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NEMZETI REMÉNYEINK VALÓRA VÁLÁSA 

- Az elmúlt húsz esztendő alatt 
nemzetünk súlyos erőfesrítések-
kel küzdött, hogy valamiképen 
fenntartsa nemzeti létünket. A 
magyar- kormányok óriási fel
adatot vállaltak magukra és a 
legnagyobb erőfeszítéssel helyre 
állították a, nemzet tekintélyét 
és súlyos pénzügyi helyzetét 

Néhai boldog emlékezetű 
Gömbös Gyula miniszterelnök, 
volt az első, aki nagy állam
férfiúi képességeinél fogva meg
találta, azt a helyes utat, ame
lyen a magyar nemzet elindulhat 
a artbb és boldogabb magyar 
jövő felé. Az fi elvitathatatlan 
érdeme volt Mussolinival' és • 
hatalmas Olaszországgal való 
baráti .kapcsolatok létrehozása, 
valamiol Hitler vezér és kancellár 

>ét a hatalmas Német Birodalom 
ibtrálságának megnyerése 

A Betlm—Róma tengely lét
rehozása szintén az «3 állam
férfiúi elgondolása volt. A sors 
kérlelhetetlen kére elvitte tőlünk 
Gtabős Gyulát egy nemesebb 
hazába, de az ő hűséges mun-
kttársai továtlb fejlesztette! ezt 
U igazi világmentő nagy .ten
gelypolitikát Muaaolinivel és 
HHJerrel. 

Hitler vezér éa kancellár di
csőséges haditetteivel már nagy-
ifczhen leszámolt a szövetséges 
kiialmakkjtl politikai kapcsolat
on álló kis államokkal. Sőt 
térdre kényizerítette egyik nagy 

Eme jelentős világpolitikai 
események mellett a magyar 
kormány is készenlétbe helyezte 
haderejét, hogy ezzel is felhívja 
a világ figyelmét a szégyenteljes 
trianoni békeparancs Végleges 
felszámolásának idejére. A nem
zetépítő munka melleit dicső 
hadseregünk a tengelyhatalmak
kal való egyetértésben felkészült 
arra, hogy birtokába vegye 
ismét országunk elszakított leg
drágább kincsét — Erdélyt. 

Erdély történelmi múltja, 
kultúrája ée kimeríthetetlen gaz
dagsága volt mindig létfenntartó 
alapja a ezentistváni magyar 
birodalomnak. 

Akkor, amikor az egész világ 
diplomáciai és politikai körei 
lázas izgalommal várják a fej
lődő világpolitikai eseményeket, 
ekkor érte Magyarországot az a 
nagy megtiszteltetés, bogy a 
hatalmas Német Birodalom feje 
hivatalos látogatásra bivta sseg 
Mnochenbe gróf Teleki Pál mi
niszterelnököt és gróf Csáky 
István külügyminisztert, akiket 
a német nép nagy szeretettel 
és lelkesedéssel fogadott. — A 
müncbeoi tanácskozások dön
tötték el bizonyára az Anglia 
ellen indítandó hatalmas had
járatot, Délkeleteurópa elrende
zését — köztük a minket érdeklő 
Erdély kérdését is. 

Hogy a fontos és beható ta-
z á ^ ^ n t é s r e m 

kérdése, bogy a döntés ered
ménye nyilvánosságra kerül. 

A falu népe teljes erejével 
megkezdte nagy munkáját, a 
magyar róna learatását. Egyesült 
erővel és összetartással folyik a 
gigászi munka, addig odafenn a 

kormány és a magyar hadveze
tőség készenlétben várja a dön
tés végrehajtását Minden remé
nyünk a két nagy államférfiú
ban, Hitlerben és Mussoliniban 
van, akik tudják és ismerik 
nemzeti bajainkat és kipróbált 
tengelybarátságunkra v*ló hivat
kozással jogos igényeink kielé
gítéséhez hozzá segítenek. Türe
lemmel várunk és reméljük r^s 
magyar igazság megszületését! 

A járási ipartestület 
k ö z g y ű l é s e 

a O t e o r s z ^ ^ ^ * » - - » ^ vctkeztelhetiük.Jiogy a magyar 

íja" á"^hárcot " áz angol 
'"ágbirodalom letörésére. Min-

pillanatban megindulhat a 
na,CT offenzíva Anglia ellen, de 
1 nagy elfoglaltságuk közepette 
'két államférfiú Mussolini és 
*»er már elkészítette az új 
wrőpa békés elosztását Szovjet-
'foizország már visszavette 
"omániától Beszarábiát és nö-
Pta területét Bukovina felső 
'észével. -

A celldömölki járási ipartes
tület mult vasárnap délelőtt tar
totta évi rendes közgyűlését az 
ipartestületi székház nagytermé
ben. Az első gyűiée, amelyet 
június 30 ára bivott össze Kirch
ner Elek igazgató-mérnök, ipar
testületi elnök, határozatképleien 
volt s így a julios 7-i közgyűlés 
a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül határozott a 
tárgysorozatra tűzött kérdések
ben. 

Napirend előtt Kirchner Elek 
elnök kegyeletes szavakkal em
lékezett meg a Kormányzó Úr 
óföméltóságát és családját ért 
mélységes gyászról, amelyben 
az egész járás iparossága 
együtt érzett a- Főméltóságu 
családdal. L 

¡flKBjJ Jii^"ialllBÖkÍVnCg l«|iVÓsy<a^^ 
flSie- TnarS^ríéMk heielentetle hoav * m a I i é v l Zárszámadás ner Elek elnök bejelentette, hogy 

& HÖ^7űí£^ö*xenlv\l3a 'azért 

-nagy ünnepélyességgel 
Budapesten. 

Húsz évi szenvedés ulán — 
békés eszközök . hangoztatása 
mellett — epedve várta a 
nemzet azt az időt, amikor 
Erdély vissza kerül. Bizonyára j 
az a megértő fogadtatás, amely- ségekre, amelyeket az anyagbe-
ben Németországban részesültek | szerzés és anyagelosztás terén 
a magyar államférfiak, teljes t le kellett küzdenie, hogy a járás 
eredményt fog hozni számunkra | iparosainak termelő munkáját a 
s már csak napok, talán órák ' kötött .anyaggazdálkodás mellett 

került s így nem akarta, hogy 
a járási ipartestület költségveté
sébe olyan tételek legyenek be
állítva, amelyek Jánosháza és 
vidékének különvállása esetén 
nem folyhatnak be. Majd rámu
tatott az elnök azokra a nebéz-

s biztosíthassa. 

Ezután Kirchner Elek elnök 
ismertette a jelen történelmi 
idők követelményeit, amelyek 
egyrészről a teljes erőbedobással 
végzendő becsületes munkából 
s a bizó reménységgel, magyar 
öntudattal és hazaszeretet 
teljesítendő katonai szolgálatból 
állanak, bogy szebb és jobb 
jövőt tudjunk biztosítani fiaink
nak Szent István birodalmának 
régi dicső fényében való vissza
állítása állal. 

Garray Rezső ipartestületi 
jegyző ismertette as ipartestületi 
elöljáróságnak évi jelentését, 
amely részletesen tárgyalta as 
ipartestület. J 9 3 9 . évi mnnk-s;.. : 
s á g i t 

ása után 

javaiíáTmázaBM-—s egyhangúlag 
jóváhagyta az ipartestület folytj 
évi költségvetését. 

1 Az ipartestületi szolgálati és 
fegyelmiszabályzat megalkotására 
a közgyűlés az elöljáróságot 
utasította, majd pedig egyhan 
gulag jóváhagyta az ipartestület 
által az Országos Társadalom
biztosító Intézetnek adott 
készfizetői kezességi nyilat- -
kozatot. . — -
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A z e g é s z ó s o s z t a t l a n 
E r d é l y h e z c s a k n e k ü n k 

v a n j o g u n k ó s s e n k i m á s n a k f 
V I . 

A románok egyszóra, egyetlen 
puskalövés nélkül kiürítettek Beaza-
rábiát, ott ma már az orosz az ár ' 
Ha ez megtörténhetett, meunyire 
jogosabb nekünk Erdély bírása. Két
millió ötszázezer magyar lakik Er
délyben, ezerév törté
nete köt össze bennünket, ök a mi 
véreinkből valók, soha semmiféle 
erőszak, megalázáa, jogfosztás, szen
vedés nem alkalmas arra, hogy as I 
erdélyi magyarságból kiverjék az I 
együvé fcartozas szent érzését. Ne
künk (Agyaroknak sokkalta több 
Jogunk van Erdélyhez, mint az oro
szoknak Beszarábiához, vagy Buko
vinához. Minket ezer esztendő meg
szakadás nélküli láncolata köt Er
délyhez, viszont Beszarábia birtoklá
sa az oroszok által csak időleges 
volt. Beszarábia hol orosz.'.hol török, 
hol meg román birtok volt Igy volt 
Bukovina is, mégis annyi kuiörab-
séggel, hogy az a világháború előtt 

. sohasem volt román birtok. Mi ma
gyarok a jóban, roszban megért, 
eltöltött ezer esztendő megszámlál
hatatlan sok dicső és nehéz napjain 
keresztül megtartottuk Erdély he
gyeit, völgyeit, minden kultur alko
tás ami ma Erdélyben van és ami 
maradandó, ami Európa délkeletén 
a keresztény knltura és civilizáció 
örökkévalóságát hirdeti, az , kivétel 
nélkül a mi magyar munkánk volt, 
magyar maradt az üldözöttség dacára 
és magyar lesz örök időkig, mert 
más nem is lehet. Akkora igazság
talanság nem volt soha a földön, 
mint Erdély odaítélése égy félvad 
barbár népnek, amely nép alkotásban, 
műveltségben Európa legutolsó népe 
és amely nép felemelkedni az álta
luk elnyomott magyar milliók lelki 
finomságáig nem tnd soha. Mert 
amely népet csupán a bosszúvágy 
vezet, az soha sem tud felemelkedni, 
nam képes soha alkotni, az csak. 
rombolni tud, lerombolja azt, amit 
mások építettek. 

Neküuk magyaroknak nem hogy 

Múltjukról nincs Írott emlék, de hogy 
magyarok voltak és azok lesznek az 
bizonyos Már I I Endre ácpádházi 
magyar király idejében ott éllek 
ahol ma, ahol őseink a Kárpátok 
medencéjébe való beköltözésük előtt 
szállást vertek. Történelmünk mond
ja, hogy I I . Endre királyunk az ottaci 
magyarság megerősítésére magyar ha
zából magyarokat telepítet: hozzá-Í jak azzal a szándékkal, bogy ma
gyar maradjon az egykori haza. Ívé 

5 sőbb vándorútjukon járó kunok ke
veredtek hozzájuk. Hogy ennek a 
ma román területnek a magyarok és 
kunok voltak az őslakói két híres 
román tudós Arnan és Jorga is el
ismerik, mert el kell ismerniök. A 
moldvai községnevek között ms is 
igen sok a magyar hangzású, ma
gyar eredetű, bar a román batósá 

| gok évszázadok óta igyek 
tüntetői a magyar helyneveket, igye-
keztes meghamisítani az ott lakó 
magyarok neveit is. Bármennyire is 

ala
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Jóforgalmú 

korcsma, 
mely egyedülálló a községben , 
1940. évi szeptember hó l é r e 

b é r b e a d ó . 
Cím : a lap k iadóhiva ta lában 

megtudha tó . 

Itt él még a mai napig is több mint-
100—160 ezer .magyar, magyar 
papjuk, magyar iskolájuk nincsen 
Istennek különös csodája, hogy az 
üldözések dacára 'még mindig van 
ott magyar, mégpedig szép számmal. 

Erdély elszakítása ntán az erdélyi 
magyarnak nem volt más utja, Bu
karest, vagy mas regátbeli város. 
Főkínl Bukarest, ahol a legújabb 
megállapítások szerint 80—100 ezer 
a számuk, természetesen mind 
rendelt munkát végzők. Belőlük 
rül ki az olah kocsis, az olah 
galó, szóval a legutolsó osztály, 
sze arrfl -zó sem lehet, hogy 
gyárul mégcsak beszélhessenek 
vauos'heli eo, igy azután minden 
nap kevesebb lesz a szamuk, fc gy a 
magyar, mert, nem is lehet mast 
gondolni. Iskola, templomról még j 
csak nem is álmodhatnak. 

Elérkezett áz idő, amikor meg kell 
meuteni a magyarságot, százezreket 
kell.kimenteni a züllésből, az elnyo
matásból ! 

Erdély 103.093 km 1 területét a 
rajta lakó 5 257 467 lakossal vesz 
tettük el, veszteségeink között a leg
fájóbb seb a magyarság testén. Husz 

01 kallnll 
néznünk, hogyan garázdálkodnak ott 
a magyarral, hogyan teszik töakre 
azokat az értékeinket, melyeket ezer 
esztendő nehéz, vérrel áztatott 
szenvedések arao olt létesiletlüok. 
Néznünk kellett, hogyan forgatják ki 
vagyonából, nyelvéből, jogaiból a 
magyart, hogyan irtottak ki olt a 
magyar i-kolákat, kultúrintézménye 
inket, bogy vették el és 

Üzletnyitás! 
- Tiszteletiéi értesítem a n. é. 

közönséget, hogy CELLDÖ
MÖLKÖN Battyhányl-ntca 
9. szám alatt, Koczor-féle 
házban 

mészáros és hentes 

üzletét nyitottam. Szíves 
pártfogását- kérem a n. é. 
közönségnek 
maradtam teljes tisztelettel: 

Milkovics Jenő 
mészáros és hentes. 

szénből 3 millió, barnaszénből 20 
millió métermázsát bányásztak ki 
évenként. Ezt a rengeteg ásványi 
kincset és az itt lel sem sorolható 
más mindent oroztak el tőlünk a 
románok. _ _ : 

csak Erdélyhez van kizárólagos, ezer 
felépített jogunk, hanem arról is be
szélni kell, hogy Románia magvához, 

•» Moldvához is vau némi közünk. És mi 
magyarok, ha véletlen megszállnánk 
Moldvát, joggal hivatkozhatnánk arra, 
bogy as a mnltban többizben tartó
son Magyarországhoz, tehát kimn-

. tathatjuk, hogy ősi jogon van közünk 
hozzá, nem úgy, mint a románok
nak Erdélyhez. 

—. Ott kezdjük, hogy. amikor a ma
gyarok még vándorúton jártak , és 

Moldva és Beszarábia volt egyik pi-
íyük; ahol több ^Vliíeílén 

~~~ ^'vészéfiÉríir) rrMtáJTara írl^ 
tömbje a moldvai csángó település. 

T É G L A G Y Á R 
40.000 darab tágiára kör

kemence, kétszobás és egy-
szobás lakóház, 10.000 

-öl területen k i t ű n ő 
f ö l d a n y a g ' , minden 
szükséges épületekkel, 
teherrel 
e l a d ó . -

igyekeztek kiirtani & magyar vonat
kozásokat, régi oklevelekből nem 
tudtak kitörölni, eltüntetni s ez 
okozza nekik a legtöbb gondot, 
mikor ezt a területet is úgy igye 
keztek feltüntetni, hogy itt ők voltak 
az őslakók, hogy a dákoromán molt-
nak itt is vannak gyökerei. 

Moldva történetét h& olvassuk, 
tudjuk meg, hogy Moldva önállósága 
csak a XIV. században alakult ki, az 
ország ezidőben is a magyar Anjouk 
lennhatósága alatt áh, hivatalos 
nyelve a magyar mellett a kisorosz, 
tehát rutén' volt. Moldva körűi meg
indult a blrási harc, -később- lengyel, 
azután török fennhatóság alá kerül. 
1700 körűi Oroszország birja azon a 
etmen, hogy ott a kisoroszok vannak 
többségben. 1468 ban Mátyás király, 
lennhatóságat ismerte e|_a_ moldvai. 
vajda, 1475 ben magyarok, székelyek 

fö^^eríjg^k^nf^aolafv^íf'tdaát n 
gyár vér is folyt-bőven, vrtzont Er-

^»-cs0ppnvi roman'vér j 
-nem. folyt k i , ha 

ki ott a magyar birtokokat az oláh 
telepeseknek, hogyan kínozták meg 
ottmaradt iparosainkat, kereskedő
inket még azért is, ha cégtáblájukat 
magyar nyelven irták ki. Erdély 
ércben, ásványokban. gyógyfürdők
ben, gabonába?, fában, élelmiszer
ben és kulturált lakosságban olyan 
gazdag, hogy Európában nincsen 
párja. És ezt a kulturált országot, 
népet hozzácsatoltak, hozzáláncoltak 
Európa legmii.-életlenebb népéhez. 
Ez magába véve is bűnhalmazat 
volt a románok barátaitól. Erdély 
mezőgazdaságában magyar statiaztika 

| szerint—3V millió q szemes gabona, 
kukorica és burgonya termett éven
ként. A must termes 600 ezer hek
tóliter volt. Erdély 2.100.000 darab 
szarvasmarhával, 680 ezer sertéssel, 
610 ezer lóval, 3 millió 600 ezer 
birkával került az olahok kezére. A 
békeszerződési okmányok szerint 
1 530.000 kath. tölgy 3,438.000 bükk, 
1,625000 kath. fenyőerdő terület 
sértetlenül ment oláh kézbe. Bánya 
vidékei nagy értéket képviselnek, 
minden megtalálható ott, ami égy 

Üe a kincses Erdély nem csak 
aranyával, evOstjével, egyéb ásványi 
kincseivel, terményeivel érdemelte 
ki nevét, har.ern gyógyforrásaival is. 
A Gyergyói Havasokba, ősfenyvesek, 
bájos rétek és csobogó patakok kö
zött fekszik Borszék. A székelyföld 
természeti ritkaságai közé tartozik, 
mert roppant vízmedencéi színültig 

osztogattak | telte vaonak gyöngyöző, buzogó, 

középiskolát végzett, jobb 
fiit felvesz 

hatzó szénsavas sav anyu vízzel. Ezt 
az egészségre kitűnő vizet máshol 
drága pénzért ivásra eladnák itt 
fürdenek benne. Kovászna szakadat
lanul forrongó szénsavas, konyhasós 
fürdője a »Pokolsá« is ilyen termé
szetű csoda. Itt gyógyulnak meg a 
legsúlyosabb csúszós betegek. Tascád-
fürdő 600 méternél magasabban 
fekszik a teogerszine fölött as Olt 
völgyében. A monda szerint, a ter
mészet varázsától megejtett ősma
gyar* k itt mutatták be egykoron ál
dozataikat a Hadúrnak. Erdély gaz
dag sóslürdőkbeo is. Bázna, Korond, 
Marosujvar, Vízakna, Szovála, mind 
értékes és gyönyörű sósvizfűrdök. 
Némelyik sósviztó olyan tömény sű
rűségű, h<KY az uszó alig merül el 
benne. Ezekről á természeti kincsek
ről ma alig hall a világ. Magyar 
kézben már légen a világ leghíre
sebb fürdői lennének, búcsújáró he
lye lenne minden ország fürdőven
dégeinek, természetjáróinak, termé
szettudósainak. Ugyanezt mondhat
juk Buziásröl, mely a történelmi 
országnak egyik legszebb, legneve
zetesebb köszvény és reumalordője 
volt. Itt van Merknlesfürdő, ezer 
méternél is magasabbra felnyúló fe-
nyőrengetegek, bükkösök és tölgye-

| >III in im ' lÉ i i t i i l 0 * , ,g 

kodtak és véres fejjel menekültek ki. 

A XVI. századig a . magyarokat 
magyar papok gondozták, ők tartot
ták meg magyarnak a magyart. Ek
kor a románok a magyar papokat, 
mint izgatókat kiüldözték és. akkor 
kezdődött meg a magyarság pusztí
tása, oláhosítása tűzzel vassal. Hát
ramaradt okmányok ..bizonyítják, 
hogy az üldözés megkezdésétől két
száz év múlva is magyar volt Mold
va lakosságának fele. 1831-ből szár
mazó okiratokban még mindig ma
gyarul irták a helynevek többségét. 

országnak szükséges, sőt pontosabb 
feltárás esetében kivitele is volna. 
Erdélyt, nem hiába mondják kincses
országnak, olt valóban minden, kincs, 
kezdve a kőtől, végezve az aranynál, 
bőven van jelen. Nagymagyarország-

-ban kb. 210 millió korona volt a 
bányatermés, ebből 85 millió Er
délyre esett Erdély sótermése kb. 2 
millió q, arany és ezüst, rés és 
ólomércből 85 millió p, horgany-
ércből, ogyébb hasonló ércekből 8*6 
millió q, vasércből 3 millió, fekete-

._Egy. iüliöldLJndÓs.4árt Hagyat: 
országban 1882- ben. - Ez a természet-

: i t f f f»i8Bytt r ' "^^ * 

vesebb, mint 1375 erdélyi ásváay-" 
víz forrásról ad számot. Egy másik 
Máramarosban 234, egy harmadik 
pedig Sáros megyében 134 -ilyen 
lorrást nevez meg. 

Reméljük elérkezett ar. ideje annak, 
hogy ismét a magyar nemzetet 
szolgálják egészséget' őrző, testet-
lelket gyógyító, itjuó hatalmukkal. 

603 bank, illetve pénzintézet dol
gozott a mai Erdélyben kb. 400 
millió korona tökével. Ezeket mind 
elvették, elvették, bezárták az isko
lák nagyrészét, kiszórták a magja-
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Mist » hivatalokból, még a nyug
díjtól is elütötték a magyarokat. Ez 

m é g nem volt elég, betetőzték azzal, 
Bogy kiiitasra szántak a . magyaro
kat, Szent Bertalan éjszakéról be
szélgettek az utóbbi időben és ha a 
magyar kormány fel nem lépett vol
na az ismert eréllyel, a beígért ki
irtást okvetlen megkezdték volna. 

A bukaresti Dniversnl csak néhány 
nappal ezelőtt erősen kirohant ami
att, hogy visszaköveteljük Erdélyt, 

j i z t mondja az Dniverzul, hogy ma
guk a magyarok is elismerték, hogy 
Erdély lakosságának nagytöbbsége 
román. Magyarország soha sem 
vonta kétségbe, hogy Erdély terüle
ten a román nép többségben van, 
bar nagytöbbségről nem lehet sző, 
hiszen az összlakosságnak csak 55 
százaléka esik az ő javukra, a saját 
magok által megtartott népszámlálási 
adatok szerint Mi nem kutatjuk, 
bogy ez az 55 '/• os többség hogyan 
jött létre, aki ismeri a román fer
dítéseket, meg van a véleménye 
erről a többségtől is. . 

A dákoromán elméletet, mint ko 
mulyialant már régen visszautasí
totta a történelem, megállapítást 

ságának már a fele román. .— -

A vajdaságok u. a fanarióta kor
szakáról a görög és más idegen 
nrak zsarnokságáról maga Ariceskn 
irja, bogy a fanarióták falánksága 
kényszeríti a parasztot, hogy vagy 
az erdőbe vonuljon, vagy pedig t ö ; 

megeseu vándoroljon ki a Kárpáto 
kon túlra, vagyis Magyarországba. A 
beözönlés utolsó nagy hulláma a tö
rök, hódoltság megszűnése után volt, 
amikor áz elnéptelenedett Bánságba 
ugy tódultak a románok, hogy' a 
bécsi császári udvar mar óvintézke
déseket tett ellenük. 

A magyar ' (aj tatárral, törőkkel 
szemben védte magát, védte Európát. 
E történelmi hivatása rettenetes vér-
áldozatokat követelt tőle, állandó 
élet-halálharcában elnéptelenedett az 
ország.- A Kárpátokon túlról pedig 
jöttek kizsákmányolt és menedéket 
kereső hontalan bujdosók, akik be 
bocsátásért könyörögtek. A magyar 
nép nagylelkű vendégszeretetével uj 
otthont adott határain belül e jöve
vényeknek, megadta nekik az állam
polgárságot, megadta ugyanazokat a 
jogokat, mint aminőket a magyarok 
élveztek, nyújtott számukra társa-

i^ert^jhogy^jm.aL oláh _:néjL—nem dalmi léleuialkwdéut, boldogulást, elő-
pnenetelt, kultnrátpdovel egyre" gya-

rapodó hatalmat és szerepet. 
^származott a vitéz ókorHlákoktót A 

romáo és a római két külön foga
lom. De még ha el is fogaduók bi
zonyos határig a köztük lévő rokon
ságot, sem rómaira, sem románra 
a mai Erdély területén nem lehet 
kokkanni azóta, bogy Dácia, mint 
római tartomány 251-ben megszűnt, 
egészen 1220-ig. Ezer esztendeig 
nem tudott semmiféle forrás és kútfő 
arról, hogy az egykori Dáciában a 
mai Erdélyben nyoma lett volna akár 
rómainak, akár pedig románnak. 
Legelőször I I . Endre király 1222 ben 
kiadott Diploma Andreanumban tesz 
említést-róluk. Az okirat csupán a 
Bodza folyó közti keskeny sávon és 
a vöröstorooyi szorosban említi őket. 

Rcgériusz olasz származású nagy
váradi kanonok 1241—42 ben a ta
tárjárás idejérr keresztül-kasul—járta 
Erdélyi, .Siralmas Krónikájában* 
mindenről és mindenféle népekről 
pontosan beszámolt, csak épen ró-
maiakról, vagy románokról nem be 

H Í R E K 
Köszönetnyilvánítás 

I a kemenesaljai ev. 
egyházmegyének 

• V--: 
| Mint - múltbeli számunkban 

is közöltük, a kemenesaljai ev. 
egyházmegye Péter és Pál nap
ján Merseváton tartott közgyű
lése Koltai Vidos Dániel egy
házmegyei felügyelő javaslatára 
táviratban . fejezte, ki mély. rész
vétét vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzónak a leánya 
elhunyta alkalmából. A táviratra I Hat gyermeke, há~rom menye, három 

Nem csoda, ha most az Oniversal 
55 százalékos többségről beszél, h i 
valkodik Erdélyben. Ez azonban nem 
az ő büszkeségük, nekünk van jo
gunk, hogy öntudattal állapitsok meg, 
milyen nagylelkű, milyen vendégsze
rető és mennyire adakozó volt a 
magyarság, amelynek határai között 

"igy fejlődhetet és izmosodhatott az 
idegen jövevény népfaj. 

Viszont ha ezeketán Bukarest még 
román jogokról beszél és úgy emle
geti a tőlünk elrabolt ezeréves Er
délyt, miot olyan területet, amelyhez 
joga van, sőt történelmi joga van, 
csak azt válaszolhatjuk, hogy a tör 
tenelem és a történelmet formáló 
erők hatalmasabbak minden politikai 
cselszövésnél és erőszakosan megvont 
határoknál. A történélem pedig kö 
nyörtelenül szolgáltat igazságot, 

Az igazság napjának hajnalán U-
—széltr-EpeB-a-ttttrjafa^ 

lopout Erdély néprajzi fejlődésében, 
áz or-zág megfogyatkozott lakossá
gának pótlására a magyar királyok 
kezdték elősegíteni az erdélyi romá
nok bevándorlását, ami ettől kezdve 
évszázadokon keresztül folytatódott. 

1265 ben jelennek meg r.Z- Olt-tói 
északra, 1326-ban már Biharban is 
feltűnőek. Máramaroeban a XIII . 
század végén húzódnak fel a szer
biai Ibar folyó mellékéről. A mohácsi 
vész idején már Erdély lakosságának 
negyedrésze román illetve oláh. A 
XVI. és XVII-ik században- még. na
gyobb tömegekben Özönlenek, hoz-

^ ^ ^ k ^ ^ a ^ ^ ^ ' ^ y ' o s ^ a o ' c S 
'áwei-eWIr'.- Az lfflWré^frlogarasi 

caegpst&CfcsMja a Kár-országgyűlés 

U J T E L E P E i l i 
toJettás ablakokkal. • , , 

kölcsönnel l ^ k á S O S 
í e r h e I t 2 X 1 , c • , » , * ' í u * , 

leépített, délifekrésü, verandáa, kertes 
h á z e l a d ó . 

Pátokoq túlról bejött és Tövis kör
t ékén letelepült románoknak, hogy 
• utasokat vendégül fogadják, mivel 
«« t is vendégül fogadta az ország. 
l8J történt, hogy a XVII. század 
•égén Erdély 500 ezer főnyi lakos-. 

és ne lázadjon az igazság és az 
ezeréves magyar jogok érvényesülé
sének láttán. 

Csoknyay József. 

Aki kézírását beküldi 
Zsombók Zoltán. írónak, érdekes 

grafológiai kidolgozást kap önmagá
ról, jelleméről, tehetségéről; vagy 
másról, akinek a kézírását beküldi." 

UtbsigszJtásT-TiyBt-lerveire, ölleter-
re és tanácsot kap lelki és üzleti 

*TiiaiT'——:r-riffciirrM-'ii'—r : ~- "' * 

| •-..•flésílftes. levélben lejti ki *nyidea»-
kirielr4eÍ8a8d»||^t»éS*a mVoldások 

ékre, tervekre, 

. A rádióból is ismert iró tanácsaí
nak azonnal hasznát veheti, Egy 
ilyen grafológiai kidolgozás a mo
dern iráslejtés tudományos eredmé
nyé és elveti a babonák korából 
megmaradt jövendölés frázisait. 

— A válasz dijjáf Ön szabja meg; 
tetszésszerinti összeg postabélyegek-
ben és oimzett bélyeges válaszboríték 
melléklendő. 

Cím : Zaombok Zoltán, Budapest, 
62. Postafiók 46. - _ 

A n y a r o z s o t , 
kőrisbogarat és minden más 

gyógynövényt 
a legmagasabb naptáron 

v á s á r o l 

DR. MIKLÓS 
gyógynövény nagykereskedés 

B U D A P E S T 
, Vilmos császár ut 6. Tel: 380-577. 

Elhunyt vasutas. Béressy Sándor 
oyug. máv. segédtiszt szerdán ete 7 
órakor 64 éves korábso hosszas 
szenvedés után elhunyt. Pénteken 
délután 4 órakor temették a temető 
kápolnájából nagy részvét mellett. 

az egyházmegye vezetősége a 
következő választ kapta a ka
binetiroda utján : 

3900/1940. 

A Kormányzó Ur ő 
méltósága a leáuya elhunyta [ "** nattqn—*rtwzm 
alkatmából a Kemenesaljai I Qagytáborozásokróî  
Evangélikus Egyházmegye 
közgyűlése nevében kifejezett 
jóleső részvétért őszinte kö
szönetét nyilvánítani méltóz
tatik. — 
Budapest, 1940 július hó 3-án. 

AMBRÓZY államtitkár 
a kabinet főnökhelyettese 

unokája és kiterjedt rokonsága 
gyászolja. 

Cserkész-táborozás. A celldömölki 
Kapisztráo cserkészcsapat már közel 
két hete a zalamegyei Széntantalfán 
táboroz. A fiúk a hír szerint a leg
jobb kondícióban vannak. A cserké-

1- L i , l > . , | I — 
szes netioo rrzeznez 

vissza nyári 

Uj osztálymérnök Celldömölkön. 
Az üzletvezetőség Tóth Béla oelldö
mölki osztályméroök távozásával 
Bártfai Miklós mórnoköt nevezte ki 
az osztálymérnökség vezetőjévé. 

Lux máv. igazgató Celldömölkön 
LUJV máv. igazgató, kormanyfótaná-
csos több más máv. igazgató kisére 
tében csütörtökön délután Budapest
ről sinaotón Székesfehérváron át 
Celldömölkre érkezett, ahol hivatalos 
látogatási telt az állomásfőnökségen 
és a fűtőháznál. Lux igazgató kísé
retével pénteken reggel sinautón Ta
polca felé utazott. 

Cim ós jellegadományozás. A 
kormányzó a pénzügyminiszter elő
terjesztésére Simon József volt cell
dömölki lakosnak, aki jelenleg Sze
geden állampénztári főtanácsos, az 
állampénztárt igazgatói cimet és 
jelleget adományozta. 

Vasúti áthelyezések. A szombat
helyi üzletvezetőség Tóth Béla cell
dömölki osztály mérnököt Szombat-. , 

á t . — Horváth Ferenc_ segédtiszti 1 

Bobárá lett. áthelyezve. 

vaiübtvatalooz, Kertész Miklós l l . -o . 
vigyázót Budapestről a celldömölki 
pénzügyőri szakaszhoz helyezték. 

Öngyilkos legény. Kozma Béla 
28 éves kemenesszentpéteri legény 
csütörtökön a Rábatöltés oldalán egy 
12 es floberttel szívenlőtte magái 
Nyomban meghalt. A flóbert ravaszá
ra zsineget kötött, abba akasztotta 
bele lábát és ngy sütötte el a fegy
vert. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben azt irja, hegy azért vált 
meg az életétől, mert édesapjával 
állandó viszályban volt. 

Halálozás. Horváth Ilona, Pozsonyi 
Pál celldömölki máv. altiszt hitvese-
július 5-én 45 éves korában hosszas 
szenvedés után elhunyt. Vasárnap 
délután 4 órakor' temették a temető 
kápolnájából:nagy részvét mellett. 
Férje, két gyermeke és kiterjedt ro
konsága gyászolja. 

lárásunk közegészségügye az el
múlt hónapban általában kedvezőnek 
mondható. Bárányhimlő fellépett 
Celldömölkön, Nagysimooyiban. Ron
csoló toroklob Kemeneshőgyészen. 
Járványos agy és gerincvelőbárlyalob 
Dukan. Nyílt gümőkór Celldömölk, 
Magyaigencs, Vönöck és Kemenes-
magasiban. 

Nyári Útitárs. A nyár hónapjaiban 
valósággal szállóige az olvasóközón- ' 
ség körében^iz a könyvsorozat^ 
amelyet Nyári Dtitars c'mmel ad ki 
a Palladis. A Nyári Útitárs a tiszta 
irodalom válogatott gyöngyeit hozza, 
amelyek a legkényesebb igényeket is 
kielégítik, de vonzó és érdek feszítő 
tartalmukkal a legszélesebb köröket 
is megbódítják. Most került könyv
piacra a sorozatban Ciarissa F. 
Cosman regénye, a >Lelkek harca*, 
amely izgalmas történet keretében a 
lélek mélységeit tárja fel és Etso 
Ioagaki Szugimoto »A szamurájok 
lauya« című bűvös színekkel megírt 
ezolitus regénye, amelyet július kö
zepén Pearl Bock >Az édes anya
föld* Nobel díjas szerzőjének >Sárga 

'emberek* címfi kütete követ, hogy a 
sorozatot Gweu Bristow lángoló ro
mantikától fűtött regénye, a »Forró 

Ezek az értékes,-
aminők 

kaphátótrmost i'45* pengőért kerO 
nek-forgaluuibik • ;<"??•=•?»** 

dékéh 1. 2, 3 szobás, kertes, bérbe
adásra is jövedelraes családiházak, 
kisebb nagyobb főútzonalakon fekvő, 
nagyhozamú, bérházak, üzletházak, 
gazdálkodóházak. — Az ingatlanok 
részben újak, adómentesek, könnyű
szerrel kifizethetők, terhek átvehetők. . 
FAKSz kölcsönös újtelepi házak. 

Kisebb-nagyobb birtokok, földbér
letek, szőlők, gyümölcsösök, házhelyek 
jutányosán megkönnyített fizetéssel 
vehetők. Tessék bizalommal hozzám
fordulni. " 

C s o k n y a y J ó z s e f 
ny. Máv. műszaki tisztviselő. 

> 
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Az e g é s z é s o s z t a t l a n 
E r d é l y h e z c s a k n e k ü n k 

v a n j o g u n k ó s s e n k i m á s n a k l 
V I . 

A románok egyszóra, egyetlen 
puskalövés nélkül kiürítettek Beazá
r i b i i t , ott ma mar az orosz az ár' 
Ha ez megtörténhetett, mennyire 
jogosabb nekünk Erdély bírása. Két
millió ötszázezer magyar lakik Er
délyben, ezérév törté
nete köt össze bennünket, ók a mi 
véreinkből valók, soha semmiféle 
erőszak, megálázis, jogfosztás, szen
vedés nem alkalmas arra, hogy az 
erdélyi magyarságból kiverjék az 
együvé tartozás szent érzését. Ne
künk magyaroknak sokkalta tobb 
jognnk van Erdélyhez, mint az oro
szoknak Beszarabiához, vagy Buko
vinához. Minket ezer esztendő meg
szakadás nélküli láncolata köt Er
délyhez, viszont Beszarábia birtoklá
sa az oroszok által csak időleges 

— volt. Beszarábia hol orosz.'.hol török, 
hol meg román birtok volt. Igy volt 
Bokorina is, mégis annyi külörab-
séggel, bogy az a világháború előtt 
sohasem volt román birtok. Ui ma
gyarok a jóban, roszban megért, 
eltöltött ezer esztendő megszámlál
hatatlan sok dicső és nehéz napjain 
keresztül megtartottak Erdély he
gyeit, völgyeit, minden knltnr alko
tás ami ma Erdélyben van és ami 
maiadandó, ami Európa délkeletén 

"-* a keresztény kultúra és cinlizaoió 
Örökkévalóságát hirdeti, az kivétel 
nélkül a mi magyar munkánk volt, 
magyar maradt az üldözöttség dacára 
és magyar lesz örök időkig, mert 
más nem is lehet. Akkura igazság
talanság nem volt soha a földOn, 
mint Erdély odaítélése egy félvad 
barbár népnek, amely nép alkotásban, 
műveltségben Európa legutolsó népe 
és amely nép felemelkedni az álta
luk elnyomott magyar milliúk lelki 
finomságáig nem tud soha. Mert 
amely népet csupán a bosszúvágy 
vezet, az soha sem tud felemelkedni, 
nem képes soha alkotni,—az csak 
rombolni tud, lerombolja azt, amit 
mások építettek. 

Nekünk magyaroknak nem hogy 
csak Erdélyhez van kizárólagos, ezer 
felépített jognnk, hanem arról is be
szélni kell, bogy Románia magvához, 
Moldvához is van némi közünk. Es mi 
magyarok, ha véletlen megszállnánk 
Moldvát, joggal hivatkozhatnánk arra, 
bogy as a múltban tobbizben tarto
zott Magyarországhoz, tehát kimu
tathatjuk, hogy ősi jogon van közünk 
hozza, nem úgy, mint a románok-
SUJte Erdélyhez,,.. . — t . ; • . 

.Ott kezdjük, hogy amikor a ma
gyarok még vándornton jártak és 

Sióidra és Beszarábia volt egyik pi-
Irenő-helyűk, . ahol több—évtizeden -

: kgresziot tartózkodtak. Moldva ma is 
; tele »an magyarr-tl, Románia ebben 

sfc r e í z f t w é W m a g ^ ^ 
• tömbje a moldvai csángó település. 

T É G L A G Y Á R 
40.000 darab tágiára kör

kemence, kétszobás és egy
szobás lakóház, 10.000 

öl területen k i t ű n ő 
f ö l d a n y a g , minden 
szükséges épületekkel, 
teherrel 

T~ e h a d ó . 

Múltjukról nincs irott emlék, de hogy 
magyarok voltak és azok lesznek az 
bizonyos. Már I I Endre irpádházi 
magyar király idejében ott éltek 
ahol ma, ahol őseink a Kárpátok 
medencéjébe való beköltözésük előtt 
szállást vertek. Történelmünk mond
ja, bogy I I . Endre királynnk az ottani 
magyarság megerősítésére magyar ha
zából magyarokat telepítet: hozzá-Í juk azzal a szándékkal, hogy ma
gyar maradjon az egykori haza. Ké 

i sőbb vándOrntjukon járó kunok ke
veredtek hozzájuk. Hogy ennek a 
ma román területnek a magyarok és 
konok voltak az őslakói két híres 
román tudós Arnan és Jorga is el
ismerik, mert el kell ismerniük. A 
moldvai községnevek kOzOtt ma is 
igen sok a magyar hangzása, ma
gyar eredetű, bár a román batósá 

I gok évszázadok óta igyekeztek— el 
tüntetni a magyar helyneveket, ígye-
seateS m«eh»n)io;«ni as olt lakó. 
magyarok neveit is. Bármennyire is 

Jóforgalmú 

korcsma-
mely egyedülál ló a községben , 
1940. évi szeptember hó l é r e 

b é r b e a d ó . 
Cfm : a lap k iadóhiva ta lában 

m e g t u d h a t ó . 

igyekeztek kiirtani & magyar vonat
kozásokat, régi oklevelekből nem 
tudtak kitörölni, eltüntetni s ez 
okozza nekik a legtöbb gondot, 
mikor ezt a területet is úgy igye 
keztek feltüntetni, hogy itt ők voltak 
az őslakók, hogy a dákoromán matt
nak itt is vannak gyökerei. 

Moldva történetét ha olvássnk, 
tudjak meg, hogy Moldva önállósága 
csak a XIV. században alakult ki, az 
ország ezidőbeo is a magyar Anjouk 
lennbatósága alatt ab, hivatalos 
nyelve a magyar mellett a kisorosz, 
tehát rntén volt. Moldva körül meg
indult a bírást harc, később lengyel, 
azután török fennhatóság alá kerül. 
1700 körül Oroszország bírja azpn a 
cimen, hogy ott a kisoroszok vannak 
többségben. 1468 ban Mátyás 'király 
fennhatóságát ismerte el a moldvai 
vajda, 1475-ben magyarok, székelyek 

gvar vér i» folyt bőven, - viszont Er
délyért égyetteir csOppnyfireSiSIJr^ff 
nero^Jolyt k i , ha csak akkor nem, 
TJM^BeTOra^á fe 
kodt'ak és véres fejjel menekültek ki 

A XVI. századig a magyarokat 
magyar papok gondozták, ők tartot
ták meg magyarnak a magyart 
kor a románok a magyar papokat, 
mint izgatókat kiüldözték és akkor 
kezdődött meg a magyarság pusztí
tása, olahosítasa tűzzel vassal. Hát
ramaradt okmányok bizonyítják, 
hogy az üldözés megkezdésétől két
száz év mnlva is magyar volt Mold
va lakosságának fele. 1831-ből szár
mazó okiratokban még mindig ma
gyarul írták a helynevek többségét. 

[ i t t él még a mai napig is több mint 
100—150 ezer . magyar, magyar 
papjnk, magyar iskolájuk nincsen. 
Istennek különös csodája, hogy az 
üldözések dacára még mindig van 
ott magyar, mégpedig szép számmal. 

Erdély elszakítása ntán az erdélyi 
magyarnak nem volt más otja, Bu
karest, vagy mas regátbali város. 
Főként Bukarest, ahol a legújabb 
megállapítások szeriol 80—100 ezer 
a számok, természetesen mind alá
rendelt munkát végzők. Belőlük ke
rül ki az oláh kocsis, az olah s-ol-
galó, szóval a legutolsó osztály. Per
sze arrél »zó sem lehet, hogy ma
gyarul mégcsak beszélhessenek uyil-
vauos'belyen, igy azután minden 
nap kevesebb lesz a szamuk, fc gy a 
magyar, mer̂ , nem is lehet mást 
gondolni. Iskola,. templomról még 
csak nem is álmodhatnak. 

Elérkezett az idő, amikor meg kell 
meuteni a magyarságot, százezreket 
kell kimenteni a züllésből, az elnyo
matásból! 

Erdély 103.093 km« területér a 
rajta lakó 5 257 467 lakossal vesz 
tettük el, veszteségeink között a leg
fájóbb seb a magyarság testén. Husz 
keserves esztendőn kérésziül—kel lett 
néznünk, hogyan garázdálkodnak ott 

la_magyarral, Jiogyan teszik löokre 
azokat az értékeinket, melyeket ezer 
esztendő nehéz, vérrel áztatott 
szenvedések aran olt létesítettünk. 
Néznünk kellett, hogyan forgatják k i 
vagyonából, nyelvéből, jogaiból a 
magyart, hogyan irtottak k i ott a 
magyar i-kolakat, kultúrintézménye 
inket, bogy vették el és osztogatták 
ki ott a magyar birtokokat az oláh 
telepeseknek, hogyan kínozták meg 
ottmaradt iparosainkat, kereskedő
inket még azért is, ha cégtáblájukat 
magyar nyelven irták ki. Erdély 
ércben, ásványokban, gyógyfürdők
ben, gabonába.1?, fában, élelmiszer
ben és kulturált lakosságban olyan 
gazdag, hogy Európában mecsén 
párja. És ezt a kulturált országot, 
népet hozzácsatoltak, hozzáláncolták 
Európa légitü.-életlenebb népéhez. 
Ez magába véve is bűnhalmazat 
volt a románok barátaitól. Erdély 
mezőgazdaságában magyar statisztika 
szerint—31 millió q szemes gabona, 
kukorica és burgonya termett éven
ként A most termes 600 ezer hek
toliter volt. Erdély 2,100.000 darab 
szarvasmarhával, 680 ezer sertéssel, 
610 ezer lóval, 3 millió 500 ezer 
birkával került az oláhok kezére. A 
békeszerződési okmányok szerint. 
1 530.000 kath. tölgy 3,438.000 bükk, 
1,625.000 kath. fenyőerdő terület 
sértetlenül ment oláh kézbe. Bánya 
vidékei nagy értéket képviselnek, 
minden megtalálható ott, ami egy 

Üzletnyitás! 
Tisztelettel értesítem a"*ri. é. 
közönséget, hogy CELLDÖ
MÖLKÖN Battyhányi-ntca 
9. SZim alatt, Koczor-lé le . 
házban 

mészáros hentes^ 

üzletet nyitoltam. Szíves 
pártfogását kérem a n. é. 
közönségnek - '/ . 
maradtam teljes tisztelettel: 

Milkovics Jenő 
mészáros és hentes. 

20 
ki 

Özépiskolát végzett, jol 
családból Valö' fiat felvesz 

l á p u n k 

országnak szükséges, sőt pontosabb 
feltárás esetében kivitele is volna. 
Erdélyt mim hiába mondják kincses
országnak, ott valóban minden kincs, 
kezdve a kőtől, végezve az aranynál, 
bőven van jelea. Nagymagyarország
ban kb, 210 -millió korona- vol tba, 
bányatermés, ebből 85 millió Er
délyre esett. Erdély sótermése kb. 2 
millió q, arany és ezüst, réz és 
ólomércből 85 millió p, horgany-
ércből, egyébb hasonló ércekből 2*6 
millió q, vasércből 3 millió, fekete

szénből 3 millió, barnaszénből 
millió métermázsát bán yaszta k 
évenként. Ezt a rengeteg , ásványi 
kincset és az itt fel sem sorolható 
más mindent oroztak el tőlünk a . 
románok. 

De a kincses Erdély nem csak 
aranyával, ezüstjével, egyéb ásványi 
kincseivel, terményeivel érdemelte 
ki nevét, hanem gyógyforrásaival is. 
A Gyergyói Havasokba, ősfeoyvesek, 
bájos rétek és csobogó patakok kö
zött fekszik Borszék. A székelyföld 
természeti ritkaságai közé tartozik, 
mert roppant vízmedencéi színültig 

! telte vannak gyöngyöző, buzogó, 
hatzo szénsavas savanyu vízzel. Ezt 
az egészségre kitűnő vizet máshol 
drága pénzért ivásra eladnák. itt 
fürdenek benne. Kovászna szakadat
lanul forrongó szénsavas, konyhasós 
fürdője a »Pokolsá« is ilyen termé
szetű csoda. Itt gyógyulnak meg a 
legsulyosátb csúszós betegek. Tasnád-
fürdö 600 méternél magasabban 
fekszik a tengerszine fölött as Olt 
völgyében. A monda szerint, a ter
mészet varázsától megejtett ősma
gyarok itt mutatták be egykoron ál
dozataikat a Hadúrnak. Erdély gaz
dag sósfürdőkben is. Bázna, Korond, 
Marosujvár, Vízakna, Szóváta,—mii " 
értékes és gyönyörű sósvízfürdők. 
Némelyik sósviztó olyan tOmény sű
rűségű, bogy az aszó alig merül; el 
benne. Ezekről a természeti kincsek
ről ma alig hall a világ. Magyar 
kézben már régen a világ leghiri-
sébb fürdői lennének, búcsújáró he
lye lenne minden ország fürdőven-
dögeinek, természetjáróinak, termé
szettudósainak. Ugyanezt mondhat
juk Bnziásról, mely a történelmi 
országnak egyik legszebb, legneve
zetesebb köszvény és reumalűrdője 
volt It t van Herkulesfürdő, ezer 
méternél is magasabbra felnyúló fé
ny őrengetegek, bükkösök és tölgye-

Egy külföldi tadós járt Magyar
országban 1882-ben. Ez a természet
tudós, rjemészetimádó .barátunk be-

egész Erdélyt., és .nem ke
vesebb, mint 1375' erdélyi ásváay-
viz torrásról. ad számot. Egy másik 
Máramarosbao 234, egy harmadik 
pedig Sáros megyében 134 ilyen 
forrást nevez meg. 

Reméljük, elérkezett az ideje annak, 
hogy isméi a magyar nemzetet 
szolgálják egészséget őrző, -testet-
lelket gyógyító, iljttó hatalmukkal. 

603 bank, illetve pénzintézet dol
gozott a mai Erdélyben kb." 400 
millió korona tökével. Ezeket mind 
elvették, elvették, bezárták az'isko
lák nagyrészét kiszórták a magja-
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jókat a hivatalokból, még a uyug-
dijtol is elütötték a magyarokat. Ez 
m e g nem yolt elég, betetőzték azzal, 
D Ogy kiutasra szántak a magyaro
kat, Szent Bertalan éjszakáról be-
jteigt'ttek az utóbbi időben és ba a 
magyar kormány fel nem lépett vol
na az ismert eréllyel, a beigért k i 
irtást okvetlen megkezdték volna. 

A bukaresti üniversul csak néhány 
nappal ezelőtt erősen kirohant ami
att, hogy visszaköveteljük Erdélyt. 
Ai l rnundja az Oniverzul, hogy ma-
•ok a magyarék is elismerték, hogy 
grdély lakosságának nagytöbbsége 
lomáo. Magyarország soha sem 
tonta kétségbe, hogy Erdély terüle
ten a román nép többségben van, 
bár nagytöbbségről nem lehet szó, 
díszen az összlakosságnak csak 55 
százaléka esik az ő javukra, a saját 
magok által megtartott népszámlálási 
adatok szerint Mi nem kutatjuk, 
hogy ez az 55 % os többség hogyan 
jött. létre, aki ismeri a román fer
dítéseket, meg van a véleménye 
erről a többségtől is. 

- A dákoromán elméletet, mint ko 
mulytalaot már régen visszautast 
totta a történelem, megállapítást 
nyert, hogy a mai oláh nép nem 
származott a vitéz ókori dákoktóVA 
román és a római két külön loga-
loo. De még ba el is fogaduók bi
zonyos határig a köztük lévő rokon
ságot, sem rómaira, sem románra 

. a mai Erdély területén nem lehet 
kukkauni azóta, hogy Dácia, mint 
római tartomány 251-ben megszűnt, 
egészen 1220 ig. Ezer esztendeig 
nem tudott semmiféle forrás és kútfő 
arról, hogy az egykori Dáciában a 
mai Erdélyben nyoma lett volna akár 
rómainak, akár pedig romáonak. 
Legelőször I I . Endre király 1222 ben 
kiadott Diploma Andreanomban tesz 
említést rolók. Az okirat csupán a 
Bodza folyó közti keskeny sávon és 
a vöröstor'juy i szorosban emiili őket. 

H a-r:u>z olasz származású nagy
váradi kanonok 1241—42 ben a ta 
tárjárás idején keresztül-kasul járta 
Erdélyt, .Siralmas Krónikájában* 
mindenről és mindenléle népekről 
pontosan beszámolt, csak épen ró
maiakról, vagy románokról nem be
szélt. Epen a tatárjárás lett a fordo-
lópout Erdély néprajzi fejlődésében. 
Az orzág megfogyatkozott lakossá-
gáoak pótlására a magyar királyok 
kezdték elősegíteni az erdélyi romá
nok bevándorlását, ami ettől kezdve 
évszázadokon keresztül lolytatódott. 

1265 ben jelennek meg r.z. Olt- tol 
északra, 1326-ban már Biharban is 
feltűnnek. Máramaroeban a " XIII . 
szazad végén hozódnak fel a szer
biai Ibar folyó mellékéről. A mohácsi 
vész idején már Erdély lakosságának 
negyedrésze román illetve oláh. ' A 
XVI. es XVII-ik században még na
gyobb tömegekben özönlenek hoz-

ajusfe i J í a las iWst t t aÉ p a s t j É BMÉjaTl 
n 8o* a török sarcai és sölyos adó
terhei elől. Az 1666. évi fogarasi 
^^ma~-me^sr&mso^a'-t Kár-

ságának már a fele román. 

A vajdaságok u. n. fanarióta kor
szakáról a görög és más idegen 
urak. zsarnokságáról maga Ariceskn 
irja, bogy a faoarióták falánksága 
kényszeríti a parasztot, hogy - vagy 
az erdőbe vonuljon, vagy pedig tö
megesen vándoroljon ki a Kárpáto
kon túlra, vagyis Magyarországba. A 
beözönlés utolsó nagy hulláma a tö
rök fiódollság*megszünése után volt, 
amikor az elnéptelenedett Bánságba 
ngy tódultak a románok, hogy a 
bécsi császári udvar mar óvintézke
déseket tett ellenük. 

A magyar (aj tatárral, tötökkel 
szemben védte magát, védte Európát. 
E történelmi hivatása rettenetes vér
áldozatokat követelt tőle, állandó 
élet-halálharcában elnéptelenedett az 
ország. A Kárpátokon túlról pedig 
jöttek kizsákmányolt és menedéket 
ketesö hontalan bujdosók, akik be 
bocsátásért könyörögtek. A magyar 
nép nagylelkű vendégszeretetével uj 
otthont adott határain belül e jöve
vényeknek, megadta nekik az állam
polgárságot, megadta ugyanazokat a 
jogokat, mint aminőket a. magyarok 
élveztek, nyújtott számukra ' társa
dalmi felemelkedést, boldogulást, elö-

enetelt, kuttnrat, idővéT^gyre gya-
rapodó hatalmat és szerepet. 

' Nem csoda, ha most az Dniversul 
55 százalékos többségről beszél, hi
valkodik Erdélyben. Ez azonban oem 
az ő büszkeségük, nekünk van jo
gunk, hogy öntudattal állapítsuk meg, 
milyen nagylelkű, milyen vendégsze
rető és mennyire adakozó volt a 
magyarság, amelynek halárai között 
így fejlődhetet és izmosodhatott az 
idegen jövevény népfaj. 

Viszont ha ezeketán Bukarest még 
román jogokról beszél és úgy emle
geti a tőlünk elrabolt ezeréves Er
délyt, mint olyan területet, amelyhez 
joga van, sőt történelmi joga van, 
csak azt válaszolhatjuk, hogy a tör 
tenelem és a történelmet (ormáló 
erők hatalmasabbak minden politikai 
cselszövésnél és erőszakosan megvont 
határoknál. A történelem pedig kö 
oyörtelenOI szolgáltat igazságot, 

Az igazság napjának hajnalán ü-
zenjük Bukarestnek, legyen csendben 
és ne lázadjon az igazság és az 
ezeréves magyar jogok érvényesülé
sének láttán. 

Csoknyay József. 

Aki kézírását beküldi 
Zsombók Zultán írónak, érdekes 

grafológiai kidolgozást kap önmagá
ról, jelleméről, tehetségéről, vagy 
másról, akinek a kézírását beküldi. 

Hibaigazítást nyer terveire,ötletei
re és tanácsot kap lek i és üzleti 
•WrieSM1, 'u'tbMémáhaV tmwmr— 

adó* 
mentes Ú J T E L E P E N 

wlettás ablakokkal, , . , 

f f f h e T t S 6 . ' lakásos 
felépített, dólífekvésü, verandás, kertes 
__ h á a e l a d ó . 

Pálokou tóiról bejött és Tövis kör
t ékén letelepült románoknak, hogy 
« utasokat vendégül fogadják, mivel 
j>«t is vendégül logadta aa ország. 
'W történt, hogy a XVTL század 
*e8én Erdély 500 ezer főnyi • lakos-

Részletes levélben fejti ki minden
kinek, lebeiői^aáte-es a megoldások 
módjait olyan, ügyekre, tervekre, 
ötletekre és kérdésekre, melyek -t.er< 
mészetesek és.emberileg elérhetők. ' 

A" rádióból is ismert iró tanácsai
nak azonnal hasznát veheti,^_Egy 
ilyen graiológiai kidolgozás a mo
dern iráslejtés tudományos eredmé
nye és elveti a babonák korából 
megmaradt jövendölés frázisait. 

A válasz díj ját^Ön szabja meg ; 
tetszésszerinti összeg postabélyegek
ben és címzett bélyeges válaszboríték 
melléklendő. 

Gm : Zsombok Zoltán, Budapest, 
62. Postafiók 4 6 . — 

H Í R E K 
Köszönetnyilvánítás 

a kemenesaljai ev. 
egyházmegyének 

Mint r multbeti számunkban 
is közöllük, a kemenesaljai ev. 
egyházmegye Péter és Pál nap
ján Merseválon tartott közgyű
lése Koltai Vidos Dániel egy
házmegyei felügyelő |avaslatára 
táviratban fejezte ki mély rész
vétét vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzónak a leánya 
elhunyta alkalmából. A táviratra 
az egyházmegye vezetősége a 
következő választ kapta a ka
binetiroda utján : 

3900/1940. 

A Kormányzó Ur ó Fő-
méltósága a leánya -elhunyta 
alkalmából Kemenesaljái 
Evangélikus Egyházmegye 
közgyűlése nevében kifejezett 
jóleső részvétért őszinte kö
szönetét nyilvánítani méltóz
tatik. 
Budapest, 1940 július hó 3-án. 

AMBRÓZY államti'kár 
a kabinet főnökhelyettese 

Uj osztálymérnök Celldömölkön. 
Az üzletvezetőség Tóth Béla celldö
mölki oszlálymérnök távozásával 
Bártfai Miklós mérnököt nevezte ki 
az osztályméroökség vezetőjévé. 

Lux máv. igazgató Celldömölkön 
Lux máv. igazgató, kormanyfótaná-
csos több mas máv. igazgató kisére' 
tében csütörtökön délután Budapest
ről sinauton Székesfehérváron át 
Celldömölkre érkezett, ahol hivatalos 
látogatás' tett az állomás főnökségen 
ós a fűtőháznál. Lnx igazgató kísé
retével pénteken reggel sinautón Ta
polca felé utazott. 

Cint és jellegadományozás. A 
kormányzó a pénzügyminiszter elő
terjesztésére Simon József volt cell
dömölki lakosnak, aki jelenleg Sze
geden állampénztári főtanácsos, az 
állampénztárt igazgatói cimet és 
jelleget adományozta. 

Vasúti áthelyezések. A szombat
helyi Uztetvezetöség Tóth 'Béla cell
dömölki osztálymérnOköt Szombat
helyre az ü.v. I I . osztályába helyezte 

penrg Uíll 
Bobárá lett áthelyezve; 

Pénzügyőri athe-lyezéssk. Győri 
István I . tar -pénzügyőri vigyázót 
"Celldömölkről Budapestre a központi 
vámhivatalhoz, Kertész Miklós I I . o. 
vigyázót Budapestről a celldömölki 
pénzügyőri szakaszhoz helyezték. 

Öngyilkos legény. Kozma Béla 
28 éves kemenesszentpéteri legény 
csütörtökön a Rábatöltés oldalán egy 
12 es floberttel szlrenlőtte magát. 
Nyomban meghalt. A flóbert ravasza-
ra zsineget kötött, abba akasztotta 
bele lábát és ngy sütötte el a fegy
vert. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben azt irja, hogy azért vált 
meg' az életétől, mart édesapjával 
állandó viszályban volt. 

A n y a r o z s o t , 
kőrisbogarat ét minden mát 

gyógynövényt 
a legmagasabb napiáron 

v á s á r o l 

DR. MIKLÓS 
gyógynövény nagykereskedés 

B U D A P E S T 
V., Vilmos császár ut 6. Tel: 380-577. 

Elhunyt vasutas. Béressy Sándor 
nyng. máv. segédtiszt szerdán ete 7 
órakor 64 éves korában hosszas 
szenvedés ntán elhunyt. Pénteken 
délután 4 órakor temették a temető 
kápolnájából nagy részvét mellett. 
Hat gyermeke, három menyi , 'három 
unokája és kiterjedt rokonsága 
gyászolja. 

Cserkész-táborozás. A oeildömölki 
Kapisztrán cserkészcsapat már közel 
két hete a zalamegyei Szeotantalfán 
táboroz. A fiók a bír szerint a leg
jobb kondícióban vannak. A cserké
szek-hétfőn órkezoek—vissza nyár" 
nagy táborozásokról; 

Halálozás. Horváth Ilona, Pozsonyi 
Pál oeildömölki máv. altiszt hitvese-
júlins 5-én 45 éves korában hosszas 
szenvedés. ntán elhunyt. Vasárnap 
délután 4 órakor temetlék a temető 
kápolnájából nagy részvét mellett. 
Férje, két gyermeke és kiterjedt ro-
koosaga gyászolja. 

Járásunk közegészségügye az el
múlt hónapban általában kedvezőnek 
mondható. Bárányhimlő fellépett 
Celldömölkön, Nagysimooyiban. Ron
csoló toroklob Kemeneshögyészen. 
Járványos agy és gerincvelóhártyalob 
Dukan. Nyilt gümőkor Celldömölk, 
Magyar gencs, Vönöck és Kemenes-
magasiban. 

Nyári Útitárs. A nyár hónapjaiban 
valósággal szállóige az olvasóközön
ség körében az a könyvsorozat, 
amelyet Nyári Útitárs c/mmel ad ki 
a Palladis. A Nyári Dtitárn a tiszta 
irodalom válogatott gyöngyeit hozza, 
amelyek a legkényesebb igényeket is 
kielégítik, de vonzó es érdekfeszítő — 
tartalmukkal a legszélesebb köröket 
is meghódítják. Most került könyv
piacra a sorozatban Clariasa F. 
Cusman regénye, a .Lelkek harca*, 
amely izgalmas történet keretében a 
lélek mélységeit tárja fel és Etsa 
Inagaki Szngimoto >A szamurájok 
fásya. című bűvös színekkel megirt 
ezo'.ikus regénye, amelyet júüas kö
zepén Pearl Buck >Az édes anya
föld. Nobel díjas szerzőjének .Sárga 
emberek, című kötete követ, bogy a -
sorozatot Gwen Brlstow lángoló ro
mantikától fűtött regénye, a .For ró 
n y á r . zárja le. Ezek az értékes, 
nagy terjedeljnü „ . l ^ e X e J t _ a m i n ő k . . 

kaphatók, most 145 pengőért kerül 
nek forgalomba. — —; 

.1 E l a d ó i n g a t l a n a i t . 
: : Celldömölk• - nagyközségben ..éa-.vA-.. 
dékeo 1. 2, 3 szobás, -kertéi, bérbe
adásra is jövedelmes családiházak, 
kisebb nagyobb főút zooalakon fekvő, 
cagyhozamú, bérházak, üzletházak, 
gazdálkodóházak. — Az ingatlanok 
részben újak, adómentesek, könnyű-
szerrel kifizethetők, terhek átvehetők. 
FAKSz kölcsönös újtelepi házak. 

Kisebb-nagyobb' birtokok, földbér
letek, szőlők, gyümölcsösök, házhelyek 
jutányosait megkönnyített fizetéssel 
vehetők. Tessék bizalommal hozzám
fordulni. 

Csoknyay J ó z s e f . 
ny. Mávvfliűszáki t isztviselő. 



4. oldal. KEMENESALJA 

A F e l s ő d u n á n t u l i 
M e z ő g a z d a s á g i K a m a r a 
j e l e n t i a k ö v e t k e z ő k e t s 

Árvízkárok bejelentése adó
elengedés szempontjából. A Pa. 
Miu. rendelete szerint & rend-
kívüli helyzetre való tekintettel 
az olyan árvízkár-bejelentéseket 
is' rendes időben beadottaknak 
kell tekinteni, melyeket az ár
víz megszűnését követő S napon 
belül jelentenek, be. Az árvíz 
megszűnését a Községi Elöljá
róság állapítja meg és azt testi 
közhírré. 

A gyümölcsvásárok elmarad
nak. Mivel Fejérrr.egyében áz 
idei' kajszibaracktermés — saj
nos — jelentéktelen,' ezért a 
gazdakamara által tervezett 
gyümölcsvásárok nem lesznek 
megtartva. 

Vármegyei 
sületek megalakítása. Az Orszá
gos Törzskönyvelő Bizottság 
most lefolyt budapesti ülése 
magáévá tette a vasmegyei ötös 
bizottság javaslalát a vármegyei 
állattenyésztő egyesületek alap-
szabálytervezetér? nézve. — A 
tervezetek kidolgozásában a 
Kamara is hathatósan közre
működött. 

Alii 
üsző vásárlás.- Az Alföld és 
Felvidék részére 2200 darab 
tehenet és hasas üszőt vasáról 
a földművelésügyi kormány főleg 
dunántúli gazdáktól. A vásárló 
bizottság már megkezdte mun-

mázsakönyvek 
HORVÁTH BÉLA 
k ö n y v - papírkereskedésében 
szerezhetők be legelőnyösebben 

A német és az olasz győzelem 
titkai. Heteken keresitfll ámulta 
oéate a világ att ar. egész világtör
ténelemben páratlan iramot, amellyel 
a német és az olasz hadsereg szinte 
órák alatt elintézett olyan ha< 

évszázad elölt még éveken kérésztől 
véreztek az enrbermilliók. Egy alap

ként hull le a látyol v -mik - voltak 
á s o k : i .titokzatos, fegyverek, Jame-
lyeknek a tengelyhatalmak diadalai
kat köszönhetik. EzekrOl az nj fegy
verekről számol be rendkívül érdek
feszítő képek kapcsán Tolnai Világ
lapja legújabb számában. TOmegnyi 
tudományos népszerűsítő" cikk, f i -
oomrerelQ novellák a mai magyar 
irodalom l e g j o b b oevü íróitól, gaz
dag rejtvény rovat s főként az aktu
ális és eredeti képfelvételek es tér
képek kincsesbányája okozza Tolnai 
Világlapja páratlan .népszerűségét. 
Egy szám ara 40 fillér.- ' = 

kaját Felsődanántúlorws. Érdek
lődők forduljanak a Felsődanán
túli Szarvasmarhatenyésztő Egye
sületek Szövetségéhez, vagy 
Gazdakamara, Szombathely 
címre. 

Anyaszénát, zabot, búza és 
rozsszalmát keres a honvédség, 
— közvetlenül a termelőktől 
fáradalmak-, bérgazdaságok-, kis-
és törpebirtokosoktól) való meg
vásárlásra. Címek : Honvédélel
mező raktár Szombathely, — 
Székesfehérvár, — Sopron, — 
Hajmáskér — és Nagykanizsa. 
Bővebb adatokat az eladni szán
dékozó gazdák a fenti Honvéd
élelmező raktáraktól kérjenek. 

három hónapos tejgazdasági ellen 
őri tanfolyamra, Keszthelyre, 
mely augusztus 1-én kezdődik 
18—35 év közötti érettségis 
egyének, oki. gazdák, oki. me
zőgazdák, vagy tejipari és mező
gazdasági szakiskolát végzettek 
részére. Érdeklődők forduljanak: 
Gazdasági Akadémia Keszthely 
címre a részletes pályázati fel
tételek megküldéséért. 

A vasárnapi munkaszünetet 
a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel a földmüvelésügyi 
miniszter július hónapra felfüg
gesztetté. 

A nyers marhabőr áraknál az 
Arellenőrzés Országos Kormány
biztosa további 10 fillér kilón
kénti áremelést engedélyezett a 
már régebben maximált árhoz. 

| gösen'kérni (Bpest, V. Aulich u. 
8. sz.) 3 évesnél idősebb juhok, 
Kosok, szoptatós és hasas juhok 

I nem exportálhatók. Az érkezési 
i súlyhatár legalább 40 kg dara

bonként és legalább 50 száza
lékos búskitermelés. Árak: ürü
ért 90 fillér, anyajuhért 60 fillér 
élősúly kg-ként. A tiszta vasúti 
szállítási dijat a gazdának teljes 
egészében visszatérítik. 

40 pengős minimális ár mellett 
kötik az új repcetermelési szer
ződéseket. Nemesített vetőmagot 
kedvezményes áron és az új 
termés elszámolásáig hitelezve 
kspnak a repcetermelők.- Ha a 
40 pengős minimális árat 19*1-
ben hivatalosan felemelnék, a 

ibözetet a-^Fotora « 
iefonek"'.megtertlí. 
magvak termelésének Az' olajos 

vmSS&m reTtelmslr^^pTarrirdek I , | ^ ? I w y ^ t o t a t a " ^ 
elbocsátani nem lehet. A csaiád-

Egy vagonnál "nagyobb tűzifa | talán cseléd "megkapja konven 
készletet a'június 30-iki állapot 
szerint mindenkinek be kellett 
jelenteni július 8-ig bezárólag I 

A kecsketenyésztés fellendí
téséért a Felsődunánlúli Gazda
kamara javaslatot terjesztett a 
földművelésügyi kormány elé, 
melyet 3 pontban foglalhatunk 
össze. 1. A köztenyésztésre ér
vényes törvényes intézkedések 
(állaltenyésztési törvények, sza
bályrendeletek) a kecskeállo
mányra is kiterjesztendők. 2. 
Állíttassák fel valamelyik állami 
gazdaságban tenyészállatimport 
utján egy kecsketörzsnyáj. 3. Az 
így létesült állami kecsketörzs
nyáj az arra érdemes és rászo
ruló közületeket, magántenyész
tőket lássa el megfelelő tenyész-
anyaggal. 

A mezőgazdasági munkások 
bevonulásával kapcsolatban ki
vételes kormányrendelet jelent 
meg. Ha egy leszerződött mun
kásnak kell bevonulni, akkor 
joga van maga helyett megbíz
ható és munkaképes helyettesét, 
kijelölni 48 órával az aratás 
megkezdése elölt. Ha az erede
tileg szerződött munkás aratásra, 
hordásra, cséplésre visszatér, a 
helyettes is helyén maradhat. 
Ha a közösen szerződött mun
káscsapat a bevonult helyett is 
elvégzi a munkát, akkor a be
vonult csak a fele munkabért 
kapja meg, a másik fele azoké, 
akik helyette dolgoztak. Ezért a 
munkaadó felelősi A munkaadó, 
ha közerővel pótolja bevonult 
munkásait, — az elért megta
karítást köteles a bevonullaknak 
kiadni I Közerővel való aratás 
esetén a munkaadó kh-ként 30 
kg gabonát köteles csépelt, át
rostált állapotban kiadni a köz
erővel learatott terményből. — 
Aratógéppel való learatás esetén 
a bevonult munkásnak az arató-
rész 40 százaléka kiszolgálta
tandó. Vita esetén a főszolgabíró 

ciós földjét. Ha van egy eltar
tottja: a konvencióé földön kívül 
megmarad a lakása és tüzelője, 
állattartása, tejjárandósága. — 
Betegellátás jár. Gabona és pénz 

Július 81-ig lehet hízott, nytrottrfiienr 
— ugyanis mint tudjuk — r a 
kincstártól kap segélyt — még
pedig a családtagok számától 
függően. ~: :..'. , \ , -

vágott juhot exportálni Német 
országba. Bejelentő űrlapokat a 
Magyar Állat- és Állati Termékek 
Kiviteli Szövetkezetétől kell sür-

28 szám. 

Az 5 ezer lakosa Sümeg 
község 8 waggon 

ócskavasat gyűjtött 
Példátlan sikert ért el Sümeg köz

ség a vasnapon. A lelkes, alig 5 
ezer lelket számláló község egy nap" 
alatt 80.000 kg. ócska fém-, és 
vashulladékot gyűjtött Össze. Ez az 
eredmény igazolja -a Fémgyüjtöt, 
mert kiderült, hogy az ország terü
letén óriási mennyiségű, nyersanyag 
hever felhasználatlanul. Az országos 
nagytakarítás most olyan mennyisé
gű nyersanyaghulladékkál támogatja 
a magyar feldolgozó ipart, amelyre 
még a legoptimistább szakértők sem 
számítottak. — A sümegi vasnappal 
párhuzamosan Zalabér kisközség 
példánl 1 waggon hulladékanyagot 
szolgáltatott be, ami szintén meglepő 
eredmény. Valóságos nyersanyag
bányák nyílnak meg a vidéki fal
vakban és városokban. Minden d i 
cséretet megérdemelnek a hatóságok 
is, melyek nagyban hozzájárulnak- a 
sikerhez. Az említett két községben 
a zalabéri körjegyzőség, Grasaano-
vics Ottó ffijegyzO, Miklósi Fereno 
adóügyi jegyző és ' Petényi Tibor 
közigazgatási jegyző fejtettek ki 

tevékenységet, t 
A budapesti vasnapok előkészüle

tei ia megtörténtek, jazonban kívül
álló technikai okok miatt, azoknak 
megtartását egyelőre el kellete ha
lasztani. A Fémgjüjtó — amint azt 
jelentettok — július 10-ére tervezte 
a fővárosi vasnapok megtartását. Az 
nj időpontról a Fémgyüjtő részint a 
sajtó, részint a rádió utján tájékoz
tatói fogja a" közönséget. ~ 

Megjelelent 
a repülők lapja 

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő 
Alap támogatásával szerkesztett re
pülésügyi folyóirat, a Magyar Szár
nyak júliusi uj szama ismét a szo
kott bó tartalommal jelent meg. A 
szépen illusztrált folyóirat vetető he
lyen emlékezik meg a Kormányzó 
Úr tiszteletére rendezett légi felvonu
lásról, majd a szokásos repülőkróni
ka, gftpismertetés, műszaki, ifjú re-
pülői és regényrovat mellett [érdekes 
még Bisíts Tibor repülőőrnagy be
számolója a nyugati habomról, Já-
nosy István főszerkesztő ismertetése 
az olasz légiflottáról, Sebesíes László 
cikke a nemzetközi hírirodák •vad
kacsairól*, Prugberger főmérnök is
mertetése a folyadékhűtéses motorok 
fejlődéséről. A lap hozza e szamaitól 
kezdve, mint hivatalos lap, a Magyar 
Aero SzOvetség közleményeit is. A 
nagy terjedelmű lap ára 00 fillér. 
Mindenütt kapható.. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal (Ollói nt 12.) kívánatra 
díjtalanul kfltóV-— 

Készült 
" a könyvnyomtatás feltalálásának 

. _500-adik" esztendejében 
DINKGREVE NÁNDOR 

kouy viiywudájábarr, CetldO«fftto^ -

M a g a s é p í t é s i ! 
pincés, - rolettás ablakkal ellátva, 

szWvai, 9Btí családi ház 
jó - fekvéssel jutányosán, e iad6. 

H i r d e t é s e k e t 
f e l v e s z ü n k . 


