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Üzenet a harctérre és az 
itthoniaknak. 

Kállay Mikí'is miniszter' lu^k Képpa Tl 
bori Újság legutóbbi szájában 'Izenetei kü áo 
a keleti fronton  küzdő mugyer honvédeknek. 
Esen Üzenet azonban n-mc^tk a bolsevizmus 
el:en hurco'ó RA'OQÁIA'/nnW HZÓ', h IUOM d/ 6. 
;;ppen u?y az itthoniaknak is. IguZ'i var. n 
miniszterelnöknek abbtn, bogy ebben a háború-
ban itihoniak és ott kint harcoló honví'd-k 
teljesen igyek vagyuik. Egyformái  kell kö »• 
lesegít teljesítenie a fronlra  aliitot*. mtíryar 
hinv idaik ós azoknak, hwik itthon marad.ak. 
N'ÖQ-'Z vii/onyok között I'-lUnk ugyan idehaza, 
de m>gi3 igen nagy baj l"nne, ha az o- lton 
i^vők 'így pillanat a is roegf.*'ed  «leznénoit k'<ito 
uáinkról. Minden á dozatol mrg ke.: hoznunk 
éret'ü , akik most mindéi pil nn>iba-i «ile'U 
ket teszik kockára ha-áokerr, nemzetünkért, 
az uj Kurópáert. 

ki  utóbbi hiirmpo'v t*Heov''tiyni me/tanii-
hw'tal: bonuünk'-t htb, amit a miiiisz'erelniili-
ke1 együtt öss.ea felelős  korminytóny^zóink 
nlUadóau hangoztattak, >»rra ugyanis, 
nagyon komo'y időket eiünlt Mi)nare lutárainW 
tói, az orosz pujz naâgo-on ver.-s harcok dul 
nak, idehaza pedig kemény n,<gpróbáiia-á*ok 
teszik komollyá életünket. A vfnv^loz  altéi sem 
kiméit míg bennünket a 'örténeiiiii idők vég-
zete, hiszen Kjrraáuyzókil,et, 'Sünlíkel a« élen 
mar igen sok derék uiugysr ember éedozta fel 
életét az orosz harctéren. Meir kell értenünk, 
hogy e/. a kemény éi-t bi .̂'hnre nemt-iak hon 
védsegünk súlyos erőpróbá.a, hau- m ugyan 
oiyttn nehéz kötelezettségeket ró a nenzet 
ít'.hon maradt részére is. Ülya.i uemze'i köz 
szellemnek kell t> hát kialaku'ni*. amely luda 
tában van a nai történelmi idóvnek éB amely 
minden mt>g)ar i mbert a h«i>»s ciMekv^sre 
ea muga'uridhra öszlPnö?. M rt ma a mcsak 
az a katona hazaáruló, aki esetleg otthagyná 
posztját és nem íe.jesi'ené a harc'éren kixdo't 
piruncso1, hanem epp ju olyan éruliS az IH, aki 
pl. élelmiszert, csizmát, vagy más i-'üzszIKség-
leti cikket a rendes áránál drágábban próbál 
eladni, vagy l yen áiucikkeket fcllinlmoz. 

Ma nem azok;:*, az időket éljük, amikor 
az önzés szelleme, a mobó haszonvágy irá-
nyithatja cselekedeteinket: ma minden tettünk-
kel a közösseget kell szolgálnunk. 

Természetesen ugyanolyan árulója a rehéz 
harco' VIVŰ nemzetnek az is, aki hazug rém-
hírek terjesztésével, felesleges  es indokolatlan 
ijedelmek keltésével gyengíti a nemzjt lolki 
ellenálló k'pos régé). E<yénn<-i és nemzetnek 
egyaránt ma igu'An erős lélekre van szükBége, 
hoity a rendkívüli idők megpróbáltatásait el-
viselje. Mily nagyot vetkezik tebát » neuzet 
ellen az, aki «ÎZÎ a lelHeró' igyekszik a'atto-
moa módon aláásni I 

De igaza vau a miniszterelnöknek ebben 
a nagyon figyelemreméltó  üzenetében akkor ÍR, 
amikor hangsu'yozza, tiogy egyedül a kormány-
hatalom nem elegendő arra, hogy a nemzeti 
köteleBBégteljüBit,;s szükséges m^r ékét bízto 
sitsa. Ezért ke>l minden magyar embernek, 
akar a fronton  harc>l, akár id tbaza dolgozik, 
teljes lélekkel átéreznie a mai idók parancs-
szavát, ezért kell nemzetünknek önmagára 
találnia éa zavarosan megfogalmszott  program-
otok helyeit tekintget egyetlenegy célra: a 
háború győzelmes befejezésére  fordítania. 

Magántanulóknak, gimnáziBiáknak, jutányo-
sán adok órákat: Kóródy, Erzsébetu. 4. 

Van egy vékony réteg 
aü i.i^yok, a konwolyhintók, HZ n acsonreudüük, 
a rágalmazók veí.oay tÁrsedalm-- é eti-, akibnok 
minden fáj,  ami raásuknai bu'd )gu ás, ^k.kae. 
ész helyett alaotionyrendűs g, lélek helye.t 
a'-yiigtasfág,  szivheiye't gyülö'ei ada.ott. 

Kál ay miniszterelnök szavai ezeie. Szomorú 
inagAl'apit»^. M g megdőbhentőbb azonbtn, az 
hagy ez a r-îe^..' a tárBudai OlD ti ueiii u olyi>n 
vé ouy. Megfigy>'ih»tjÜH  n^pouúint, hogy rár 
sad.Imi (létünk valósággal szélzUllött i-miaii ^ 
járvány miatt. 

N m keil ineKsz.i> menni. Maradjunk csak 
dehizs. Pontjsau ráil.ik a mi ug -82 6.eiUnkre h 
a mini >zt -relnok n'ta Uiryllvíni'.ot: aggodalom. 
Ao;i!y a nagyszi-rU össze'.artáKbiii éltüí.-!; u kei 
iivtiz'-deH román ntPKs.'áilás idején, éppen any-
nylra fájdalüiat-aD  riani akarunk H°-: orrunknál 
ováb'» lnini. 

Pedig linny^zor fogid'u'-t,  hogy ha egyszer 
n.eg^gii K Z ^ e n ,,B „jugQnij u«2dí<i lehetüok, 
akkor mi-gbrcsü j;ik en h«eznosi'.juk a szabad-
B.--,ţ')t. Uaelyeit mr ciitiátuck. S'égyeu ide, 
iryen oda, vailjuk csok be, niegbcciu'tiat^tianu' 
sok energint p~z>-.r')lunk el az áskálód tsol-'ra. 
N-igyon vasiiíg hz a rétiy, amily büntutle iül 
t;»rt>''.dálkodik itren a küz(.<jaóg kttrára. Sok i't 
i7. alacsonyrendü, az ingt us a koakolyhintő. 

Nem is mt-gy ennek 1 .'vetkeztében bemmi. 
Lássuk csak miiyen térsada:mi kul ur munka 
folyik  iti. Serr.mi. Legalább is hasonlítani aem 
miiét uhoz a lelkes munkához, amely mindtm 
magyart összefogott  a f>>ld^badulás  végső céljá-
ért. Hol vaa most egy ily,-u erőteljes magyar 
cM a magyar életünkben. 

Lehet a dolgokat utţv felfogni,  hoţiy egy-
szerűen i-lliüllga'jux » bajokat. N m js mód 
szer. Netn segil' r el'ibbre solia aiitnoiif  -le 
Ugy >t az öncsalas. lakabb egészsűgen, ha f  >tlii-

szembú nézünk a hibákkal. 
l!g> ahoity, azt a ruugyar miniszterelnök 

dikt.tjtt. Tessék c-a'" okoiau goiidolkodó fejjel 
járni. Sinbad azt csiubini, amit mi cdináiunk. 
Siabad nekünk csak egy pillanata is ennyire 
eihigyni magunkat, mint ezekben a napokban. 
L'iliet ilyen kemény küzdehnek idején egytoás-
nik e.'tii. Amikor azt sem tudom pontosan, hogy 
ru<<g milyen feiada  ok elé a'lí'ja a nomzetut b 
háború hullámverése, akkor lehet itt az életet 
elkenyei.tibükedni. Megengedheti bárki is magá-
nak azt, hogy akár csau egy vékony réteg is 
közöttüuk i'.yen elhatározó veszedelmek közö'.t 
a logtlacsonyabb rendű rombolást végezze. 

Hallgassunk az idők szavára. Értsünk az 
eseményekből s a töri^nulein tanításából. N -
alugyunk, ne kenyeimes^edjüuk és BOIIH ne 
bizakodjunk el annyira, bogy most már egyni»ot 
kérdhetjük rágni es megenni. Erro nekünk noha 
nem jön ei az idő. A mi számunkra a történelmi 
sors az örökös küzdést jelölte ki. Erre kószen 
álljunk. Ébredjünk ha k^són is tudatára annak, 
hegy ez a háború minden n"mzattól végső eró 
fesdtéseket  követel, fist  pedig nem leh'jt ki-
fejteni  akkor ha belső eróink legnagyobb réazét 
egymás tönkrotevésére használjuk. 

Tanuljuk meg végre azt, hogy mi magya-
rok sjgítsük, támogaasuk egymáct. Nem lehet 
- ég gyakran leirni ezt a figyelmeztetést.  Fe-
gyelmezzük magunkat, mert nekünk ennek a 
háborúnak a végére nagyon erőseknek kell 
m áradjunk. 

— Figyelmeztetés.  Az elsötétítés  ideje  elmt 
elkövetett  lopás, rablás és más bűntettekért  halál 
büntetéssel,  felekasztással  büntetik a tettest vagy 
tetteteket. 

Székely sorskérdések. 
Kit ha tai oi as megnyilatkozást közölnek a 

Csiki  Lapok, Székely  Nép  és a Csiki  Néplapok. 
„4000 székely  tanoncbol 3800 géplakatos  akar 
lenni11 — címmel a Sz. N.-beu Csiszár  Lajos 
ajurűüvasarbelyi építészmérnök, a Magyar 
TanoncotthoD  alapitója közöl döntő fontosaagu 
adatokat ös sorsdöntő igazságokat a székely-
ügyről. A CS. N. P. Lukács Mausvét  Mária 
aevenapjan Somlyón mondott székely történeti 
j -lentosegü bőszedét kOt.ii. Szó szerint Székely 
sorskérdések  címen. A Cs. L. pedig ugyancsait 
e címen M. E. tollából Páter Luiács történelmi 
kijelentéseit orókiti meg s foglalja  össze lénye-
get mondatban. 

Csiszár  Lajos a székely sorskérdés gyöke-
rét ragadja meg. L)e nem azért, hogy kihúzza, 
hanem iiogy megvédje. Mi o la felszabadult  Észak-
éra .'ly s Székeiyföid,  aki szóhoz juthat, majd-
nem mindenki vagy elvileg, vagy személyileg 
pro domo akarja megoldani székeiy sorskerdöBt 
s nki pedig nem juthat szóhoz, annak látnia 
ke'l — a Szabó Dezsőknek,  a Móricz  Zsig-
mondoknak  a más törienelmi jüieniOBegü ténye-
zőknek o.yun erőjzakoj némaságban tartását, 
ihogy még egy vesztörvenyszék Bem tojtja belé 
még a valóban bűnösbe sem az önvédelmét, 
vagy igaz Ugy ved.'iraet olyan lelketlenül éB 
közUgyfiensfetn.  Csiszár  Lajos prt. patria ír. 
A S'íukelybüi uetu szibid gyárt muukást cetuálui 
s igy proletárizálni. Uazdának meghagyni sem 
lela", mert nincs gabooa'ermő területe. Hanem 
a mije van, azt iubon fel  keli dolgoztatni házi-
iparban és mezőgazdasági gyáriparban a akkor 
vagyonos is, müveit is lesz a székely a mégia 
marad nzéKelynek. 

I'yen mezőgazdasági iparoknak jelöli meg 
i cikk n .sz"leH -a IcorszerU alapokra fektetett: 
ISaroiiiligüzdálkoJást,  u Méhgazdálkodást,  a 
Le^elüf/iízdálkodúst  és az erdei  gyümölcsök 
feldolgozását.  ,/1  migürbe országunkbankevés 
a sik terület  és a vastag, humuszos talaj, 
azért  kell  a kézi,  ipari mezőgazdasági  foglal-
kozás."  Ez igy van ma is, igy lesz 4 éa lü év 
muKa is, azért erre és az ilyen adottságokra 
n«m 4 éves és nem 10 éves programokat kell 
csín ilni s nem alkalmi kereseti lehetőségeket, 
hanem örökös berendezkedést. Ez aztán, mint 
Csiszár Lajos is mondja, meghozza az általános 
jólétet és a cviiizációt. Ami — hozzátehetjük 
— ijeHziően, kétségbeejtően hiányzik. 

Páter Lukács  izió székely programmjában 
— amely program bzintén örökidókre azól — 
a telepites. 

Mf>g  a világhata'mi nemet népet ia meg-
kelli tt 6B meg kell tisztítani, hogy örök élet-
képes nemzetként fennmaradhasson.  Őseink az 
oruBÍ hunbirodalomban királyi nép voltak. Akik 
inegnarad'unk székelyek, mi ia államalkotók 
vagţuak. Tehát minket is meg kell tiBZtitani. 
A szászok II. Géza királyunk alatt (1142-tól, 
1160 ig) települtek be Erdelybe a II- Andráa 
1224 ben privilégiumot adott nekik. Ha akar-
nak, maradjanak. Ok voltak a magyar éa a 
székely mellett Erdély harmadik nemaete. De 
akik Trianon «jogán' foglalták  el Erdélyt, azok 
a Balkánról, a Vardar völgyéből mint keoske-
pásatorok szivárogtak be Erdély hegyeibe: 
Eseket moat Erdélytől keletre olyan helyekre 
telepithetik le, amilyent soha még álmukban 
aem láttak. 

M.  E. a Csiki  Lapok-ban P. Lukács Mans-
vétnak  megismétli, mi id megismételjük a as 
egésa itt hon való székelység s azok, akik a 22 
év alatt le nem szerepeltek s az Erdélyen kivOl 
éló, Idegennek soha eakflt  nem tett, sem b 



Uk  oldal. O B I K I L A P O K 30 lián 
uókely ösiaéget el nem hagytn legértékesebb 
félmillió  uókely megismótll óa életprogramja-
ként vallja: 

„Azért harcolunk',  ami a miénk volt,  sok 
százezer magyar testvérünk  felszabadításáért, 
magyar levegőhöz  juttatásáért.  Való  igaz. 
Minden  nép haza siet, egyesülni  akar.  Jogunk 
van nekünk  is hozzá." 

„Mi  telepítést  és pedig  egységes telepí-
tést  akarunk.  Ez alatt  értjük  először  a folytató-
lagos telepítést,  amely a székelységet  nem 
szórja szét. Mely  széles, erős  és hatalmas 
sávban a Székelyföldet  összeköti  az anyaor-
szággal."  Értjük  másodszor  a bőkezű,  a jövő 
népi megerősödést  szolgáló  telepítést,  az egész-
ségtől  duzzadó,  szaporasággal  megáldott  10— 
15 gyermekes  székely  család  minden  gyer-
meke tovább terjeszkedhessen  s még a déd-
unokák  is hatalmas területen  verhessenek 
gyökeret. 

Ba igy van: Székelyföldnek  Maroaváe&r-
helytói Kolozsváron át Nagyváradig a le a 
Marosvfilgyén  Gyulafehérváron  át Aradig, Te-
mesvárig; Brassótól pedig Fogaraaon éa Baebe-
nen át Déváig kell terjeazkedoie. Bhhez az 
állami éa máa közszolgálatban álló inteiligena 
aaékelyaéget ia a trianoni Magyarországról állami 
s ha kell — katonai eróvel ia haza kell rendelni. 

Bi a propram a miben minden székely meg 
egyezik. Ami ogy székelyt Bem választ el egy-
máatól, hanem valamennyit összeköti s fajtán 
kat ismét naggyá teszi 1 

Üdvözöljük a kezdeményezőket! 
Szépvizi  Balázs Béla. 

Gyergyóhodos ünnepe. 
A ragyogó őazi nap bucauzú sugarai még egy pillán-

táaaal körülsimogatják a Marospartra néző kia templomot, 
amelyik moat a dusárnyu völgy fűlött  oly magabizóan, ön-
tudattal néz jobbra éa balra a szomszédos dombok román 
templomaira, mintha mondaná: Ime én ia itt vagyok. 
Itt voltam látván szent király óta. ÍOOH évig rejtőztem hü 
népem azivében. A aok bulálottt azékelyek szivében, akik-
nek, — miközben „bővön hullott vérük különböeö orszá-
gokban: Moldvában, IlavasBltöldön. líác-, Török-, Horvát-, 
Bolgárorazághan a vérükből patakok folydogáltak,  tagjaikból 
éa csontjaikból pedig halmokat hánytak," — azalatt nya-
kukra nőtt uraik a vérrel Hzerzett őai földet  idegen szol-
gákkal telepitették be. — Zömöken, magabizü öntudattal áll 
a kia magyar templom a Maron tölött. Attila éa Árpád után 
a harmadik honfoglalást  hirdeti. Uj honfoglalást  hirdet az 
idegenné vált ősi földön,  a templom melletti téren most fel-
állított impozáns országzászló is. Mintha óriás-kéz az ősi 
őrhegyekről hatalmaa záazlós-kopját tiizölt volna a kereszt 
mellé, hogy ez két, sok kiömlő székely vérrel megszentelt 
szimbólum, a kereszt és záazló legyen erőt adó Itilki sege-
delme az itt küzködő székely népnek 

Uj honfoglalást  hirdet itt a térre nyiló remekbe fara-
gott székely kapu ÍB intő ligyelineztetésével „A nagyvilá-
gon a kívül nincsen számodra hely !" 

A búcsúzó őszi nap még egy utolsó pillantást vbt a 
kicsi templomra, országzászlóra, a téren munkájukat hevégző 
derék leventékre, a holnapi nagy szereplésre készüld kicsi 
óvodásokra, az egéBz falura. 

A tebér, Unom köddel vatázott Marosvölgye ragyogó 
Bzép idfit  igér a holnapi Országzászló avató ünnepségre.... * * 

* 

Szeptember hó 20-án avatta lel Gyergyóhodos községe 
Jászberény városának keresztény nőegylete által adományo-
zott Orazágzászlóját, melyen megjelent viléz Miklós (iergely, 
Csikvármegye kir. tanfelügyelője,  aki az ünnepi beszédet is 
tartotta, László Ignác (iyergyú iVlesperese, Puskás Imre 
gyergyói kerület főszolgahirája.  (iái Ferenc (Isikvármegye 
népművelési titkára és több előkelőség. 

A község külső képe ia mutatta, hogy nagy napra 
kéazül a lakosság. F-nyögalyak di.izitették az ut szélét, 
lobogó lenget a házakon. A leventék hangjai zugiak a völgy-
ben fekvő  községben. '.I órára az áll. lakola környékét ha 
talmas tömeg lepte el, várakozva az induláara. Nemsokára 
megérkezett a jászberényi küldöttség dr. Horthy l.ajosné és 
Haidl lmréné nagyságos aaazonyok azemélyélien, akiket a 
közönség szeretettel üdvözölt, I) órakor az iskola termében 
Feigl Mátyás plébános elnökletével diszgyüléa volt — Az 
elnök üdvözölte a jászberényieket és a vármegyei előkelő-
ségeket. Ma az Alföld  éa a azékely nép azive egybedokban, 
hogy egy boldogabb jövA munkája kezdetét vegye. Mi, — 
agymond — a azegényebb vármegyék közül valók vagyunk, 
de hazaszeretetben soha el nem maradtunk és nem is ma-
radunk. 

Liiszgyüléa ntán a tömeg egyeaülctek azerint sorakozva 
a levente fúvószenekar  kísérete mellett „Boldogasszony 
anyánk, régi nagy pátrónánk" énekkel ajkán vonul Hódos 
kedves templomiba. A szentmisét Láazló Ignác gyergyói 
ÍAesperes celebrálta papi aegédlettal. Misa alatt az iakola, 
a dalárda éa a nép felváltva  egyházi énekeket énekelt. A 
szentbeszédet Völgyi látván volt hodoBi plébános, jelenleg 
gyergyóaltalvi plébános tartotta. Iaten éa a haaa szereteté-
ről beszélt, a nála megszokott mélységgel 4a logikával. -
Együtt voltam veletek — mondotta — ac elnyomatás nehéz 
napjaiban éa moat ia, a ti belaőaágea Ünnepségeteken. 

Mii* után a közöneég a zászlórúd emelvényéhez vonult 
Székelykapa diaaiti az OraaágziazM elhelyezésének kertjét, 

ezan felirattal:  „Ne faleddI  A nagy világon e kivttl ninosen 
számodra hely". A kapus belépve mintegy 26 m. magas, 
impozáns nemzeti színre festett  éa magaslatán kereszttel 
alUtott árhóo várta a közönaéget. Amint a tömeg elcsende-
sedett, felosendültek  a Himnnsz akkordjai a tömeg ajkán. 

Nemzeti ima ntán Józsa Sándor ig. tanító tartotta 
megnyitóját Megnyitójában kilejtette, hogy habár nehéz idő-
ket élünk, mégia 1526 óta nem lengett magyar lobogó ilyen 
függetlenül,  ilyen szabadon, ilyen reményteljesen, ilyen biz-
tatólag a magyar bérceken. 1526 óta a magyar saját elhatá-
rozásának nem volt teljeaen ura, mert beiolyáaaal voltak rá 
idegen elemek. Az orazág mostani helyzete a legjobban 
hasonlít az arpádházi királyok idejére, amibor magyar vezér, 
magyar hadsereggel maga mögött, saját fellogáaa  Bzerint 
vezethette magyar hazáját. 

Most is vérbeli kormányzó áll az orBzág élén, aki a 
világ leghősebb kormányzója, a világ legjobb embere, aki 
érettünk, hazájáért éa mindnyájunkért hőaieaen áll a sors 
által kijelölt helyen. Most is a magyar honvéd magyar tábor-
nokhoz, magyar tiaztikarhoz vonul be, igy a bátorság és 
hazaszeretet caak győzelmet hozhat. Uáboru után pedig a 
mostani uehéz gazdaaági kérdések is megoldódnak, mert ez 
a föld  Székely volt éa azzá kell, hogy legyen! 

KÖBZÖnetet mondott Jászberény keresztény társadal-
mának, Pruaovazky Mária keresztény nőegyleti elnöknőnek 
a nagy ajándékért. Az Alföld  nyugodtabb lelke éa mélysé-
ges hazaszeretete, ha összeforr  a azékely nyugtalanabb, 
nehezebb helyzetében mindig kereaő lelkével, ugy az együtt 
dobbanó sziv a hazának csak áldása lesz. Kijelenti, hogy, 
habár szegény helyre is ajándékozták a lobogót, nem adták 
rossz helyre, mert e vidék népe szereti elöljáróit, békében 
él egymással ia így az Isten áldása ae tog elmaradni. 

A megnyitó után a helyi dalárda Szarvaa íJénes kán-
tor vezetésével „Minden Icldek Istent dicsérjétek" c. dalt 
előadták. 

Szavaltak Józsa Margitka és líalog Tibor elemi iskolai 
növendékek. Majd László Ignác főesperes  megáldotta az 
nrazágzáazlót. A jászberényi kiküldöttek közül dr. Horthy 
Lajosné ieltüzte rá a jelmondatoa azallagot ,, Székely Teat-
vérek, a Jászság üzen, egy sziv, ogy haza". Mire a zászló 
a Hiszekegy éa Székely Himnusz eléneklésü utáu a magaalja 
emelkedett. A lobogó egyik oldalán a MárÍB képe, másikou 
a Magyar Szentkorona áll. Meglepően diazes lobogó, ezen 
felirattal;  „Így volt, igy leszu. „Erdély inagyar volt, Erdély 
mBgyar lesz.* 

Ezután vitéz Miklós (iergely kir. tanfelügyelő  tartotta 
meg magasan szárnyaló éa az egész közönséget elragadó 
beszédét, melyben a székelység mult és jövendő kiválását 
történeti távlatokban mutatta be. Amig a székelység szaba-
dou ii tudja lejteui erejét és gondolatát, addig Erdély többé 
nem fog  elveszni és az egész Erdély után sóvárgó lelke 
visszahozza a még rabeá^hau sinylődő testvéreinket is. 

A beszed után a levente-dalárda éneke hangzott fel. 
Majd (íergen György uiélgen átérezve szavalta el a Hitval-
lást, l'sp-Vári Eleméiué költeményét, a szavalat mély benyo-
mást tett a közönségre. Józsa Péter tart. százados a front-
harcosuk nevében beszelt. — E zászló alatt harcoltunk az 
elmult világháborúban, e záazló Kziueivel haltak meg dicső 
honlitársaink n e zászlóval fogunk  győzelmet aratni. 

Jászberény küldöttsége nevében dr. Horthy l.ajoHié j 
lépett lel az országzászló talapzatára.— A jászberényi ke-
resztény Nőegylet nevét)"!! én, a Székelyföld  Jászságba s/a-
kadt aarja, lelkem és lelkünk forró  szeretetével elhoztam e | 
zászlót nektek. Tobb mint kfet  évtizeden át hittük mi oda-
át, íregceoiikitottságunkban, több mint két évtizedeu át re-
méltétek Ti is itt nehéz rabságotokban, hogy ez a szent 
nsp el fog  jönni. S most, midAu a zászló magasba szök-
ken, lógjunk kezet elszakíthatailanul, legyünk bár a béri ek J 
vagy a róna szülöttei, egymást szerotve, becsülve tegyünk j 
szent fogadást  e zászló ala!t. ho^y munkát, veiitéket, szen-
vedést és ha kell, életet áld zunk hazánkért, annak régi 
nagyságáért és telvirágozásáért. Isten minket ugy segítsen! 
— Az őszinte lélek mélyéről jött egyszerű szavak mélv 
hatást váltottak ki a köeönség lelkében. 

Balog Márlou községi jegyző lelkes szavak kíséreté-
ben átveszi a zászlót, moudván, hogy mi, székelyek min-
dig hiiek voltunk a zászlóhoz és ltll^-han ÍN ha nem jón 
egy oiszágot bontó kormány Magyarország élére, ugy a 
székely a legyvert le nem teszi és ide idegen be nem fér-
kőzik. A zászlót átadja a t elyi Országzászlólizottságliak 
megőrzés végett. A Maroavölgyí Faternielők nevében tenzi 
le koszorúját Simon Akos, akiről külön meg kell jegyez-
nünk, hogy uagybsn hozzájárult a zászló létesítéséhez. Ko-
szorút helyeztek még llitró, Ilodos községek, a llolosi 
Muu'.ak.irpont helyi tagozata, iparosok, kereskedik és a 
hodosi Oltáregyesület. 

Az országzászló megkoszoruzáss után az ünneplő kö-
zönség a Szózatot énekelte el. 

A délelőtti lélekemelő Ünneplés utolsó pontjaként a 
helyi leventealakulat jól képzett és tegyslmezelt csapata 
JÓZSB Péter tart. százados és Szotyori llomokos tart. zász-
lós vezetésével diazmeuetben vonult el az ünneplők Borlala 
előtt. 

Ilélben sz állami iskola nagytermében MII teritékeB 
díszebéd volt, ahol számos pohárköszöntő hangzott el. 

liélután a levente-gyakorlótéren nagyazáinu közönség 
gyönyörködött a Szendrei Etelka tanítónő vezetésével be-
mutatott Bzebbnél azebb székely dalokban éa táncokban. 

Este az ünnepséget jól sikerült műkedvelői előadáa 
zárta be Jánoay Tiborné rendezésében. 

Gazdag élményekkel távoztunk az Unnepaég ntán a 
hétköznapok nehéz munkájába álló bodoai testvéreinktől. A 
közaág derék tanítósága, elöljárósága, egéaz intelligenciája 
kezet fogva  a azékely földművessel,  gyári monkáaaal, pél-
dát adott arra, hogyan kell a romok fölött  nj magyar éle-
tet teremteni. Hisszük, hogy ez a testvéri kézfogás  a hét-
köznapok nyomaaztó gondjai, kttadalmei között ia az egyII-

vétartozás bátorító, lelkeaitő érzésével tölti mag mindan itt 
élt, bármilyen táraadalmi osztályhoz tartozó magyar ember 
szivét 

Hiaazük, hogy Jáazberény kiküldöttei, ezek a lelkes 
magyar őrnők, akik most szivükben Gyergyóhodos azékely 
népének irántuk való szeretetével éa ragaszkodó hálájával 
térnek viasza Lehel vezér városába, hírt adnak majd ott-
hon egy maroknyi azékely falu  élniakaráaáról éa a teljes 
magyar feltámadáaba  vetett erős, rendithetetlen hitéről. (—) 

Honvád hadltndóaltó-aaáaad, 
Ferenoa Gyártás hdp. őrmester. 

A kanyargó Don partján magyar honvédek állnak 
Srt. Vigyáznak, hogy otthon Zágontól Sopronig, Ujvl-
dáktól Verackélg nyugodtan aiudbazaanak gyermekeink, 
dolgozhatnak honfitársaink  és anyai köteleaaégBket 
hivatástudattól teljesíthessék asaaonyalnk. M«rt soha 
és aemmi körülmények köaött sem *s*bad elfelejteni, 
hogy véger»d>n&nyben az ntóbbln dói el minden nem-
aet sorsa, A harc, a bábom, bármennyire vlgyásnak 

nmbsrilntekri, á'doza'otat kSvetel. Tehát: a hiva-
tás'udattól fűtött  maţyar anyák kezébe van a nemzet 
we» ;Btévn... 

l i a Din vonalán mindenki helytáll ás minde-
nütt. ahol honvédek vannak, fellímerhetó  a magyar 
munka, n magyar sservezó eró. A magyar sávban 
ép olya.- r<od, fegyelem  uralkodik, mint a nagy Todt 
pzorvect hatalmin ercvonalén. Vonatowlopalnk, bad-
iapfzolg4l«look,  Hót sokszor piheni csapataink la tény-
leges mnnkával kapcsolódnak bele B vörösök által 
magmérgveett, tönkresilányltott élet uj|áBBerveséBe ér-
dekében. 

Aa óriási pusztaság mezei utjala magyar kato-
nák orosz m ẑó âidákkal hordják, takarítják be a ter-
mést Lovaa és fogatolt  alakulataink maguk kaszálják, 
szárítják éa hordják be téli takarmányukat. 

A falvak  képe azlnte máról holnapra megválto-
zik. Az elhanyagol pisakot ptrancasaóra tisztaság ea 
road. i hnţvonnnyos orosz 'ustneágot seréoyaAg váltja 
fel  Di'zozil i:"M roindenkknk. Hizit, utcát, önrapgát 
én gy rmekflt  "gyarént 'Isiién kell tartania minden-
kinek, Igy fél  a parancs, mdvn'-k végrehajtását itt 
'okoaottsbb mértekben ellenőreik 

A vörös lidércnyomás alél felszabadott  tömegek 
'.zonoal eng d"lmuMVedoek, n ómban végrehajtják a 
kiadott parancsok*!. Most már, ryakorlatl tapasztala-
tok a'apjti, vl.âţoian látják: tn'ajdoiiéppen saját 
^rd", Ukb̂ n c-">elê iz'nak. Mosolyogva, örömmel fogad-
ják a magyar katonát éB köszöntik : 

— Szervu«i I.. KEorvusz 1.. A kiejtés fu*ca«,  a 
azlvalyesqóg ch a mosoly aiooban léltktól fakad.  Tol-
m''C;f.lok  aziaitalnn:'ior l»Bték »1 beaaélgetéaeiket. 
Mljd'o alkalommal aii t paaitalták, hogy »z oroazok 
Hfy.niíközött  egyre mord^zatják jó emberek eaek a 
magyarok.. 

A m"rí>óiédÍBpa krmmnnlata réteg lolfogása  és 
goadoiknii*» eg9sieD más. Bek elég öazlnték — 
oDtoanukhoa — Aa m»gÁII»pliják : nincs már kereanl-
• fclóíuk  er ujoro'm tiaintu'A tsraadalcmban. Minden 
jiadolatui. t'nyknd 'BÜk B le'ilézlett, elkergetett reed 
visszaállításéra Iréovnl. Fegyverrel a kezükben orv 
löv^ztnódra hzil'n.k M^mhi o't, abol 'eh«l, kémked-
n»k, ezahotáln«k. Az oroszok magnk fogják  el óket 
"H juttatják honvódkézre... 

Hoo .rdnlnk minden tóren pé'dával járnak elfll  a 
.e.'kllnraoreii'B ás eredményen muoka vonalán. A aok 
pAida kpzli1 moat csak ptyet |«gyaek fel.  A Don egyik 
mellékfolyójuk  a hídját felrobbantották  a viaaavoDuló 
vörösek. Honv<d*lnk hadihidat rögtönöztek a aton 
kerepztfll  öfönlcttek  a megvert ellenség nyomébo. A 
bad'hldra azonban síUkoég lehet, rairt a hadaerng-
paranc-<nokBáBunk elrendelte a felrobbantott  hidat újra 
kell Ipltrnl. Kntaaáa méter hoaaznaágban, négy mater 
maganan a vla°»lot felett  kellntt újjáépíteni a hidat. 
H'déPHalck torsierü eszközökkel, modern gépakk>l 
do'coztak. Nem egóazen három hét nlntt kéazeo állott 
a l"gneh"iebb harckocsit In könnyön hordozó hld. A 
badt°ia'l c >U a kltdaött ldfin4l  jóval ham r̂Abb értu 
el a m̂ gy r mnnka éa akarat: moat már gyors köte-
lékeink — hi a ezHkaeg uty kívánja — az egész 
ntsgtar arcvonalon végig roboghatnak s ott csapbal-
nak lo férfi-  gként barc'loceisltk B vörösükre, abol 
a pIllaralDvl belyret parsncso'j-. 

A bdfőiel  dii-zea kopjafát  állítottak aa utÜBsek. 
Eső oldalár* rnofynr  elmert farpţtak.  Jobb éa bal-
n'daloán angyalok repdltnek. Körben es a föllráa  áll: 
.Isten sî glts4gév«l magyar utánzók építették 1942 ben I" 

Tisztelettel, megkapó érz»aa»l állottunk meg n 
mifytr  munka eredménye elölt. Az áldozatos magyar 
harc, ai eredményeB magyar mnnka hozza meg a aaebb, 
boldogabb, magyarabb magyar jövendői. 

Aa újonnan épült hídtól allc háromsaáa méter-
lylre ea távolabb, mintegy másfél  kilómé ternyire te-
ti etA van Az egyikben 44, a másikbaa 48 magyar 
I<8 BIBBBZI örök álmát. Majdnem mindenik elesett 
magyar fejénél  hófehér  méaakSból faragott  gyönyörB 
emlakmB áll. Bajtáraalk állították. A szeretetnek meg-
nyilatkozásain Ilyen feliratokat  olvashatunk: „AHaaáár1, 
aópttakért, gyermekeinkért, aasionyalnkért. bliBnkértl* 
Mákokon egysaerBen: „Nagy Magyarorsaágért I* 

Bgyaaarll magyarok vésték k<b«, lr'ák fára  eae-
ket a szivet megdobogtató fellrázokat,  Érzik, tudják, 
mlérl hoaaák aa áldoaatot. Itt egyzéges lélekkel, egy-
séges harcai, egységes munkával, Igaa magyar test-
véri Meretettel kéeafllnak  aa ujabb magyar ezarévre. 

Ba a nagyazerB példa kBtelen. Minden magyar-
nak ehea kall tartania magát, jó éa raaaa klrtlmteyek 
kSzítt egyaránt. 
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saékely ősiségét el oem hagyta legértékesebb 
félmillió  ssékely megismétli és életprogramja-
ként vallja: 

„Azért  harcolunk',  ami a miénk  volt,  sok 
százezer magyar testvérünk  felszabadításáért, 
magyar levegőhöz  juttatásáért.  Való  igaz. 
Minden  nép  haza siet,  egyesülni  akar. Jogunk 
van nekünk is hozzá." 

„Ui  telepítést  és pedig  egységes telepí-
tést  akarunk.  Ez alatt  értjük  először  a folytató-
lagos telepítést,  amely a székelységet  nem 
szórja szét. Mely  széles, erős  és hatalmas 
sávban a Székelyföldet  összeköti  az anyaor-
szággal."  Értjük  másodszor  a bőkezű,  a jövő 
népi megerősödést  szolgáló  telepítést,  az egész-
ségtől  duzzadó,  szaporasággal  megáldott  10— 
10 gyermekes  székely  család  minden  gyer-
meke tovább terjeszkedhessen  s még a déd-
unokák  is hatalmas területen  verhessenek 
gyökeret. 

Bs igy van: Székelyföldnek  Marosvásár-
helytél Kolozsváron át Nagyváradig s le a 
MarosvOlgyén Gyulafehérváron  át Aradig, Te-
mesvárig; Biádsótól pedig Fogsrason és Saebe-
nen át Déváig kell terjeszkednie. Ehhez az 
állami és más kOiesolgálatban álló intelligens 
ssókelyBéget is a trianoni Magyarországról állami 
B ha kell — katonai erAvel is haza kell rendelni. 

Bs a propram a miben minden Bzékely meg 
egyesik. Ami egy székelyt sem választ el egy-
mástól, hanem valamennyit összeköti a fajtán 
kat ismét nBggyá teszi 1 

Üdvözöljük a kezdeményezőket! 
Szépvizi  Balázs Béla. 

Gyergyóhodos ünnepe. 
A ragyogó őszi nap búcsúzó sugarai még egy pillan-

tással körülsimogatják a Marospartra néző kin templomot, 
amelyik moat a dusárnyu völgy fűlött  oly magabizóan, ön-
tudattal néz jobbra ÓB balra a szomszédos dombok njmán 
templomaira, mintha mondani: Íme én ia itt vagyok. 
Itt voltam István szent király óts. ÍOOM évig rejtőztem hü 
népem szivében. A sok bnlitottt székelyek szivében, akik-
nek, — miközben „bővön hullott vériik különböeő orszá-
gokban: lluldvábBn, Havsssllöldön. Itác-, Tűrök-, llorv&t-, 
Bolgárországhan s vérükből pstakok folydogáltak,  tagjaikból 
és csontjaikból pedig hslmokBt hánytak/ — azalatt nya-
kakra nőtt uraik a vérrel szerzett Asi földet  idegen szol-
gákksl telepitették be. — Zömöken, msgabizö öntudattal áll 
a kis magyar templom a Maros tölölt. Attila és Árpád után 
a harmadik honfoglalást  hirdeti. Uj honfoglalást  hirdet sz 
idegenné vált flsi  földön,  s templom melletti téren most fel-
állított impozáns országzászló is. Mintha óriás-kéz az ősi 
őrhegyekről hatslmss zászlós-kopját tűzött voios a kereszt 
mellé, hogy ez két, sok kiömlő Hzékely vérrel megszentelt 
szimbólum, a kereszt és zászló legyen erfit  sdú lelki sege-
delme az itt kiizködS székely népnek 

Uj honfoglalást  hirdet itt a térre nyiló remekbe tars-
gott székely kapu is intő figyelmeztetésével  „A nsgyvilá-
gon s kivül nincsen számodra hely 1* 

A bncsuzó őszi nap még agy utulsű pillantást vet a 
kicsi templomra, országzászlóra, a téren munkájukat bevégzA 
derék leventékre, a holnapi nagy szereplésre készülő kicsi 
óvodások», — sz egész fslnrs. 

A tebér, linóm köddel vatázott Marosvölgye ragyogó 
szép idflt  igér a holnapi Országzászló avató ünnepségre.... * * 

• 
Szeptember hó 20-án svstta fel  Gyergyóhodos községe 

Jászberény városának keresztény nAegylete Által adományo-
zott Országzászlóját, melyen megjelent vitéz Miklós Gergely, 
Csikvármegye kir. tsnlelügyelóje, aki sz ünnepi beszédet is 
tartotta, László Ignác Gyergyó lőesperese, 1'uskás Imre 
gyergyói kerület főszolgBbirája,  Gál Ferenc Csikvármegye 
népművelési titkára éa több eÍAkelAaég. 

A község külső képe is mutatta, hogy nagy nsprs 
készül a lakósság. K.-nyűgslyak díszítették sz ut szélét, 
lobogó lenget a házakon. A leventék hitngjai zugiak a völgy-
ben fekvfi  községben. '.I órára sz áll. iskola kornyékét ha 
tslmau tömeg lepte el, várskozva sz indulásrs. Nemsokára 
megérkezett a jászberénji küldöttség dr. llnrtliy Lajnsné és 
Haidl Imréné nagyságos ssszonyok személyében, akiket s 
közönség szeretettel üdvözölt. H órakor az iskuls termében 
Fsigl Mátyás plébános elnökletével diazgyülés volt. — Az 
elnök üdvözölte a jászberényieket és a vármegyei előkelő-
ségeket. Ma az Alföld  és s székely nép szive egybedobban, 
hogy egy boldogabb jövő mnnkija kezdetét vegye. Mi, — 
agymond — a szegényebb vármegyék közül valók vagyunk, 
da hazaszeretetben soha el nsm maradtnnk és nem is ma-
radunk. 

Dissgytllés ntán a tömeg egyssületek szerint sorakozva 
a levente fuvószsnskar  •isérete mellett „Uoldogssszony 
anyánk, régi nagy pátrónánk" énekkel sjkán vonni Hodos 
kedves templomába. A szentmisét László Ignác gyergyói 
fóeaperss  celebrálta papi segédlettel. Mise slatt sz iskola, 
a dalárda és a nép lelváltva egyházi énekeket énekelt. A 
szentbeszédet Völgyi István volt hodosi plébános, jelenleg 
gyergyóaltalvi plébános tartotta. Isten és a haza szereteté-
ről beszélt, a nála megszokott mélységgel és logikával. — 
Együtt voltam veletek — mondotta — aa elnyomatás nsbéz 
napjaiban éi most is, a ti belsőségei ünnepségeteken. 

Mise ntán a közönség a zászlórúd emelvényéhes vonult 
Székel/kapu diaziti az Oiezágzáazló alhalyezézének kertjét, 

ezen felirattal:  „Ne faleddI  A nagy világon e kivül ninossn 
azémodia halj". A kapun belépve mintegy 25 m. magas, 
impozáns nemzeti ssinre festett  és magaslatán kereszttel 
ellátott árbóc várta a közönséget. Amint a tömeg elosende-
sedett, felcsendültek  a Himnusz akkordjai a tömeg ajkán. 

Nemzeti ima után Józsa Sándor ig. tanító tartotta 
megnyitóját Megnyitójában kilejtette, bogy habár nsbéi idő-
ket éltknk, mégis 1626 óta nem lengett magyar lobogó ilyen 
függetlenül,  ilyen szabadon, ilyen reményteljesen, ilyen biz-
Utólag a magyar bérceken. 1526 óta a magyar saját elhatá-
rozásának nem volt teljesen ura, mert befolyással  voltak rá 
idegen elemek. Aa ország mostani helyzete a legjobban 
hasonlít az arpádházi királyok idejére, amibor magyar vezér, 
magyar hadsereggel maga mögött, saját feltogása  szerint 
vezethette magyar hazáját 

Most is vérbeli kormányzó áll sz ország élén, aki a 
világ leghősebb kormányzója, a világ legjobb embere, aki 
érettünk, hazájáért és mindnyájunkért hósiessn áll a sors 
által kijelölt helyen. Most is a magyar honvéd magyar tábor-
nokhoz, magyar tisztikarhoz vonul be, igy a bátorság éB 
hazaszeretet osak győzelmet hozhat. Háborn után pedig a 
mostani nehéz gazdasági kérdések ÍB megoldódnak, mert ez 
a föld  Székely volt és azzá kell, hogy legyen I 

Köszönetet mondott Jászberény keresztény társadal-
mának, PrusovBzky Mária keresztény nőegyleti elnöknőnek 
a nsgy ajándékért Az Alföld  nyugodtabb lelke és mélysé-
ges hazaszeretete, ha összeiorr a székely nyugtalanabb, 
nehezebb helyzetében mindig keresfi  lelkével, ugy az együtt 
dobbanó sziv s hazának csak áldása lesz. Kijelenti, hogy, 
hsbár szegény helyre is ajándékozták a lobogót, nem adták 
rossz helyre, mert e vidék népe szereti elöljáróit, békében 
él egymással és igy az Isten áldása se tog elmaradni. 

A megnyitó után a helyi dalárda Szarvas Dénes kán-
tor vezetésével „Minden földek  Istent dicsérjétek" c. dalt 
előadták. 

Szavaltak Józsa Margitka és Ualog Tibor elemi iskolai 
növendékek. Msjd László Ignác ftesperes  megáldotta az 
nrszágzászlót. A jászberényi kiküldöttek közül dr. Horthy 
Lajosué leltüzte rá a jelmondatos szallBgot „Székely Test-
vérek, a Jászság üzen, egy sziv, egy haza**. Mire a zászló 
a Hiszekegy ée Hzókely Himnusz elénekléBü után a magasba 
emelkedett. A lobogó egyik oldalán s Mária képe, másikon 
a Magyar Szentkorona áll. Meglepően díszes lobogó, ezen 
telirattal: „Igy volt, igy lesz". „Erdély magyar volt, Erdély 
magyar lesz.* 

Ezután vitéz Miklós Gergely kir. tanfelügyelő  tartotta 
meg magasan szárnyaló éa sz egész közönséget elragadó 
beszédét, melyben a ezékelyeég mult és jövendő hivatásét 
történeli távlatokban mutatta be. Amig a székelység szaba-
don U tudja lejteni erejét és gondolatát, addig Erdély többé 
nem fog  elveszni éa az egész Erdély után sóvárgó lelke 
visszahozza a még rabságban sínylődő testvéreinket I.H 

A beszéd után a levente-dalárda éueke hangzott fel. 
Majd Gergen György mélyen átérezve szavalta t'l a Hitval-
lást, Pap-Vári Elemérné költeményét, a szavalat mély benyo-
mást tett a közönségre. Józsa Péter tart. százados s front-
hsreosok nevében beszelt. — E záazló alstt harcoltunk az 
elmúlt világháborúban, e zászló azineivel hallak meg dicső 
honlitársaink n e zászlóval fogunk  győzelmet aratni. 

Jászberény küldöttsége nevében dr. Horthy Lajosné 
lépett tel az országzászló talapzalára. — A jászberényi ke-
resztény Nőegylet nevében én, a Székelyfűid  Jászságba s/a-
kadt sarja, lelkem és lelkünk forró  szeretetével elhoztam e 
zászlót nektek. Több mint két évtizeden át hittük mi oda-
át, megcsonkitottsHgunbbaD, több miut két évtizeden ál re-
méltétek Ti is itt nehéz rabságotokban, hogy ez a szent 
nap el tog jönni. S most, midAn a zászló msgasbs szök-
ken, lógjunk kezet elszBkitbaUtlauul, legyünk bár a bércek 
vagy s róns azülűttei, egymást szeretve, becsülve tegyünk 
szent logadâst e zászló slatt. hoţţy munkát, vHiitéket, szen-
vedést és ha kell, életet áld zunk hazánkért, annak régi 
nagyságáért és telvirágozáaáért. Isten minket ugy segítsen! 
— Az Aszinte lélek mélyérAl jött egyszerű szavak niélv 
hatást váltottak ki a küeönség lelkében. 

Bslog Márton községi jegyző lelkes szsvsk kíséreté-
bon átveszi a zászlót, mondván, bogy mi, székelyek min-
dig hűek voltunk s zászlóhoz éa 1111 H-ban in hs nem jön 
egy oiszágot bontó kormány Msgyarorezág élére, ugy a 
székely s fegyvert  le nein teszi és ide idegen be nem fér-
kAzik. A zászlót átadja a telyi Országzászlól>izottságuak 
megőrzés végett. A MaroRvölgyi Katermelők nevében teszi 
le koszorúját Simon Ákos, akiről külön meg kell jegyez-
nünk, hogy nagyban hozzájárult a zászM létesítésihez. Ko-
sziirut helyeztek ínég !)itrú, llodos községek, s Hodosi 
Muuksköcpont helyi tagozata, iparosok, kereskedők és a 
hodosi Oltáregyesület. 

Az országzászló megkoszorúzása után az ünneplő kö-
zönség a Szózstot énekelte el. 

A délelőtti lélekemelA ünneplés utolsó pontjaként a 
helyi leventealaknlat jól képzett és tegyelmezett csapata 
Józsa I'étei tart. százsdos éa Szotyori Domokos tart. zász-
lós vezetésével diszmeuetben vonult el az ünneplők sortals 
előtt. 

Délben HÍ állami iskola nagytermében 80 terítékes 
diszebéd volt, ahol számoa pohárköszöntő haugzott el. 

Délulán s levente-gyakorlótéren nsgyszámu közönség 
gyönyörködött s Szendrei Etelka tanítónő vezetésével be-
mutatott szebbnél azebb székely dalokban és tánookban. 

Este az Ünnepséget jól sikerült műkedvelői előadás 
zárta be Jánosy Tiboraé rendezésében. 

* * 
* 

Gazdag élményekkel távoztunk az Ünnepség ntán a 
hétköznapok nehéz munkájába álló hodosi testvéreinktől. A 
község dsrék tanítósága, elöljárósága, egész intelligenciája 
kezet fogva  a ezékely földművessel,  gyári munkással, pél-
dát sdott arra, hogyan ksll a romok fölött  nj magysr éle-
tet teremteni Hisszük, hogy ez a testvéri kézfogás  a hét-
köznapok nyomeaató gondjai, kttzdelaei között iz az sgytt-

vétartoiáa bátorító, lalkeaitő érzésével tölti mag «india itt 
élő, bármilyen társadalmi osztályhoz tartozó magyar ember 
szivét 

Hisszük, hogy Jászberény kiküldöttei, esek a lelkes 
magyar nrnók, akik most szivükben Gyergyóhodos aaékely 
népének irántnk való azeretetévsl és ragaszkodó hálájával 
térnek viaaaa Lehel vezér városába, hírt adnak majd ott-
hon egy maroknyi székely falu  élniakarásáról és a teljes 
magyar feltámadásba  vetett erős, rendithetetlen hitéről. (—) 

Diadalnason jelentkezik a iai?ar élet azoroszpMliiiB. 
Honvéd hsdltudósitó-ss ássd, 

Ferenos Qyárféa  hdp. őrmester. 
A kanyargó Don partján magyar honvédek állnak 

őrt. Vigyáznak, hogy otthon Zégontól Sopronig, Újvi-
déktől Verackélg nyugodtan aludhassanak gyermekeink, 
dolgozhassanak honfitársaink  áa nnyal kötelességüket 
hlvatástud-ttel teljesíthessék asssnnyalnk. k«rt soha 
és semmi körülmények köaött aem saabad elfelejteni, 
hogy végeredményben az utóbbin dől el minden nem-
zet sorsa, A harc, a háborn, bármennyire vigyáznak 
»a emberlletekre, árosatokat követel. Tehát: a hiva-
tástudattól fűtött  maţyar anyák keaébe van a nemaet 
Borsa letéve.., 

I.t a Din vonalán mindenki helytáll és minde-
nütt. ahol honvédek vannak, felismerhető  a magyar 
munka, » magyar anervező erő. A magyar aávhan 
ép olyan rtnd, fegyelem  uralkodik, mint a nagy Todt 
szerve*?! hatalmas ercvonalén. Vonatoialopzlnk, bad-
táppzolgálstnnk, sőt aoksaor pihenő csapataink la tény-
legea munkával kBpc'olédnak bele a vörösök által 
megmérgezett, tönkresllányltott élet njjászerveséBS ér-
dekében. 

Aa óriáai pu«atnBág meael utjain magyar kato-
nák oro« mezőgazdákkal hordják, takarítják be a ter-
mést Lovas éa fogatolt  alakulataink maguk kaszálják, 
szárítják éa hordják be téli takarmányukat. 

A falvak  képe szinte máról halnapra megválto-
slk. Az elhanyagol piszkot p<trancaBaórn tlsitaeáz éa 
rood. t hngyom*nyo4 orosz 'umeágot seréoygég váltjn 
fel  Dolgozni kell mindenkitek. Hint, utcát, önmngát 
és gy-.rmekelt egyaránt tlsstén bell tartania minden-
kinek, Igy paél a parancs, melynnk végrehajtását Itt 
fokoaottibb  mértékben ellenőreik 

A vöröa lidércnyomás alól felanabadnlt  tömegek 
r.zonnal eng' dolmenednek, n< ómban végrehajtják a 
kiadott parBDCinkst. Most már, gyakorlati tapasztala-
tok 3-apjái, vliágoian látják: tu'ajdoiképpen Baját 
érdjükben önelemzőnek. Mosolyogva, örömmel fogad-
ják a magyar katonát éa köszöntik : 

— Bzervusa I.. szervusz 1.. A kiejtés furca*,  a 
szívélyesig e« a mosoly aaonbaa lélektől fakad.  Tol-
m-ícibiok azimtalnnaior ]»Bték el besaélgetéaelket. 
Mluden alkalommal azt t paaatalták, bogy »a oroeaok 
evymá'iközött egyre mondogatják : jó emberek enek a 
magyarok.. 

A moggyőiödfopa  kcmmunlBla réteg felfogása  és 
goodolknaása egészen más. Eaek elég öaalnték — 
ónmagukhoa — és megállapítják: nlnci már kereenl-

I -alóluk KI ujonnnn tlalatn'ó táraad alomban. Minden 
gondolatuk. t'nyked'BÜk » le< itéalett, elkurgetett reed 
visszaállítására Iráovut. Fegyverrel a kezükben orv 
lövépzmódra pztlinnk sasrob'» o'l, abol 'ehet, kémked-
nek, saabotálnak. Aa oroeaok maguk fogják  el őket 
es |nttatják bonvódkéire... 

Honvi'delnk minden téren pé'dával Járnak elől a 
lelkilamvreteB én eredményes munka vonalán. A sok 
példa közül most cshlr oyrt )egyzek fel.  A Don egyik 
mellékfolyójánnk  a hídját felrobbantották  a vlaanvoDulé 
vörösek. Honvrdelnk hadihidat rögtönöztek B azon 
kerasziül özönlöttek a megvert ellenség nyomába. A 
had'bldra azonban aaükség lehet, rswt a hadaerng-
ptranc-mokBágunk elrendelte a felrobbantott  hidat újra 
kell építeni. KMaaáa méter hoBsauBágban, négy méter 
magasan n viaeslat felett  kellett újjáépíteni a hidat. 
H'dáesalzk toraaerü eszközökkel, modern gépekkel 
do'goatak. Nem egósaen három hét alatt kéaaen állott 
a legnehezebb harckocsit Is könnyön bordoaó hld. A 
badá?ia'l c Ili a kítüaött Időnél Jóval bamsrább érni 
el a magy.ir muntn és akarnt: moat már gyors köte-
lékeink — ha a asükaeg uzy kívánja — as egész 
tnagtar arcvonalon végig roboghatnak B ott csaphat-
nak le férgen  gként bercilocelslrk a vörösökre, ahol 

plllarstnţl belţvet p»r*ncnn'j°. 
A b'dfőiél  diKaea kopjafát  állítottak as utásaek. 

E ső oldalár» magysr elmert faregtak.  Jobb éa bal-
oidaloán angyalok repültnek. Körben ea a föllrás  áll: 
.Itten Begltségével magyar utáaaok építették 1942 bea I" 

Tisztelettel, megkapó érzéssel állottunk meg a 
nngytr mnnka eredménye előtt. Az áldozatos magyar 
barc, aa eredményes magysr munka boaaa meg a ssebb, 
bo'dogabb, magyarabb magyar jövendői. 

Az újonnan épült hídtól ailc háromszáz méter-
eire és távolabb, mintegy másfél  kilómé ternyire te-
ttető van. Az egyikben 44, a másikban 48 magyar 
>tőa alussza örök álmát. Majdnem mindenik elaaett 
tnagyar fejénél  hófehér  rnéankőből faragott  gyönyörű 
emlékmű áll. Bajtársaik állították. A saaretetaek meg 
oyllatkoaáasln Ilyen feliratokat  olvashatunk: „AHaaáér1, 
népünkért, gyermekeinkért, nasaonyalnkért. hl lünkért I* 
Másokon egysserűen: „Nagy Magyaroraaágért I" 

Egyaasrü magyarok véaték köb1», Ir'ák fára  eae-
ket a aalvet megdobogtató felírásokat,  írzlk, tudják, 
miért hoznák aa áldoaatot. Itt egységes lélekkel, egy-
séges harcai, egyeégea munkával, Igaa magyar test-
véri aaeretettel készülnek aa ujabb magyar ezerévre. 

Bz a aagyazerű példa kötelez. Minden magyar-
nak ehea kell tartania magát, jé éa reaaa körülmények 
között egyaráat. " 



99. arin. C S I K I L Á P O K ft-lk  «Mal 

Három hullámban foglalták-e el a mai 
helyüket a székelyek? 

Hogyan  teremt  a zűrzavarban nődet  Qyörffv 
György ? — Mi  rejlik  a hullimelmilet  mögött  f 

A rajtéban uélaa körben Ismertté vált ama elő-
adássorozat, amelyet a budapeatl tudományegyetem 
Magyaraágtndománvl Ialéaelének meghívására mondott 
el ttznnegy Baakférfio  éa amelyei Mályuiz Eemér, a 
ezarkesatéaében megjelent „Erdély és népei* c. könyv-
ben közrebocsátott. A sajté aannl n tanulmánnyal fo? 
lalkozott különösképpen. amelynek szeriője Qyóiff, 
György éa amely „A aaékelyaég eredete éa leiepüie-
aéaek története' elmet visel. 

B tannlm&ny a aaékely ójtörténelem éa eredet 
kérdéBével foglalkoaék  előtt caak annyiban keltett 
meglepetést, hogy a magyar és a aaékely sajté salnte 
nap-nap ntán fotlalkoalk  aa lfjn  Győrffy  Oyörgy sse-
mélyével éa értéktelen tanu'mmyával, olybá tüntetve 
fel  a dolgot, hogy Győrffy  Oyörgv an, akt a saékely 
eredet kérdésének „aUraavarában* .rendet' csinált. 

Legújabban a .Baékely Nép" 1942. szeptember 
12-1 ssimában iBmetelten foglalkoalk  .gesatbelyl* 
Győrffy  György tanulmányával egy Baemélyes Intarvju 
keretiben, nki már bangaatoa elmek alatt tárja a asé-
kelység elé, hogy .Három bullámban foglalták  el mai 
helyüket a ssékelyek" és aat. hogy as ősi eredet eaám-
talan feltevései  köaött Győrffy  Gjörgyé as lgaaság. 

Ba a lehetetlen beállítás adja conpán kenembe a 
tollat, hogy rávllágitaak teljes rövidséggel a Győtfff 
György-féle  Iganságokra, mert Immár köteleBaégUnk a 
helyei meg nem álló állításainak népjaerüvélélelét éa 
a blanékeny lelkekbe való becse mpéssÓBét megakadó 
lyoanl. 

„Megállapítható röviden, — mond|a Győrffy  Gy. — 
hogy a aaékelyaég nem egységen eredetű. Keleti nép-
elemek alkotják, a magyarság töréséinek egyea levált 
eaoporljalhoa caatlakoava. A török népektől tanult 
lörzuaervenetbe u ssékelyek a X RaéBadhsn, a fj«-
delmek korábBn tömörültek. (Váljon bol?) KVeteoró-
pal kunok és dunántu'.l avarok la lehetnek a siete.iy-
aég ősei köaött, de aa elmuit eaer év alatt annyira 
átvett] a magyarság nyelvet, Baokiaalt, hogy teljesen 
magyarrá váll. Hal lakóhelyét három főftsakshzba 
saáilla meg Bihartól a Kárpálok Irányában haladva: 
1. A XI. ssáaad elején aa erdélyi medencét foglalta  e'. 
2. A XIII. azázsd elején eljutott B H riltélg. 3 XIV. 
Baázad fordulójára  elerte az Erdélyt Kirpátokat" 

Qyóiffy  György aaerlnt tebát a eaékelység nem 
egyBég'B eredetű, mert a magyarság törzseinek egyea 
levált caoport|áhoa csatlakozoll k-lí tl nepelemek al-
kotiák, akik a török népektől tanú t töraseaervr z<;tbe 
a X. században tömörült, azlfn  három bu'lámban vo-
nult Kelet leié. Ilyen Baép meghatárcaaNt rllkái ol 
vasiunk eredetünkről, arról B aaBke'ységről, amelynek 
eredete a legegységesebb volt s amely ott élt, ahol a 
hun birodalom állott, mert hunok voltak mind. Ea a 
tlBsta bunfajta  aaékelynép azonban z bonfoglalás  al-
kalmával csak kiegészítette a megerősítette magát BB 
Árpáddal jött rokon népekkel s védelmet nyújtott a 
klsazámu nem rokon elemeknek. Az elóhblt tette pe-
dig azért, meri aa Idők vIsaontagBágal alatt aa egysé-
ges, tiszta hunfajta  aaekely némtet eaáma erősen meg-
apadott. A BsékelyBégről ennélfogva  nem lehet aat ál-
lítani, hngy eredete nem egységes, hogy népelemekböl 
tevődött ÖBBBB, mert aa egységes bane'edethea kétség 
nem fér  a caak a honfoglalás  alkalmával knpceo ódott 
bozzá népi e'em, amelyek lényegtelen aaeri-pet tölte-
nek be a saékely nemzet errdetkérd^Bénél. A bunere-
detben a múltban éa B jelenben egyaránt bllt fajtán-
kat nem áltathatjuk iiy „igaasággai". 

.An elmúlt eaer év alatt annyira átvette a aaé-
kelyseg a magyarság nyelvét, szokásait, bogy teljesen 
magyarrá váll." Aa Ilyen megállapításokat aa érthetei-
lenBég B as óatörlenelizünkben való járatlrn'ág ssfll-
hetl csupán. Ea aa értbetetlenség nemrégiben már oda 
fajult,  hogy Barát Tibor a „Magyar történetiében azt 
állapította meg, bogy a Baélely nemzet még zbban az 
időben megtaaulta a magyar pveivet, amikor a ma-
gyarok B'.elköaben tanyáatak. Vita helyett caak kér-
desbe vetem, hogy hiteit adhat valaki annak, amll 
Barát Tibor éa Győiff,'  György állit? A aaékely nem-
aet, amely hun voll mindig, amely törvényeihez, jog-
aaokáaalhoa,ŐBI alkotmányához, nípl saokáaalhoa nem-
aetl vlaeletébea, lrnsludományáhoa ztb. aa életénél job-
ban ragaaakodott B szembeszállt mindennel, még a ki-
rályával IB, elképzelhető-e éB feltéleleahetó-e  egy pil-
lanatra la, bogy édsB anyanyelvét egy meggondolatlan 
órábnn elvesse magától, mint egy klfacaart  citromot, 
hogy egy másik nép nyelvét tanulja meg a tegye meg 
édea anyanyelvéve? 

Elhlhe'.ő-e, hogy egy n p a legaaentebb é'etkln-
caét, a nyelvét fö.  cserélje éa paokásslt IB elhagyva, 
más nép nyelvét éa mosásait ÖIIBB magára? 

Hál a eaékelyek nyelve milyen volt? Hit :-z ngy 
eltűnt, bogy még nyoma sem maradt sehol? 

Bs as a gordlnsi ceomó, amelyet megoldani senki 
aem tudott, mert hozzá nem értett a meri annyira 
öasaeaavarl mindent aa laternaclonálla ssabedkőmüves 
történetírás I 

Három évtlsedes komoly tannlmány alapján nem-
csak álütom, hanem bizonyltom is, hogy a ssékelység 
mindenha a maga saját nyelvét bessélte, mindenha 
saját jog- éa népsaokáaalval élt éa pedig aaaal a nyelv-
vel éa ssokásokkal, amelyekkel Attila és skytha elő-
deinek népe élt. Banélfogva  kétségtelen, hogy aa a 
nyelv, amelyet ma a négy folyam  medencéjében ml 
•Indnyálan beasólüak: hunnyelv, amelyet ősibb formá-
jában, amott salátosságalbaa a aaékely nép őreit! 

•eg dal, BZŰkebb haaájábaa, mig Magyararzzágoa, Hun-
gáriában a aok Idegen bebatáa nyomta rá bélyegét 

Attila birodalma felbomlott,  de batalmaa népe 
nam puaalnlt el, mert el nem pnaatnlhatott. A királyi 
család réasben a hunok által lakott Bsékolyfőidre, 
részben a Havasalföldre  menekült, ahol szintén hnnok 
laktak. A honfoglalás  Anonymus aaerlnt, Igen helye-
sen, tervsserO volt. A székelyek fogadták  s mint ál-
ladóé harchoz azokott nép, elői|árt a harcban a jói 
IrmerV oisnág elfoglalásában,  ahol szerteszét a hnn 
'•yelvet bezzélő buntöradékek laktak. Ba nem aaért ál-
lottak az idegen, honfoglaló  nép hadereje élére, mert 
ez a ciallakozó népek kötelessége vagy ssokása volt. 

As Idegen uralom alá került hunok, igy a hon-
foglalásra  Induló Árpád népe, ha nem la feledték  el 
teljesen a saját hnn nyelvűket, kétségtelenül nyel-
tükre nyomták a századok az Idagen hatalom nyelvi 
batáaát és bélyegéi. Ibn Disra aat írja, hogy a bol-
gárok (vagyis a bolgár nralom alá került fekete  hu-
nok) fejedelmükké  választották Almus-t, Ugek fiát 
(Konstantin caáaaúrlró ugjanis különbséget less a fe-
kete bo'gárok és a feber  vagy tulajdonképenl bolgá-
rok között.) Ennek az Ugek fiinak  voit fla  Árpád. Bz 
az a bu^nui nemzet, amely másodszor la vlaaaatérl 
Hunniába. Ebben a hunnuB nemaethea csatlakoztak ro 
kon éa nem rokon népek. A ssékelyek asonban nem 
csatitikosiak, hanem fogadták  őket, vezették őket éz 
niós'gltették a honfoglalást,  de ugy és olyan feltétel-
lel, hogy alkotmányokat megőrizhetik és részesedhet-
nek a foglalt  területből. 

Vájjon miért telepítette le Árpád a baskírokat 
egy tömbe, 32 köaaégbe, a Bicskába? Hihetetlennek 
láiBaik, ha aal mondom, hogy Bácaka (Baaka) Anony-
muB által említett Bascirdía emléke? Nyilvánvaló, 
hogy a honfoglaléakor  caak néhány baBklr család ma-
radi a öaekelyfóldön,  talán caak gyermekek, nők es 
aggok. Hogv otl la maradlak, a helységnevek Igaaol-
jhk. (V. b. Biazka palaka, BdCkamadaras stb.) 

Már ebből la kétségtelenül következik, hogy B 
bárom bu lámu sz ikely honfoglaláa:  meBe csupán. Da 
Koaatantln cjásaáriró aal Irts, bogy a Baekeiyek a Bi-
hartól a Hz-retlg laktak a L\ aaaaadbBn. 

M-gtiii caak kérdésbe vetem, hogy pi. Zígun nak 
nevét a XIV. aaáz.dban adták-e a harmrdlk haliam-
ban a Kai patok lg ujuló Beékeljek? Különösen akkor, 
ba mtggondo.juk, bogy Zágon volt aa áaiilal hunbiro-
da'otn fővarosa  a bogy Ztgoa meilelt kél hegynek 
Matehrgy éa L b̂obegy voit » neve. Mate éa L*ho pe-
dig BzaUl hunt irály oz voltak. Kurdem, melyik nép ad-
hatta e neveket, az-e, amelyik a harmadik huilammsl 
jött, vagy BZ, Bmelylkel BZ ojtozl szoroson át Balemlr 
akiiba király vezetett? 

Éa Cilkban Upolet anyja, Ztndlrhám felesége  illő 
bézal epitell, rabonbánvárat, amelynek romjai meg ma 
ls megvannak a amelyeknek klaaalásál aa Idén leltük 
folyamatba. 

Rengeteg blaonyllékot sorolhatnék fel  a hullám-
elmélet megeafolaaára.  Da még rá szerelnék mulatni 
arra, hogy mi rejlik Győrffy  György hullámelméiele 
mögött. Az, ami aa eddigi Idegenlelkü Írók aaékely 
történeiml iráaalbau voll eddig található. Ha ugyanis 
„Igaz" nak lehelne nyilvánítani aal, hogy a eaékelyek 
csak a XIV. aaáaad fordulóján  érkeatek a Hargita ée 
Kárpálok köati .addig lakatlan" hazájukba, akkor egy 
ujabb biaonyltâknt lehelne kovácsolni a cslkl aaékely 
krónika hlieleesége ellen. Ezt a történelmi sziklái 
akarták aiás even át Baétmorasolnl aaok, akik „VODZÓ* 
tárgynak találták a aaekely eredelkérdéspel való fog 
laikoaáBt. Eat lelte moat az ifjú  Győrffy  György is, 
bár hlabavaló kiserlettel, mert dr. EndsB Miklós igen 
llsalell barátommal a cslkl Baékely krónika dladalmaa 
bltelesBégót a köaeljövóben kiadandó munkámban örök 
Időkre Igasolom. 

Valótlan a többek kösölt Győtffy  György ama 
állítása la, hogy nem maradt .eredeti aaékely, caak 
magyar rotáalráaoB emlék*. Aa a jó egynehány rováa-
Irasoa emlék, amelyek eddig a Székelyföldről  ismere-
tesekké váltak, ások mind akllha—hun—ssékely rovás-
IráaoB emtekek. Kdztudomáeu, hogy a magyarék nam 
Ismertek aa Írást, még Hunyady JánoB ae tudla nevel 
leitnl, addig a Saékelyféldön  mlndan pásslor Ismerte 
aa iráal. El kell Ismernem azt aa lgaaaágát, hogy aa 
egysaerU, vékony aaékelylráaoa fspálclkák  elkorhadlak, 
mintha Bemmi sem lelt volna. D> bogy Győtffy  György 
nem talált egyetlenegy besenyő kopnnyál, aa csak on-
nan van, hogy hunok voltaz mind. Különben nem ál-
lította volna a magyar fejedelem  a legellenaégeaebb 
pontrn határvédelemre őket. 

lófö  otiketeatgyörgyi  Jisa  János 
oki. középlsk. tanár, 

a HtrgUavárelja fóazerkeaatóje. 

Hozzászólás a szüvetkrzeti szervezkedés 
és a magánkereskedelem közötti clleutétck 

kérdéseihez. 
(Folyt, és vége.) 

Az elmúlt 22 évi kisebbségi aoraban a szövetke-
zeti Intézmények Igen sok könnyet törültek le az elcel 
gázolt révedező magyar ssemekből. Ahol csak lehetett 
mindenütt támogatták eleaett véreinket, támogatták 
egyháaalnkat, iskoláinkat és minden egyesülést, amelyek 
a magyar össaetartás céljait ssolgálták. Elmondhatjuk, 
hogy a aaövetkeaetek nemaetfenterté  munkája kfiavet-
len aa egvbáaak és Iskolák nlán követkesik. Es ba 
tárgyilagosan Ítélünk, akkor aat la meg kell sslvlelnl 
mindenkinek, hogy a ssövetkesetl lntéamények több 
ener olynn magyar családnak Juttattak aaerén, de bla-
loa kanyarét, akik egyébként aohezea véaaelték volna 

át a meguálláa alatti Időket éa ezért erkölsalieg la 
elvesatek volna a magyarság ssáaára. 

Ugyanakkor mérlegeljük aat la, hogy mit telt a 
magánkereskedelem. Amint elmondottuk, konaatény, 
magyar nemaetl kereskedelemről alig beaaélketOnk, 
mert még a falusi  boltok la Idegen kenőkben voltak éa 
csak igen kevéa éa tőkaezegény vállalkozás akadt, 
amelyik nemaetl ssempontból tekintetbe vehető lett 
volna. Ha egyik-másik lálaaélag jobb aayagl körülmé-
nyek köaött tarthatta magát, akkor meg kellett alkudnia 
a körülményekkel éa kartáraal réváaára aegédkeaet 
nyujmtt a korrupciónak, amelynek később saját maga 
Is áldosalnl esik, ha a feluabadnlás  be nem kivetkezik. 

A magyar életköaösségben anyagilag támogató 
Bserepet nem tölthettek be, mert megfesaltett  küzde-
lemben kielégítő volt, ha a aaját maguk életlehetőaé-
gét biztosíthatták. A magyar klakereakedó egyénileg 
küzdött BB árral s aa Itt-ott felvetődött  közösségi mun-
kára csak oly mértékben hosott áldoaatot, amilyenben 
üslete fenntartáeáhoa  hiteligényeinek kielégítését vélte 
fedezni.  A azövetkezetl egyesülésektől távol tartotta 
magát, minden kesdeményeséat lefltymált  és azokat az 
Idegen nagy tőkés kereskedelmi vállalatokat támogatta 
vásárlásaival, ehol egyéni érdekelnek megfelelően  tu-
dott a szükséges árukészlethez hozzájutni. 

Egy általánoB magyar nemzeti kereskedelmi érde-
keket Bsolgáló Intézmény alapjainak lefektetéséhez 
öntudilra és áldozatos kitartó munkára volt és van 
aaűkaég. Ea aaonban csak Igen kevés klBkereakedő 
munkásságában nyilvánult meg és Innen Baármnzott, 
hogy egymástól la eltávolodva, külön utakon kereaték 
a legtöbb esetben el aem érhető boldogulást. 

Keresatény magyar társadalmunk a kisebbségi 
sorsban véres verejtékkel kereBte kenyerét. Ennek a 
verejtékes munkának eredménye legalább 60*/o-ban a 
fa'ual  éa városi kis kereskedőkön kereaatOl jutott el 
BBokboa a nsgy gyáripari, vagy nagy kereskedelmi 
váilalBtokhoa, amelyek a magyar éraelml kösözségen 
kívül estek éa még arra Bem méltatták, bogy magyar 
tiaatvlzelőt, vagy munkást alkalmaaaanak. 

Brassó, Nagysaeben, Megyea, Segesvár és más 
erd >'yl városok gyáripara és kereBkedelmi hálósata nem 
a különleges Idegen forgalmi  vlazonyoknak, hanem a 
aaékely magyar népköaösaég felvevő  képeaségének kö-
szönheti fejlődését  elsősorban, meri a közvetítő keres-
kedelem minden pénzt ide öezpontosltott. Az Idegen 
Fzellemü n:igy vállaUtoknak legkisebb gondjuk Is na-
gt obb volt annál, hogy B felhalmozott  busás jövedelem-
ből a magytr életközösségnek valamit vlassajuttassanak. 

Acnál inkább támogatták a revlaló ellenes mon-
ga'mat éa mindent annak érvényre Juttatáaára, nehogy 
valntnllyeo maeyar kezdeményeaéa gaadaaágí vonatko-
aásbxn megvalóaulhaBBon. Ezek B vállalatok értették a 
módját Bnnik, miképpen kell a korrupció rendszerében 
tobzódó batónágokat a szövetkezeti intézményekre rá-
szabadítani, hogy Bsokat fejlődés  és életképtelenné 
tegyék. 

A BBÖvelkeaetl moagalmat salvükön viselő magyar 
vezető férd  iknak sok álmatlan éjsaakába került aa 
a'attomoH lámadáBOk elhárítását célsó gondok viselése, 
d i végül Is g; öaött sz lgaaaág éa Erdaly keleti réssé-
nek Bzövetkeaell bálóaata felaaabadnl  a lidércnyomás alél 

A próbál tebát f.-nyeaen  kiáltotta éa moat ujult 
erővbl kezdődött a további sservezkedéB, hogy a ma-
gyar zemzetl keresatény kereskedelem elvét a követel-
ményeknek megfelelően  érvényre juttassa. 

A aaöveikeaeli mozgalom mozt már a rendelke-
aesjro álló anyagi, erkölcsi éa Bzalleml tőke Igénybe-
vételévé! o'yin üzletágak aaerveaéaébe la balskezdett, 
amelyekkel kcreBztény magyar kezek ezldelg nem fog-
lalkoztak. A cél nem aa volt, hogy a magyar keres-
kedelem érdeke ellen cselekedjen, hanem as, hogy a 
gazdatársadalom termékelnek értékesítésével a terme-
lóBt előmoadltaa és az egyéni önző kizsákmányolási 
gazdaságpolitikát a közéletből klküaaöbölje. 

A magyar kereskedő társadalom an nj fordulattal 
egyeaerre a mártír saerepével lépet fel  a ssövetkeaetl 
célkltüzéaek megvalósítása ellen. Egyea helyeken sike-
rült B hatóságok előtt Is ellenszenvessé tenni a aaövel-
keenti aaerveaelek működését. Pl. A hangya által a 
köaönuég áruellátásának megkönnyítésére felállított 
nagybnnl éa klctinybenl eladási raktárak ellen a leg-
nagyobb ellenaaenvet tanuBltják, de ugynnakkor alig 
tenzoek kifogást  sa ellen, ha ugyanabban a helységben 
a magyarságon klválló Idegen elemek a legjobb helye-
ket blaloaltották a maguk aaámára. 

Vannak vároBok, ahol a magyar magánkereskede-
lem érdekelt nem sérti az, hogy a piacon az Idegen 
elemek 80'/o ban uralják n helyzetet, de zértl az, ba 
a Hangyának egy detail üzlete ssolgálja kl a hoaaá-
fordu  ó köaönséget. 

A Biövetkeaeli gaadálkcdát m'nden körülmények 
között a köaöaség érdekelt tarlji aaemelőtt és ebből 
adódik, bogy aa egyéni érzékenység előtt meg nem 
torpanhat. Egyenetlenséget aem kíván támaaslanl. Min-
denkinek Hantában kell lenni neonban aaaal, hogy a 
saövetkesés nem egyszerű öncélú vállalkozás, hanem 
olyan folyamit,  amely a modern haladó kor eeamélt 
már Jóval megelőale éa sok nehéaaég árán lgaaolja, 
hogy mlndan sikernek tlika az Saaaofogáaban,  tehát a 
ssövetkesésben rejlik. 

A* nj Idők példaadóan blsonyltják, hogy a tétel 
helyes s esért ajánlatos, hogy kövessük mindnyáj aa, 
hn aal akarjuk, hogy Haaánk kereakedelml éa Ipari 
érdekeltsége a határokén belül méltó fegyvertána  le-
gyen a határokon klvfll  Hadd magyar hsavédaég 
dl eső aeragéaak. Kertéan látván. 
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Ültessünk több gyümölcsfát! 
(Pildă  egy széprizi  gyűmiloaőa.) 

Nemaetl érdek, hagy ugvaaaaoa területről mlaél 
nagyobb értéket kapjunk. Ha megvan aa adottság, 
súlyos hiba aat kl nem haaaailal. Ha figyelemmel 
végigjárjak falvaiakat,  mély aa|ailattal keU megálla-
pítsanak, hogy aépBak megélhetés éa kBnnyen aegll-
halae, ha a régi zzakásokoo változtatva, tSbbet gon-
dolkoaaa a gaadálkodás JBvedelmeaóbbé léteiéről. 

Csalánon, keaerfilapis,  calpkéa, vad Ua  *a caer-
Jáe utcák éa kertek aaile, flgyelmeateeaen  mladenklt, 
hogy földiáink  klhaaanáláae körül még Igen aulyoa 
hibák vaaaak. 

Itt-ott Brvandetea kaademéuyeaéaek láthatók a 
kertek Ubasaaáláaa körül, erre Igen aaép példát láttam 
Saépviaea Pál Kárely dpéss kertjébea. 

Ajánlom, hogy mlndaaok, akik a nép gaadaaágl 
elómosditására hivatottak, aBrgőaeu héaaék meg eat 
a kertel addig, amig a terméa le nem került. 

A szépen gondoaott kert k8rülbelül egy hold, 
egéaaen beBltetve gyümölcsfákkal.  Minden fa  roska-
dásig tele ssebb és saebb almával és ssilvával, ugy, 
hogy aa embernek SnkénylelenBl la a biblia paradlcaó-
moa kert jut esaébe. Minden fa  fényképesógép  elé 
klvánkoalk. 

A fák  még fiatalok,  de a termésbosam Igy Is 
több, mint egy fél  vagon. 6000 kgr. alma 1.60 P.-vel 
aaámltva, egy hold jövedelmi 7£00 Pengó. 

A kert csaknem a mesó ssélén van, még sem 
lopták el a gyBmölcaöt, amit oly gyakran ssoktak ?ó-
delmBI felhozni  a gyümölcatermeaatéa Iránt érzéket-
lenek. 

A fák  alja kaszálható és még ott van elhelyezve 
60 caaládból álló méhes 90 kaptárral. 

A Baép gyümölcsös mellett van egy Urea kert, 
talán árpával volt bevetve, da Ilyen kert a falvakban 
Igen sok van BaanaBsét, olyan növényekkel bevetve, 
amiknek mezón volna a helye. 

Az almaradáanak, a köaönynek, a gazdasági 1 al-
tora alacsony fokának  égbekiáltó jelel. 

Naponkint látjuk a vackoros szekerek körBI a 
falu  népét, mint vasárolja a gyBmölcaöt, a bódék I* 
állandóan tele vannak, hiába mosolyognak lobbra balra 
Itt-ott véletlenül megmaradt fák,  nloca aki vlaaonoaaa. 

Népélelmerési, egéBaaégl, szépészeti, éghajlati. 
mBveltsegi, gazdasági javulások vannak a tómegaa 
gyümölcstermeléssel egybekötve, ezért nem ssabad 
ezt a nagy horderejű kérdést a magától vaió javulásra 
blaul, hanem kényszerltó eszközökhöz keil nyúlni. 

Általában vármegyénk gyümölcstermelésre alkal-
mas, eltekintve néhány O.tmeill községtói, a gyümölcsfa 
nagybani terjesztésével érdeme* foglalkozni.  Ha nem 
megy aa egyik fajta,  megy a másik, caak na vegyük 
mindig a kényelmesebb felét,  hanem tegyük komoly 
gaadaaágl kérdéssé. 

Pál Károly megmutatta Siépvlsen, bogy kiván-
dorlás nélkUI la biztosíthatunk magunknak tUztesaégeB 
megélhetést. Bárcsak minél elóbb sok követőj» akadna. 

Szőke  Mihály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A sors azt kiváoja 

ma a magyarsagtól, bogy legjobbjai kösBI egyenek f 
vérüket éa életüket áldoaaák azért, hogy magyar föl 
dön, magyar ég alatt nj nemzedékek élhezsenek It 
békésen és boldogan. Nehéz, su voi és fájdalmas  es 
aa áldozat. — Hajó junk meg hódolattal éa hálával a 
magyar honvédek elótt, mart bennllk t̂ ateattl meg ma 
a nsmaet becsülete. Amikor legjobbjaink saáa halállal 
néanek aaembe az ellenaég elölt, idebaia M kell 
hallgatni aa önzés, aa egyéni baBzon, az egyéni érdek 
szavának Aki ma caak a magB hasznát, a maga ér-
dekét nézné, aki munkáját csak a maga hntznához 
saabaá, a nemzeti közöSBég ellen vátt-ne, becstelenül 
megrövidítené a küzdőket és a nélkülözőket, de boto 
rul önmagának Is ártana, mer: az a kár, amit lelket-
lenül másnak otozoa, a ĝ sdttBági összefüggftHek  tör 
vényszerüaégének r tdjén nlkerUlb<'ti-t>«nUI visnzaauj-
tana reá. Eaeket a saavakat Bárdossy LásilA nyug. 
mlnisaterelnök mondotta szombathelyi beszédsben és 
zzól az egdaz 3«mi -: aaámára. 

— Kltüntetea. A Kormányzó nr legmagasabb 
elhíitároa.Víával csikiaplocsl Xan'na Ernőt ÍB Xantna 
Vilmost érdemfii  eilameröHéhl a N«tD>"lvóde!ml K 
reazttil tüntette kl. Naveaettek a Nemz 'II Hadsereg 
felállltásátó.  abbaa szolgáltak. Jelenleg mlodkHtten a 
Danán'.u'on tisztviselők. — Xá^tn' Ernőt h toatneve 
lés terén érdemetért u u. T T Is kitüntette a teát 
neveleBl éremmel. 

— Manetrendválioaas. A reggeli, ü°pnlszent-
gyürgyrőí Indu ó aebea vonat Indulád Ideje megválto-
zott. Ei a vonat S?palse>>nlgyöriyról etu'án íj|el 1 
óra 66 perckor Indul éa Budapestre es'e 8 órakor ér 
kezik. Ennek megfelelően  <•« a aebea vonal eantán 
Cslksseredaból hajnill 3 óra 33 perckor Indul. A Bu-
dapestről a Székelj földre  lndu.ó aebeavonat menet 
rendjében u'jcsen változás. 

— Áraaabályoaaa. A m klr. Közellátásügyi 
miniszter a következő cikkek árait ajabáiyosta: eny-
vezett lemezek, bútorlapok, vakfurnérak,  aaéküléslapok, 
bérvágáaért aaámlthalá legmagasabb dijak, egyrs meaő-
gazdaságl haszoanövények, 1942. ávl termésű cikória 
gyökér, élóborju óa borjúhús ár*, ponty termelői, fo 
gynsatól és nagybani árát, vágóboija. Felvllágositáat 
bárklaek ad a m. kir. KBaellátáal FelBgyeldség, Caik 
saareda, Szentlélek-utca 8. aaám. 

— Ozlkzaarada megyei vároa képviselő-
testületének gyflieaebŐI.  Catkuerada képvlielőtea-
tülete 1942 aaeplember 28-án Száza Q Geró polgár-
meater elnökletével közgyűlést tartott. Ezen a köigyü-
lésea emlékeaelt mag a hivatalos város a Kormányaó-
helyettea Ur hósi haláláról. Saása Geró polgármester 
kegyeletes szavakkal ecsetelte a mlndea magyar em-
ber aaámára kBlelesaágaket jelentő hősi áldozatot. A 
kőagyülóa a következő városi ügyeket tárgyalta: A vá-
roa egóaaaégvódelml ssolgálatára 2668 pengóa költség-
vetést Jóváhagyott. A városi tanonciskola kBltaégelhez 
6400 pengővel hosaájáru'. A városi ssálloda építési 
kftltségelnek  fedezésére  szolgáló kölcsönösszegei 882 
eser peagóre kiegészíti. A Baékalyudvarhelyen felállí-
tandó 82-es emlékmű felálUláaáhos  a vároa 600 pen-
gős támogatáat megsaavaa. A vároa kát elemi iskolá-
jának költségvetését 2800 pengős előlránysattal Sssae-
állltotta. Caiaaer Károly nyug. vármegyei főzzámtaná-
CSOB és neje Qondos Karolina a városnak egy művészi 
értékB Kozsuth-képat ajándékozott, amelyet a képvi-
selőtestület kŐBaönettel elfogad  és aat méltó módon 
elbelyeal a közgyűlési teremben. A Csiksseredaban 
építendő méntelepbea szüksiiges auyagbesseraóare lu-
téaktdésekel tett. Calkaomlyónak és Cslktaplocza köz-
Bógnknek a vároBhoa való bTCsatolása ügyében további 
lépeseket foganatosít.  A laieaitesdő hnsaárlaktanya ré-
Bzére felajánlott  területet a vároa ujabb területtel ki-
egéasltl. A váropl erdő 1943 évi vagterületének nyil-
vános árverésen való kiadását jóváhagyja. 

Betegek 
zrakraa aiékrakediatiM la aiokuk 

a|« 

— Bate 11 orakor aaróra. 1942. szeptember 
24-től kezdődőleg a vendéglők éa mind tnfile  Italmérés 
aáróráját esie 11 órában á lapllollttV m:(. A rondáiké-
zéa Hz -rlnt padig trlrd-n nyilvános ösezejövetel; síin 
házat, moilt, stb. ugy kell befejezni,  bogy a lerem fel 
ilari már kl legyen te'jinrn ürítve. 

— Október 3 - 4 gyűjtést nap a Vöröa ka-
rosat javara. A B nligymiolszit r ur r»od''i«i?.re 1942 
október 3-áu ah 4 -*o aa orazág mlDdio városában gţbj-
ti'-Bt rtnd rnek & Vöröskereszt jnvara. CnkBrereda me-
gye* vároBb.an a gyűjts' Dr. Ábrahám Józscfoé,  a Vd 
röskerea*! elnök" a választmányával egyUtteuen szer-
vezte be. A gţUjtâab" a logszruehtibb réteg -k"t h"ie-
vonva Igyekeznek H- egéHz magyar tórei d-lom aldo 
zatái Igeuybev.-snl. H'»r. októb'r 3-én a gyüilőt f.l-
kerei-lk BZ ÖBBZ°B hlvatnlokat, mlg oktéber 4 4n, va-
Rárnap uroegybjt'iB Ies» Calkaaered* megyei város és 
QyergyóaientmWlóa városok egész területén Hangoz-
táljuk, bogy a bábom a magyar társadalom áldoaatál 
egyra gVHkrabban Igónybn vesal. Erre rá kell késaülnl 
Főleg pedig fefrŷ lmeiattk  odt magunkat, hogy amit 
adunk, azt öotuditon»^ F-S jóizivrel BÖJU-. 

— Caikvarme^ya fAiapanja  azabadaagon. 
Dr. Lásalo D'*nó, C-i--árm-gyi- föl  pánj 1U42 okié 
Der 6 ig pzaíiadiáton van 

— A gyargyűazentmlkloai „Fogarassy leány-
nevelő' tnteaetben mbkodő polgári leányiskola f"no 
ailáüaonk 60 Ik évfordulóját  >-z .̂ vben ünnepli. An intu 
zil víze'őjego ÍZ -.r«tett"l kéri, bô Y mlodaroV, kik 
lakolának nüvandíkel vol"»k, pon'od elmüket mielőbb 
közölni siivesiedj^n t. (Petres Ku máo li.i, Igsz^atr, 
Qyergyóaaentmlklós, c!mr>.) 

— Halaioaza. Domby bándorné szül. Darvas 
Ilona 43 éves koraban meghalt C l̂kaientmibályon 

— Moal hírek. A IVu flimsalobáz  mlisora 
következő: .Egyetlen  éjszaka"  saeptember 30 án 
aaerdán este 7.30, oslitörtöiöa délután 6 > sta 7.30 
órakor. — „Haláltánc"  október 3-*n esie 7 80 órai or. 
vasárnap 2 30, 6 éti est'-. 7.30 ér -tor. — L-igköialeLbi 
mUaorszámok : .Ag.t», „Dankó Pul .' .Z .nalbir" ÍH 
„Öl óra negyven". 

— Jovahagytak a gelenoei gyllkoaok ha-
laloa Íteletet, linier itex oivaBlink e ón az :. ra g 
döbbentő kegyetlenaétgel vérrfhojtoti  vy'uosság, 
smely bó"apokkhi eirló t tcrteul G-'ince kfz-eg  kö-
zelrben. Kii elvetemült rnrosziuvó, V r. ss Aroxd 
F-hér I-iire geli-rc 1 i->gon>ek m-giivi i o ták P .«i(T 
Jlzief  12 n̂ vt̂ ndÂ  flucaká',  ih.i ed '.p m.v. trd i 
fdr  azéra 380 pengőt vitt kl. Eteri a pi r p rgó -ri nl 
tek moK a kis P.nvffy  gyereket. A hiró''i? .nmt ld̂  
jén lialHlr« liu lH <> ke: (>itii.| kit ne t-• -1< t .>i>p 
f.'!:  bhectek a !r. T-iMáh'z.am y tnf-i  -íhten jová-
b»i'vlA a halá'o l>ii'>-l»t At) . ' e j f id  skó «ga ' it 
aa tté'etet la b K gt» i bb ••nig: .'.«Ilt" fogad  ni r' 
éral, ho<y aa lívi r g- aiett knek ee> i lii'Q m -gior.áe > 
a bVáoa Ítélet! 

— A napraforgo  mag oaepléaera vonat-
koaú lntezkedea A m. vÍr. kö' .i.A<>Sebe\l miclir 
ter a 83.900/1942 K. M az. rt-nd l»tben lieAr-M»* K 
gabonhnembik vsHpl' sl r'Pernek m-(jállap'iá-íról In-
tézked ît. Egyéb termenv'̂ k — Így a napraforgómag  — 
caéplésl n>R'ének m gaijapl'.áa.ir-t ea a rerdelet nem 
terjed kl. Esetleges *i8Ba»eléa>*k mngakHdályozása ér-
dekében aaonban a köaellátá»l miol'Zter foibalaimazta 
valamenoyl torvánvb«tóság első tlsstvlaelőjét hogy 
vltáB esetben a 83900/1942. K M. aa. rend eletben 
nem említett termények bercaépléal resaét as Illeté-
kesek (vesőgaad. kamura, gazdasági felügyelőség) 
meghallgatása mellett m»gái|apltaa. A gasd<«kBzönség 
tehát vitás eaetb»n ^ törvényhitÓHág elaő tlsstvlselő-
Jélől karje a 83900/1942. sa. rendeletben nem aza-
bályozott caéplóréza megállapltáaát. 

— Érteaitéa. firtealtJBk  Cztkazereds ésSaókely-
udvarhely köaönaégét, hory a kolozsvári 

PETRES JÓZSEF oég, 
Brdély legnagyobb női konfekcló-Balete  szeptember hó 
29 én Czlksseredán ée október 8 én Bsékelyudvarhtlyen 
a kirakodó-vásáron gazdag raktáravalrésst vesz, ahol 

legsaebb női bundák éa kabátok lesanek hapbatik. 
Petres Józaef  kosiamért ssemélye garancia arra, hogy 
mindenki igényét a leglalklismeretesebbea fogja  kielé-
gíteni. 

— Tető alatt a hargitai altábor tiaatt épü-
lete. A hargltafürdól  altábor ttaatl épülete teld alá 
került. A 43 m. hozzzu, 14 m. aaélea, egyemeletes 
épületben 64 ssoba van és a fürdőaek  leglmposánaabb 
épitkeaése. A bokréta-ünnepet sseptember 26-án tart-
ják meg ünnepélyes keretek kBaStt. 

— Aa lparreviziOhoa aaOkaégea nyomtat-
ványok igénylés*. A Székely Kerületi Kereskedelmi 
is Iparkamara köail, hogy aa lparrevlaióhoz szOkzégea 
nyomtatványokat a Kunara elküldötte a kerületbell 
polgármesteri és főaaolgablról  hivataloknak, ahol aaok 
as érdeklődőknek rendelkezésére állanak. A Kamara 
foihlvja  aa Iparteatüleiek és a kereskedő táraulatok 
fi(yt  Imát, mivel aaokat kizárólag sa Illetékes i. fokú 
Iparhatóságnál lehet Igenyelnl. A Kamara egyébként 
as Iparrdvlsióval kapcsolatos kérdéseitról tájékoztatót 
adott kl, amely a Kamara hirdetőtábláján meg-
tekinthető. 

— Ninoaen üvegfele  a vároa területen. 
Hiborns Időkben sok minden körül takarékoakodáara 
kerül a sor. Erihelő. Bi kell osztani az egész élet-
menetet. D) sok a kutyásig ja egy ilyen háborús tár-
sadalom körül. Akadnak, akik a múltkori bábom be-
ldegzsttségei:ől nem tudnak Riabadnlol. Ugy képzelik, 
hoty ebben la meg lehet könnyű aaerral majd gaada-
godol, cuk kl kell várni. Elért Igan gyakrto sok mlo-
d»n eltűnik a piacról egyik n .pról a másikra. Moat 
hin len az Uvegféle  tilot <•!. Mlen? Bevonult aa üveg 
kâ oaal Hiolgálaira, levittéz az Uvegot a D>n kanyarbB. 
Iidozoiatl-.nul tl llni a pi-cról aa üveg. Hiiveakedjak 
csat gondo koanl lllsték-ise;nek eaeken a jaleoa«ge 
ken. M g fogjak  látni mi aerint v nnak Itt olyan ku-
lyarâţok, amelyeket éppen nry halállal kellene bűn-
étől. mlat aa elBótallt-a idején való hetöréBl. Utóvégre 
•aok a drájiltásra beállított ap ?ku'áclök is betöreB-k, 
éppen csak nem e'aótéU. -'Bbea törlánaek. Caak szét 
kell nézni, akadmk Itt m íg raktárak, aho. égy pár 
vagon U'-egérs nem minnik a szomszédba. 

— Utazzhaa ez váróterem a TolvajoatetAn. 
A Toivajostelón »ikénall>t . ulásihaz. amelynek kare-
leben megoldották a '.uristak éa ntnzó közönaeg kunyel-
met szo'galó várósaobR kérdésut is. — A liaankélezer 
p ngS kö:>rt»gg»l épbit utág<:háab&n tágas SB kényelmes 
várószoba aii eautf.u  az utazó vagy klrácdnló közön-
aeg rondü'keaésére. 

— Elvezatettam a darabomat panaazolja 
Bóki.y Jsnos a Salobáil M.gaiílaba Irt erdekei clkkó-
ÜÍ n B -számolók a azinbátl pramler>tkról, Hoilhy Hinaa 
f«  f  dtx( tje egy nj en̂ keaDŐ, Lukács Margit t<;p>a 
raplója [«meioresBg! uijiró . K p̂i-s r.pori Jávor Pai 
riaiaürkeei-'tő t zpp.l.állárúl. A Latabárok c ŝl?dl K a-
bot alt'plloiisk. KalT.y B unka és farje  R jCMnyi Lísziú 
bemutatják ujJiiibtt ti-- floka'.  Tolo»y Andor maga 
m rl n aürt belvárosi korcsmájában. Divatrovat, vlclap, 
g-, orm.itujeág díszítik ni uj saámot. melynek szlnda-
rsbjn 1 D'gvfikeril  „Párni txpriBS* 

F igye lmez te tés a horgászokhoz. 
A csíkszeredai horgász egyesület a tagok 

tudomására hozza, hogy aa egyesület vizeiben 
egyszerre 2 vagy több horoggal halászni szigo 
ruan tilos. Az ez ellen vétók, amellett, hogy u 
halórOk a kapott utaaitás azerint a felszerelése 
elkobozzák, az alapezibályok elleni vétaég miatt 
az egyaeUlntból való kiBáráanitk teázik ki 
magukat. i_a 

Alkalmazunk minden központban lencae, 
hüvelyen, feketeborsó,  lóheremag éa máB 
aprómagvak vásárlására, garanciaképes fóbi-
zományouokttt, akik ebben a szakmában már 
dolgoztak, Erdélyi GazdAk Mager teke-
sitó Szövetkeze te , Kolozsvár, azajáiis-
utca 10. az. i - t 

VERESS GERŰ „HOMBÁR" BIZOMÁNYOS 
C S I K S Z E H E D A . Telafon  86. 

: Mindenfajta  gabonái, lóhere. Incarna 
magvakat. — Csalán korót. 

xealEtébralE: Csikszereda éa Cal k az anta lmon. 
Borao éa boraollizt kapható. 4—4 

Gazdák figyelmébe!  Vevők vagyunk lóhere, 
lucerna, szarvaskerep, baltacím és aa Sssaes 
máa apró magvakra, aa A. K. által megállapí-
tott áron. Kérünk  egy átlagmintát, hogy tud-
juk legmagasabb ajánlatunkat megtenni, — 
Erdélyi Oazdák Magértékenltö Sxö-
vetkesete. Koloasvár, Majái a utoa 10. sa. 

1-10 
lyazzaUtt Vákár baiaui kiayvayaalájábaa, Ozlkuereda. 




