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Zavarkeltés. 
Háború van. Ilyenkor sokféle  akarás dol-

nosik egy közéletben. Eleősorban ae ellenséges 
propaganda veszi kezelésbe B lelkeket. Ném 
is gondolja a napi nehézségek között szalad 
Káló ember, hogy mikor és hol kapja el ez a 
veszedelmes munka, amely rendszerint a leg-
zseniálisabb módszerekkel dolgozik. Észre sem 
vetted éB elégedetlen vsgy a háborús gazdál-
kodás minden köteles és tervszerű intézkedé-
sével. Nem magadtól teszed. Megdolgozott a 
zavarkeltésre törekvő ezolgálat. 

Da tovább megyünk. Nemcsak a szürke 
embert éri el napi robotja közepette ez az 
aknázás. Tessék csak a turáni átok oimen kö 
zénk dobott csóvára gondolni. Az idegen, ennek 
a nemzetnek lelki világától teljesen távoleBŐ 
szolgálat találta ki abból a célból, hogy min-
ket egymásra uszitson, hogy saját magunk 
előtt is egy veszekedő, széthúzó, egyenetlen 
kedő népnek tüntessen fel. 

ÉN megfertőzött  egy egész nemzetet. 
Magyar ember soha szájára na vegye ezt 

a vádaskodó zöldsége'. Tudja meg, hogy suti-
kor saját magát vádolja ezzel a „turáni átok"-
nak nevezett marc*ngolással, akkor a legördö-
gibb zavarkeltésnek a karmai köaé került. 

Sokféle  válfaja  létezik ennek a minket 
öpszebolonditó ktllső akarásnak. Nnm érdek 
telen dolog foglalkozni  a kérdéssel és nyito-
gatni a vakságra olyan hajlamos szemeinket. 
Az sem egészen utolsó fogáBa  e jeles zavart-
keltő munkának, amikor a nemzet élenjáró 
embereit kezdi ki. És milyen könnyű. Ma csak 
rosszat kell valakiről *llitani. Legnagyszerűbb 
befektetés.  Azon pillanatban hajlandók vagyunk 
leütni. 

Bs, hogy tisztán lásson mindönki, aki látni 
akar, meg kell figyelni  a következő szinte 
általános jelenséget. Legtöbbször magyar em-
bereket ér utói a népszerütlenitésre való tö-
rekvés ördögi merészsége. Igen gyakran fel-
található ez a szándók a magyar ujságbelü 
szolgálata körül is. Még Ady Endrére ÍB rá' 
került a sor. Ez a munka már kikezdte a 
legtragikusabb soreu és a magyar jövendőbe 
olyan mélyen előre látó nagyszerű nmgyar 
látnokot is. Igy megy ez a magyar élet egész 
vonalán. Nem egyszer nemzetünknek egész 
szellemi élcsapatát igyekeznek népünk bizal-
matlanságába ktverni. A logika helyes és régi. 
Leütni a pásztort, a nyájjal könnyű elbánni. 

Ebben a küzdelemben nehéz megtalálni 
h védekezés módjait. Nehéz, mert a bomlasztó 
munka nem dolgoziu nyilt fegyverekkel. 
Alattomos, sötét és mindenre képes utjai ki-
fürkészhetetlenek. 

Nincsen is más módja a védekezésnek, 
mint a nemzet egészséges lelke. Az öntudatos, 
m a veit magyar emberek összefogása  assal a 

ellenséggel szemben, amely tolvaj mód 
;i-'.rs közénk lopózkodott és ott pusztítja Bo-
cinkat. 

Egy háború a nemzettől nagy áldozatokat 
> övetel. A véráldozatokon kívül követeli a 
nemzet minden egyes tagjának feltét  en enge 
delmeBSégét, fegyelmezettségét  és a végső 
győzelemben való megingathatlan hitét. 

Ilyenkor a nemzet nem érhet rá assal 
foglalkozni,  hogy sérelmeit, panaszait teregeti, 
tizek a boldog békeidők siórakoiási körébe 
tartozó kedvtelések. Mindaa, aki ezzel foglal 
kosik, aki akár politikai vonalon, akár gazda-
sági területen többet akar, mint, amit elbír egy 
háborúban álló nemzet képessége, ai akarat 
lanul is gyengíti a nemzet küsdőképességét. 

Gyrngiti a belső ellenál'ás frontját,  mert elége-
detlenséget sili és ezzji nyugodtan állítjuk, 
az ellenséges propagat ta munkáját támogatja. 

Mondjuk csak mep ugy, ahogy van. Ma 
elégederlenséget könnyj szicar.i. Ugy háború-
ban sok minden kényelne hiányzik a polgár-
nak. .ai Bem kell, m;nt felsorakoztatni,  az 
ellenséges szájízben megfürösztve  hangoztatni 
ezeket a kényszerű hiányokat. Készen van a 
legtökéletesebb bomlasztás. 

Vigyázzunk tehát minden lépésünkre. Fo-
gadjunk okos bizalmatlansággal minden olyan 
törekvést, amlyik sokat attar közöttünk vagy 
hangos ígéretekkel menti a helyzetűnket. Ma 
nem lehat felrecsuszni  senkinek. Elég volt 
egyszer. 1918 ban éppan eléggé kikészítette 
nemzetünket az a balgaság, hogy hallgatott 
ezekre a zavarosban halászó világmegváltókra. 

Hisszük, hogy a szörnyű példa még élón-
ken él a magyar lelkekben és soha nem felej-
tik el azr, hogy egy nemzet saját sírját ássa 
meg, amikor idegen befolyásukra  elveszíti 
józan es«ét. 

Eredmények. 
Legfőbb  nemzeti érdekünk, hogy a mai 

rendkívüli időkben minden magyar embnr mun-
káját a közösség szolgálatába állítsuk. Ó vakod-
junk & h&ngcG jolo*av»£.ól és a politikai vi-
szálykodásoktól, amelyek szétforgácsolják  az 
erőket és akadályozzák az építő muukát. Kelle-
mes kötelesség ha olyan eredményekről szá-
molhatunk be, amelyek fejlődési  lehetőségeket 
jelentenek a magyar tömegek számára és az 
alkotó munka értekét bizonyítják. 

Ilyen nagyjelentőségű esemény volt er-
délyi életünkben, hogy huBVdí ünnepén Banffy-
hunyadon kigyulladtak a viílanyok es két év-
tized hiábavaló kísérletezései után végre meg-
nyílt Kalotaszeg magyar községeinek villamo-
sítására is a lehetŐBég. A villanynak Bánffy-
huuyadra való bevezetését az Erdélyi Párt 
megalakulása óta szívügyének tekintette. A 
belügyminisztérium városi Ügyosztá'ya a lehető 
legnagyobb megértéssel es szeretettel párt-
fogolta  a terv valóra váltását és ennek kő 
szöohető, hogy húsvétkor üzembe lehetett 
helyezni a villamos vezetéket. Nem kell külön 
fejtegetni,  hogy a város életében milyen ered-
ményt jelent a villamosítás. Az egyéni kenye-
lem szempontjain tul, a gazdasági fejlődés 
olyan útjait nyitotta meg a város lakossága 
előtt, amely anyagilag is csakhamar éreztetni 
fogja  áldásos hatását. Ugyanekkor azonban 
ast is figyelembe  kell venni, hogy a BAnfiy-
huoyadra vezető viílamoshuzal a községek 
egész sora mellett halad el és alkalmat nyújt 
arra, hogy könnyű szerrel bevezethessék a 
villanyvilágítást. Így villanyhoz juthat Sztána 
község és Sztána-fürdó.  Ez a festőien  szép 
vidék eddig is népszerű éB kedvelt nyaralóhely 
volt. Oondoljuk csak el, hogy az idegenforga-
lom szempontjából milyen jelentőség', ket jelent 
as a tény, hogy a vendégek nincsenek a 
petróleum vagy gyertya világitáe kényelmet-
lenségeinek elviselésére kényszerítve. Uj épit-
kesések, tőkebefektetések  sorozatát nyithatja 
meg a villamosítás. 

Kalotaszegen hasonló a helyzet. Ezt a 
vidéket is a legnagyobb sieretettel keresték 
fel  nemcsak as erdélyiek, hanem ai erdélyi 
vidékek Biépségeinek megismerésére vágyó 
anyaországbeli testvéreink, sőt a külföldiek  is. 
A villamosítással most itt is megsokszorozód 
nak aa idegenforgalmi  és gaidasági lehetősé-
gek, ugyanekkor pedig a benszül&tt lakósság 

eddigi élete is gyökereiben megváltozik. Olyan 
eredmények ezek, amelyek minden hangos 
dicsek vésnél többet mondanak. Az Erdélyi 
Part a tömegek jövendője érdekében dolgoiik 
és minden alkalmat felhasznál  olyan megvaló-
sításra, amelyek ezt a célt szolgálják. 

Eaon a helyen kell megemlékeznünk arról 
is, hogy a kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztériumban az Erdélyi Párt központjának 
valamint az Erdélyrészi Gazdasági Tanácsnak 
és Hiromszék vármegye törvényhatósági bi-
zottságának együttes eljárásra elhatárolták 
egy, a Szent Anna-tóhos vezető útvonal meg-
építését. 

Uilismeréssnl és örömmel kell feljegyez-
nünk magyar életünknek ezeket az eredmé-
nyeit, amelyek például kell ssolgáljanak arra, 
hogyan kell értelmezni a komoly és hasznos 
muukát. Ha törekvéseinknek a magyar nemzet 
összessége is hasrnát látja, ugy nem dolgoi-
tunk hiába, mert mindannyiunk életének leg-
igazibb hivatása az egyetemes neníBeti szem-
pontok szolgálata. 

A csiki székéi? fuvówkar  felállítása. 
A 79. kiegészítő kirendeltség tiszti és 

tartalékos tisztikara 1942 évi április hó 14 én 
(Kedden) délután 6 órai kezdettel tea délutánt 
rendez, Csíkszeredában, a Vigadó nagytermé-
ben, a felállítandó  csiki székely fúvós-zenekar 
hangszereinek beszerzési költségeire. Belépő-
díj 2 Pengő, de felülfizetéBeket  a cél teljes 
sikere érdekében Bziveeen elfogad  a rendezőség. 

Erre a híradásunkra különösen felhívjuk 
Csi'u vármegye közönségének figyelmét  és kér-
jük fogidja  megértő támogatásába a fúvós-
zenekar felállításának  tervét. 

Csíkszereda városának minden adottsága 
meg van ahoz, hogy megfelelő  zenei kulturát 
teremtsen a város falai  kőzött. Ennek legfon-
tosabb része egy megfelelő  fuvós-keret  léte-
sítése, amelyet moat a kiegészítő tisztikara 
olyan nagyszerű kezdeményezéssel megvalósít. 

Hisszük, hogy közönségünknek közismert 
kuhur^rzéke és áldozata az első hivó szóra 
ös izzadj a a hangszerek beszerzésének ÖBSZOS 
költségeit. További kérdések a zenekar műkö-
désének biztosítása. Ez terméssetesen osak ugy 
képzelhető el, ha annak költBégvetésszerű 
kiadásait a Vármegye, Csíkszereda város és 
a Magánjavak vállalják. Abban a pillanatban, 
ahogy a zenekar fúvós  részének mint keret-
nek bíz ositva van a hivatásos állandósága, 
nyomban megoldódott az utáiképzésnek a kér-
dése és ennek a keretnek vonósokkal való 
megtöltése már megnyitja az utat egy elfogad-
ható ?enei élet megteremtéséhes. 

A vállalkozás nem emberfeleti.  Egészen 
keresztül vihető csak kulturlelkű, megértő em-
berek kellenek hozzá. Itt rendelkezésre áll a 
megfelelő  tudásu éa felkészültségű  karmester 
valamint a vonósanyag. Csupán a fúvósok 
ügyét kell biatositani. Azt a költséget pedig 
ami ehez szükséges igazán megérdemli vállalni. 

Nem szégyen bevallani azt, hogy kultu-
rális életünk és munkánk roppant szegény, 
zenei kulturánk pedig egyenesen 8 semmivel 
egyenlő. Semmi nem hiányzik azpnban min-
dennek a pótlására mint ai anyagi áldosat. 
Ezt kérjük most mindazoktól, akik élenjárnak. 
Itt zenei téren sok akarás hoizáértóa éa lel-
kesedés létezik. Csak a hóna alá kell nyúlni 
ennek a sok adottságnak és meglátják értékes 
eredmények születnek. 

Mindenesetre mi közönség mutassak meg, 
hogy megértettük a kiegésiitft  tisztikarának 
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dicséretreméltó keideményezését. Vigyük el 
erre u igaián kulturális oélt szolgáló tea-
délutánra a legimposánsabb megnyilatkozását 
annak, hogy akarunk már valami kulturális 
ssépet is teremteni. Adjunk bátorítást és lendü-
letet a oselekvéBre aioknak, akik helyietük-
nél fogva  a kérdést tetd alá kell honák. 

Egyébként örömmel köaölhetjük, hogy as alig pár 
napos keademényeaéB as egén társadalmunkban nagy-
Biertt visszhangra talált. Még tulajdonképpen nem 1B 
volt alkalom aboa, hogy a zenekar felállításának  kér-
dését aaélesebb körben ismertessük, de akik tudomást 
szereztek azok igazán leglelkesebben Járultak hoziá a 
gondolat kivitelezésében. 

Igy elaó napon már a követkeai adományok ju-
tottak ei a bangaaerek beszerzési költségeire : 

Fejér Béla 120 Pengő, Ajváaa Árpád, Dóczy 
András, Czell Sörgyár 100—100, Szása Qarő, Caeh 
István, Transsylvania Bank, Gál Imre 60-50, Dr. Z v 
kariás Jené éa llanó 40. Máté és Rákosi 40, Kará-
csony János 30, O ivá'h látván főhadnagy,  Lux József, 
vitéa Dr. Nyergea Gyula, Dr. Kolctnbáo József,  Dr. Erőss 
Pater, Dr. Balogb L*jos, Dr, Qál Antal, Marosvásár-
helyi Bank fiókja,  öav. Vákár Lajosoé, Pap Károly, 
Fenke Ferenc, Dr. Balásay Kálmán, So'ymosay Káro'y, 
Nurldsány Andráa, Nurldoény Márton, és Gana-Uaem 
20-20, Kovács Daaaő 10 P. öuieaen 1060 Pengő. 

Tehát egyetlen nap alatt 1060 Pangót hozott 
öaaae a társadalmunk lelkessége. Azt jelenti, hogy 
caak ember kell mindennek ea élére. A többit megérti, 
támogatja ea a mi derék ÓB minden kulturális kezde-
ményeaéat olyan Baeretettel felkaroló  közönségünk. 

A fenti  költség terméBaetesen még igen CBekély 
aboa, hogy zomoly munkához lehesaen kezdeni. Da 
tndjnk, hogy BtiveBen fog  bekapcsolódni a mozgalomba 
mlodsnki, akihez eljut a megmozdulás blre. A kérdést 
állandóan felBalnen  tartjuk éa közönségünket tájékoz-
tatjuk, mert tudjuk, bogy szereti a felvetett  gondolatot 
és legboldogabb lesz ha megvalósítva látja a város 
falai  között egy élénkebb zenei életnek a megindulását. 

A hűség hőse 
zágoni Mikes Kelemen. 

Égboltunk legszebb állócsillagainak egyike a 
Sirius. Tündöklő fénye  igézetaa ragyogással eugáralk 
felénk.  Ha látja a szem, mns'zl, elérhetetlen, titok aa 
tos világok létén tűnődik a lélek. 

Do a megyar égbolt IB tnle van olyan fénylő 
magyar csllagokkal, amelyek örökkön szénák a tCzst, 
a fényt,  a Bzépséget a hirdetik ragyogásukkal, létükkel 
a magyar örökkévalóságot. A magyar égboltnak ilyen 
örökkön fénylő  caillaga zágoni MÍÍOB Kelemen, BB 
ősnemes saékely család Barja. 

Ha nevét hallja a magyar, átmelegszik a lélek 
a meghatottságtól éa a büszkeségtől. Meghatottságot 
azért éraünk, mert Istentől kepott egésa földi  életét 
egy éraéanek — a szív legnemesebb érzésének, a 
szeretetből fakadó  hűségnek Bzer telte. Büszkeséget 
aaért éraünk, mert nlnca nép a világon, melynek fial 
közül, valaha, valaki aa Igaz és örök hűséget oly 
fenégesen  tudta volna megaaemélyesltenl, klteljasUenl, 
mint Hrdély fla,  aágooi MlkeB Kelemen. 

Életének nehéa, de a magasztos magyar sorából 
adódé állomásai korán ielentkestek. Apró klB fln  volt 
még, mikor édesapját, Thököll Imre hü emberét, Foga-
raa várában Halater osatrák generállá klvégeatette. 
Zsenge gyermeki aalvére kapott sebe, a Rákóczi feje-
delem udvarában gyógyulgatott. Alig 17 éveB ée már 
apródja a nagy fejedelemnek,  Rákóczinak. 

A aaép, lányoaarcu aprődocska egésa lénye — 
fejedelmi  urának köaelében — megtelik mélyBégeB 
tisztelettel, rajongó szeretettel ugy, bogv a Fejedelmet 
Boha többé olbagyd nem tudja. Mikor Rákóczi csillag-
jára a bujdosás érnya ború', Mikes akkor ffm  tétová-
zik ; hÖBigesen dobogó tzlvr tudja mit leli tennie. 
Ölként megy feĵ de-m!  unva! sz? míf'-Vbbi'  ra vele 
marad jóbt.n, ro tibec bMta napjfiif  D r. f  j'd»l> ni 
halála után sem mugc h>.'2a, Rodistőban marsd, mlatba 
holt urának alrját ls őrizni eksrná. 

Mikor rádöbbenünk Mikes büaégánek nsgysz rü, 
csodálatoa voltára, ogy érezzük. bogy i'yen elszánt, 
ilyen szívós ea ilyen megrandilhetatlen, csak székely-
magyar aalv lehet. Da aat ia érezzük, hegy e Nagyon-
Nagy Urnák, Atillának a lelke Izzik aa Ilyen kemény, 
elszánt nagy magyar akaráaban. Ilyen lélek megnyllnt-
koaáaokhan lobo® a sokat emlegetett .saékely lélek", 
ami nem máa, mint aa örök magyar lélek. 

Körösi Csorna Sándor egésa életét aaeotelte a 
teatvérkeresós áldoaatoa munkájának. Zágoni Mikes 
Kelemen salntén egész életét odaadta, rátette a Hőség 
szent oltárára Erdély, a Székelyföld  teremtette micd 
két Héroszt és áldoaatnk nem volt hiábavaló. 

Aa élet Bokaaor bebizonyított Igazsága as, hogy 
eaen a földön  minden életlehetőség tora és satnya, 
aaaá válik, ba a lélekből hiányaik a hÜBég saent éraéae. 

Gondo'juk el, milyen aa olyan magyar, akinek 
lelkiben nem laaik a Hazához való saent éB áldoaatoa 
hűség ? I Milyen aa olyan lélek, melyből hiányaik as 
Bgyházáhoa, vallásából való Maég, ahoa a valláahoz, 
amelybe ő már beleeaületett, amely már szülein keresz-
tül el volt rendelve előre neki ? I 

Milyen aa a családi élet, melyből hiányaik az 
egymás Iránti hűség, melyre a vallás, a anlv és a lélek 
tesai a koronát?! i 

Milyen aa a katona, aki nem hű a aásalóhoa? 
MUyen az a pártember, aki nem ismeri aa elv-

hüséget? Milyen aa a munkáa, legyen szellemi, vagy 
testi, aki nem hű mnnkájáhoa, kenyéradó gaidájáhoi ? 1 

Hűség nélkül nincsen életlehetőség ezen a főidőn. 
Legyünk büsakék ml magyarok arra, hogy a mindenek 
fttlStt  való Hűséget egy székely-magyar óriás áldozatán 
kereaatül láthattuk meg a legremónylbb sugárzásban. 

Ki ne tndná, kl ne enrlékesne arra, bogy a ma-
gyar éB világtörténelemben feJjegyiett  hűtlenségek 
milyen sokaaor éa milyen helyrehoBhatatlan veszedel-
meket zúdítottak aa országra, országokra? D* hány-
szor dönti veszélybe magát aa egyest is a hütlet?ég ? 

A hűségre való nevelést korén kell kezdarl. A 
könyvéh-a, választott mnnkájáhoa hűtlen gyermek le-
marad mindenhonnan, mert aa Idő nem vár senkire A 
Hüaég, aa élet, a munkB, alfája  és ómegája. 

Mlkea, a hűségén kereaatül vállalt Soraán, soha-
sem panasaoikodott. Egyetlen ?gyszer tör fel  szivéből 
a kin B aat Igy mutatja meg „A bujdosáaban IB buj-
dosnunk kell — Isten flr-fso  meg annak, all oka*. 

Bujdosóba nem meddő. Örökösön dolgoMt. Lag 
főbb  müve: Tőrökorsaági Ltveiel, melyeket o«aynén-
jéhez in. Irt öaszes?n 207 levelpt. Az »)«őt Irta 27 éves 
korában, a legutolsót 69-évea korában. Van BZOO 11 «bl. 
mintegy 15 kötet kézirata, a Magyar Nemaetl Módúm-
ban Es a 15 kötetnyi keairst fordítások  és ru«g ts.ló-
dig várják kiadójukat. 

Mennyi idegen lelkiségű könyvet dobnak eoksaor 
a magyar olvasó asztalára. Milyen jó lenne, ba a Mikes 
fordításai,  amelyek legnagyobb rísst vallásos lárgyuak, 
kiadásra kerülhetnének, hogy namaete mo|iamerhetné 
ilyen irányn munkálkodását Is. 

Mikes nyelve csodálatosan iaes, zamatos. Ha semmi 
másért nem volna érdemes Hadai fordításait,  pusztán 
nyelvezetéért 1B érdemi s volna. Egyik életrajz írója 
aat Írja nyelveaeteről. .Nye! :e küiön értéke Irod al-
munknak. Holtáig ezéfee  y ez a nyatv". Mishol megio< 
aat olvaB°uk: „Mikes szü őfildjének  nyelvéből 61, eat 
a klnciet órai változatlanul írásaiban.* 

Es a megállapítás hü, mert Mikes olvasásakor aa 
aa éraésűok éled lékünkben, hogy saaval mint igaz 
gyöngyök azórodnak ajkáról. 

Es Mikes lelkében, nemcsak a szeretetből fa'íadó 
á-dozatos hűség élt. Lslke valóságos klnc K-Bbácva vo t. 
U.t virult Jnikóbeo a va lésoísán is a szfi'ő'ö'd  Ir.értí 
szeretet értése 1'. Egyik levelében azt irja U y az -
retem Rodostót, bo.;y sohasem felej  he'em el Zlgont." 
Mondásán a fájó  ailvbe, visszahulló könnyek özönét 
érrzsük. M?gbató, bogv fájdalmával  nsm házal, nem 
panaszkodik, pedig a .Ziuzalkától* kapott szl^ebe i-
örökké véraik. 

Bujdosásának állomásai: Franciaország, Galllpo i, 
Drlnépoly,J^nlkő. Rodostó, KonBtaiit'nápo'y,Caí<rsb*oda, 
Vldia stb. XXXVII levelében fiJje«yzl  Mikes, hogy 
Rodostóró' Bercsényi nr enagrammot csín áll e* 
jött kl belőle „Oitorod". 

Mlkea áldozatos életét 1761 ben fejezte  be. Meg 
hilt Rodostóban, pesthben. 

Rtkóczlnak és bujdoió tárasnak hamvait 1906 bon 
b ziboata n Nemzet feîgysl-ta,  d* a His«g hő'e, Mi-
kes, ma IB Rodostóban nyugszik. Névtelen sírban á.ao-
dik Imádott azUIőföldjiról,  Z Egontól. Mikest hűsége 
elvitte idegen földre  s holtában ae lehet Ittbon. 

TrsgUu3sn igaz Lévaynak saép versrora Mikesről: 
Egyedül hallgatom, tenger mormolását, 
Tenger habja felett  futó  szél zúgását 
Egyedül a bujdosók köaül 
Nagy Törökországban. 

Mlkea a magyar Égbolt aa a, csillaga, mely mér 
több mint ké« évazázsda ragjop. Ó a turucdők «zelld-
fényü  álló csillaga, aki áldozatán, életáldozatán kereaa-
tül, tanította éa tanltja Nemaetét aa örök hűségre. 

É< mikor volt minden magyarnak salvében, Isiké-
ben, munkfcjaban  élő és megnyilatkozó igaa Hűségére 
nagyobb aaükség, mint moat, eaekben az ádozatte'jes, 
történelmi nagy Időkben?! J. M. B. 

Mit követel Finnország az uj Európától ? 
Népi elvek helyett a földrajzi  és gazdasági egysag elvének 
érvényesítését kéri Finnország a határok megvonásánál. 

He ainki, .B. L " 
A nemzetközi dipinméc'a legnagyobb aat nzicléja 

"gy moat megjelent flon  könyv. — A könyv sznraóje 
Jalmarl Jaakkola tanár, elme pedig: Problémát Fhn 
ország keleti határain. 

A könyv részletes történelmi áttekint-sí uyuji 
Kelet Koré ii ÓB a Kola falszigetre  vonatkozólag. mBjd 
azzal n nyomáeeai foglalt  oslk, amaly Siovjet részről 
ennek a területnek finn  lakosságéra neheiedett. Végűi 
kitér a könyv Finnország keleti határalnnk jövőbenni 
blatosltására és erre vonntkozólag a Saovjet Köztársa-
ságok elmére pontokba fog'alt  flon  kBveleléaeket irá-
nyit A pontok világosak, egysaerüek, mhdenki azámára 
első pillanatra érthstősk éa méltányosak éa együtt: 1 
A fim  kU'ügymlnlBzter'utnboz Igen közel olló Jalmarl 
Jiafctola  tenár könyvének befejező  réezét szószerinti 
fordításban  LöaöljÜk: 

1. Fina résaről a Siovjet Köztársaságokkal szem-
ben támasatott követelések a következő tényeken 
alapulnak: 

*) Aa aa óriási méretűre megnővekedett veaaély, 
amely Flnnoraaágot éa Fennoakandlát ai utolsó busa 
esatendő folyamán  rfnd>z?rssen  fenyegette,  radikálisan 
megaaüntetendó 1 A biztonság érdekének ée as nj Bnrópa 
békéjének megfelelőon  n flon  keleti határok kérdése 
végérvényesen akként oldandó mag, hogy Finnország 
és Femoskandia főidrajai  éa gaadaaágl egység legyen, 
ami egyébként történelmi hagyományokon Is alt pisik I 

b) Fenroakandlának a mai Flanoreaágtól keletre 
és délkeletre fekvő  résaelt a flon  tul tura hatja át és 
tette művelté ÓB ea aa egéss terület nemcsak föld-
rajallag és gazdaságilag, de kulturális téren la aárt 
egységet képea, amelyet éles határvonalak válaaatanak 
el a Saovjet köitársaB&goktál. 

c) A Siovjet Köztársaságok hatalma alatt, ezelőtt 
pedig a cári uralom a'alt hosszú éveken keresetűi ősi 
éa tekintélyes aaimu flsn  eredetű lakosság élt, amely 
eleősorb'-u karé'ialtkból, iogermánokból és a karéllalek-
kal rokon ágban élő vep-ekből á l. Mindhárom nép-
törzs tagjai a történelem fnlyamán  seámuilainssor ki-
fejezést  edtfck  Fzabsd<égvégyuknjk és állandóan orrn 
törekrdteV. bogy aa orosa, később szovjeturalom aló! 
HBaabadu:ha<<i>anak. — Aa elBŐ világháború végén h 
Szovjet Köztársaságok vezetősége a Flnnorazággal kfl 
tőit saeraódbekben Ünnppélyet ígéretet tett, bogy 
eaeknek a néptörzseknek népi jogalt tiszteletben tartjp. 
és népi ku'turájuk mezőrzésében segédkezik. Nemciak 
a BierződéBekb°n foglalt  Ünnepélyes Ikretek maradtak 
üres siavak, de még az általánoj európai jogfelfogát 
«aertot a kisebbségeknek klléró védalmet sem kapták 
m-g éa rövid Idő alstt a nemaetl és saociálH nyomora 
«ég olyan állapotába zuhantak eaek a n^pak, amit 
Finnország, mint ebeknek a néptöraaeknek magá'hiu», 
nem nézhet tétienül. 

d) Finnország caak akkor tudja nemzeti és törté-
nelmi feladatalt,  valamint PZ ul Európában megl'letű 
helyét betölteni, ba mindeiek n néptörzek egyetlen 
állammá pgyesü'nek és ba ea aa állam katonai, gazda-
sági és történelmi szempontok szerinti egyetlen lehet-
flégas  határalt megkepja. 

3) Mird'aen tényfk  alapián FlnnorFzig nz ul 
Európa elé ea alábM követeléseket kényioltn állítani 

s) A 8»ovj t Kaztársaságok sztnklvö!, hory az 
1940 márc'us 13-1 moBZ<vai bekében lu'ajdorá''a ju'ott 
terü'etekct vis-tvasdja, lemond Kelet-Kerélláról éa a 
Kala fálsaigetről  add'g a természetes határvonalig, 
ame'y-t fcpVt  éa délkelet falé  a L^doţa-Onega tava 
éa a F-thér tenyerek között levő vízválasztók képeznek. 

h) A két ország köiött haladékta'an népeiBég 
csere történik, amelynek folvaraán  Finnorszéf  meg-
kapja az uj hhtárokon tul é'ő finneket  és flon  rredeiü 
néptörzs^bHt, mlsrÓBzt oroaaország áttolepHl az u; 
határokon b<" til ó'ó összes nem fiin,  vagy nem finn 
"ted-jttt lakosaágot. 

3. Mintán a kc'etl határoknak ez aa általénnn 
ujjár?ndezése megtrrtént, Finnország szerzódóses blz-
íoMtékot pyojt err» vonatkozólap', hogy na újonnan 
nyert területek átmenő forgalma  '-lé akadályokét nem 
gnrdi'., ezpoklvül pfdls  a lrhető legrövidebb Idő s'att 
H^pi l a K'lotl és F--bér t< ngerek közötti for*?.'om 
utvonalait éa aat minden nép aaámára szabaddá tesil. 

JiB^ko'a tanár téblf.zato'.  la mellékel könvvébez, 
am?iv pz'r nt a nnevszabásu áttelepítési akció folytán 
300 000 oroH* éa 385.009 fi  tn, vagy flan  eredetö laké" 
talá'nR otthont. K. B. 

Az Erdélyi Párt értekezlete Taploczán 
AZ E-d^ yi Párt Cslkmagvcl Ttgoiasa Eínöks 'gé-

aek Intézktd^ére mnlt vasárntp mise u'án T plcctsn 
nagysí8bá«n értekezlet volt. A rém. katb. iskola csszê  
tarmel, fo'yóaói  zsufoláalg  meg voltak talm érdeklődé 
küzönsérr»l Antal Áron tagozati elnök, főgimnáziumi 
tsnár ÓB Mirkos Eodre plébános bivták öBBie az érte-
kezletet. 

Márkoa Eidre plébános rövid beveietőjében n 
kötelesBégtudáfró'  éa a felelŐBaégérzetről  beszélt, m><jd 
felkérte  Antal Aron tsnárt, hogy tartsa meg áltaL.co-: 
vonalon moigó beszámolóját. 

Antal Aron, a népe aoraát felelősséggel  éné 
hordozó ember, Igazi öntudatos szellemében mut̂ ioti 
rá azokra a nagy bajokra, melyek a jelenlegi hely-
zetbe juttatták A földkerekséget  s ezzel hazáckn! le. 
T irténe mi pá'dákkal mutatott rá, hogy a mn.vr 
s«»b d-té< é< figgoV'Tségért  a« n'olsé *v-..záí»d n b̂ t 
'ectény kücd^mrt fcpl'o't  fo'ytatní.  R sk'pIbs vá 
»» >< ato^st re íróit*', rce)y>-k a sz badeUÜ vi ÍÍCMI 
•ey.vaasa1 »n- mv.e k rültek és háborúhoz vez»f.»»-
Riiiut^iott : m , bogy «Zokbt n i> nehéz időt bec w 
d'n fOíb-rntk  sr«nt kötelesség.! s maga helyen be j >-
á ianl és sorsát vVWni. Kitért a köreinkben j^eoi 
keiő nagyobb és Ha bb bajokra, melyeket mirii a 
rendelkezésre álló esztözzel ki kell küaaSböini. 

A mindennapi életből vett példák éa jeleneik 
alapján, oraiégoi, sőt soksaor — ahol a vonatkor-'- -
ugy követeltók — európai, világaikon mozgó felvi' 
gosltásokat nagy figyelemmel,  helyeBléasel éB lelkid 
dóssal fogadta  a hallga'óság. 

Márkoa Endre plébános a köaaég bajalt veti-
sorra. Nsgy tapaaatalattal, kitűnő helyzetlamerettnl 
mutatott rá a bajokra. Könyörtelenül klpécéate a rá?r> 
manókat, a hazudozókat, a rémhlrterjeBatőket. H «laie» 
bűnnek nevelte a közellátás alól klvnnt terményre! u-
getéat Nyomatékosan hangsúly oaia éa kérte a hallgat 
ságot, hogy a jövőben mindenki tariaa aaent k(ite> 
Bégének igazat mondani. Ha a keire kérői működ -t 
f  dez fel,  jelentse. Aaonban einek n jelentésnek lga> 
nak kell legyen, amiért a jelentő minden percben < i 
mia d-n helyen felelős.  BI kell tüntetni a falu  életébe 
a rágalmaiéit, ea önaéat. A kSaösség ügyel kerültek 
éB kerülnek eaután előtérbe. 

Résileteien váaolta a táriidnlmi éB gazdasági 
kérdéseket IB hmartetto, hogy UvataloB elgondoláü 
alapján, régi tiies él kaláka rendsierrel aaervezlk 
meg a köielgő tavacal munkálatokat. Egyetlen talp-
nlattnyl hely wm maradhat megmüveletlenűl, mert azt 
követeli a Jelenleg annyira fontos  gaidasági érdek. 
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Végül iesaögeite: a felelősién  megosiiott A lövő 
kialakulásáért mindenki felelős.  ' 

Hallgatóság nagy megértésael éa azzal aa elha-
tározással vette IndoméBnl Markos plébános nagyon 
ertékeB és mély előadáat, hogy minden szavához tar-
tani fogja  magát. 

Még egyszer a .Székely Hymnas*-ról. 
Valahányszor a .Cslkl Lapok" egy-egy ujabb 

tárna megérkozü-, mindig ugy éraem, mintha a drága 
cslkl „Végekről", egy igaasaivü, nemeB, jóbarát üdvö 
t?!ne. A .Cslkl Lapok* Írásaiból, Cslkvármegye lelke 
uhan a salvembe, esért saeretettel várom és ra?re-> 

tettel olvasom. Da tudom aat ls, hogy a Cslkl Lipok 
minden olvasója és minden munkása — írói és nyomdal 
munkásai — egy Biép, nagy Család, melyben sseretot 
éB harmónia él. 

Mikor a .Saékely Hymnnz^rii megírtam egv pár 
gondolatot, a magam véleményét mondottam e'. Érvei-
met senkitől nem vettem el ós senki irásáhoa nem 
mértem. Mindenki ludja, hogy egy témát saámtalaB 
HiemsBÖgbő! lehet némi és eaért olyan sokfele  a véle-
mény, még akkor is, ha valameiy témához, puwtán 
testvari és hazaszeretetből s ióu-k, mint én t?trem 
Egyébként, én a „Hoizásiólái" Írójának, minden érvét 
és siándékát megbecsülöm épp ugy, mint haiasereió, 
ertékes munkálkodását. 

Végül, mivel nagy tlsaielettel viseltetem B Cslkl 
Lapok nagy Családjában élő harmóniával ssemben, 
nem akarnék ellene véteni egyetlen szóval sem, más-
részt, túlhaladott sz élet eaen a témán, azért a ma-
gam résaéről más mondani valóm nincs ls. J. M B. 

Harcterek. 
Neuitiünk minden figyelme  a harcterek felé  for 

da'. Arrafelé  ahol eldől a világ sorsa. A nagy lesaá-
molás órája köaeledlk. Éral minden európai polgár, bogy 
létünkről van BZÓ. Egy kegyetlen elszánt ellenséggel 
kell örökre leszámolni. K« sz egésa világot fenyegető 
vörös rendsaer. A világ nem Is gondolt arra a vesae-
delemre, amelyet 20 esitezdő alatt a ssovjet rendszer 
kitermelt Európa eltlprására. Ma már tisztán látjuk, 
hogy amennyiben nincsen a numet hadsereg nagv át 
litó ereje és felkészültsége,  akkor Európát napik alatt 
elüti a ssovjet katonai felkészültsége. 

Ismerjük aat a világtörténelem legnagyszerűbb 
hadműveletét, amellyel a német és szövetséges hedak 
megsemmisítették a vörös álmokat. Ha a korai tél nem 
iön segltBégére as oroszoknak, akkor mára végUk van. 
Így egérutat nyertek a tavaséig. A téli bábom erőfe-
szítését Ismerjük. Tudjuk, hogy mekkora elszántsággal 
küldötte Baibórlai ezredeit vágóhídra B saovjet, anélkül, 
hogy bármilyen saámltáEba jöhető eredményeket éri 
volna el. Ssáaezer saámra áldozta fal  embereit a ke-
gyetlen és irgalmat nem Ismerő vörös uralom. 

Ma Itt a tavasa és a FzövetségeB hatalmak készen 
állanak aa ntolsó ütésre. A magyar nemzet egéss fel-
készültségével szln-én elkéaiült chsz az utolsó "oham-
hoz. A magyar bonvéd már egy esstendőa harctéri 
tapasztalatokban ismeri az ellenfelet.  Jol látje. bogy 
ea nem a másik világháború jámbor orosza. I-t az 
ellenség kivetkőzött miden emberi mivoltából. Kegyet-
len és aa európai fogalmak  Biámára teljesrn ismeret-
len vadságokkal áll ssemben. Ez saabja meg a ml 
háborúnknak is az elszántságát és utolBó caepp vérig 
való becsületes megküldését. Inkább meghalni mint 
jármába kerülni ennek a vesaedekmoek, amely csak 
nemrégen a Kárpá ok gerincén ugrásra késien ál'o'.t 
egésa nemzeti létünk megsemmisítésre. AB idő közele-
dik a leszámolásra. Fegyelmez itt őr-tudattal magyar 
vitézséggel késiüljünk fel  a reánk háruló feladatoknak 
olyan teljesítésére, mint amilyent elvár tőlünk a müveit 
világ megbecsülése. 

A báboru másik hadszíntere Távolkeleten szintén 
tele ven a dlc őséges Japán hadak slVeréve'. Mlrd?nk' 
büszke erre a n<=pr<\ amely a maga igénytelenségével 
maga alá gyűrte az eg^sa amerikai és brit haderőt. 
L -gutóbb h «t napos mindent e'eöpró rohamaik el*tt a 
Fiilöp szigetek utolsó eneriksl ea brit erői Is m»ged-
t»lt magukat. A tergere&cn pedig egyik nagy elkt.r a 
másik után küldi a tenger fenekére  aa amerikai hadi-
flotta  egységeit. Mult héten egy anyahajót, két cirkálót 
es több kereskedelmi gőiöst ért el a végsete a min-
denre elszánt, hazájukat mindennél jobban szerető japán 
előretörésben, amelytől most reszketve fél  Ausztrália 
és Iodla. 

Bit a háborút elveaitenl nem lehet. Annyi dicső-
ség o'yan hatalmas szövetségesek tartják kézben a 
hadikeideményeiésl, hogy eat a háborút elveszteni 
'"hetetlen. Csak hinni kell benne, csak nem saabad as 

.enséges hírverés aavarkeltésének beugrani. L?lklleg 
ell kitartani ós birnl a báborul. Mert ebben a hábo-

rúban ai győa, akinek türelme, fegyelme  és nemzeti 
Tényei vannak a megpróbáltatások hősi viseléséhez. 
Félre tehát minden kicsinyes hétkösnaplsággal éa fel-
késsülnl ha kell a lehetetlennel való saembenézésre IB 
B győzelem érdekében. 

Közben Afrikában  Is áll a harc. Bőmmel tábor-
nok német csapatai aa olasi haderővel egyetemben 
aiintén kezűkben tartják a hsdl keideméayeiést. 

A harctereket különben a tavaszi támadások 
előtti várakozás uralja. A háború harmadik tavasaán 
minden erőnk megfeaiitásével  készüljünk fel  arra, 
hogy bármilyen áldoaattal la eat a háborút eaen a 
tavasion meg kell nyerni. 

Blmdó  ogy teljeiea aj „aport oiiima" érdeklődni 
lobot aa «zMfen. 

A Hegy-ucca. 
Vároaank szivébe nyúlik, ahol legelevenebb a torgalom. 

A Szanatórium mellől húzódik kifelé;  egyben a legmoceko-
aabb, l ézzel lógható bizonyítékául, hogy nem tőrödnek vele, 
Ninca olyan nap mostanában, hogy benne hol az egyik hol 
a mifcik  el ne vágódnék. 

Nem Ítélhető eléggé el, hogy a városi tanáca, már 
évek óta megteledkezik ezen uoca rendbehozáBáról, ngy 
mondják már többször volt a költségvetésbe felvéve,  da 
mindenkor kerillték, mert a magánérdekek a közérdeket le-
győzték- Az ucca elhanyagoltsága annyira feltünO,  hogy ninca 
senki aki annak rendezéaét legalább egy oldal járda erejéig 
lehető legsürgősebbnek ne tartaná. 

Valahogy ugy vagyunk vele, mint szoknak az ucoa 
Katiknak a szalonjaival, akiknek fényea  szobájából a szom-
széd szobába jutva, egy mocsok edénybe lépünk, melynek 
szennye ruhánkra ia fel  recacsen, nemcsak a körülötte levő 
aok rendetlen holmira. 

A fényesen  öltözött, tisztán és rendben levő keztyüa 
rendőr, mint fő  közlekedéai helyen állandóan ott áll. Semmi 
kitogás ellene, sőt dicséret illeti. De tőle alig 15—20 méterre 
az uccában nyilt Bzenny csatorna vezet a Szanatóriumból éa 
a szomszéd lakásokból, ahhoz járul az oda ki hordott és ki 
hányt cipősarok, togkefe,  gyaluforgács,  hagymahaj, színes 
rongyok, stb. stb. körülvéve B Szanatórium elótt állani szo-
kott és senki által soba el nem takarított ló trágyával. 

Emiatt elvan zárva a jó izléaü közönaég elől e sokra 
hivatott ucca, pedig a vasútállomásról északi irányban haladva 
itt tudnáuk leghamarabb Somlyóra jutni, ez által ki kerül-
hető lenne a poros Székutja, ezenkívül oly pompás látás 
nyilik a tetőn mindenfelé,  hogy aki azt az utat azép időbon 
megtette gyalog, soha nem keres máB utat Somlj ó-felé. 

Ettől eltekintve ia, a vároa fejlesztésének  irányvonala 
erre felé  kell legyen. Az összea erdélyi városok szépségüket, 
érdekességüket a magaslati részükén történt építkezésektől 
kapták. 

Ha egy idegen városunkba jön rendeaen sik vidékről, 
hegyi jelleget keres, hol kapná meg ezt a leghamarabb ? A 
liegy-uccán át, mert a többi részek mind távolabb esnek, 
ínég a Szentlélek-uccának ia nincs meg a város kereakedeimi 
központjához ez a közeli tekvése: 

Azt mondják kevesen járják és ninca pénz. Eevesen 
iárják, ha a löldmives polgárt ember számba nem veszik, 
mert ilyenek napról-napra igen sokan csúsznak, másznak 
benne. De ha rendbe hoznák lenne több járó kelő, mint 
bármelyik uccában, ezenkivül a sok üres telek is kiépülne 
és a város is több jövedelemhez jutna. Egyik ház tulajdonos 
kint a tetőn évenkint csaknem 500 Pengő adót tizet. 11a az 
uccát rendbe hozták volnB, több mint BO ház épült volna 
erreielé, csak 400 Pengő adót számitva ezekután 12000 
Pengőt kapna a vároa. Ha a pénztelenaéggel indokoljuk egy 
ily központi ucca rendbehozáaáért, akkor soha, de soha sem 
lesz ez rendea ucca, mert a pénztelenség egy olyan érv, 
amely örök életű. 

Ezenkivül a vároa legtöbb kntjának a vize olyan, hogv 
szívesebben hordatják a aomlyói borvizet. A Hegy-utca 
külaő kntjai mind oly vizüek, amelyek semmivel aem álla-
nak hátrább a borvizek értékénél. A havasok sziklás 
bércei alul nem caörgedez oly üdítő kellemea ivóvíz, mint 
a minőt a szanatóriumtól 5 percnyi távolságra a Hegy-
utcában találna az ember, csak a járhatatlan at miatt az 
odajután télen életveszélyes, nyáron és a többi évszakokban 
a sártól és mocsoktól undorral fordul  meg a szanatórium 
sarkától a véletlenül odáig jutott emberilány. 

Vigyázat  f 
. — A Darmol hashajtót utánozzák. 
F ^ ^ J y i / i Ügyeljen, mert minden tablettán 
«^f lHfHSjP a „DARMOL" szónak és T alakú 
^ U J M ^ I bevágásnak kell lenni. Klmondot-

tan eredeti csomagolásban kérje. 

Látogatás a szovjetmunkások között. 
M. kir. honvód haditudósító aiázai kőalése. 

A „munkástelep", amelyen járunk, a szovjetbirodalom 
egyik legmozgalmaaabb iparvárosának azélén terül el. Magyar-
orazági vagy általában európai hasonlattal alig élhetünk, ha 
fogalmat  akarunk nyújtani BZ olvasónak erről a munkás-
telepről, A régifalusi  oigánysnro'c .képének hasonlata köze-
líti meg még leginkább ezt a telepet. Az épületek javarésze 
vályogház, de jócakán akad közöttük deszkából és kátrány-
papírból öaazetákolt viskó ia. Azok, akik ilyenekben laknak, 
még boldogok, mert legtöbbazör caak magok, vagyis 1—1 
család él bennük. Ez ugyan személylétszám tekintetében 
nem nagy előnyt jelent, mert hatan-nyolcan ia laknak 1—1 
szobában, de mégis tűrhetőbb aora, mint azoké, akik a 
munkástelep két hoaazu, barakazerü taépületében kaptak 
hajlékot. 

— Azelőtt mi ia olyanban laktank, — mondja az 
egyik különviakó gazdája, — de olyan tűrhetetlen volt a 
velünk együtt lakó két caalád, hogy inkább kiköltöztünk 
onnét a egy összedőlt szivattyúház deszkáiból éa kátrány-
papír béléséből felépítettük  ezt itt. 

Vasárnap van a a azövetaégaa oaapatok által njra 
üzembehelyezett vasgyár munkásai nyújtózkodással töltik a 
munkaszünet napját. 

Eddigi tapasztalataink ezerint a falusi  nép általában 
aiiveien logadott bennünket, a városi lakóaaág, főként  azon-
ban as ipari munkások, hoaazu ideig gyanakodva néztek 
a bizalmatlanok voltak irántunk. Amióta azonban néhány 
honvédegység köialebb táborozik a vároahoz, a volt aiovjet-
mnnkáaeágnak ez a magatartása is láthatóan magenyhült. 

Moat, hogy az imént kijöttünk közéjük, határozottan 
barátaággal fogadtak. 

— Eleinte, — .undják, — amikor még hittünk a 
belénk propagandázott azovjetmeaéknek, reszketve vártuk, 
hogy ránkszakadjanak mindazok a borzalmak, amelyeket a 
szovjet politikai szemináriumaiban annyiszor emlegettek, a 
nyugati államok életének ecsetaléae során. Mert azt bizo-
nyára hallották már, hogy B szovjetbiztosok mindig ugy 
beszéltek a nyugati orazágok állapotairól, mint az ember-
telenség, állati kegyetlenkedés, szándékos népbutítáa és 
proletár-rabszolgaság iszonyatos földjéről.  Mi tehát a vörös 
hadsereg vísazavonnláaa után óráról-órára, majd napról-napra 
s utóbb hétről-hétre vártuk rettegő lélekkel, mikor kezdődik 
itt is ez a borzasztó rendszer. Mikor aztán azt láttuk, hogy 
az üzemeket újból megindítják, keresetünk több, amint a 
Szovjet alatt kereatünk, betegségünkben orvosok gondoznak 
8 gyermekeinket gondosan számbaveazik táplálóbb élelme-
zésük végett, akkor kezdtünk rájönni, hogy 25 eaztendőn 
át minden caak hazngaág volt éa hogy minden állítással 
ellenkezően, mi éltünk a legnyomoruaágosabban egész Euró-
pában. 

Bottal biccegő, nagyon öreg uk.'án anyóka azólal mOBt 
meg, foghijjaa  szájából szinte caak sipítanak a szavak: 

— Most már persze nekem ÍB van azavBm 1 De bazzegi 
amikor még sz istentelen szovjet-rendszer alatt százszor ia 
belekezdtem a bolsevikok azidáeába, akkor nyomban letor-
kolt a fiam,  menyem éa minden unokám. Még jó, hogy fel 
nem jelentettek a vörösöknél. De most már elhiszik, hogy 
igazam volt, amikor azt mondottam, hogy a cáratyuaka 
idején ez földi  menyorazág volt az élet ehhez képeat, pedig 
akkor is eleget szenvedett az ember. 

Most azinte egyezerre beszél az egész caalád. Magam 
persze nem éltek egy szót aem, de a tolmácsunk nevetve 
igyekszik legalább általánosaágban jelezni, hogy mit mon-
danak. Annyit azonban az ukránul nem értőnek ia látnia kell, 
hogy ezek a szerencsétlenek valóban örülnek. Valami fel-
szabadaltaág hevíti őket. Pedig ez a mostani életük ia még 
caak olyan, hogy együtt aem említhető a modern európai 
államok munkásságának életével. 

Az, amit mondanak, alapjában véve mind régen íamert 
dolog s baditudÓBitónk, valamint az erre járt polgári ujaág-
irók, számtalanszor meg is írták. De megrázó az az egyön-
tetűség, amellyel panaszain mindenütt ugyanazokkal a sza-
vakkal megnyilatkoznak -Hogy 12—15 órát is kell itt egyes 
üzemekben dolgozniok s mégis oly keveset kerestek, hogy 
a pártadó s az államtól bérelt „ilyen lakás" bérének levo-
nása után úgyszólván semmi aem maradt a munkáscsalád 
kezében. A kereset fokozása  végett — de meg terméazete-
sen a randszer szigorú parancsára is — az asszonynép 
ugyancsak munkára járt. A szovjet a szigora munkaköte-
lezettség tekintetében nem tett külömbságet a férfiak  éa nők 
között. Ugplátszik, Lenin és Sztálin szociális tanácsadói mit 
aem hallottak azokról a m igásabb szempontokról és törvé-
nyekről, amelyeket a nyugati államok már a húszas évek 
elejétől kezdvd egyre szélesebb keretekben érvényesítettek 
a nők és gyermekek védelme terén. Itt olyan üzemekben is 
dolgoztatták a nőket, még több: gyermekes, aőt azoptató 
anyákat is, amelyekre nézve az európai törvények csupán 
orvoei vizsgálattal alkalmasnak talált férfiak  alkalmazását 
eugedik meg, ezeknél ia szigorú feltételként  kötve ki a 
gyakori váltást. 

Még embertelenebbé tette a szovjet állapotokat a nők 
munkábahajtása tekintetében az, hogy a mnnkásnő caak 
akkor kapta meg az amúgy ia ijeaztő fukarsággal  megálla-
pított órabérének teljes összegét, ha árvaleány hajadon, elvált 
vagv özvegy volt, vagyis nem tartozott caaládkötelékbe. 
Mihelyt családkötelékbe tartozó nő munkájáról volt azó, 
nyomban a felére  értékelték a munkáját, azzal a meglepő 
szociális indokolással, hogy hiszen többen is keresnek, tehát 
nem illeti meg a teljes órabér. 

— Nem lehet azt elmondani kérem, — mondja eg/ 
fejkendős,  középkora asazony, aki az imént jött meg a 20 
esztendős elnyomás után ismét rendszeresített vasárnapi 
miséről, — milyen szörnyetegek voltak a bolsevikok I Caak 
most látjuk az óriási külömbaéget. Állatnak nézték a férfit, 
de még szánadóbb állatnak tartották a nőt. Agyonhajszoltak 
bennünket a mnnkával s mégis éhezni kellett. Arról nem 
gondoskodtak, hogy csak valamennyire is megélhessünk, de 
ha csak 5 percet is késet valaki a gyárból, azt büntetésből 
legott bányamunkára OBZtották be, ahol órabért, illetve fize-
tést egyáltalán nem kapott és élelmet ÍB canpán annyit, hogy 
éppen éhen nem halt. Az uram most a nikolajevi ut építés-
nél dolgozik és többet keres egy nap alatt, mint azelőtt egy 
hét alatt. Hála legyen az Iatennek, aki ide küldte mágnkat, 
hogy megszabadítsanak rettenetes nyomornságunkból. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Vadásztársaság felhívása  a 

puskatalajdonosokhoz. A Vadásztársaság 
felkért  annak közlésére, hogy lapunk utján is 
figyelmeztessük  a puskatulajdonosokat, hogy 
as Oltban osukát lőni a legszigorúbban tilos. 
Akiket tetten érnek, a vadászengedélyük el-
vonása iránt as intézkedést azonnal megteszik. 

— A i Erdélyi P á r t ko i zo ru t helyezet t 
gróf  Talokl Pá l z l r jára . Az Erdélyi Párt Teleki 
Pál halálának egy éves évfordulóján  kosaorut helye-
zett a kerepest temetői sírra, a következő felírással: 
„Teleki Pál emlékét idéal halála alső évfordulóján  aa 
Erdélyi Párt". 

— A oslkszorodal leventék gyűj tése a Füat-
napon. A húsvét másodoapl füstnapon  a Levente-
egyesület tagjai 806 pengő készpénzt, 1860 darab 
cigarettát és 9 csomag dohányt valamint 8 csornai 
cigarettapapírt gyűjtöttek harctéren küzdő honvédelnk 
számára. 

— Eljegyzés. Barabás György klr. járázblrósági 
fogalmasó  Gyergyósaentmlklóz és Nádasdl Paialka 

I Csikassntmárton, jegyesok. 
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— Utet építenek a Saent Anna-tóhoi. A 
uékelyftfldl  természetjárás éa Idegenforgalom  fellen-
dít éae érdekében aa Erdélyt Párt Orsaágos Köipontja, 
aa Erdélyi Gaidaaágl Tanács ée Héromuék vármegye 
alispánja kérelmet terjeaetett a kereskedelem éa köi-
lekedéaügyl mlnisaterhea egy, a Saent Aua-tóhoi 
veiető útvonal épltéee tárgyában. A mlnlsater meg-
értéssel fogadta  aa előteljesítést a bár aa ntvonel 
építésére ebben aa évben megfelelő  hitelfedeaet  hiányá-
ban nem kerülhet sor, kiadta aa engedélyt a tervezés 
előmunkálataira s egyben még ea év novemberéig 
bakérte aa útépítési tervet. A mlnlaatérlumhoa felter-
jesztett kérelem aaerlnt a Saent Aana-töhoa vésető ut 
a kéadlváaárhely—aepalbükaaádl közutból ágaanék kl 
a az idegenforgalmi  aaempontből rendkívül fontoa  torjai 
völgyet érintve, a ritka termésaeti aaépBégéről híres 
Saent Anna-tő Nagycsomád felő'.l  oldalán végaődnék. 
A kereskedelem és köalekedésügyl mlnlaatérlum az 
útépítési munkálatok kSapontl Irányításával László 
István mloisalerl müsaaki tanácsost, a hídépítési ter-
veaésl munkálatok Irányításával pedig Steller Séndor 
mQaaakl tanáesoat biata meg. 

Doktorra avatás. Daradics Árpádot. Dr. Da-
radics Félix calkaaertdai ügyvéd fiát,  a Debrecaeni 
Tudomány Egyetemen, márclua 27-én orvos-doktorrá 
avatták. 

— ţjjra lehet tanonoot aaeraödtetni. Mint 
lameretea, aa iparügyi mlnlazler rendeletet adott kl, 
hogy november 1-től április hó 30 lg ott, ahol Iparoa-
tanonclskola van, tanoncszerződést kötni nem lehet. 
Májua 1-től tehát újra lehet tanoncot szerződtetni. A 
tanonctarté iparosok B tanoccokat már április elejétől 
felvehetik  legfeljebb  4 heti próbaidőre. A tannncldőt 
ugy kell megállapítani, hogy a vége jnnins 16 a éa 
november 30 a köaé essék, mert csak abban aa idő-
ben lehet aaabaditanl. 

— Araiabályosások. A m. kir. Köaellátáal 
miniszter a következő cikkek éráit aaabályoata: bel 
földi  kéaisaövéaü és kézlcíomózásu Bzőnyogek, Ulat-
aaerek és koametlkal késaltmények, friss  tyúktojás, 
fojtott  burgonya, alumínium, alumínium fél-  éa kési-
gyártmányok. Közelebbi felvllégoaltáat  bárkinek Bd n 
m. kir. Köaellátáal felUgyeiőaég  Cslksaereda- Sient-
lólek-utca 8. BZ. 

— Váltoaatlan cukorár mellett a keres-
kedelemnek nagyobb haaanot biatoait a kinoa 
tár. A hlvataioa lap vaaároapi számában megjelent 
rendelet váltoaatianul fenntartja  a cukor eddigi fo 
gyaaatól árát. gyári eladáBl árát pedig métermáaaán-
klnt három Pengővel leszállítja. A gyári ér CBÖkken-
tés?! aa tette BzUkBÓgeBsé, bogy a Bzál.itáal költségek 
emelkedése csaknem felemésztette  a nagy- és kiskeres-
kedők hasanát. A gyári ér mérséklésével moat a kor-
mány métermáBSánkint további másfél-másfél  Pengő 
hasznot biatoait ugy a nagy- mint a klBkereakedelem-
nek, de ugyanakkor blaloBitja a cukorgyártás rentabili-
tását ia aizal, hogy megtéríti a métermáasánklntl 
három PengŐB bevételi kiesést. 

A kincstár tehát áldoaatot hozott, hogy a maga-
Babb termelési ÓB Beállítási költségek a fogyasztókat 
ne terheljék és hogy a kereskedelem la megtalálja 
hasanát. Tudvalevő, hogy a cukornagykereakedelem 
már kliárélag kereaatény keaekben és a klakoreake-
delmet 1B caak aaokban a községekben hagyták meg 
Idegen kénen, ahol keresztény kereskedő nincsen 

— Rövidesen megnyílik aa „Erdélyi Iroda* 
Budapeeten A Ksletmagyarorazágl és Erdélyrásal 
Fürdők Szövetsége válasitmánya legutóbb elhatározta, 
hogy a BBÖvetaég tavasszal külön Önálló Irodát nyíl, 
amelyet a Vilmos csásaár-ut 78. Biám alatt rendea 
be a amelynek feladata  az Információs  Biolgálat, a 
lakáaköavetitéa lebonyolítása lesz, de azonkívül a szé-
kelyföldi  borvlaek éa népművészeti háziipari cikkek 
eladására ls berendezkedik. — A badapestl közönség 
bizonyára rokonszenvvel fogadja  aa uj irodát, amely 
gyors és pontos tájékoztatást fog  nyújtani aa erdMyl 
nyaralási ÓB üdOléBi lehetőségekről. 

— Talált tárgyak. A m. kir. rnodőraég caik-
aaeredai kapitányság kcz'l. hogy a k'J vetkező tárgyak: 
1 drb női ernyő, ku'csok, 1 drb női táska, különböző 
tárgyakkal a bejeejében, egy pénztárca, Igazolt tulajdo-
nosaik a rendőrkapitányságon hivatalos órák alatt 
átvehetik. 

— Ai Idei földhitelrendelet  a többtermo-
léét aaolgalja. A h.vatAlos lap vasárnapi számában 
meglelent zöldhitelrendelet a töLbtermelés érdekében 
néhány könnyítést tartalmaa. Igy a műtrágya fokozot-
tabb felhasználását  aaial kívánja előmozdítani, hogy 
a folyó  évben minden kntaaatrállB ho'd utén husi 
pengőnyi aöldhltel felvételét  teszi lehetővé, mlg a mnlt 
eaatendőben caak a műtrágyával tényleg megművelt 
terület nagyaég alapján Baámliották kl a hitelkeretet. 

A védett birtokok tulajdonosai ebben az évben 
a kataszteri tlaata jövedelem négyBaereiélg terjedhető 
aöldbllelre tarthatnak Igényt, siemben a tavalyi két-
Baeresael. a védett BBŐlőblrtokosok pedig a kataBzterl 
Haalajövedelem nyolcszorosáig terjedhető bitéit vehet-
nek fel,  Bsemben a mult évi ötszörössel. 

— A Tükör áprilisi aiámi vitéz Horthy látván 
kormányióhelyetteB nr történelmi hivatáséval foglal-
koaik. mély történelfl'.oacfisl  alapvetéssel. Baktay Er-
vin, KőröBl Csorna Sándor centennárluma alkalmából 
nj adatokat köaöl a nagy magyar kutatóról, Kertéaa 
Róbert a Dnna történelmi és gazdasági jelentőségéről 
Ir, Bariba Károly Körösi Csorna Sándor szülőfalujáról, 
Pados Pál Utlrajaáröl. Novellát Aiguthy Erzsébet éa 
Gáspár Jenő Irt e számba, veraet Marcoonay Tibor 
éi Traeger Ernő. Ai eleven él aaép kiállítású folyó-
irat Révay Jéasef  azerkeaatésábee él a Franklio-Tár-
aulnt Uadéiában jeleelk meg. 

Felvétel a köaaegi áa budatótónyi mlaaalóa-
hálakba. Aa Iitenl Ige Társasága mlaaalóa ssersetes 
Bieraeteireod eien két miBBiléaháaába felvételt  nyer-
hetnek a glmnéainmnak mind a nyolc ontályér < o'yan 
jó magaviseletű, Jól tanuló és egéaaségeB fluk,  akik 
ai Islenl Jge Társaságában hithirdető papok akarnak 
lenni. — Érettségi bliooyltvánnyal jelentketők aaonnal 
a rend novlclnaába nyerhetnek felvételt.  — A felvé-
telre vonatkoaólag bővebb felvilágosítás  nyújt a Sasnt 
Imn Missziós Szeminárium házfőnökBége,  Kősieg. 

— As Erdélyi Kárpát Egyesülát Ciikeiéki 
Oaatálya 1942 évi áprllla 12 én (vaaárnap) Klasomlyó, 
Nagyeomlyó Xántus-kápolna útvonallal társas kirán-
duláat rendes, mely nlkalommal a kirándulást veiető 
előadást tart ai útvonalba elő egybáil is történelmi 
emlékekről. Indnláe reggel pontosan 8 óra 80 perckor 
n Cserkész-bolt elől. A tagokat és nem tag vendége-
ket tlsstelettel meghívjuk. 

Márciusi dal. 
lfoadul  a föld,  megriikédlk, 
Imbolygó fényt  ül ai u;ar, 
Tavaai nap önti zuhanyát 
S az élet za°ndűl s zsng a dal... 
A tél fagyában  elhalt ének 
Frls ritmusokban tör elő, 
Uj kezdést Slel át a vágy, — 
S a vágyban u) hit, uj erő 
Hirdeti Isten sasnt saavát. 

Éa a földön  járó élet 
Elvont magasban Baékelő 
Fenséghez aengl bymnuszát. 
Ei aujtón ingó s vakmerő, 
Gyémántos égi kaput végó, 
Magyar könnyekkel áltatott, 
Magyar vér magván Berkedettl 
Korbácsolt bánatos rabok 
Zsnglk most eat aa éneket, 

Ea nem márciusi énekl 
Gyászba fogant  aiomoru dal I 
Ettől nem ver szikrát a Bzlv 
S nem vet öklöt a férfi  kari 
— A márciusi ének gyújtó, 
Mint ősi dombon vésatüaek, 
A vérbe merést pergelő 
Diadalmas szánt hevült, 
Salklaslrt nyitó aaent Erő 
Mitől Jerikó porba dűl 
É« mind in rabblllnca kinyil 
S a aaertesiéjjűlt dal szaván 
Megmozdul minden őai sir. 
Elő és halott regimentek 
Száguldva győaaak uj csatát 
ás nyögő Kárpátok között 
Igéretföldet,  uj hazát. 
Amit Trlanoi öeBietört. 

Ilyen légy Március dalai 
Nyllfelhői  ontó büsake ijj 1 
Ne reményt ezitó fájdalom  I 
Többet ne kérj I Többet ne sir] I 

Dr. vitéz Qeretífy  Géza 6 megy. 
— Aa Oriaágjárái húsvéti száma nagy tudó-

sítást köaöl a Marosv&aárhnlven lefolyt  fürdőügyi  óa 
Idegenforgalmi  kongr9BBiuiról, köall, bogy B ilatoa 
fttr«dan  orvosi *u(ató Intézetet terveanek, Ismerteti 
Kárpátalja nyaralási éa lurlata lehetőségeit. Gazdag 
balatoni rovat éa eeyéb aktuális cikkek és hírek élén-
kítik a dr. Csák Zillán szerkesztésében megjeljtő 
Idegenforgalmi  hBlllcpot. 

— Bornagykereskedök bejelentési kötele 
•ettsége. A Székely Kerületi Kereskedelmi ÓB Ipar 
kamara felhívja  a bornagykeraBkedök flgtelmét  ai 
1850/1942. M E. BB. rendeletre, amely saerlnt miod'n 
bornagykereskedő köteles a birtokában levő ÓB a bor-
nagykereskedő folytatásához  nükségea térgye k»t — 
Ideértve a boroshordókat, (tartályokat) !• — az 1942. 
évi áprllla hé 25 ik napjáig, a telephely szerint 11 ete-
ken kereskedelmi éa Iparkamaránk bejelenteni. A be-
jelentést bárom példányban kell elkészíteni éa a Kama-
ránál benyújtani. A b*jalant4sh°z ssükaég«a Hrlapok 
a Kamaránál (Msroivá árhely, Erzsébet u. 2. Ta'efon 
6 32) darabonkent 30 fillérért,  a pénz előaetea bskűl-
dese ellenében beszerezhetők. 

— A Festi Töiade húsvéti számában viifz 
Keresztes F f  cher Ferencné, Niki Béla, Hilác-y D zaő 
éB mások Írtak cikkeket. Nagy iparvállalatuk eladásá-
ról. uj konzervgvérl, vegyészeti gyárait pltásokról, a 
lőz'dei helyzetről, rendkívül érdekes cikkek Bsámo'-
nak be. 

— Naturalista Zongoraakkordok Zseb-
könyve. Most jelent meg Daaaő Gábor leneaisraő 
legújabb müve, amely beveiet n halkéi Játékának 
mOvéaaetébe éa aa önnálló klséretszerkesztéa titkaiba 
A tanulást a műben közölt 24 csárdás kólája még 
jobban megkönnyíti. An P látó 4 — éa 80 fl  " r portó. 
Utánvéttel Priogő 5.60 Megrendelhető D'z=ő G .bornál 
Budapest, VIII, Salgoay utca 16—b) I. 18 Ríüdeláa-
nél bivatkoazék lapunkra. 

— Páger Antalék félnapos  Julla babájáról 
képes riportot köaöl a Salnháil magaain nj számi. — 
Somlay Anbnr cikke: Iámét ebben vagyok. A bérli 
grófnő:  Bndoárvlalten Fényei Allaanél, besaámoló aa 
olan divatbemutatóról, koloaavári ludősltás Peórl Piri 
Medoájáról és Saakícs Miklósról, a Vlgsalnháa nj ta> 
járói — dlaaltlk aa uj aiámot Mellékletel: a gyerme-
kek kedvence, a Kii Magazin, valamint a Madách 
izlnhái slágerdarabja: Nare. 

— A nyomdal monkaaaierveiot 80 eiiten-
dŐB kulturmunkájának és táraadalml. valamint aaer-
veikrdiBl Biellemének gyBmő csel a jótékonyság terén 
IB megérlelődtek. Mint a .T pogrsphia" Iria, a nyom-
dáaaok építették kl legjobbm n t a regi ő rendszert, 
amely nyolc évtized alatt nagyoo tökéletesedett. A 
rendkívüli legályeiés összege 219 846 pengőre rúgott. 
Folytatták a hadbavonul lak, illetve fegyvergyakorlatra 
bevonultak hoaaátartozólnak aegélyuéiét ia. 

— Idejében vessünk olajoa magot. A föld 
müvelésügyi mlnlaitcrium felhívja  a termelók figyel-
mét a napraforgómag  legelőnyösebb vetési Ideje áprl-
la elaő fele.  Tekintve, hogy a vetőmagvak lesiállitáia 
a köilekedéBl vlBionyok figyelembevételével  2—3 hétbe 
telik, csak aaok a termelők némíthatnak a vetőmag 
kel>ö Időben való megérkeiéiére, akik termelési iier-
aődésűket, illetőleg vetőmag Igénylésüket a Fntnrához 
Idejében bekűldölték. Az 50 kat. holdnál kliebb bir-
tokkal rendelkeiő termelők a futura  bizományosainál, 
községi leventealaku a*oknál és a községházán kapható 
igényldal nyomtatványokon teljesen Ingyen napraforgó 
vetőmagot Igényelhetnek, a többi termelók n napra-
forgóvetőmagot  kölcsön kapják a Futurától. A föld 
műveléBÜgyl min'sitérium figyelmezteti  a gazdákat 
arra 1', hory a napraforgómag  termesztésére n 670— 
1942. M. E. aaámu rendelet érteimébea kötelezett gaz-
dák csak különöian indokolt eietben, — ha a talaj a 
napraforgó  termesitéiére semmiképpen sem alkalmas, 
— kaphatnak felmentést,  tehát aa alkalmas területtel 
rendelkeiő gaadák kellő Időben gondoskodjanak B ve-
tőmagról és a vetés gondos keresztülviteléről. 

— Hegjelent a repülök lapja I A Hirtby Mik-
lós Nemzeti R°pülő Alep támogatásával szerkesztett 
Mtgyar Bzárnyak repülésügyi folyóirat  éprlllsl száma 
most jelent meg. A lap veaető helyen köall vitéa Horthy 
István kormányzóbelyetteB nyilatkozatát, amelyben el-
nöki tisztségétől való megválása alkalmából bucBuzlk 
a R»pülő Alap veietőségétől. Rász'etesen vázolja a lap 
aa Alap szerteágazó munkáját, amellyel a had°rőnkl-
vűll rapülőelőképzés ügyét végz1. Különösen aktnálls 
BlBltB Tibor repülőőrnagy légikrónikája éa Udvnry Janő 
eaázsdoa repülő hirel a világ minden tájáról. Támndáa 
a repülőgépen címmel regényfolytatáat  la köaöl. A szo-
kásos rovatokon hívül cikket Írtak még. Nagy Bála 
repttlőuáiadoi, R cakó L>joa, Nagy Ernő éa László 
litván. A Jánoay litván szerkseziésében megjelenő 
Magyar Szárnyak mindenütt kapható. Ára 50 fillér.  Mn 
taiványsaámot a klsdőhlvata1 (Budapest VII. Király u.93. 
kívánatra iac yen fe  H'd. 

.Dóra" gőz- és kádfúrdó  Osikszereda, 
olyan gépészt keres, ki családjával eltudja 
látni a fürdővendégek  kiszolgálását és a filr 
döt bérbe is veszi. Bardóoz Márton vegyeB-
áru kerest edft,  Csikszentsimon. 

Szám 6—942. kb. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai Közbirtokosság Elnöksége 
közhírré teszi, hogy jó minöségil szarvasmar 
hának való erdei széna e ladó. Érdeklődni 
a Köabirtokosiág elnökénél lehet. 

Csíkszereda, 1942 évi március hó 24 éa. 
3-3 Igazgatóság. 
Olotőo  eladó  fekete  keményfa  ebódlS,  Tisztviselő-

telep Bolyai utca 10. szám. Megtekinthető 
12-8 ig. ,_2 

Elveszett  egy fél  fekete  kesztyű  a feltámadás  alkal-
mával a templomban, becsületes megtaláló  aa'ja 
le a kiadóhivatalba. 

lyeaatett Vákár bajosáé H«juyeadi|áhae, Oalkuersda 

16—1942 vght. saám. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Málhé Láaaló ügyvéd által képviselt, Síépvin 

Első Takarékpénatér javéra 1000 Pengő — f.  tőke e? 
több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követe 
lésre Időközben rész e'fisetés  történt, annak beszá:r i 
tájával, a cBikszerodal kir. járásblró.ég 1931. éti (. 
2868 sa végzőével elrendelt klelágltÓBl vegrebMta1 

folytán  végrehaUáBt szenvedőtől 1931. évi febrnár  uo 
28-án lefoglalt  850 P — fi  lórra becsült IngóaágoUj 
a c-ikszeredzi kir. járásbíróság Pk. 1248-1942. siánu 
vógzéaével BB árverés elrendeltetvén, annak aa 190> 
ávl XLI. t. c. 20. §. a alapján a kővetkező megnevezeti 
Dr Mit hé Láia ó ügyvéd által képvlaelt, Szépvlzl K'BC 
Takarékpénztár javára 1000 P. — f  a jár. továbbá -
foglalási  Jegyzőkönyvtől ki nem tűnő máa foglaltató! 
javára la aa árveréa megtartását elrendelem, de caal 
arra aa esetre, ha kieléritésl jognk ma la fenáll  éa bn 
ellenük halasztó hatályú Igánykereaet folyamatban  nlnc-. 
— végrehajtási azenvedő lakásán. Gvimesbükk köaséü 
ben Innndő megtartására határidői! 1043. évi április 
hó 18 napjanak délutáni 3 órája tűzetik kl, ami 
kor a bíróilag lefoglalt  Ingók n. m. 1 fehér  tehén, 2 
borjú, 2 fehér  ökör, 6 darab Juh, 1 piros tehén, 2 
borjú. 50 öl tűilfs  i egyéb Ingólácokat a legtöbbet 
ígérőnek - de legalább a bee sár 2/3-ad réizóérl — 
kénpénifiietéa  mellett el fogom  adni, még akkor is, 
ha a bejelentő fél  a helyailnen nem Jelenne meg, ba 
osak ellenkenő kívánságot írásban nem nyilvánít. 

Cslksiereda, 1942. évi márclm hó 5-én. 
• lhá lka Jóisef, 

Ur. bírósági végrehajtó. 




