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(ZI C I U C U L T J I ) 

Hagyd a politikát: építkezz! 
c m alatt, a „Kelet N1?*' foljólr-ttaól  tobhtk között 
si alábbi sorokat olvasom Mórica Z 'Igmondlél: 

„Több politikát I Int jóakaratú levelében egy vidéki 
•ICflietőnk.  Nem la Indokolja. Beharsoi|e, mint a kor 
jalaaavát, amit csak ki kell mondani. Mint alapigazsá-
got, mely annyira benne van a köaludatban, hosy 
aaonna) mindenki érti a engedelmeskedik neki, mint 
katonB a komandénak*. 

.Aat válnssolom neki: hagyd a politikát 1 Eplt-
kessl H*gyd a politikát a bs mar építs magadnak kuny-
hót a saabad mesö közepén, építs Meséket a sövények 
mögött, óvóhelyet, ahová bemented aat a becses, aat 
a megvédeni méltó kla ku'tur kincsedet. As életedet I 
A létedet 1'... 

A fentlek  felett  helyi vlsaonylatban is érdemes 
elgondolkoanl. Immár harmadik évtlaede aaavakon 
lovagolunk, fogalmakat  tlsatáiunk, bessélBok, cs<k 
éppen gyakorlati munkát nem végsünk. B méletlleg 
Iiten tudja bánysaor körvonalaztak rögtitették ml min-
den vár elvégsésre, tót: gyakorlati tanácsok Is hang-
aottak el, cak éppen „Vlvlielfz'srfc"  nem kerül sor. 
Egymás kösött tervezgetünk, vitatkoiunk, munkavonala-
kat vásolnnk. Pedig uryan easel az merglával gya-
korlati munkát ls végetbetoénk, sőt: kellene végesnüek. 

Ní keriVgwük a forró  kását: Mirlcs Ztlgmocd 
e!őflaetójéh°s  hasonlóan ml la a „több politika*, főzént 
egymáPke'z itt! poiUlka elvét valljuk. Epp?n orra nlnc» 
Btükségünk. Ennyi Idő alatt már m> g kellett volna 
tanuliuik: többet adnak a piacon egy köbláb faragott 
fáért,  mint a végevárhatatlan sró áradatok ért. Ebben 
Igaaa ls van a pladnak, mert az Ipari célokra a!ku jias 
fát  nem lehet szóval tartani. Meg kel faragni  éa csak 
Így le^et értékesíted. 

A gyakorlati munkához értő szem rengeteg kl-
használatlan lehetőséget lát tájslnkcn. As életet reália 
Biámo'. ban értékelő és kifejező  agy nyomban élhetel-
lenBéget álUplt meg. Nézsflnk  szét egy pillanatra. 

Népünk mezőgazdaság és állattenyésstéstő! él 
Ba*-n a téren kel! elsősorban erőteljes. Ifazl  értáte^ 
képviselő, nagyvonalú munkát végezni. Boldizsár I-áo 
közgazdász „Dácia átalakulása* cimü munkajában Ilyen 
lehetőségekre mutat rá — élő példákkal. 

Mindenek előtt megállapítja, hogy Dánia la elesett 
nyomorúságos helysetből kapaaakodott erős akarattal 
én rengeteg muikával od\ ahol van. Brről aa Időről 
a dánok maguk Igy írnak: 

„A níp a gazdasági nyomorúság miatt lassan 
tülydt a kétségbeesésbe. A piacok kiürültek, az üzle 
teket bezárták, a gazdák koldusbotra jutottak. Árvizek, 
aszályok, marhavéssek, ragáyos betegségek pu z'.ltot-
ták végig aa országot. Ml volt a teendő? Hogyan lehet 
r< gardákba lelkei önteni éa a kivándorló, vároBba 
özönlő tömegeket megtartani az ő 1 rögnM? A válasz 
bárom Ba*: O uid'vlg, szövetkezeti mozgalom, nép-
főiskola.  Grundívlg püspök, a dánok Sséchenylje adta 
kl a jelszót. Nyomában a dán földműves  aaBvetkeae-
lekkel, egyesületeket aservezett éa fialt  beíratta a nép 
fólako'ára,  hogy műveltséget éa mezőgazdasági ssak-
tndást hozzanak haza.... 

Majd ipy folytatja  Boldizsár: 
— Grnndtvlg Iskolákat alapított, helyesebben egy 

Iskolafajtát,  ahol nem annyira a kétszerkettő, meg aa 
évsaémok a fontosak,  hanem a Jellem, aa egész ember, a 
dán mult éa a nemaet jövője. Emberebb f  mbereket éB jobb 
dánokat akart nevelni Grndtvlg Ukolálban, ahova nem 
gyermekek, hanem felnőttek  jártak. Nsve: népfőiskola. 

— öivm esztendő alatt a dán fő'dmlves  a világ 
leggaidagabb és legmegelégedettebb gatdaembere lett 
Ds nemcsak a meaőgazda: aa egésa óraiig meggaa-
dagodott. Diniában mindenki gazdag. mjrt a földműves 
gatdtg. Igaz uţyan, hojy nincsenek nagybirtokok éa 
földi  hatalmasságok éa egyetlen ország Blncs a földön, 
abol olyan kical a vagyoni kü önbaég ember éa ember 
között. A munka éa a termeién saövetkeaetekbe fut 
ösase, a aiövetkesetekbeo gazdák és gardák fial  ülnek 
éB nlnca bülinheég értelmiség éa a nfp  között 

1681 tő< 1012-lg tz évi mezőgazdasági kivitel 
értékének össa-ga 8 millárd lejről 18 milliárd lejre 
•m» kedrtt. 1938 han p'dlg e'érte a 83 milliárd lejt. 
1881-ben 1470.000 saervaabarha élt Dániában a ennek 
natyréssét elevenen rd'ák el Nám»torsságbs. 1914 ben 
a marhák ssáma 2 463 000 re s 1938 ban 3 200 000 re 
emelkedett, de ekkor mar nem arra használtak őket, 
hogy a búsít eladják, hanem a tejgazdaság céljaira 
á lotta'i ag»adaváiakban éa * n«gv BBÖ vetkezeti Istállói-
ban. A disarók BZÉIRA 800.000 ről 6 millióra emelke-
kedett A birkáké 627000-ről 4 éa félmillióra. 

— De még ennél többet mond aa Igaal dinter 
meléa a minő»*tl termelési nsgyzaertségére a követ-
kező adat: 1864 bea egy din tehén tejélői átlagban 
40 kiló vajat kbpUtek. 1887 ben, nebány évvel a asö 
vetkezeti termelés teves téee után már 68 klót és 
aaa már 120 kiló vajat ad évenként egy-egy dán tehén. 
Miért? mert a dán gazda mindég megfogadja  a meső 
gaadaaágl taaáosadók tanácsát A szövetkezeti gaadál-

kodás, a azövetkeaetl gonoolkodáa meghoata a dán 
gazdának a gazdagságot. Dániában faluhelyen,  de még 
tanyán sincs háa villany néUBI. Viszinl a 466 villa-
nyosság) vállalat közül 276 szintén zzövetkeaeil kéz-
ben van. Bok falusi  házba, latállóba és sertéséibe 
bevezették a központi fűtést  és mlndan 11-ik dan la-
kásra, tehát körül-belül minden 8—4-lk családra jut 
«ev távbeszélő. A takarékpénztárak betétje 2 miliard 
200 millió dán koronára rn«, a ennek a betétnek 80 
aaazalékát gazdák tették bt- takarékpénztárba. 

A beszédes, számzzeru adatokat folytathatnók. 
Az íróval végig kísérhetnék a azövetkezetl tej, a vaj, 
a tojás és bns útját Diniából Londonig vagy tovább. 
Csodálkozhatnánk a saervezéB nagjszerűségen, amikor 
a Londonban feltört  „Állott" tojis baján látható pecsé-
tekből, számokból tévedhetetlen pontossággal meg-
állapítják, melyik dán gaada tett tévedésből rossz tojást 
az eladázra szántak köz*. Mert a szövetkezetnek ez a 
formája  — állapítja meg Botdiasár — nemcsak üzleti 
vállalkozás, sót nem Is elsősorban aa. A gaadaszövet-
kezet olyan, mint egy nagy család, de olyan Is, mint 
harcban álló csapat. A tagol-, akár testvérek a közös 
asztalnál, tndiák: ami nekem jó, neked ts jé, ÉB akár 
katonák a fedezékben,  érzik: eml neked faj,  abba en 
is belehalhatok. Bagltik hát egymást B a másik kezére 
játrzinak, mert ezzel tu ajjjn jólétüket növelik, de 
még esért Is, mert szeretik agymást. 

Bl, ea a minden isíbe-i gyakorlati gondolkozás 
teljesen hiánytik kisülünk. Eaeinül pedig nem boldo-
gulhatunk, Iskoláinkban, lnteaményelnkben, ÖABS*Jöve-
teleinken, mindenhol, abol csak alkalom adódik rá és 
mitdenkloek, aki csöppnyi élethivatást érez magában 
eat a gyakorlati gondolkozást az együvé tartozást, aa 
egymáa megseglteset as egymás szeretetét kell hirdetnie. 
Bs a legnagyobb gyakorlati munka B megteremd a 
jobb, egeesaégesebb élet feltételeit. 

Igy érvényesülne a jeltzó: Htgyd a beszedet: 
(ípltkeae  I  Fere  noi Oyárfáe 

Jézus és a hütelen lélek. 
Jízus mindig halle1 ja •» it, állnnJÓKii hiv mne&huz 

mindenkit, mert egyetlen szeuvedMyr vnn : mindenkivel jót 
teoui, mindenkit boldogítani. A lietli'eheiiii barlangban épp-
úgy, mint a keresztfán,  vffrv  az nltárszrkrénybAl küldi 
üzenetét az egész világnak: .Jfljjstek  hozzim mindnyájan, 
kik fáradoztok  a terhelve vagytok éa éu megkönnyitlek 
titeket, viaazaadom lelketeknek a békét. Ne féljetek,  nem 
jöttem még a világot megítélni, hangra Üdvözíteni. Milyen 
eokan vannak, kik Jézus e ezivbez rziílú meghívására nein 
ballgalnak, eüketek érzéketlenek maradaak. Jézusnak fáj  a 
lelkek e hűtlensége. Némán tliri, caak a nagy k&jt idejében 
szólal meg a elmondja lelke lájdalmát, mikor már csordul-
tig telt a pohár. 

Az idín húsvétra lelki előkészületül elmélkedésre 
Térbe Lajos kis versét a tenti címen lógjuk alkalmazni. 
Jézus szól a hütelen lélekhez, kemény szemrehányást tesz 
neki. Mi is okuljunk, tanuljunk, piruljunk I 

1. Szerettelek, de te nem szerettél. 
a.) Szerettelek ; szeretetemnek minden alkalommal jelét 

adtam. Örök szeretettel azerettelek, hisz még nem léteztél, 
már gondolatomban, tervemben ott voltál. Jd szüléket ren-
deltem neked, kik gondoztak, ápoltak, szerettek. Érted 
szenvedtem, hullattam könnyeimet, véremet, érted haltam 
meg a kereszten..., mett azerettelek : Ha egyedül lettél volna, 
akkor ie megtettem volna érted. Szereltelek..., csak vonul-
tasd végig szemeid előtt egész életedet, hányszor torogtál 
testi-lelki veszedelemben, hány eaelben voltál életveszélyben, 
betegségben, elmúlt, meggyógyultál, mert én akartam, mivel 
nagyon szerettelek. Emlékezz vissza terveidre, munkáidra, 
milyen félve  togtál hozzá, hátha nem sikerül. Sikerült min-
den, eredményt értél el, pályádon szépen haladtál előre. 
Mindent én rendeztem el jdl, mert azerettelek. Szeretetem-
mel tulhalmoztalak, hogy magamnak egészen megnyerjelek, 
hogy ne szeress mist jobban, mint engemet Egyet aem 
tüntess ki szereteteddel, caak engem. M^rt mondd: mit nem 
tettem érted, amit kellett volna tennem ? 

b.) De te nem azerettél I Ez a tájé igazság tolul 
ajkamra, mikor rád nézek, végig tekintek egész életeden. 
Csak mondtad, bogy szeretsz, de tettel nem mutattad meg. 
Imádkoztál, de csak magadért; kérni hogy tudtál, de nem 
köazönted meg; imáidban is hányszor másfelé  járt ez eszed. 
Templomba ritkán jöttél, mindig kimentetted magad: télen 
hideg van, nyáron meleg, ősszel sár, máskor nem értél rá. 
Mindenre telt időd, csak nekem sajnáltál pár órát szentelni, 
hisz ez is csak neked válna hasznodra: lelked örök üdvét 
biztoaitanád. Ua el is jöttél templomba, nem viselkedtél 
becsületesen: Korzónak, divatbemutatónak, szórakozóhely-
nek tartottad. Nem adtad meg nekem a megillető tisztele-
tet, térdet nem hajtottál, mert harisnyádat, ruhádat, nadrá-
godat féltetted.  Rád is elmondhatom: osak szájjal azerettél, 
tiszteltél engem, de szived, lelked, életed távol volt tőlem 
Pedig nemcsak szájjal, hanem azivvel a tettel ia kell sze-
retni engem. Ahogy én eléretlek téged, ngy szeress te ia 
engem, hisz azért adtam példát erre, hogy kövessed. 

Szerettelek, de ta nem szerettél. 
Ailit ne engaa okoaa, ha elvetlek téged magamtól. 

P. Rethy Apolliaérui. 

A róm. kath. főgimnázium 
a karácsonyi vakáció után Bsokáscs lelklnapokat január 
20. és 21-én tartotta. E napon alkalmat adnak ea ifjú-
ságnak, hogy a mai válságos, felfordult  életnek aa Iskola 
világára ls kiható és zaklató rohanásában, megáll|on 
egy pillanatra, magába néasen, alapos lélekBeprést éa 
leiekfürdőt  repdessen s abban megnjulva éa abból uj 
erőket merítve, haladjoa előre tanulmányainak, aa életre 
való kemény falkóazülésnek  könnyűnek éppen nem 
mondható utján. Az Idei lelklnapokoak különös jelentő-
séget adott az a körülmény, hogy asokat Lázaié Ignác 
gyergyól főesperes,  aa Intézet egykori népizerU éa ki-
váló hittanára vezette. A lelklpásatorkodásnak, ha valaha, 
akkor mt ugyancsak uehia munkakörében szerzett 
tapasstaíatok fényévéi  belevlilantott a mai élet erkölcsi 
es szociális örvényeibe, megmutatta aa élet ádáa küzdő-
terét, amely az iskola aránylag gondtalan világa után 
az Ifjúságra  vár a egyúttal keaükbe adta a módokat 
es esazösöket, melyeknek birtokában képesek lesanek 
aa életharcot gyóaedelmeBen megvívni; eaek: a rendü-
letlen bit, a ttez;a erkölcs a az áldozatos lelkület. 

Nemcsak magasztos vallás-erkölcsi nevelőoktatásba 
résassitette őket, hanam a vonzó pé'da és mély meg-
győz 5d a s erejével, a szsclálls érzés ÓB cselekvési keaz-
seg, felébresztésével  valébaa hatékonyan vezette előre 
az ifjúságot  a saép, nemss, értékes, ádozatos élet utjai 
felé.  Hoiaájáru t lelkes tanltáaával ahhoa atSrakvéshaa, 
msiy aat a{arja, hogy végra isko álokból egy nj, gerin-
cig, krlsstust oemsadik kerüjön kl, maly mindig éa 
mindenütt becsülettel és hűséggel teljesíti minden köte-
lességei lítaaíval, egyháaával, csa'ádjával, nemsetével, 
embsriárjalral sssaioen. As lotézet a az Ifjúság  háláa 
saarelete kíséri ői lelkeket msntő nemes, Önsetlen utján. 

NYUGDÍJASOK  F10YELUÉBB.  A pénzűgf-
igaigatóaig  nyugdíjügyi  osztálya a januári nyug-
díjfizetéstől  kapcsolatosan  a következőkre  hivja 
fel  a figyelmet:  1. Nyugdijat  osak személyes je-
leútkeíés.  e Sietnek.  2 Mindenki  vigye magával 
ezen kiűzetéshez  a személyazonossági  igazolványát 
valamint vasúti kedvezményes  könyvét,  amelyek-
nek számát feljegyzik.  8. Benyújtandó  ezen alka-
tommal  as életbenléti  igazolvány.  Az uj nyugdíj-
könyveket  az illetékes  adóhivatalok  osztják  szét. 

Magyar Népközösség. 
1940 február  1. Már több alkalommal hívtuk fel 

az érdekeltek figyelmét  arra, hogy a legutóbbi állam-
polgársági törvény rendelkezései értelmében 1940. év 
febraá-  bó 1 lg bezárólag kérni lehel a honossági név-
jegyzékbe való felvételt. 

A törvényes Időponttól tehát már csak alig pár 
nap válását el. Bppsn ezért kötelesaégünknek tartjuk 
még egvszar felszólítani  mindazokat, akik valamilyen 
okból 1924 ben kimaradt.k as állampolgársági névjegy-
Békből, hogy ne mu'.'ssaák el a jelentkezést, mert ez 
által súlyos következményeket vállalnak a 1940 február 
l-e ntan nem á'l módunkban Ilyen kérdézekben segít-
séget nyújtani. 

A jelentkezés körül felmerülendő  panasaokkal 
viszont nyomban forduljanak  a NépkösSsség megyei 
(Bgozatalhos. 

• • • 
A Maţvar Iparosik O siâţos Hiövatkeaetének 

alakuló közgyűlésit 1940 j«uir hó 28 án Ko'oztváron 
migtaríj ík, As alakulás a Mtţyar Nspzözösség keretei 
tezitt történik a BZ uj magyar lparosszervezet megépí-
tésében lelkes elhatároaásBal rásat vesz a calkmegyel 
kézmülparoBság Is. A kolozsvári alakuló közgyűlésén a 
calkl rassek kisiparosságának megblaáaából Kocskáa 
Bila építész és Vtcsey Gyula okleveleB elektroteknl-
kus-rádlós utasnak Koioaavarra. Aa országos szerveset 
megalalu:asával egyidejűleg megalakulnak a megyei 
tagosatok ls. 

• • • 

A magyar nyugdíjasokat súlyos sérelem érte. — 
Bţyes pénz IgylgazgatÓBágok már megkapták a nyogdlj-
pinztár ra -gdabbeniő Intézkedését, amely óriási nyutdij-
'essállltásoka-. tartalmta azokra a aaerencsétlen nyug-
díj «sokra, akiket a régi magyar Időkből mint nyugdíja-
sokat vett ál a román állam. 

Most a kormánynak Kolozsváron tartott mlnlazter-
taa4cta alkVmával Boós István magyar képviselő 
emlékiratot nyújtott át ezeknek a magyar nyugdíjazok-
uak érds'Titban. Aa emlékirat elmondja, hosy akiket ez 
a nyugdj lesaiilltás érint, aaoknak 99 aaázaléka ma-
gyar nemzotlHégü. Idős embereket érint aa Intéikedée, 
akiknek 1200 lejea nyugdijaikat most 100—150 lejre 
ssállltják le. A kormáiy nevében SUvlu Dragomlr ki-
sebbségi mittlaal3r vette át az emlékiratot. aU gyen 
Utéakc diát Ígért. 



J-lk oldal. 

Siáa Fái nanbeszéde idffszerü  MrdHrOl. 
Ki Erdélyt Magyar Gasdaságl Egylet érMkee 

mnnkát tölt be a magyar gaadaláraadalom életében. 
Netell, tanítja, a föld  tudományában kepal, kSsösségi 
életre ösaaefogja  a gazdát és mindenben Igyeksslk 
segítségére lenni. 

Csikvármegye gasdil Is as utóbbi esateadék alatt 
éiesték est a jótékony seglló műnkét. Több nagysikerű 
gaadaiágl és háalartaal tanfolyam  rendezésével bizo-
nyította be az E. M. Q. E., hogy nélkttiösbetetlen té-
nyezője a haladó gazda eletének. 

A mu t héten a saomaaédoa Maroatorda vármegyé-
ben lejez itt be egy gazdazágl tanfolyamot  az E. M. O 
E., amelynek záróvizsgáján megjelent Szisz Pai dr. a 
romániai magyar gazdatarsadatem lelke aa E. M. Q. B. 
elnöke. 

Ennek a záróvizsgának keretei köaött Saáaz Pál 
nagy besaédot mondott, amelyben lá.erl több ldósaerü 
kérdésre éa amely beszédnek (óbb vonalait aa alábbi-
akban Ismertetjük. 

Szász Pal beesődének elaő réaaében rámutat atra, 
hogy aat a nagy munkát, amil vállalt caak a köaösaegl 
érzésben öaaaeaapcsoil magyar nep oldhatja meg, caak 
ezé az öntudaté lehet minden dicseret. Amint mondotta 
Ssáu Pal: 

Csak aa egéBa társadalom, aa egyeaült magyarság 
rendelzesik azokkal aa erőkkel ez kepeaBegekkei, 
hogy a szóban forgó  közösségi munkák gondosojaként 
és caelekvó-vállalójakent dlcaerelet kapjon. — A 
veaetó ember gendoikoahatlk, aaok felelt,  vizsga.halj» 
a szükségleteket és éraéseket, keademenytznet, de 
hirdetem, hogy a lényleges eredmtnyi hosé munkát, 
csak a magyarság társadalmi ereje, sservesettsege, 
köaöa akarata tndja slkerhes veaetoi. 

— Engedjék meg — folytatta  hessadót — hogy 
óasinte valiomftal  tegyek: ha nem lelt voma hitem tB 
nem blsakodiam voina abban, bogy a magyar gasda-
köaönaég munkám malle fog  alini, sohasem meriem 
volna aa E. M. O. E.-ben nekem felajanlotl  Baerepat 
elvâlalni. DJ tudtam, hogy aa lilén segítségévei elke-
rül a magyar gaadakösönsegel arról meggy óznom, bogy 
aa 6 és mindnyájunk erdekében ali ea erdtiyi magyar 
gaadának egy lélekkel egy teatlé való megaaerveake-
déae. Hittem ebben s hitemben nem caalaiaoziam. 

Mire  törekszik  a magfar  gazdatársadalom. 
— Aa EMOE nemaotl egyaéget akar megterem-

teni a van-e enne! magasalosabb cal éB tOrekvaa V enéi-
küi a nemz alt egység nélkül, vájjon sikerüli voina e 
napvilágra hoani azokat as éplió tulajdont ásókat, képes-
ségeket éa BlkerUit volna-e a közösség hatzuára beai.l-
tanl azokat aa erőkel éa javakat, melyek a magyar 
gaadaköaönaég elévülhetetlen és elvitathatatlan sajatjal. 
Saök látókörű az, kl itt ellenkezni próbál, államnak, 
nemaetnek, társadalomnak egjként aa erdekében áll, 
hogy a magyar gazda Öntudatra, önéraeire a magabiz-
tosságra tegyen saerl. Eonélkül nincs egéBaseges köaös-
Bégl élet. 

As elnök ezntán rátér a különleges érdél) i hely-
zetre: 

— A ml kulturánkat mi ápoljuk, ami a mienk, 
a föiött  ml őrködünk, mert erre aa lilén rendelése kő e-
lez. Nam vagjuok eifogutak.  A román nep iz ípoija éB 
őrzi ku'.turáját, a szász is éB valljuk, hogy ea megkü-
lömböziare, ellentétre nem vezsthet, ha vlaaaa tekintünk 
a múltba, erdélylségünk maga voit a szeretet ennek 
BohaBem volt eBskcze a gyűlölködés s ml mindannyian 
erre a hagyományos alapra cpitünk: nem gyáván és 
megalkuvással. hanem öntudattal. 

A szervezd munka keltői  cé l ja : 
Szervező munkának ea a kettős céikitűzése: egy-

ségben élő alkotó közösségbe tömöríteni az erdelyl 
magyarság gczdarétegét a e kczÖBSég müvelódaal szin-
voialát emílnl a ezsel ősi kulturánk békés szolgálatát 
ellátni, Kérdem: szükséges volt e muoka a hi ssüksé-
gas volt bredménoyel járt-e? Szükségességét a magyar 
gazdatársadalom mind inkább emelkedő közösségi te-
kintélye blzoayltja. 

CaaJr őszinteséggel  lebet 
becsületet  munkát végezni. 

— Kettős feladatot  keli betöltenem. Az egyik as 
a megbízatás, amil a magyar néptől, a széles magyar 
falusi  tömegektől kaptam. A másik feladat  aa, amivel 
aa államhatalom felé  tarloaom. Ebből követk» zlk, hogy 
állandóan figyelemmel  klaérem népünk éleiét, a gazda-
társadalom ha'yaetét, Jelentkező szükségleteit, összes 
kívánságait s hiányait. 

— As államhala'om felé  aa a törakvésem, hogy 
minden rendelkeaésünlre álló esaközael bizonyítsam: a 
dolgos, békés éa örökké építő nép igényi tan a maga 
életjogának maradéktalan tlsatelelbeu tartására, csak 
megbecsülést, elismerést, figyelmet  és támogatást 
érdemel. 

És ennél e résénél Bzáas Pál besa^de rávilágít 
arra a mellőaéBre, amelyet a kormány kéaaült elkövetni, 
amikor a Meaógaidasági Kamarák átaaerveaéaére vo-
natkozó törvény]avazlatában caaknem teljesen kihagyta 
a magyar gazda aaerveaett aegitBégét. Abban aa 5 éves 
meaőgaadaBági muakatervben, amelyet • kormány feldől-
goaott, mi csak ugy tndnáak meggyőződéssel, szívvel és 
lélekkel résat venni mondotta Szása Pál — ha a kor-
mányáét is megteszi kötelességét. A ml becsületes, 
önéraetea és emelt fóvel  végsett munkánkért megbe-
csülés jár. 

A politizálás  gyakori  vádja. 
Gyakran hallom aat • vádat, hogy politia Uok és 

politikával is foglalkoaom,  — folytatta  as elnök bBeáé-
itól. — Kijelentem, hogy nem t*rtoaom a szorgalmai 
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politikusok közé s nem 1B r-jongok a politikáért. De 
nem aárkéahatom el ea elől, hogyha sz uj állami reod-
hen a szakmai ágak érvényesülnek, bogy a gazdákat 
érinti jelentős kérdéseknél v lasaa vonul jak és megblsa-
tásuknak ne tegyek eleget. 

— Kinek van szüksége kisebbségi törvényre? 
— Ml nem bérünk tealünkre Bsabott kisebbségi 

iSrvényt. Ha aaonban as állami tényeaők rrre gondol-
nak, teljes őaainteséggel mog kell mondani vélemé-
nyünket. Ml azt akarjuv, arra törekszünk éB állandóan 
aat saorgamaazuk, hogy tőrvényeket aa egyenlőség 
saellemében hfjtsák  végre. IgsaBágoaan és abban a 
saellemben, amit lelkiiameretea emberek kívánnak, — 
Igazságos eseretetteljes emberséges saellemben, mi 
isateljűk a törvényeket. Térelemmel köaöa sorának 
•ndatában önérzetesen kérjük és kívánjuk, hogy «ml 
törvényben van, as becsületesen tlsste leiekkel legyen 
ugy a valóságban IB. Ne hoasanak olyan törvényeket 
és rendeleteket, amelyekből aa egyenlő jogn polgárok 
bármelyikének ls hátránya ssármaahatna. 

— Feltesaem a kérdést sok es amit kívánunk? 
meri blaaen ml Jót (karunk, a köat akarjuk saolgáiai 
Vannak saolgálatok, amiket meg lebet fiselnl,  van 
aaolga, akit ba jobban fiietneb  napköaben jobban doi-
goaia. A lelkeket éa a szivet aaocban CBak as igaaság-
gal lebet megnyerni. 

— Ml békéé uton, törvénytlsatelettei asért küz-
dünk, hogy a ml népünk szabadon fejlődhessen.  A ma-
gyar embtrnek Joga van a muokáhoa, a megéiheteshea, 
iu túrájához, gyermekeinek Baját Bsellemében és hité-
ben való neveléBéhez. 

— Tudjuk, hogy rendkívüli időket élünk és ebben 
sok mlndan másképpen történik. Da évek óta fárado-
aom ason, bogy a hatalmi tényeaők el meggyóaaem a 
végrebajié köaegek sok cselben érthetetlen magatartá-
sáról, ehelyett miért nem lehelne a eaeietelet a való-
ságban képviselni ts as állami életből klgjomlálni mind-
azokat, akik a gyűlöletet tzllják. 

Az áttelepítésről, 
Dr. Szász Pál ezután a következőket mondotta: 

Egy alkalommal egy miniszter azt kérdezte tőlem, mit 
szólok abhoa aa elvhez, amil külföldön  már érvényesí-
tenek, a népek áttelepltéaéhea: Ea voii a válaszom: 
Szlotlaata román köaaégban egyedüli magyar ember 
vagyok, volt 1163 hold fó  dem a ma maradi belőle 100. 
Hi nekem aat mondant-k, hogy adnak máshol eaerkéi-
száz holdat, én mégla itt halok meg. Bikepzelhetó e, 
hogy olt hagyjam e földül,  amit őseim évszázadok küa-
deimévei aaereatek meg, amelyhez őseim annyi szen-
vedésé es bácata, öröme kapcoO'ódlk a smeljbtn mtg-
n>ngazanak. A mrhantok, a sufeilretok,  a bagjományok 
óröcké szentek kell maradjanak előttünk. A bmzdáln-
kat sohasem hagyhatjuk ott. D<* vsfjoa  szükség voinb 
UyeBmire, egy oiyan EzürayU gondolt hangoztatásra, 
blaaen mégsem Ithel oly a j az ea romlott aa emberlseg, 
oogy ue tudoft  a megeri-.a útját megtalálni. 

A kolozsvári gazdanapok programja. 
Az EMGE február  17—21 napjain Kolozsvárt ren-

dezendő tavaszi vetőmag kiállítás és vásár alkalmával tar-
tandó gazdanapok programját most állította öasze az egyesü-
let és meg ig kezdte annak szétküldését. A prognmmot 
rövidre összefoglalva  az alábbiakban ismertetjük: 

1940 iebruár 17-én szombaton d. e. 11 órakor a ki-
állítás ünnepélyes megnyitása. Déli 1 órakor küzebéd. D. u. 
4 órakor az EllüE igazgató választmányának ülése. Eate 
léi 9 órakor díszelőadás a Magyar színházban, a kolozs-
vári hóstáti gazdadalárdák közreműködésével. 

Fekruár lb-án, vasárnap d. e. 10 órakor a gazdaköri 
elnökök kötelességeiről előadást tart Témpliy István nyug. 
gazdasági iskolai igazgató. A zöld takarmányok termesz-
téséről előadást tait Koppány Hezsíí, az EMUE gazdasági 
telügyelője. A silózásról előadást tart Sejfried  Ferenc, az 
EMUÉ segédtitkáia. Déli 1 órakor közebéd. Délután 4 óra-
kor: „Hogyan lesz a gyümölcsből áru" cimmel előadást 
tart Székely Lajos, a gyümölcsészeti szakosztály alelnöke. 
A vadon teimö gyógynövények gyűjtésének llJ4(l-re való 
megszervezéséről előadást tart Bodór Kálmán gyógynövény-
termelési szakosztályi előadó. 

Február lll-én d. e. lü órakor A kisgazda szám-
viteléről előadást tart dr. Nagy Endre, a Bethlen kollégium 
gazdasági iskolájának igazgatója. A kisgazda vetőmagvairól 
előadást tart Bikt'alvy Ferenc, az EJIGE gazdasági fel-
ügyelője. Déli 1-kor közekéd. D. u. 4 órakor az EMGE 
háziipari szakosztályának előadó gyűlése. 1. Elnöki meg-
nyitó tartja Szcntimrey Jenő az EMGE, háziipari szakosz-
tályának elnöke. 2. Hasznos ötletek a háziipar köréből cí-
men előadást tart Kickó László iparművész. 3. A székely 
háziszőttes cimmel előadást tart Major Zsuzsika. 4. Házi-
ipari termékek értékesítéséről előadást tart Ványolós látván. 

Február 20-án, kedden d. e. 10—1 óráig a kiállítást 
caoportoaan látogató gazdaköri tagok és iskolai tanulók 
részére ismeretterjesztő előadást tart az egylet a kiállítás 
területén. D. n. 5 órakor az Erdélyrészi Méhész Egyesület 
kttzgyulése a Református  Kollégium Cogelniceanu nccai régi 
épületének dísztermében. Folytatólag pedig az EGEtiO éves 
jubiláris díszközgyűlésének és jubiláris kiállításának, vala-
mint IX. mébéazeti kongresszusának előkészítése. Este 8 óra-
kor méhész-vacsora. 

Február 21-én, szerdán : D. e. 10 — 1 óráig a kiállí-
tást caoportoaan látogató gazdaköri tagok éa iskolai tanu-
lók részére ismeretterjesztő előadás a kiállítás területén éa 
délután 6 órakor a kiállitáa Lezárása. 

A gazdanapok iránt Erdélyszerte élénk érdeklődés 
nyilvánul meg a gazdák körében. Ai EMGE az alkalomból 
a C. F. R.-től 60 százalékos utazási éa áruszállítási ked-
vezményt kért a kiállitáa látogatói részére. Minden a gazda-
napokkal kapoaolatoa kérdésben készzéggel nyújt lelvilágo-
aitáat az EMGE, Cluj Str. Regala 16. 

S Z Í N H Á Z . 
A braasó—marosvásárhelyi  színtársulat  három 

napos vendégszereplését  városunkban  hétfőn  meg-
kezdi.  Városunk  közönsége  mindenkor  híres  volt 
a magyar színészetet  támogató  áldozatosságáróL 
Erdélyszerte  ismerték  a mi társadalmunknak  igé-
nyességét  és meleg eiivét. Az itt  megforduló  sti-
nész mindenkor  szeretetet  kapott,  azért  a kultur 
munkáért,  amelyet elvégzett  annyira fontos  hiva-
tásában. Itt  megbeotülték  a magyar komédiást  és 
öntudatosan  nyújtották  azt a le ditő  erőt, amire 
szüksége  volt  a nehézségek  kőzött.  Még  akkor  is, 
amikor  sok szó férhetett  a produkoió  művészi 
értékét  illetőleg,  akkor  is ez a lelkes  közönség 
tudott  magasabb szempont szerint is megboosátani 
és kötelességet  teljesíteni. 

Ma  pedig,  amikor  egyik  legjobb színtársula-
tunk  kezdi  meg pár napos vendégszereplését,  ért-
hető  módon ráébezve várja közönségünk,  hogy 
ujabb tanújelét  adja  ennek  a magyar síinikulturáirt 
lelkesedni  tudó  magatartásának.  Nagy  érdeklődés-
sel várja a czinéczeJret és hisszük,  hogy a magyar 
szinéss közöttünk  érezni fogja  azt, ami neki hajtó 
ereje, ami életszükséglete  és amiből  neki  mostaná-
ban olyan kevés jut — a szeretetet. 
A maroavaaarhelyi — brassói magyar színház 

3 napos vendégjátéka Csiksaeredan. 
Igazgató:  Szabadkay  József. 

I-efl  nap .Dalol a Volga" nagy operett. 
As a hstalmas kirobbanó siker, amit a „Dilol a 

Volga" coll operett brassói benuiató előadáaaneléri, 
arra késatelte a aalnháa igaagalóaágát, bogy esi a 
darabot válasaaa kl a cslkaaeredai köaönssg részére 
elaő előadásként. A darab erdélyi saeraők remek mun-
kája, amelyről a „BraBBÓi Lapok" a legnagyobb elis-
merés hsngján ir, sót azt állapítja meg, hogy némely 
helyen cgyeneBen Fali Lso éa L.hár Ferenc örökébe 
lep Scbn ibér Alajos karnagy, »z operett egyik szerzője. 
Ennek BZ előadásnak a keretében a táreulat minden 
ragja fdilt'p,  amely psrádés Baeiepofcztásb&n  ktrül aalnre. 
N) mulassza el senki eal a nagyaaerü darabot meg-
nézel, mtrl egy örökre felejthetetlen  esi élményével 
fog  távoanl a aalnháaból. 

„Klotild néni". 
Egy kltüxő zenés bohózat, amely nagyszerű előadtsbau 
kerül a közönség elá. Vaeztry Gibor, a dsrab Írójá-
nak neve gftraccia  a Büerre. 

.Csckoa asszony". 
Utolsó cate Z rkoví z Blia ragyogó operettjét ujltja 
fel  a szinhát cp-rets együttese C^cdascép flilbeaá-itó 
zene, nagyszerű láncok es mulatságos cselekmany a 
darab jellemzői. 

MŰSOR: 
Január hó 29-én, hétfőn  eate 9 órakor: .Dalol 

a Vo ga* rpsratt. 
Kedden, délután fél  3 ónkor: „S^rja cslicó', 

ifjúsági  előadá', ol<;só helyárdkkal. 
Kedd an, eate 9 órakor: .Klotild néni' zecéB bo-

hózat. 
Szerd4n, déluián fél  3 órakor: Gylm;ai vad/lrág', 

Ifjúsági  olőidi', olcsó helyárakksl. 
Sserdáo, eate 9 órakor: .Csókos asszony" remek 

opsrett. 

Élénk érdeklődés mellett folynak  az 
Országos Mezőgazdasági Kiállítás 

és Tenyészállatvásár előkészületei. 
Kisültük má-, hogy a migyar gazdasági életnek 

'ívről-évre megismétlődő naţy esemioyét: aa orsaá^oi 
mezőgasdiaágl klá.litást és tenyászsllatvásárl, ldaa 
nárclus 30-tól április 7-ig, a butvátol követő héten tart-
ják meg. A mizógazdtságl kiállítás és a vele kapcso-
latos tenyéazállatvásár megrendezésének a mM rend-
kívüli viszoiyok között fokozott  jdlentősége van, nem-
csak azért, mert a magyar mezőgazdaság nemzetfenn-
tartó jelentőségét szemlélteti, hanem az r< ls, nwrl 
évről-évre jelentősebb szeri-peí jálsz'k a köal9nyést-
tásnek msgNIe ő apaállatokiial való ellátásában éa Igy 
az állattecyész ea minőségénekf>Jlerztésébenatenyészió 
kis és nagyobb gazdák anyagi boldogulásában. 

A kiállitáa alkalmat nyújt arra ia, hogy a kiállító 
tenyésztők ujabb tenyésatéal eredményeiket aa egésa 
oraaág elölt bemutathassák éB egymáaaal veraanyea-
heaaenek. A nsmaa vereengéa ösztönző hatása örven-
detesen nti átkozik meg már aa eaévl kiállitáa elóke-
azülelel során la. A tenyészállat bejelenlések január 6 án 
lejár ba'á'ldejálg az orsaá; öasaea nevea tenyéaaetel 
éa nevesebb népies tenyésztési körzsWi bejelentették 
részvételüket a kiállításon. Váglegee tz írnokát a beje-
lentések eredményéről még csak a teuyósaállatok mi-
nőségi felűlvlasgálata  ntáu iehet majd kőaölni, anaji 
aaonban már Is blsonyos, hogy legalább is a mutiévi 
keretek biztosítva vannak. 

A bud«pesti teay-isaállatíátárói előreláthatóan 
megfelelő  kereslet lem jó apaállatok iránt. Aaadkság-
letet a Fdlvldék éB Kirpátaija vásárlásainak fokozott 
bekapcsolódásán kívül fokozzi  az a körülmeny is, bogy 
as elmúlt másfél  év alatt aa orsaágon átvonult szaj-
ha körömfájás  követkentében sok apaállatot kelleit 
klaelej;ezal. E< apaállatok Jslentós réasének pótlásáról 
gszdtlnk a tenyésaállatvásáron szándékosnak majd 
gondoakodol. A tenyószállatvásár megrendezése szem-
pontjából örvendetes, bogy a Bzij- és körömfájás  jár-
vány oly mértékben csökkent, hogy Mtgyarorsság e 
tekintetben enrópai viasonylatbaa kivételesen kedveső 
úelya.tbej Ţ»:. 



9-lk oldal. 

Száu Pál nntatfs  itari ténMM. 
Ba Brdel;l Magyar Gazdasági Egylet érlékea 

munkát tölt be a magyar gazdatársadalom életében. 
Neveli, tanítja, a föld  tudományában kepal, Usöaségl 
életre ösaaefogja  a gazdái és mindenben Igyekulk 
segítségére lenni-

Caikvármegye gaadál ls aa utóbbi esatendék alatt 
éreaték eat a Jótékony aegtló munkát. Több nagysikerű 
gazdasági éa hástartasl tanfolyam  rendeaésevel blzo-
nyltotta be aa B. M. G. fi.,  bogy nélkülözhetetlen lé 
nyesője a haladé gazda eletének. 

A mu t héten a uomaaédos Maroztorda vármegyé-
ben fejezeti  be egy gaadaaágl tanfolyamot  az E. M. G 
E., amelynek zárovlzzgajan megjelent Száaz Pai dr. a 
romániai magyar gazdatara ad alom lelke aa B. M. G. B. 
elnöke. 

Bnnek a záróvizsgának keretei között Száaz Pál 
nagy beszédet mondott, amelyben iáiért több időszerű 
kérdézre éz amely bezzédnek ióbb vonalait aa alábbi-
akban Ismertetjük. 

Bsáaz Pal bezzédánek elsó ráaaáben rámutat atra, 
hogy azt a nagy munkát, amit vállalt csak a köaössegl 
érzeaben öaaaezapcsolt magyar nep oldhatja meg, csak 
ezé aa öntudaté lehet minden dicserei. Amint mosdotta 
Száaz Pal: 

Csak aa egéBa társadalom, aa egyesült magyaraág 
rendelzealk azokkal aa erőakei ea kepeazegekkei, 
hogy a szóban forgó  kösöaaegl munkák gondoaojaként 
éa caelekvó-válialójakent dlcserelet kapjon. — A 
vezető ember gondoikozhatik, azok felelt,  vizsgálhatja 
a BsUkségieteket és éraézeket, kezdemenytznet, de 
hirdetem, hogy a lényleges eredmtnyl hozó munkát, 
csak a magyarság társadalmi ereje, szerveseltaege, 
közös akarata tudja alkerhea veaetoi. 

— Engedjék meg — folytatta  beszadét — hogy 
Azztnte valiomasl tegyek: ha nem len volna hitem es 
nem bizakodtam volna abban, hogy a magyar gazda-
köaönaég munkám malle fog  alint, aobaaem meriem 
volna az E. M. G. E.-ben nekem felajánlott  Baerepat 
elválalni. Di tudtam, hogy aa Iilen segítségével aiíe-
rül a magyar gaadaközönzegel arról meggyózaöm, hogy 
aa 6 éz mindoyájunk erdekáben ali aa eidsiyi magyar 
gazdának egy lélekkel egy teztlé való megszervezke-
déae. Hittem ebben s bitemben nem CBalaikoalam. 

Mire  tőreknik  ă magyar gasdatársadaJom. 
— Az EMGE nemzjti egységet akar megterem-

teni B van-e ennei magasztozabb cal éB tórekvei V enél-
kül a nemzeti egység nélkül, vájjon sikerült volna e 
napvilágra hoanl azokat az éplió tulajdont ásókat, képes-
ségeket és elkerült volna-e a közösség hasznára beai.l-
tani azokat az erőket és javakai, melyek a magyar 
gaadaköaönség elévülhetetlen éa elvitathatatlan aajatjal. 
SaBk látókörű as, kl itt ellenkeanl próbál, államnak, 
nemaetnek, társadalomnak egyként az erdekében áll, 
hogy a magyar gazda önludatra, önérzetre B magabiz-
tosságra tegyen saerl. Bnnélkttl nincs egésaaegeB köaöa-
Bégi élet. 

Az elnök ezután rátér a különleges erdélyi hely-
zetre : 

— A ml kulturánkat mi ápoljuk, ami a mienk, 
a fölött  ml őrködünk, mert erre aa liten reedalése kö e-
les. Nem vagjuak elfogu  tak. A román nep ia ípo'ja éa 
őrzi kulturáját, a száss is és valljuk, hogy ez megktt-
lömböséBre, ellentélre nem vezsthel, ba viasza tekintünk 
a múltba, erdélylségUnk maga voit a szeretet eonek 
Bohasem volt eBskczn a gyűlölködés s ml mindannyian 
erre a hagyomány o i alapra tpitünk: nem gyáván és 
megalkuvásai, hanem öntudattal. 

A szervező  munka kettői  oólja : 
Szervező muokának ez a kettős célkitűzése: egy-

Bégben éió alkotó közöszégbe tömöríteni az erdslyl 
magyarság gezdarétegét s e közösség müvelódásl ssln-
voialát emílni 8 ezsel őal kulturánk békés szolgálatát 
ellátni, Kérdem: síUkséges volt e munka b h» szüksé-
ges volt eredménnyel járt-e? SsBkségességét a magyar 
gazdatársadalom mind Inkább emelkedő közösségi te-
kintélye bizonyltja, 

Csak őszinteséggel  lehet 
becsületes nun kát  végezni. 

— Kettős feladatot  kell betöltenem. As egyik as 
a megbízatás, amit a magyar néptől, a sséles magyar 
falusi  tömegektől kaptam. A másik feladat  as, amivel 
as államhatalom felé  tartoaom. Ebből követki zlk, hogy 
állandóan figyelemmel  kísérem népünk éleiét, a gazda-
társadalom hs'yzetél, jelentkező szükségleteit, össze* 
kívánságait a hiányait. 

— Az államhala'om felé  az a törakvésem, hogy 
minden rendelkeaézünlre álló eszközzel bizonyítsam: a 
dolgos, békén éB örökké építő nép igényi tari a mage 
életjogának maradéktalan tiszteletben tartására, csak 
megbecattlézt, elismerést, figyelmet  és támogatási 
érdemel. 

És ennél a réssnél Szása Pál beszéde rávilágít 
arra a mellőzésre, amelyet a kormány késsült elkövetni, 
amikor a Mesőgatdaságl Kamarák átszervezésére vo-
natosé törvényjavaslatában csaknem teljesen kihagyta 
a magyar gazda szervezett segtlBégét. Abban az 5 eves 
mezőgazdasági munkatervben, amelyet a kormány kldol-
gosott, ml csak ugy tudnánk meggyőződéssel, szívvel és 
lélekkel részt venni mondotta Szász Pál — ba a kor-
mányzat la megleaai kötelességét. A ml btcsBlelea, 
önérsetes éa emelt fővel  végaett munkánkért megbe-
CBÜléa Jár. 

A politizálás  gyakori  vádja. 
Gyakran hallom aat a vádat, hogy polltfzUok  éa 

politikával la foglalkoaom,  — folytatta  aa elnök benső-
det. — Kijelentem, hogy nam tartozom a szorgalmas 
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politikusok közé z nem Iz r jnngok a politikáért. De 
num sárkéshatom el ea elöl, hogyha az uj állami rend-
ben a szakmai ágak érvényesülnek, bogy a gazdákat 
érinti jelentős kérdéseknél visszavonuljak éz megbíza-
tásuknak ne tegyek eleget. 

— Kinek van azttkaéga kisebbségi törvényre? 
— Ml nem kérünk testünkre aaabott kisebbségi 

törvényt. Ha aaonban aa állami tényezők trre gondol-
nak, teljea őszinteséggel meg kell mondani vélemé-
nyünket. Ml aat akarj ut, arra törekszünk és állandóan 
aat aaorga'maazuV, hogy törvényeket az egyenlőség 
szellemében hajtsák végre. IgazBágozan és abban a 
szellemben, amit lelkiismeretes emberek kívánnak, — 
igaaaágOB aaeretettelJoB emberséges aaellemben, mi 
isateljük a törvényeket. Tdralemmel köaös sorsunk 
•udatában önéraetesen kérjük és kívánjuk, hogy ami 
törvényben van, aa becsületesen tiszta leiekkel legyen 
ugy a valóságban Ib. Ne hozzanak olyan törvényeket 
ás rendeleteket, amelyekből az egyenlő jogú polgárok 
bármelyikének ls hátránya származhatna. 

— Felteszem a kérdézt aok ez amit kívánunk? 
mert hisaen mt jót akarunk, a közt akarjuk zzolgáizi 
Vannak zzolgálatok, amiket meg lehet flaelnl,  van 
szolga, akit ba jobban fi  telnek napközben jobban doi-
goaik. A lelkeket éB a Bzivet aaocban caak az Igazság-
gal lehet megnyerni. 

— Ml békés uton, törvénytisztelettel Bzért küz-
dünk, hogy a ml népünk zzabadon ftjlódkeBSen.  A ma-
gyar embtrnek joga van a muokáhoa, a megélhetéshez, 
tulurájáhos, gyermekeinek saját szellemében éB bité-
ben való neveléséhez. 

— Tndjuk, hogy rendkívüli Időket élünk éa ebben 
sok minden másképpen történik. De évek óta fárado-
zom azon, hogy a hatalmi tényezőket meggyőzzem a 
végrehajtó közegek soktBelben érthetetlen magatartá-
sáról, ehelyett mlérl nem lehetne a Ezeietelet a való-
ságban képviselni ts az állami éietbői kigyomlálni mind-
azokat, akik a gyűlöletet tzllják. 

Az áttelepítésről. 
Dr. SsáBZ Pál etután a következőket mondotta: 

Egy alkalommal egy miniszter aat kérdezte tőlem, mit 
szólok ahhoz aa elvhez, amit külföldön  már érvényesí-
tenek, a népek áttelepítéséhez: Bs volt a válaszom: 
Salntlzzta román kösségbsn egyedüli magyar ember 
vagyok, volt 1163 hold fó  dem a ma maradi belőle 100. 
Ha nekem azt mondamk, bogy adnak máshol eaerkéi-
száa holdat, én mégis itt halok meg. Bikepzelhető e, 
hogy ott hagyjam e fóldat,  amii őseim évszázadok küz-
delmével ezereatek meg, amelyhez őseim annyi ezen-
vedése és bánata, öröme kapcoO'ódlk s ameljbtn meg-
nyugszanak. A sírhantok, a sírfeliratok,  a hagyományok 
örökké saentek knll maradjanak előttünk. A bmzdáln-
kat sohasem hagyhatjuk ott. Da vájjon szükBég vomb 
Ilyesmire, egy oiyan szsrovü gondolt hangoztatásra, 
blsaen mégsem lthel oiy ejaa es romlott aa emberlaeg, 
nogy ne tudoa a megeriva útját megtalálni. 

A kolozsvári gazdanapok programja. 
Az EMGE február  17—21 napjain Kolozsvárt ren-

dezendő tavaszi vetőmag kiállítás és vásár alkalmával tar-
tandó gazdanapok programját most állította öaaze az egyesü-
let és meg ia kezdte annak ezétküldéaét. A programmot 
rövidre összefoglalva  az alábbiakban ismertetjük: 

1940 iebruár 17-én szombaton d. e. 11 órakor a ki-
állítás ünnepélyes megnyitása. Déli 1 órakor küzebéd. D. u. 
4 órakor az EAIGE igazgató választmányának ülése. Este 
tél 9 órakor díszelőadás a Magyar színházban, a kolozs-
vári hós táti gazdadalárdák közremüködéaével. 

Fekruár lH-án, vasárnap d. e. 1U órakor a gazdaköri 
eluükök kötelességeiről előadást tart Témplly István nyug. 
gazdasági iskolai igazgató. A zöld takarmányok termesz-
téséről előadást tart Koppány liezsű, az EMGE gazdasági 
telügyelője. A ailózáaról előadást tart Sejfried  Ferenc, az 
EMGE segédtitkáia. Déli 1 órakor közebéd. Délután 4 éra-
kor: „Hogyan lesz a gyümölcsből áru" címmel előadást 
tart Székely Lajos, a gyümölcaéazeti szekosztály alelnöke. 
A vadonteimd gyógynövények gyüjtéaének 1940-re való 
megszervezéséről előadást tart Bodór Kálmán gyógynövény-
termelési szakosztályi előadó. 

Február ül-én d. e. 10 órakor A kiegazda szám-
viteléről előadást tart dr. Xagy Endre, a liethleu kollégium 
gazdasági iskolájának igazgatója. A kisgazda vetőmagvairól 
előadást tart Bikfalvy  Ferenc, az E1IGE gazdasági fel-
ügyelője. Déli 1-kor közebéd. D. u. 4 órakor az EMGE 
háziipari szakosztályának előadó gyűlése. 1. Elnöki meg-
nyitó tartja Szcntimrey Jenő az EMGE, háziipari azakosz-
tályának elnöke. 2. Hasznos ötletek a háziipar köréből cí-
men előadást tart Kickó László iparművész. 3. A székely 
háziszőttes címmel előadást tart Major Zsuzsika. 4. Házi-
ipari termékek értékeaitéséről előadást tart Ványolóa István. 

Február 20-án, kedden d. e. 10—1 óráig a kiállítást 
csoportosan látogató gazdaköri tagok éa iskolai tanulók 
réazére ismeretterjesztő előadást tart az egylet a kiállítás 
terttletén. D. u. 5 órakor az Erdélyrészi Méhéaz Egyesület 
küzgyüléae a Református  Kollégium Kogelniceanu uccai régi 
épületének dísztermében. Folytatólag pedig az EGEtiO évea 
jubiláris diazközgyüléaének éa jubilária kiállításának, vala-
mint IX. méhéazeti kongresszusának előkészitéae. Este 8 óra-
kor méhész-vaosora. 

Február 21-én, azerdán. D. e. 10—1 óráig a kiállí-
tást eaoportoaan látogató gazdaköri tagok éa iakolai tanu-
lók réacére isme.etterjeeztő előadáe a kiállitáa területén éa 
délután 6 órakor a kiállitáa Lezárása. 

A gazdanapok iránt Erdélyazerte élénk érdeklődéa 
nyilvánul mag a gazdák körében. As EMGE ez alkalomból 
a C. F. R.-től 50 százalékos ntazáai éa áruazállitáai ked-
veiményt kért a kiállitáa látogatói réazére. Minden a gazda-
napokkal kapoaolatoa kérdésben készséggel nynjt telvilágo-
aitáat az EMGE, Cluj Str. Regala 16. 

4. náa. 
S Z Í N H Á Z . 

A brassó—marosvásárhelyi  színtársulat  három 
aapos vendégszereplését  városunkban  hétfőn  meg. 
kezdi.  Városunk  közönsége  mindenkor  hires volt 
a magyar színészetet  támogató  áldozatosságáróL 
Erdélyszerte  ismerték  a mi társadalmunknak  igé-
nyességét  és meleg aeivét. Az itt megforduló  szí-
nész mindenkor  szeretetet  kapott,  azért  a kultur 
munkáért,  amelyet elvégzett  annyira fontos  hiva-
tásában. Itt  megbeetülték  a magyar komédiást  és 
öntudatosan  nyújtották  azt a lerditő  erőt,  amire 
szüksége  volt  a nehézségek  kőzött.  Még  akkor is, 
amikor  sok szó férhetett  a produkoió  művészi 
értékét  illetőleg,  akkor  is ez a lelkes  közönség 
tudott  magasabb szempont szerint is megbooaátani 
és kötelességet  teljesíteni. 

Ma  pedig,  amikor  egyik  legjobb színtársula-
tunk  kezdi  meg pár napos vendégszereplését,  ért-
hető  módon ráéhezve várja közönségünk,  hogy 
Ujabb  tanújelét  adja  enoek a magyar síinikulturáért 
lelkesedni  tudó  magatartásának.  Nagy  érdeklődés-
sel várja a színészeket  és hisszük,  hogy a magyar 
színész  közöttünk  érezni fogja  azt, ami neki hajtó 
ereje, ami életszükséglete  és amiből  neki  mostaná-
ban olyan kevés jut — a szeretetet. 
A marosvásárhelyi — braaaól magyar eslnház 

3 napoa vendégjátéka Caikaaeredan. 
Igazgató  -. Szabadkay  József. 

I-aő nap .Dalol a Volga" nagy operett. 
Aa a hr.talmaB kirobbanó siker, amil a „Dilol a 

Volga" c mü operett braBSói bettuiaió előadáaan eléri, 
arra késztette a színház igazgatóságát, hogy esi a 
darabot válassza kl b csíkszeredai közönség résére 
első előadásként. A darab erdélyi saersőz remek man-
kája, amelyről a „Brassói Lapok" a legnagyobb eliB-
marés hangján Ir, bői aat állapítja meg, hogy némely 
helyen egyenesen Fali L.»o és L.hir Ferenc örökébe 
lep Sebre ibér Alajos karnagy, az operett egyik Bzerzóje. 
Ennek az előadásnak a keretében a táreulat minden 
ragja fdilt'p,  amely parádés Baerepotziásban kerül Balnre. 
Ni mulusBza el senki est a nagyBaerü darabot meg-
néacl, mtrl egy örökre felejthetetlen  est élményével 
fog  távozni a színházból. 

„Klotild néni". 
Egy kitűnő zenés bohózat, amely nagyszerű előad tsban 
kerül a kösönseg elé. Vasztry Gibor, a dirab Írójá-
nak neve garaccia a Bit erre. 

.Csckos asszony". 
Utolsó cate Z rkovi z Béla ragyogó operettjei ujltja 
fel  a szlnbáa cp-retí együttese Csodaszép (Ulbamánaó 
zene, nt>gysaerü láncok es mulatságos cielekmany a 
darab jelieiczől. 

MŰSOR: 
Január hó 29-éo, hétfős  este 9 órakor: .Dalol 

a Vo ea" rperatt. 
Kedden, délután fél  3 órakor: „Sirja cswó', 

ifjnstel  eióadá', ol-'só helyárakkal. 
Keddan, este 9 órakor: „Klotild néni* zenés bo-

hózat. 
Szerdin, déluián (él 3 órakor: Gylm?sl vadvirág", 

Ifjniági  élőid A', olcsó halyárakkil. 
Sierdán, esta 9 órakor: „Csókos asszony* remet 

operett. 

Élénk érdeklődéa mellett folynak  az 
Országos Mezőgazdasági Kiállítás 

és Tenyészállatvásár előkészületei. 
Kisöltük n>á\ hogy a migyar gazdasági életnek 

4vről-évre megismétlődő na<y eseményét: as orasajai 
mezögaEdtaágl kiá.ütést ós tenyéaztllatvásárl, idea 
nárdus 30-tól április 7-ig, a bu ivétől követő héten tart-
ják mag. A m3zőgazd*B&gl kiállítás ós a vele kapcso-
latos tanyéssállatvásár megren'ldsósének a mai rend-
kívüli viszonyok között fokozo'.t  jelentősége van, nem-
csak azért, mert b magyar mezőgazdaság nemzetfenn-
tartó jelentőségét szemlélteti, hanem az.r< 1b, mert 
évről-évre jaien'őiebb szépei játez k a köztenyész-
tésnek megfr-le  ő apaállatokkal való eliálasában és Igy 
az állatteoyész ea minőségének fejleratésébenalenyéBZió 
kis éa nagyobb gazdik anyagi boldogulásában. 

A kiállítás alkalmat nynjt arra is, hogy a kiállító 
tenyésztők ujabb tenyésztési eredményeiket aa egésa 
orsság előtt bemutathassák és egymással versanyei-
bessenak. A nemas versengés ösatönaő hatása örven-
detesen nti átkozik meg már aa ezévl kiállitáa előké-
«aületel során is. A tenyéssállat bejelentések január 6 án 
lejár haiá-ldejáig az orssáf  összes nevea tenyésaetei 
és nevesebb népies tenyésst^al körzetei bejelentették 
résavételüket a kiállításon. Végleges iz unokat B beje-
teatézek eredményéről még csak a tenyészállatok mi-
nőségi felülvizsgálata  után iehet majd közölni, annji 
azonban már Is bizonyos, hogy legalább la a muitévt 
keretek blalositva vannak. 

A budapesti teayéssállatíátárói előreláthatóan 
megfelelő  kereslet l»«a jó apaállatok iránt. Assdkság-
letet a Fdlvldák éB Kárpátalja vásárlásainak fokozott 
bekapcsolódásán kívül tokozzi az a körülmény is, bogy 
as elmúlt másfél  év alatt az országon átvcnult ssaj-
'B körömfájás  következtében sok apaállato; kelleit 
kiselejtezni. Es apaállatok Jelentői részének pótlásáréi 
gazdáink a lenyészállatvásáron szándékoznak majd 
gondoskodni. A tenyéazállatvásár megrendeaéBa asem-
pontjából örvendetes, bogy a BaáJ- éa körömfájás  jár-
vány oly mártákben csökkent, hogy Migyaroruág e 
tekintetben enrőpal vlaaoaylatbaa klvételeseo kedveaő 
üalyaabe^ yg:. 
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£yţrgyoi ţlţt 
Gyergyó magyar gazdatársadalmának célkitűzései. 

B a t f a a  B í a d t i a a O V O B . a y « í g f á l  gaa&afcös  aimefca  » r iU t fe©a i fc  ®T»*gr& 
g a a d a a á g i é a a a « « t 4 l i a k e l y a a t a a t t k i i i a a a t ă k t t c á é a a l t f l . 

A földmiveléeügyi  miniszter utn iegujabb 
terve, a vetőmag éa azok mennyieégének biz-
tosítása, majd egy tervbe vett erősebb propa-
ganda a burgonyának hegy vidékeben leendő 
termelését illetőleg, egy ujabb megélbetéai lehe-
tőséget igér Gyergyőnak. 

Balázs Sándor ig. tanitőt — Oyergyőszent-
miklős gazdakörének elnökét, mint legilletéke-
sebbet kérdeatQk meg erre vona'kozólag, aki 
szívesen áll rendelkezésükre, majd értékos fel-
világosításokat is ad. Magtudjuk, hogy a gyer-
győi gazdakör eredetileg, mint „Csikmegye 
Gyergyóvidékének Gazdasági Egyesülete" még 
1896 ban megalakult. Jelen'egi vezetősége, 
elnök: Btlázs Sindor ig. taMtó, aki 8 éven át 
vo!t titkára aa egyesületnek. Alelnök: Saász 
István és Birő Vencel. Jegyző: Bajna József. 
Titkár: Oláh Béla tanitő. Ügyész: Dr. Ferenoa 
B*l«zs ügyvéd. 

Áz egyesület működése. 
1939. márciusában két h9tea gazdasági tan-

folyamot  rendeztek. A Kamara u'ján vagonté-
te.ben látta el tagjait aa őszirózsa burgonya, 
Gyergyó híres burgonyájának vetőburgonyájá-
val, hogy a burgonya termés igy egységesictes 
sék. Takarmány magvakat Bzerzett be, hogy 
azokat a gazdák mérsékelt áron megkaphassák. 
Legeltetési és minden a gazdákat érintő ügy-
ben nemcsak felvilágosításokat  ad, de abban 
el is jár... A termelés fokozását  inkább tz árpa, 
zab és burgonya felé  tereli, mert gyergyói vi-
szony'atban ezek a termények felelnek  meg 
legjobban. 

Minden hónapban, még nyáron is legalább 
egyszer összejöveteleket tart s a sérelmeket 
lehetőség szerint orvosolja. 

Célkitűzései. 
— Amint már emiitettem — folytatja  Ba-

lázs Sándor — Gyergyó gazdái legelső sorban 
a krumplit, árpát és zabot kell termeljék nagyobb 
mennyiségben, mert ezek a termények a mi 
hegyvidék (lak legkeresettebb terményei. A föld-
mívelési minisztérium legújabb terve, ha valóra 
válnék, nagyban segitaigüakre leh <tne eaeknek 
a terményeinknek termesztéae és megélhetési 
viszonyaink fellendítésében,  hiszen az eddigi 
megélhetésünk a fa,  már nem kenyér kereset. 

— Minden igyekezetünk oda irányul, hogy 
az illetékes minisztérium a gazdasági saerveket 
a Gazdasági Egyesületeket és a Gazdaköröket) 
hizza meg az iilető vidékek termény fölöslegei 
nek összeszedésével és azoknak a rendeltetési 
helyére való kü'déaével, hogy a lánckereskedés 
legyen kikapcsolva, mert ez drágítja meg a 
terményt s végeredményben a gaadákat káro-
sítja meg. 

— A hitelszövetkezetek tekintet nélkül 
azok jellegére a nagy betakarodas idején nyújt-
sanak a gaadáknak előlegeket, hogy ne a lánc-
kereskedők akaratának legyenek kiszolgáltatva. 
A fogyasztási  szövetkezetek pedig a megmaradt 
termény fölöslegek  elhelyeaésénél álljanak a 
gazdák segítségére, az illető vidékek elhelye-
zési lehetőségei szerint. 

Gazdasági, szociális viszonyok 
és a föld... 

— A lakósság 70 százalékban gazdálko-
dással foglalkozik.  A többi iparos, kereskedő 
és intellebtuel. Fátermelése roza, árpa éa bur-
gonya Gyümölcs termeléae kevés. A birtokok, 
mint ősi székely örökség 90 eaázalékban a szé-
kelyek kezén van, mig a föld,  80 saáealékban 
gazdáink ké. 

— A földbirtokreform  során voltak bizonyos 
eltolódások, mint a közbirtokosság tulajdonát 
képeaő .Lapos' havas eltulajdonítása, amely 
ügy még nem nyert véglegea elintézést 

— Szociális helyzete, utóbbi időben igen 
megnehezedett. 

Baláss Sándor nyilatkoaata további során 
megemlíti a földtulajdonban  igényjogosultak 

számát és hogy miképpen lettek kielégítve. 
Beszél a telepítésekről, az utóbbi évek jelentő-
sebb birtokforgalmáról,  a konverzió alá bejelen 
tett adósságok összegéről, majd a gazdálkodá-
son kivül álló községek lakósainak mellék ke-
resetéről, pénzintézetekről a szabad és kötött 
gazdálkodásról. Allatgazdaságról, takarmányter-
melésről. Gyümö'ca és zöldségtermelése beho-
zatalra szorul, amit a Siászrégen vidéki szászok 
hoznak, mig gyűmölosaiükséglenét Udvarhely-
megyéből kapja. 

Majd igy folytatja: 
— Minden igyekezetünk az, hogy a termés 

fokozásával  elért eredménnyel mezőgazdasági 
és hitelügyeinket rendezzük. Termelésünk érté-
kesítésének megszervezéséhez az illetékes mi-
nisateriunok segítségét kérjük. L9gelőjavitások, 
tenyésa állatok éa vetőmagok beszerzését, mind-
mind elsőrendű kötelességeinknek tartjuk. 

Tisztelettel éa Bok megértéssel beszél a 
központ vezető és irányító munkájáról, Dr. Szász 
Pál mindég odaadó, fáradhatatlan,  példát mutató 
munkásságáról. 

Balázs Sándor gazdaköri elnök nyilatkoza-
tából, Gyergyó pgéss gazdatársadalmanak egy-
séges, öntudatos és élniakaró magatartását érez-
tük ki B aat, hogy munkájukban nem hétköz-
napi, holmi másodrendű érdekekről van szó, 
hanem gyökeres éB hasznos megoldásokról, 
amelyek megfelelnek  Gyergyó hagyományos 
mezógazdaságfejlesztő  politikájának éB elgon-
dolásainak. 

Ennek az áldásos munkának és akarásnak 
külön lelki értéke, a Magyar Népitözösséggel 
való együttműködés és Dr. Gaal Alajos a ta-
gozat elnöke iránti bizalom, tisztelet éB aa a 
harmonikus együttérzes, amely a kisebbségi 
sors egyerobbanásában rejlik. 

Ctiby  Lajoí. 

A hideg Háry Jánosa. 
Napok óta tart az erős hideg ez ha ket embar 

összeül valahol, ahkor egyebről sem beBsel, mint a 
fagyról.  A napokban együtt ültem Tomp» Lajos kép 
viselővel ós mit tagadjam, ml ls a hidagtől beszélget-
tünk. A képvlaeló, akt a magánéletben egy tordal kő 
edénygyár tulajdonosa, aa alábbi kid vas esetet mon-
dotta el egyik munkásáról, aki valóságos Háry Jánosa 
a hidegről saóló történeteknek: 

— Tulja, Lajos ur — mondotta a tordal Htry 
JÍZ03 —, ami itt van, hideg ugyan, de semmi amellett, 
amit Saibérlaban értem ei, mint hadifogoly.  Bgysaer 
télen ssánon ültem és mtkösben a pipa mellől seacin-
lettem egyelt. Hallom: kopp. Sarcintek mégegyet, ismét 
kopp. Et sem hlssi Lajos ur, olyan nagy volt a hideg, 
hogy a serciotés mire földre  ért, megfagyott  éB olyan 
kemény lelt, mint a csont. Aa koppant... 

Mikor a történet keltette d^rüitaeg elcsendesedett, 
Tompa LtjoB elmesélte muakásának másik hidegről 
szóló törtenetét, mely szószerinl Igy hangzott: 

— Tetszik tudni, Lsjos ur, aok hideget ériünk 
ml meg Szibériában, de o yantaoha, mint 1918 januar 
17-3n. Estefele  kimentünk, fetneaihnk  a bo.dra ea nagy 
caodalkozással láttuk, hogy a szatén megasakáloBodoit 
a zusmarátél... 

Az ujabb derültség után abban állapodtunk meg, 
hogy ezen történet nlán a Jövőben nem panaszkodunk 
a hidegre. (a. I.) 

H Í R E K . 
— Hlraoh-kupa korcsolya-verseny a Gyil-

kostónál. Az oraaágOB k o :csolyószövetség elnöki ta-
nácsa Bzombaton Kolozsváron lariott ülésén jóváhagyta 
i H rscb-kupa ez évi kllráBát iz. A versenyeket február 
17. és 18 napján, kedveaóilen Idő esefn  24. ás 25. 
napján — mint az elmúlt évben is — a Gyllkoaiön 
rendezik meg. A versenyek feltételére  még visszatérünk. 

— A posta beveiette a .sürgős' lévaiakét. 
Érdekes ujliáat vezetet ba a posta veaérlgazgatózága 
a fővárosi  levelkézbesltéa teren. J snnár 16 lói kezdő-
dően a posta .expresa loco" osztálya külön 10 le] 
bélyeg leróvása ellenében legkéaóbb két órán beltti 
klaeabealtl a leveleket. Esek a sürgős levelek a napnak 
vagy az éjszakának bármely órájában feladhatók.  Ha-
sonló elintézésben részesülnek azok a más he.ységbe 
küldött txpreSS-levelek ls, amelyekre a feladó  a rendea 
bélyegen kívül még 16 lej bélyeget ragaazl. 

— Farsang. A gyergyói idei farsangot  nálunk 
előbb a Katolikus éa aa örm. oltáregyletek jol átkerült 
tea-eatálye vezette be. Bat követi a 28-ikl ssóttea-bál, 
i f ja  a Reformálni  Nősgylet által rendez ?ndő tea-est, 

KOVÁT VE Z.ETO : CSIBY LAJOB. 

— Szlnhaa. Mint már jelentettük, a marosvásár-
helyi magyar színtársulat Brassóból hazafelé  Gyergyó-
aauntmlziosra érkealk, ahol február  1-én éa 2-án be-
mutatja „Dalol a Volga" éa „Klotild néni" cimü nagy 
op íretietol. Mig a délutáni mosor keretében a .Drótos 
toiol" mutatják be. - Szabadkay ssinlgaagató 60 tagu 
társulataval es saját zsnekaraval érkealk; Brdely leg-
nagyobb és legjobb operett együttese mólián megér-
demli, hojy városunk műértő, a saépérl éa a ilasta 
miivesaetert mindig rajongó köaönsége szeretettel várja 
sainésBelnket. — Egyben kérjük vároBunk köaönzéget, 
hogy akiknek 3 napra kiadó butoroaott szobája van, 
azt Cslby Lajosnál a „Gyergyói élet" saerkezatőjénél 
Regele Ferdinánd 28. aaam alatt (Nóvák háa) bejelen-
teni szíveskedjenek. 

— Meghalt Gr. Tranou-Iazi volt munkaügyi 
minlzater. Orazagsserte nagy resavetet keit Gilgore 
Trancu Ital volt munkaügyi miniszter hirtelen haiala. 
Gr. Trancu-lial 1878-ban SBülelett Tg.-Frumos vftros-
oan. Sajai erejéből vegeale el közaplskoial, majd főis-
kolai tanulmányait. Kivá'ó képességei vezető szerepben 
juttatták az egykori ssoclálUta moagalomban. Avatott 
ismerója volt a munkáskerdéseknek s 1920-ban Avareacu 
láborcok, az akkori miniszterelnök rea bízta a munka-
ügyi minisztérium megszervezését. A munkaügyi minisz-
teri tárcát kapta a második, 1926 lki Avarescu-kabinet-
ben la. Emellett érdemes teveaenyBéget fejtett  ki, mint 
Ügyved és főiskolai  tanár. Bgylke volt azoknak a po-
litikusoknak, akik megértéssel kezelték a Usebbsegl 
problémákat. 

Köszönetnyilvánítás. 
Nem mindennapi eaemény számba ment az elmalt 

szombat estére rendezett református  nőszövetségi tea. Az 
„Európa" vendéglő éttermét zsúfolásig  megtöltő közönség, 
valláa és nemzetiségre való tekintet nélkül, együtt szóra-
kozott. Mondják, hogy retormátuaok is voltak. 

A református  nőszövetség nevében ezúttal is ki kell 
fejezzük  hálánkat és köszönetünket Csíkszereda egéaz tár-
sadalmával szemben. A mi kiosiny református  egyházunk 
szegényeinek ea jótékony céljainak támogatására mindenki 
segítségünkre volt, aki eltudott jönni és hogy mindenki 
jól is érezze magát, arról tehetségünk szerint szerényen 
gondoskodtunk i>i. Akit pedig a terem szük volna miatt 
nem tudtunk ugy elhelyezni, mint ahogyan azt azivünk sze-
rette volua, attól elnézéat kérünk. 

A szövetsíg különösen köazönetét fejezi  ki a román 
nőegylet és vöröskereszt fiók  csíkszeredai megjelent kép-
viselőinek, a helyi tiszti és tisztviselői karnak, Csikazereda 
katholikus társadalma megjelent tagjainak, a zaidó kasainé 
és nőegylet képviselőinek és gavaléros adományozóinak, 
mert valamennyien sziveaek voltak hozzájárulni a tea er-
kölcai éa nem kis mértékben anyagi aikeréhez. 

Köszönjük a nőszövetség fáradhatatlan  tiszti karának 
és tagjainak és a vendégek kiszolgálásánál nekünk segéd-
Kező kedves leányoknak a sok munkát és fáradozást,  a aok 
étel éa pénzbeli segélyt, mert ezek tették lehetővé azámunkra 
a siker elérhetéaét. 

Köszönjük a jó szívvel adott ajándékokat, melyeket 
vallásra való tekintet nélkül nekünk jnttatni méltóztattak. 

Végül hálánkat és köszöuetünket kell kifejezzük  özv. 
Vákár Lajosné nagyságOB asszonynak, mint laptulajdonoa-
nak és Részegh Viktor szerkesztő urnák, hogy a „Csíki 
Lapokéban hirdetéseinket díjtalanul közzétették, mert osak 
ezen mód állott rendelkezésünkre a nagyközönaég tájékoz-
tatásához. 

Sikerünkhöz ezzel előrejutni segítettek. 
Vajha adná az egy örök igaz Isten, hogy az a test-

vériség, mely ezen teán mindnyájunk lelkét körülövezte, a 
napi életben is valósággá válna. 

Cdikborzsovai Dr. BALOG LAJOSNÉ 
nőezövetségi elnök. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
Sj. K. Ditró. 1939 decsmber ho 31-ig a hátrálék 

380 lej. 

MODELL KALAPOK 
tia zapszkézt z j formák  elásó 
árba», a&*r t*k l&t fc .« t é ]K 

VENCZBL TANÁRNÉNÁL 
£ Ugyanott kéaaAlaok mladem-
( i smt l aól kalapok i l i ó r i z d t 
t f  anyag fceaaáadásával.  Kalapok 
| ItalakHáaa a legrövidebb Idő alatt. 
[ Mereurea-Cluo, I. 0. Bratlaau (Olmiá-
í zltun)-tiooa 111. ss„ a Sörház közelében. 

iwcctaiaioicxswxtota^^ 

Bérbe vennék 10—15 itobia viliit  penzió részére 
a nyári hónapokra,  SzovÁta-,  Tusnád- regy 
Borszék-túrdón.  Ajánlatokat  kér  Pertya Anna 
Sighişoara,  Regele Ferdinánd  8. 3—3 

Jómódú, jóhangu székely fiatalember  vagy leány 
ki sok székely nótát tud, kérem irjon aa 
alábbi oimre: Jizefa  Merişorean, Ráu Bárbat 
poşta Pui, jud: Hunedoara. 



4 lk oldal C S Í K I L A P O K 4. náa, 

Fontosabb pontok a oslkl mezőgazda 
sági kamara 6 öves munkatervéből. 

A fdidmivelésügyl  mlnlssterlnm rendelete folytán 
1989 év nyarán készítette el a csikl mezőgazdasági 
kamara 5 éves munkatervét, mely munkatervet a mult 
napokban hagyott Jóva • mieleiierlum asaal, hogy a 
télire beállított pontokat már most meg kell keadenl 
él aaután folytául  a tavasaon. 

1-BŐ pont. A takarmánynövények termelése minél 
nagyobb területen. Bat elsó sorban a lóherének vetés-
forgóba  való beállításával gondolja eléről és pedig 
olyan arányban, mint amllyon arányban kisebbedik aa 
eddigi fekete  ugar (nyomáé. Kihengsulyoaaa a program, 
hogy a kamara aem erőaaakotja a nyomás msgszün-
teteaét, hanem a lakóaság okoa belátására blaaa, aaon-
ban tanácaolja, hogy ott, ahol nem feltétlenül  zzükaé 
gea, igyekeaaék a gaidnközönaég a aaját jól felfogott 
erdekeben eat megaaüntetnl. A kamara Ilyen Irányban 
felvilágosítással  uolgál a gazlakőzönzégnek, támogatja, 
elóadáaokat tart atb. 

A programon kívül megemlítjük, hogy a kamara 
éa a gaadaaágl felügyelőség  aok erőfeaaites,  előadások 
tartása éa türelmea munkával az utóbbi 10 év alatt, a 
lakoaaég egy réaaének a támogatásával több mint 
22 közaegben aaüntette meg a régi elavult ugar-nyomá 
aoa rendazert. Ennek hatáaa érzik la, mert a takar-
mány növenyeket már sokkal nagyobb területen müve-
lik a gaadák éa a lóheremagból már aa Snellátáaon 
felül  eladaara la jut 2—3 vagon. 

A lóheran felül  a tavasai éa ósal bükköny terme-
lését igyekeaik aaorgalmaaal a kamara, mivel eaen 
növények igen jó elóvetemónyel a busának, rozsnak 
atb. mivel a talajt nitrogénnel gazdagítják éa a gaa-
niívényekel, burjánokat Irtják. Aa óaal bükkönnyel 
több helyen végeaiek klaérleieket éa Igen elsőrendű 
korai takarmányt adott roaaaaal vetve. 

11 lk pont. A holdankéntl nagyobb termés eléréae. 
A hoJdaikinti nagyobb termea eleréaéhea feltétle-

nül aaükaégea: 1. A trágya rendes kezsléBe. 2. mű-
trágyák, measnltrogén ea Buperfoasiai  alkalmazása, 
3 A talajaak jobb óa rendea ídóbennl megmlvelése. 
4. A kórüimenyekhea képest alkalmas vetésforgónak 
az aikalmasása, amely vetésforgóban  benne keil le-
gyen a lóhere éB a bükköny. 

A trágya rendes ktzelését elősegíteni, továbbá 
as egyszerű es Blsiemetlkus Irágyateltpek leteBtteséie 
a kamara előadásokat lari, tanacsokat ad és eaekon 
felül  tragyatetepveraenyekei rendea o'y formán,  hogy 
lii40-ben 40 dro, 1941-ben 60 drb, 1942-ben 70 drb, 
1943 ban 90 dro. éa 1944 ben pedig 100 drb 300—800 
lejen Jutalmat ad a gaadaknak a kttloooözó községek-
ben, ugy, hogy 1944-lg minden kczseg ressiveneksen 
eaeken a versenyeken. 

A műtrágyák ea azok baBanesságának a megls-
mertetüsere es megkedveiieiesére éventlal beállít min-
den jSráa köaaegeben annyi klaeríetl telepet a gazdák 
birtokán, hogy az 6 eves munkaidő alatt mkdnn koa-
segnek legyen egy llyan kla kisfcrlfetl  leltpe. Ei&óaor-
ban mlndon járás tzazhelyéu a kerületi gazdasági fel-
ügyelők fognak  létesíteni 1—8 Ilyen klaerleii teiepet, 
a zlserieieknek tudományos éa gyakorlati ezainpontból 
való eazközöihet6Be vegeit, fő.eni  a bnaa, roas, árpa, 
aab éa pilyókával bevetett területeken éa a termesae-
les kasaalóiton, mely eaetekben a Kamara a műtrá-
gyát 50—76"/,-os kudveamennyel adja as illető birto-
kosnak. 

A talaj jobb megmunkálását a tarlóbuktató saán-
tas éa ósal mely aaástásoknak alkalmas ldóbea való 
ea jól e;vags6se folytan  igyekszik elerni a Kamara, 
e.ó»dasok tartásával, utmutatások adásával, jó éB uj 
ekek ea kuilivalorok beszerzésével, oly formán,  hogy 
a Baántófóldeknek  legalább 90°/o a megkapja eaen el 
nam k>-rüiheló munkakal. 

Kutuvalorok beaaerzésére, a gazdáknak 20°/,-os, 
gazdakörüknek, dazdazági tár<ulaioknak 30°/, oe ked-
vezményi ókaji adni a Kiaura. 

A vármegyében a gazdiknak hassnálatra már 
kiadott 6 drb. kuítiratorl; 1944 lg pjdlg szándektzik 
még 20 drbo; vásárolni. 

A tarióbukutó éB ősslssáutás rendes elvégzése 
utáu óriási a jelentőségük ez.n kulllvatoroknak, a 
mennyiben ezek használata folytán  a tavaszi ssántáa 
eikurdihaiő es elkerülendő. (Fo ytatjuk.) 

Mult hét. 
Aa utóbbi hét 1b a kibontakozást kereső dlp o-

máclai tevékenység jegyében aajiott. A bétköznspl 
emoerhea csak aemmtt mondó megfogalmaaások  jutnik 
el aaokbói aa erófeszitésekbői,  amelyek minden nemaet 
zaamára idegbáborut jelentenek. Aaért mindenki eral, 
hogy nagy tétek forognak  kockán éa vulkánon táncoló 
a helyaei aaélea e világon. N igy derűlátására nlacsen 
ok. Maga Chamberlain aogol mlulastereiaök as alsót áz 
legutóbbi UléBén ls aat mondta, hogy olyan események 
bekövetkezésére Bsámit, amelyek megtá toatatják a 
világtörténelmet. Ei amint aa angol mlnlaaterelnök 
mondotta, eaek az események néhány hét vagy esetleg 
néhány nap alatt is bekövetkezhetnek. 

Bzóval igy látja a helyzetet aa angol világbiro-
dalom felelŐB  áliamfeifli.  0 igy látja, ml pedigparáoyok 
ebben a nagy nyugtalanságban Így éressük. Aat éressük, 
hogy nagy eseményeket fősnek  saámuokra a diplomá-
cia boszorkány konyháiban. 

Chamberlain megnyilatkozása utáa még más állam-
iéi fiak  ls aaólotlak a mult bétj»n. Ig; Churchill angol 
hadlieagerésseti mlnlaaler la. ó som mondott Jót Be-
sséde különösen a kis államokat rémítgette. Egyene-
sen felasólitotta,  hogy álljanak aa angol éa ftaacia 
birodalom mellé eb bea • nagy bábomban. A kis Álla-
moknak ea egyenesen létérdeke, ha nam akaraak eltűnni 

a föld  eslnérdl. Hangsnlyoats, hogy amennyiben Aoglla 
ea Franciaország elvesztené eat a bábO'Ut, akkor BZ 
európai kla államokra a folowtáa  veszedelme vár. 

A nemet aajtó Cbnrcbill beaaédéro kijelenti, hogy 
Atglla helyzete nagyon komolyra fordulh  »tott, amikor 
a semleges államokra ls kl akarja terjeszteni a háború 
•slnterél. 

A mut hét másik nagyfontosságú  esem éneként 
uyilatkoaott H.llfrx  angol külügyminiszter I?. Ontm 
mondott ujat. Régi közhelyeket emlegetett. Maglamé-
telle, hogy a nyugati szövetségesek a kla nenaetek 
«szabadságáért foglak  fegyvert.  Besaéde mindenesetre 
eggyel több, hogy ne lássuk valami rózaáaan a bely-
aetet éa n<9 képaeljűk, hogy Európa kimenekült a meg-
próbáltatásokból. 

Etienkesőleg minden ugy níz ki. hogy ebben e 
dermesztő hidegben csak a fegyverek  hallgatnak. Caak 
a nyngatl vonalak páncél erődítményeiből „nincsen 
aemml Jelenteni való*. Édenben annál Izgalmasabb 
munka folyik  a diplomáciában, a veaórkari agyakban. 
Hogy ea aa Ördögi mnuka mikorra ölt teBtet, arról még 
Cnamberlaia angol miniszterelnök Is caak annyit tud, 
hogy .néhány hét, da ezetleg néhány óra alatt 1*" 
reánk szakadhatnak aaok az események, amelyeket a 
mult bél politikai erőlködései la olyan reményleljeaen 
bontogattak kifelé. 

A nagy kárlya keverésben még égésien tisztán 
nem láthatók aa t.rők. A semleges kisállamok, amelye-
ket Churchill angol tengeréin minlaater már szeretne 
Anglia oldalán felvonulva  látni, még határosatlanok. 
A balkáni kisállamok ügyét u:y lászlk Olasroraiág 
vállalta magára. A februar  elején ösBaeüló Bilkán-
Bsövetaégnek t'ppen elég cuiyon feladatodat  kell meg-
oldani. Aa elókezaltéa munkája ennek megfelelően  a 
szemünk előtt lezajlóan ls eléggé Izgalmas. 

N.'msiorszá. la Igyekezik a Baltán felé  való nyo-
mással maga Bsámára biztosítani a pillanatot. Szsm-
talan megerősített és m?g nem erősített Jele mu'atko 
slk ennek a muakának, amely Németoraaág delkelet-
turópal érdekelt kívánja biztotltanl. 

TerméFsetesen ebben a plllsnutban sem lebet 
lá,ni azt, bogy ml Iésa a vége a nagybataimak dél-
kelek- urópal érdeklődésének. H t a diplomácia aa egyen-
súlyozás tudom .nya, akkor ebben aa ügyben igaaán 
saükaége vaa egétz felkésafiltségére. 

A háboiu ebben a pillanatban a nyugati páncél-
övekben a nincsen semmi Jelenttől való naponkénti 
egyhangúságával sejlik, Fincon-zágbín már egétz bor-
zamastágával dühöng és hogy a mostani diplomáciai 
tróíesBiiesek merre veaeieek, azt tehtz volna meg-
lovendőlnl. 

A nyilatkozó állímféiü-k  a írult héten nagy 
borúlátással Leltek meg u heijreiet. Ssjnoa Bt ami 
olyan eseménye nem voit az eltrult fcétntk,  ami fel-
jogosítana arra, hogy saebbcek lástuk a jövőt, mint 
amilyennek festik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A oaikaaeredal Kathollkns NAssAvetseg 

és Oltaregylet aa érdeklődői tudomására horza, bogy 
febtuar  hó 3-ára eiőiésrileti jslmezss tea-estelye, 
Pilrpok urunk r<ndalkezáBi folytán  es évben elmarad. 

Sais Antal fAesperes-plebanos  Ünneplése. 
ÖÍ iimmel látjuk, kogy aa igaai ér ék mindenütt meg-
becsülésre laá'. Stsa Antal karcafalvl  p'.rbános mun-
kás érteke közismert volt ebben a vármegyében. Eléri 
fajdalommal  váltunk meg tőle, araikor áthelyezlek a 
szomszéd Udvarhelyre. Alig négy hónapi müzcdiBe 
alatt meghódította a fazlveket.  Amint fzivesen  otvastui, 
Udvarhely lakóssága Sssb Antalnak aa ottani főgim-
oüz.umboa történt püspöki biztosi kineveaése alkalmá-
val, Baeretetenek impoaáns módon adta bizonyítékát. 
AS udvarhelyi ujBágokból aat la látjuk, hogy Sasa Autal 
januu 17-ikl névnapja ls az uj plébános Iránti rokon-
szenv és sseretet megnyllatkosásának bensőséges 
ünnepe volt. — Eanek Így 1b ke 1 lenri. A Jó papot 
meg kell becsülni. Sass Antal p«dig áilltjur, hogy a 
szónak Igaz éneimibea, a szónak evangellumi mély-
sége szerinti — Jó pap. 

— A osikzseredai törvényeseket vonjak 
ki a marosvasarheiyl tabla hatasköreből. A« 
erdélyi parlemeotárok ea köalgazgitásl vezetők bevo-
oásával január hó 22 én Ko!ozsvá-oi kormáuyártekez.et 
volt. Tihbek között calkl vonatkozású felszó-alás  lt 
történt. Dr. Vatu Alextndru ügyvéd, czikmegyel front-
titkár javasolta, bogy a cstkl törvényszékst voaják kl 
a marosvásárhelyi tabla hatásköréből éa cato ják a 
braBsóí Ité ó.ablálioa. Cilkssereda sokkal köaelebb fek-
salk Braasóhtz, mint Marosvásárhelyhez. Ezen kívül 
Csík egész gaadaaágl élete Braséó felé  Irányul. 

— A rendőrség hlrdetmenye. Csíkszereda 
város rendórzaptianysaga felhívja  aa Ingatlan tulajdo-
nosok éi főbériők  figyelmét,  hogy bármilyen Idegent, 
akinek szobát adnak bérbe 24 órán belül kötelesek 
bejelenteni a retuőrségen. Mindsaokat, akik eaen köte-
ti zittségnek eleget nem tesznek, a törvény saigoruan 
bünteti. 

— Plébános váltósán. As trdílyl róm. k»th. 
pÜBpökség Bigöal Józttf  aaentkalolnal pleláios, ketü-
•eil tanfelügyelőt  Calkszentmlklósra helyezte át, Szent-
K«tolnára pedig Keserű András csIksaentmlklÓBl plebá-
no3 kapott klneveaést. 

— Betöréses lopások ZsOgAdAn. A várothos 
csatolt Zsö|öd vároarésaen Január hó 24-én éjjM több 
hetörést követtek el. Ismeretlen tettesek feltörtek  B >r.ha 
Gyula üaletét, majd Tőke Imre boltjában és Baabó 
E ak jegyző lakásában próbálkostak. A hatóságok eddig 
eredmény nélkül nyomosaak a betörők után, akik caak 
B írtba üzletében dolgoztak aridaáanyel, ahonnan árut 
loptak el. 

— öngyilkosáé*. Csere Ignác ealkaaentmlMésI 
katonaköteles féifl  önkezével veteti véget életének. 
Csere Ign'cs katonának volt behlve, de nem jelent-
k-zatt csapaitcslénél. Tettet a következményektől vzló 
félelmében  követte 6Í. 

— A faosaaatataa  áldoaata. Sükot István 
Ijnácaé 20 éves c Ik-ssntt-'má-d leg'ny, » G/lmes-
köaéploktól négy kllóméterre fokvő  rakottyásl erdőben 
dolgozott. A fac-u<ztatáanál  dol»uzó legényt a fa  agyon-
ütötte. Ugyancsak su'yos szerencsétlenség érte Márk 
Ignácz szenttamási legényt is, akit sérüKssivei a hely-
beli közkórházba számolták. 

— Két bánsági saármaaásu tábornok neve 
seerepsl aa európai háború hadljelentéaelben — Írják 
Tdmeevárról. Mindkét bánsági származású tábornok 
rendkívül faUlósságt^lj  'a helyen já.salt veaetősserapat. 
Ltlir Bindor, a némít légibiderő tábornoka, Oraováról 
származott el a annak Idáján a temssvárt hadapród-
iskola kitüntetett taau óji volt. Ugyancsak Oraováról 
saármaaott el as egyik lengyelorsaágl oroaa hadósatály 
S elaböck nevű paranctnoka is, aki aonak idsjén, mint 
lugosl hoovédbadiagy került orosz fog?á;ba.  Slelnböck 
sgyébkéat a kizelmu'tban, a román hatóságok enge-
délyével, rövid látogatást lelt Orsováo lakó rokonainál. 

— Hirtelen haiaieaetek. Sioka Pjter gylmes-
köaéplokl lazóa a feleségével  együtt fát  gyüj;öitek a* 
erdőoen. S nk« hirtelen roBsaul lett éa a helyrzinen 
meghalt. A hatóságok elrendelték a boncolást. 

— Porlik Fererca remetel korcsmájába betért 
Kristóf  András oltani lakós egy pohár sörre. Jlformán 
oekl sem kezdett a klreudsll Ital elfogyasatásához, 
Kristóf  össaeeBelt ÓB meghalt. 

— Simon Anna calksaeotgyőrgyi lakós salvsté hű-
déiben meghalt. 

— Veaategetea miatt büntetés. H rca Abra-
him tölgyesi fikereakrdó,  a Gogt kormány ldejeben 
szélnek bocsátotta se összes munkásait és leállította 
aa Uaemét. Annak Idején a hatóságok eljárást Indítot-
tak annak tlsziáiáaár», bogy ml aa oka ez üzem be-
szüntetésnek. Amikor aa Illetékes csendőiőrmester 
megjelent H.<rcznél, hogy az eBetat jegyzőkSoyvelje, 
akkor >«zer lejt adotl át neki. A csendőr aat állította, 
hogy ezzel megakarták vesztegetni éa feljelentést  tett 
H>rca ellen, viszont a beindított eljárás soráo Hircz 
azt blzooyilotl:s, bogy ez ezer l"jt jótékony célból adtz 
át az őrmesternek, hogy azt szükség Bzerlnt haatnálja. 
A törvényszék végül IB vesztegetés miatt öteaer lej 
pénzbüntetésre Ítélte Hsrctet. 

— Meghalt vermérgeaésben G.-enovlcs Ju-
liánná leki-rópatakl lakóa abortus követkeateben fel-
lépett vérm;rgnaéB következtében meghalt. 

— Feljelentés. Beesettel János gyimesi pályaőr 
észrevette, hogy a pályatesten fabasáaok  vannak ke-
reaatül fektetve.  F^jalentáet tett BlUbók Agosioi, 
Ardelean György, Riduly András és Kidu'y György 
ellen. Az eijáráa beindítása során a fejilfntett  embe-
rek hangoztatják, bogy munkájuk során kerültek a fát 
a VBBUII pályára és abban semmi szándékosság nem volt. 

— Baleset. A csikvacsárcsi vasúti kőbányában 
halálo* tz renclétleni »g törtéot. A lezuhanó salkla 
Nigy Ijnacz hómunkást megölte. 

— KAaaégl elölj árost gok figyelmébe  I Válasz-
tók névjegysekeuek öasaeirasahoz azüksegeá nyomtat-
ványok (R'gistra pantru Inscrleraa Halelor oiecioralt-; 
aikéaaültek es bárml'y mcanylségben beaier^zhetők a 
Vakár könyvkaraakedéséban, Cslksaeredaban. 

— SZEMÉLYZETI  KIMUTATÁSOK  kék  é< 
fehér  tziabea kepbatók  Jepünk  kiadóhivatalában. 
A kimutatások  fabruár  hó l-ig okvetlea  beterjeiz-
tendők  a Munkaügyi  felügyelőséghez,  még pedig 
négy példányban. 

S P O R T . 
JÉQKOROSQ. 

Vasárnap,  január hó 20 én délelőtt  ll,l2  órai 
kezdettel  Segesvár  jégkorongOtő  osapata jÚszik 
városunkban.  A mérkőzésre  felhívjuk  sportkedvelő 
köiőnségOnk  ügyeimét. 

— Ai E. K E. sl aatkosalályi f  jbru ir hó 3 án, 
nzonbaton, Csíksaerednban, aa .Eirópa" éttaremben 
tánc-e;t->l\t rendez. 

— Aa E. K E. cslksaéki osztálya, jsnuir 28-áa 
és fetraár  4 eo tartja házi al-versenyét. 

— A Baékelyföidi  kupt al-veraeny februir  hi 
17—18 án lesz, amslyen toob székelyföldi  város sl-
csap-ita voBE r«>lt. 

Jó minőségű t e l i é n - t e j kapható Cseh 
István hentes éa mészárosnál, Catkszereda. 

Eladó egy drb 18 hónapos piros-tarka 
tenyész bika, Antal Albertnél, Madaras. 

Iaeu (Cdlkjenöfalva)  közbirtokosság igazgató-
sága január hó 28-án dálutan 3 órakor 
nyilvános árveréaen, a birtokoasági iroda 
helyiségében elad egy darab kiselejtezett 
bikát. IgasgatóBág. 

Egy jobb minőségű koosisz&n, meleg 
kárpitozással eladó. Nagy G. József-
nél, MeronreaOiuo—Jigodln. 3-3 

2 drb. díszes villany fiiggölámpa  eladó, 
MegtekinihetA: Btr. Roieiti 28., Caikuareda. 

ytkái 




