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RÉSZEGH GYŐZŐ 

Hsát 
Huszonkét év leírhatatlan szenvedése, nyomoru-

aga. megaláztatása s egymást érő keservei után feljött 
szekelyek napja. A Keleti Kárpátok véráztalta csúcsain 

L- .szorosainál magyar honvédek állanak ört. Horthy 
Miklós katonái fáradhatatlanul,  lelkesen, vidáman, öntu-
.l.i'.osan menetelnek céljuk felé.  Legendás Csaba királyfi 
^azságtalanul megtiport leszármazottjai lélekben együtt 

. netelnek a másíélezeréves hadakulján édestestvéreik 
Kel a honvédekkel. 

A szekely lélek rejtett mélysége nap-nap után 
,abb virágokat dob ielszinre. Ezen a heten ket felemelő, 

>kre felejthetetlen  megnyilatkozása voit a székelyek 
.li.xnek. Egyik mélyseges hitéből fakadt.  Felemelő 

; - >M'gek között adott hálát Istenének a székely, hogy 
szabadította a gonosztól. Másik a legfőbb  Hadúrnak 

Fegyelmezett katonai menetben vonult el a csiki 
^Keiység a honvédek parancsnoka előtt s szemlelte-
cn bizonyította : készen állunk ! Hívjanak és megyünk ! 
nyiink testvéreink felszabadítására,  a haza védelmére, 
rt ezt a földet,  melyet becstelenül megaláztak — 

..enség lába uem taposhatja solia. 
A csikszomlyó bucsu. 

Évszázados hagyományok kötik a székelyeket 
.Mksomlyóhoz. Idők során a Szent Ferenc-rendi bará-

•••k tanították földtnivelésre,  betűvetésre, sőt sokszor 
írszcrü katonáskodásra is a Hargita tövében szánra-

au ellenséggel küzködö népet. Hagyományainak meg-
:. eloen a székely bujában és örömeben egyaránt Csik-

mlyóra siet. A lelkekben mélységes gyökereket vert 
Kegyhelyen keres és talál erőt az ujabb kemény küz-
delmekre. 

22 esztendőn keresztül csendörszurony, fenyege-
u-s és 'error ellenére minden évben elzarándokolt a nép 
Csiksornlyóra s vallási színezetben hirdette: ez a föld 
és lakói magyar és az is marad Most a magyar feltá-
madás e jelentős utjánál a szabad székelyek arca Csik-
somlyó felé  fordult  s várta »barátai« hívását. A jel 

cin maradt el. P. Leander házfőnök  egy héttel elha-
asztotta a Mária névnapi bucsut, hogy a felszabadító 
jnvédsereg oltaiina aiatt adiiasson hálát a székelység 

az egek Urának ! 
Végeláthatatlan tömegekben özönlött a nép szép 

nber 14-én Csiksomlyóra. Délután 3 órakor soha nem 
fegyelmezett  tömeg állott fel,  ősi viseletében ki-

•j>re. Ott volt a vármegye minden községe, sőt 
• iiáromszék és L'dvarhelymegye is nagy számban 

jtaimas menet közepén 22 esztendő után ismét 
,_:yar honvédek meneteltek. A körmenetet vezető 

' Domokos aicsiki kerületi íöesperesnek örömtől 
_arzott az arca 

Solia ilyen örömmel, hálatelt szívvel nem énekel-
.1 székelyek. Örömtől visszhangzottak a hegyek és 

A lelkek fölséges  pillanatában szabadabban 
v.ik a templomi százlók, lengtek a nemzeti szinek 
iailott égfelé  a hálaadó ima. 

A 22 esztendő alatt szakadatlanul üldözött Szent 
nővérek vezetése alatt álló árvaház egyik abla-

nezte a felejthetetlen  látványt nyújtó körmenetet 
. -yénk katonai parancsnoka, vitéz Horváth József 
..••'... Vitéz Imrédy Béla volt miniszterelnök Pál 
• dr. képviselő kíséretében ismerkedett a székely-
iagy hagyományaival. A volt miniszterelnök kivé-

rielmet sugárzó szemei mindent rögzítettek. Mély-
- tisztelet és megbecsüléssel nézte a volt minisz-
Vrc ezt a népet. 
i >rákig tartolt a körmenet. Még a klastrom elől el 
iidult a menet vége, amikor az eleje a borviznél 
ozon Szeptember 14 és lá-n közel 50,U0(J ember 
: meg Csiksomlyón. 
A Kissonilyó oldalából nagyobb budapesti ujság-
,port társaságában figyeljük  a szemnek és lélek-

gvaránt felejthetetlen  látványt. Lelkünk a múltban 
a mindég kemény, legtöbbször tragikus székely 

jan. Kcpek váltogatják egymást. Kristály tisztán 
zik a gondolat: ez a nép meg tud halni haza-

\ hitéért egyaránt. A 22 esztendővel ezelőtt gogos 
. -agukban békét diktáló, most teljes összeomlás 

ii álló nyugati nagyhatalmaknak örökös szegyen-
i marad, hogy ezt a népet, mely évszázadok hosszú 

. ere árán védte a nyugati kultura fejlodeset  — 
ra fűzték.  A székelység felejthetetlen  korülme-

'hözött köszönte meg Istenének a szabadságot 
P. Lukács Manszvét felhívására  szent fogadalmat 

ezután minden évben két bucsut tart. A pünkos 
a Mária nevenapit. 

Csikvármegye népének díszszemléje. 
A második nagy és felejthetetlen  ünnepség szep-
cr 19-én a városháza előtti útszakaszon játszodott 

le. Itt fogadta  és üdvözölte méltó keretek között a 
vármegye népe a csíkszeredai helyőrség és hadtestpa 
rancsnok bevonulását. 

A disszemlére kirendelt csapatok délelőtt 9 órakor 
foglalták  el helyüket. Tábori felszereléssel,  acélsisakjuk 
mellett fenyőlombokkal  osz.opba fejlődve  várták a 
katonák parancsnokukat. 

22 év után először hangzott fel  honvéd zenekaron 
Csíkszereda uccáin a magyar rnádság. A tízezres töme-
gekben felsorakozott  szekelys^g vigyázz-ba merevedve 
hallgatta a magyarok szent í iáját. Felejthetetlen volt 
a kép. 

Szemle után László Deztö dr. a vármegyei katonai 
parancsnokság polgári előadója lépett a hadtestparacs-
nok elé és üdvözölte: 

— Űrökre  felejthetetlen  az a pillanat  — mondotta  —, 
amikor a Iwnvédhadserey  bevonult  ide.  Nyomában  felsza-
badult  a székely  s a Hargita  is Keleti  Kárpátok  ormán 
u/ra  mayyar színeket  lobogta!  .« szél.  XX  esztendőn  keresz-
tül  nem viselhettük,  nem láthattuk  szent színeinket.  Must 
elhozta  a mayyar honvéd  a szabadságunkat.  A székely  nép 
Mayyarorszay  védelmére  mindi  /  kész  volt.  Innen  szármá-
zik a székelységnek  különös  katonai  vitézségé.  Ez a nép 
leborulva  fogad/a  földjén  a mayyar honvédtket.  Felajánlja 
szolgálatait  vérét.  Most,  amik<<•• üdvözöljük  a honvédeket 
mélységes  hála és  szeretettel  gondolunk  országyyarapitó 
kormányzó urunk, vitéz  nagybái yai Horthy  Miklósra.  Arra 
kérjük  altábornagy  urat tolmácsolja  legfőbb  Hadurunknak, 
ltogy  a székelyséy  készen  all  a haza, a mayyar közösség 
szolgálatára.  Fogadjuk:  vagyonunkat,  életünket  áldozzuk, 
hogy erre a földre  többé  ellenség  ne lephessen. 

— Éljen  Magyarországi 
Feihoket ostromió eijenZessei minepn a lúmeg a 

kormányzót és a konvédséget. Ebben a lelkes hangu-
latban áll a szónoki emelvényre Pál Gábor dr. 

— Vitéz  Altábornagy  Ur  .' .4 világháború  hadirokkant-
jai és  frontharcosai  összegyülekeztek  itt,  hogy üdvözöljék  a 
honvédséget.  Ebben a pillanatban  azokra gondolunk,  akik 
nem érték  meg közülünk  ezt a pillanatot.  Ezren, meg ezren 
kérték  az Istent,  hogy a bevonulás  utánig  éljenek.  Sokan 
voltak  bajtársaink  között,  akiknek  csontjait  ropoytatta  a 

esztendős  gyalázatos  kormányzat.  Nem  volt  a világhá-
borúnak olgan  ütközete,  mely olyan sebeket ejtett  volna, 
mint  az elmúlt  gyalázatos  hatalom  l-l  napja. 

Beszéde további során Pál Gábor dr. a magyar 
hadsereg szellemét felszerelését  és fegyelmét  méltatta, 
majd igy folytatta  : 

— Örömünk határtalaná  válik,  amikor eszünkbe jut, 
hogy Nagyméltóságod  háromszéki  székely  csah'id  sarjadéka. 
Mélységes  szeretettel  köszöntjük.  Ez az öröm fokozódik,, 
amikor itt  latjuk  Kozma  István  és  Horváth  Ferenc  vezér-
kari  ezredes  urakat,  akiket  ennek a földnek  határtalan 
szeretete  hozott  közénk. 

l'ál  Gábor dr.  eyetostromló  lelkesedéssel,  éljenzéssel 
fogadott  beszéde  után a dalárda  a székely  himnuszt  énekli. 
Mélységes  csöndben száll  a dal:  „Ki  tudja  merre, merre 
visz e végzet...  ', hogy a végén  áhítatos  könyörgéssel  for-
duljon  Istenhez:  „Ne  hagyd  elveszni  Erdélyt  Istenünk...-' 

A hadtestparancsnok beszéde. 
A székely imádság nyomán beállott csöndet az 

altábornagy érces hangja törte meg: 
— Székely Testvéreim 1 Köszönjük nektek 

azt a szeretetet, mely örömkönnyektől csillogó 
szemetekből árad felénk.  A csiksomlyól Mária 
segítségével hozzátok jöttünk. Különös kegyelme 
az Istennek, hogy ebbe a szinszékely megyébe én 
hozhattam Szent István birodalmának gondosko-
dását. Büszke vagyok, hogy most másodszor ve-
hetek részt ennek a földnek  felszabadításában. 

Amikor hegyeitek közzé léptünk mind-
annyian éreztük milyen szent föld,  amelyen a tör-
ténelem kereke annyiszor végigszáguldott. Isme-
rem 22 esztendős szenvedéselteket. A román ura-
lom féktelen  garázdálkodását, amely elsősorban 
titeket sújtott. Az elnyomók elmentek. Nem ma-
radt utánuk csak keserűség. Ne feledjétek  azon-
ban, hogy magyarok — ennél több: székelyek 
vagytok. Most megint nyíltan, boldogan vallhat-
játok magatokat magyarnak, mert Itt vagyunk. 
Őrködünk felettetek.  A Kárpátok ormán ismét 
magyar honvéd áll ört. Fogadjuk: onnan semmi 
földi  hatalom nem távolítja el. Megint honvéd-
szuronyokon csillog a cslkl napfény,  hovédhuszár-
loval patái alatt csattog az ut, magyar jármüvek, 
ágyutalpak alatt dübörög az Oltmente. 

— Bizunk abban, hogy Isten Igazságos aka-
rata a tulsóoldalon maradt testvéreink számára 
is elhozza a felszabadulást.  Azok, akik az eltá-
vozott uralom emberei közül ittmaradtak tudó 
másul vehetik, hogy a 22 esztendő keserűsége 
alatt annyiszor összeszorult ököl nem áll bosszút. 
A bűnösök igazságos biráik előtt fognak  felelni 
tetteikért. 

Beszéde során a kormányzó ur Öfőméltóságát  élteti 
az altábornagy ur, majd igy folytatja: 

— Isten bőséges áldása szálljon reánk, hogy 
ezeréves országunk határalt minden vonalon mi-
előbb visszaállíthassuk. Titeket pedig székely test-
véreim áldjon meg az Isten, hogy töretlen lélek-
kel kerültetek vissza az anyaországhoz. 

A szűnni nem akaró éljenzés és lelkesedéssel fo-
gadott beszéd után Csibi Baba és Kovácsné, Rigó Manci 
Csikinegye és Csíkszereda nevében megkoszorúzzák, 
majd selyeinszallagot kötnek a helyőrség zászlójára. 
Közben felhangzik  a himnusz, meghajlik a zászló, vi-
gyázba merevedik a katonaság és a hatalmas tömeg 
szent áhítattal, boldogságtól könnyes szemmel énekli a 
magyarok imádságát. 

A felejthetetlenül  szép ünnepség után diszmenet-
hez sorakoznak fel  a csapatok. A hadtestparancsnok 
törzsével a dobogón fogadja  a diszmenetet. Az emelvé-
nyen megjelenik Miskolcz város főpolgármestere  és Oláh 
György országgyűlési képviselő, az Újmagyarság fő-
munkatársa is. A vendégek meghatottan nézik a lelkes 
székely ünnepséget. 

A honvédzenekar ütemeire megindul a díszmenet. 
22 év óta első ízben menetelnek ezen az útszakaszon 
magyar honvedek. A szekelyek büszke örömmel nézik 
testvéreik nagyszerű, egységes mozdulatait. A nap ka-
cagva táncol a honvéd fegyvereken  csillogó szurony-
hegyeken. 

A gyalogság után huszárok, géppuskások, messze-
hordók, légelháritók, gépesített tüzérek, páncélosok és 
más fegyvernemek  következnek. A székelyek szeme 
csodálattal lapad honvédre és felszerelésre  egyaránt. 
Szeretettel kisérnek minden mozdulatot. 

A katonaság után a székely hadirokkant és front-
harcos alakulatok diszmenete következik. Nemzeti lobo-
gók alatt bámulatra méltó rendben vonulnak fel  a csiki 
frontharcosok.  Az egyes községeket, különösen Csik-
menaság, Csiksotnlyó és Csikcsicsó községeket nagy 
tapssal és éljenzéssel fogadja  a közönség. A csiksom-
lyóiakat vezető Adorján Imrét külön is mélységes sze-
retettel és a fajtájukért  öntudatosan szenvedőknek kijáró 
különleges tisztelettel köszöntik a székelyek. 

A felvonulás  után hadtestparancsnok köszönetet 
mondott Pál Gábor dr.-nak a felejthetetlen  ünnepségért. 

* * 

A két ünnepség bizonyság amelett, hogy a szé-
kely hegyek népe érzi, tudja a kötelességét. Maradék-
talanul vállalja sorsát. Békés munkában és életeket kí-
vánó viharban egyaránt kötelességtudóan, egyemberként 
sorakozik fel  s várja a parancsot. Apáról fiúra  szálló 
örök jelszó marad: az elmúlt gyalázatnak nem szabad 
megismétlődnie soha! Ferencz Gyárfás. 

BARÁTOMHOZ. 
Kedves  jó barátom miről  irtam neked, 
Hosszú  húsz óv után, most beteljesedett! 
Igaz  hitem nem csalt!  Oh jóságos Isten, 
Hála  legyen Neked,  bogy ezt megérhettem!.. 

Hala  legyen Neked,  hogy a székely  népet, 
Sötét  börtönéből  napfényre  vezetted! 
S visszaadtad  neki azt a szép országot, 
Melyért,  Hozzád  mindig  buzgón imádkozott! 

Tartsd  meg neki épen, hogy barna-kenyere, 
Soh'se  legyen fájó  könnyekkel  keverve  !.., 
Jó  egyetértésben  éljen, ifjú,  öreg!.,. 
Mennyei  jó Atyám áhítattal  kérlek! 

Hogy  az örömkönnyek. 
Mint  a harmatcseppek; 
Tartsák  üdén  mindig, 
A szép Csikországot!... 
Istenünk,  jó Atyánk, 
Neved  legyen áldott!.., 

Székely  Károly, 
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Honvédeink bevonulása Csikszentmártonba. 
A magyar csapatoknak 1940 inptomkor 12-éo 

vltóa Hesalényl Jözsef  tábornok veaetéaével Cslkaaent-
mártonba — a Káaaon-alcalkl járáa aaékhelyére — be-
vonulása alkalmával tartott besaéda Dr. Nagy Janónak. 

Tábornok  ur. Honvéd  teatvireink  I 
Isten nevének hangoatatáaával lntéaattk első aaa-

vnokal la a rabaágbél réaaben már feluabadltott  Brdély 
földjére  lépett magyar katonáhoa. 

Jeten hozta rárvavárt teatráreinket! 
Honvád  testvéreink! 

Egy nagy magyar költő Irta egyik gyönyörű yené-
ben : Nem  éret  as, ki  érez szóval kimondhatót.  Igy 
vagyank mi ia, Erdély magyarsága. Ha mi aaavakkal 
akarnánk klfejeanl  aat, amit érezünk eaekben a törté-
nelmi napokban a ebben aa ünnepélyen pillanatban: 
nem tennénk egyebet, mint a nagy magyar költő SZÍ-
vaiban foglalt  Igazságot akarnók megdönteni. DJ ha 
megfelelő  aaavak nem is állanak rendelkeaéaünkre, hogy 
megmutathatnék lelkünk világát, hogy mit éreaflnk: 
van valami, ami a aaavaknál ls beaaédeaebb. A aaem 
a lélek tlikre: eaekben a aaemekben, Erdély magyar-
ságának saemetben könnyek jelennek meg; könnyek, 
azokból a könnyekből, melyekből huaaonkét eaatendó 
éta annyi hullott a ml arcunkra. Aat hittük, hogyha 
majd eljön az erdélyi magyarság föltámadásának  napja, 
könnyeink már nem la leaanek; a aok aaenvedéa kl-
apasatja aaokat. Él Íme, a nagy történelmi eaemény, 
aa annak nyomán kelt lelki megráakódtatáa klaaorltja 
szemeinkből a még megmaradóit kevéa könnyet; de 
eaek már nem a meggyöiörtetéanek, a aaenvedaanek, 
a aaomoruságoak éa sokak résééről Borainkból még 
néha a remenylelonségnek is a könnyel, banem aa 
örömnek, a nekünk végtelennek tetsző boldogságnak 
a könnyei. 

Miért hullottak eaek a könnyek 22 eaatendőn át 
aa erdélyi magyarság szemeiből? Nam mlntba orsaág 
és világ nem tudná éa mégla eaekben a történelmi 
napokban erdMyaaerte erről ealk azé. Erről beaaélnl 
meg van a kliiönöa okunk. 

Aa erdélyi magyaraág végtelen hálával van eltelve 
aa anyaország tealvérnépóvel aaemben; eat a bálát 
caak ugy tudja felmérni,  ha meüéje állítjuk Baenvedé-
aeink töa>egéaek bárcsak egy maroknyi hányadát. Hi-
lánk aráayban áll Baenvedéaeink nagyaágával. 

1918 ósaén, amikor megtörtént a magyar öasae-
omláa, Erdélyben egy népelem u.ódal, kiknek elődei 
250 eaiténdővel a magyar honfoglalás  után, azorványo-
san átlépték a déli éB keleti Kárpátokat a aklknak elő-
deink poililkai előre nem látás folytán  otthont nyújtot-
tak, majd BB erdélyi nemzeti fejedelemség  megaattnte 
oián a nemzet lelkületétói távol álló, aót a nemaet 
törekvéseivel a legtöbbaaör Baembehelyeakedó idegen 
uralkodéháa Erdélybe éa aa eaael Baomizidoa magyar-
országi réaaekbe behordott: ennek a népelemnek utódai, 
a száz év óta forralt  tervelt, bogy megvalóaltbaaaa, 
megrohanta a világháborúban elbukott erdélyi magyar-
ságot. 

Vissz jélt a vendég) oggal aa a nép, mely a mol-
dovai és havaaaljl va|dák aBaroláaal, kegyetlenségei 
elől onnan manekülnl volt kénytelen a otthoni nálunk 
ta.ált, hol a jólétben aatán aaámban megnövekedett. 

1918 december 1-én Gyulafehérvárt  nemzetgyűlést 
tartottak, melyen kimondották Erdély függetlenségét, 
hogy nem aokkal kéaőbb a Romániába való bekebele-
zésit mondják kl; a gyüléa máalk neveaetea halároaata, 
annak a hírhedt conBiliul dlrigent-nek — kormányzó-
tanácsnak — megalakítása, mely testület keaébe véve 
Erdély kormányaáeának gyeplőjét, elveaette eat aa 
orsaágréaat ugy, hogy aa őslakossága magyarság — 
moat már mint klaaebbaég — aa örvény aaélére jutott. 

Ez a hirhadt, cBupa érdél) i románbél megalakított 
kormány aótanács tömegesen bocsátotta kl saékbelyéről, 
NagyBaebenből aaokat a rendeleteket, amelyek — ha-
csak legklaebb mérvben la magyar érdekeket érintettek 
— mindenikük aa erdélyi magyarBág meggyöngltéaét, 
végeredményben megsemmisítését céloaták. Még fülünk-
ben cseng kultusamlnisaterüknek silvünkbe markoló 
kijelentése, hogy huBz év múlva nem aaabad Erdélyben 
egy mBgyaroakBem lennie. 

Nem volt aa erdélyi magyarságnak egyetlen tár-
B idalmi oaatálya, melyet ne aorvaaatottak volna el 
boraalmaa rendeleteit; sőt volt társadalmi OBalályunknak 
egyike, melyet teljeBen tönkre tettek. Ez ea oaatályuik 
volt a magyar tlaztvlBelói kar. Egy féleaatendő  aok voll 
ahoa, hogy kiüidöave a magyar tisztviselői kar — 
anyanyelvünkkel egyiHt — becaületea munkája helyi-
Bégéből : megsemmisüljön éa csaknem minden magyar 
tlsatvlselővel együtt aiános családtag la romláara jus-
son. Még jó Batrsncséje volt annak a tlaatvlaelőnek, 
kl megéreate a vesaély további nagyságát, llquldá't, 
vándorbotot vett keaébe, niját aa anyaorsaég fele  vette, 
hogy azután olt egye, aa akkor ott la megaaükült ke-
nyeret. De nem Így tett ennek a társadalmi oaatályunk-
nak a legnagyobb réaze; eat vlaBzatartoltB egy gondo-
lat éa egy éraéa. A gondolat; lehetetlennek tartották, 
hogy aa a nép, mely a magyari aoha le nem győate, 
mely caak kevéaael előbb — 1916 ban — vérea hom-
lokkal menekült vlaaaa a Kárpátokon, uralma alatt 
tarthaasa; éa viaBaatartotta a legtöbbet a aaülőfóld  aaere-
tetének éraése. Csalódásukért nagy árat flaettek;  ha 
ma aaétnézünk, oly keveset látunk köaülök magunk 
körül: megsemmisítette a baladó Idő éa nélklllöaéa 

Sor került már aa elaő félévben  a legazéleaabb-
körü társadalmi osztályunkra: a nagy, közip, aót itt-
ott klablrtokoB oaatálynnkra la a Uaajátltáal rendeletek, 
majd agrárreform  törvények folytán.  Erdélyre külön 
törvény alkottatott; Itt elbánni kellatt a magyar főid-

del. Jól tudták Nagyaaebenban éa Bukareatben, hogy 
aaé aa oraaág, kié a föld;  meg kellett tehát nyirbálni 
a magyar keaekben lévő földet.  A történetírás, mely 
ennek a 22 eaatendőnek történetét meg fogja  Írni, a 
atatlBBtlka bizonyító aaámadatalval fogja  kimutatni, 
hogy mit müveit a román gyűlölet éa foaatogatáa  ezen 
a téren. Namciak a birtokok tulajdonoaal, hanem aa 
eaen birtokokon élő gaadaaágl ttazivUelők éa meaőgaa-
daságl munkáaok aok-aok earel senyvedtek el vagy 
éppen mentek tönkre. A Székelyföld  a köablrtokoaaági 
vagyoaokban saenvedt9 meg aa agrárreform  pusztításait, 
de megszenvedte maga vármegyénk külön ls, hlaaen aa 
egykori határöraégi katonacsaládok utódal magántulaj-
donát képeaő 64000 kat. beid birtokát, melynek jöve-
delme kulturális, gaadaaágf,  emberbaráti célokat BBOI-
gált, egyetlen tollvonáaaal ragadták kl keaéből a adták 
oda a román Aatrá-nak, A kegyetlen agrártörvény nem 
kimélte még a hadiöavegy éa hadlárva legkisebb bir-
tokát aem. A Saékelyfö  dön hiányaott a nagybirtok, 
köaépblrtok ia korlátoltan volt; itt köa éa magánjog-
ban egyenlőség uralkodott; az ősi foglalt  földből  min-
denki egyenlően részesült s eltéréseket nem engedtek 
meg; nem ea volt a helyaet aa erdélyi vármegyékben: 
ott aa adományrendsaer lehetővé tette a köaép éa nagy-
birtok kifejlődését,  ott voll miből venni el, volt kinek 
adni, aa oláhBágnak. A pusztítás Így itt volt a borzal-
maaabb. A telepítési törvényük pedig Erdély etbnograp-
hlai térképe megváltoztatáaával a legsovanebb politi-
kát aaolgálta. 

Aa adóaáal rendaaer aulyát a kisiparosságunk bírta 
legkevéabbé: Itt iámét egy máalk, tehát B harmadik 
társadalmi rétegünk semmisült me;, mondhatjuk nyu-
godtan 60% ban. A fokozatosan  növekvő adóteher min-
denik osatályuckat fojtogatta. 

Sorsukat nem kerülték el a nagyobb Ipari és 
kereskedelmi osatályboa tartoaék aem. A klaebbségl 
keaekben levő Ipari éa kereakedelml vállalatok naclona-
llaáláaa — m*a saóval román érdekben kiaajátitáaa — 
aatán a nemaeti mnnka védelméről saóló törvény, mely 
azarlnt eaen vállalatoknál csak 20> ban volt alkalmaa-
baió kisebbségi, tehát magyar, tlaatvlaelóiek és mun-
káanak, 80°/, ban román kellett legyen: valóságos 
merénylet voll a magyaraág ellen. Varoaalnkban eaer 
éa eaar saámra ment aa uccára kidobottak száma. 

A hoBBiu Borban utoljára maradi a magyar Intel-
lek'usl osatály; aa aa oaatály, mely liáiyltotta aa élet-
halál küzdelemben a védelmet; amely adta aa inter-
náltak, aa üldöaöttek, aa Irredenta perek ÓB elltéitek 
nagy tömegét a mely réteg aa áldoiatkÓRBBégben, egy-
báaak, iakolák, kulturegyeBÜletek és a többi társadalmi 
oaatályok segítésében leginkább vette kl róasét; ea 
volt a faji  öntudat letéteményese elsősorban, mely leg-
inkább éreate mivel tartoiik a mult hagyományaival éa 
a jövő nemaedéhkal Baemben. 

Es átélt ea a nép egy olyan köalgaagatáal rend-
szert, mely a tltkoBrendőraég aaálaival volt átaaőve, 
melynek egyetlen támaaaa a csendőr éa katoaa szuronya 
volt. Mannyl aaomoru emlékünk füaődlk  e közigaaga' 
táal rendsaerheal 

Átélt egy boraalma? igaaaágaaolgálta'áit, a bűn-
ügyi nyomoaások éa vlasgálatok lelki éa teatl tortúrái-
val; a büntető törvényaaékek, hadblróaágok csak eaa 
közíl voltak e rendaaernek. Egy elejtett sz6 a jobb 
jövő iráni, egy pinaBakodta annyi Bok minden miatt, 
egy jogoa birálat a reidiaer kinövései ellen: egyet 
jelenlelt a súlyos börtönbüntetéssel. 

Erőaaakoa hlltéritéaek a görögkeleti vallásra; 
magyar tannyelvű Iskoláink beaáráaa, lakpiai épületeink 
erő zikoa elvétele: napirenden voltak. Ét milyen volt 
maga a köaoktntáa; csak két bizonyító adatot hozok 
fel  a aok eaerből. Csikvértnegyében, a 82°/o ban tiszta 
aaékely vármegyében 1940 májna havában 472 román 
tanító oktatta gyermekeinket aa elemi tanteretekre 
álta'uk nem triett román nyelven, olyan tanítók, kik-
nek legtöbbje nem értette a gyermek nyelvét. A másik 
adatot a aalntén saékely, szomszéd H romaaékmegye 
Kéadl járásából vessem; itt 1940 ben már csak egyet-
len magyar tannyelvű hitvallása lakola vo't a ha 
magyar katoaa nem lépik moat Erdély földjére,  a jövő 
évben ea az egyetlen magyar lakola la megaaünlk. 

Aa egybáaak, lsko'át birtokai legnagyobb réaaben 
á'doaatal a kisajátításnak ír ár aa uralom keadetén 
Ml lett a kisebbségi egyeaményben a hatalmak által 
biztosított egyháal éa oktatáal BUtonomlával a Székely-
földön?  Megciufoláaa  ennek a Székelyföldön  létesített 
kultur zóna, melynek érte'me aa volt, hogy itt foko-
aottabban kell menjen a románoaitáa a bogy en Igy le-
gyen: minden oláh tanító dupla flietéat  kapott a tiz 
évi müködéa u án jutalmul 10 kat. hold földet,  termé-
azateaea — a aaékely vagyonból. 

Ebben a Jo«foaatáab<tn,  vagyonelkobaásban, üldö-
zésben kellett 22 esztendői átéljen aa erdélyi magyar-
aág, mely állapot aobaaem váltoaott: aa Impérium vál-
toiái elején, köaepin éa végén mindig ngyanaa. A 
nyomaaató légkör dokumentumaiból még caak egy párat 
említek. I:t, Calksaentmártonban Igy kormányoatak min-
ket : egy fogaraM  származású, katonaasökevényből lett 
primpretor minden alap nélkül ily rendeletet ad kl: 
.ha bármely kásaonujfalvl  lakós, aki eate 7 tői reggel 

mint" k n l y á t a k U A p l k ' * c , s n d A n i > l ő J ' e •«*<». 
Vjlt gondom, hojy ea a randiét Bok-Bok haaon-

éval egy erdélyi magvar főúri  aaaaony utján aa egyik 
Interparlamentáris konferencia  aaatalára kerüljön. 

.. ,A lőgkírt mutató egy máalk dokumentum: A 
Baékelyaég anyavárosában aaerkeBBtették a „G aa roma-
neac: n reginaea acculaata' lapot; ennek 1936 november 
u-ikl aaámabaa a románságot a uékolyiég ellan lagató 

cikk Jelent meg — egy a aok-aok köattl — mely ma-

olyan „Ssenl 
hogy aatán jöhetnek aa olaaaok 

•••badltani a magyarokat a romén iga alól, akkor ml 

fognak  azahadulnl a ml magyarjaink ae lgátó , ml 
pedig egy nekünk aok aavart okozó problémától 
A r o m á i Impérium ntolaó napjaiban pedig - 8ugu»aus 
hóban a Románia clmtt lapban - éppen aa a Pop Valér 
volt mlnlaater fenyegeti  meg aa erdélyi magyaraágot, 
a*i a turnu-Beverinl román blaottaág veaetője volt. 

E b b e n a légkörben kellett két évtlaednél több Időt 
élnünk ét; ea a pUctór ia vérea niipok BBlntere volt. 
Két rendben, több mint aaáB táraammal voltam letar-
tdztatva, Itt csendőr éa katonafegyverek  ütéael hullot-
tak teBtvérelmre, egy táraammal együtt aalnte egy évig 
tartottak bűnügyi viaagálat alatt, egy általuk gyártott, 
klvályt éa a román népet gyaláaó falragaaa  miatt, 
melyet nekünk tulajdonítottak. 

Éi mi jót várhatunk a jövőben ettől a népelemtől ? 
S >mml jót I A bécsi döntéB mán it uj harcot Jelentenek 
be; Íme aa „Uriversul"-ban Lugoslann Jon voll minisz-
ter nyíltan bejelenti: „A román nép nem felejt,  nem 
fog  megbocsájtanl; Erdély Iámét rabságra ju'ott; hol-
nap njból elkezdődik a harc." 

Egéaa bizonyos vagyok abban, hogy a msgyar 
katonán keresetül, — közvetlenül a ml ajkunkról haiiva 
eaeket, — aa anyaoraaág magyaraág*, felteszi  magá-
ban a kérdést, hát hogyan la volt lesetségeB, hogy ez 
a nép ngy élj a át eat a 22 esatendót, bogy igy talál-
junk reájuk, amint valóban e'őttünk állanak ? 

A feltett  kérdéare megadjak a válaaat. 
Aa erdélyi m«f  yarBágnak 3 f»gyver  állott rendel-

kezésére a nagy küid>!em megvívásához. Fegyvereit 
— BB eaemínyak mutatták — jól válaaatotta meg. 

A XVI aaáaadban, 1587 ben, amikor Magyarország 
egy jelentŐB réBae Idegen uralbodóháa uralma a'k  ke-
rült, aaon oraaái részi aso'doa hadaereg a aa Idegen 
hivatalnokok earel áraBatották el, aa elnámetesités, a 
aaaroláa, a valléa éa közszabadaág elleni támadás mind 
nagyobb és nagyobb lett, egy felBŐmsgyarorozágl  ki-
váló fer  fia  éa vltea katona, Forgách Simon irta Btttyhánl 
Bildlzsároa* aat a levelet, melyben a eaenvedeeek 
elvlaelbetéaére eat a tanácsot adta: „In íps et In Bilentlo 
erlt foril'ud  nostr»'; magyarnyelven: a ml erőségünk 
a remíny éB hallgatás. Mintha Forgách Simon Erdjiy 
maryar nemaedékéhez Irta volna aat a levelet. Remél-
tünk éa hallgattunk. A remény táplálta lelkünket, lel-
kűnkön át teatl aaerveaetünköt; a hallgatás pedig elhá-
rított aok bántalmaaáat. 

A másik fegyverünk  a munka volt. Soha nép el-
nyomatása Blatt még nem állott ugy a muaka szolgá-
lat éb 9, mint tette aat most aa erdélyi magyarság. Minthi 
egy embf>r  határozott volna, ragadta meg létünk fenn-
maradáaáhoB a aattkaégeat; Sietni kellett a aok köz-
tartoaáat; fann  kel'ett tartani egyh4aalnkat, Iskoláinkat, 
kuliurlnteaményeinket és aeg-tenl kellett aB arra rászo-
ru'ó táraadtlml osatá>yalnkon. Laegyaaerüaltett életigé-
nyeink la nagy megtakaritáBhoa juttattak. 

Harmadik fegyvrünk  az egyaégben tömörülés é.-i 
Baervezkedéa volt. Milyen nehéaaégek köaött Indu't me£ 
— aa államhatósági szervek miatt aa! Ott voltam a 
Migyar Szövetség bölcsőjénél; férfiak  jöttek össze tlt 
kon, a titkos recdfraég  éber saemsinek kliátszásával 
Kolozsváron, Saatmá'tól K tidlváaérhelylg, Miramaros-
szlgettő Times várig, férfiak,  kik a'ig iBmerték egymást. 
Amikor pedig a hatóságok HosaiattáV a Magyar Biö-
v itaóget, egy politikai párt keretében tömörültünk, mely 
3 évvíl eae-őlt történt feloaalatáaálg,  17 éven át lr,i-
ryltotta éa vívta élet halál küzdelmünket. Nem hiányol-
tam egy napra aem a harcosok közül, lBmerem ennek 
a kornak minden nehéaaégét. 

A történelem aa élet iskolája; igrz történelmet 
tanltannk, mert a tanulságot caak igy fordíthatjuk  ja-
vunkra. El kell lamernünk, hogy ea a fegyverünk  volt 
a leggyengébb éa pedig Bajái bibánkbó . Ma hihetetle-
nül hannlk, hoiy akadhattak Borainkból, kik hitvácy 
korteaekül szegődtek acok melléi D^y voltuak etekkel 
a testvéreinkkel, mint a kiírtáéra Ítélt erdőség fája. 
ani tor a fejsze  a fa  törzsébe vágódott, nem áaérl sírt 
a fa.  hogy meg kell halljon, hanem Beért, hogy a fej-
aaéhea a nyelet ő Biolgáltatta. Jól tudjuk, hogy a tör-
ténelem fo  yamáo még nem aaületetl o'yan nemset. 
mely a hltváoy Epbláltoaeket, az áru'ókat nélkülöz o 
volna: de Erdély magyarságának ebből a fajtából  sok-
kal több Jutott, mint amennyit büntetésből 1B megérde-
melt volna. Ml nem megtorláaért említjük eat. A tör-
ténelem aa élet Iskolája: taoujon ei ÓB minden jövő 
oemaedék, bogy magyar a magyar ellen soha ne for-
du'jon. 

Honvéd testvéreink 1 
Huszonkét eaatendő alatt mennyi láaálmaa éjsza-

kánk volt éa mennyi álmatlan ia. Álmodtuk aat, hogy 
el fog  jönni egyaaer aa erdélyi magyaraág feltámadá-
aának napja. A trianoni határnál megjelenik a magyar 
katona, egyik keaében karddtl, a másikban egykulcs-
osai; aaaal a karddal fogja  megsemmtalleni az ntjában 
állót a aaaal a kulcBcíal fogja  klnyitanl a ml 22 esa-
tendőa börtönünk nehfz  vaaajtéjának aárját. És mondja 
még valaki, hogy aa újkornak nincsenek caodáll Hát 
nem caoda aa, hogy egy maroknyi nép, Európa Balvé-
ben, annyi ellenaigtől körülvéve, egy alkalmas plllanat-
ban Isten a a nemaet barátaitól megsegítve a keséből 
kiütött kardot felvéve:  aaaal a karddal aaabdalja aaét 
aat a bűnös Itéletlevelet, melyet a világ hatalmasai 
Írtak mag megsemmlsltéaa végett 



38. a a i a . O B I K I L A P O K 8 tk «lla! 

De örömünk nemcsak aaért nefy,  hogy moat 
keaünkről-Iábunkról levétetett a billnci, hanem aaért 
la, mert a mal napunktól fogva  réaat vehetUnk abban 
a nagy építő munkában, mely a megújhodott M »gvf.r 
oraaég caodáaan aaép, hatalmas éa erŐB épülete fel-
építésében áll. Brdély magyarsága less a legssorgal-
marabb aa építőanyag hordásában éa felrakásában  B 
a muskáaok nagy tömegében a legelsóaorban a ssé-
kelység fog  haladni. 

Ismerjttk a mindenkori kormányok programtervelt 
a levegő hullámain átjött hírekből. Milyen boldogok 
vagyunk, hogy e programtervek annyira egyeaők a ml 
elgondolásainkkal. Igen, ennek a megújhodott oraaág-
nak tökéletesen keresztényinek éa nemsetl szociálisnak 
kell legyen. Meg kell tennünk mindent éa mindent 
crsaéguok nagygyá éa boldoggá tevéaéért; a gyermek-
védelemtől aa aggkort blztoaltáalg s a közbeeső hoasn 
utat a jólétet Jelentő köveikel rakni kl, bogy aaon az 
u on a magyar boldogaég járjon I Társadalmi válaea-
falak  nem különíthetnek el egymáatól; BB érvényeatt-
léanek ssabad útja mindenkinek BB uija lesa. 

Az 1939-ik eBBtendőben aa erdélyi római katho'l-
kusság calksomlyól bucanjáróbelyén a családi élet 
tisztasága éa gyermekvédelem jegyében tartotta meg; 
ott volt Erdély egésa magyarsága lélekben. Aa ott el-
hangzottak mintha visszhangjai lettek volna egy el 
nem hallgatható tanácsnak. Aa lmp?rlumváltozáa egyik 
első évében egy különös arcú, előkelő vendégem volt; 
íjánlólevéllel jött boazám, hitelt Adhattam annak az 
Hgent provokatőrök korában is, ismertem a kéalrást. 
Iii BZ ur a japán nemzetnek volt egy kiváló fia;  előbb 
a londoni japán követségn-k magasabb rangú tisatvl-
Heiój?, majd a budapesti tudomány egyetemen a j»pán 
nyelv professzora.  Iamerte nemnetünk történelmét a 
euben a Baékely nemaetét; Iamerte az 1918 évi magyar 
ó^zeomláa körii ményeit. Mit keresett ea aBurnáam, 
i székely embernél? Arról nylvánosan bassélni, fij-
.-.)• ztéa nélkül bsaaélnl nem lehetett. Moat sem erről 
vü szó. B->SBélgetéBÜnk köst mondotta: Ismerem nem-
i j ük gyönyörű történetét; ismerem apró-cseprő hibái 
rr.silett nepUk erényeit; erényei legszebbike, hojy tör-
ténelmi múltját megbecsü 1, földjét  szereti. AB önök 
nepe az első európai zür-aavarban helyre á'l, de helyét 

erényei megőrlzése mellett — a népek viiágver-
i nyeben caak ugy fogja  megállani, ha a nemaetük, 
pgjai számában meg is aokasodik Aa önök vezetői, 
tik a néppel érintkeznek: papok, tanítók,  orvosok, 
gyógyszerészek,  egész intellektuel  osztályuk  értes-
sek meg népükkel,  hogy minden  magyar gyermek-
nek elmaradása,  veszendőbe  jutása bdo  a nemzet 
sreje ellen.  Japán  világhatalmi  állása elsősorban  a 
nemzet tagjai számának megnövekedésében  áll. 

Fcltzibadulva rabságunkból, agyunknak tisata 
gondolatait, Balvünknek melegéraéaét, huszonkét év óta 
el nem lBnkaaatott kai uaknák erejét vlasaük aa ország 
újraépítéséhez. 

Az erdályl magyarság felszabadításáért  báláját 
fogadalom  formájában  f*jeal  kl Fogadjuk a aaaerint 
cselekszünk: A haza mindenek előtti 

Nagy örömünkbe üröm 1B vegyül. R itten ve gon-
dolunk visaaamaradt testvéreinkre, jövő aoraukra. Aat 
az igát, melyet eddig együtt bustunk, megfogyatkoaott 
erővel most magukra maradva kell bucsák. Begitő 
Lesünket njujtjuk feléjük  ; tanácsúak ma BZ, forgassák 
< zt a három fegyvert,  melyet együtt forgattunk  eddig: 
raméljesek-, hallgassanak ÉB tömörüljenek egységbe 1 
û ndo jtnak arr9: jó az latén, jót ádl 

Most p dlg hálatelt salvvel gondo unk an anya-
.riág magyarságára, annak dicsőséges hadaeregére, 

. mindenkori kormányosra, melyeknek segítő kezát 
• nuomatáaunk alatt annyiszor ragad.uk meg - miről 
ns még kevesen tudnak — hálával gondolunk bölcs 

*mfeifiainkra  Teleki éa Csáky gróf  miniszterekre, 
of  Baih en Istvánra. T.fz'eleltel  éa bálával hajtjui 
g zagz.ónkat a két baráti nemzet, aa olasz és német 
mzet B asoknak történelmi magaslatra jutott ve-
'-i: Mussolini éa Htler előtt. 

E, nem muló hálánkkal éa tlaateletünkkel hé dó-
ik a legelső magyar ember elólt, éltetjük vitéz 

• ;ybány«i Horthy Miklóst, a bölcs államfőt  éa vltéa 
;oát. Éijen Magyarország, éljen Horlhv Miklós. 

A magyar ujságbetü csiki szolgálata 
a felszabadítás előkészítésében. 

Az Ismét magyarrá nemesedett Csikmegye ssékely 
tobo mint két évtiaeden át, a világtörténelemben 

írjáirltkitó olyan erőiz -k, UldSatok, visszaélnek 
atiga'ázások sorozatát szenvedte ei uamsetl, faji, 
urá ia, vallási, Iskolai, gaadaBági éa szociális téren 
Taat, mely erőaaakoBságával örök Baégyenére válik 
üit kormányzatnak. Eask a sérelmek, jogtalanaá-
— a gyermekeket sem véve kl — nem kimélték 
a migye 147 ezer Bzékely lakósáiak egyikét aem. 

^gyötört, földigalázott,  a Székelyföldre  külön al-
mozott közterhek éa Illetékek sanyargatása alatt 
«ódő, álláaából kidobott, azabad pályákon Is lehetet-
vj tett éa Így a legaaégyenteljeaebb tervszerűséggel 

<ényitett nép tűrt, aaenvedett éa a mindenféle 
g t̂óaek, csábítások, becsapások, etnikai és kultnr-

ias rdodsaerekkel megnyomorított erőanakoa kormány^ 
-«kedvekkel ssemben, példái egységgel, a lehető 
érvényesebb éa legbeciületesebb vlselkedéat tanu-

A szabad, nemes székely nép rabságra kénysae-
>t keBől ivadéka szolgai, kocilal színvonalon volt 

nvt len Idegenben élni, ette a kivándorlás koldna-
- >erét és tűrte, bogy a legorcátlanabb módon bele-
' u^nak, mert annyira leszorították minden térről, hogy 
í -m tudta máBkép slőteremteni msga éa családja BZS-
-ira a kenyerei A azépzéges .Káazonorzzág", a vad-

vlrágoa GylmeB-völgye, a gyergyói nagy medonee ke-
nyértelen, aaomoru aaékely népa egyre nagyobb számban 
szivárgott be, illetve ahogyan mondotta: „ment bé 
Romániába" és bár „banghlna" volt a gyaláakodó neve 
„odabé* — körülbelül a magyar bandita Bzónat. felel 
meg — türie éa mély faji  éa vallási önérzete mégjob-
ban megtartotta a székelyBég nagy köaöSBégének tá-
borában. 

A csiki nép, magyar politikai, egyházi és Iskolai 
vszetőln keresatül fajáboa,  nemaetéhen kitartóan hűnek, 
rendületlenül ragaszkodónak bizonyult, — létérdekeiért, 
vallásáért éa lakóiéiért, valamint kultúrájáért pedig, a 
aaékelyek szenvedésekben ÓB megpróbáltatásokban gaz-
dag történelmének legnagyobb kttadelmét vívta meg 
olyan eredménnyel, mely a változott politikai vlsBonyok 
köaött caak ngy volt elérhető, ha hü maradt eaeréves 
anyaországához, őiel haţyoiaânyalhos, egyBaóval ezer-
ötssázévez törléseim! multj-hoz, bár üldöatetéa, Bsen-
vedéa, könny, bánat, bot éa börtön volt ig»n sokszor 
osBtályréBze. A töméntelen Baenvedéaek pár szavas 
felemleget  se alkalmával lehetetlen a aaékely határ-
őrség megtaünéae éa a ssabsdsághirc utáni korsaak» 
nem gondolni, ennylra sajátságosan haBonló volt a sté 
kely nép elnyomása. N met ÓB cseh .beclrkerek* — 
kÖBlgBzgatáH tisztviselők — dőssöltek az elnyomott 
csíki Bzékely nép nyakán akkor, amikor Galíciába 4—5 
évi rabságra vitték el a aaékely Ifjúság  azlnejavát. 
ÁDjon itt az akkori ÓB moatanl megasünt helyaet jellem-
aéaére az ősi népi szállóige: 

.Galíciát kiseperiék, 
A ssemetet kivetették... 
A szemétből gomba termett 
S a gombából „bcclrker* lett...' 

Ezeknek tárgyilagos megállapítása ntán felmerült 
a kérdés: mennyiben felel  meg, nagy, fontoa  hivatásá-
nak a cslkl magyar sajtó, a politikai, polgári éa egyháai 
atb. veaetőkön klvűl történő népi közvélemény lrányltá-
aának, agyonrendsaabályozott, gozsbakötött, mélységes 
gyülölködáaael figyelt  felelős  munkája közben? 

Eanek elblrálásáhos tudni kell, hogy keadetben és 
azután is vala a mindenható, élők éa holtak fölött 
itélkeaó cen«ura. Hol a külföid  számára kedvező színek-
ben feltűntetett  Baslldsbb, de annál képmutatóbban 
szigorúbb, hol legkegyetlenebb formában,  de egéaa*n a 
mostani szabadságharc sajtófelssabaditó  napjáig. Üres 
fehér  lapok, hasábok jelezték a vörös ciruaa önkény ea. 
pusatitó munkáját. Pedig caak népet vlgaaataló, bátorító 
életérdekeibe vágó komoly kritikával megírt Írások 
voltak. Legtöbb ceoaor — sokszor katonatiszt karddal 
as o'dalán — hivatalos éa haaamentő nagyképüaéggel 
élte kl vad gyűlöletét mind» ellen ami magyar — s 
csnzurán keresatül. 

Aatán elkövetkezék a lapok fejclmelnek  országos 
fontosságú  megváltOBtatáaa. Azt aatán követé a helység-
nevek román elnevez ísének kötelecővé tétele. A hu-
mornak éB nevetaégesaégnek olyan gyűjteményét esz 
közölte ezael a magyar ulaáglrá', melyet legalább 
aaemelvényekben, Ismertetni kell a nagy világgal a 
gyaláaatoa letűnt rendaaer Baégyenére. 

Majd B tájékoatató minlaatárlum keadelte meg 
njaáglról munkáaságát. G îndoita, hogy aegltaégére siet 
a szigorú cenzura miatt anyag hiányában szenvedő 
magyar Baerke«tőségeknek: késsre dolgozott, de nyaka-
tekert stiluiban, édeskés, öndlcsérgető haogon megírt 
magyar nyelvű cikkekelt küldözgetett még a legkisebb 
alkalmi zuglapmk 1b, kltűnőan al került klisékkel, melyek 
readsaerlnt egy-egy oraaágos hatalmasBágot és előkelő 
séget ábráaolt rendkívül komo'y éa ünnepélyea arccal, 
— aaaal a .barátságos" felkéréssel,  hogy aBt a lap 
vezető helyen, Ilyen a Ilyen betűtípussal, feltéllenül 
meg kell jelentetni szószerlnt, mert ha nem, össaemegy 
a bará'Bág ÓB jön a lap betiltása. Majdan elkövetkea 
lek vala a „Királyi Bzavakl" la. Bok ujaágolvaaó dü-
höngött, mlcaoda dolog: sz ÖBaaea magyar njaágok 
megbomlottak, hogy egysaerre olyan lojálisak éa jó 
hazafi)k  lettek? De lassankint rájöttek arra, hogy 
hatalmi kényaaer kötelezte a szerkezztŐBégaket asok-
nak a közléaére la. Válassthattak: nem közlik aa el-
rendelt tzöveget vagy beaárják legnagyobb késaaéggel 
a lapot. Pedig a népnek kellett a becsületes magyar 
betű Mir meg la tanulta a aorok köaött olvaanl. 

Vala még időközben az aa „újdonság" is, hogy 
a belilapok csak kéthetenként jelenhettek meg egy 
darabig . . . Aztán valának igen aok „uégyszemközöt-
tiek* a különböző Illetékes ÓB illetéktelen hatóé ág ok 
elóit. Simogatás, lgérgetéa, majd fenyegetések  érték a 
saerkesatőkel... E őfordulának  Igen Bok aajtópörök 
la, mert a kormányáét, a korrupt rendaaer oBtorozáaa, 
megfüdült  atyafi.k  klpellengéreBéae, hibák éB büuök 
leleplezése mások okuláaa végett — Igen-Igen érzé-
kennyé tették a „riport-anyagok" megszemélyealtőlt, 
akik — zzerintük — egytől-egylg ártatlanok valának... 

Aa caak terméaaetea sokak esőmében, hogy el-
következtek a bírálgat ások idői la. Pártálláara, világ-
nésetre való tekintettel majdnem mindenki bírálta a 
lapot. SserkeBatőjét. Kiadóját Munkatársát, pedig jól 
tndta, bogy a vidéki újságírásért fizetést  nem adnak, 
aat önzetlen hlrlapirók fajuk,  népük érdekében dlj ásás 
nélkül írják. Legtöbb olyan újságolvasó, aki egyetlen 
sarast nem adott kl a magyar betű érdekében, hanem 
másodkéaből jutott hoaaája: elkezdett suttogni, gyanú-
Bitanl, rágalmazni, caak egyet nem csinált, hogy különb 
cikket köaleményt küldött volna be a aaerkecztőség-
ben, egyBaóval köaérdekböl d o 1 g o a o 11 volna. 

Ilyen körülmények között majdnem a lehetetlen-
séggel határos volt a vidéki magyar ujaágbetü ssol-
gálala. Csupán a aaerkesatők, munkatársak As kiadók 
rendületlen felelősség  éraéae, meg nem torpanó éB meg 
nem félemlíthető  munkavállalása és áldoaatkésaaége 
aegllbette át a magyar vidéki aajtót a heti akadályok 
éa nehénégek akadálytorayal kBaött. 

E tények felaoroláaa  ntán a aajtómunkásokkal 
aaombenl bírálat felemlitéao  már nem minket érde-
kel, Illet. Iléljen maga a nép, mennyiben járult hoaaá 
a magyar betű a cslkl nép olyan példátlan kltartáaá-
hoa, öntudatneveléséhea éa türelméhez, mely nagy 
súllyal esett latba még ott 1B, ahol soráéról döntöttek... 

Htdd aengjen még levább BZ ünnepi énekl A 
.Csiki Lapok" la ünnepel; egyelőre nem aa elmaradt 
fdlaaáaadoa  jubileumát, hanem a rabságból felssabadult 
aaékely nemaet nagy-nagy történelmi eaeményét, melyet 
jelentőaégében elklnaott lelkünk éa agyunk ma sem 
tud még felfogni  kellően. 

A calkl Baékely nép sorsában u] élet keadődik, 
melyben továbbra ls résst kér a becsületes éa felelőa 
magyar aajtó. Albert István, 

hírlapíró, 
a Magyar Lapok éa Calki Lapok munkatáraa, 

a Magyar Fért helyt titkára. 

Kászonalcsik közönségének legmagasztosabb 
ünnepe a felszabadulás  napja. 

Szeptember 12-ére készült fel  Aloaik közönsége, hogy Bor-
sának legnagyobb forduló  napján meleg azivvel, forró  azeretettel 
ölelje magához éa köazöntae a bevonuló henvéd testvéreket. 

Habár délutánra várta a bevonulást, már délelőtt a 
piactér megtelt székely testvérekkel, hol mindnyájan öröm-
tfll  kigyúlt arccal állottak éa várták a nagy esemény meg-
valósulását. Nagy sürgés-forgás  volt kivétel nélkül az 
asszonyok és férfiak  között, de kivették részüket leányok, 
legények B még a gyermekek ia. A férfiak  kérés nélkül 
jöttek pénzadományaikkal, épp igy az asszonyok. A Kon-
rád patika éa porta buoauhelye volt az adakozóknak. Alig 
maradt a két közaégben osalád, ki adományával ne járult 
volna hozzá a honvédek ellátáaához. 

Az asszonyok konyhája két napon át a kürtfiakaláca-
aiitéstől volt mozgásban. Disznó, borjú a számtalan malac 
sütésének gondja adta a lázaa munkát, hogy a honvéd 
teatvéreinknek a legjobbat nyujthaaaák. 

Kora délután Takács flruagy  ur jelent meg diazea 
kísérettel, bejelentette V. Hsazlényi tábornok érkezéaét. — 
Szivdobogva várta a közönaég a tábornok érkezéaét. Sziv-
dobogva várta a közönaég a tábornok megjelenéaét Kászon-
alcsik nagy ünnepén. Végre 4 órakor megérkezett V. Hesz-
lényi tábornok, a közönaég nagy éljenzése közepette. — 
Szűnni nem akaró éljenzés közben 22 év után elfiazör  hang-
zott el nyíltan éa szabadon a Himnus minden székely ajká-
ról. Csodálatos fegyelmezett  taktussal és hiba nélkül, mintha 
örökké ezt énekelte volna. A szivében, lelkében megőrzött 
magyar imádság tökéletes volt. 

Dr. Nagy Jenő ügyvéd, mint az orazágoa magyar párt 
18 éven át központi bizottaági tagja, a magyar párt caik-
szeredai tagozatának alelnöke, a nagy székely történész, 
aki 22 év minden percét a magyar öntudat fejlesztésére, 
neveléaére fordította,  aki a 22 évi keaerveink között leg-
derülátibban hitte a magyar feltámadást  — lépett az emel-
vényre. Világoa, fenkölt  éa pomp&a szavakkal mondotta el 
a csiki életünk minden keservét, dokumentumokkal alátá-
masztva minden állítását. A közönség szűnni nem akaró 
tapssal, jól esö érzéssel örvendett, a nagy székely tudós 
minden igazságán, amit moat nyilvánoaan elmondva hallott. 

Következett Bartók Pani ovodiata kisleány kedvea pár 
azava, aki a nagy meghatottságban, a perc nagyazerüaégétöl 
áthatva öröm könnyek között nyújtotta át a tábornoknak a 
csokrot. Gál Ilonka káazoni tanítónő szavalata következett. 
„Ébresztő" a nagy költő Bajta József  mintha Gál Ilonkán 
kereaztül akarta volna elmondatni a ienségea gondolatot, a 
magyar jövőre. 

Incze Domokos főeaperea  lépett az emelvényre. Talpra-
eaett magyarsággal, hogy a magyar tanítók voltak azok, akik 
nélkülözések között is teljesítették a magyar kötelességet a 
nép nevelésben. Jóaágoa papi szivével igyekezett a megbo-
csájtás magvát azéthinteni, azokkal azemben, akik nem vi-
selkedtek ugy az elmúlt 22 évtized alatt, mint a jó magyar 
kötelesség megkívánta. 

Konrád Kálmánné Caikszentmárton éa Csekefalva  oltár-
egyesületi elnöknője üdvözölte az alcaiki székely aaazonyok 
nevében a tábornokot, méltatva a nagy nap eaeményét, meg-
emlékezett a székely anyák éa leányok köteleaaégéről, amely 
a nemzeti öntudat által minden időben adva van. 

Péter látván iak. ig. tanító a frontharcosok  nevében 
üdvözölte a tábornokot éa rajta kereeztül a magyar hadse-
reget. Beszélt azokról a szenvedésekről, amelyeket ő éa társai 
a mult év folyamán  elszenvedniük kellett a románok börtö-
nében. — Dr: Márton Gábor csikszentmártoni ügyvéd mél-
tatta telazabadulásunk nagy érdemeiért Teleki éa Csáky 
minisztereket illetve Hitler éa Mussolinit. Emlékeztette népün-
ket azoknak a kötelességeknek a teljeaitéaére, amelytől iügg 
nemzeti erőnk megnövekedéae. 

A beazédek elhangzása után vitéz Heazlényí tábornok 
lépett az emelvényre, ki a legnagyobb magyar ember Horthy 
Miklóa főkormányzó  ur nevében mondott köazönetet az üd-
vözlésekért. Emlékezve a azékely nemzet vitézaégére éa a 
ráváró nagy leiadatok teljeaitéaére éa köteleaaégére. 

Utána azavalatok következtek Orbay Acika bánkfalvi 
urleány Újra magyar lett a magyar cimü költeményt kitűnő 
előadásával. 

Biró Ilonka csikszentmártoni tanítónő szavalta aaját 
költeményét „Mi sohase láttnnk magyar katonát", a tiszti-
kar éa a közönaég nagy tatazéae mellett. 

Gondoa Antal volt főgimnáziumi  tanuló szavalata kö-
vetkezett az iamert költő Szotyori Lajoa eapereat gondola-
tokban gazdag költeményét. Tárogató hangját „Szép vagy 
gyönyörű vagy Magyarország", Booakor Domokos nyug. 
vasúti fel.  a régi járáabiróaág emeletéről intonálta .nagy 
müvéazettel. Az ünnepélyt a Szózat köréneke zárta be. 

Az ünnepen réaztvatt minden aloaiki közaég, de a 
legnagyobb számban fegyelmezett  rendben éa valamennyien 
az őai azékely viaeletban. Eljöttek a oaángók ia tastőien 
szép viaeletükben. Köszönet a magyar haza nevében minden 
adakozónak éa önfeláldozó  munkásnak. Este a tisztikar áa 
a katonaság tiszteletére közvaoaora volt, amit reggelig tartó 
táno követet. 
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Budapest,  1940 szeptember 11. 
A „Ctiki  Lapok"  tekintetes  Szerkesztőségének 

Csíkszereda. 
A felszabadulás  oltó percében székely  etivem 

egész melegével  üdvözlőm  a osiki  székely  népet 
is t Csiki  Lapok-at 

Adja  a Mindenható  Isten,  hogy az őröksiékely 
örikssabadsága  ás határainak  sértetlensége  az idők 
végtelenségéig  zavartalan  legyen. 

Mi  kívánságom,  hogy az 1895. VII.  tőrvény-
oikkben  elrendelt,  de  sok küzdelem  után még meg 
nam valósított  Székelyudvarhely  — Csiksjeredai 
transverzilis  vasút alsó ildisa  legyen a székely-
ségnek. 

8zékely  testvéri  üdvözlettel: 
Tusnádi  Éltbea  Gyula dr. 

ÜDVÖZLET  AMERIKÁBÓL. 
A Székelyföld  Bai szarta a világban szolgál-

ják az emberiség ügyét,  de  földjükről,  itthon 
maradt  testyireikről  nem feledkeznek  meg soha. 
Moat,  a legnagyobb  székely  ünnep alkalmával  üd-
vözletüket  küldik. 

P. Biró Benedek  volt  osiksomlyói  zárdafőnők 
Amerikából,  Bridgeport  városából táviratban  igy 
üdvözli  testvéreit:  „Legnagyobb buosutokhoz  ve 
letok  vagyok  az Óceánon túlról!"  Biró Benedek  s 
a többi idegenben  élő  székelyek  velünk  vaonak 
lélekben  a mi velük, mert egységre,  összetartásra 
vaa szükségűnk  bárhol élünk  is. Csak  igy remél-
hetik  földünk,  népünk felvirágzását,  határaink 
visszaállítását  — ahogy az Isten  rég kimérte. 

XnCaeT'ar 3 > T o m z o t l 
Celkaaeredal Kirendeltség, 

Hirdetmény. 
A leura szóló bankjegyek éa érmek át-

váltásáról azóló hivataloa hirdetmények vilá-
goBan kimondják, hogy a leura szóló érmek 
ugyanolyan árfolyamon  kerülnek átváltásra, 
mint a leura asóló bankjegyek. Ezek azerint 
a Magyar Nemzeti Bank a leura szóló érmekért 
ia 100 leuként 3.33 1/3 pengőt fog  adni, vagyis 
30 leuért 1 pengőt. • leura szóló érmek át-
váltásának időpontját a Magyar Nemaoti B»nk 
ugyancsak hirdetmények kifüggesztése  ujan 
fogja  köahirré tenni. 

A visszacsatolt területek lakosai a tulaj-
donukban levő leura szóló érmek átváltása 
tekintetében tehát legyenek nyugod'ak és óva 
kodjanak attól, hogy leura szóló érmeiket 
lelkiismeretlen üaéreknek a fent  megjelölt 
ellenértéknél alacsonyabb pengőösszeg ellené-
ben adják el. Ha a leu érmek olcsóbb össze-
vásárlására irányuló kisárlet tudomásukra jutna, 
jelentsék aat haladéktalanul az illetékes ható 
ságnak. Mindaddig, amig a leura szóló érmek 
átváltása be nem fejeződik,  eaek aa érmek 
forgalomban  maradnak s azokat, mint törvé 
nyes pénat mindenki köteles elfogadni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Haxajöttek...  Csikmegye,  sőt  egész Erdély 

magyarsága  általános  őrömmel  fogadta  a hírt,  hogy 
Adorján  Imre,  a Magyarpárt  főtitkára  és P. Szőcs 
Dénes osiksomlyói  házfőnők  hazaérkezett.  Mind-
kettőjüket  oláh csendőrök  hurcolták  el. Több  hóna-
pos fogság  és kegyetlen  kínzás  után P Szőcs  Dé-
nest több társával  áttették  az akkori  batáron. — 
Adorján  Imrét  és társait  tovább kínozták,  majd  a 
krajovei  hadbíróság  hazaárulás és összeesküvés 
címén  6 évre Ítélte.  A fajtájuk  felszabadulásáért 
küzdő  férűak  tőretten  lélekkel  vállalták  és visel-
ték  sorsukat.  Adorján  Imre  arcán mélyek  lettek  a 
ráncok,  de  lelke  erős  maradt.  Htzajővetelük  alkal-
mából népünk szeretete  és különös  megbecsülése 
veszi körül  azokat  a férBakat,  akik  a legnehezebb 
időkben  mutattak  példát:  hogy kell  viselkedni  a 
szabadságot  szerető  nép Bainak. 

— A osikmegyei katonai köaigazgatas Ideje 
alatt a tanügyek herzervezését Jávor A'beri pedagógiai 
tanár mint venotő tanfelügyelő  éa D\ D BUŐ Láazló 
tanár mint tanügyi előadó látják el. 

— A Magyar Királyi Külkereskedelmi Hi-
vatal CalkSBeredán megkezdte mükftdéaét  A 
M. Klr. Külkereskedelmi H vatal Cilkeser-dáa kiren-
deltséget állított fel.  Veaetőja dr. Tarnál BMa. A ki-
rendeltaég elme: Vármegyeháza, Gazdasági Felügyelő-
ség. A kirendeltaég, minden txport éa import vonat-
konáan kérdésben késnéggel nynjt felvIlágoaltáBt  as 
érdekelteknek. 

— Rögtönblráakodáe a vlaanaoaatolt terü-
leteken. • magyar királyi kormánv a rögtönblrásko 
dáat kitérjeaatette a Migyar Szent Koronáhoa vissza-
csatolt keleti éa erdélyi területekre. 

— Aa erdélyi köakőoyvtárak megsserve 
aéae. Hemea Bálint valláa éa közoktatásügyi miniszter 
fontos  latéakedéaeket tett, an erdélyi könyvtárak könyv-
ellátásának megeasrveséeére. A feladat  az, hogy sz 
1918—1940 köaöttl években mégjelent magyar könyv-
anyaggal elláazák a román Impérium Idején hátra-
maradt erdélyi könyvtárakat. 

A visszatért Erdély Üzen azoknak, akik ott maradtak. 
Virágoső, tündöklő nepBÜtéB, 
kápránat, mámor, csékok. ölelések, 
lángolások, büsake kiállások, 
régi vétkek éa drága magvetések, 
várt aaabadBág ÓB széttörött tilncs, — 
u| honfoglalás  és égi asent jelek, — 
saáfu'dó  honvéd fergeteg-hadak 
dallal ajkukon mennek, egyre mennek. . . 

Brdély egyréaze lemét a miénk 
éa miénk újra örök ssékely basánk, 
amiért aok könnyes álmot aaóttüak 
éa bna aléltan annyit Imádkocánk. 
Lelkünkbe moat augva deltásódlk 
akaratunk éa bitünk gyöngypstakja, 
sorsunk értelme, an élni muiaáj, 
alkotás, tettek büaake diadalma I 
UéglB csorgó örömkönnyeinkbe 
beleszemetez a felbúgó  bánat, — 
bissen ott lu' aa u) határokon 
borna lú fedi  bá a szem pl llákat, 
túr utju1", mint az ólonraát, nehéz 
és meredek, mint as átkos Galgotha, 
gond komondorok ülik most körű', 
B a homlokuk J isus tövis hon lo'ra I 

Ne sírjatok 1 Legyetek paklon át 
bős ősaaefogáa  és dacos diadal, 
körülOBtromolt indulni merők, 
uj hajnali kürt és élni ssánt magyar, 
megBaéleBedett u| látóhatár, 
uj embersége snomjaa lelkeknek 
éa hit éa hü, — történelemtermő, 
ml m?llen kapja a megkergetette! I 

Na féljetek!  A magyar sohse félt, 
kegyetlen véBBek bárha ö'aiezusták, 
slrágyából mindig feltámsdott: 
aa támad fel,  kl járta Krisztus útját I 
J >aus mondta a hányt-vetalt hajón: 
„Ülnek féltek,  hlaa veletek vagyok I" 
Isten ott van, hol Bzenvedéa lakik, 
de nagypéntekre derít ünnepnapot II 

Dr. vitéz Qereőffy  Géza őrnagy. 

Az ősi  erény  jogán mindenkor  fel-
támadt  újra Magyarország. 

A k i s 
á'c kázott rajt im, mint villámcsapás, 
álltam némáo, mint valami nagy — 
ha'ott élőit Bzokés . . 
Uzy éreatem minden Idegszá'am ssétazakadt 
.BraBsó ett maradt." 
Ó, bogy remegtük, lestük a rádiót, 
Hogy vártuk a II ízesek BaétlöréBét, 
Hogy vártuk a felsaabadu'áeuakat, 
Mint a Hegváltót. 
s most el kell hagyrusk Brassót I 
0. bogy nem hasadaak meg a vén falak, 
Hogy bírják el ez; a aok hucmeót? 
Mindenütt csak alrás, aokogás, 
A harangokból ls a panasz felaaakadt: 
.Brassó ott maradi." 
Ha a Cenkre néaek 
Bitéin visszanéz a C-snk, 
A fákból  mind panaaa fakadt: 
„Brassó ott maradt.' 
Ugy látom, mintha ösBseomlanának 
A vártéit védfalak, 
Pedig róla a váltósé Idők lehullanak, 
Csak a fájdalomtól  én aaédüiök... 
Hisz én menekülök I 
U<y látom, mintha a falakból  la 
könnyek csurognának — 
pedig a könnyök 
csak az én ssemelmből jönnek. 
HIBB Brassó ott maradt — 
Hogy korbác<o'js tovább BB Idő 
AB ott maradt magyart I 
Da lan«n Tzsnem Testvér: 
Ne fé'j  1 
Itt minden Baékely marka acél 
8 mikor kétBigbaejió leaa sorsod 
B BZ igát már tovább nem bírod: 
Olt lessünk ml, kik onnan menekültünk, 
Hogy nagy örömünkben 
Brassóban ölnlkeszünkl 

(Menekülés köaben.) Orbin Boriska. 
„ „ - p " 1 M * á e a aatkvinnegyel gaadakSrökliSa éa E. V. 
Q. E. t«gjkhoz. A jó Isten meghallgatta lmádBágankat éa 
visszavezette • magyar Szent Korona oltalmi alá azt a földet, 
amelyet annyi nehéz esztendén keresztül becsülettel megmű-
veltünk a amelyen rendületlenül kitartottunk. Most az Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egylet keretében végzett munkánk lénye-
gesen megváltozik, habár ielealegaaaé ezután sem válik. — A 
Magyar Klr. Gazdasági Felügyelíaég Átvette ngy a román 
Gsad. Kamara, valamint nagyriaaban aa EMGE munkakörét ia 
FelUvom tehát minden gazdatirBamat arra, hogy forduljon 
minden gazdasiel kérdéaben a legnagyobb bizalommal a Gaz-
í f s 4 f 1 , S j Q g y e ! Í B é " h e , >  """ 'y • vármegyeházán a régi kamara 
hivatalában már meg la kezdett* működését. Amint együtt 
voltunk te  Saazeiogtnnk a mnlt megpróbáltatásai alatt .uev 
tartanok össze a jövében la ezen a földön  1 Csltaomlyó.lMO 
«Ptambe. 20. PODOB PAL, a. E. M. G.K. v o l t ' S i î i ^ -

KóaaöaatoTilván'táa. A vároa paranosnoksága ea aton 
mond háláa köszönetet mindazoknak, akik Calkazareda vároa 

napját éa Ünnepi rendezését adományaikkal 
v w aUmély^OzrimakOdéaOkkel eMeegltették. e r Édar Elemér earedea, vároaparanoanok. 

— Idegenforgalmi  kirendeltség Csíkszere-
dában. Erdély egy részének visszatérésével Magyar-
orsaág idegenforgalma  nagy leuddletre tzImithat. A 
magyar ker-skedílml mlnlsster Intenciói alapján az 
O.szágoa Magvar Idegenforgalmi  H vatal (0 nlb) kl is 
dolgozta már E-diy idegenforgalmi  munkaprogramjit. 
Eső teendők köaött az'rep*!, hogy Cilkazered» ktiz-
poottal Idegenforgalmi  kirendeltséget áliitanak fe',  amely 
Calk és Htromaaék vármegyék idegenforgalmi  ügyelt 
bonyolítja le. Bzenklvül Koleaavár éa Maroaváaárhelyen 
állítanak fel  Idegenforgalmi  kirendeltaéget. Erdély 
Idegenforgalmi  propagandáját már teljea erővel beindí-
tották éa a magyar államvasutak nagyaaabáan élőké-
Baületeket tett uj vasútvonalak épltéaére. 

— Erdélyért. Vltéa nagybányai Horthy Miklósáé 
Főméltóságu ABSzony legfőbb  védnöksége alatt aa 
orsaág területén gyüjtéa indult, a román uralom alól 
felssabedu't  területeken megsegltéar^ szorulók támoga-
tása céljából. 

— A pénzügyminiszter intézkedései A 
msgyar pénaOgyl kormány mtndea intézkedést meg-
tett, hogy a tisztviselők, nyugdíjasok éa köst'kalma-
sottak a fiietéaelket  rövidesen megkapják. A f  <!aanba-
du t területek kisembereinek hitelellátására ii fostoa 
lntéakedések történni k. A jövedéki cikkek zavartalan 
u'á&pótlása meglcdult. — Különösen nagy lesdillettol 
folyik  a közlekedial eszközií fijl-83tés^ 

— AB Erdélyi SaoolMia Szerveset Csik-
vármegyei kirendeltaege C Tnármegye katonai 
parancsnoksága mellett az E dó'ji Sioc'a'.la Saerv;rei 
tlrendaltsţg.'it létesített, amelynek előtd j'í 3-á-o^y 
Etelka. A klrerd^ltBég hivatala a vármig,ehéz 61-ia 
számú Biobájában van elbe'yezve. A blvttal a munka-
alka'om m^gtpremtéaével k> pc^olatos Bf  gi'és Bzolgált-
tában áll. Aa E délyl Stoc.áiia Seervest-t Erdé y nép i 
iránti megertő azereteUrl. m'nd«n réfz  vsvójéick cda-
adí szolgálatkéfzaég^vel  Indul u jára. A ̂ ezetö^ng ma-
gyar szívvel kéri mindazokat, akikhez az előadók fer-
du nl fognak,  hogy munkájukban segitBÓk őket eB 
álljanak mellé|ük. 

— A vadallomány megóvána. A v'fazacB-.ul', 
területeken a variál omá'y m^gÓTáaára a katonai tnz-
IgazgatáB veasióíége resdel^tet adott kl. mely rzerint 
a vrdásaat további recdelkeaéBig mindennemű vad-
fajtára  tl'OB. A tl'alom nem vonatkozik fark^nra  ed 
vaddisznóra. 

— É-tealtéa. A onlkszeredat állami, Interná1 QSAOI egybe-
kötött leányiskola lgazgntósága ezúton értesíti a pzü:óket, 
bogy az Intézet négy osztályába jelentkezésekot szeptember 
hó 29-lg bezárólag elfogad  Hivatalos órák, Taaâruţp kivéte-
lével d. e. 10—1, d. n 3—6 óráig. Kérjük a t. szUlóket, hogy 
szándéknkat mielőbb jelentsék be (irá.baa vagy szobao, meit 
a jelentkezések számától függ  az Iskola megnyitása. Csíksze-
reda, 1940 szeptember 21. Igazgatóság, 

Szerkesztői üzenetek. 
N. S. J. Gylmesköziplok. Tegye le a líntot. 

W| f e r t S B Ü b e l r  S 
Tiaztdlettel hozom a n é. közönség sz'vos tudo-

mására, hogy Caikaaeredábaii, a Sétatér 1. azám alatt 
(Nsmzetl Bink épülete mellett) 

műhelyemet megnyitottam. 
A legnagyobb szakértelem mellett vállalom : oim-

táblák festését,  aiobafeatóat,  épület- éa butormáao-
lást, fényeaést  a legszebb kivitelben és a legolosóbb áron 

A n é. magyat közönség szíves pártfogását  kéri I 
- A - n t a l E l a m é r 

2—3 szoba- és olmfeati,  Csíkszereda. 

Tusnádfürdón  villák ós telkek,eladók 
esetleg eloserélendök. — Értekezni 
Tusnádfürdón,  a Mariska villában. i_3 

Eladó háztelek, hálószoba bútor, pénz-
szekrény, stb., érdeklődni Böjthy 
trafikban. 

Csíkszeredában, a volt Transsylvania 
étterem, kerthelyiségével és mellék-
épületeivel k i a d ó . — Értekezni lehat 
Pototaky Kristófnál. i - a 

Osikosekefalván,  házból és gazdasági 
épületekből álló belsőségem eladó. 
Értekezni Füstös Károly-al. 
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M O D E L L KALAPOK 
tla naponként nj tormák elezö 
árbaa, 

VENCZKL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéanUlnek mlnden-

g nemtt nól kalapok eizdrendft 
I anyag keaaáadáaával. Kalaaak 

átalakítása a legrövidebb Idé alatt. 
Calkaaareda. O l n á i Itua-ueoa u t . aa.. 
a l ő r k t a Uia lébaa. 

Nyomatott Vákár Lzjoaaé köayvnyomdájában. Cilkaaereda. 




