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Nyugalom és fegyelem. 
A nyugalom és fegyelem  nemcsak fogal-

mak, de valóságos erények is. Egyéni erények 
és közösségi erények. A nyugalom nélkülözhe-
tetlen kelléke a zavartalan és fennakadás  nél-
küli munkának, a fegyelem  pedig épitA és össze-
tartó erö. A nyugalom és fegyelem  légkörében 
mindenki teljes öntudattal éa határozottsággal 
végzi mindennapi és végezheti teendőjét, mert 
ugy érzi, hogy ninoa körülötte semmi zavaró 
körülmény, amely tevékenységében bármikép-
pan is befolyásolhatná. 

Uzeknek az erényeknek megszerzéae éa 
biztosítása pedig kizárólag önmagunktól függ. 
Attól a lelki egyenaulyozottságtól, hogy legye-
nek az idók bármilyen feszültek  éa nyugtalanítók, 
mi távol tartjuk magunkat minden idegesítő 
jelenségtől es nem engedjük lelkünket azoktol 
befő  yásoltatni. 

Gu-ópa olyan részében élünk, amelyet aze-
rencsésBn elkerültek a történelem viharai és 
kavargásai. És éppen ebből a tényből kiindulva 
kell lelkünket megedzeni a nyugalom és fegye 
lem határozottságával. Mindenkire nézve áll ez 
a tétel, — többségiekre és kisebbségiekre nézve 
egyaránt. Aiokra azonban, akik a magyar kisebb-
ség egysegébe tartoznak, különösen parancsoló 
szükségszerűség, hogy kerüljenek minden feles-
leges politizálást és életük legfőbb  és egyetlen 
p*racc3szava legyen: folytatni  a munkájukat, 
ott  és  abban a keretben,  abol vannak. 

Aoyugalom légköre ugy alakul ki és szilár-
dul meg, hi őumttgunk fegyelmezetten  tudunk 
és akarunk viselkedni. H* távol tartjuk magun-
kat mindenfele,  a legtöbb esetben felelőtlen  éa 
alaptalan híreszteléstől, hí megérezzük, hogy a 
munka üteme nem tűrhet  fennakadást  és  meg-
zavarást,  hanem az egéBz embert és egéaz 
lelket kiván és ast is kap 

A Magyar  Népközösség  vezetői  mindig 
is ezt az elvet  hirdették. 

Azt, hogy a kis embere k és egyének a ma-
guk elszigetelt köreiben tartsák távol magukat 
minden politizálásból. A magyarság áliásfogla 
lásait egységesen kialakítani és a fennálló  állam-
renddel tökéletes összhangba hozni, az esetleg 
felmerülő  kisebb nagyobb súrlódásokat megol-
dani és elsimítani a közösségi életet betetőző 
nagy szervezet, a Népközösségi arcvonal van 
hivatva. Az a szervezet, amelynek élén hivatott 
vezetők állanak, akik állandóan nyomon kiaérik 
a kisebbeégi élet váltakozásait, kapcsolatot tar-
tanak a keretükbe tartozó tömegekkel, számon 
tartják annak szakmai, társadalmi éa közösségi 
megnyilvánulásait, egységbe foglalják  aaokat a 
megfelelő  formában  és keretek között viszik 
eeetről-esetre az illetékeB felsőbb  állami foru-
mok elé. Munkájuk azonban nélkülözhetetlenül 
megkivánja a bennük való bi«alma\ a fegyelem 
és összetartás érzését és a nyugalom légkörét. 

A vezetőkhöz  való alkalmazkodás  olyan 
kelléke  a közösségi  életnek,  amelynek  fon-
tosságát  és  szükségszerűségét  kellőképpen 
soha sem lehet  kiemelni,  bár tulajdonképpen 
erre nem is volna szükség,  flanek  az öntuda-
tos fegyelmi  érzésnek, ennek a belső éa kifelé 
is mindig megnyilvánuló egységnek ugyanis 
természetszerűen éa önmagától kellene meg' 
születnie. 

A mai feazültaéggel  teljea idők kétaégte 
lenül lehetnek befolyással  az emberi lelkületre, 
hiszen a kavargó hírek özönében valóban nehéa 
a higgadt fejjel  való gondolkozás éa a biztos 
tájékozódás. De ennek megvan a megfelelő 
pyógyszere. Figyeljünk  azokra, akik az élen 
állnak  és  hidjük  el  nekik,  hogy teljesen  fele 
lősségérzettel  intézik  az egyetemes kisebb 
ségi  magyarság ügyeit. 

Egyéni kedvezményezéseknek, Otletazerü 
elhatározásoknak, kapkodásoknak éa idegessé 

geknek nincs és nem lehet itt helye. Céltuda-
tos és  mindenre  kiterjedő,  egységesJrány-
vezetésre  van szükség  és  a Magyar  Népkö-
zösség  vezetői  éppen  ezt az elvet  vallják  és 
követik.  Számunkra tehát ninoa más feladat, 
mint igazodni ehhez az irányvonalhoz és a nyu-
gatom és fegyelem  épitő erejét mutatni. Meg-
mutatni azt, hogy az álii.ni keretekbe beillesz-
kedett, hüségeB, dolgos, becsületes szándékkal 
munkálkodó polgárok vagyunk, akik mindennél 
fontosabbnak  tartjuk a munka zavartalan foly-
tatását. Éj ha igy cselekszünk mindennapi teen-
dőink és tevékenységünk elvégzése a történe-
lem minden kavargása között is simán halad-
hat tovább a maga kiszabott utján, a fegyelem 
és nyugalom zavartalan légkörében. 

Útban az ég felé. 
XIV. 

Kedveno sportom: a terdhajtáa éa térdenállás. 
Századunkat kiváltságosai! jellemzi a testadzéa 

láza. Soha annyira nem kuUiváUaa a glmnáaztikát, a 
sportot mint napjainkban. Re*gei a rádió ütemére aa 
agyban, vagy a földön  kezdetűi vesai a svéd-torna, 
alig nyelik le a reggelit, már sietnek tennlaaeani, dal-
u án várja a aportpálya: labdarúgás vagy a aaerany 
tekéaéa. Telén a sialéa, a ko-cnoiyazás, tavasszal, óssael 
a lóverseny, kerékpárosáa. Minden évasaknak megvan 
a maga testedző sportja, fó  aa, hogy a tréningből, a 
gyakorlatból kl ne jöjjenek. A gazdagabbak a költsé-
gesebb aportot Usik, ami peLZbe B időbe ia kerül: 
vadásanak, halásznak, madaraaausí. Ó iásii la fejlődött 
az aih etika minden sporlngoan. Mi aem bizonyltja 
jobban, mint ac ntoisó ollmpiaa. Mjgedaódötl, magis-
mosodott a mai ifjúság,  mert nagy suiyt fektet  a tor 
nára. azi tartva, hogy ép teBtben ep léiek lakozik. 
Nemcsak a ferfl  fittaisag,  hanem a leányifjuság  la 
lelkesedik a sportért. Egy-egy veraeny alkalmával a 
pályát ellepi a néaő közön Jég. mindenki idsgfeaaülten 
náz, figyel,  vlgyáa, drukkol a játékosokkal. Mikor a 
rádió versenymarkőséat köavetit, nemcsak a fiatalok, 
hanem aa öregrendoellek IB faaaüil  figyelemmel  gubazz-
tanak a hangszóró mellett s lesik, várják aa eredményt. 
Soksaor a nagymérvű sportolás a saellem hátrányára 
van, mert a fiatalaág  nem tanul, szive, eaae rajta függ. 
Máskor meg a nagy bevületU márkóaés iázi figyelmen 
kívül hagyja az udvariasság szabályait, klaaé durvítja 
a jellemet, máskor meg a győzelem kivívásának a láza 
a partnerek lábát aem veszi észre éa tekintetbe a 
határosolt klrugáaaal benne — csontot tör. 

A eport okvetlenül szükBégea éa fontos.  Amióta 
felismertek  ennek nagy hordersjét, egész végesebbek 
ifjalnk,  magsaUnt a becéaletéa, életre nevelik őket 
azonban itt is áll a klassalkua elv: nrqald ntmlsl 
Semmit se sserfö.ött  túlságosan I Mint mindent, ugy a 
sportot la okkal-móddal kell folytatni.  Oame, qnod est 
nimium, vertltur in vltlum: minden túlzás hiba, vétség. 

A Bport nagy hanguan hirdeti: ép testben ép 
lélek. Ez Baép, nemea éa igaa cél. Aaonban aa ép teát 
a lelket nem tudja éppé, saéppé tenni, ha nem foglal-
koanak vele. Amint a mai sport főleg  a testedzést 
tüate kl főcélul,  jóformán  kizárólagosan eat is végzi, 
közben Időt nem nagyon hogy a saellemadztare, még 
kevésbé a lélekfeJlesstÓBra  a finomításra.  Látunk Ugye-
sen kisportolt flalkujtokal,  de láttunk mellette gyenge 
bizonyítványokat Sokszor a versenyek, vaaár éa ünnep-
nap délelőitjein B délutánjain folynak  le, még a gya-
korlatok is, igy templomba nem mehetnek, lassankint 
elszoknak ettől. Megadjuk a testnek, ami a testté, da 
Istennek a a leieknek nem ami őket megilleti. H» be-
mennek a templomba, nici türelmük egy helyen ülni, 
inkább hátul a.dogálnak. Akiknek minden latnuk hajlik, 
valahogy Isten templomában felmondja  a szolgálatot: 
téidiejiás, térdenálláB mir nem iallk nekik, nincs 
ínyükre. Ea a sport egyoldalú fejleaatézének  aaomoru 
hatása éa hajtása. Padig veaényssóra bogy tudnak 
térdelni, földre  bukni és hasalni, csak Istentől sajnál 
ják a tiaateletadáat Ha teaalk ia egyBBerü térdblccsn 
lés, vagy baltérdelés az, ahogy a zsidók Jézust csúfol-
ták, ugy tezanek a katolikus emberek Iz. Hogy tudnak 
földre  borulni, térden csuaanl a felsőbbségek  előtt, 
mennyire tisatelegnek, kétrét hajlongaaak emberek előtt, 
caakhogy kegyeiket megnyerjék, Isten előtt pedig éráé 
ketlenek maradnak. O'Connel Dávid ir nagy államférfi 
oly bölcsen jegyezte meg: „Térden állva magasabb 
éa hatalmasabb vagyok, mint mikor a harctéren fel-
emelt karokkal jelezek meg". Livalllere Éva kedvenc 
sportot üaölt: a térdhajtást éa térdenállást, eatel teá-
iét la edaette, de lelkét ls gyakorlatoztatta. Iaten előtt 
meghódolt, mert aat an egéíBBégea elvet vallotta: ép 
lélek ép testet Matozlt. 

Kőriai  Lajot. 

„Szövetkezeti gazdaság-rendszer" 
(Saeljegyaetek) 

III. 
Sürgősen korszerűsíteni éa gépesíteni kell a ter-

maléBl módszerekben évtizedekkel elmaradt meaőgaada-
aágunkat, hogy eaáltal sokkal alacsonyabb önköltséggel 
termelhessen. Miután a kereskedelem ssöveikesetealieae 
nem ad akzora jövedelem többletet, hogy aa lehetővé 
tanúé a ineaógaadaaág átssarveséBét, ál kell venni a 
meglevő iparágakat éB a helyi adottságoknak megfelelő 
uj Iparágakat kell létesíteni aaövetkesetl alapon. Est 
mondja a .Saövetkeaetl gasdaaág-rendaaer" Bsersóje. 

Takiniaünk el előbbi .kötódéaelnklő.u éa vegyük 
a fend  elképaeléat vila nélkül elfogadhatónak.  Sót le-
gyünk a aaeraővei szemben a legmeaaaebbmenően ga-
vallérok! Ne vitatkozzunk a szövetkezeti rendsaernek 
aa ő elképzelése szerint való felépítéséről.  Na mondjuk, 
hogy saövetkeaetl rendaaert felülről  lefelé  nem l9nel 
kiépíteni, mert ea homlokegyeneat ellenkezik a Bsövet-
Kesett eaamével. Ne állllBuk, hogy a .Gazdasági csuca-
Intesmsny" a aaeraő elképaeieee aaerinl légüres térben 
mozogna, meri a szövetkezeti törvény mai formájában 
Ilyent nem iamer. Kgy törvény kereieben nyert bár-
miiyen fokú  autonomia nem jelenti Boha ast, hogy aa 
autonom szerv a törvényt saját tetafléae  sserlnt, igé-
nyelnek megfelelőan  megváltoalalhatja. Vegyük ugy, 
hogy .kerületi szövetkezeteink" a cikkíró állal elkep-
aait formában  már megvannak. 

„A kerületi aaövetkeaet elző teendője an, bogy 
fdrászgyárat  bérel (később váaárol) a Baékheiyén. Ida 
fogják  Baaliitani a volt közblrtokoaBágok miaden evl 
ürdóvagteriiieisnek famennyiségét  — Volt közbirtokos-
ságok? (A Cs. N. hozzászólója egy a ssaz ellen biz-
tosra fogad,  hogy eaan a ponton lamél less egy kia 
.lövődé*". Ördöge van, hogy kitalálta, t i. már) kezd 
uaaimas lenni, hogy öasaea keadó éa haladó apoatolaink, 
napmanlőlnk a .hívó" prédikátorok űaletea ugybuagal-
maval ea f  anatlamusávm vetik magukat köabirtokosBá-
galnkra. Hsl purlüiáim, hol menteni akarják azt a 
aaékely közvagyont, amihez nekik nagyon kevea, mond-
hatnók aammi közük nincs, de ami nem la volna a 
legtójb hiba, ha a kérdéa alapfogalmaival  legalább 
annyira ilBstabau volnának, amsnnyi tájékozódást egy-
aaen elolvasásra nyújthat Dr. Pál Oábor kltttnő tanul-
mánya köaülr(okosságainkról. Ha Ismernek e vagyon 
törtenelml fej  ődését, jogi szarvasaiét, több meggondo-
lással nyuinanak a kerdeshea. 

Annak, aki közbirtokosságaink aaövetkezstekké 
való aialakuáaának kérdésével foglalkozol  akar, tudnia 
kell legalább annyit, hogy ennek a azékely vagyon-
kompUxnmnak jelenleg legerőaebb jogi alapja, amit 
minden erőnkkel védnünk keli, aa a tény, hogy a köz-
blrtozosaágl vagyonok közöaen használt magántulajdo-
nok. Tahai mielőtt BBÖveikeaetté való átalaku'.áaukról 
hesaeineinank, aat kell megvlasgálnl, hogy egy czövet-
Jiezdti reaeaaerben, amely nem elméleti elképzeléseken, 
banem tételea törvényeken, gyakori változásokat ssen-
vedó törvényeken épttl fel,  ea aa alapelv gyakorlatban 
nogyan érvényesülne. 

Megbízható helyről jövő, kiváló jogi aaakvélemény 
éa a jelenlegi aaévelkoaeti gyakorlatiamért eredményei-
nek flgyelmebe  vétele után szabad eaael a kérdéssel 
foglaikoani,hacaakköablrtokoBaágalnknak  nem a kísérleti 
nyal Bzerepsi számuk. Bit a köleleaő előaetea gondos-
ságot a kérdési illetőleg nem látjuk a .Magyar Lapok" 
cikslrójánát. Ilyen felüieteaea  előkészített expedícióra 
a nyaaiöréa veaaélye nélkül nem vállelkoBhatunk. 

M)gis legalább elméleti alkon vegyünk réazt a 
astratoasfara  repülésben. Képze jük el, hogy köablrto-
kosságalnk átalakullak aaövBtkeaatekké ÓB egyöntetű 
lelkesádéaael beolvadtak a kerületi Baövetkeaetekbe. Itt 
nálunk GyergyOban, éppen ugy, mint vármegyénk többi 
résaelben a legjobb Baakemberek, a legmárkÁaabb köa-
eieil férfiak  jegyaik a aaövatkesetet. Minden a legpom-
paaabban síimmel. Da... „Önkénytelenül is felvetődik 
a kérdés, honnan veasaük aa ilyen nagyszabású elgon-
dolások kereBBlüiviteléhez a aaükséges ösaaegeket* 

A aaeraő aat mondja, hogy ea nem annyira kész-
pénz, mint inkább zzervezési kérdés. Kár, hogy a 
.Saövetkeaetl gaidaaág-rendaaer" anyagi felépltéeénél 
nagyon aporol aa anyaggal. A felsorolt  anyagi alátá-
masaláa igen soványnak látásik. „Tőkére nagyobbréaat 
meghitelezés éz elszámolási-hitel alakjában less szük-
ség" — ezt mondja. Való igaz, hogy ma a kereskede-
lemben és Iparban, főleg  a faiparban  nagy szerepet 
játszik ez a két tőkepótló lehetőség, de eaek egyrészt 
a Baoroaan veti ttaeml-tókét nem helyeteslthettk, más-
részt pedig e hitelek élvezőjét olyan függő  helyaetbe 
hozzák a hitelezővel saemben, amilyent egy ssövatke-
aet Bem vállalhat akkor, amikor aaaal a kltüaött céllal 
bont zászlót, hegy a „kartelek éa tröaatök erős szerve-
aetelvel vívja meg a harcot" Ebhez a harchoz ma még 
a jó öreg Montecuccoll receptje zaerlal la aa a bizony ea 
három dolog azükaégea. Péu? Kérded, oh naiv éa 
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Uitai kiagaadáu I Aa a legkevesebb — mondja a 
azeraőok." 

.Bankemborelnk véleménye uarlnt aa erdélyi 
magyárjellegű pónalntéaetek moagathaté saját tőkéje éa 
aa általak keieit betét hárommilliárd lej kSrflll  öaaaegre 
rag, tehet bfi  ven elég aa erdélyi magyar gaadaaágl élet 
péoaeléaére. Bat aa fiaaaeget  többnyire magyar klaem-
berek blaták a baakokra kamatoaáa végett.' 

Örömmel reaaket a Balvünk e fényee  helyaetkép 
feltáráaára.  Hála nektek bankembereink, hogy végre 
elárultátok aa édea titkot, amit eddig ciak kivételei 
aalmetu köagaadáaiaink aejtettek. Kert eaek a huncut 
magyar klaemberek minket ugyan alapoaan megtréfál-
tak I Amig ml, néhány tájékoaatlanok, aggédtuok éret-
tük, aaegenysegről aőt — urambocaáaa — anyagi lecau-
aaáarél beaséimnk, addig ők aa öreg aporkaaaaák öblös 
gyomrában rakoagatták ellre a pénaacskéket, a mllllóca-
kakat a mlllárdocskákat.. a kőiben milyen megejtő 
élethüaéggel Játaaották meg a pénatelen, eleaett embert 

Bz aatán müvéaaetl Tékéletea népulnmllvéaaet I 
Moat már keid derengeni előttünk a ravaaakáa uékely 
mondta, értelme: kenyerünk elfogyott  a Így caak ka-
iáccaal kénlédunk Meaőgaadaaágunk koruerüaltéaére 
nlnea módunk; a kia emberek engedik, hogy a tehe-
neczkéket adósa ágért elárvereaaék, mert a pénzecskéket 
a leendő gyáripar megalapoaáaa céljából bankba rakják. 

Zseniális ötlet I De ne lelkendeaaBnk sokat, aür-
gőaen a tettek mezejére l A gyergyéi kerületi szövet-
kezet faoaatálya  aaazezer köbméter fával  Indul. • 
aaükaégea ttzsmi tőke 60 -60 millió lej. Bgyebb minden 
rendben van, csak ea a caekély öasseg hiányaik. 

Aláaatoa tisztelettel kérjük tehál bankemberein 
ket, szíveskedjenek eat aa öaaaeget a magyar kisem-
bereknek erre a célra összegyűjtött hoteljeikből éa a 
aaját moagatbaló tőkeállományukból kerületi aaövelke-
aetünk faoaatalya  ressére kiutalni, annál is Inkább, mert 
abból a bizonyos 3 milliárd lejből a számarányunk 
zaerlnt minket megillető további 40—60 milliói egy-
előre még nem óhajtjuk igénybe venni. Erről aa össseg 
rói jelenleg lemondunk, de javasoljuk reaaben átutalni 
a kaaaoalaknak (cca 20—26 milliói), akik — ugy hall-
juk — nagyon békétlenkednek amiatt, hogy a aaeraő 
őket a Saövetkeaetl geadaaág-rendaaeréból kifelejtette. 

Hosaönöl pedig föltétlenül  Jár ssövetkeseti kolle-
gánknak éa barátunknak, aki a C*. N. hosiáiiólója 
tanublaonyaága uerlnt a „Saövetkeaetl gazdaság-rend-
zaeri" lilelékes helyen fémjelestette. 

Fenti tiaateletteljea kérésünk aürgőa teljesítésének 
elvártában blava, hlasaük, hogy aa erdélyi magyar 
gaadaaágl életnek korsiarll átalakítása, a ssövetkeseti 
gaadaaág-rendaaer cikkírójának elképaeléae szarlnl, 
már ciak rövid Idő kérdéae. 

• • 
• 

Öizlntén szólva kezdetben, „kötődéseink" keade-
tén, komoly aggodalmat okoaoll a .Szövetkezeti gaa-
daaág-rendaaer" pénzügyi problémája, de ma már, mint 
a fentiekből  kitűnik, derűlátóbban Ítéljük meg a hely-
zetet z a teljes kapitulációhoz csak egy biatoaltékot 
kérünk a Ca. N. hoaaáaaólójától: Ml ünnepélyeaen ki-
jelentjük, kéaaek vagyunk elhinni, hogy a gyergyói 
faipar  asükaégea ötvenmillió üzemi tőkét (miután a 
nekünk járó aaázmlllióból ötvenmillió laufei  adtunk) 
bankjaink folyósitanl  tudják, da a Ca. N. boasáaaélója 
vállaljon garanciát, bogy ,e JóhUzsmü naivitásunkat 
Illetékesek nem fogják  olyan tünetnek felfogni,  amely 
a kenyaaerzubbony közeli kőtelező vizeletét vonná 
maga utsn. • * • 

(A „sanda mészáros' már Jó helyen tapogatéalk, 
de még mindig nem oda vág, ahová kell. ait aaonban 
kizárólag állatvédelmi aaempontbói teszi — hlgyje meg 
a Cs. N. hoszátzólója.) K-tő. 

Rövid hirek. 
Aa elmúlt hét nagy lépéaekkel előbbre vitte a 

délkeleteurópai államok aoraát. Bafejoaődtek  aaok a 
soroaatoa megbeaaélések, amelyek julius 26 án, az 
előbbi hétnek pénteki napján kezdődtek Salzburgban 
Illetve Rómában. A román, bolgár és szlovák állam-
férfiak  látogattak el Németorsiágba éa Rimába, hogy 
tudomásul vegyék a tengelyhatalmak elképzelését a 
duaavölgyi és balkáni népek uj elrendezésére vonat-
kozólag. Hitler vezérnek minden keid iményeső lepéae 
a péntaki napit válasstja elindulásul. Moat la péntek 
volt aaon a julius 26 án, amikor Dálkeleteurópa Borsa 
terítékre került A tanácakoaáaok a román államféiflak-
kal keadődlek, máinip a bolgárok, aiután a sa.ovákok 
követkestek éa Julius 29-én már mindenik oraaág kép-
vlaelete vissza Iz érkezett hazájába. Három nap alatt 
tlazlába tették Európának eat a délkeleti vlharaarkát. 
Aa eredményeket a nsgy kőavélemény nem ismeri. 
MindSaaae a fóslv  Bilvárgott kl. Es p;dlg az, hogy 
Dálkeletsurópa népei maguk kell megpróbálják a kö-
zöttük fennálló  ellentétek megoldását. A tengelyhatal-
mak legszívesebben azt látnák, he aa érdekelt népek 
maguk találnák meg a kibékülés lehetőségeit A dol-
gok ugy alakulnak, hogy a legküaelebbl napokban már 
a délkeleteurópal államok rákényaaerülnek a megbéké-
lés útjaira. Nem vitás hogy erre aa útra a leggyorsab-
ban rá kell lépni. Nem aaért, mert a nagy hatalmak 
Igy vagy ugy kívánják. Nem, hansm elsősorban a 
magunk érdeke követeli meg aat. hogy megkeadődjék 
a békés termelő muaka. E tekintetben a román aajtó 
egyes hangjait alábbiakban adjuk: A „Romanţa" kül-
politikai saerkeaatője aat Írja, hogy „a román kormány 
legbecsületesebben igyekszik majdhogy saomaaédalval 
megegyeaéere jüanon, anal a faltétellel,  hogy a másik 
oldalon la ugyanolyan jóakaratot tapaaetaljon a törté-
nelmi, földrajzi  éa gaadaaágl tényeken alapuló meg-

egyeséa keresésében. — Cezar Petreacă veaérclkket 
Ir an uj európai aaelldarltáarél. Baeket mondja: A po-
litikai valóaágéraet Délkeleteurópa tökéletes megbéki-
téaét kívánja, nj gaadaaágl rendet és kedvenőbb fej-
lődési feltételeket  a történelem által eddig kisemmizett 
ösaiea államoknak, mert csak Igy, aa itteni konaaoll-
dácló után lehet eredményesen hossáfognl  aa egésa 
Európa uj rendjének megáUapltáaáhoa, egy átfogó  terv 
alapján, valamint a béke megkötésében, mely esuttal 
kevéasé leu tekintettel a földrajai  határok körüli ellen-
tétekre éa a hangsúly aa életfeltételek  rendsaerbe 
foglalására,  an általános érdekek öasaeegyeatetésére 
éa aa európai ssolldaiitásra belyeal majd. Jól jégyea-
aük meg, a holnapi béke ée rend főként  ebbbe aa 
Irányba töreksslk: európai szolidaritás." 

Mindenesetre mindenki érai, hegy Dilkeleteurópa 
pillanatnyilag aa érdeklődéa előterébe került éa aa 
európai uj elrendeződéa programmjának elBŐ ssáma 
lelt, amelyet as előjelek azerint gyors ütemben le kell 
játaaenla a aaereplőknek. A Baerepoaztáa kétségtelenül 
megtörtént moat Salzburgban éa Rómában A aaerep-
lők a aaerepeket haaavltték, gondosan tanulmányossák 
éa a darabet rövidesen előadásra tüalk. 

— Egy háborút ellzdltani könnyű delog, de annál 
neheaebb aat befeanl.  Erre legblzonyltóbb példa a Ja-
pán—klnal háború, Pontozan három ezatendeje annak, 
bogy kitört ea a bábom éa még Igen measzs látszik 
a befejeaéae.  Három évvel eaelőtt ugy Indult el ea a 
bábom, mint egy Jelentéktelen összetüséa, amely mára 
alapoBsn kinőtte magát Eilddg kétmillióra becBÜ.lk a 
klnal áldosatok számát, Japán veBatesége la legalább 
egymillió ember. A katonai megazálláa elől negyven-
millió klnal köitöaött máa vidékekre. O.yan népvándor-
lás, amilyent nem lamer aa emberlaég története. 

Távolkeleti és közelkeleti helyzet. 
Közelkelet kérdése moBt uj megoldás előtt 

áll. A francia  hadsereg fegyverletétele  az itt 
összpontosított hadseregre is vonatkozik. Ei az 
angolokra nézve igen kellemetlen helyzetet te-
remtett. Angliának egymagának kell moat itt ia 
helytállnia. 

A közeikeleti angol hadsereg parancsnok-
sága mindent elkövetett, hogy a franciák  leg-
alább a hadianyagot adják át aa angol katona-
ságnak. A franciak  azonban eat aem tehetik meg 
a fegyverszüneti  feltételek  értelmében. Anglia 
ezzel Távolkeleten valóságban igen kritikus 
helyzetbe került. A francia  hadsereg itt 130 ezer 
emberből állott. Ea most eleaik. Az angol had-
sereg létszáma pedig 300 ezer ember. A francia 
hadsereg elvesztését nagyon nehezen, talán egy-
általában nem lehet uj angol katonasággal pó-
tolni, mert a Földközi tenger az olasz hajóraj 
éB repülök ellenörzéae alatt áll. Aa angol had-
sereg egyedül elégtelen ennek a frontszak  asz-
nak a megvédésére. Anglia ezt a hadsereget 
eddig ia azért tartotta, hogy megvédje a S:U<JZ-
csatornát éa a mosszuli kőolajvezetékeket, 
amelyek Htifánál  érik el a Földközi tengert. Itt 
szivattyúzzák azután a tartályhajókba és szál-
lítják Angliába. 

Ezt a vezetéket most különben megszállották 
Szíria, ahol a francia  hadsereg táborozott, 

moBt teljesen védtelen. Anglia azért azzal a 
tervvel foglalkozott,  hogy megszállja egész Szí-
riát. Csakhogy erre az Egyiptomban éB Palesz-
tinában elosztott 200 ezer angol katonát kellene 
felhaBználnia.  Ez esetben védtelen maradna 
Pa'esztina, Egyiptom és Szuez. 

Nem Bzámithat a török hadseregre Bem, 
mert a török képviselőház előtt a miniszterel-
nök kijelentette, hogy Törökország nem köteles 
beleavatkozni a háborúba. Ez még a francia 
fegyverletétel  idején volt. Azóta az orosz had-
sereg is közelebb jutott Törökországhoz, mert 
megszállta Besszarábiát. Ez az uj helyzet Török-
országot csak megerősíti eddigi állásfoglalás•  ban. 

Siámitott Anglia Egyiptomra is Az egyip-
tomi hadsereg ÍB erősíthette volna valamennyire 
a közelkeleti angol hadsereget. Azonban Egyip-
tom magatartása nagyon hasonlít Törökország 
magatartáaáhoa. Ali Mather pasa kormánya le-
mondott. Igy egyiptomi politikai életben aa 
angolellenesek gyóatek. Az uj kormány nem 
követi a régi kormányt angolbarát politikáját. 
Ezekután az egyiptomi hadseregre aem számít-
hat aa angol hadvezetőaég. 

Aa arab államok is gondot adnak Angliának. 
Azok között ÍB mozgolódás éa nagy jövéa-menéa 
észlelhető. Irakból miniazterek érkeztek Török-
országba. Azzal a tervvel álltak elő, hogy kö 
zösen Bsállják meg Szíriát, mivel itt a francia 
hadsereg már nem Baámit. Törökország ezzel 
a lépésével a tengelyhatalmakkal kerülhet ellen-
tétbe. — Iran és Szaudi-Arábia úgyis semleges 
Ha aa angolok megpróbálnák kivonni hadsere-

gük egyrésaét, ea aa arab államokat caak fel-
bátorítaná arra, hogy betörjenek Palesztinába. 
A palesztinai arabok között pedig lázadás ke-
letkezhet. Anglia magárahagyottsága különben 
is hatással van már az arabokra. 

A helyzet tehát az angolok számára Közel-
keleten komoly. Az olaszok készülnek a leszá-
molásra. Ezért Afrika  más részéből nem lehet 
csapatokat elvonni. Az angolok helyzete ve-
szélyességét növeli még a francia  földköziten-
geri hajóhad elesése is. Anglia kénytelen az 
egész Földközi tenger védelmét saját hajóha-
dával ellátni. 

Nem jobb a helyzet Távolkeleten sem. 
Japán iparkodik kihasználni azt az előnyt, hogy 
itt ÍB ciak Angliával kell leszámolni. Honkong 
maga japán zárlat alatt áll. A japán hajóhad 
ellenőrizheti a tengeren épugy, mint a száraz-
földön  a csapat- éa élelemszállitásokat. A partra-
szállt japán csapatok pedig a Honkong előtti 
területen folyton  erősítéseket kapnak. Ezért az 
angol haderő főparancsnoka  egész vezérkarával 
elhagyta már Honkongot és Szingapúrba ment. 

Jellemző az itteni helyzet komolyságára az 
1B, hogy az angol hadvezetőség azzal a tervvel 
kénytelen foglalkozni,  hogy Távolkeleten több 
fon  osabb támaszpontot feladjon.  Azt mondják 
azonban, hogy ezzel az erők összpontosítása 
következnék be. 

Japán tudatában van kedvező helyzetének 
és ezt mindenképpen érezteti az angolokkal. 
Eddig minden fontosabb  hadmozdulatról, melyek 
az angol érdekterületek és Kina között történ-
tek, értesítette az angol főparancsnokságot.  — 
Jjpán ezen értesítései ezután elmaradnak. 

Anglia — ugy látszik — próbálkozik ne-
héz helyzetén segíteni. Erre vall az a hír. hegy 
Amerika éB Anglia között Távolkeleten titkom 
egyezmény van. Az egyezménynek az volna u 
célja, hogy a távolkeleti angol és amerikai 
támaszpontokat közösen használhassák. Az bi-
zonyos, hogy egy ilyen egyezményt az angolok 
igen drágán fizetnének  m?g. Amerika nagy elő 
nyökhöz jutna Anglia hátrányára. 

A japánok az angolok szorullságát más 
oldalról is kihasználják. A Csankaiceek tábor-
noknak szóló hidisnyag szállítását akarjak mi-
nél eiedméDyesebben ellenőrizni. Ezért a japán 
flotta  több egységét a franc'a  Iadokina előtt 
vizekre küld'ék. — Igy ellenőrizni tudják a 
Csankaicsek számára küldött szállítmányokat. 
Indokina több határmenti városába japán lisz'i 
bizottságok érkeztek, akik a szállítmányok»; 
mind felülvizsgálják.  A hadianyag és élelmiszer 
szállítmányokat elkobozzák. 

A japán külügyminiszter, Arita, rádióbe-
szédet mondott Jtpin külpolitikájáról. Beszé-
dében igen erélyes hangot használt. Kijelentette, 
hogy Jtpán célja Ázsia uj rendjének a megte-
remtése. A japán kormány azon a nézeten van, 
hogy a Délkinai tenger és Ázsia földrajzi,  tör-
ténelmi és gazdasági egységet alkot. Ebbúl 
pedig aa következik, hogy ezen a területen 
aenkinek másnak nincsen joga Bemmihez sem, 
csak Japánnak. 

Máskor ilyen kijelentés a nagyhatalmak 
körében nagy izgalmat váltana ki Tiltakoznék 
elsősorban Anglia, azután Amerika, végülFrancia-
ország. Ma egyik sem szól egy szót sem. Mind 
a három ország igen komoly gondokkal van 
elfoglalva.  Eíért Japán erélyeskedhet, intézked-
het ugy, mint akarja. 

Japánnak jut még arra ÍB ideje és ereje, 
hogy Csankaisekkel is éreztesse hatalmát. Foly-
tatja ellene a hadmüveleteket. Ezek most Kuandsi 
tartományban folynak.  Itt a Japán csapatok meg-
szállták Lungesau városát. Ez a város már csak 
30 klm.-re fekszik  Indokina határától. 

Az uj kinai központi kormány szintén erélyes 
lépésre készül az ongedményeB területek elit n. 
Ezeket a területeket a japánok aohaaem nézték 
jóazemmel. Azt tartották róluk, hogy a Csankai 
cseket támogatók táborához tartoznak. Az álta-
lános zűrzavart most arra használja fel  a kinai 
kormány, persze japán utasításra és kívánságra, 
hogy ujabb követelésekkel álljon elő. Az euró-
pai és amerikai hatalmaktól azt követeli, hogy 
az engedményes területeket szüntessék meg, 
különben kénytelenek lennének megszüntetésük 
keresatülvitelére erélyesebb eBzköaökhöH folya-
modni. 

Ilyen természetű japán politikai állásfog-
lalások és katonai termésaeltt intézkedések egésa 
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sorozata után nem osoda, ha aa angolok tekin-
tete újból India felé  fordul.  India az angol világ 
birodalom féltett  kincse. Itt ia p ó̂̂ álkozrak 
megint a hindukkal. Az indiai ango1 alkirály 
fogadta  megint Gandhit, az öaazindusok vezérét. 
Tárgyalt vele. A tárgyalások eredménye azon 
ban ismeretien. 

A távolkeleti helyzet nagyon érett már arra, 
hogy valamilyen rendkívüli eseménnyel lepje 
meg a világot. 

Látogatás a csikmeiyei első nyümölcsfa-csemetekertlien. 
Csiksientgyörgy községben hat hold területen létesített 

a Gazdakör gyümölcsfa-csemetekertet 
Ba év taveaaán röviden megemlékestünk arról, 

hogy Calkszenigyörgy községnek, sz B M. O. B. kere-
tébe tartozó Qatdaköre, gyümö csöa erdó (csemetekor*) 
létesítését batéroata el. A B.léssy Lajoa elnök, M irton 
György titkár éa Miklós Gerge'y pénztárnok vezetése 
alatt működő Gazdakör belátta, hogy a talajművelés, 
kasaálójavltáa, legelőilsztitás, mezőgBidazígi és állat-
tenyésztési szempontból Időszerű éBfontoB  kérdéseken 
lu\ a gyümö'cstermeBatéa Baélraebb alapokra való fek-
tetésére is gondolni kell. Az 1600 lelket Bzámláló BJak-
falva  községgel teljesen összeépüit, 2800 lakófu  Ciik-
asentgyörgy közBég fekvése  ngyania kiválóan aikalmaB 
gyümölcséBaet létesítésére és ezzel kapcsolatosan mé-
hészet felállítására. 

A Gazdakör lelkes vesetőségének, megértő tagjai 
segítésének érdeme, bogy es a határosat nem maradt 
jésBándéku terveaet, hanem faiskolával  ÖBBSÍkötött 
gyümölcsézzet meg Íz valósait éz tal van a kezdet nehéz 
aégeln. 

Látogatas a gyümölosfa-osometekertben. 
Tekintettel arra, hogy a caikszentgyörgyl Gazda-

kor vállalkozása Cslkmagyében teljesen áttörő munka, 
melyet más községeknek is követnie kel', — látoga-
tást tettünk a gyflmö  c f̂a-cseme  tekeri ben. Iocse Domo-
kos fótspereB-blebánoB  éB Márton György birtokos, a 
Gazdakör litká's, készséggel klBértek el éB nyújtottak 
felvilágosítást  a csemetekert felől. 

A Gazdakör a csemetekert létesítésére a község 
egyik tlaeabtrlokosságának 6 ho'd erdős terűletét vette 
bérbe 30 évre. A területit 10 éveB forgóra  paicillásta 
éa a mai aaaktudomány követeiményelnek megfelelően 
csemetekertet létesített rajta. AB erdős terület a kös 
cégtől másfél  kl'óméterre feksaik  a Ssentegyháipataka 
msntéo, id-álls saélvédett 'Blgyban. A cst-nntukertet 
dsBskakeritéa veszi körü!. Érd-ikea és eredeti módon 
oldották meg a gazdakört tsgok a kerítés kérdését: 
közmunkával füzfirndakat  vágtak le a Fi<á£-patak 
partjáról éa azokat alkalmazták a szokásos u. n. kerl-
tés-„<<*B"-okként. Esekhea pz°g?sték s kerlt̂ B desakált. 
A fűzfa  dorongok kihajtottak éB nemsokára aöld lomb-
koronába ború nak, ami látványnak la nagyszerű, elte-
kintve attól, hogy élő sövényként védik a kertet. A 
kertben Ideiglenes őr- éa raktárbáa épült. S tlamon Gyu'a 
őrii a kertet és ezért havi javadalmazást kap a Garda-
kör. ól. Már késnem van a végleges és nagyobb őr- és 
raktárbéz tervrajza Is. Felépítésükre jövőben kerül aor. 

A köaösségi munka okos felhaaanáláaa. 
A nagykiterjedésű kertben egyelőre 180 drb nemea-

fajta  gyümö'cafa  van elültetve. Kelő gondozásnak éa 
a kltütő környezetnek lehet köaaönnl, hogy mind élnek, 
aőt Igen aaépen fejlődnek.  Aa erdei területet előbb fel 
kellett aaántanl, melyet a Gazdakör tagjai közösségi 
munkával: „kalákádat* végeztek el. Ugyancsak a tagok 
hoatak egy-egy Bsekér trágyát a felszántott  területre. 
Nemkülönben ők adták ÖSBBB ast a burgonysmennylsé-
get la, mellyel a felaaántott  területet, talajelőkésaltéa 
szemponijából beültették. A kert köaepén öntező árkot 
ástak, melybe aaáraa Idő esetén könnyű saerrel be le-
het veaatnl aa egyik hegyi patakot, ttrre aa esőa Idő-
járás miatt az idén nem került zor. A krumplit Márton 
György főügyelete  Blatt lókapával kapálták meg éa 
Igen kladóa termésre vsn kilátás. Bzükzég Iz van erre, 
mort B krumpli értékesítéséből befolyó  pénzből kell 
kiflsetnl  a harzinbért 

A csemetekert közelében pompáa borvlaforráa 
szolgáltat ki ünő Ivóvizet, aőt arra Is alkalmas, bogy 
fürdőt  .létesítsenek beló'e. Valamivel távo'abb kénes 
klgŐBÖlgÓBÜ gödrök vannak és valósággal felklná'ják 
magukat, hogy a hüléBea betegségekben aaenvedő em-
berek résaére gyógyhelyet építsenek kl. 8 mind ea a 
sok terméeaetl kincn a falutol  pár kilóméterre van éB 
nagyban hozzájárul a szerencsésen kiválasztott cseme-
tekert népsaerÜBltéséhes. 

A Gazdakörnek aa a további célja, hogy a falu 
közelében fektő,  több ezer holdra terjedő, nagyszerű 
fekvéBÜ,  aaélvédntt, de elhanyagolt területet gyümölcs-
fával  ülteti be. Évente mintegy 15 ezer, aa éghajlati 
vlaaonyoknak megfelelő  gyümölcsfát  ültetnek majd el 
éa eazel mégteremtik Cslkmegye első gyümölcsös erde-
jét ugy, hogy néhány év múlva megjelenhetik a piacon 
B versenyképes cslkl gyümölcs, ami hezzá fog  járulni 
a nép élelBBinvonalának emeléséhea. 

Leküzdött nehéaaégek 
a meglnduláe alkamával. 

Amikor láttuk a csemetekert magról ültetett apró 
palántált és ludomáat saeraatünk arról, bogy kovász-
ként mintegy 15 eaer csemete van Márton György bir-
tokos, Gazdaköri titkár kertjében, valamint Miklós Gar-
gely kántor-tanltó, Gaadaköri pénztárnok buzgolkodáaá-
ból 8600 aa Ukolakertben — feltettük  a kérdést: hon-
•aa teremtették elé a meglnduláahoa zaDkzégea mini-
málta öaaaegetí 

— Hihetetlen, de ugy van — moidja Márton György 
titkár, akinek szavalt mindenben megerősíti Incz1 Do-
mokos főesperez  — bogy kezdetben a lelkesedésünkön 
kívül semmink Bem volt. Amikor már anyagi eszközök 
hiánya akadályt képeaett volni tervünk megvaléelUsa 
elé, Gaadakörünk ásásnál több tagja önként megadóz 
t tta magát: évi 60 ielt adott öesze a kösösBégl munka-
értékén kívül. Kérelmeztünk segélyt a cslkssentgyörgyl 
éa bánkfalvi  köabirtokoaaágtól. Előbbi 26 eaer, utóbbi 
ugyancsak 25 eaer lelt Iránysoii elé költaégvetéBében. 
Cslkasectgyörgy ki la fi  se tett 10 ezir lelt, erzel szem-
ben Binlfa'va  semmit aem folyósított.  CsIkBZ'n'györgv 
közigazgatási község la meg z»"nrott 1000, Bánkfalva 
pedig 500 lejt. As a. M. G. E. keriéaietl saersaámokat 
adott. 

A Mezőgazdasági Kamara segélyképpen ötez -r kg. 
zabot adott éa a gyümölcsfák  árából 50 azázalákot ma-
gára vállalt. Miros tartomány, megyefőnöki  biiratai, 
péizUgjlgasgatÓEágmindelsárkíziak asegélyeBÍB, illetve 
a?gltés éB köaterbek enyhítése elől. Szerencsére jövő 
tavasaaal már értékesítésre kerül több eaer drb csemete 
éa aa Is hozzájárul a csemetekert fenntartásához  és 
fejlesatéséhsa.  Fodor Pál mérnök, aa B. M. G. E cslkl 
felügyelője  éa Dr. Busás Márton olkaaeredal orvos 
egyenként 1000-1000 lejjel járultak hozzá a kezdeti 
költségekhez. 

— Ugy tudom, hogy az Ilyen csemetekert veze-
téséhez kertéFzatl éa gyümölcBészMl oklevelet kíván a 
törvény. Ki Itt az oklevetea kertész? 

— Ez ugy van. Azonban, amikor felemlítették  ezt 
az akadályt as engedilyeséasel kapcsolatOBan — mondja 
Márton György — ugy segítettünk a dolgon: elutastam 
Kolozsvárra éa az ottani gazdaaágl akadémián rendeaett 
tanfolyam  meglátogatása ntán letettem a kertészeti 
vizsgát és Igy ea BZ akadály 1B elhárult. 

Aa állami hatóságok elismerése. 
Terméaaeteaen az á lami gasdaságl hatóságoknBk 

felügyeleti  joguk van a csemetekertre vonatkozólag. 
Nemcsak aa B. M. G. E , mint magánintézmény, amely 
Szőke Mihály nyug. földmlveslakolal  Igazgató, alcsikl 
körzetvezető utján adott utmutatánokat, hanem a Csíki 
Meaögaadaaági Kamara IB, Kosán Imre gaadaaágl fel-
ügyelő utján minden erkölcsi segítséget megadott, hogy 
ea aa úttörő keademényenéa slkerra vezessen. Leg-
utóbb a MaroB tartomány gazdasági főfelügyelőségétől 
járt felüivisagálatl  körútra Acker Simon gaadamérnök, 
aki elismerését fejeate  kl a Gaadakör ilyen irányú 
munkásaága fölött. 

Idők jele, hogy gaadatáraadalmunk tudatára ébredt 
annak, hogy gyakorlati irányban ke'l dolgoanla, nem 
törődve a mindenütt megtalálható köaÖmbÖBséggel, 
esetleg lekicsinyléssel, guuyolódáBaal, mellyel minden 
uJltáBt fogad  a aaékely nép, mert csak Igy lehet meg-
alapsanl a gazdaközönzég aa^bb éa jobb jövőjét. 

Minden elismerést megérdemel e cslkssentgyörgyl 
Gaadakör veaetősége, raely fölismerte,  hogy a Bsékely 
népben van haladó szellem éz élniakarás éa veaetőlben 
él aa aggodalom a jövő nemzedék sorsának biatOBlláBa 
Iránt. Albert litván. 

Keresek jó szolgálót gyilkostói villámhoz 
Inspector BORS, Camera Agricolă. 

Egészségtan*) 
Gyakrabban előforduló  fertöaö  betegeégek. 

Kanyaró, 
népleB nyelven eat hívják „hlm!ő"-nek vagy „veres 
hlmló'-nek. Akárcsak előbbi, ea la főképpen  gyermek-
betegség. Lappangásl ideje 9—11 nap, erre 5 - 8 nap 
huruton ldőaaak követkeaik, aaemkötőhártyo gyulladáa-
aal. Majd hirtelen fekzökő  lázzal megjelenik a klütéa : 
róasaBsln-lllás, nem egésaen összefolyó  foltok  kesdetben 
aa arcon, majd aa egéaa testen. A láa és kiütés 2—4 
napig tart Tiidőgyuladás előfordul,  mint Baövődmény. 
A betegség Igen ragályos, kórokozója ismeretlen, az 
orr éa tzá] ad aaálláat neki. Igaai ragályos ideje a 
hurutoa időaaak éa a kiütéa első napjai. Cjeppfertőaéa 
utján tarjad, gátat votnl neki nehés, mert mire a be-
tegség elárulja Igazi termÓBBetét, legragá yosabb Id'jén 
tul van. Blkülönltéa a láatalanság után 1 hétig köle-
leaő. Egyszerű esetek után nem föltétlenül  szükséges 
fertőtleníteni.  Hozzátartozókat 18 napig kell figyelni. 
A beteget kórházba szállítani felealegeB,  sőt veszedel-
mea la, tüdőgyulladáa kórházakban gyakoribb, Védett-
aéget hagy, Védőoltása nincs. A tuberkuloaia-fertózéa-
nek előkései tl aa útját. 

Bárányhimlö. 
(Bgyea vidékeken erre mondják: Megkelte as 

apró a gyermeket.) Kisgyermekek veaaélytelen beteg-
sége. Haton, töraeön található, fehéres  holyagokkal 
jelentkezik. Elkülönítés, orvozl felügyelet,  tlsatsaág 
ssükaégea. Bejelentés, fertőtlenítés  nem kötelesé. 

Hólyagos himlő 
(fekete  himlő), valamikor népeket pusstltó betegBég, 
a köteleaő blmlóoltáa óta ugy aaólván eltűnt A himlő-
oltás Ideje aa első évben vsn, ujraoltás sz Iskoláskor 
keadetén éa a katonaságnál köteleaő. A himlőoltás 
tulajdonképpan egy rokonbetegségnek, a tehénhimlőnek 
átvitele aa emberre (bőrbekarcolás utján), ml által a 
sserveaet a hólyagos himlő ellen la védettséget Baerea, 
Felfedeaője  Jenner angal orvoa (1798). A himlőhelyes, 
ragyás arcok a még ma la előforduló  eaetek követ-
keaményel, többnyire be nem oltott egyéneknél. 

•) Ebben a rovatban Dr. Nagy Andráa orvoanak a magyar 
tannyalva kDzéplakolák falai  osztályai aaámára összeállított 
_Egészségtan" olmü kltOné kSnyvébál kOzlOnk részleteket. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javltáat. 
Akármilyen tlpuau éa bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
javítok. 

Uj, nay teljesítményű attMulatortöltő 
berendezésemmel 
töltéat leggyoraabban végnek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltésre kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Merourea-Ciuo, Str. I. C. Bratianu 46 

az Uri KMiinó épületében, a régi üzlettel 
azemben. 16— 

A osikmegyei Magyar Népközösség 
gazdasági osztályának közleményei. 

Siessünk a tarlóaaántáaaal. 
Mlheiyt learattunk, azonnal zleaaünk a tarlót 

aekélyen (10 cm.) felazántanl.  A gabona lekerttiéae 
után a föld  igen hamar azárad, különöaen moal, amikor 
a aok eaő aai ÖBSzeoyomta. Ha soká késlekedünk cs 
ssárazság all be, a tarlótörés Igen nehéz, esen kivül 
jótékony hatáaából la veaBit, mert a nedvessegből Bok 
elpárolog. 

A tarlótörés hasznai: a föld  a gyomoktól meg-
tlsz.ul, a talaj jobban beéred, több nedveBaég marad 
a földben,  a kéBŐbbi talajmunkák könnyebbek és Bzeb-
bek lesznek, végeredményben pedig a termés nagyobb 
leaa. — 

C s é p l é s . 
Míg mindig sok hiba fordul  elő a cséplés körül. 

Jobb volna, ha a munkásokat a géptulajdonoa fogadná 
éa fisstné  ugy, mint más vidékeken. Igy olcsóbban és 
jobban jönne ki munkás, gépéaa éa gasda ia. 

CaépléBkor aa osatályoBÓt la járaasuk. Tóreket, 
polyvát tóbbBBÖr vlaagáljuk át. Egy lapátot benyomunk 
a polyva köaé, majd lefujjuk  a pelyvát róla. Rosaa 
cséplesnél 2—4 saem mindig marad a lapáton, ami 
könnyen éaarevehető. 

Aki cséplőgépet vásárol, vegyen hoaaá aaalma-
hordét ia (elevator), ekkor 3—4 emberrel kevesebb 
teli. Nem kell attól tartani, hogy a mi udvarainkon 
nem fér  el, elfér  as, éppen ugy, mint más vidékeken. 

A gabona külön ÖBBflehordáaát  a mezőn mi nem 
tartjuk azükaégeBnek. Est a ttta elien szoktál. Ha tUn 
támad, a mesőn ls eléghet a faiu  egésa gabonája. A 
aik vidskekről került hoaaánk ez a aaokáa, ahol nin-
csenek cBÜrök, meri általában kevesebb ez eBŐ, Így 
aaalma, polyva egéaa évan át a aaabad ég alatt áll. 
Nam ls tartják ott oiy nagy becsben, mart igen Bok 
BBOKOII lenni. Nam Így náluak. Itt folyton  esik a a 
polyvának, szalmának, ami csak befér,  csűrben a helye, 
annál la inkább, mert ml Jelentékeny réaaét takarmá-
nyoaáara használjuk. 

A tűz ellen védekezünk, ha keveaebbet Iszunk 
éa a clgarettások részére a géptől távol egy állandó 
helyről gondoakodunk. 

tr.a z ö g. 
Felismerhető arról, hogy a fertőaött  buaakaláaa 

polyvál Bsétállanak, a beteg saemek puffadtak,  belse-
jük aötét, BBlroa taplntatu, büdös anyaggal van tele, 
ami nem egyéb, mint a kőüssög magvalnak keveréke. 
Caépléakor a busaaaemek külső burkai felssakadnak, 
aa üszög magvai klaaabadulnak s aa egéaaaégea buza-
saemekre tapadnak, ami által megfertőaődnek  a ha az 
ilyen magot csáváz ás nélkül elvetjük, üszőgez búzát 
kapunk. 

Vadekeanl ellene biztosan lehet. Egy hdktóliterez 
zsákba teasünk 60 Uter búzát, a busa tetejére 10 deka 
poraolt, ezután a zaák aaáját bekötjük, 1—2 percig 
ráasuk, hogy jól ösaaekeveredjék. Ezután minden további 
nélkül elvethetjük. 

Ha erőaebben fertőaött  a busa, ugy kékkövet 
oldunk fel  1 aaáaalékes méretben, vagyla 50 Uter vis-
hea lessünk 60 dska kékkövet. 

Est sz oldatot egy kádba helyeaBÜk, egy kétfttlü 
kaat kibélelünk asákkal, amit megtöltőnk búzával Egy 
ember a kosarat két fülénél  fogva  a páclében tartja 
10—15 percig, egy mázlk ember pedig kezével Jól 
öaaaeauroljB a busát a lével, azután száradás végett 
a ponyvára önti. 

Bgyaaerübb, ha a búzát egy teknőbe helyezzük, 
egy fazékkal  rá öntözzük a fenti  médon kéanltett levet, 
lapáttal Jól öaaaekeverjük, majd aaáradás végett ki-
borítjuk. 

T é v e d é a aat hinni, bogy a dűlt búzát nem 
lehet aratni kassával. 

4 középiskolát végzett, értelmes fiat  felvess 
fényképész-tanulónak,  Biró József 
fényképészete,  Csíkszereda. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Athelyeaee. A gyulafehérvári  püspöki fő 

hatóság Láaaló Dénes aaeredai káplánt ang. 1-ével 
Sepalrzsntgyörgyre helyezte át. László Dinen kót évig 
működött városukban áa Zsógödön. A kit év alatt 
Igen rokonszenves papi óa emberi egyéniségével ki-
vívta mindnyájunk nagyrabecsBléaét éa Beeretetét. Nam-
csak szorozan vett papi teendélt végente nagy buagó-
•éggel, hanem a társadalmi munkában la, kivált mint 
a helyi kat. népaaövetség Ifjúsági  tagozatának Igaa-
gatója, a téli torna- éa kulturális tanfolyamon,  tevéke-
nyen köaremBUdatt. Különöeen gyermekeink elélt leaa 
feledhetetlen  a derült lelkű hitoktató, aki nemcsak a 
bittanérákon veaette a aaenge lelkeket a vallás örök 
Igazságainak Ismeretére éa aaeretetére, banem salve-
aen látta bármikor otthonában la a aslbongó lfju  tár-
aaságot a örömmel eljátaaott éB elaaérakoaott velük. 
Aa uj Idők aaelleme aaerlnti fiatal  lelkipáaator távoaá-
aát őszintén sajnáljuk a a legjobb kívánságain1! klaérlk 
ót uj munkahelyére. (a) 

— Gyüjtée eredmények a menekültek HZ-
mára. Amint mnlt számunkban beszámoltunk Caikvár-
megye Prefektusának  elnökletével állandó jellegű munka 
folyik  a beaaaarábiai éa bukovinai menekültek támoga-
tására. Mu|t héten a társadalmi gyűjtés további ered-
ményeket hoaott, amelynek aorán ujabb péna éa termé-
Baetbeli adományokkal gyarapodott aa az alap, amely 
a menekültek céljait Baolgálja. 

— AB üdülőhelyekre vonatkoaó uj aáróra-
rondolet. Avármegytl Prefektura  közli a Munkaügyi 
minisztérium 27294 számú, julius hó 13-án kelt rende-
letét, amely eaabályoaaa a hivatalosan Üdülőhelynek 
nyilvánított vároBok, vagy községekben levő kereskedé-
sek záróráját, junius 15 tői szeptember 16 lg terjedő 
Időre. Eaen Idő aiatt megszűnik a vasárnapi muuka-
aaüneire vonatkozó (örvény, s) Vasárnap éa törvényes 
ünnepnapokon minden kereskedések a korcsmák éa bode-
gák kivételével dél 12 órakor aárnak. b) Éttermek egésa 
nsp nyitva tartar ak. c) A bodegák dón 12 érái; zarva 
tartanak, mig a kocsmák déli 12-től eate 7 éráig nyl-
tanak d) Borbélyüaletek vaaárnap délig nyltanak éa 
hétfőn  ugyanezen éráig aárnak. A kereakedéaek zár-
órája munkanapokon n követkeaő: Rsggel 7 órától 1 
óráig nyltanak éa délután Ismét 4 órától eate 7 óráig 
nyilának a szombati és Unnepelőtti esték kivételével. 
Kivételt képeznek a bodegák e kocsmák, amelyek egéaa 
napon kereaatül nyitva tartanak. — Egyébként a nem 
üdülőhelyekre la ugy intézkedik a 27,297 aa. miniszteri 
rendelet, hogy gyarmatáru kereskedésed mesaársz^kek, 
terménytleletek, tej éa borlerakatok ugy dilban, mini 
eate 30 perccel meghosszabbíthatják a törvényes zárórát. 

— Váratlan fordulat  a régi postatakarék 
botétok vlaazaflaotéaében.  Hosszas ujánjáráara az 
történt, hogy a román kormány e hat&rozla a régi posta-
takarékbatélek vlaaasfizetésének  1940 áprl.is 1 én való 
megkezdését. Aa idő telt-muli éa mai napig sem indul-
lak meg a visszafizetések,  mig moBt aa történt, hogy 
a pénzügyminiszter döntése aaerint nem kéaapénaben, 
hanem értékpapírokban akarják kielégíteni a betétesek 
követeléseit. B*rtba Ignác képvlaeló jövő héten felke-
resi Ba illetékea mlnlaatereket, akikkel tárgyalni fog 
eaen rendelkeaéaűk megváltoatatása Iránt. 

— Öaaaooaott kaaaáláa köabon. Pál Tjmáa 
Alajos 82 eves gyergyóujfalvi  gazda a mezőn kaszait, 
miközben öasaeesett éa pillanatok alatt meghalt. 

— HogrAgaőtt betörőt fogott  a gylmoai 
oaondőrneg. A gytmeBköaéplokl csendőrség letartótatta 
Csillag Károly ottani csángót, aki B ága Itlvánné haaát 
feltörte  és azt kirabolta Csillag Károly már ült hat 
hónapot hasonló betöréses lopásért. 

— Megérkeztek a besaaarabial menekül-
tek. Mult aaámunkman említettük, hogy an Ortodox 
Román Nók Egyesülete 20 beassaráblai menekült eltar-
taiát vállalta. A napokban megérkeaett 16 besssaráblal 
egyetemi ballgató, akiket a cslkaomlyól árvaháaban 
helyeaték ol. 

— Hárommillió loibo körül a Osikmegyei 
Tanítók üáaa. A Cslkmegyel Állami Tanítók 622 
tanítót, tanítónőt éa övénöt aaámláló egyesülete elha-
tároata, bogy a megye aaékhilyén: Calksaeredában 
„Tanítók Hiaá'-t épltl fel.  Aa életrevaló terv kereez 
tülvitelére a már elkéBaltett rajzok éa költaégvetéa 
aaerint. hárommillió lejre van taükBég. — Kuturháaa, 
szállodája éa étterme lonne a tanítóknak egyben a 
Tanítók Hi»a. Aa epületet a vasúti állomás köaelében, 
a régi temető aarokhelyén emelnék föl.  Aa egyeaület 
távirati utoa kért a nemrégen tartott közgyűlése alkal-
mából segélyt a közoktatásügyi mlnlsz'etiumtól a Taní-
tók Hiza felépítési  költségeihez valé hoaaájárnláaáa 
céljából. A Tanítók Háaa felépítésének  BaUkaégeaaégét 
aa egyeaület vezetői kari- éa nemaell érvekkel Indokolják. 

— Halálonások OJV. Bániba I tvánné 82 évea 
korában, folyó  hó 26-án elhalt Cslkpálfalván.  T <metése 
28-án volt nagy rénavét mellett. 
, , Koncaag Károly birtokos 70 évea korában 
jullna 30-én meghalt C d ks sen t Imrén. Auguaatus 2 án 
délelőtt, a háanál történt lametéal aaertarlás ntán fel-
aaáUltották Caikaaarcdába éa itt a régi temetőbe, ősei 
mellé helyeaték örök pihenőre. 

— Üzleti árak fel  nom tüntotéaéért 16000 
loj pénabiraág. Mstrty Káro y gyergyókilyénfahl  ke-
rtskedól üaletl árak fel  nem tüntetéséért néhány hónap-
pal eaelőtt 16000 lej pénablrsággal Bujtották e gpeku'a 
törvény alapján. Marty a blraágoláa ellen felebbeaéBael 
élt. A felebbeaéat  azonban elad fokon  a törvényziék 
elutaaitolta. A maroaváaáéhelyi tábláboa került aa ügv 
mely eogedélyoato, hogy a junlua 8 án megjelent ke-' 
gyelml zondolkoaéo értelméboo 10 aaáaalékoa kedvea-
méanyol flaoáhezae  meg a blraáget. 

—Teljeaen pang a fOrdőélet  Oalkmogyében. 
A fürdőlulajdonoBok,  bérlők éa mlndaaok, akik a nyári 
nyaralás éa üdülésből blzoyoz baaanot reméltek: ebben 
az évadban nagyon megcsa'atkoatak éa megkároBodtak. 
Calkmegye blrea fürdő,  üdülő ÓB nyaralóhelyein nlnc» 
semmiféle  élet. „Brdély Gyöngye": Tusnádfűrdő  o'yin 
néptelen, mint amilyen népes, forgalmas  üzokott lenni 
máskor, a toljea saeaon Idején. Hwo»ló a helyzet a 
„Saékely Svájc'-cal: a Gyilkostó val le. Ide még ter-
mészetjárók legalább vasár és ünnepnapokon, ha rö\id 
Időre 1«, eljXnnek. Hargita-fürdő,  a saentlmrei Büdös-
fürdő,  Z >Bgödfördő,S'itétpatak-fÜrdö!degnyug,ató  csend-
jét, csodáa vlaét, levegőjét, fenyveseit  elenyésző kevóa 
számban kereaték fel  gyógyk urára okvetlen rákényzze-
rűlt betegek. A fürdőévadnak  az Idén egyik legnagyobb 
ellensége volt a kedvezőtlen Időjárás, a másik pedig aa 
a blaonytalan éa ideges légkör, melyben aa orsnág népe 
a világesemények miatt már egy esatendő óta él. A 
természetjárás IB megcsappant. Teljesen helyt érdeklő-
désre azori'kozlk. Elmaradtak aa Erdély nagyobb váro-
saiból aa Egyeakőre, Hirgltára, Gyllkostóhoa alb. Igyek-
vő táraaag*pkoc>lk, Üresek a Bok költséggel éa után-
járásBal felépített  menedékháaak éa a veaetőségek moBt 
aaon törik a felüket,  honnan lön majd Basae aa »a 
öasaeg, mely fedeal  az épületek?, fenntartását,  őrök 
fizetését  stb. 

— Két saékely asszosy megakadályozta a 
végrehajtót a foglalásban  Bilő Iitvánné és Bá 
llnt Sándorné calkcic^ól asszonyoknál — frrjük  távol 
létében — foglalást  eknrt vezetni bizonyos Ingóságodra 
Gaorgezcu Nlcolae állami adóvégrehajtó éa a lefoglalt 
tárgyakat azonnal el IB akarta szállíttatni. Ei ellen e 
két aaékely aa»zony tlltakocott éa r mikor a végrehajtó 
eat nem vette figyelembe,  előbbi frjBsét,  utóbbi doron-
got ragadott és azzal Baembeaz41lt a végr~bojtéval 
megakp.dá'yozta hivatali kötelessége tMĵ Bltéséhen. Ki-
járás Indu't ellenük hivatalos közeg elleni eró^z k mistt 

— A Szent Anna tó áldoaata. A Saenl Aana 
tó minden esztendőben megköveteli a mag» á'doz^tát, 
A mult vasárnap Verga Danea 27-éves kót gyermekes 
torjai gazdálkodó fu'ledt  bele a tóba. Est a szereseiét-
leneéget la a könnyelműség okoata. A tavon levő tutajra 
sokan ültek fel  éa kleveatek a tó köaepére. Koaben i 
tutaj felborult,  a társaság usanl tudó tagjai megmene 
kültuk, Varga Dánes a visbn való borulás után nem is 
került felaalnre,  a iuta] maga alá nyomta éa ott lelte 
hu Iái át. 

— A aertéabotegaégek elleni oltóanyagot 
nemhogy Ingyen, de meg kedvezményen aron 
aem adja a Mezögazdasagl Kamara. Rivid hír-
ben kiz'iltUk, hogy a megye sok közscg'bói érkezjtt 
j'lentfta  pz-rlct Igen npgym rdü Bertésv«az dübö^ n 
falvakban.  Eízel kapcsolatosan rámutattunk arra is 
hogy elsősorban a sertéstartó gazdák hanyagsága na 
oka annak, hogy a véaz Ilyen nagymértékben ragadja 
el a mai gazdasági viszonyok között Igen nagy értéket 
képviselő állatokat, mert — bir a Mezőgazdasági 
Kamara Ingyen adta aa oltóanyagot — nem sietnek 
beoitalnl sertéseiket. — A gazdák köréből moat aat 
felvilágosítást  kaptuk, hogy a Kamara nemhogy Ingyen, 
de még kedvenményea áron aem edja az oltóanyagot 
Eljárását azzal indoko'ji. hogv a mai aertéaárak o yen 
magasak n réglekhez képest, hogy egéaaen könnyen 
megbírják rz oltóanyag költségeit. Pedig a BsrtéBárak 
emelkedésével együtt .hasonló mértékben emelkedtek 
aa oltóanyagárak íb. É-tesülésünk Baerlnt aa oltóanyag 
ára most oly mágus, hogy egy egészséges sertés ol-
tási dija megfelel  aa oltandó állat élősu yával számi 
tandó, kl ogrammonkéntl 2 lej 60 banlnak. Es pedig 
jelentós összeget teaa kl különöaen, ba több aertésrő 
van BBÓ. Emel Baemben a beteg sertés oltási dija en-
nek már kétaasreas. Ugy a káaaonalcslkl, felcslki,  va-
lamint gyergyói állatorvosok eddigi oltóanyag rendelése 
járáBooklnt migköaeliti a loOOOO lejt, melyet termé 
nnetesen a aertéstartó éa az oltásokat kérelmező gaz 
dáknak kell megfiietnlök. 

— Huaaonötoaor lejoa birság üzleti árjogy-
nék kl nom függoaatéaoért.  Aa árellenőrző hivatal 
megyei köaegol kihágást jegyaőkönyvet vettek fel  Far 
kaa Mór gyergyóalfalvl  kereskedő ellen. Aa vo t ellene 
a vád, bogy nam függesztette  kl űz'etében aa ár jegy 
zéket éa aa árucikkeken a vételárat aem tüntette fel. 
EzéJt 26 eaer lei pénzbírsággal sújtották FdlebbezéB 
folytán  a törvényszék külön válaeatotta a két klhágásl 
ügyet éa a bírság öaaaegét Iezillltotta 6803 lejre. 
Bzael szemben a marosvásárhelyi tábla, ahová a kincs-
tár felebbeaéae  folytán  került rz Űgy, kimondotta, hogy 
a kettős kihágást szétválasztani n^m lehet és f  mntar 
tolta aa eredeti 26 eaer lejsa pénzbiraágot mely Így 
jogerős. 

— Soroaatoa lakáafoaatogatáaok  Ceikmo 
gyébon. A aűrgőa m a«l munkák miatt őrlaetlenűl 
hagyott lakások Boroaatos foxaiogatáaárél  érkeznek 
jelentének an UgyésiBigre. András Jizaef  bánkfalvl 
gazdálkodó lakásába ia betörő halolt be éa bár a 
szomszédos szobában aludt Andrásné és leáiya, egy 
egésa dobon gyújtó elhasználásává1, minden értékesebb 
felkelhetól  elvitt. Andráa JJa«ef.  aki Időközben hiaa-
jött aa erdei munkáról, a csendőrséggel együtt nyomon 
a telten ntán. — Pollácaek Imréné clksaentalmonl 
lakosnál, távoliélében ugyancsak betörő járl, aki min 
den értékeaebb bo'm't elemelt. A tettest ebben an eset-
ben sikerült elfogni  Pusc^rln Ioan munkanélküli nap 
aaámoa személyé ben. Átadták aa ügyéaaségnek. 
m —Hűtlen elhagyásért két hónapi fogháa. 
Tanké Jaoos gylmeabűkki czángégaeda még 1930 bt.n 
bfltlenüi  elhagyta családját éa nem gondoskodott róla. 
A törvényes feleség  — m'után többaaörl felblváara 
amn állította viaana Tanké a báanaaágl élelköaösséget, 

Tankff  jtesius aar A t8"6,yMék 
l l t M t l N Vikii  M « 9 « r s Ü b T 

_ Hirtelen halál a réton. Pál Tamás 82 éves 
gyergyíujfalvl  gazdá kodé, a közeAglől egy kilométerre 
fekvő  kasa ál óján BZénát takart. H rt^lea rosszul löt», 
özszeesstt éB meghalt. 

— Botöréa utján aaeraott pennael nagy 
mulataagot rendezett a büntetett e:őelotü tolvaj 
B áge István (Vere) gyimeakoacp oil g-tidaikodi jaltn-
miie a csendőrségen, bogy ismcrdlien tettes ejsaak^ 
behatolt a lakasába, felfeBaiielte  a lakattal lezá.tegyu 
ládáját éa ellopta az abhan talált 780 lejt. A csendór-
aeg Baéleakörü nyomozást indított a betörő kézrekert-
téaére, mert aa volt a fellevéae,  bogy a megye több 
köaaégéből jelentett betöréaeknek ugyanon aa elköve-
tője. & napokban Karcfaalva  köasógoan a csendőrség-
nek feltüni,  bogy egy rendetlenül öllöaölt Cnáugólegeny 
mulat ea egyre-másra fizet  aa egyik korcsmába betérő 
vendégeknek. Igazolásra aaólitotiak fel,  aaonban e.fo-
gadhaté hivatalos okmányai nem voltak éa bekísértek 
aa őrare. Kihallgatása során beismerte, hogy ő töri 
be Blaga lakásába, de a többi betöréaről hallani aem 
akar. A lopott pénaból 600 lelt ellvott, mig a 280 leit 
megtalálták nála. Átadlak an ügyéaaségnek. 

— Hirdetmény. Eiuton hozzuk aa érdekeltek 
tudomására, bogy folyó  evl Buguaaius 15 ig mlndan 
lakosnak kötelessége a nyilvántartani hivatallal rend-
ben lennie éa személyazonossági bizonyítvánnyal kell 
blrola. — Mindazok, akik eaen időpontig nem fognak 
ezen kötelezettségüknek eleget tenni, a nyilvánít r.áai 
hivatalra vonatkozó törvény értelmeben a bíróságnak 
at letznek adva. — Mercurea Ciuc, 1940 augusztus 2. 
Ciucvarm^gye rendőrparancsnoka: Maior Lasca r 
Ghe.orghe. A a j liváutartáal hivatal főnöki:  D .acouu. 

— Kiadó egy szoba konyhás lakás, özv. Dr. 
Nóvák AlOir.ne csizaaeredai bázaban. 
aaHaaaaseaea»aiaanMaaeMMaHaia.o<ea 

Vigyázz, hol és mit beszélsz I 

Oficiul  de Asigurări Sociale, Mercurea-Ciuc. 
Serviciul de urmăriri. 

Nr. 2053—1940. 
Publicaţie de vânzare. 

Subsemnatul agent di urmărire al Case: 
Centrale, coaform  art. 27 din legea de urmărire, 
fac  cunoăcu. prin aceasta, că in ziua de 12 
August anul 1940, ora 10—12, se va vini o 
pin Jtcicoţie ta Bioa.'d, jud. Treiacauae, averea. 
D iui liig. Ga. Igaat et Comp. „Oarpitus", 
obieoteie ca i a'au stehestrat prin proce&Ui-
verbal cu Nr. 34—1940, pantru uepiata sumei 
de L~ji 65430. — plus chekuali ţi dobáazi, 
datorate Oficiu  ui dj Asigurări Sjciaie Miercu 
rea Ciuc. 

Ooiecteie sechestrate sunt: 20 (douăzeci) 
vagoane piatră fasonată  (pavele), care he 
elit îa cznera dabiiorului, chiar lâaga gara 
Biosadul-Oltului, jud. Treiscauae. 

Prin urmare, acdia care vor voi a concura 
la lioitaţia acasior obiecte, să se preztnie iu 
locul indicat, îi ziua la ora fixită.  Sa carj 
concureoţ.lor să depună mai iaiâi o garanito 
de 10°/o din valoarea obiectelor. 

Agent de urmărire delegat, 
(ss) Ioan Trufia. 
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5 M O D E L L KALAPOK 
3 Üi naponként nj formák  oloaó 
ţ ţ árban, aa*«t*lcLa.tb.«t6ke 
X VBNCZELTANÁRNENÁL 

Ugyanott kéanülmek mladon-
aomü íől kalapok eiafiremdü 

Ifi  anyag kosaáadáaával. Kalapok 
6 ItalakHáaa a legrövidebb Idő alatt. 
^ Morcuraa-Oluo, I. 0. Bratlana (aimná-

alum)-uooa 1X1. aa., a Bbrhái közelében. 
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Anunţ. 
Şcoala de Goapodărie rurală Su nu eu-Ciuc, 

doreşte eă cumpă ă una trămră pa harcuri 
pentru doi oai, in Btare bună. 

Ofertele  se primesc la cancelaria şooalei 
până la 1 August 1940. 

Direcţiunea. 

H E O E D Ü Ó R A K A T 
oonaervatoriumi módanor 
aaerint, j u t á n y o a a n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M. -Oluc . 
Str. I. O. Ouoa (Olmnáilom-aooa) 130. 




