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RÉSZEGH GYŐZŐ 

Hazamegyünk... 
Irta: Dr. Ábrahám Ambrua. 

Kezemben megremeg a toll, szememre 
fátyolt  borít a [könny, szivemben gyorsabban 
folyik  a vér B lelkemben valami rég nem érzett 
öröm húrja rezdül, mikor leirom ezt az epedve, 
de mindig hittel várt két kéttagú szót: haza 
megyünk... 

Valami csudálatos keveréke járja át agya 
mat a fájdalomnak,  a mélységes hitnek s a 
törhetetlen reménynek mikor arra gondolok, 
hogy huszonkét esztendei keserves BzenvedéB 
és háayódás után mély ráncokkal az arcomon, 
őszülő fürtökkel  fejemen  újra szabadon tér-
hetek vissza a földre,  ahonnan annyiszor köny-
nyes szemmel, fájó  lélekkel jöttem el, de, 
amelyről soha, sehol egy pillanatra le nem 
mondtam s amelyet mint dajkáló anyámat s 
életba indítómat mindig a szivemben hordtam, 
amelynek porát, kavicsát s virágját, hogy lás-
sam s melegét érezzem dolgozó asztalomon 
talizmánként tartottam . . . 

Hazamegyünk a földre,  amely miénk a vér 
jogán, mit hosszú évszázadokon keresztül oly 
bőségesen hu'lattunk halmára, völgyére, búza-
termő rónájára s kopasz sziklájára. — Haza 
megyünk a földre,  amely miénk a mult jogánj 
mellyel elszakithatatlanul kapcsolódunk hozzá 
minden rögéhez, minden virágjához, minden 
szálló faleve'éht;  5 minden porlsdó c:cn'jához... 

Hazamegyünk az Olt mentére, ahol a Har-
gita oldaláról arcunkba vág a Mitáos szele, 
ahol rakottya bokrok a barnafa  házak közölt 
siklik végig a Kászon vize, ahol a Gsomádtető 
öreg bükkfái  alatt a Sient Anna-tó partjáról 
századok óta száll Ég felé  a bizakodó ének: 

Az árvák • az jövevények s az özvegyek s a szegények 
Benned remélnek Anna, SzQz Máriának anyja. 

Hazamegyünk a földre,  amelyről huszonkét 
hosszú esztendőn keresztül soha, de soha meg 
nem feledkeztünk,  amelyhez sohs, de soha 
hűtlenek nem voHuak s amelyre szárazról, 
tengerről, világvárosok zajából, fényéből  s kies 
magányos tájak mélységes csendjéből mindig 
visszavágytunk. 

Hazamegyünk a földre,  hol szivrepesve 
vár reánk egy nép, amely hus a húsúnkból, 
vér a vérünkből, amelytől elszakadni nem tu 
dunk és nem akarunk soha, amelynek keserű 
sorsát és vérző sebeit huszonkét hosszú esz-
tendőn keresztül szivünkben hordtuk, amelyért 
éjét nappallá téve hittel dolgoztunk s minden-
napi imádságainkban a Mindenható Istenhez 
buzgón fohászkodtunk. 

Hazamegyünk a földre,  hol reánk vár, 
felénk  integet egy tájék, ahol beszédes bor-
vizek partján fakad  a nefelejts,  ahol dalolva 
köszönget erdő, mező, patak, ahol múltra, jö-
vőre, bura és örömre, susogva hajlik rá a fenyő... 

Hazamegyünk a földre,  ahol drága s fekete 
a kenyér, ahol búval, bajjal, szenvedéssel telve 
van az élet s ahol a viharral, vésszel szüntelen 
harcoló igaz emberhez közelebb az Isten 

A VIRÁGOK  URÁHOZ. 
Csalin  csípéitól  sokat  szenvedett, 
de  fehéren  maradt  liliomok 
könyörögve  kérnek  — oh Nagy  Urunk  —, 
búzz ki  gyökerestől  kertedből 
s dobj  egy szemétdombra  minden  gyomot. 

1940 szeptember 25 Miklóa  Ferenc. 

Honvédeink Mária lábainál. 
Irta: Albert Vilmos. 

Vannak saavak, melyeknek különös varázsa van. 
Ezsk köaött ls első helyen áll ea a szó: honvéd. 
A 48 aa Idők aaabsdaághercoaai avatták e nevet Baenttó. 
A világháború, a Felvidék ÍB Kárpátalja visszatérte 
gyarapította fényét,  dicsőségét. Da aoha akkora va-
ráizBai, olyan elbűvölő hatalommal nem caendült meg 
bennünk e aaó, mint e nagy napokban. 

Hogy vártuk a honvédeket  I Mikor aztán a mind-
örökre feledhetetlen  sz'ptember 11-én, remek gép-
kocsikon, keadtek begördülni hoaaánk e délcegen ü ó 
fiuk,  a rohamsisakos, nepbarnltotta. fiatal  bonvédek, 
lilrhatatlan ölöm-mámor vett erőt mindenkin. Nmc< 
toll, amely kl tudná ftjeanl  azt a korlátlatul áradé 
boldogságot, élj*n zuhatagot éa ujjongéat, mellyel 
— a 21 éveB saörn>ü börtön u án — fogadtuk  a meg-
váltó, felaaabadité  magyar leventéket. A vezénylő tá-
bornok töraakarahoa beossUtt egjlk aaáaadoB beszélte 
nekem, hogy mindenütt gyönyörű élmény volt látni a 
magyarság túláradó örömét, da a lelkesedós olyan 
mámorát, me y e vároa éa környéke népét elragadta 
— sehol nem lehetett óaalelnl. Ea a nep, melynek 
arcélét ez életért vívott ketnény harc bronaaá edaette, 
eaer éve gyakorolja a honvédő meateraéget itt a keleti 
kárpátok béroln a aaért, mint itt élő bonvéd a régi 
bajtára mélyaégea együttéraéaével éa aaeretetével kö-
saöntötte aa Ideérkeaő honvédet, aki e földön  a leg-
nagyobbat hoata el neki: aa elveszett drága haaát. 
Ez a honvéd  leaárt egy feneketlen  Bötét multat B 
minket, akiknek a letűnt hatalom részéről a Midách 
eszkimójának állati sorsa volt aaánva, odaállított egy 
aj, dicsőségéé ezr< dév küszöbére . . . 

Aaóta tz a bűvös aaó: honvéd  tölti be aeeékaly 
bórcot és vö'gyek Ti'ágá*. Hocvéd AM ő't P gy'.™»! 
éa ojtoal szorosban, utalnkon honvéd-huszárok,  hon-
vád-ágyuk,  honvéd-baroikoosik  dübörögnek végig. 

Htnvédak töltik meg Ciikorsaág legszentebb 
helyét, a Bomlyól klaatromot is. A mult vasárnap, 
22-én láttam őket a Somlyol Saűaanya lábalnál. Ott 
volt a tábornok a veaérkartaal, h írom pad tele tisz-
tekkel B a többi padban aűrtt, tömött sorokban Horthy 
katonái. Valóban föleme  ő volt látni ezt a tlsBieetet 
parancBoló honvéd-tábort BB ősi templom hatalmi* Ivei 
alatt. E katonák  ábitata, magatartása  nagyszerű 
hitvallomás  volt.  Megmutatták,  bogy nemosak  a 
hazának,  a legfőbb  hadvezérnek  tudnak  szolgálni, 
hanem tudnak  áhit&ttel  leborulni  a legfőbb  Hidur. 
az Élet  és Halál  mindenható  Ura  előtt  is. Azoknak, 
akik a temp'omot ciak kívülről Ismerik, a vasiraapi 
szentmisét otthon vagy aa erdőben töltik, a pünkösdi 
éa Mária-napi fcucsut  mosásiról szemlélik a Ilyen intail 
genclánk vastagabb rétege — példát  adlak  az ősi 
ssent hit iránti hűségről,  a gerinoes katolikus  ön 
tudatról,  a valláai  kötelességekről. 

Mikor az egyszerű ferenceB  atya, P. Loánder 
feltűnt  a Bekratye előtt, hogy msgkeadje a aaentmiaét, 
aa egéaa katona-tábor mint egy ember állott fel,  mintha 
B Hargita fenyői  egy moadulatra megrendültek volna 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb éB legtartósabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
árak mallatt esakAnöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

— a ujy maradtak feaaea  állásban, mig a páter meg-
keadte a mlniaztráclót. 

P. Saőcs Dénes házfőnök,  kit aa elnyomó hata-
lom több társával együtt börtönbe aárt éa kegyetlenül 
megkinaott a aki a felszabadító  csapatokkal jött haaa 
— aaentbeBzédében üdvöaölte a kat. aaékelyaég aaent 
helyén a honvéd-testvéreket, akik a meggyötört aaé-
kely népnek elhoaták BB epedve várt aaabadaégot. 
Aatán rajzolta e nép rendíthetetlen hüaógét a Somlyói 
Máriához. Ea a hüaég tartotta fenn  e népet aa elnyo-
matáa legsötétebb idejében. Máriában biaott, remélt 
éa e reményében nem csalatkoaott. 

Voltak évek — úgymond — mikor a zsarnoki 
hatalom eaer akadályt gördített a búcsúsok útjába. 
Földre tiporta templomi záBalóit, letépte — ha felfe-
dezte — a keresitek plroa, fehér  virágait, aőt még a 
papokat la megverte. Nem tudta megérteni, miért árad, 
sereglik a nép Somlyóra, hiszen otthon la tudna lmád-
koiti. Hogyan la lehetett volna ea ellenaégeacsendőri 
hordának fogalma  a csodatévő Szüaanya ellenállhatat-
lan varáasáról, a aaékely nép évaaáaadok megszsntelte 
vallási hagyományairól I 

B.széde végén kérte a honvédeket, hogy Mária 
szobránál a ml népünkkel együtt Imádkoaaanak, bogy 
móg mélyebb legyen ősi Baent hitünk, fajunk,  nemze-
tünk iránti hűség éa minden kat. magyar e hüaég 
parancsa aaerint gondolkodjon, éljen éa caelekedjen. 

A Mirla-napl bucsun megismétlődött pünköad 
szombatjának meBszebireB nagyaráayu felvonulása.  A 
saékely balladák és b;rcak acélos népe Imában éa 
áhítatban borult le a Mindenható előtt, hogy elhoata 
nekünk a megsaabadu'áa ragyogó napjait, hogy itt 
iîbîSatboiîlii a gylsi öi fjidjóa  a Bzabad-
aág első hírnökeit, a százszor ezip leventéket, a ma-
gyar honvédeket. 

E sok alföldi,  felvidéki  éa dunántuli flatai  katona 
kéaaen állott ar», hogy aa elaő szóra halálba menjen 
a ml megváltásunkért, megszabadulásunkért. Megér-
dam'iv tehái, higy megfogadjuk  Mária lábalnál fel-
csendülő nagy taoitÂBuVut. Az uj életet  kezdő  nem-
zetnek  elsősorban  élő  bit kell:  a Hunyadiak,  Zrí-
nyiek,  Rikócii«k  férüas,  egetnyitó  hite. Hit, mely-
ről ők Itt biaonyBágot tettek. Nemaetl aalnü kokárdán, 
aászlón, erimmámoron tu! szellemi  és erkölcsi  újjá-
születésre van szűkség,  ujjűszűletésre  hitben, gon-
dolkodásban,  cselekvésben.  Nemosak  népűnk  széles 
rétegeinek,  hanem elsősorban  az értelmi,  a vezető 
rétegnek  bele kell  állani  a fentartás  nélkül,  egész 
lélekkel,  példával,  cs elekedettel  a keresztény  re-
ntszánsz sodró  áramába —; ez a lelkület  és élet 
képesít  egyedül  hitünk,  nemzetünk,  népünknek 
nem hiuságos, hanem egyszerű,  alázatos,  örvendő, 
önzetlen és áldozatos  szolgálatára,  nagy is kiosiny 
dolgokban  egyaránt. 

OrsaágvIssaaBzerző államférfialnknak,  szabadságot 
hozó honvédőinknek, az uj ezredév oraaágépitéaének 
nagy müvében caak Igy leaaünk méltó munkBtáraal. 

Mindenható Istenem!... 
Állok a Te nagy csodád, a rádió előtt s 

hallgatom a legszebb közvetítését a honvédok 
csíkszeredai bevonulását. Itnára kulcsolt kézzel 
állok én a világháború vak honvédje, megre-
meg az ajkam B a negyedszázad óta elsötétült 
szemekből hullanak a fényes  könnyek... Hullom! 
Hallom: Csíkszeredában égig száll a dal [ Isíen 
áldd meg a magyart.. s a dal száll it a bérce-
ken és völgyeken, eljut hozzám, a világháború 
székely vakjához.... Megbűnhődte már e nép a 
multat s jövendőt. 

Hála Neked Mindenható Istenem, hogy meg-
érhettem, hogy a csiki székelyek iBmét szaba-
don énekelhetik mindnyájunk szent imáját. 

Lélekben én is körtetek menetelek dicső 
honvédek... fényes  fegyverzettel  és kipirult 
arccal. — Kézenfogva  vezet Csaba királyfi, 
nem ereszti el a kezem; én is veletek mara 
dok vitéz honvédek és Boha többé nem megyek 
el arról a földről,  amely ma ismét a miénk lett, 
szabad ós boldog lett. 

Köszönöm Neked Istenem, hogy visszaad-

tad nekünk azt a földet,  amely nekem is az 
életet adta, köszönöm, hogy engem székelynek 
teremtettél, köszönöm, hogy meghallgattad ne-
gyedszázados imámat és hazát adtál a hazátlan 
székely gyermekeidnek, köszönöm, hogy otthont 
adtál az otthontalan, üldözött fiaidnak.  — Kö-
szönöm, ezerszer köszönöm azt a napot, ame'yen 
a Te szent akaratodból ismét BBabad lett a 
szülőföldem  Csikoraz&gl 

Budapest, szeptember hó. 
Dr. Ferenoz Ignáo. 

vak hadirokkant. 

Tusnádfűrdón  villák és telkek eladók 
eaetleg eloserélendök.— Értekezni 
Tusnádfürdón,  a Mariska-villában. 2—3 

Csíkszeredában, a volt Transsylvania 
étterem, kerthelyiségóvel és mellék-
épületeivel k i a d ó . — Értekezni lehet 
Pototaky Kristófnál.  2-a 
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Erdélyi f e jek : 
Adorján Imre. 

Az alábbi oikk  egyik  budapesti 
nagy napilapban jelent  meg. 
Saóeeerint  átvesttük  éa ki-
ntijük: 

A felszabaduló,  örömmámorban uszó szé-
kely tájak felett  emberek jelennek meg. Em-
berek, akik ezért a tájért, ennek a népnek 
felszabadulásáért  a sötét elnyomatás idején 
mindent elkövettek. Emberek alakja bontako-
zik ki, akik kötelességtudással, semmitől vissza 
nem riadva mentek előre azon aa uton, amelyen 
1940 szeptember első napjaiban feltűnt  a ma-
gyar honvéd alakja. 

A osiki székelység tgyik ilyen nagy em 
bere Adorján Imre. 

Adorján Imre csikmenasági Iófő  székely 
családból származik. Abban a községben szüle-
tett, mely ma is hűn őrzi a keletről hozott 
hagyományokat. Ebben a községben még meg 
lehet találni, szemlélni és rögziteni azokat a 
másfélezeréves  keleti hagyományokat, melyek 
biztosították népünknek Európa e kegyetlen 
viharsarkában a fennmaradását. 

A világháború előtti években Adorján Imre 
egyike volt azon koveseknak, akik faluról 
falura  járva földmivelés,  mezőgazdaság, állat-
tenyésztés, tejtermelés, legelőjavitásra tanitotta 
az embereket, összefogásra  biztatott. Nyíltan 
hirdette mindig és mindenhol, hogy a közép-
osztály akkor teljesiti kötelességét, ha vissza-
megy a gyökérhez, ha szorosan együtt halad 
a néppel. Síjnos nem sokan hallgattak rá. AB 
„eredményről" nem kell beszélni. 

Adorján Imre munkája azonban nem volt 
hiábavaló. Fáradozása nyomán gazdakörök ala-
kultak, mezőgazdasági gépek beszerzése indult, 
nemeaebb vetőmagok kerültek a földbe,  tenyész-
állatokat válogattak és faiskolákat  csináltak. 
Adorján Imre már az 1900-as évek elején 
leglelkesebb hive volt s a mai napig is az 
maradt a szövetkezeti mozgalmaknak. Falusi 
előadásai során hivekec állított a mozgalom 
mögé. A „Hangya" segítségével több szövet 
kezetet alakított. Mai napig ÍB személyesen 
vezeti a csiksomlyói szövetkezetet. 

A világháborúban a híres 82 ik gyalog-
ezredben, főhadnagyi  rangban Bzolgált. Egyik 
legvitézebb tisBtje volt ezredének. Legénysége 
rajongásig szerette. Volt katonái most is emle-
getik s olyan kötelességtud&ssal köszöntik, 
mintha századában szolgálnának. 

Adorján Imre maradéktalanul meg is ér-
demli a tiszteletet. A sötét magyar éjszaka 
kezdetén, 1918-ban nem nézett jól jövedelmező 
állások után. A Bzékely hadosztályban fegy-
verrel, kéBŐbb itthon ésszel és tettel szolgálta 
népét. A Magyar Párt megalakulása után, egé-
szen mostanáig a megyei főtitkári  tisztséget 
látta el. Az ő szivében, lelkében és agyában 
fordult  meg Csikvármegyének minden buja, 
baja. Érzékeny lelke minden ember tragédiáját 
átélte. Es mennyi tragédia voltl milyen súlyo-

sak I Adorján Imre nem futott  el előlük. Irt, 
jegyzőkönyveit, kért, sürgetett. Rengeteg ügyet 
elintézett. Nem rajta múlott, hogy minden em-
ber bajára nem talált Irt, hogy minden ember 
könnyét nem tudta letörülni. Kétévtizedes sza-
kadatlan, céltudatos munka ntán újból osendőrök 
jelentek meg Adorján Imre házánál, Imre bácsi 
hozzá volt szokva a szuronyhoz. Két évtizede 
ólt ai árnyékába. Most azonban nagyobb baj 
volt. Fenekestől felforgatták  a házát. Tiszti 
kardját s néhány levelét lefoglalták.  A bűn-
jelekkel együtt Nagyváradra, későbben Kolozs-
várra szállították. Állambiztonság elleni össze-
esküvés és hazaárulás címén több társával 
vád alá helyezték. Válogatott kínzásokkal pró 
bálták sióra bírni. Lábánál fogva  felkötötték. 
Arcát harapófogó  köBé szorították, miközben 
éles reflektorral  világítottak szemébe, forró 
vasalóval vasalták, de Adorján Inre nem be-
szélt. Nem, mert tudta: embereket, családok 
sokaságát keverheti bajba. Miért szenvedjen 
más is?! A krajovai haditörvényszék 6 évi 
fegyházra  ítélte. Sorsát megalkuvás nélkül, 
erős lélekkel, a feltámadás  reményében vetett 
törhetetlen hittel viselte. A magyar honvédség 
bevonulása a kolozsvári katonai bőrtönben 
találta Adorján Imrét. Alma valóra vált. Leír 
hatatlan szenvedéseit elfelejtette.  Bo'dogságtól 
zokogva borult a szabadságot hozó honvédek 
uyakába. 

Testileg összetörve, de teljes Bzellemi és 
lelki frisBeségben  most ismét otthon van Ador-
ján Imre. Otthon van s pihenés helyett széke'y 
emberek ügyes bajos dolgait vette kezébe. 

Ferencz Gyárfás. 

Ujabb elégtétel a hirhedt „névelemzés 
egykori áldozatának. 

1933 év őszén vagyunk, az iskolai év kez-
detén. A nemrég lezajlott választásokon a libe-
rális párt került uralomra. A közoktatási tárca 
a „praecaptor Romániáé", Románia u. n. „nagy 
tanítója", a mindenható Anghelesou miniszter 
kezében, A névelemzési tragikomédia, ez a 
lélekfogdoBásra  berendezett, hajmeresztöen kor-
látolt névmagyarázat, ez az u. n. „nemzeti eti-
mologia" — ekkor állott őrületének tetőpontján. 
E névelemző „magasabb célú", „nemzeti misz-
sziós" játék miatt sok, a magyar iskolából ki-
kergetett gyermeknek és szülőnek kellett ke-
serves könnyeket hullatnia. 

Ha nem történt volna közöttünk, ha nem 
olvastuk volna az Írásokat saját szemünkkel, 
tán el Be hittük volna. Mi történt hát? Csató-
szegi Tódor János, csobotfalvi  Borbáth János 
a Borcsa Gergely szeredai főgimn.  tanár kéré-
sükre a minisztertől választ kaptak, mely sze-
rint ne merjék gyermekeiket a kat. magyar 
iskolába iratni, mert — szól az ir&s — ti, igen 
tisztelt szülök, „sunteţi de origină rom&nă — 
román eredetűek vagytok. A kérés körútja is 
igen érdekes volt. Aa elintézés módjában épü-
letesen egybevágó ÖBBzemüködés nyilatkozott 
meg. Az alsófoku  hatóság elállta a jobb Borsra 

érdemeB székely gyermek beiratkozásának ut-
ját s a szülőt a miniszter bácsihoz utasította. 
Emez — alantasától, vagy más, „egéssen meg-
bízható" forrásból  merített tájékozás, tudomá-
nyos névfejtés  alapján — bravuroB huszárvá-
gással metszette ketté a gordiusi csomót: sun-
teţi román — román eredetű, vagy s punktum, 

Borosa tanár azonban nem tett pontot az 
ügyre. Kétut állott előtte nyitva: vagy beiratja 
Júlia nevű leánykáját az állami iskolába, vagy 
otthon hagyja. Utóbbi esetben vállalnia kellet 
a bírságolást, üldözést, esetleges bebörtönözést. 
A második utat választotta: nem íratta be gyer-
mekét sehová; és zuhogott is a fejére  a zak-
latás éa bírságolás. 

Egyidejűleg azonban dr. Pál G<v »r képvi-
selő megfogalmazásában  éa utasuasai alapján 
megindította a törvénytelen rendelet mia.t a 
miniszter ellen az u n. kontenciós pert a táb-
lánál. Előszedte a leveles ládából a család régi 
székely eredetét bizonyító sárgult foliánsokat  s 
románra fordítva,  mellékelte a p res iratokhoz. 
Dr. Ferenuzy Zsigmond ügyvéd volt a jogi kép-
viselője. Mint ismeretes — a pert mind a táb-
lánál, mind a sammitőszéknél megnyerte Laá-
nya 1 évet vesztett, de as 1934—35 tanévben 
már a magyar iskolába iratkozhatott. 

Ugyanezen évben inspektor járt az intézet-
ben s külön magához kérette Borcsa tanárt, 
mert — amint mondotta — látni akarta azt a 
vakmerő embert, aki Angaleccut beperelte. Meg-
lepődve állapította meg, hogy ez az arc — a 
legjobb akarat mellett sem mutatta a dicső 
dákóromán vonásokat, de annál világosabban a 
messze ázsiai tipikus mongol jelleget, mely kéz-
zelfoghatóan  igazolta, hogy felperes  ősei egy-
kor nem D c'a béroi közt, hanem a kirgiz 
pusztákon szágu'doztak. 

Borosa tanár azonban még itt som állott 
meg. Hü már az ősrégi székely eredetet igazoló 
iratok együtt voltak, 1938 májusában — a 
budapeBti eucharisztikus kongresszus idején — 
személyesen vitte fel  azokat a magyar belügy-
minisztériumba. A m. kir. belügyminiszter e hó 
23-án 42 969—1938. II. a. szám alatt válaszul 
a következő bizonyítványt küldte: 

„A rendelkezésemre álló hiteles adatok 
alapján ezetnel mpgállspitom, hogy a Három-
székvármegyei Kézdiszentlélek községben 1883 
évi május hó 8 napján született Borcsa Gérgely 
főgimnáziumi  tanár, valamint gyermekei, ősi 
széke'y lófői  rangjukat, úgyszintén a „kezdi 
szentléleki" előnév használatához való jogukat 
igazolták. 

Nevezettek ugyanis igazolták egyenes és 
törvényes származásukat, abból a törzsökös 
székely Borcsa családból, amely a háromazéki 
Kézdiszentlélek községben az elBÖ foglalás  ősi 
jogával birt székely öröksége alapján a „kézdi-
szentléleki" elónevet használta és székely lófői 
ranggal bírt." 

Eddig szól a miniszter irata. Ma, amikor 
annyira divat a nemesi eredet felkutatása  s az 
előnévnek sokszor minden jogos alsp Délkel 
a nevek elé való biggyesztése, Borcsa tanár a 

A „CSIKI LAPOK" TĂRCÂJA. 
Mlaaslén besa&aelé levél. 

ív. 
Hétfőn  délután volt az apostolosztáB. Hálásan búcsúz-

tam el munkatársamtól, Kiss Jóskától s Erőss Jóska bará-
tomtól édes húgától, öccsétől s unokatestvéreitől, vendéglátó 
háza kedves személyeitől, kik ottlétünk alatt mindkettőiket 
olyan tejedeimi módon tartottak és elláttak. 

Ezzel már vége lett volna a szigorúan vett missziós 
munkának. Pihenhetünk babérjainkon, ahogy szokták mon-
dani. De míg utolsó tecskének befutott  juniusi utolsó hetére 
uj szerep; a nagysomkuti templomi bnesura egy kis tridi-
umot tartani Ott a bucsu Szent Piter-Pálkor van, de falu-
helyt a következő vasárnapon ünnepelték meg, mert akkor 
jobban reáérnek. Nagysomkut járási székhely, vidéki város, 
régente a régi Kővárvidékinek központja volt, még a szék-
háza megvan. Nagy környékkel rendelkezik. Badics István 
plébános, ki-^igyes, praktikus érzékkel a hitközségnek házat, 
tűidet szerzett, ugy tervezte, hogy 28-án este pénteken kezd-
jem meg, szombaton 29 én az ünnepen délelőtt, délutín pré-
dikálják s másnap 30-án vasárnap van a bucsu, délelőtt 
fejezzem  be. Igy is egyestünk meg Írásban, de kért, hogy 
előbb, vagy ntóbb pár napot töltsünk sgyütt s látogassanak 
meg Berkeszen közös jó barátainkat, a derék Kászonyi Lajos 
földbirtokost  s öccsét, Edgárt a kiváló festőművészt  Én ngy 
döntöttem, bogy előbb legyek én • már szerdán elmentem, 
hogy eat a dátumot Isten angalta, később beigazolódik. 
Szerdin délutánt, csütörtököt, egéaa napot a péntek délelőtt 
együtt töltöttük el, osak reggel mentünk ba Berkesiről ko-

csival Somkutra, hogy ott missziózhassam, mert a Kászonyi 
fiuk  faluja  református.  Esett az eső jóformán  mindig, nagy 
volt a sár, de mi igen kellemesen töltöttük az időt, mert 
már jó pár éve nem láttuk egymást. Közben mig Lajos a 
gazdaságban járt, én Edgárnsk modelt ültem, bogy a három 
évvel testeni kezdett arcképemet befejezze.  Hogy ez nem 
sikerült, nem rajtunk mult. S hogy mikor folytathatjuk,  azt 
cssk a jó Isten tudja, ö az egyedüli biztos megmondhatója. 

Sídv»/ pifnteken  este 7 órakor megkezdtem a bucsus 
kis lelki előlászitőt. Szépen és népes számban hallgatták 
beszédemet. Másnap junius 2H-én szent Péter és Pál ünne-
pin 10 órakor miséztem és beszéltem, publikumommsl meg-
voltam elegedve. Alig mentünk Radiccsal s a két Kászonyi 
fiával  a plébániára, az ezredes a csendőőrmesterrel magához 
hivat. Nem  tudtuk elképzelni az okot Természetesen a fel-
sőbb parancsra elmentünk s ott tudomásunkra sdts, hogy a 
lelkigyakorlatot be kell szüntetni, nekem mielőbb el kell 
hagyni a községet, Szamosuivárt misézhetek, amennyit aka-
rok, de ott reám szükség nincs, mert ott helyben is van 
pap, kinek azt is megparanosolta, hogy másnaptól fogva  nem 
szabad prédikálni, (Nesze szegény bucsu I), mert hsdizóna 
van. Később hallottam, hogy a harangozást is betiltotta. 
Szomornan ettük meg az jnuepi ebédet, már ahogy előlegezni 
lehetett a vasárnapi menüt, lereduk&ltan. Délután négykor 
Itadics kikísér az autóbusz állomásra, hát ott, bit látnak 
szemeim ? Megjelent az én uj iemerősöm: a berkeszi osendőr-
őrmeiter. Gondoltam, hátha azért jött ki, hogy megfigyeljen, 
hogy valóban elutazom-e? 

Hindjár hozzánk jön s egyik folyósóra  elvezet s kéri, 
hogy ntazó táskámat nyissam ki • engedjem meg, hogy meg-
vizsgálja. Minden miaaaiójegyaékemet végignézi. Megmutatom 

a breviáráriumot, kibontom hálóingemet. Majd megkérdezem, 
hogy hány gyermeke van. Hármat mond, előveszek három 
szentképet, hogy nekik küldöm s neki is sdok egyet. Mikor 
elkészült a matózással, a képeket megköszöni s bocsánatot 
kér, de kötelesség, parancsa volt erre. Az autóbusz utasa! 
addig vártak rám, a „drága vendégükre." Ki én angolosau. 
gyorsan, szabadon elővezetve, távoztam Nagysomkutról, se 
szó, se beszéd, ott hagytam a szegény híveket, mint szent 
Pál egykor a testvéreket. 

Szombaton este 7 órakor már itthon voltam. Most 
történt meg velem életembe az első eset, hogy elmondhattam 
enyéimnek: megjöttem, de hivatalosan még nem érkeztem 
meg, ez csak hétfőn  estére esedékes. Hogy mit szóltak n 
szegény hivek szombaton este s Radios mivel vigaBztsIta 
meg őket, azt osak Ok tudják. Ugy e mégis Isten sugallta, 
hogy előbb menjek el s látogassam meg Berkeszen a Kászonyi 
fivéreket?  Ha nem hallgatok a benső szóra, moBt hoppon 
maradhattam volna. Se kecske, se káposzta. Igya szomorú 
emlékek mellett msradtak vigasztalók ÓB kellemesek, hogy 
mégis két napot sikerült kifognom..,.. 

Itt a vége, fuss  el véle. Boosásson meg, ha hosszura 
nyúlt levelem tonala, nyugtassa s vigasztalja meg kedves 
Viktor Barátomat az a tudat, hogy könnyebbítettem csor-
dultig tele lelkemen azzal, hogy ezt elmondhattam, (de ki 
tudnám panaszolni magamat, ha valaki meghallgatná szava-
mat I) s Szerkesztő Ursm pedig, türelmesen meghallgatott, 
(igy kivánságom sikerült.) 

Isten legyen velük I Szeretettel öleli .égi baritsággal 
Szamosujvárt, 1940 augusztus 12-én. 

P. Réthy Apollináriar, 
miaaaióaatya. 
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legnehezebb időkben való bátor kiállása és a 
magatartása következtében rázudu'ó megpró 
báltatások alapján, valóban joggal és büszkén 
viselheti a .kézdiszentléleki" előnevet. 

A. V. 

Vasútépítési tervek a visszatért Erdélyben. 
Erdély északi részének éa a Székelyföldnek  az anya-

országhoz való visszatérése a sürgősen megoldandó problé-
mák egész sorét vetette fel  a közérdeklődés homlokteribe. 
Ezek között is a legfontosabb  és legsürgősebb az anyaor-
szág és a Székelyföld  között közvetlen vasnti összeköttetés 
megteremtése. ErrOl a kérdésről a budapesti műegyetem 
közlekedésföldrajzi,  közlekedéspolitikai és vasútépítési tan-
széken a következflket  mondják. 

A megnagyobbodott Magyarországnak a budspest— 
hegyeshalom—wieni és a bndapest—kelebia—beogradi vasut-
vonalak mellett a legfontosabb  életere lesz a budspest— 
kolozsvár—sepsiszengyörgyi vasútvonal. Ennek vonalveze-
tése csak a következő lehet: Budapest—Szolnok—Püspök-
ladány — Nagyvárad—Kolozsvár—Dés—Bethlen  — Sajóke-
reszt ur—Kerlés—Sziszoegfl—Tacs—Dipse—  Kolozsnagyida 
— Mezőbind—Maroakeresztnr—Uedgyesfalve  (beigazis a 
székelykocaird—marosvásárhelyi vonalba) —Marosvásárhely 
—Msdéfalva  (beigazis a ezékelykocsárd—marosvisirhelyi 
vonalba) — Marosvisirhely—Madéialva—Sepsiszentgyörgy. 
Ez sz útvonal ciroa H70 kilóméter hosszn. Egyes szakaszai 
(Kerlés ós Kolozsnagyida között circa 24 km. tivolsigban) 
még teljesen hiinyoznak egyes keskenyviginyu szakaszok 
rendes nyomtávra épitendOk, egyes szakaszai pedig (Kolozs-
vártól—Sepsiszentgyörgyig) gyoravonati és sinautóbusz köz-
lekedésre alkalmas, első osztályn fővonallá  építendők it. 
Végül az egész vonalat Budapesttől Sepsiszentgyörgyig 
kettős vágányuvá kell kiépíteni. 

A másik nagyon fontos  székelyföldi  vasútvonal a kö-
vei kező lenne: Marosvásárhely—Nyiridszereda—Parajd— 
Ivoiond—Kézdiszentlélek—Székelyudvarhely—Arvátfalva— 
l'atakl'alva—üomoródszentpál—Homoródokláud—VargyaS— 
LUrut — KöpeczNagyajta—Bölön—Élőpatak—Sepaiszentki-
rály—Sepsiszentgyörgy (délről beigazis.) Koviszna—Kézdi-
vásárhely—Bereczk. Ez a vasútvonal circa 310 kilómíter 
bosszú lenne, ebbfll  teljesen hiányzik circa 160 km., ren-
des nyomtávra itépitendfl  circa 82 kilómiter és elsőosztilyu 
lő vonallá átépitendfl  oirca 66 km. 

Ezeket a vasntépitkezéseket ne a MÁV végezze, ha-
nem adják oda a magyar építőipar, a magánvállalkozás szá-
mára. Az épitkezés ellenőrizze a közlekedésügyi minisztérium, 
az épitési költségeket pedig — a sürgősségre való tekin-
tettel — számolják el a közlekedésügyi, esetleg a hovédelmi 
tárca terhére. Tekintettel még arra, hogy a szorosan vett 
vasútépítésen kivül magasépítési munkák is lennének (Állo-
mási épületek, raktárak, őrházak) sőt hidak épitése és át-
építése is szükséges lesz, a msgysr építőipart az erdélyi 
vasutépitéei tervek a legnagyobb mértékben érdeklik, annál 
is inkább, mert a magyar építőipar annyira teljesítő képes, 
hogy az erdélyi vasútépítési munkákat a legrövidebb idOn 
belül és a legtökéletesbben el tudja végezni. 

Szemelvények: eo ören Ma naplójából. 
1918 őssén letettük a fagy  vért és nta'án testben 

és iélekben megtörve hajtottuk fejünket  Trianon pallo-
sának béklyójába 

Hazatértünk. Utköaben oiatrák és eseb vitézek 
megfojtottak  fegyvereinktői  és oláh martalócok négy 
pvl klizdelemmel sseraett rangjelzéseinktől s ezaol 
katonáskodásnak véget ért. 

0 éhorsség népének salakja E dály véd:elen bér-
cein kereBztttl Üvöltve lepte el falvalntat  és városain 
«at. Asszonyainkat ÓB leányainkat meggye áiták, mert 
harcban megedaett aaékely férfi  keaek ökle guzaba-
köive nem sújthatott a gyáva koponyákra. 

Fegyver nélkül, Idegen oraaágok földjéről  egyen-
kint saálllngóiott hiaa a fétfl  nép B a bocskorban éa 
mezítláb fegyverrel  bevonu'ó oláh hadsereg dic>ó győ-
zelmet aratott felettük. 

Az öreg vármegyehán falai  megkövülten fogták 
fel a sikolyt éa * unj kacajt, amely egy-egy testvérünk 
torbécao'.éBs nyomán fakadt  fal  lelkeik mélyérő'. 

A bábom borzalmai alól mentesített vezető ele-
mek egy résie aa anyaorsaág védelmére biata jövőjét 
< a fegyverrel  Boha aenkl által le nem győzött aaókely 
•T'p a megaláatatáB ÓB arcu'csapáa orkánjában magára 
hagyottan, védtelenül tűrte egy saádlsta rablóbad ké-
jalgésót. 

22 évvel eaalő t történt ea a gyászos baleset 
S<°Dt látván országát, Isten kalapjának bokrétrját 
ü arabokra tépte becstelen népek átkoaott serege. Ea 
azután lőtt a keresatre fesiitéa.  Q.oretilpaló tan-
io yamokon hivatalnokká alakított analfabéta  hóhérok 
serege minden képseletet felülmúló  aaklatáaok kiagya-
1 »aával keserítette életünk folyását. 

A Bgarolásnak, a kiaalpoljozáanak éa megfélí  m'l-
téenek o'y aok váltoaatával találkoztunk, hogy Jéaan 
• sezel el aem lehetett képBalnl egy Ilyen korrupt állam-
rendszer bosEzaB fennmaradáBát. 

És mégis akadtak sorainkból saekértolók, akik 
síért a csekély koncért, amit nekik vetettek, sok eaer 
síékely ekalsztencla életét keBerltették meg • föld 
vadregényes völgyei és bércei köiött. 

E<y időben aantán a vén Hargita horizontján 
fanyesebben  ragyogtak a csillagok ÉB hevesebben ttt 
*ött a nip.Lent a völgyekben ösaaetugtak BB emberek. 
Livak és BBakerek mérhetetlen tömegét vettók kl a 
saékely nép keséből B a véres verejtékkel asntalra 
kéaaltett kenyér mind gyérebbé és keaernbbé keadett 
válni. A férfi  népet hadi munkára «állították. Naponta 
(gy komlia kenyéren éa ötven gramm nyers «ózott 

BBaloanán hajnaltól késő estig tartó nthéa munkát 
végeztettek velünk. 

Oisdola és Barack kőbányáiban keoerü sóbajok 
éa könayek között porvadt a székely férfi  nép Eaek 
a kövek pedig tanul voltak awilr, hogy 1916—17 é v t 
folyamin  milyen kemény pörb ycsapésokat zuditott 
VBBÖkinnk BB orvtémadók fejére. 

F-nn aa orosa batárrn, t^tvtkkel ía fárg*trte) 
telt edukban laVmk éa K roly vonalat ípiWtUnb, 
hogy a b^csteleoBégek dlc;6 hazáját, Euríp»Bzégyen 
foltját,  aa antnnt á'lamok drága kcreízfiát  BB ös^ze-
om'áBtél megmenthessük. 

A brassói és fogarasl  begyekben tflzelőfát  dön-
töttünk, bogy jó gazdi'nk korrupt teatét melengessük 
és saénát keszltet»Bnk, bogy tisatjeink üzleti tevékeny-
aégébea segédkezet Djuj" hasénak. 

Kiaszott éa lerongyolódott testünket azután oláh 
gezdáknak napi 65 L»jert bf'rbeedlák  és a bér értéket 
aaját javukra elBaémolták. H dvlselt emberrket ütle-
gek soroaatával htlmostak. Összeszorított foggal  éa 
keaeíü tebbtetlenaég;el aaemléltük öreg aaékelyek sze-
me nek könnye buggyanását. 

Ejy Időben 80 székely keaében keményen suhln-
lott a Baaaa. Villák én gereblyék emelték halomra a 
fci-záradt  BBéna rendeket. Fejünk felett  oláh repülő-
gépek keringettek. Níha-neha — nyilván kedvtelés-
ből — véreié módjára csaptak le köslbünk B azután 
hirtelen újból felemelkedve  boldog megelégedéssel ti 
sértek BzátrebbenéBÜnket. Ezyazer aantán balul BikerüU 
a lecsapás. Ember életben ezúttal nem eBott kár, de 
rongyba burkolt féltett  kincseink, élelmiszereink ossza-
törtek. 

Ekkor ls kértem a repülőtér pararcsnokát, hogy 
azünteBBe b9 a fölöttünk  vaió npüléat. ígéretet kap 
tam ugyan, da ennek ellenére náánsp egy Bzerencaét-
len lesaállas következtében öt aaékely családapa vére 
festette  vörösre síérá'nkat. K4t ló la á'doaatul esett, 
a repülőgép ÖBPzctőrt a a pilóta csekély seb Bülés árán 
megmenekül. ÉJ magam, mint a kúszás különítmény 
fegyvernélküll  parancsnoka Ba esemény salnhelyétői öt 
lépéBre megkövülten szemléltem ez elkerülhetetlen 
végaetet. 

Egy pillanat alatt első segélyben résaesltettem a 
sabesüiteket, di sajnos bá-om kösüük a kórházban 
klBBenvedett. 

Azután ott álitam egvedül, köiü véve BB oda-
aereglett farkas  cBordától. Fogvic forgatások  és trágár 
gig vak töm»ge köaben Igazoltam, ho*y nem vagţok 
hibái és azután a fogaraal  hegyekben további saéna-
calnália köaben elmélkedtem PB elmúlt események fölött. 

E.ţyBaer aintán fojul  kezdett a saól. Embereim 
keserűséggel, de reményteljes salvvei suttogtak ÓB 
néhi néha még énekBió'.ól 1B zengett az erdórenget^g. 

Madárdal nem volt, de vércsék vijjogása és Ko-
oisvár Irányába sürü reptiórajok aagá,a raBBifcttette 
a dm piával te itett levegőt.^ Egyií emberein egy 
napon Jelentette, higy olyan repülőt látott, amelyik 
nem nagyon tugot', de olyen sebesen saáguidott. mnt 
a vih»r. Nem oláh gép volt as Ő mester nrl Horthy 
ült a motor m9llett a még lengette ls dsro ollaB 
kalaplát. 

Erre azután örömmámor fogta  el a legénységet 
B önkéntelenül la hingos lett aa erdő a Slép vagy, 
gyönyörű vagy dallamaitól. 

Azóta csakugyan sok minden megváltozott. Le-
gényeim saétosalottak, bocsát vettek egymástól B ma 
már családjuk körében biztosan boldogok e földön, 
ahol u|ra és örökre Baabad lett a magysr. 

Egy álom vá t valóra. Csaba uódal, Hirthy vitéz 
katonái áttörték a trianoni határt, &melyet 22 évi rab-
aáguik védő falaiként  emeitek. 

A Hirglta völgyében öröm mámorban uszilc a 
saékely nép. Templomainkban súgnak a harangok, 
könnyek cilllognrk a révedaaó saemekben 8 a zsalu-
gáteres kis háaak ablakaiban piros talárban pompázik 
a muskátli. 

Síékely l*ány kezek remegve Blmu'nak titéz 
honvédeink edaett tenyerébe a öreg frontharcosok  moat 
mér nyugodtan kiállják oda, bogy eat a két keaet 
egymástól elválasztani meg ne próbálja senki Boha. 

Kertéit  Is  tv in. 

UJ  HARCOS  AKARAT  LEGYEN! 
Kiknek  az Itten  ént adott 
Ét elköti  tziv-eielleaet: 
Lingezevee zengő  hajnalok 
Közt  vivő gyarló  emberek, 
öleljetek,  azeresaetek! 
Minek  a gyűlölet  közénk 
Éi megátkozott  dao-isaap, 
Szó-lakomiknak  ünnepin 
Aeaarra feszülő  inak, — 
Az Isten  képmásainak! 
Uj  harooa akarat  legyen: 
Egymásnak  lábát megmosó, 
A vaknak  világot  vett, 
S  a szívben  embert alkotó 
Igeforrásra  azomjazó! 
Ne  legyen meddő  törtetós, 
Be konoleaia,  ae dőgmadár,  — 
Csak  lángostor  is driga  mag, 
Amit ábit uj batir 
Mi  vigy-fogantan  bar ora r i t . . . 
Turánnak  átkos  szellemit 
Hordják  azit friaa  magyar szelek! 
Zizegő  kalász  szent neazin 
Kezet  a kizbe emberek 
S öleljetek,  azereaeetek! 

Dr.  ritit  Qereőífy  Oéza  őrnagy. 

Levél Sxopoa Domokosnak.  1930. deo.  28. 
Tudom,  hogy nálatok mily bús moet ez élet! 
Tudom,  nem értetek  aoha ily'  zord  teleti 
Tudom,  bogy a Maros  e a oeendea  Olt  medre 
Záporként  lehulló  könnyetekkel  tele! 
Tudom,  Hargitinak  bánatos zúgása, 
S'ivetek  nagy sebét mind  mélyebbre ássa! 
Busán jártok-keltek,  erdőn, mezőn, völgyben, 
Buzgón imádkozva:  ne hagyj el jó Isten! 
Veletek  könyörgök!  Lelkem  arra tekint, 
Szivem átérzi  mind,  azt a borzasztó kint: 
Amit ti mindnyájan  el kell  szenvedjetek 
Fennmaradás'tokért,  drága,  jó székelyek! 
Nem  tart már sokáig!...  Megszűnik  a bánat. 
Sápadt  arcotokról  a sok könny felszáradt 
Ne  busulj öregem!... Hisz'  eljön az óra, 
Hogy  a Székelyföldön  nem járja több ff  órai 

Megéred  te azt még öreg, jóbarátom, 
„Ritka  buzá" t ropjuk  minden  egyes bálon. 
Akkor  örömünkben  kooointgatunk  azépen ... 
Segítsen  meg erre a jóságos Isten  1 

Székely  Károly. 

Akik legtöbbet böjtöltek. 
Van eaekaek a letűnt idődnek egy Igazán sokat 

saenvedett neprétege, melycek most, as u] hajnal-
basadásakor elégtételt kell adnuak éppen azért, mert 
olyan szoros kapcsolatban állottak a legszebb magyar 
talajdonsággal, aa urlsággal. A nápzenésaek csoportja 
elmaradhatatlan kUéróje volt mindenütt a magyar urnák. 
Ahol magyar ur volt, ott cigány ls volt, muzBlkasBÓ 
la csendült. Magyar ur pedig mindenütt volt, ahol ma-
gyar föld  vo:t. Vármegyeház, kaszárnya, aaolgablréaág 
B a többi hlvstalok mind urakkal voltak tele. Nem la 
maradhatott mag ott BB, aki nem volt nr. Hát még ha 
bozzáveasalik a aok vidéki daaentrlt, mágnáat, akiknek 
mindnek meg volt a maga kedrecc musBikuaa. Fekete-
ruiáB, friíBen  vasalt, barna legények; vonójuk nyomán 
csa^ u»y sirt rítt a sok édea bus magyar nóta, meg a 
U pjJá való csárdás a varosban, caürdöngölő a saékely 
falvakban.  Ur volt, aki buzatta, uri módon élt utánna 
BZ is, aki buata. Néha megtörtent, hogy egy-egy duha-
jabb legény megkínozta a bandát. Asatal tetején, fél-
íábon, boroBÜvegra állva, de huanl kellett a nótát. 
Maglzzadt a kíntól a cigány, da buata, mert meg-
kapta erte a jutalmát. Binkó repült a nóta nyomán a 
földig  ihatta magát a bjnda. Nem 1B lett volna nagyobb 
aaégyen, mintha jóaanoa marad a banda egy-egy url 
lakodalom vngy máa ünnepség után. A népaanésa a 
mtgyar uriBágból élt. Elmaradhatatlan saórakoztatója 
volt a magyar árnak, Örömében társa, bánatában ré-
szese. 

TYáa ő mag) sem tudta, hogy ennyire boaaá van 
nőve a msgysr v -rajkaihoz, a magyar jókedvhea, a 
mngyar ga*allériábo2. DJ jött huszonkét esztendő, ami 
nagyon sok miadjnre megtanította eaeket a magyar 
uri természetül annyira összanótt kenyérkerasöket. A 
migyar ur ietünt. Föld kisajátítás, eskttnemtétel, nyelv-
vizsga rostálta meg a Horotat s a szájból kieső darab 
kenyérrel együtt eltűnt az uri Jókedv is. A nóta aaon-
ban u*m balt ki kávéházakban, faluvégi  kurta korcs-
mákban, cs^psa ' kekben. Csak éppen a dallam váltoaott. 
Mia u'sk jöttek. Ur»k, akiket legtöDbsaör aazá tett 
aa a tárfmdálroi  állás, melyhea óket egy hamis de-
mokrácián alspuló államrend juttatta. A mellósághoa 
azonban nem volt meg aa url modor, aa url természet, 
aa url gavalléria. 

A népienécz aa uj uraknak ls huata a megválto-
zott Idők uj dallamait, A kenyérért airó otthoni gyer-
mekkórus br.maroaan megértette vele caaládapai köte-
lességeit B klváó zonel hilláaa hoazáaegitette a lelki 
átképzéBbea. A kenyérazerzés mestersége pedig türe-
lemre tanít. A nipzenésa ia megtanult türnl. E.ősaör 
csak az uj urak uj modorát. Kii.önösen olyankor, mikor 
a réti urak köaül, véletlunttl bevetődött még egy a 
csárdába. A Kzlve, aa éraáae, meg ez üres aaebbe kl-
ténysz^rltették a hurokból a régi nótát. De nem sokáig. 
Az uj urak hstalomadta tekintélye mást diktált. Üresen 
maradt a aalv, meg a zseb ls. Mert BB uj urnák leg-
többször caak a neve volt aa; a természetekevéBbbé. 
Atmuaaikált bosBzu éjszakák után sokszor ment hasa 
a füstös  kávéháaból üres zsebbel, korgé gyomorral a 
népzanésa is. Az elegáns fekete  ruha lassan megkopott, 
klféoyeBepett  a vasalástól, a rajkók pedig mind sűrűb-
ben Bírtak kenyér u án. A népaenésa feleaégs  pedig 
laBsanklnt belekénysaerült BB élettárB Bserepeből a 
kenyérkereső segítőtárs szerepébe. Ocaka ruha, gyü-
mölcs, pattogatott kukorlci a a háaaló kereskedelem-
nek más, nem sok Baakértelmet igénylő válfajai  juttat-
tak betevő falatot  a rajkók SBájába B aa uj Idők által 
előirt uj sorsot SBSaonyl lélekhez méltó hőaleaBÓggel 
állták ÓB harcolták a sötótbórü menyecskék. Megkeres-
ték a kenyerüket munkával, becsüloteBen. Mind a mai 
napig. 

Most pedig, a hosszú böjt után, nekik 1B épngy 
megvan BB örömük, mint nekünk. Ok ÍB ngy várták 
ezt a bevonuló, drága testvérhadaereget, mint ml. 
Várták a régi Idők vlssaatértét, aaokat a pohártörésas 
url-murlkat, amelyek nyomán nekik la jnt bor 1B, ke-
nyér 1», emberséges bánásmód Is, ami viBsaaadja nekik 
i z annyira rájuk férő  lelki megnyugvást, a gyermekei 
jövőjét féltő  családapák lelki nyugodalmát. 
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A csteereáai Hapar Nemzeti M iözleményeL 
A Magyar Nemzeti Bank klrendeltaégel a folyó 

valuta éa devlaa-ttaletben külföldi  valutát éa devlaát a 
naponta Jogyaett hivataloa vételi árfolyamon  éa felárral 
vásárolnak. 

Aaokat a valutákat éa dovlaákat, melyekért a 
Román Nemaetl Bank többet térített, mint amennyit 
Magyar Nemveti Bank árfolyama  éa felára  eredmé-
nyeane, a Bank klrendeltaégel .külön árfolyam'-okon 
vásárolják meg. Esek aa árfolyamok  leuban vannak 
megállapítva; az ellenértéket a kirendeltaégek aa át-
váltért árfolyamon  átaaámltva pengében fizetik  kl. 
Ezeket az árfolyamokat  caak visszaoiatolt  területi 
lakós  vagy cég éa caak olyan valuták éa devizák 
tekintetében igényelheti, melyek a visBsacsatoláa Idő-
pontjában már tulajdonában voltak. Igazoltan árukivi-
telből ssármaaó devizák éB valuták vlasaavonáalg ad-
hatók el eaeken aa árfolyamokon;  minden egyéb devlaa 
ea valuta pedig csupán 1940 október 16-ig. 

A Bank ily külön leu árfolyamot  alkalmas arany 
(-érme, -rud, -föveny,  -por) váaárláaánál la. 

Baeket a külön leu árfolyamokat  — melyek után 
külön felár  nem Jár — a Bank ugyancsak naponkint 
Jegyal. 

Lapunk aa ÖBBBOB árfolyamokat  botonként kö-
zölni fogja. 

A beszolgáltatás közalebbl feltételeiről  éa módo-
aatalról, a Magyar Nemzeti Bank klrondeltBégel nyuj 
tanak közelebbi felvilágosítást. 

A Magyar Namzeti Baak hivataloa árfolyaaal: 
1040 évi szeptember hó 34-én. 

V A L U T Á K 

Panadal dollár 
Dinár 
Dollár ü . S. A. 
Cseb-Morva Protektorátnal 
korona 

Salovák korona 
Lira 
Svájol frank 
Svéd korona 

V é t e l i 

árfolyam 

D E V I Z Á K 

Athén 
Belgrád 
Berlin 
Poz9ony 
Bokarest 
Istanbnl 
London 
Milano 
New-York 
Prága 
Szófia 
Stoikholm 
Zürich 

2 5 0 -
760 

3 5 5 -

1145 
1155 
17 40 
7830 
81 70 

fe'.ár 

50 
46 
50 
45 
45 
47 
50 
50 

302'/, 
7.82 

135 70 
11.79 
3.41 

268 — 
13 88 
17 66 

344.10 
11,79 
411 

8 2 , -
78 50 

38 
46 
18 
45 

38 
50 
47 
50 
45 
335 
50 
50 

E l a d á s i 

árfolyam 

3 0 0 -
790 

3 6 0 -

1180 
1190 
1790 
79 30 
82 70 

3.05 •/, 
788 

136 70 
11 93 
344 

271.— 
14.04 
17 8864 

347 10 
t t 93 
4 15 

8280 
79 30 

felár 

53 
47 5 
53 

46 5 
465 
48.5 
53 
53 

395 
475 
195 
465 

15 
395 
53 
485 
53 
465 
35 
53 
53 

Kfilön  leu árfolyamok: 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A közjegyzői  irodák  vezetésével  T>r. 

Xagy  Tibort  hízták  meg. A csíkszeredai  két  kőz-
jegyzőt  ég vezetésével  a város katonai  parancsnok-
sága Dr. Nagy  Tibort  bizta meg, aki a közjegyzői 
teendőket,  az özv. Dr. Nóvák  Albertné  házában 
levő  közjegyzői  irodájában  látja el. 

— Labdarugó mórkőaés. A VII. hadtest VII. 
mérő ssásada és a csíkszeredai Atlétikai Klub között 
e bó 29-én, vasárnap délután fél  4 órakor labdarugó 
mérkózez less. As érdekesnek tgérkeső mérkóséa jöv< -
dalmát B rendeaőaég a menekültek felsegélyeaésére 
fordítja.  Bilépődijak: 1 pengd BB ülőhely, 50 fillér 
állóhely és 20 fi  lér a katona- és deákjegyek ára. 

— Haláloaáa. Dr. Barts Jeni,  főglmnásinmnnk 
régi diákja ÓB jótevője, lapunknak a letűnt uralom 
alatt, httaégeB magyaroraaágl elóflietője,  a debreceni 
Tiaaa István tud. egyetem gazdasági hivatalának igaz-
gatója folyó  hó 16 án Debrecenben rövid szenvedéz 
után elhnnyt; 19-én temették el nagy részvét mellett. 
Dr. Barts Jenő  a pozBonymegyel Iiavtnból aaármasott, 
nemet eredetű caoládbó ;̂ a négy felró  osatályt végeate 
aa őal csiksomlyól főglmnáalnmban.  BB Idő alatt meg-
aaerette a aaékely népet éa aalvébe aárta. Nevelő inté-
Bete Iránti ragaukodáaának nemcsak aaép saavakban 
adott kifejezést,  hanem aaép tettekben la. Több éven 
át volt azon adakozók köaött, akik adományaikkal 
hosaájárultak Ifjúságiink  évvégl jutalmazásához. Leg-
utóbb, 1938 őizén la 2000 lejt küldött egy aaegény 
Baékely diák téli ruhájára. — Megérte a Bsékelyfö  d 
vlasaatéréaéaek nagy napját, de forró  vágya, hogy 36 év 
után újra megláthassa a boldog diák kor feledhetetlen 
emlékeit, a klaatromot, sz internátust, a Kls-Bomlyót, 
a borvtaet — már nem teljesülhetett. Iatéaetünk, isme-
rősei, barátai aaeretettel őralk emlékeit. (A) 

V A L U T Á K Vételt árfolyam  leuban 

Dollár U. S, A 
Lira 
Svájci frank 

21165 
950 

4 8 -

D E V I Z Á K 

London 
Milano 
New-Yo-k 
Zilrtcb 

85180 
950 

211.65 
48 — 

Színarany kllógramja : 239.022 

— Honvédelmi kormányaatunk elsőként 
ad megrendeléseket Erdély iparának. A Saékely-
föld  éa Brdély egy réaaének viBBaatéréaóvel, mint lame-
retea, aaámtalan külömbözó iparvállalat éa üaem került 
VÍBBBB aa anyaonaághoa. Ezeknek aa Iparvállalatoknak 
éa üaemeknek legnagyobb része a román Impérium 
alatt, de különösen annak a vlaanscaatoláat megelőső 
utolsó heteiben, súlyos anyagi veBateaégeket ssenve-
dett. A kormány ÉB an anyaország gasdaságl élete 
már la megkezdte azt a munkát, amellyel a hazatért 
terület Ipari hálóaatát aa orsság vérkeringésébe be-
kapcsolhassa. Aa egyik legelső lépést eaen a téren a 
honvédelmi kormáiyaet tette, amely msgelőave a ma 
gángasdsBági életet, már 1B elkÓBflltette  a vtassatért 
Iparvállalatok éB üaemek statisztikáját éa minden elő 
kérzületet megtett arra, hogy Brdély éa a Székelyföld 
Ipara, sz anyaországi Iparvállalatok érdekelnek ve-
szélyeztetése nélkül, a legrövidebb Idő alatt tekintélyes 
honvédelmi közssállltáshoa jusson. A honvédelmi ml-
nlBztertnm gazdaBági oaatályának kUU'döttei ugysnlB 
már a bevonulással egyldejü'eg elkészítették BZ elfog-
lalt terület Iparvállalatainak Btatisatlkáját, amely a 
vállalatok anyagi helyaetére éa teljesítőképességére 
vonatkoaó adatokat foglalja  magában. Értesülésünk 
aaerlnt ezen adatok alapján aa erdélyi éa zzékelyföldl 
Iparvállalatok hamaroaan meg la kapják aa elaő hon-
védelmi megrendelóBeket. A bonvédelmt minisztérium 
eziel a gyors Intéikcd'Bével elsőként nyújtja zegltő 
kezét aa erdélyi Iparnak. 

— Hirdetmény. Értesítem a város polgárságát, 
hogy B román törvények értelmen eddig repülő-
alapra aaedett fizetések  éa Illetmények utáni 2°/o03 
nemzetvédelmi adót, Baámlákra alkalmazott 5 ezrelék 
rjpülőbélyeg 1 letéket éB a vásárlások u á. i 2 százalé-
kos hadfelaaere'éal  rendkívüli adót nem kell tovább 
vlaelnlök. Éler B emér ezr»djap városparancsnok. 

— A Bseszegyedárnaag Erdélyben. A vissza-
csatolt erdelyl részekkel harmincnégy eseszpyar került 
vlssaa. A harmincnégy pzeszgyár közül bét Ipari éa 
huasonbét a mezőgazdasági szeszgyár. Az < rdélyl terű 
leten működő szeszgyárak arárylag alecíony zzáma 
arra vzatbető viasza, bogy a romáro^, amikor az 
lmp rlnmot a trianoni bákcdlktá um u*án átvették, 
rögtön mogknd'ék aa akkor még virágzó erdélyi mező-
gazdaaági sspsiipar mesterséges elforvaps'á'át.  I;y 
cökkent le a romén Impérium alatt 70—80 ról 27-re 
a mezőgpzdasági Baeaagyárak saém* éB Igy zBugoro 
dott ö-isre aa egésa virágzó erdélyi mezőgazdasági 
saeFalpar. A sseBzegyedáruságnak most aa a célja, 
hogv sserveaen kidolgoztat nB?y*sabsBU program alap-
ján Brda'y azesslparát raclonallaá'ja és aat a régi, 
világháború e'őtti mag^s fotra  emelj?. Ennek a cél-
nak a szo gálatában a BseeBegyedáruság arra töreke-
dik, hogy a romácok ált»l leéliiiott mezig'zdaságl 
^zessgyárakat Erdélyben lehetőleg újra feltámeRSfa. 
As erdélyi snesőgezc! szeszgyárak rrciocnlliálá-
sával ÉB a románok á'tal leállított Baeszgyár<tk üsembe-
helyeaéBÓvel kapcsolatban, a személyi éB tárgyi körül-
mények alapos mérlegelése után Erdélyben 1B, mint 
annak Idején az anyaországban ÓB a felvidéken,  aor 
fog  kerülni a ssesskoicssazlók revíziójára. Egyébként 
a azesz^gyedáruság már most, a katonai közigazgatás 
alatt megkezdte Erdélyben működését és a Fzükség-
lettket kielégíti. AB élesBtő- és ecstgyártási koncessziók 
ügyét csak a katonai köalgaagatás megsaüntével fog-
ják rendeaol. 

— A volt magyar postai alkalmaaottak 
figyelmébe.  Azok a volt mBgysr postai alkalmazot-
tak, akik Igazolni tudják, hogy a magyar poBta alkal-
mazásában állottak éB hogy a román postalgazgatái 
magyarságuk miatt bocsátotta el állásukból, vsgy akik 
a román impérium átvételekor esküt nem tettek; a 
marosvásárhelyi Siervöző Postaigazgatóság általánoB 
OBBtályának veaetőjénél haladéktalanul jelentkezzenek. 
Az érdekeltek vigyék magukkal öapzaa személyi okira-
taikat. Aztknak, akik okirataikat már beadták éa ezzel 
jelentkezésük megtörtént, újból jelentkeaniök nem kell. 
Es a felhívás  nem vonatkozik azokra a volt postai 
alkalmazottakra, akik B román poatal alkalmaztatásuk 
előtt a magyar királyi postánál ssolgálatot nem telje 
altettek. Eaek a volt román poital alkalmaaottak ha 
lgaaolnl tudják, hogy a román piBtalgrzţatâa magya'-
ságuV m'att bocsátotta el Fzo'gálatukból, a kereskede-
lem ÓB köslekfdéBÜgyl  mlninztr-rhez lnt'z'tt kérvény-
ben magyar postai alkalmaztatásukat kélhetik. A kér-
vényben BZ ÖBÍZ a aseméiyi okira'okon kívül a postai 
saolgálatrB való alka'mataBBágot Igazoló tlBztl orvosi 
bizonyítványt, erkölcsi bizonyítványt és a M gyár Párt 
megfelelő  Igazeláaát kell csatolni. A kérvényeket B 
marosvásárhelyi m. klr. Szervesé Postaigazgatósághoz 
kell benyújtani. 

— A viaasatért erdélyi vállalatokhoz a 
kormány felügyelőket  rendelhet kl. Kormány-
rendelet jelent meg a vlataatért keleti és erdélyi 
orBflágréaaeken  működő vállalatok felügyelete  tárgyá-
ban. Eiaerint a kormány a vállalat költaégére felügyelőt 
rendelhet kl, aki az ügyvitelt abból a cVból ellenőrzi, 
hogy aa ország köagtzdaságl, köahltell és egyéb köa-
érdt kelnek megfelsl-e. 

— A „Drótkefe*  • heti aaáma sz elmúlt hót 
minden eseményéből tálalja a maga pompáa rajzos áa 
szöveges tréfált.  K fe  Abel haditudósító Egyiptomból 
<udóslt. As rrdüyl események per»se moat la aa ér-
deklődéa kös^ppintjibsn lesznek. A Drótkefe  már 
Erdélyben IB mlndenfltt  kopható. Kiadóhivatala Bpest, 
IV., Verea Pálnéu. 35. 

— Bétl Mihály nevére román nyelven ki-
állított éa beaaolgáltatott okmányokat lgezolt lulaj-
donoaa a m. klr. rendőraégnél (Vármegyeház fez.) 
átveheti. 

— Haláloaáa. Calkkarcsfalvi  Antal Istvánná aaül. 
Qldró Rózálla, 66 éveB korában, folyó  évi aeeptember 
hó 23 án maghalt Cslkkarczfalván. 

— Felhívás. A m. klr. állami munkaközvetítő-
hivatal erdélyi kirendeltsége Kolozsvár Bzókhellyel, 
Hitler Adolf  tér 9 szám elatt működését megkezdte. 
Fenti hivatal felhívja  mindazokat a szerveket, amelyek 
munkáaközvetltéBael foglalkoznak  (Magyar Párt, külön-
böző jótékonysági egyletek) és azokat a hivatalokat, 
amelyek a román impérium alBtt munkaköavetltésael 
foglalkoztak,  hogy fenti  hivatalnál haladéktalanul Iráa-
ban jelentkeaaanek éa különösen a jelenleg nyilván-
tartott álláskeresőket jelentsék be éa amennyiben eaek-
ről Bzemélyl lapokat töltöttek U, a aseméiyi lapokat 
a sikert blatositó egységes ellatéaéa érdekében fenti 
hivatalba haladéktalanul kttld|ék el. Fenti hivatal fel-
hívja eaeket a aaerveket, hogy addig ls, amig a ható-
sági munkaközvetítő hivatalokat különböző városokban 
aa anyaországi mintára megBBervezl, illető eg a román 
Impérium alatt működött lyeu hlvata'ok átvételéről 
gondolkodik, működésűket teljea erővel fo'ytaaeák  — 
Felhívjuk a különböző kereskedelmi, Ipirl, bányáaaaii 
ÓB kobásaatl vállalatokat, eseken kívül a különböző 
magángazdaságokat, hogy a román Impérium alatt álló 
területekről igen nagy számban özönlő menekültek 
mielőbbi elhelyezése érdekében fenti  hivatallal hila-
déktalanul köaölják, bogy milyen minőjégben hány 
munkavállalót tudnak alkalmunl. As otthonukból ki-
tt diaött Igeu nagysaámu menekültek kenyárhes jutta-
tása mt hasifi«  köteteBség — M. klr. állami Muika-
közvuti ó H va'.al eriilyl k'raudiltaiţe. 

t e i & í T á a . 
Az Oiszágos Ipart éa Bányászat Családpénztár Erdélyi 

Kirendeltségi; a mai napon a visszatért országrész Ipari, ke-
reskedelmi. bányászati és kohászati munkaadóihoz „Kérdőív-
et boosájtott ki, amelyben az 1939 évi munkáslé szám adatu-
kat kell feltüntetni.  A Kirendeltség felhívja  a munkaadókat 
hogv a kért mankáslét»ám adatok.t pontosan töltsék kl a 
„Kérdőív"-en és azt a kézbeeltéitól számított 3 napon belül az 
O.szágos Ipari és Bányátzatl Családpénztár Erdélyi Kirendelt-
sége Kolozsvár, Koasuth Lajoa-uoca 51. szám olmére kül 
be, A „Kérdőív" et még abbin az esetben 1a kl kell töi -n.. 
ha a mnnkaadó Qzeme jelenleg nem mQködík, vagy munkn^ -
kat nem foglalkoztat,  azonban azt a köiUlményt, amely p/ 
üzem mQbödését akadályozza a „KérdAlv'-en fel  kell tiintetn 

Minden mnnkaadó, akt „Kérdőiv-et nem kapott, de át-
lagban 1939 év folyamán  legalább 10 munkást foglalkoztatott, 
tartozik felhívás  nélkttl ls az előzi évi munkáslétszám adatait 
fenti  kirendeltségnek 8 napon belül bejelenteni. 

A kézbesített „Kérdőtv'-et minden esetben (tohát nem-
leges esetben 1«) kl kell tölteni éa vissza kell ktlldenl a kiren-
deltségnek. 

Az 1938 évi XXXVI. t. o. alapjái megkívánt bejelentés 
megtételének elmulasztása, a híva kozott t. c 29. !j alapján 
ÍOUO pergő, visszaesés esetén pedig 3000 pengő pénzbírságot 
vonhat m-ga után, a valóságnak meg nem felelő  adatoknak 
bejelentése ped g a t. o. 30 ik f-a  alapján, ha a oselekmény 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást képtz és 
két hónapi terjedhető elzárással büntethető. 

Kolozsvár, 1940 szeptember hó 23. 
Országos Ipari es B á n y á s z a t i Családpénztár 

Erdélyi Kiiendeltaóge. 

Eladási hirdetmeny. 
A C4lkvármegyel katonai parancinoksáshos tar-

tósé gaadnaágl felügyelőség—Vármegyeház  7 szám — 
kéaap^na fizetés  mellett eladja a közetkezőket: 

1. 10 drb. R'ndi Illand tenyiszkakast, 
2. 100 kalangya zabot, 
3. 30 kalangya őial rozsok, 
4. kb. 3 vagoi rozs, busa éa árpasaalmát 

Cadplőgarnitur t: C Ő IB ikrAiv 900 aa, D; x ar-
fi'i,  4 31 gőzgép, H ffinrr  & Sjhrants féle  gvart-
mány, eladó. — Üiambín m igtikln ható. Cim a 
kiadóhivatalban. 

Viai kia múmalomba gyakorlott molnáraegedet 
kerea, Cziió Sáidor malomtulajdonon Cilkszent 
györgy. 

Egy 8 lampas „Standard" rádió eladó. Magte-
kinthető Cáutak E-nő urnái, Csíkszeredában. 

Különféla  bátorok eladók. Cim a kiadó 
hivatalban. 

Zongorát keresek bérbe. 
hivatalban. 

Cím a kiadó-

Osikcsekefalv&n,  házból és gazdasági 
épületekből álló belsőségem eladó. 
Értekezni Füstös Károly-al. 

Elveaaett tegnsp, szombaton délelőtt egy „Misi* névre 
hallgató Bauka , drótaaőrü foxterlor  kutya 
Leírása: borsos hosssu siőröset — sárgás hosaiu 
keskeny fej  — o'dalán fehér  alapon nagyobb aaUr-
kéa fekete  fo'tokkal  — nyakán (zljjoa rézéremmel 
Nyomravezető jutalomban réaaeaül. Aladles 
etdőméroök, CslkBBer da. 

Ui £«atf  a â k « l y t 
Tisztelettel hozom a n é. kfizSnség  szlvea tudo-

mására, hogy Calkaaaredában, a Sétatér 1. azám alatt 
(Nemzeti Bank épülete mellett) 

műhelyemet megnyitottam. 
A legnagyobb szakértelem mellett vállalom : oim-

táblák featéaét,  aaobafeatéat,  épfllet-  éa bntormázo-
lást, fényezést  a legazebb kivitelben és a legoloaóbb áron 

A n é. magyar közönség azivea pártfogáaát  kért I 
^ . z x t a l E l o a a é r 

3 azoba- éa olmfeatő,  Csíkszereda. 

Nyomatott Vákár Lajoané könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




