen a földön  dicső múltra vlaaaateklntő 
katonanep méltó leaaármaaottjal laknak, akik bajban, 
nyomorúságban épngy, mint a határtalan öröm percei-
ben hagyományaikhoa méltóan tndják megállani a 
Helyüket. Bz — jól tudjuk — elhatározott aaáadóka 
mindenkinek. 

Bal a belyaetből fakadó  elhatárolást akarják rém-
birok terjesztésével megaavarnl, Eaért a híreket min-
denkinek elaő kötelessége ellenőrlanl, mielőtt tovább 
adná. A helyaet Jellemzésére néhány égbekiáltó rémhírt 
rögaltttnk. 
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RÉ8ZBGH VIKTOR 

Huszonkét esztendő után, 
Csikvára>egye iámét visszakerült Magyar-

országhoz. A becai döntés után magyar föld 
lett mediat a Hargita alja. 

B.ső szavunk szálljon a M ndenliató Isten-
hez. Adjunk hálát, hogy megengedte érnünk 
ezt H történelmi pillanatot, hogy keresztül vé-
szelhettük a nehéz két évtizedet. 

A történelem kereke előbb fordult  mint 
ahogy azt azelőtt huszonkét esztendővel gon-
dolni lehetett. A népek sorsát intéző Gondvi-
selés gyorsabb ütemben hozta az 1918 ban 
elbukott nemzetünk számára a feltámadást  mint 
«hogy remélni mertük. 

Mi kisebbségi magyar aoraot élő csiki szé-
kelyek mindenkor hittünk a magyar igazság 
diadalában, amely ma ütött a számunkra. Akár-
mennyire nem tudjuk még felmérni  egészen 
ttnuak a súlyát, de ma már valóság lett belőle. 
Az otthonnak, a szabadságnak boldog nyugal-
mát sugározza közénk. 

Nem szabad azért egy pillanatig sem meg-
szédülni attól ae ölömtől, amely ma reánk 
szakadt. Az elmúlt husa esztendőnek a tanul-
ságai sokkal közelebb fekszenek,  semhogy 
azokat elfelejtve  a vigadozás meddő korsza-
kába kezdhetnénk. 

Az öröm percei után, a komoly munka 
hétköznapjai kell következzenek, amely minden 
magyar számára parancsoló kötelességeket tar-
togat : A népünkért való önzetlen munkának, 
a fegyelmezett,  egymás támogatását szolgáló 
imnka kötelességeit. 

Mi 1918 ban elbuktunk. Olyan huszonkét 
esztendő következett az életünkben, amit solut 
oUelejtem nem fogunk.  Hiisó ieiadatuiiknuic 
tartsuk tehát, hogy a szenvedés és megfázás 
korának tanulságait okosan forditsuk  a jövőnk 
építésére. 

1918 ban elbuk.uak, mert ez a katona 
nemzet felrúgta  a fegyelem  összefogó  hatul 
mát. Ssmmivó váltunk, mert egymásnak for-
dítottuk azt a puská', amely a világháborúnak 
annyi fényes  haditettét jelezte és a magyar 
katonai erényeknek annyi dicsőséget szerzett. 

E:buk<unk, mert gyenge lábon állott a 
ü&aizeti öntudatunk. N«m ismertük a magunk 
értékéit, nem akartuk megtalálni az egymáshoz 
VHze'ő utakat. Veszekedtünk, acsarkodtunk. 
Mindig c3-.k egymásra, mindig caak egymás 
ellen. 

ÉJ a történelem súlyos huszonkét esz-
tendővel büntetett. A büntetést kitöltöttük. A 
börtön kapui megnyíltak számunkra. Ott állunk 
a Qzabadaág nap&üvésében. Induljunk uj élet-
nek. Fogjuk kézen egymást éa a testvéri aze-
retet összetartó erejével vértezzük fel  magun-
kat erre az uj elindulásra. 

Ebben az elindulásban pjdig caak egyféle 
magyar embernek lehet letjogosu tsága. A 
fajáért  dolgozó, produktív munkát nyújtó, a népi 
kötelességeket önzetlenül szolgáló magyarnak. 

Az érdemszerzéaes érvényesülés gondola-
tán a mai idők átléptek. Ez a divat az uj 
magyar életbe soha vissza nem térhet. Aki 
dolgozott, aki szenvedett, aki eat a huszonkét 
esztendős sorsot becsülettel vállalta, aa egy• 
szerűen kötelességet teljesített. Kötelességet, 
amelyet a jövőben még fokozottabb  mértékben 
kell a mi népünk felemelésének  szolgálatába 
állitani. Kötelességet, amelynek öntudatától, 
népi erénnyé való kisaéleaitéaétől függ  egy 
nemaet minden nehéaaégeket legyőző küzdő-
ereje. 

Ezek a mi Ünnepi gondolataink, amelyek-
kel várjuk a magyar honvéd megjelenését a 
Hargita bércein. A magyar honvédét, — amely 
felvette  aat a puskát, amelyet 1018-ban a 
nemzetköziség mérge éa aa egymáanak-rontás 
ördöge kiütött a mi kezünkből éa a fegyver 
hatalmával hoaaa számunkra a felsaabaduláa 
nak minden klnoan6l többet érő ájándékát. 

Csikmegyén keresztül a történelmi percekben. 
A mindennapok magyar krónikása klilsó körülmé-

nyek miatt móg mindig a tények egyszerű rögzítésére 
kényszerül, még az olyan kifejezhetetlenül  örömtoijes 
történelmi eseményekkel kapcsolatosan is, mini nspjalnk. 
A helyzetnek megfelelően,  ünnepi külsőségéi, színek 
nélkül rögzítjük aa eseményeket, ngy, anogy leját-
szódtak. 

Brdély magyarsága várakozásban élt. Várakozás-
ban, remények köaött. A feitamadáa  szent hitével. Egész 
lélekkel várta a diplomáciát lepáaeioől kiszivárgó híre-
ket, a tnrnn Beverinl tárgyalásokat. A bécsi külügymi-
niszteri megbeBséiéa hlrere már kialakult a vélemeny: 
moat vlsssavonhatatianul döntenek Borsunkról. Kl tudná 
leirnl a lelkekben lejatasódó folyamatokat?!  Ki tudja 
papírra vetni, ml najlott a szivekben pénteken, auguaa-
tus 30 án délután, amikor a világ antennái klsugaroa-
lúk: köfsépeurópal  idŐBaámltáa sserlnt déli 12 órakor 
volt a döntés. Eredményt 4 óra körül hirdetnek. Szem-
pillantás alatt felkaréj  aiafcul  a rádiók körül. A cso-
portok egyre BBBporodnak. Mi leaa velünk, hogy ieaaünk? 
nagy kérdése vibrál. 

AZ uj határvonal. 
A döntésről aaóló soronkivüii híradást, mely ne-

künk leírhatatlan örömet, maB testvéreinknek végtelen 
szomoruiágut hozott — kimondhatatlan lelkelaedésaei 
fogadta  mindenki. Egymásba kapcsolódnak és beszél-
nek a ssemek. ölelésre lendülnek a karok a patakok-
ban ömlik aa örömkönny. A budapesti rádió veaérlgaa-
gatója Ismerteti aa uj határvonalat. 

A határ a Kölegyáauál keziódik. Szalonta alatt 
megy éaaakkelet felé.  Váradlestől slaaé keletre Hajó 
alatt, Telegd alatt vonul, onnan kiBBé dalkelet felé 
kanyarodik. Remetelórév alatt, ahonnan kjlutre halad 
Zentelke és Nsgytaiota kcal. lanen tovább keletre 
Gyalu, KolosBvár es Kolosa alatt, majd északkelet fölé 
fordul  éa Szentgolhárd aiat; kanyarodik Ismét keletre. 
KöBvetienüi Kecsed alatt menat, Ksbölkut melleit egye-
nesen dalnek kanyarodik. Mezőoandot, mely Magyar-
országhoz tartozik, meg'-*: • >. !a-??n !am*t liiiKaleire 
halad, Maroakeresatur éa Nyárád.ó alatt, Balaváeár éa 
Maroató közt megy Nigykend alá. Iinen egyenesen 
ezzakra Székelykeresstur alá megy. Közvetlenül Kányád 
alatt Dálya, DarzB, Zsombor és Felsőrákos alati haladva 
eléri ae O.t folyót.  A folyó  menün deifelé  fordulva 
Bölönnél indul iámét delkelelnek. tí ópaiak, Uzon, Nagy-
patak, Zigon alatt egyenesen keietl irányba fut  a tör-
ténelmi halár Barkáig pontoaan a regi törtenelml határ 
mentét követi. 

A hir vétele után etyre több ember jelent meg 
BB uccákon. AB arcok sugarzanak. A szemek örömben 
röpködnek. Boldogan, messzemenő fegyelmezettaéggel 
zoszönlik egymást az emberek. üzemié a nyugodt éa 
meggondolt magatartásra, hogy a román tiaaiviseiók 
órák mulya eneaüitek a Bzamukra la annyira fontom 
döntésről. Igen aokan nyomban csomagolni kezdenek 
ea m^nekUieare gondolnak. Székelyek figyelmeztetik: 
mábfál  év áll a rendelkezésre. Hová sietnek? 

Mozdul a Magyar Népközösség. 
A bécsi döntés kihirdetése után, Kolumbán Júaef 

dr. nepközöaaég! elnök távollétében Kovács Károly dr. 
képviselő veaal fel  aa érlnlkeaéat Bjgdan Aurai nyug. 
lánornok-megyefőnökkel.  Kovács dr. nyomban felhívás-
sal fordul  a varmegye lakóaaágához: rendre, fegyelemre, 
a 22 ev óta vári piilaaatboa mindenképpen meitó mBga-
lartáara Int mindenkit. A la'ióaeág érti a saót, érzi a 
pillanat fontosságát;  messzemenő fegyelmez  ott seggel 
fogadja  a birl. 

Augusztus 31-én, szombaton reggel még a Núp-
közöBBeg kiáltványának korrektúráján dolgoaiak, ami-
kor a hatóságok újból érintkeseai kerestek a vezető-
séggel. Ez alkalommal már határOBOtt indítványok ke-
rüllek BBÓba a rend kösöa fenntartása  érdekeben. 

Gyűlést tartanak a magyarok. 
Délután 3 órára gyliléare hívja Kovács dr. képvi-

selő a magyar társadalom képviselőit. A btr száguld aa 
uccákon. A reformálna  egyházközség tanácstermében 
üléBoaő gyűlés egyre népeaebh leaa. A Népköaöaaég 
Irodájában azáaávai jelentkeanek aaolgalattételre aa 
emberek. 

Kováca dr. kápvlaelő már az előterjeaatéaeknél 
tarl, amikor megjelenik Bogden megyefónök. 

— Eaekben a nehéa percekben — mondja a megye-
fónök  — örülök, hogy barátom Kováca Károly dr. kép-
viaelóvel kerültem ossae, aki nekem a világháborúban 
ezredtársam volt. Tudom megértő, egész emberekkel 
van dolgom. Hiszem, hogy nlnca olyan ellentét, amit 
békésen, jó egyetértéssel el ne lehetne lntéani. Hassunk 
oda tehát, hogy Baékelyek és románok a lehető legbé-
késebben váljanak el. Távoazuuk jó emlékekkel, mert 
ha ezen nem is, egy máa világon találkozhatunk, A 
magam rézzéről mindent megteszek a kitűzött cél 
érdekében. 

Beszéde további aorán bejelentette a megyefőnök, 
hogy megengedte a nemzetőrségnek felállítását.  A ke-
retek megszervezése érdekében szervező emberek ke-
reshatik fel  aa egyes köaaégeket. Ha valahol baj jelent-
kezik asonaal kűldjunek kl fegyelmeaett,  megértő em-
bereket Kéri aa értekezletet hasson oda, hogy a nem-
zeti Bilneket aehol ae bánlaák. Ennek a gondolatnak a 
keresztülvitele aa annyira szükaégea megértő magatar-
tás bizonyítéka leaa. 

Bogdan megyefőnök  bezzédét Ábrahám Józaef  dr. 
ügyvéd fordította  magyarra, majd Kováca Károly Illa-
tosította a távoaó kormányképviselőt, hogy a magyar-
ság a maga réazárői mindent megteaa a békea együtt-
működés ÓB elválás érdekéhen. Fegyelmeaett magatar-
táaaal fogja  várni aa elkövetkezendő eseményeket, ami-
ért cserébe hasonló magatartásra aaámlt. 

Állandó bizottság alakul. 
A magyefőaök  távoziaa uiáa Kováca Károly dr. 

javaslatára a gyülea Koiumhán Jóaaefdr.,  Kováca Ká-
roly dr., Ábrahám Józaef  dr., Pitner Árpád dr., Dara-
diCB Félix dr., Erőaa Péter dr. ügyvédek, Biró Ferenc 
fóasperes-plehános  éa Kováca Pál ref.  lelkéaa tagokkal 
állandó bizottság megaaerveaéaét határozza. Kimondja, 
hogy a bizottság válaaaaon aaját kebelébői 3 tagu végre-
hajló biaottságot. Egyidejűleg kimondja, hogy a külön-
böző, aürgőa Bservezésl munkák elvégzése céljából 40 
tagu Bservesőbiaoltságot rendel a bizottaág mellé és 
rendelkeaéBére. 

Üldöz a rossz lelkiismeret. 
Eaekben a nagy napokban a lelkiismeretnek nagy 

asava van. AB elmúlt évek minden caelekedete ÓB bűne 
tudatossá válik. Szombaton este felejthetetlen  körül-
mények között találkoztunk a lelkiismeret páratlan 
munkájával. Eate 11 órakor értesítést kaptunk a caeudór-
az árny tói, hogy: „Calksaentmártonon 100 ember körül-
vette a csendórörsot és állami lakolát. Kövekkel dobáija 
aa epületeket. Both igazgató-tanítót éa a caendőraéget 
isaaámolásra hivja ki. Géppuskákkal ciendórkűlönit-
meuyl küiuoutik ki. Meujtina velük a akadályozzuk meg 
minden kilengést." 

Ijy a hir. A Nápkösösség Illetékes saervel utasí-
tása alapján Pototaky Krlatóf  kíséretében robog velünk 
Csikaaentmárton felé  a csendőrök gépkocsija. A falu 
saélén megállítjuk a csendőröket. Először körül akarunk 
nézni. 

A falu  csöndes. Lelket sem lehet látni az ucoán. 
Csak a csendőrség ablakai vannak kivilágítva. Rövide-
sen kiderül, hogy a caikaaantmártonlak egyik csoportja 
Both igazgató-tanító köalamert erőaaakoa munkája éa 
aaemélye ellen tüntetett. Eat minősítette zavargásaá a 
roaaz lelkiismerettel párosult élénk képflelőteheUég. 
Both igaagató éa táraai a csendőrségen aaoronganak. 
Lelkiismereti kételyek között vergődnek. SsentUJ hiszik, 
hogy a Baékelyek agyon akaiják verni őket. Megnyug-
tatjuk: nem akar aedklt bántani a lakóaaág. Eaekben 
aa egéaa magyarságra néave annyira ünnepélyes percek-
ben nem a boaaau, hanem a klengesatelődéB a igaal 
megbéküléa hacgulata él a felaaabadult  lelkekben. 

A roaaz lelkiismeretet azonban nBhéa, BŐt egyál-
talán nsm lehet megnyugtatni. As ijedtségtől aápadt 
arcok alatt vonagló idegek nem hlaanek a Bzivből jövő 
igaz szónak. Igy történt, hogy vasárnapra ujabb veaaélyt 
Baült a képaeiet, mindaddig, mig Both Igaagató ur 
örökre távozott aaerepléae sslnhelyéről. 

Nemzetőrség szervezése. 
Vasárnap reggel gépkocsik Bságuldanak a megye 

minden réBaébe. A megyei bizottság mellé kirendelt 
szervező caoportok már korán reggel megkezdték mun-
kájukat. A lakóaaág mindenhol örömnjongáaaal fogadja 
a 22 éves szakadatlan harcból jól Ismert emberekot éa 
csoportokat. Sok helyen már az első pillanatban zárt 
katonai rendben ós a saemünk előtt zajló 22 évea ki-
aebbségi elet nian bámulatra málló fegyelemmel  vonul 
fel  éa kínálja szolgálatait a feifl  lakósBág. Örömkönnyek 
folynak  a gond OB nyomoruBágtól mélyen barázdás 
arcokon: megértük ezi a napot 1BI 

Orgiát ülnek a rémhírterjesztők. 
A magyar honvédség bevonuláaáig mindenkire 

aulyos kötelezettség bárul. Vasregyelemmel kell visel-
kednl, biaaen aa egéBz világ szeme kíséri minden élet-
megnyilvánulásunkat. A világnak njbél meg kell győ-
aődoie, bogy eaen a földön  dlcaő múltra vlaBaateklntő 
kalonanép málló leaaármaBOltJai laknak, akik bajban, 
nyomorúságban épugy, mint a határtalan öröm percei-
ben hagyományaikhoa méltóan tudják megállani a 
helyüket. Ez — jól tudjuk — elhatározott saándéka 
mindenkinek. 

Ezt a helyzetből fakadó  elhatároaáat akarják rém-
hirok terjesztésével megzavarni. Ezért a híreket min-
denkinek első kötelessége ellenórlanl, mielőtt tovább 
adná. A halyaet jellemzésére néhány égbekiáltó rémhírt 
rögzítünk. 
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Hétfőn  Gylmeavölgye falé  aaáguld velünk n gép-
koeaL Caikaaépvlaen aok máa köaött aaaal • hírrel fo-
gadnak, hogy a „loU caendórörmaatert megölték.* A 
hlrterjeutőllalapoianlahordjnk. Gylmesfelaőlokon  már 
a caikrákoal éa gyimaai csendőrörmeaterek halálát re-
besgetik • mindenttndik. Qylmeak3aéplokon a gylmea-
bükkl éa gylmeafelaőlokl  caeadőrök meggyllkoláaát em-
legetik. Gyimeaen padig a „meggyilkolt" órmeaterektól 
uemélyesen aaereanek be érteaüléaeket a rémhlrter-
jeaatők. 

Aa egéaa vármegyében egyetlen csendőrre aem 
emeltek keaet a aaékelyak. Sok köaaégből már aa elaő 
pillanatban eltávoztak aa őrsök. Teljeaen fölösleges 
.előrelátás' volt. Mindenhol együttműködnek a nemiet 
óralaknlatok a csendőrökkel, sőt a lakóaaág aeglt cso-
magolni a távoaó rendlentartó köaegeknek, aaekereket 
bocsát a rendelkeaéattkre. 

Gyergyócsomafalván  Igen jellemaó aaet játaaódott 
le. Két caendírörmestere volt a falunak.  Egyik meg-
értő ember, máalk minden kákán bogot tatait. Távo-
a teakor aa egyik őrmeatert megéljenezték. Máalkat — 
•lóvlgyáaatoaaágból — nemaetőrra) klaérte ki a faluból. 

Magyar—román vegyes 
bizottság ülése. 

A végeredményében apró. de igen jellemaó helyi 
eseményekkel párhuzamosan Nagyváradon magyar-
román vegyea katonai biaottaag ült öaaae a terület-
átadáa kérdéseinek megbeaaéléHe tárgyában. A magyar 
küldöttaóget leírhatatlan lelkeaedéaael fogadta  Nagyvá-
rad lakóBBága. A gépkocsikat örömmámorban tomboló 
tömeg fogta  körül éa klaérte a vároa báaára. A M. T, 
I. munkatársa jelentése aaerint kéaó éjjel la a város-
élő nép történelmét éa megállapítjuk: ea a Ezékely 
aora. A aaékely nép élete áldoaatoa. Mi padig büaakén 
adjuk eat a fiatal  eletet áidoaatui azért az örömért, 
amit pár nap mnlva kapni fogunk. 

— Ebben a gyászos pillanatban — folytatja  a 
plebánoa — nem átkoaunk, nem gyaláauak, nem vádo-
lnak és nem Ítélünk el senkit. ítél aa latén a hlaaaük 
a földi  igaaaágaaolgáltatáa ia. 

— Kopaca Bélát élete teljében, 37 évea korában, 
köteleaaége teljeaiiéae köaben érte a halál. A falu 
mélyaégea réaavétét hozza a koporaóhoa B kijelenti, 
bogy aaját halottjának tekinti. Méltó alremléket fog 
állítani emlékének. Aaonban Kupaca Béla családapa la 
volt. OJÍ, mélyaégea hitünkkel fordu  ok mélyen Bujtott 
családjához a kérem: nyugodjanak meg a jóságon Is-
ten akaratában, hiaaen a sir nem örök. Aa édesanya 
legyen büaake, hogy fia  példaképe volt éa aa la marad 
a becaületea polgárnak. A két árva gondoljon mindég 
arra, hogy Baerető, gondoa édesapjuk szeme aa égből 
ia rajtnk van éa értük imádkoalk. A aoko.'ó feleséget 
arra ktrjük nevelje gyermekeit édeaapjukhoa hasonló 
haaanoa ÓB becaületea polgároknak. Hidd hulljanak a 
könnyek, auhogjon a fájdalom,  mert ez könnyít. Bilal 
— viaaontiátáara I 

— E alr mellől hlvelmbea la van még néhány 
aaavam — fejeal  be beaaédét Márkoa plebánoa. — MoBt 
kell megmutatnia a aaékelyaégnek fegyelmeaettaégét 
éa higgadtságát. Na tegyen aenkl olyant, ami kihívás 
volna aaokkal Baemben, akik moat aokat veaatettek a 
akiknek fájdalmát  nekünk, a aokat aaenvedett népnek 
meg kell értenünk a hisaem meg la értjük. A teljea 
feltámadásig  ne legyen több áldoaatunk, több kopor-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

MiMgiéa b«aoá»elé levél. 
HI. 

Boldogfalva,  Kis a Nagygalambfalva  volt Kis a Nagy-
boldogasszonyfalva,  Uomoródszentmárton, Homoródszentpál, 
Homoródszentpiter, llomoródremete s Homoródkarácsonyfalva. 
Jelenleg Szentmárton lakóssága túlnyomóan unitárius, refor-
mátus ; kevés római katolikus van, elég aokan baptisták. 
Görög katolikusok régebben a falu  egyik kisebb résziben 
Kistalaban éltek, ott volt kápolnájuk, ma a piactéren az uj 
állami iskola mellett szép helyen áll az újonnan ipiilt 
templom. Uivei a régiek mellett a hivatalnokokból, illetve 
az állami emberekből rekrutálódnak, vagy a román nevii 
protestánsok tértek át. Suciu Péter ambiciózus pap, ki lel-
kesen teljesiti s szolgálja hivei lelki üdvösségét. A litur-
giát kivéve minden más egyebet magyarul végez, igy is 
prédikál; mert híveinek zöme még nem ért románul. 

Megértő, jó ember s tudja, hogy ez a vidék túlnyomó 
részben római katolikus volt, azért templomát lizzieuxi szent 
Teréz tiszteletére szenteltette fel,  szent Mártont hagyta a 
római katolikus híveknek, hogyha majd többen lesznek n 
templomot építenek, akkor az visszakapja régi védőszentjét, 
akiről a községet elnevezték. Ugy a helybeli pap, mintáz 
abásfalvai  Filip János nOtlenek, igazi római szellem hatja 
át lelküket. Mindketten végzett tanítók, de csak ez utóbbi 
tanít az állami iskolában. A görög katolikus templomban 
tartottam meg a 8 napos missziót magyarul. Naponkint este 
8 órakor prédikáltam, mikor a nép a mezei munkájáról haza 
jött Előzőleg az iskolában vetitőkipes előadásokat tartott 
a két lelkes pap felváltva  az Ur Jázns életéből, hogy igy 
összehozza az embereket s lelkileg előkészítse őket Szépen 
eljövögettek. Vége felé  egyik este megáldottam a magammal 
hozott keresztet a felállítottam  a templomban. Még tavaly 
Máramarosszigeten misaziózva, egy német tanárnő Wyrsch 
Blanka megkért, hogy legyek segítségére nemea tervében. 
Ugyanis az a szenvedélye (istenes passzió I), hogy templo-
mokban 14 st&ciós keresztntat kéazitett, hogy a hivek a 
szenvedésekben erőt vigaszt merítsenek. Már több esetben 
sikerült; a környékben minden templomban megvan. Felaján 
lott egyet, hogy ahol jobbnak gondolom, adjam oda. Én 
mindjárt talumra gondoltam. A mult nyáron már elkészült, 
alkalmilag elhozták hoazim a nálam várt egéaa tavaszig. E 
H állomáaoa keraaxtutat oipeltem magammal „ea lett a 

aónk. Ea aa egy legyen alóg aa egéaa aaékelység min-
den bűnéért az Egek Ura előtt. 

A beszéd alatt aaem nem maradt azáraaon. Mély 
réaavéttel. aaaal a aaent elhatároaáaaal hagyta el a 
alrkertat a köaOnaég, hogy fegyelmeaetten  caeleksalk 
éa vár. Vár, a mig még várni kell. 

Felrobbant bombavető repülőgép. 
Gaál Alajoa dr. gyergyóBaentmlklóal orvoa lrányl-

táaa éa rendelkeaéael aaerint szervezkedik, készülődik 
Qyergyó népe. Nemaetőraég megaaerveaéaével vannak 
elfoglalva  a falvak,  amikor Qyergyóaaentmiklóa éa 
Tekerőpatak köaött nagy bombavető repülőgép hna 
délre. Aa uccákon aétálók arra leaanek figyelmesek, 
hogy a repülőgép motoija furcsa,  tompa hBngot ad, 
majd füst  csap kl belőle. A követkeaő máaodpercben 
ember ugrik kl a gépből, ejtőernyője hatalmaa gomba-
ként lebeg a levegőben. Pár másodperc mnlva máalk 
ember ngrlk kl a gépből, de fennakad.  Abban a pilla-
natban lángba borul a irtóatató sebességgel nyílegye-
nesen anban földre  a gépmadár. A robbanáa aajára 
helyeslőre etetőket megdöbbentő kép fogadja.  A három-
motoros gép mintegy négyaaáa négyaaögméterea terü-
leten van aaerta szórva, Egy főhadnagy  és egy hadnagy 
fellamerhetetlenaégig  össaeauaott teate hever a roncsok 
köaött. A köaell kla erdő felől  Mureaan repülőőrnagy 
köaeledik. Neki Blkerült egyedül kiugrani a gépből éa 
megmenekülni. Mélyaégea réaavéttel áll bajtáraal földi 
maradványai előtt. 

Qyergyói nemzetőrség. 
A gyergyó medence falvaiban  il fegyelmeaetten 

teljesítenek aaolgálalol a nemaetőraég alakulatai. A 
nemaetőrök „Magyarőraég" felirattal  Jobb karukon fe-
hér aaaiagot hordanak. Eţyetleu faluból  Bem érkeaett 
aavaró jelentés. A rémhlrterjeaatőket, akik aerényen 
dolgoanak a noha a legtöbb esetben egéaaen Jóhlaaemü, 
könnyen blvő éa beaaéltd Bzereplő emberekből kerül-
nek kl — könyörtelenül leleplezik. 

Qázolt a gépkoosi. 
Gyergyóalfalunak  la halottja van. Az ldegea han-

gulatban legtöbb eaetben őrült aebeaaéggel hajtanak 
a gépjármüvek. Gyergyóelfaluban  édesanyja Baeme-
láttára került egyik katonai gépkocal kerekei alá Si-
mon István gaada 12 éve8 leáaykája. A gyermek aaon-
nal meghall. A gépkocsiból kiugró őrnagy már nem 
tudott aegltenl a aaerencaéllenaégan. 

Az udvarán lőtték le. 
A bosszú aoha aem pihen, A boaaanálláat haj-

szoló ember előtt nincs ezantBég. Csikcsatóaaegen eze-
ken a napokon ia haláloa áldoaatot követelt a bosaau. 
Gyilkolt a fékeveazlett  emberi gyűlölet. 

Darvaa Lajoa községi pinatárnok háaa egyik 
ablakára két lövéat adlak le. A CBÜrpadláaon alvó 
pénatárnok a lövöldöaéare felébredt,  udvarra aletett. 
Ailg lépett kl a csűre kapuján újból eldördült a revol-
ver a Darvas halálos sebbel esett ösaae. Mire segít-
ségére alettek, halolt volt. A gyilkos elmenekült. A 
tetteat aa áldoaat haragosai köaött kereBik. Minden 
bizonnyal meg la találják a aa egéaa köavélemóny elé 
állítják. Hadd Ítélkezzék afelett  aa ember felett,  aki 
aa általános öröm, mindenki által tlaztelt perceit haaa-
uálta fel  aljaa terve kereaatülvltelére. 

keresztem háza. A plébános nagyon megőrült, mert 14 azép 
képpel lett díszesebb amúgy is kedves, meleg temploma. 
Beszédében hi is emelte, hogy német nő adta, magyar pap 
hozta a román templomba díszelegnek a képek, milyen szép 
összhang lett a három náció, nemzetség között, a katolikus 
hit egy s egységet teremt a különböző nyelvek között, mert 
a szeretet egy s a különböző feladat  lebontja s a szeretet 
egy nyelvén megérteti egymással őket 

Még Oklándról is eljött a szentmisszióra dr. Cionca 
Macedón járási tőszolgabiró teleBégével s a járási főorvosék-
kal, bogy jó példát adjanak a az isteni kegyelemben része-
süljenek. Ók is gyönyörködnek a kiváló művésznő Cihlárné 
Zs. Jolán festette  remek keresztúti képekben. Suciu Péter 
kollegám büszke lehet méltán erre, mert ama vidéken még 
csak az ő templomában vannak meg. Filip kollega meg is 
kért, hogy Abásfalvára,  az ő templomába is szerezzek egyet, 
mert ott is nagyon elkelne. Valóságos missziót teljesít a 
protestáns tengerben Krisztus keresztutja, Ö mondta: Ha 
felmagasztaltatom  a keresztfára,  mindenkit magamhoz vonzok. 
Bár a tévelygő lelkek a kereszt fényében  megtalálják az 
igazi utat mennyei Atyjokhoz I Dr. Cionca Macedón főszolga-
bíró ur érdeme, hogy Szentmártonkan van katolikus templom, 
ő is boldog lett, hogy benne már áll a keresztút is. Wyrsch 
Blanka úrnő nem is tudta, hogy nemes tettével lassankint 
egyengeti az egy akol és egy pásztor útjait. Gemene Józsi 
öcsém a jegyzöségi titkár töltötte be a kántori tisztet na-
gyon ügyesen. Misszióra kijött Imre bátyám ia két fiával 
Bandival a Lacikával, kellemessé tette ezzel édesanyámnak 
s nekem az ott eltöltött időt. 

Zottich Vince barátom ii meglátogatott feleségével 
Margitkával, hogy, megismerjék falumat  a az in drága, jó 
aranyos-lelkü édesanyámat. Uétiő este szekérrel bementem 
édesanyámmal s Eta húgommal Udvarhelyre; bátyámékhoz 
beugrottam elbúcsúzni, kikísértek az állomásra, Vinoéoskiik 
is kijöttek a fájó  szivvel s drága emlékekkel elhagytam 
Udvarhelyt, hogy a 8 napi ünnepi hangulatból telibredjek a 
szürke, robotos hitköznapi iletre. 

Alig voltam öt egész napig csendes, kis ceilám, lakója, 
máris a kötelesség kiszólított az élet színpadára. Április 
27-in ^ megint nyakamba vettem a világot, de nem kellett 
messzire mennem, csak a közeli Bethlen községbe. Román 
húsvétvasárnap este kezdődött a 8 napos misszió. Délelőtt 
egyik filiába  Apanagyfaluba  mentem, hogy a buzaszentelist 
megtartsam s bemutatkozzam s előkésxitiem a kia missziót, 
melyet pirhoaamoaan itt ia megtartsak. 

Szesztilalom kell 
minden vonalon. 

Rsngeteg bajt, nyomornaágot okoaott a aaeaa 
köaöttünk. Bok embert, egésa caaládokat taaaltott nyo-
morúságba egy-egy helyrehoahatatlan szefzjőzős  han-
gulat. A korcsmáz áa éa következményei nyomán va-
gyonok váltak kámforrá.  Mindenki tudja ebben a vár-
megyében, hogy jóaanon a saekelynél nem él meg-
értőbb, tlBatelettndóbb, egymáat aegltőbb éa megbe-
csülőbb nép a főidőn.  A Bzeaa aaonban felborii.  El-
homályosítja aa agyakat a határtalan lángra lobbantja 
a gyűlöletet. 

Mindebből önként kSvetkealk, hogy különöaen 
moat a legerélyeaebb Baesatllalomra van aaükség. 
Halyeaen Járt el Kolumbán dr. elnökletével a vármegyei 
blaottaág, amikor aaigorn szesztilalmat rendelt el. 351 
utasította aa eílenóraéaael megbízott nemaetőraéget, 
hogy aaükaég esetén pacaételjék le a korcsmákat. 

Érteaüléaűnk aaerint aok helyen, egyea ltalmérők 
zúgolódnak a rendalkeaéa ellen. Nem akarják mag-
érteni a helyaetet a a aneaafogyaaatáa  aaempontjábél 
házaelőtt állott a tömeg. Ünnepelte a magyarhonvédeket. 

A vegyeablaottság határoaata alapján a bukaresti 
Rador távirati Iroda aaerint a kdvetkeaő Borrendben 
szállja meg a magyar honvédaég a döntő biróaág hatá-
roaata alapján Magyarországhoz vlaaaakerUló területeket. 

Szeptember 5 én: Éraelénd—Akna«ugatag— Ró-
aálla vonalig nyomni elő a honvédség, Erendréd, h -
káván, Saatmárhegy éa FÖIEŐVÍBÓ közBégek kivéteiéve. 

Sieptember 6 án, Felkér, Tolegd, Somlyéujfalu, 
Bzáldobágy, Alsóaaopor, Szllágylllyéafalva,  tovább) 
Alaóferaeaely,  Felsőbánya, Magyarlápos, Birsa köte-
gek vonalánál pihen meg éjaaakára aa előnyomulás. 

Sieptember 7-éu: É eBd, Sailágyaomlyó, Szllá̂ y-
caeb, Naszód beaárólag az előnyomulás határa. 

Saeptember 8-án: Csúcsa—Rstteg éB a Kelcmec 
havasokon áll meg a honvédség. 

Sieptember9 ón: Bánfflbunyad—Hajda—Siamu.t 
újvár—Sziaarégen, aa 1777-es magaslat, Parajdiói 1 
kiióméterre. 

Saeptember 10-én: Saékelykereaatur—Gyer^yó-
aaentmlklÓB. 

Szeptember 11-én: Rákoa (Udvarhelymegy c) T u < n áil 
Saeptember 12-én: Apácaa éa KóvdlváBarhelytó. 

16 kilómérre éaaakra fekvő  pont. 
Szeptember 13-án: a fennmaradó  részek a határig. 

Munkában az erkölcstelen 
kiszámítás. 

Nem aalveaen teaaaük, de tárgyilagosságra törekvő 
eaeményrögaitőnek köteleaaége ÓBarevennl aat is, amu 
nem szeretne látni. Kereakedelmünkről van azó. K írua-
ktdalműnkről, melyre mostani körülményein;: köaött 
nagy aaerep várt. Moat kellett volna megmutatni aa 
Igaal kereBkedelml aaaktudáat a aat, hogy aa árucseré-
vel foglalkoaó  embernek a pénze mellett aalve éa meg-
ingathatatlan felaóbbrendü  nemaell érzése ls van. Hit-
tük la, hogy van. Aaonban csalódtunk. Hogyne cs aó 
dott volna aa ember, amikor egyea helyeken pe'crói 
percre ugráBaaerüen emelkedtek aa árak. Amikor fai 
vakról egymáaután futnak  be a megdöbbentő hiret, 
hogy a tegnapelőtt 105 lejért árult véka kukoricáét, 
már kélaaácat, sőt löbbet kérnek. 

Bethlen a Bathlen grófok  egyik őai t'éazke, most 
lakják a gróli kastélyt. E köztiig járási küzpjnt, nagy 
vidék, forgalma  is meglehetős. Május 24-án eate missz.ós 
társam Kiss József  volt jó nevii jezsuita, a Szív ujsái; 
egykori jeles szerkesztője, akkor radualajostalvi lelkész ÚÜU. 
pÜyesen megnyitotta s bevezette s tovább felváltva  beázol 
tünk reggel 8-kor, este li-kor; délután 'A  o.akor voltak a 
konferencia-beszédek  külön-külöu mennek és koruk ezeriu:. 
Lelkesen megpártolták, jöttek, örömest vettek részt, .ló pél-
dát adott a buzgó gróf  Bethlen Béláné grófnő  ebbei. Erőm 
József  plébános ur erőst jól elkészítette a töretlen talajt, 
melyet az isteni kegyelem ekéjével a megazántóuk s az 
örök igazságok magjával bevessünk. Gyönyörű Krisztus 
fejes  s lelkes hangú meghivó díszelgett a templom ajtóu 
hetekkel azelőtt s invitálta az embereket. Meg is volt a 
foganatja.  Május elaejin Kiss Jóska barátomat magára hagy-
tam s Apanagyfaluba  ment9m, hogy a beharangozott kis 
miusziót megtartsam. Kit és fii  napig voltam ult. Külön-
külön önállóan misszióztuuk ez alatt. Apanagytalusi katoliku-
sok jó formán  égisz nap a templomban voltak. líóvid ídű 
alatt egész dolgot kellett végeznem. Május elsején négy be-
szédet, másodikán ti beszédet s harmadikán két beaziüet 
hallgattak végig. 

Derék házaspár volt a szállásadóm. Gellért Márton a 
Mihályi volt a férfi  tisztes neve, ki egyúttal a harangozol 
tisztet teljesiti, telesége Szász liáchel retormátus nö, kik 
mindent megtettek, hogy jól érezzem ott magamat. 

Május másodikán, a mi áldozócsütörtökünkön kedves 
meglepetis érte az apanagyfalusi  katolikusokat. A jó pár 
kilóméter távolságból a vicei hivek György Árpád buzgó 
plébánossal meglátogattak, processzióval eljöttek, ott hall-
gatták az ünnepi nagymisét a prédikációt. Szép számmal 
jelentek meg; Sácha Anna tanítónő s a plébános buga, 
György Erzsike szekirrel jöttek. Demeter Kató a ÍM éves 
törpe vioei leány virágcsokorral lepett meg s köszöntött. 
El lehet kipzelni, hogy az ottani maroknyi katolikuaaáK 
milyen boldog volt, hogy a helybeli reformátusok  ia be kel 
lett, hogy lássák, hogyha ők kevesen ia vannak, de nem 
kell restelkedniük, mert mire a viceiek megtisztelik őket 
szerető látogatásukkal. Dilut&n elkisirtük mi is a falu  hatá 
ráig s ott megköszöntük a szives eljövetelüket. György Ár-
pád lelkesen buzdította a biveket, hogy a vicei a apanagy-
ialnai katolikus hivek szeressék egymáat a kössenek asö 
vétségét, mart mindkét falsban  a róm. kat templomot néhai 
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meg sa embert ea uccán a kérdik: megmarad-e a péna 
értéke? Hit hogyne msradoe megl N.ra aaegény 
emberek bérére eaémttó idegenek, hanem magyar test-
véreink, aierte a nagy világban, még aa eilenaégek 
köaött la tisztelt ezeréves mnlttel rend tlkeaő államve-
zetés, megalapozott közgazdasági tudáz, tapasztalat éz 
rend érkezik. Kinek érdeke a körmönfontén  kiszámított 
pánlkkeltéB ? 

liegdöbbenésael fedeal  fel  az ember a semmivel 
Indokolt áremelkedéa, az üaletbeaárások, árnrejtegeté-
sek és valuta rémhírek köaött aa ÖBaaefllggéat.  Eaek-
ben aa örömteljea, 22 év éta keservesen várt Időben 
néhány éra leforgása  alatt odajutottunk, hogy árakat 
kellett saabályoanl, jegyrendsaert beveaetnl a a rendel-
keaéare álló erőkkel embereket helyes útra kényszeríteni 

Az elkövetkezendő napok, hetek aőt tán hónapok-
ban nagy szüksége van a visszacsatolt területeknek a 
becsületes kereskedelemre. Fogjanak ÖBBBB BB arra 
hivatott emberek és teljesítsék a kötelességüket. Gon-
doskodjanak a lakósság saűkBÓgletéről becsületes hasson 
mellett. Aki másképpen dolgoiik, megérdemli a nyil-
vántartást. Halyesen járt el a vármegyei hlzottaág, 
amikor a rend»lkesésre álló eaBkőaökkel lgyekesett a 
lombo'ó spekulációnak kiszolgáltatott lakóaaág érdekelt 
megvédeni. 

Az első hősi halott. 
Ku'.ótlisként terjedt el a városban, környékén, aőt 

>.< L'£ 'HZ vármegyében a hlr, hogy KOPBCB Béla calk-
:9plucsal 37 évea, kétgyermekes polgárőrt nemzeti be-
ciüiei'jií! oa érzésből vállalt köteleasége teljesítése köz-
t en. egy a községen átrobogó gépkocsiból lelőtték. AB 
i.r'-oíi tudomány mindent elkövetett a Borsát bátran 

gotdolkozáa nélkül vállaló caaládapa megmentése 
tnl .»eben, a súlyos aebesültet Dr Hirscb Hugó aebéez-
fóorvoa  éa Vitályos Géza a Szent-Vince Baanatorlum fő-
ortoaa megoperálták, de nem Blkerült as életnek meg-
menteni. A golyóroncaoláa előtt a tudomány tehetetlenül 
állott. Kopács több órás aaenvedea után meghalt. 

Az általános örömbe haBltó első gyáaahirt meg-
rendttióBael fogadta  a lakÓBBág. A mélyen Bujtott csa-
lád fájdalmában  mindenki réaat kért. Aa ösvegy ÓB 
árvái pillanatnyi anyagi gondjai enyhítése érdekében a 
NépkczöBaég társadalmi aaakoaatálya gyűjtést indított, 
miáöBben a halott koporsóját vlrágrengeteggel borltja 
; z együttéraéa. A gyilkost, Lefter  I. nevü v/ görög hltÜ 
katonát a csendőrség letartóztatta. Kihallgatása aorán 
t.izai védekezett aa oktalanul lövöldöaő katona, hogy 
F ilcükről jövet többaaör kővel dobálták a gépkocsiját. 
Amikor Cslktaplocaa köaött meglátta a polgárőrség 
kéttagú járőrét annyira dühbe gurult, hogy a rjbogó 
kocBlból köaéjük lőtt. 

Kopaca Bila temetése óriási róaavét mellett, fáj-
dalmaa jelenetek között játszódott le. A moatanl öröm-
teljes napokban a gyása azázssor súlyosabb, mint máa-
lor. A temetési szertartást Márkoa Endre plébános 3 
szentferencrendl  Baeraetea segítségével vógeate. A me-
gyei bizottság tagjai megjelentek a koporaónál, melyet 
Györgypál Gibor parancsnok vezetésével polgárőrök 
vettek körül. Polgárőrök vállon vitték a Blrgődörlg a 
koporsót, ahol Márkoa Eadre plébános tartott beesődet. 

— Könnyező Bsemekkel, mélységes fájdalommal 
al uik székely testvérünknek virággal díszített sírja 
körül — kezdi besaédét Márkoa plébános. — Faltör 
ajkunkról a kétségbeesett kérdéB: miért kellett BB 

Kog«iassy Mihály erdélyi püspök építtette. A lelki szövet-
ségkötés megtolt. 

Apauagytalva tulajdonképpen a római katolikua plébá-
nia széahelye a Bethlen a tiliája. mivel a materben kevéa a 
i.i vak száma, ErSss Júzset plébános áttette székhelyét Beth-
lenbe, mert az központibb hely. líégi község Apanagyfalu 
mint a neve mutatja, ott volt az Apafi'yak  tanyája, nem 
régibeD ia négy nagy birtok virágzott, de az agrárreform 
megszüntette. A római katholikua templom, azent Gellért a 
V'':d'<bzeutje, 1 -7u kőiül épült, az idő vaafoga  igen megvi-

nagyon rászorulna egy alapoa tatarozásra, de a hivek 
. •v(.«ii vaunak éa szegények, hogy mikép sikerül ez, hogy 
iv teljes összeomlástól megmentsék, az a jövö titka éa zenéje. 
Annyi bizonyos, bogy az apanagyl'alusi kevéa katolikuaok 
-jiiniiig hálásak lesznek Eröss plébánosuknak, hogy ezt a kia 
.'i.iüaziút megrendezte nekik, melyet a református  ia kellő 
előszeretettel látogatott meg. Fénteaen délbe viaszamentem 
Uetiileube, összekerültem Kiss kollegával, hogy közösen, 
együttesen folytassuk  a missziót. Meglátogatott Leatyán 
luzsel besztercei fflesperesünk  is, többBzör átjött Caicsó-
kereszturról Todor Gergely tanfelügyelő-esperes,  ki vasárnap 
a belejezö, ünnepélyes szentséges körmenetet azivea volt 
megtartani.i 

Bethlen róm. kat. hivek a néhai Floth F. Adolt nyug. 
lőszolgabirúnak köszönhetik, hogy van impozáns, gyönyörű 
teiupioinunk. Volt egy Ferenc nevü fia,  ki 28 évea korában 
meghalt, annak emlékére építtette a egéaz vagyonát kb. 500 
liuld tűidet a lakáat bútorokkal, felazereléBael  együtt az. 
•gyházra hagyta. Szent István tiszteletére épült templom a 
művészi oltárképen szent Istvánnak modelje az elhányt Floth 
r eiunc volt. A templom 1910 évtfll  hirdeti Isten dicsőségét 
ri egy kiváló ember áldozatkéazaégét. Kevéa ilyen hatalmaa 
templom van a vidéken, valósággal uralja a környéket. 

A kántori teendőket Vári Elek látja el teljea odaadáa-
sal. AZ egyházunk tipikus alakja a harangozó: Szalai Já-
nos bácsi az fl  hetvenkedő (hetven évea mult) éveivel a 
vörös uborka orrával. Meg ia kérdeztem, hogy életében 
mennyi szeszt ivott. Őszintén azt telelte, hogy vele egy 
vízimalmot egy évig el lehetne hajtani. Mindig vidám éa 
hangulatos. Moat már torokkenflre  ninoa pénz, azért bele-
nyugodott, él az emlékekből a vétkeiért pedig vezekel, fel-
ajánlva harangozáaát a azivea templomazolgálatait Istennek 

örömbe gyáaanak keveredni ? Miért almák a harangok, 
amikor ujjonganlok kellene ? Meghalljuk a nehéa életet 
annyira alkalmaa Időt mindenképpen aaeretnék kihasz-
nálni. Ezeknek aa embereknek nem Jut peraae OBSÜkbe, 
hogy a boroa üveggel együtt nemaetl becsületünk ia 
fehér  aaatalra kerül, hogy klaaámlthatBtlan kövatkea-
ményeknek leaanflk  kl magunkat. Meg kell érteniük a 
korcamároBOknak, hogy a rendfenntartáa  moat első-
sorban aa ő vállaikon nyuguik, mert ha nlnca ráaaeg 
ember, a aaékelyek köaött gyermekjáték, sőt ennél ls 
könnyebb rendet tartani. Eaért rendelték el a aaezz-
tilalmat. Ezért tartozik teljes felelősséggel  fajtájának 
aa alkoholklmérő. 

Készülődés a fogadtatásra. 
Teatvérelnk, kik mozt a bécal döntéa éa a magyar-

román vegyea katonai blnottaág határosaié alapján 
hoaaánk jönnek, 22 év óta várnak, mint ml, erre a 
pillanatra. Sokat olvaatak éa hallottak rólunk, BZÍ-
kelyekről. Tudják, hogy e gyepüket eneréven kerezztül 
becsülettel éa jól védtük. Sajátoa vlaeletünk, Bsoká-
aalnk vannak. Mást, a találkoaáa aaent pillanatában 
látni ok éa éreBnl.ök kell testvéreinknek, bogy aaékelyek 
közé érkeztek. OJI ruházatunkban, katonás rendben éa 
fegyelmeaettBéggel  kell fogadnunk  a határtalan szere-
tettel közeledőket. Az egésa magyarság figyeli  minden 
mosdulatunkat. Tőlünk sokat ÓB joggal várnak. Nem 
lehet talmival előállanl. Belsőleg éa külsőleg egyaránt 
magunkat, a mély értelmű saékely életet kell adnunk, 
mutatnunk. A viszoot'átáa pillanata felejthetetlen  leaz 
érkezők éa fogadók  aaámára egyaráit. — Szentnek, 
tlsstának, magasatoBnak, dal hagyományaink éa egésa 
eletünkhöa méltónak kell lennie éa maradnia annak 
a percnek, amikor örökre, elaaaklthatatlan egyaégben 
találkozunk. 

A Magyar Párt felhívása. 
Gróf  Bethlen György, a magyarság válaaatott 

veaetőaége nevében felhívással  fordult  a visszacsatolt 
területek lakóaaágához, melyben utaBltáat adott: a 
magyarság válaaatott veaetől haladéktalanul vegyék 
keaükbe as irányítást. Calkazarsdán éa a megyében 
pénteken reggel Jelent meg Bethlen György gróf  fel-
hívása. Kolumbán JósBef  dr. délutánra már értekes-
letre hívta öaaze a megyei blaottságot, hogy a felhívás 
értelmében járjanak el. 

Pénteken délután Pál Gábor dr., a caikl magyar-
ság választott és mindenki által tisztelt vesére gép-
kocBln haaa érkeaett. — Pál Gábor dr. réaat vett a 
megyei blaottsüg üléBÓn. Hivatalosan éa forma  aaerint 
1B átvette az ügyek irányltáBát. Aa eddigi intéakedé-
ssket helyeaelte a utaaltotta a blaottságot, hogy foly-
tassa működését. Részletesen beBsámolt Illetékes hely-
ről Bseraett tapasstalatal éB benyomázáről. Klhang-
culyozta, hogy a Bzékelyaég mult|ahoa méltó, measae-
meaő éa egyaégea fegyelmet  követel mindenkitől. Fe-
gyelem, áldozatkészség, egymás megértése és testvéri 
BBeretet nélkül nem lehet aem moat sem a jövőben 
eredményes munkát végeanl. 

A késő eatl órákba nynló értekealet nagyvona-
lakban megállapította a bevonuló honvédaég fogadásá-
nak rendjét is. A római katolikua főglmnáalum  előtt 
őal Baékoly formák  köaött dlaakaput állítanak fel.  A 
honvédaég ünnepélyea fogadása  a vármegyeház előtti 
térségen történik. A megyeháza vaBkerlIéBe mögött 
dtez emelvényt állítanak fel.  — A kassárnya kerítését 
pedig eltávolítják, hogy ovalopba fejlődhessen  a kö-
zönség. 

A aaékely katonai múltnak és hagyományoknak 
megfelelően  egyetlen besaéd hangaik el. A vármegyei 
bizottaág felkéréaére  eat a beasédet Pál Gábor dr. 
mondja. Két aaékely gyermek, őal viseletben fogja 
Udvöaölni a honvédeket. 

A veaetőaég meg van győaődve, hogy eaekben 
az örömteljez percekben minden ember nemaetünk 
katonai hagyományainak megfelelő  fegyelmeaett,  egy-
aégea ÓB méltóságteljes magatartást tanúsít. Annál 
iakább, mert nemcaak ezekben a napokban van szűk-
tiég erre aa egyaégea magatartásra, hanem a jövőben 
mindég, mert csak igy tudunk méltó jövőt kiépíteni és 
megtartani magunknak. Eanek a földnek  nagy hagyo-
mányai vannak. A felsorakosás  Bsent pillanatában BBBBI 
a tudattal állunk aáafllók  alá, hogy a földhöz  éz népéhez 
minden körülmények között méltók leaaünk. 

Freaoz  Oyárfái. 

Püspöki helytartóságot állit fel  Kolozs-
váron a gyulafehérvári  római katolikus 

•gyhizmegye. 
Márton Aron megyéspüspök  szék-
helyéről  kormányozz  a egyházmegyéjét. 
Mirton Aron gyulafehérvári  püspök papjai-

nak tájékoztatására a következőket közli: 
1. A megyéspüspök saékeakáptalanjával 

együtt székhelyén marad éa aa egéaz egyház-
megye kormányzását továbbra is kezében tartja. 

2. Az ügyek közvetlen intézésére Kolozs-
várt külön Püspöki Helytartóságot állit fel, 
amely a megyéspüspök által adott széleskörű 
feltalmaaáBokkal  a megyéspüspök nevében in-
téakedik. 

3. Minden egyházmegyei pap köteles aaon 
A helyeu maradni, amelyre püspöke ót rendelte. 
Akik eddig áthelyezéat nyertek, állomáshelyü-
ket a legsürgősebben foglalják  al. 

Bucsuzunk a szászoktól. 
Uj életbe lépünk a aa uj ólat küsaöbén 

eaerféle  probléma vetődik fel  lelkünkben. 
Bécsben, zöldasztal mellett, térkép fölé  hajolva, 
kisemberek életsorsát intéaték anélkül, hogy 
tudomást szereztek volna azoknak megélhetési 
viszonyairól. Aa eaer évea határ oaak résaben 
került iámét a megnagyobbodott Caonkamagyar-
oraaág térképére, pedig ea aa eaer éveB határ 
nemcsak politikai, ethnikai vagy Btratégiai 
vonalat jelea. Sokkal fontoaabb  ennél a határ-
vonal gaadaaágl jellege, mert a Kárpátok ge-
rincén belül ha különböaó nemzetiségű is, de 
gazdaságilag szigorúan egymásra utalt népek 
huaódtak meg. 

Brdély egéazben véve tömör földrajzi  egy-
séget képez, hol a aikterttietek a azokat oly 
változatos tarkaságban megtörő hegy vonulatok 
kiegéaaitő részei egymásnak. A sikterület adja 
a kenyeret, a hegyvidék a fát,  ércet a máa 
ásványokat, meg a messze földön  hiree borokat. 
A hegyekből fakadnak  a dusvizü folyók,  melyek 
a rónaságot termékennyé teaaik a a sikföld 
gyümölcse, zöldsége éa gabonája szolgál táplá-
lékul a hegység lakóinak. Terméaaetes tehát, 
hogy amilyen arányban egymáara van utalva 
a hegy-völgy éa aikság, olyan arányban vannak 
egymásrautalva e területek kaiönböaő nemzeti-
ségű lakói is. 

Aa uj életviszonyok között mindenki elaő-
sorban a Baját érdekeit néai a ea a mi köteles-
ségünk ia. Itt vagyunk például mi: Saékely-
orsaág s legközelebbi aaomBaédunk: Brassó. 
Itt hegyvidék s állattenyésztés, ott sikBág a 
nagyipar. Itt aaékelyek, ott saásaok. Két külön-
böaó nemaet, mely egymáaból élt aa idók vég-
telensége óta. Ha elkezdjük kutatni, melyik 
van jobban ráutalva másikra, bizony nem tud-
juk eldönteni. 

Gaiknak főértékesitó  piaca Brassó. Épületfa, 
tűzifa,  deszkaanyag vándorol innen Brassóba, 
hogy onnan vasáru, fttsaer,  kenyértermények, 
cukor és ipari oikkek formájában  iámét viaaaa-
érkezzók hozzánk. Ezt jelenti a aaékely ember 
kiránduláaa Brassóba. A barcasági saáBB gazda 
viaaont innen szerzi be tenyéBaállatait a cse-
rébe fajállatokat  saállit a Székelyföldre.  De a 
száBz gazda jóazágai tőlünk kapják a szénái 
krumplit, amiért cserébe szász bor kerül a 
székely ember poharába a szász gabona a 
magtárába. Brassóban nevelődött becsületes, 
derék iparossá a saékely gyermek a szász 
mintagaadaságokban tanulta a tervszerű gazdál-
kodást a székely gazdaifju.  Évszázadok óta 
kialakult kölcsönösségi viazony eredménye volt 
ea, melynek megbomlását aem egyik, aem máaik 
elképaelni nam tudta. 

Mindezeket figyelembe  kellett volna venni 
az uj határok megvonásánál. A zöldasztalnál 
azonban sohasem tömeget képező apró embe-
rek érdekei az irányadók. Némelyek szerint 
a nagy német érdekek mellett az erdélyi azáaz-
ság is a régi keretek között való magmaradáa 
mellett döntött. Nem kell azonban elfelednünk, 
hogy a szász népnél magánál ÍB többféle  érdek 
érvényééül. A szász nagyipar kedvezőbbnek 
találta a jelenlegi helyzetet, mert igy megtart-
hatja egyeduralmát a romániai vadásaterűletek 
fölött,  mig átcsatoláa «Betén szembe találta 
volna magát a meglehetősen fejlett  magyar 
nagyipar konkurenciájával. Hűségea támasza 
volt e felfogásában  a BzáBB ifjúság,  mely tel-
jesen a nagy német érdekek szolgálatában áll. 
Egészen máskép vélekedik azonban a dologról 
a szász kereskedelem éB a barcasági gazda-
társadalom, mely aa uj határok megvonásával 
teljesen elvesztette évsaáaados székelyföldi 
kaposolatait. Brassó kereskedelme kizárólago-
san a Székelyföldre  szorítkozott B ennek lekap-
csolódásával könnyen üalettelenaég állhat be 
a brassói piacon. Ugyanea a helyzete a bar-
casági azáaa kisgaadának éB a Kükűllómente 
szőlőtermelőinek ÍB. Termékeiknek egyedüli 
piaca a Székelyföld  volt s ha ez lemarad, az 
ókirályaág termésbőségben duakáló területei 
önaairjukban való megfuladáara  kényszeríti őket. 

Érthető tehát a szász kispolgár megrökö-
nyödése, amikor az előállott helyaetben jövő-
jére gondol. Mert amig a mi megélhetésünk-
nek biztos támasza egy életerŐB és a nekünk 
szükséges termékekben gazdag ország, addig 
Ak a nagynémet birodalom résaéről csupán 
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politikai támogatást várhatnak hathatósan. Meg-
élhetésük alapját a Székelyfölddel  folytatott 
áru- és termékcsere képezte s mindennapi 
kenyerüket a közeli piac minden vámkorláttói 
mentes és könnyen elérhető pénzforgalma  ké-
pezte. Eit pedig az uj helyzetben pótolni nem 
tudják. Az elszakadás által beállott veszteség 
tehát mindkét nép számára érzékeny. Az igazi 
áldozatai azonban a térképen megvont éB 
távoli érdekeket szolgáló határmegvonásnak 
mégis C9ak a barozasági szász nép és Brassó 
városa lesznek. 

l)j rádió szaküzletemben 
eiTáliUiok bármilyen javítást. 
Akármilyen tipusu ós bárkitől 
vett rádiókat leggy orsabban 
javítok. 

Uj, nao teljesítményű attnnlatortöltő 
töltóat leggyorsabban végiek. 
Minden akkumnlatort aaonnal 
töltóara kapcaolok. 

Rádió Vécsey 
Morourea-Ciuo, Str. I. C. Braunná 46 
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Mi lesz a deszkásokkal? 
Ki ne lameraé aaélea e haaában a caiki deaakás 

aaékelyI? Saentdomokoatól Braaaólg, mindenütt ott 
hnaódnak aa oraaágnton a deaakáa aaekerek, tetejükön 
a jellegaetea aaékely kóborral a alatta aa egykedvűen 
pipáló, aokaaor naphoaBaat alvó a magát lovaira blaó 
CBikl atyafival.  Amióta masinán hordják a borfiáét, 
aaóta a caiki országutak egyetlen érdekeBaége ea a 
deaakát aaállltó barlanyáa tren, mely minden héten a 
megaaokott Időben, hetipiac előtt két nappal vonul 
BraaBó felé. 

Olyan megaaokott foglalkoaáaa  ea a felcsiki  aaé-
kely nek. bogy attól eltéríteni nemia lehetett. E.Indult 
aa atyafi  a vlaifUrészen  vágott desakával Madarasról, 
Dinfalvárói  vagy a többi felcalkl  községekből a meg-
aaokott útra. A lovak már kívülről tudták, hogy aa 
elaő atáció Cslkaaaredában van, Báca Károjnál vagy 
Hajnódnál. Olt etetnek. A lovak aaénál, abrakot. Gaa-
dájuk pedig a korcsma saegtetében meghuiódva, febér 
aaalvélába kötött barna roaskenyeret, aaalonnát, tnrót 
a mellé félkupa  bort. Abrakolás után tovább vonu t a 
menet a Baokott egykedvűséggel a hajaaálpontoaaággal 
kötött kl a megaaokott halyea Ujtáanádon, Mikóujfalu-
ban, Bepalaaentgyörgyön, mig be nem ért Brasaóboa 
a VereaB-korcama elé. Ulköaben hiába IB alkudoatá! 
vele. BraBaónak volt aaánva a deaaka, nem eladó ha-
marább. H» aokat nógattad, m:g volt rá a knrta fele-
let: Brassóig pakolt aa aBsaony, megver, ha vlaBaa-
vlaaek belőle". Iiyen nagy tekintély ám a arikelynéi 
aa asszony. Különösen, mikor mentőkölelnek aaánják. 

Brassóban aatán el la kel a deszka. 8 ha nem 
kel el, aa aem nagy baj, mert ott a korcamároa, aaámba 
veszi ó a eladja hétköaben. Mikor a gaada a máalk 
fuvarral  jó megkapja aa árát. A deaaka eladása után 
pedig JŐ aa Delet máaodlk fele.  Megkeadődlk a körséta 
Heaaheimernél, Kammernél, Sebeseméi a a többinél. 
Vaaaanak, füsaeresnek,  üvegesnek mindig van porté-
kája aaáilitani való. A aaékely pedig becaületea éa 
pontos, jobb, mint a vaaut. Igy aztán öaaae ÍB gyűl 
öt—hatszáz kiló áru vlaBaafelé,  Saentsimonig, S seredéig, 
Domokosig. Oiyan pénz ea, amlról aa aasaony nem 
tud. Le la kerül belőle egy-két sziaaa, a Iálbizaebbe. 
Ea a reaolva, amiből vaaarnap a kuglira telik. M*rl a 
deBzka árát megcsonkítani nem lehel. Aat nagyon tudja 
ám aa aaaaony. Aatán ha hláayalk belőle, megmaradni 
nem lehel a aaájától. DJ nem la caonkltja aat meg. 
Ulaaen abbéi telik kl harlanya, léjbl, rékll, prusalik. 
Férfinek,  aasaonynak, gyermeknek egyaránt. 8 néha 
még tandíjra ia kell belőle. M»t a ló mellé ia kell ez 
iakola. A gyermeknek pedig Bokaaor annyi eaae van, 
bogy aok la a lé mellé. Ilyenkor leaa belőle ügyvéd a 
máa egyéb. Hidd éljen aa eBae ntán. S mindezt a 
deszkából. Aaokból a bajaaálpontosaágra egyforma 
hetenkint Ismétlődő utakból. Felcslktól Brassóig. Da 
ml leaa velünk eau«áa, ba Braasó „külföld"  leaa? Mert 
Baentgyörgyig a felcalkl  deaakáa nem megy. Hlaaen aa 
caak Itt van. BraaBó aa már valami. 

Rövid hirek. 
A bécsi döntés után Románia területén 

ismét szervezetten lépett fel  a vasgárda. Or-
szágszerte nagy tüntetésekbe kezdett a gárda, 
amelynek során szeptember 6-án reggel 6 óra-
kor lemondásra kényszeritették a Qigurtu kor-
mányt. A királyi palotát zárolták és Antonescu 
tábornok vette át u államfői  teendőket. Kői-

ben II. Károly király lemondott a fia  Mihály 
javára, akira a hadsereg még aznap felesküdt. 

A vasgárda a rendszer változást üdvözölve 
tüntető menetekbe formálódott.  A kapitányi 
teendőket Horia Sima tanár vette át, n!<i a 
légiók összes parancsnokai felszólította,  hogy 
jelenjenek meg a Zalea Codreanu parancsnoki 
házában a zöld házban. 

Az uj román kormány ezekuíán csak akkor 
alakul meg, amikor befejeződik  a bécíi döntés 
ufán átengedett területek megszállása. Erre az 
időre pedig az ügyeket a régi kormány t a a 
melléje beosztott kormánybiztosok intézik. 

Az uj redszer Romániában több minisztert 
letartóztatott és folyamaiban  vannak sz ujabb 
letartóztatások. Ezoknek a során megsebesüli 
Argeeeanu tábornok volt minisztei elnök is, 
letartóztatták Tatarescut is, G ifencu  volt külügy 
minisztert pedig megfosztották  külpolitikai meg-
bízatásáról. 

II. Károly volt román király lemondása 
után, Marinescii tábornokkal együtt elhagyta 
az országot. 

A bolgár—román tárgyalásokat befejezték 
éB a bolgár osapatok szeptember 30 ig megszáll-
ják Dáldobruzsát. 

TJtban az ég felé. 
XIX. 

17. Haaám: a mennyország. 
Mindenki aaülőfdldjét,  aat a helyét, hol meglátta 

a napvilágot, baaájáoak nevezi. Ezl aztán Bzurotl, dl-
caérl a ha kell, még fegyverrel  IB megvédi. Aaonban 
fontoljuk  meg caak: Ittealk itt a földön  a BBÓ 
saoroB értelmében vett haza? Nincs. Az ApoBtol 1B 
eat vallja: „nincs itt maradandó haaánk". Ugyanla 
egyszer akár akarjuk, Bkár nem, el kell hagynunk eat 
a földet,  mert kivlaauek belőle. No meg ez a fö.dl 
otthon Bem olyan kecsegteti, maga Jézus keserűen 
tapaaatalta: .egy prófáta  aem kedveB hazájában". Ői 
la aaép haaájában saját nemaetbelljel feBaltették  ke-
resetre. Mert lgaaából ea a fóid  nem valódi haaánk. 
Csak a testünk aaármazott a földből  éa azzá ia válik, 
mely a lélek Indítására kezdett élni. A lelket psdlg 
Isten adja, aki a mennyben lakik, tehát lelkünk hazája 
a mennyoraaág, mert onnan Beakadtunk el a oda kell 
vlaaaatérnünk Eat hirdeti aa Apoatol la tovább: „nincs 
itt maradandó haaánk, hanem a jövendői kell keres-
nünk'. Mikor Imára tanítja apostolait, erre la gondol 
ő a bele la aaövl a aaövegbe: „jöjjön el a te oraiágod". 
Mennybemenetele előtt pedig keaaltgeti őket aa elvá-
lásra: „Felmegyek a lakóhelyet ksaaitek nektek, mert 
Atyám háaában Bok lakóhely van". A túlságos földi 
saorgoakodást elltéii: „Keressétek előatör Isten orszá-
gát". Máa Bzóval blatoaltaátok túlvilági haaátokat, va-
lódi oithonotokat, igazi azülőföldeteket.  Fel ia ment 
Jéiuj aa Atyjáboa, ami Atyánkhoz, hogy Baékeket, 
lakóhelyeket kéaaltaen számunkra. 

Igaal honunk, drága haaánk tehát aa ég. A földön 
elveaaitett paradicsom helyett késaliett Isten nekünk 
mennyei édent. Ml a mennyország? Szent Pál próbá'ja, 
ItfíBll:  .Szem nem látta, fül  nem hallotta, ember 
érteimévei nem foghatja  fel  aat a boldogságot, melyet 
Isten aa Ői aaeretőknek készített*. Ott nem leaa tirás, 
könny, fájdalom,  aa], mart ezeken már Itt a földön  aa 
Ig&aak eredményesen áteatek. Minden könnyet letörül 
Iiten a sírók rzeméből. Aki egy pohár hideg viaet 
adott aa 0 nevében a szomjuhoaének, elveBal érte a 
Jutalmat. Aki gyötrődött, az megvlgaaatalódik, aki éhe-
zik, kielégltéat nyer. A legnagyobb boldogság, hogy 
Istent látja aa üdvözült éa mindörökre Vele marad, 
együtt Ieaanek. A ezsntáidoaáaban IB Isten bennünk, 
velünk van, de fájdalom,  a bűnnel elveaalljük. Da ott 
ettől nem kell félnünk,  Tőle aoha el nem Beakadunk. 
Bz a végtelen boldogBég reménye adott hősies kitar-
tást a vértanuknak éa emberfeletti  erőt a munkában 
éa Baenvedéaben a aaenieknuk. Abogy szent István első 
vértanú mondta: .Ima, nyitva latom aa egeket éa aa 
Emberfiái  állani az latén jobbja felől".  A többi Jámbor 
lelkek la igy éreatek, .gondolkodtak, mint kia az»nt 
Taréa ia. Lavalllere E»a ÍB mindig aa égre tekintett 
a lelkével a mennyországot szemlélte, aaért tartotta 
meg megtéréae után aa útirányt, ő ia a Baentekkel 
vallotta: oly kicsiny a föld,  ha a mennyországot néaem, 
azért minden áldozatot meghozok, caakhogy oda Jut-
hassak. Kórősi  Lajos. 

Az áruzsora ellen 
mozdítani kell valamit. Gyorsan és hatékonyan. A b'csi 
döntéstói mostanáig csak pár nap telt »1, d* a vAros 
keresked ilmábau ez e. pár ntp ne brdrágUásaak égig 
érő létráját álll.otta fel. 

Sió sincs róla, a epetu éclóban m?-g» a l'özön 
járt elől a rossz paidava', mort pánjkesr.tMet sz el-
következő beváltástól mented akarva, megroha'.a az 
üaletakel, hogy minden vagyonát olyan árukba f>iktnsae, 
melyeket saámltáaa aterlnt uj helyzetében dragábbm 
kell majd megfisetnle.  Fdlánkságával tehát rakény-
Baerllette a kereakedő!, hogy aa a Baokstlan rohaa 
ellen aa árak eme<4aevel vedekeziék. S minthogy .*» 
ogyaaaió mórlőLtülen araoyobu vásárolt, a euraacedő 

is kifogyó  árukészletével igyekezett összehangolni az 
árakat. Ma aatán ott tartuok, hogy mindenféle  áru 
cikknek aoha nem álmodod ara van. 

Ei nem ia volna olyan nagy veez-ily, mert a 
köaönaég vásárló kudve aa 6rak magaságával egye-
nes aráayban nó. Cjak Bzámii&SDO ken venuünk aat 
la, bogy fogyaaztó  köaönségünknbk igen kla hányada 
rendelkezik késapéne fölöslegekkel,  A tulajdonképpeni 
tömeg máról-holnapra élő kisember, kiknek napi jöve-
delméből nem futja  aa elérhetetlenül magaa árakra. 
S hát meg ha arra gondolunk, hogy sokan vanaak, 
kiknél a napi jövedelemnek két napi megelheteat ls 
kell fedeznie  ea meg előttük van a bizonytalan holnap 
is. Aa la igaa, hogy eB caak átmeneti áliupol, mely a 
terület boBBervoaeuevoi megazünik éa rendes medrebe 
viBBaamegy. A megye területére rendelt és irányított 
áruaaállitmanyok aaonban már saüoöben vannak — re-
aalnt a renddéaek magsaüoeae, ruszint politikai okok-
ból — a könnyen előállhal aa a hilyzel, hogy hdtjílg 
sem Innen, aem onn^n nem ẑ puaK uj araci íkek-ii. 
Ea aztsn oda veadl majd, ho^y amíg a tíhaiői&obeí 
aa álmanell időt a fdlba,mozoli  árukészletek meilett 
kiböjtölik, addig a aaegényaég, aa egyik napról-másikra 
élők ében balnak. 

Aa áruzsorának ez a tűrhetetlen klvárágzása ellen 
gyora ea trelyea rendsanbáiyokra van szlzs^g, iu,u-
uöBen az éielmiBBdrak arusuasa terén. B.HOSWBIJI «RE,, 
eiaősorban az éielmisaer-eilátas — fő,eg  a lidzt en 
cukor — folytonoBaágál  ea mindenki Bzámára eíérhjtó 
arakat kell aaabnl. fii  ma elaórendü faji  köieieasétf, 
melyet meg kell értenie Kereskedőnek éB fogyasatóaaz 
egyaránt. Aa atmeneil Időben a hatósági elienőrod 
meglaault a népköaöaaégl szerveinknek aem hatalmi, 
aem Ideje ninca e kérdés megoldására. A nagyközön-
aégtól (érünk tehái oaméreeklést a kereskedő,naiól 
főleg  józan belátási. A he yaettel való visszaélés e.len-
BBenvet Bzül B aa ebes gyomor aok olyan teitre kosz 
tet, ins/y a fegyelem  kereteit tuilepi. Ez podig önin*-
guiik leoecsüleaa mellett, af«ián»sag  fijatsage  "u Lhat. 

>l)IŰIŰIO(ÜK)IQIO(ŰKÍI 
MODELL KALAPOK 

ttn mapemkéat u] formák  oloaó 
árban, aa«vt*lc la . tb .«tólE 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaiftlaek  mindea- ^ 
nemA aől kalapok elsőrendű 
anyag kaaaáadáaával. lUtaaak V 
ItaMűtiaa a legrövidebb Idő alatt. C 

Maroaraa-OlM, I. a. Bratlana (OLmná- C 
• I n a l n a llt. aa., a BArlkáa kóaelében. g 

ifcioioooioiCKxt̂ ooioŷ rŷ iCToiĉ  

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Măria buoaut a csiksomlyól taitpiomja-. 

aaep;embír 14 on és 15 ón tai.jui. Kstják * ui .-sket, 
lehdiő.eg kereaatek alatt jöjjen-jí. Hatpti-m^er 14 <a 
délután 3 órakor kit eriilés, mint pünkoedkor. L' aiv. 
TeD suin ós prédikáció. Vasarnap, 15 en szentoiiáüb 
minddn órában. 8 óa 10 órakor ünnepélyes nijymisit. 

Hiafóaökaég. 
— HttlálozáB. BodóIstvánaé ezUl. Jji9b JulUnta 

32 évea korában, aaep-ember hó 5 éa m.'ghrfli  C-ir 
saentlmrén. TemetéBe 8 án diiután 3 óra tor I<h*. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ, 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kén uz 
olvasóit,  hogy az elóüzetési  dijakat  a legrövidebo 
időn belül  rendezői  szíveskedjenek,  nehogy n lap 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az elöűzetósekből  ól. A mai nehéz viszonyok közön 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Eppe i 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a muL-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujs»v 
betű  szolgálatában,  iogadják  megértéssel  jelen le. 
hívásunkat  és timogaasanak  ezután ia a rési sze 
retettel. 

A .CSÍKI  LAPOK-
szerk.  és kiadóhivatala. 

Nemzetiszínű zászló rudak 
bármily munnyiségben, a legszebb kivitelbea ia^-

Alter Salamonnal, Caikazeredaban. hatók 
Eladó ház, modern, uj épülat tetjea fűrdósio  i 

berendezéssel. Érdeklődni: öav, Kreyaa alezredeí-
nénél, Csíkszereda, Szentlélek-ucca. 

Könyvkötészeti munkákat 
a lagsaebb ÓB legtartósabb 
kivitelben agjutanyoaabb 
á r a k m a i l e t t eaaköaöl a 

Vákár üz let , Mercurea-Ciuc. 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaervatoriumi módaaer 
uar lnt , j u t á n y o s á n ad: 

S P f S N O Z  G I Z I . M . - O l u c . 
otr . I. Q. Duoa (Qlmnáainm-aooa) 180. 

Nyomatott Vákár Lajoané könyvnyomdájában, Clkaaeda 




