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Minden kétséget kizáróan uj Európa készül. 
Nem vitás, hogy Németországé ebben az uj 
Blrendazésben az irányitó szerep. Nemcsak a 
német fegyverek  győzelme,.alapján, hanem 
mert Németország a legnagy.jb etnikai népes-
ségénél és szervező erejénél fogva  középpontja 
Európának. 

A háború mai utolsó fejezetét,  talán min-
den eddiginél véresebb formák  között azért 
vivják meg, hogy Angliát kiszorítsák az európai 
befolyásból.  Angliától csak annyit kívánnak, 
hogy na avatkozzék Európa belügyeibe. Az uj 
Európát a szigetország közreműködése nélkül 
akarják megcsinálni. Amennyiben ezt Anglia 

frgÍB  megérteni, akkor ugy látBzik rá 
a sor arra a döntő leezámoiásra, amelyet 

iAg hetek óta olyan szívszorongva vár. 
Ma Anglia egyedül maradt és ellenáll 

annak, hogy Eurípit kizárólag a nércet akarat 
rendezze el. Nem első eset a történelem során, 
amikor Anglia egyedül állott szemben egy 
összekovácsolt európai akarattal. — Napoleon 
fényes  győzelmei során Európa a francia  el-
gondolásnak kellett engedelmeskedjen. Éppen 
ugy, mint ma, amikor a nemzeti szocíáüzmus 
akarata szerint van készülőben az uj Európa. 
Anglia Napoleonnak is ellentállott és ma is 
ugyanazt teszi, amikor a háború tovább foly-
tatásához ragaszkodik, mert Anglia sorsdöntő 
jelentőségű kérdésnek tartja, hogy Európa 
átrendezésének a munkájából ne htgyassék ki. • • 

• 

Akár tetszik Angliának, akár nem, az 
európai államoknak összefogása  olyan alapon, 
mint például az északamerikai Unió, korszerű 
és egészséges gondolat. Még a legSBabhdelvübb 
gondolkodási módnak is megfelel  földrészünk 
szoros összefogásának  terve, amely terv meg-
teremti a gazdaBági egységet, lerombolja a 
vámhatárokat, kiküszöböli a felesleges  nemzeti 
villongásokat és egységes gazdálkodás szerint 
szervezi meg a termelést és a fogyasztást.  Ezt 
»z elgondolást Angliának még akkor is tudo-
másul kell vennie, ha geopolitikailag történe 
tesen beleesne az európai Egyesűit Államok 
füzérébe,  mint t hogyan nem, mert ő ia, meg 
Oroszország is kikapcsolódnak, lévén az egyik 
állam éppen ugy, mint a másik, jórészt föld-
részünkön kívül álló nagyhatalom. Európa alig 
nagyobb, ha mai földrajzi  értelmezését vesszük 
is, mint az északamerikai kontinens, de 9.330.000 
négyzetkilóméternyi területén közel ötszáz-
millió ember lakik. Európának vitathatatlanul 
Németország lakóasága a legnagyobb etnikai 
nép9Bsége éB szervező erejénél fogva  kétség 
telenül a középpontja Európáuak. Hi ezt a 
szempontot figyelembe  vesszük, ugy nem vitáB 
Németország igénye, viszont ez nem jelenti, 
hogy a többi európai népiségeknek fel  kell 
ainiok a maguk politikai és társadalmi szem-
léletüket és éppen a kia nemzetek ne hang-
súlyozhassák ki, ami hozzájuk a legközelebb 
áll, létesülésüknek ktt'ön tengelye és alapvető 
feltétele:  Európának erkölcsi problémája. A 
perdöntő kérdés tehát azon múlik, hogy a föld-
rajzi gazdaaági adottaágok mellett érvényesül-
het-e majd a jog eszméjének a kérdése és min-
den állam szabad fejlődésének  a lehetősége 
is? Hí Európa igy tud majd megszerveződni, 
akkor Anglia gyanakodása önként elesik, fölös-
legessé válik és Anglia is a maga nagy angol-
szász összefüggéseivel  nyugodtan oatiakozha-
tik ehhez a természetes fejlődési  irányaathoz. • • 

• 

Az uj Európa elrendeaéaének tehát ebben 
a pillanatban csak Anglia állana aa útjában 
Anglia, amelyről alig lehet elhinni, hogy egy-
magában válla'ni merné as ellenállás koeká 

aatos elhatározását. N>m is lehet ennek a 
csökönyös álláspontnak a magyarázatát más 
ban találni, mint abban, hogy Anglia bizakodik 
a nagy világhatalmi eríknek kellő pilianatbün 
való megmozdulásában. 

A győztes hadviseiöfelek  ugy képzelik, 
hogy Amerika a Mouroo-elv alapján tisztelet-
ben tartja az „Európ* az európaiaké", mig 
„Amerika az amerikaiaké" cimü hires elméle-
tet. Éhben a percben állhat is ez a tétel. 

Amerika most elnököt válaBzt. Szóval más 
gondjai vannak. De a helyzet ugy néz ki, hogy 
Amerika ismét a demokrata jelölt Rooseweltet 
választhatja meg elnökének s akkor Ameriká-
nak a háborúba való belépése már nem tar-
tozik a lehetetlenségek közé. 

Talán erre várakosík Anglia. Könnyen 
lehetséges, hogy Angiit, erre számit és abban 
bizakodik, hogy a neircsak politikai érzelmek, 
hanem gasdaBági összefüggés  tekintetében is 
közös sorsot jelentő Amerika a legalkalmasabb 
időpontban egéBZ súlyával fellép  mellette. Ha 
most még nem teheti u, — majd az elnök-
választás után. 

Amerika pedig készül az elnökválasztásra, 
de eközben szédületes fegyverkezési  programot 
bonyoiit le. Csak most vezette bo az általános 
védkötelezettséget és igazán amerikai mére-
tekben dagasztja a háborús készülődéseit. 

Amerika már egyszer csúfosan  ráfizetett 
Európára. Nem nagyon valószínű, hogy még 
egyszer kedve kerül v̂ rt hozni at az Ocaánon. 
De a látszat mindenesetre azt mutatja, hogy 
Anglia mindazt, zwií nem teszi egész«u 
magára hagyatva. 

• • • 

Az uj Európa nehezen születik. A tétek 
nagyok. Es világosan látszik, hogy az egész 
világ talpon áll ennél a nsgy osztozkodásnál. 
Europa uj elrendezése nem éppen olyan egy-
szerű kérdés, mert az érdekek féltve  örköd-
nek és kapcsolódnak egyik a másikba. 

A kis népek osak függvényei  az elrende-
zés nagy vonalainak. Nem számítanak sem 
többet, sem kevesebbet ebben &u uj Európá-
ban, mint amennyit puszta gazdasági helyze-
tük, multjuk és népi értékük biztosit számukra. 

Román sajtóhangok. 
A Csíkszeredában megjelenő „Ţinuturi 

Secuizate" augusztus 4 iki száma „Megbolon 
dult* cim alatt dr. Corneliu Pop tollából a 
következőket irja: „Akármennyire keressük 
az okát, nem értjük a gyűlöletet, az ellensé-
geskedést és a hazugságot. Mi nem voliunk 
egy fegyverrel  hódító nemzet, nem raboltuk 
és nem vettük el senkinek a javait. Mi romă 
nok a legrégibb nép vagyunk a mi földrajzi 
területünkön. Mindenek, akik körülöttünk van-
nak, itt találtak minket. Földmives éti pásztor-
népek egy olyan földön  dolgozuak, ameiyet 
a mi őseink a dákok dolgoztak meg előttünk. 
Mindenütt mi voltunk azok, akikre mások rá-
telepedtek, ugy a hunok, tatárok, mint a ma-
gyarok. A természetünknél fogva  egy jámbor 
nép voltunk éB vagyunk. Mi voltunk a leg-
régiebbek, a legtöbbek éB mégiB a leggyen-
gébbek, akiket a beözönlő idegenek térdre 
kényazeritettek. A románoknak Magyarországon 
és Erdélyben való jobbágysága bizonyított do-
log. Követtünk el valamikor valakivel vala-
mely igazságtalanságot? Nem soha! Igazságta-
lanság csak velünk történt. Nem védtük meg 
mindég az életlehetőségeinket nyújtó államot? 
Nem az erdélyi román hatonák véreztek szerte 
a világban egy olyan Monarchiáért, amely Bem 
a nemzeti, sem a politikai jogainkat nem is-
merte el. Nem Bécs volt-e az, aki minket 
Bukovinában elruthénesiteni és Budapest ma-

gyarízálni akart a Tisza és a Kárpátok között. 
Ho .'tnctn tehát ennyi gyűlölet, ellenségeskedés 
és hazugdág? Budapest állandóan azt hirdeti, 
hogy itt u magyaroknál rekvirálnak. Előírják, 
hogy milyen mennyiséget keli beszolgáltatni 
és annak a magyarnak, aki ezt nem szolgál-
tatja be, bezárják a feleségét,  őrizzétek ellen 
ezc a borzalmas hazugságot és heccalődést és 
állapítsátok meg azt, hogy a budapesti rádió 
megbolondult." 

Ugyanezen lap „Budapesti rádió leadó-
állomásnak" oimen a következőket irja adél-
koleteurópni helyzetről: „A budapesti rádió 
leadó-áliomás foglalkozva  a Balkánon esetleg 
előforduló  politikai változásokkal, megállapítja, 
hogy Románia belső szerkezeténél fogva  nem 
alkalmas a fasista  vagy nemzeti szociálista 
rendszerben való épitéare. Budapest meggon-
dolatlanságot követ el, amikor olyan ügyet 
érint, amelynek a megakadályozására ö már 
lépéseket tett. Egyetlen állam sem zárkózott 
el határozottabban Hitler vagy Mussolini rend-
szereivel szemben, mint éppen Magyarország. 
Magyarország még hűbéres időket él, amsly 
feláldozza  munkás és földműves  osztályait. 
Ebből az okból folytatja  revíziós politikáját. 
Romániáé az érdem, hogy első pillanatban 
forradalmi  reformokat  vezetett be az alsóbb 
néprétegek javára. A földreform,  valamint a 
I1. Károly uj alkotmánya olyan újítások a román 
nemzet életében, amelyekkel minden más indi-
vidualista államot megelőzött. Egyelőre ennyit." 

Pop Valér volt igazságügyminiszter „Er-
dély" címmel cikket irt az Universul és Romania 
cimü újságokban. A cikk a x&i délkels'.surópai 
helyzettel foglalkozik.  Azokhoz a bírákhoz 
szól, akik Erdély sorsa fölött  dönteni fognak. 
Többek között igy ir: .Nemzeti egységünket 
nem lehet megcsorbitani és egyetlen román 
lelket sem adhatunk idegen uralom alá. Egyet-
len romáu nyak Bem tud többé idegen jármot 
viselni. Ha tehát a mi megértő szellemünk és 
őszinte békekivánsagunk nem találnak VÍBBB-
hangra a határon tul, ha aa uj európai rend 
kováCGolóinak — akiknek tárgyilagosságában 
és igazságosságában hinni akarunk — két 
öBazeegvezhetetlen álláspont felett  kellene dön-
teniök, Erdélynek meg kell legyen a lehetősége 
arra, hogy a kellő időben kinyilváníthassa jó-
zan és hajthatatlan elhatározását: Az erdélyi 
románok meg is íudnan halni nemzeti igazsá-
gukért, egységükért és szabadságukért... Hagy-
ják hát, hogy Erdély hallassa a szavát." 

A „Timpul" Pop Valér fenti  cikkével fog-
lalkozva, reuenykedéssel és bizalommal tekint 
Erdély sorsára ezekben a sorsdöntő éa ve-
szélyekkel terhes időkben. Idézi Pop Valér 
cikkének azon kitételét, amely szerint az erdélyi 
románok mag ia tudnak halni Erdélyért. 

A „Curentul" Erdéllyel foglalkozva  azt 
fejtegeti,  hogy Erdéiyban a Székelyföld  kivé-
telével a falvak  jellege mindenütt román és 
husz év alatt a városok külső képe ia teljeaen 
magváltozott. 

A 0Romaoiau-ban Paleoiogue noves román 
külpolitikai közíró utal Manoilescu külügymi-
niszter nyilatkozatára, amely azon óhajának 
ad kifejezést,  hogy a szomszédokkal békéa, 
baráti viszony jöjjön létre. Ugy látja ea a cikk, 
hogy a romániai kisebbségek számának csök-
kentésével és a határokon kivül élő románok 
hazatelepitésével véglegesen kiküszöbölhető 
minden jövőbeli viBzály lehetősége a szomszé-
dokkal. A cikkíró azt is megállapítja, hogy 
Románia a maga részéről számtalan tanújelét 
adta jószándékának a meginduló tárgyalások 
eredményességéhez. 

Keresek jó szolgálót gyilkostói villámhoz 
Iaspeotor BORS, Camera Agricolă 
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13. Kedvenc ealnem: a) a fehér:  a t in tá i ig . 
Sokféle  BZ ember, aaért aokféle  aa laléae. Ulnden 

egyén máa éa méat aaeret rnhiaatbaa, ételben, azóra-
koiáaban éB kSteleaaégben. Amiért aa egyik rejong, 
aat a méalk kl nem állhatja; ami aa egyiknek tetaeik, 
aat a méalk utálja. Jól mondja a aaállóige: De guati-
bua non eat diaputandum — taléa dolgában nem kell 
vitatkozol. Mart egymást meggyónni a aaját álláspont-
jukról ugy sem tudják, mert aa egyéni, terméaaetben 
gyökeredaó, veleszületett tulajdonság. Alig akad pár 
ember, kltnek la'.ése mindenben megegyeane. Aa laléat 
finomítani,  nevelni nagy önuralommal lehet, de nehéz, 
gyökereBen minden irányban megváltoztatni caak a 
aaenteknek sikerűit. 

Aa értelmea teremtményeknek kűlönböaó IBIÍBO 
van főieg  a sainekkel saemben. Aa egysaerűbbek a 
tarka-barkát kedvelik, rikító aainű ruhákat vesznek fel, 
olyanra meszelik háaalkat kívül- belül, mert hát aat 
tartják ssépnek. A müveitek a szolidabb a egyszerű 
ssinek baratjai. Ői nem akarnak feltűnni,  hanem csend-
ben meghúzódni. A ssolld sala nem kiabál, hanem as 
idegeket 1b megnyugtatja. Valahogy a ssta megválesa-
tásában ia aa egyén benső énje szólal meg. Amit sze-
retünk, arról beszélünk s azt iépten-nyomon diadalra 
juttatjuk. A azlnek eszerint a lelkület külaő vetületei. 
Hi a tzáj a BZIV balsejéből BZÓI, ugy a szín is annak 
megnyilatkozása, vlazzaiüktöződjae szokott lenni. Aséri 
minden Ezincek jelentőséget is tulajdonítanak. Igy a 
aöld a remény salne, a lila a bánaté, eárga aa irigy-
ségé éa haragé, a kék a aaelldaégé. 

Általában a fehér  aalnt a tisataság jelképének 
tartják. Miként a frissen  esett bó faher  szinti a tisata, 
ugy a bünteien lé'.el ia fehér,  mert tiszta. A fehér 
bútoron rögtön meglátszik a por, a fehér  abrosaon fel-
tűnik a aairpacBét, a fehér  ruhán a folt,  legyen sár, 
vagy festék,  ugy a fehér  lélek IB túlérzékeny a leg-
kisebb fzjBoyre.  piszokra: reagál a büore. Aaonnal 
elveszti üdeaégét, megsattoik hamvassága, A régi ke-
resztéuyeket u^gyazombaton ktreazteltek meg, Isten 
kegyelme akkor fehérítette  meg aa eredeti bűntől 
beaaennyezott lelket, ennek külaő jelképeként fehér 
ruhát vetlek fal  a egy hétig hordtak, húsvét utáni 
vasárnap vetették le aszal a flgyelmeaietéBse),  a ruha 
fehéraége  eltűnt, de maradjon mag továbbra la a lelek 
fehérsége.  Ionén neveaiz aat a napot Fahérvaaárnap 
nak. Aa Ur Jézusnak ruhája ia a Tábor hegyén ,feh=r 
lőa, mint a nap", mert O végtelenül tisata voll. As 
angyalok ls mindig hófehar  ruhában Jelennek meg, ea 
jelksp zl őket, hogy tiszta lolkek. Isteni Odvösiiónket 
keresa.elö Sí-iut Jicos Isten bárányálak hivta. Miért? 
Mart a lagtebb bárány f<=hér  salnü a ártatlanul nssta 
áliat, mikor viBzlk a vágóhidra, akkor nem email fel 
a szavát, nem ad bangói, nem b-íget. Lavalllere Eva 
mikor leik a szennyét a bűnbánat tzentaégénak vizében 
lamoBta, visszanyerte csive .tlaztuBágát, Iiten megszen-
telő kegyelme fehérlett  bansejáben. Jól tudta, hogy a 
UsBta Szentlélek két laben szállott Jézui fejere  hó-
fehér  galamb képóben a Nóénak a vízözön után fehér 
galamb hosta csőrében a béke olajárát, aaért kedvenc 
ssinéotfk  a fehéret  válasatotta, mely figyelmeztette 
arra, hogy lelkét mindég fahéren,  tlastán őrizza meg, 
ha a tahir ostyában Krisztus szeplőtelen tiszta teatél 
akarja majához venni, akt ót a fahár  háabj, Isten 
tisata országába vezeti éa visal. 

Körösi  Lajos. 

Az idő értékéről... 
(Utópisztikus  elmékedés,  időtöltési  oélra). 
Ha gazdag ember volnék éa nevemet Srökéietűvá 

teendő, városomat ajándékkal kívánnám meglepni, nem 
aval kezdeném, bogy lskoiát alapítanék, netán saegény-
hizal vagy éppenséggel kórháaat. 

Nem mintha eseket feleslegeseknek  tartanám vagy 
ugy éresném, hogy már ls tul sok van belőlük I Hmero 
aaért, mert előbb valónak tartok egyebet éa padig aat, 
houy szeretett városom lafeói  HZ időt,  amit megszoktak 
nem iót«rősek, de lega'ább is óriókielen valaminek 
tekintîii (különösen a mái ember Id^ t I) — végre 
aegismsrjék  és megtanulják  megbectűlni. 

A köajó szolgálatára B2ánt pénzeimet ennek el-
érésére fordítanám  1 

Ueoai  órákat  állíttatnék  fal!  Bs tulajdonképp?n 
mm nj dolog. Hiszen toronyóra mindenütt van leg-
alább féluzred  óta. azelőtt p"dlg voltak napirák. Még 
nálunk ls van toronyóra — Taploczán, állítólag jár 1«, 
Napóra ls akad a barátottá:, Somlyón. Sseredában 
Asonban emberemlékezet óta sincs nyilvános óra. A 
Miké-vár tiaztl pavilionján sokáig szerepelt trag óráról 
már annak idején aat mondták a roasa nyelvek, hogy 
ciak akkor jár, ha forgatják,  űtnl pedig evei külön 
magblaott katona köabejöttével szokott, aki viuont a 
csillagok Járáaát tartja ssem előtt. Már t. I. amikor 
láthatók a csillagok. Da ea rég volt, nagyon rég 
Azóta kizárólag Igen tiaatelt barátunk, Rmcs Bála 
járat nyilvános érát a kirakatában. Esen úttörő csele-
kedetével aaonban kÖBBaellemet teremtenie nem átke-
rült. Mart időpociékolást Illetőleg honfitársaink  ma sem 
aggodalmaskodóbbak, mint aaelőtt. 

• 
Ha például elindulok A megyeházától BZBBI a 

saándékkal, hogy rendea lépésű ember létemre 10 perc 
alatt elérjek a aörháslg (maradjon míg legalább a név, 
ha a sörház el Is tűnt) utamba ejtvén városunk „Sa-
roknak"  neveaett fórumát  (régen .köpködőnek* is 
nsveaték az ott folyó  msgbezzéléi'k miat.) ^ ezen 

kis útra nyugodtan előirányozhatok 1, azaz egy kerek 
órát. Miért? Mert mindig akad egy-két-tia hlrszomjaa 
vagy hlrtudó egyén, aki réaaben: .Mi újság?" — 
részben .Hallottad  é ?" kérdéasel megrohamoa. Akkor 
pedig aportBBBrüen kiszámított időbeoaatáaomnak lőttek I 
Mert hát én aem vagyok fából,  azon klvűl magam ls 
bennzaűlStt vagyok, hát aat a klB órácskát csak nem 
fogom  sajnálni, a kilátásban levő beaaélgetésektől I 

• 

Da hát ea még nem volna olyan nagy baj. A ba] 
Inkább ott koadődlk, mikor kitűzött  időt  kell betar-
tanlok Bzeretve tizztelt polgártársainknak. Hogy aaln-
háaba egy-két órás késéssel érkeznek, ea nem hoz 
zavarba, hiszen ezt tudjuk előre és ehez képeBt iga-
zítást vessünk ml la Időbeosztásunkban, azaz egy-két 
órával kéaőbb megyünk. Tegyük fel  azonban, hogy 
sürgői éa fontoa  dologban délelőtt 11 órakor kell vala-
kivel találkoanom. Ebes képaat elhagyom a dolgomat, 
megsaököm a hivatalból, loholok klöltött nyelvvel. 
Ügyfelem  viszont lekötelező mosollyal éa bocsánat-
kéréssel másfél  óra muiva tűnik fel  a láthatáron, 
mondván, hogy hát kicsit eibaaaélgették aa időt az 
0.1bonban, de ea nem tesz semmit.. Ei aa eset pe-
dig annyira gyakori, hogy talán nem la történik soha-
sem másképpen. K elemben egyszer pontoa akartam 
lenni. Akkor IB csak aaéri, mert vendégségbe hivtak 
és a meghívó kártyán kétszer  volt althuava, bogy 
„pontosan fél  9 kor". A kliüaött Időben pontoaBn meg-
jelenvén, még egy éa háromnegyed órái töltöttem a 
tiáslakkal .saűk családi körben", mig végre megérke-
zett legtermészetesebb arccal BB — első vendég.  Már 
1. 1. rajiam klvűl, hlsaen én ekkorra már majdnem a 
családhoz tartoztam... 

Mesélte valaki, hogy egy tnjol Ismerőse aaerlnt 
pontosnak lenni — lehetetlen. Mart két zsebére, bár-
milyen jól jár, egyik napról a másikra még la csak 
dlka lmpál egymástól 5—10 peroet. Vágyta az ember 
biába tartja  magát az órájához, végül ia pontosság-
nak — fuccs  1 Boldog angolok 1 Náiuk a pontosság 
csak BB órásmestereken mullk 1 

• 

Hogy tehát végre B tárgyra térjek, ugy képzelem 
el a dolgot, hogy oizlopok tetejére (aem iul magaBra, 
mert akkor feleink  nem emelik odáig pillantásukat) jó 
malomkerék nagyságú órákat szereltetnek. Minden 
150 méterre egyetI A Sarokra padig kettőt. Di mint-
nogy aa órát e:végre ma la megnézheti, aki akarja, a 
do og csak azon mu'.lk, hogy nam akarja,  gondos-
kodni kivánnek arról la, hogy ezek aa órák életjelt 
adjanak magukról, asaz — üssenek. Nem keli fe  re-
értenl, nam ugy, ahogy megérdemelnék a pontatlanok: 
nyakon, hanem ciak szépan, flioman,  barangjáidk-
szerilen. Da asi aztán minden negyedórában. E t mindig 
kiütnék az előbbi órát 1b. Igy ngyan napjában 434 
konditáBt hallanánk, de legalabb — remélhetőleg, par 
éviised alatt — a felnövi  uj nemzedék megszokná, 
hogy aa Időt valóságnak  vegye, beiktassa az életét 
kőtelezőleg  kormányzó  tényezők  közé  éa mint i'yent, 
legalább annyira tiszteletben tartani, mint a foot-bali 
sípjelét. (Hogy esatleg idővel aa óratttéaeket is meg-
szólnák es máSBal elfogult  figyelműket  még ea aem 
tudná érdeklődésre ébreszteni, ezen lehetőségnek még 
a gondolatát Bem enged~m kczal magamhoz). 

Hogy el ne felejtsem,  ezek aa órák központilag, 
villanyra fognak  majd járni. Vagyis egyik aem kéBhe-
dk éa nem siethet, önhatalmúlag meg nem á'ibat, 
sói megállítható sem volna. Ijsagatáeukkal megbíznék 
egy közjegyzőileg hitelesített „pontos-embert", főispáni 
fiietéasel,  nyugdíjjal ÓB — arra BZ esetre, ba hivatala 
miatt polgártársai tassi épségében kárt tennének — 
megfelelő  életblatOfitáBaal... 

Persza ezen állásra pályázol még korai volna. 
Hagy ugy mondjam, még Igen távol állok a meggaz-
dagodástól, v&gyla eaen tervem valóra váltásától. D* 
nem ia tudom, honnan vennék hirtelen i'yen hitea-
pon'.os-ambert. Amivel parsae távolról Bem állítom, 
bogy Ilyent nem lehetne találni. 

Tekintettel azonban aa Idő rövidségére, talán mag 
lehetne kezdeni addig la Ily ember után kutatni. Eset-
leg Bddlg ls pontoBBágban tralnlroznl... 

Csiki gazdák gazdasági kirándulása 
Gyergyószárhegyre. 

Kender-, lentormeiö és értékesítő Bsóretkeiet 
a aiékeiy nagyközségben. 

C ikszereda, augusztus hé. 
A Calkmegyel MezSgazdazágl Kimara munka 

tervébe beletartozik a gazdálkodó lakósaágnak minta-
gazdaságok megtekintésére szolgáló kirándulások ren-
daaése Is. A legutolsó mezőgazdasági kirándulások 
rendezése ia. A legutolsó mezógazdazágl klrárduláat 
Gyergyóaaárhegy böaségbe rendeate meg a Kamara. 
Kosán Imre gazdasági főfelügyelő  éa V. Grigurcu Já-
rási gazdasági felügyelő  kalauzolta a CBlkmegyel köa-
Bégeknől öaczigyült mintegy 24 klagazdát iz okszerű 
gazdálkodásáról éa fejlett  állallenyésatéaaéröl nevese-
tas gyergyói nagyközségben. 

A kirándulás megkeadéae előtt Ambrna Jiasef 
plébános saentmlaét mondott, melyen réBatveltek a 
kirándulók éa vasetólken klvűl a köaség elöljárósága, 
valamint a falu  jobb ÓB értelmesebb geadái. 

Szentmise után Koaán Imre gasd, főfelügyelő  a 
templom kerítésében beszédet Intézett a kirándulás 
réBBtvevőlhefl  éa a köaség érdeklődő gasdálkodólhos, 
aklkneks«4ma meghaladta a aaásat. Jellemző a Bslves 
vendéglátásra, a aaékely tannlnlvágyáara, hogy a saár-h e f ? ' m í a f e l n a l  gaadatáraalkat végig elklaérték 
a kirándulás mladan áüomáaára. Koaán gazda*. főfel-

ügyelő Ismertette a gazdasági tanulmányi kirándulás 
célját és napirendjét. Felkérte a gazdákat hogy mln-
den magyarázatot, felvllágosltáit  és utasítást Jól figyel-
jenek meg. mert Szárhegyen sok-sok tanulságos ÓB 
bssanoB látnivaló van. Ügyben felkérte  a gazdákat 
arra IB Igyekezzenek minél sUrgősabban betakarítani 
a termést, hogy aztán teBtvórl „kalákáa" megértéuel 
Begltenl tudjanak azokon, akik arra rászorulnak, 

A kirándulók elósaör a köaség 180 hold terje-
delmű éa a falu  egyik dombos oldalán léleBltett minta-
legelőt tekintették meg, A legelőt évenként Irtási és 
lUatltó munkával a tejelő és lgáaállatok részére léte-
sítették. Ezenkívül évenként fűmagot  ls vetettek el 
ugy, hogy ealdőaaerlnt dua fűterméa  aso^ál aa állatok 
vitamindús éa kielégítő láplálkoaáaára. Koaán főfel-
ügyelő hivta fel  a gazdák flfyelmét  mindezekre és 
utaBltotta a legelőtulajdonok!, hogy a legelő terület 
meghatározott részében ülteaBen fákat,  melyek alatt 
ez állatok B nap have ellen védelmet találjanaz. 

A legelő megtol Intése utáu a kirándulók Vor-
m*ler Frigyes földolrtokoa  fenyő  csemetekertjét tekin-
tették meg. A fenvő-caemeték  biaonyoa meihatározott 
távolságra vaunakTÍliltetve mintegy 16 hold területen. 
A főfelügyelő  inegmagyaráata, hogy eaen BB u<on nem-
csík hasenosaá és énbkessé lehat tenni a nagyon lej-
tős területeket, hanem meglahet kölni a termőföldei 
éa rögzíteni lehet a nedvességet. 

A továbbiakban a kirándulóknak bemutattak pgy 
márványbányát ls, melyből a lakóaaág — máa kln.naa-
nálás hiányában — különféle  építkezési anyno.at 
hord el. A márváiyt haaanálják ul kavicsosáéra ls. 

A munkarend szerint aatán a község közeltbcu 
levő 150 holdaa aöldaéges, veteményes kartet tbfein-
tették meg a kirándulás résatvevől. Ebben a b»tár-
résaben minden gazda aOidséget, konyhakerti növény i 
ket, .véleményt" termel nemcsak a házi i-zakségletre. 
h;.nem eUdásra is. Más termanyt vetni, üüetnl esen 
a résfen  ugyanakkor nem lehet. —Koiin főfeiligyelő 
megmagyaráata a eöfdségea  kert öntönó berendezes--i 
és Ismertette ae Ilyen célra klZ'kitott telekréez>>k 
céliuditoa és okazerü beültetését, basznothaj ó jöve-
delmezőségét. 

A veteményes batárból átmentek a gazdát » 
mezőre. Megtekintették a buza, IOZS, árpa, zab, t.ur-
goaya vetéseket, melyek Igen jó minósdgtt éa murnyi 
Hégli termósael biztatnak. Me^ekintett6k a keud-r-
vetéBeket is. A saárbegyi gaidák rájöttek arra, hoty 
a FZ ivéere alkalmaB növények, mint a kender éa ieo-
termelésre nagyobb Bulyt kell hslyezLi, mint eddig, 
mart ezeknek hozama többrz:r.isen felliimuja  a rá-
fordított  tLÖ'Hég es unoka rriaket Ebből a cnlbol 
község \vze:őgasd»i Bzövttkczetai ia letuti.etiek ez év 
tavaBtái, melynek altptöíéjat mar loubBZjzizer 
ősszegben le la jegyeztek. A szávetkazet miiködasei 
már meg Iz kezdette ée csaknamar olyan eredménnyel 
működik, melynek ersöicil hatásaal kell lennie más 
községekre IB. A Meaőgatdwági K mar.» már kesdat-
től fogva  ugy erkölcsileg, mint aay^glUi; támogatta és 
támogatja ezt a nagyon fontos  akciót. Ntgyoüo ktd 
vrzménvt adott a vetőmagvak beváaáriáBanál és -. L 
1940—41 lk évi köitsegveiesben tekiitélyes össsege. 
irányzott elő a tziveikezet támogatására. 

Kosán főfelügyelő  aztán előadást tartott a gn-
d^knak a műtrágya elócyeiiői éa hafscá'atároi.  Qy -
korlatban Kónya Btláza zabvetésen mutatta b» a kü-
lönbséget a műtrágya as lstá'.ótrágyával kövérített fóid 
terméshozama tekintetében. I«mertette a kÖBhágb?n 
meghonosított burgonyafajtáhat,  melyek közül a Ma-
ívurorazágból behozott .Oii Baba", a „Köal̂ in ia 
Taai" éa a „korai résBb"-fajták  azok, melyek a csíki 
termőföld  éa éghajiaii vlpzonyok között a legkiadósabb 
ÓB leglBl6tes;bb termést hozzák. 

Ezután a klrándu:ók Vormai?r Frigyes földbir-
tokosnak, a Lázár grófok  egykori nagy szuktudasu 
gazdatisztjének mintagazdaBágát tekintelfák  m- g, meiy 
öt éves hasznosítási rerdszer ezarlnt nagysaeru ered-
ményt mutat fal  gabonamagvak, mesterséges takar-
mányok, ujJS'.rö Irájyázásl ÓB Ültetési forgórecdize-
rekkel. Ugyanezen alkalommal megtekintették a gazdái 
Vormaier veteményeskertjét la, melyben páratlan ered-
ménnyel termeli a konyha-növényeket olyan mennyi-
ségben és mitőlégben, hogy abból a krz II Oyergyo-
asantmlklós város lakóiaágától azép jövode met tud 
felmutatni. 

Vormaiernefe  különben fttmagUrmelő  kertéafléte 
is van Angol-perj9, Francia-perje reti kamócaln, csomós 
eblr, BBitrvaskarep Btb. magokat termel, lerméBaeteaen 
a maga ezűkaégletén klvűl eladásra la. Euól a kerte-
szeitől nem mossae gyakorlatilag ia látni lehet mint-
egy 10 holdaa Ier Jleten a vegyes filmagvaknak  kitűnő 
lermeBhoaamát. Megnézték a klMndu'ók Vormaier 
gyűmö!cséssetét 1B. Mintegy 300 különféle  gyümölcs-
fát  gondoa itt tujajdoloauk nagy hoaaáártéaael éa aze-
relettel. A gyümölciétzjt mellett gyümölcsfa  cBsmele-
kerl ls vsn, 

Következőkben a kiránduló gazdák Gáspár Viktor 
kisbirtokos gazdaságát tekintették meg. Gáspár gazda 
nagy saorgalommal, tanulni és haladul vágyó saékeiy 
késaaéggel megmatatta, hogyan lehet mlnta£z-rlien 
klBblrtokon gazdálkodni, a gyergyói Bllányabb földön, 
sordabb Időjárási viasonyok köaött ia. A Gáspár kis-
gazdaságában meglehet találni mlodaat, amit a mai 
viszonyok köaött létesíteni tud aa idők szellemével és 
a korral haladni akaró kisgazda. Van ebben a gazda-
ságban gyümölciözkert, fózelékeskerl,  fümagkertésaet, 
méhészet stb. A Jól és szépen magépltett sertézólbau 
tohb Bsép Yorkschiri fajta  aertéa, a tynkólban ugyan-
csak külföldi  fajbaromfi,  stb. található. A gaadákat 
egyenesen meglepte a példáa rend és tisztaság, 
x n.»^,^8"4* megtekintette Gáspár Kelemen gaada 
epfl.őfélben  lévő gudaaágát la, mely Jé alkalmat uol-
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gáltatott egy kisebb gaadaaág (élet) bolyai keadőmun-
kálatai Ismertetésire. Péll Vencel gaadá kodé 60 csa-
ládos méhesének megtekintése és Ismertet se ntén a 
kirándulók Anghi István nagybirtokos gnzd .ságát láto-
gatta meg. Csodálattal ssemlélték a saebbnél-ssebb 
szimentáll-fajta  teheneket, borjukat, mvlvek jórésaét a 
bánáti Qrabaen köaaégből honták be. Angby I-rtván 
földbirtokos  felvilágosítással  éa tanáccsal saolgált a 
gaadáknak a fajmarhák  goodoaáaát és táplálását lile 
tőleg. A kirándulók hasanos lameretoket aaereatek Anghy 
külaő gasdaságának, mintaszerű eredményeinek meg-
ismerésével la. 

A klránduláa utolsó állomását a köaségl apaálla-
tok megtekintése képezte. 12 darab fejbikát,  melyeket 
a Bánátból, Medgyerről éa Brassó vidékéről aaereatek 
be, — tlxőrandli, egy éa félmilliós  költaéggel ípUett 
tenyéscá'lailBtállőjukben, volt nlkalmuk m»gaaemlé)nl 
a gazdáknak. A körségnek vas egy llp'ol-fajta  fed  in-
tető ménje is. Koaán főfelügyelő  Itt Is utmutatámai 
szolgált arra nézve, hogytn kell táplálni és gondozni 
az apaállatokat. 

A kirándulókat a Mezőgazdasági Kamera ebédre 
látta vendégül. 

A sok tanulsággal és tapasztalat ai szolgáé ki-
rándulás befejezése  után Kozán főfelügyelő  megkö-
szönte a szárhegyi gazdáknak azt a munkásságot, 
melyet gazdaságuk emelése érdekében kifejtettek  ÓB 
a barátaágos teBtvérl fogadtatást.  — Kö'ziinetet mon-
dott a köBségl elöljáróságnak, főképpen  Marleaan Valér 
jegyzőnek éa Vormaler Frlgyea földbirtokos,  mlnta-
gatdának a BZIVOB közreműködésükért. 

Albert  litván. 

Rövid hirek. 
— Qlgurtu romén miniszterelnök augusztus 8-án 

csütörtökön eBte a réd ó utján nagy beszédben Ismer-
tette az ország külpolitikai helyzetet A beszéd han 
goztatta, hogy R mániától a szomszédaival való meg 
értést kívánnak. E! mondott», hogy aa orsaág határain 
belől ea 1930 évi népsaámlálás adatai Bzerlnt 1 millió 
452 ezer magyar él, továbbá 183 eaer bolgár. De 
Magyarorsaágon ia él 50 - 80 ezer román éa Bu'gáriá-
han ÍB legalabb 63 eaer. Brdfi'yben  viszont 3 millió 
201 eaer román él. A megértés tehát kétféleképpen 
képaelhető el — mondotta a román miniszterelnök: 
vagy ugy, fcojy  Románia éa Magyarország megértve 
azt, hogy a történelem együtt működést kbáu tőle 
Európa e sarkában, a végleges mego'dás kedvért ie-
mocd a területi követelésekről, vagy a két OTBaág 
nem lud megegyezésre jutni B akkor as örökös viszály 
klküBzöböíéae érdekében külön kell választani a romá-
nokat éB magyarokat. Bisaéda befej'ző  réezében az 
orsaág népét nyugalomra Intette a miniszterelnök. 

— A romániai Német N 'pköaöBség kolozsvári kör-
zet vezetősége hivatalos közleményt «dalt k1, amelybsn 
kijelenti, hogy a romániai németségnek nincsen semmi 
köze aaokboz a birekhea, amelyek arról szólnak, hogy 
azjjlttenl németek egy polltlkel emleklrathoa aláíráso-
kat gyűjtenek. L asaögezlk, hogy ezek a hírek német-
ellenes körökből szirmaznak ÓB csak aat a olt Baol-
gálják, hogy az Itteni magyer éa német népcsoportok 
között navart keltaenek. 

— A világesemények előterében aa Anglia elleni 
nagy némettámadáa megindítása Időpontjának a talál-
gatása áll. A avéd sajtó értesülése aaerint a németek 
előkészületei már befejeződlek  s a támadás megindí-
tása, amelytől a vllâg a háború végét Is reméli, miu-
drn pillanatban várható. 

— A német Bajtó air-il értesült, hogy Angliában 
n polgári lakósaágot la fdlfegyverslk  éa a német táma-
dás bekövetkeaését óriási neklkéBaüléssel várják. — 
A német légi éa tengeri haderő eaenköaben hatalmas 
támadásokat intéa az angol kereskedelmi és hadiflotta 
ellen. Bzidelg julius hónap volt a legsikeresebb, amikor 
több, mint egymillió tonna OrlBrtalmu angol hajót 
küldöttek a tenger fenekére,  tsz BB eredmény meg-
haladja a vPágháboru 1917 ik évének nagy német 
tengeri eredményeit, amikor a német tengeralattjárók 
rohamai 800 ezer tonna űrtartalmú hajéteret aülyeaa-
tettek el. N met jelentés aaerint Ang'ia ebben a hábo-
rúban több miot ötmillió tonnányi hajóteret veaaltett, 
ami pótolhatatlan veszteséget jelent. — Egvébként 
Anglia fölött  nehéz Idők járnak. Ligujibban Jipánnal 
la su yoH feszültsége  támadt, moat India 1B moagolódlk 
éa Ghandt, a hladu aépveaér egyre inkább zürgetl 
l&dla függetlenségének  megadását. A spanyol újságok 
pedig egyre türelmetlenebbül sürgetik aa angol tulaj-
donban levő Gibraltárnak vüsztsaeraését, amelyet 
Anglia 1704 augusatua 4 én foglalt  el a spanyoloktól. 

— Az emerikai képviselőház 12 aaavaaattal 3 
ellenében elfogadta  iz általános badköteleaettség be-
vezetéséről Bzóló törvénytervezetet. 

— A mult hét vaaárnapján Nlckl Alfréd  veaetéaé-
vel magyar küldöttBég ntaaott Moszkvába, bogy a 
Ssovjetaaövetaég megblaottalval külkereskedőm! tár-
gyalásokat folytaaaon. 

— Rövidesen a francia  nemzet bíróság elé állitja 
mindazon politikusokat, akiket a francia  tragédia oko-
zóinak tart éa a nemaet életérdekeinek elhanyagolá-
sával vádol. 

— Legutóbb aa a bir terjedt el, hogy a Pápa 
ismét békeköavetitéal moagalmat keademényezett. Ró-
mában cáfolják  eat a hírt. 

— Aa olaaa haderő nagyfontosságú  hadművele-
teket keadett Afrikában.  Az afrikai  olasz csapatok 
megkeadték benyomulásukat Egyiptomba. A brit világ-
birodalom helyzetére komoly válaágot jelent a aaövet-
aégea hatalmaknak ea aa njabb nagy támadáaa, 
amellyel a földköal  tangerl bábom njabb fáalaába 

Jutott éa pedig olyan módon, hogy a VŐröB tenger 
felől  klaérli meg haláloa csapáat mérni aa angolokra. 

— Námetorsság nyugati határráaaelnek gaadaaágl 
megmunkáláaában Magyarorsaág ls tevékenyen közre-
működött. 

— Rómában elterjedt hírek aaerint Bpanyo'orsnág 
rövidesen belép a tengelyhatalmak oldalán a bábomba. 

— Llndberg earedes hatalmaa propagandát foly-
tat amellett, hogy Amerika ne avatkoanon be aa turópal 
háborába, hanem egyeaaon meg a tengelyhatalmakkal. 

— A német alkerek tengeren éa levegőben egyre 
tovább tartanak. A németek csak aa egyetlen pénteki 
nspon 15 angol hajót aülyeaalettek el éa 36 repülő-
gépet lőttek le. 

— A németek csapatokat tettek partra Afrikában 
IB, amely voaaedelmet jelent a nyugatafrlkai  angol 
birtokod ra. 

Ilj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javltáat. 
Akármilyen tlpusu éB bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
Javítok. 

Uj, n a o iBljBsitményü attümlatorltí) 
tierendezésemmel 
töltést leggyorsabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltésra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
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aa Url Kaaalnó épületében, a régi fiilettel 
aaemben. 17— 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A karaván halad. 

Jóakaratú .közgazdászaink" részéről aa utóbbi 
hónapokban több cikk jelent meg ez éB más lapok 
hasábjain a .csikl gazdiságl rendszerekről*. Közben 
ellentetek 1B pattantak ki, de hát' Iitennek ugy veszem 
észre, hogy béke lett es igy a csíki mezógazdaBág 
mehet eiőre. Ei megy ls. A c-iki gazda dolgoaik éB 
használhatjuk bálna a megszokott mondást, bogy: 
„vakuláitól-vakulásig", „éjjel-nappa,H» nem Így lett 
volna, lehetetlennek tetszett volna elvégezni a tavaszi 
száutás-vátéseket aokkal keveBrbb emberi és állati 
munkaerővel, mint eddig a megküzdeni aa eaévl vi-
szontagságos, Bieaaélyea időjárással, mely Időjárás sok-
sso' heteken át tétlenségre kénysaeritette a duzzadó 
munkaerőket. 

A csiki gazda nemc]ak hogy btcaUletesen elvé-
gezte, amit B sors neki minden évre klBaabott, hanem 
többet is tett. Akik ismerik viszonyainkat, tudják, bogy 
az utóbbi években a törvényes formák  baUrtísával 
sok faluban  nugBaűnt az ugar, da még igy is statisa-
tikánk évenként 16000 bektár fekete  ugart mutatott 
kl, Ea évben minden nehézség dacára B nem törődvén 
a tervényos formalitásokkal,  a fekete  ugarok aaélelt 
.cslbbedvén", a fent  említett terület magátél leapadt 
13500 hektárra. 

Aa már nem aaorul bővebb magyarázatra, hogy 
aa Így felaaabadult  terület mlatl a munka Baaporodott, 
a kiadáB nőtt, mert több vetőmag, nagyobb munkaerő 
kellett, a aa aem vitás, hogy eaen területek intenzi-
vebb megművelésben réazeaUltek, tehát — Istenutáu — 
értékesebb termést la hoanak. 

A betakarítási munkálatok még ealdeig — ha 
megkésve ia — jól haladnak előre, mely kéaéat aaon-
ban nem Írhatunk a gaadák terhére, hanem a kedve-
zőtlen időjáráa Baámlájára. Bátran elmondhatjuk, hogy 
ha eaévben a hideg esős Időjárás nem navart volna 
meg, nag>on saép termésaredményeknek örvendezhet-
nénk. Tudvalevő ugyanis, hogy a gabonaféléket  aa 
eső éa aaelek lefektették,  igy elburjánosodván, aa át-
lagon terméa gyengébb leaa. 

A gaadának amiért a terméa gyénge, vagy gyen-
gébb, csüggednie nem lehet. Neki mennie (kell előre 
aa utján, uj életnek keli léraknla aa alapjait, bölcsen 
tudván aat, hogy „aaánta-vesB a a többit bízd aa Iitenre". 
Peraae eat hűségesen s tán jobban, mint valaha, mert 
tudja, hogy a legkisebb gazdaságban is már intenziven 
kell dolgozni, hogy aa Jövedelmet hoazon és kifizesse 
magát. Mi biaonyltja ont jobban, mint az, hogy most 
a nagy BaénacBlnáláe idején kétszeres erőfeszítéssel 
dolgoznak mindenfelé'  Nemcaak a szénát csinálják, 
banem a fekete  ugaron már hajnalban dolgozik aa oke, 
hogy a jövő évi terméa, a moat elvetendő bnaa éa 
roaa aaebb éa blatoaabb legyen. 

Ennél aaonban aokkal örvendoteaebb aa a jelen-
aég, amit a napokban hlvataloa utam alkalmával lát-
tam, hogy már aaépen megindult an ugynevenett nyári 
aaántáa, tarlétöréa azokon a földeken,  amelyek bükköny-
nyel (fekete  boraóval) voltak bevetve, ea bizonyára 
rövldeaen folytatódni  fog  a kiöregedett léheréaeknél 
éa lucernáknál la. 

Semmi kétaég nem fér  ahhoa, hogy ugyancsak 
ngy fog  folytatódni  ea a tarlósaáutáa nyomban a roaa, 
bnaa éa többi aaemeaterméaek loaratáaa ntán la. Ha 
már Itt tartunk, érdemea loaa >gy pár aaót aaólnl a 
tarlétöréa fontosságáról  éa uttiégméiéról. 

Akiknek módjuk volt uradalmakat vagy jobb gaa-
dazágot látni, tapaaatalhatták, bogy a kalangyák aaép 
aorjába vannnk rakva, de nem eifraaágból,  hanem hogy 
a kalangyák köaött még a behordás előtt, vagyis aa 
aratta után aaonnal a tarlét 6—8 cm -o fel  leheaaen 
Baántanl. (A mult évben aok helyen lehetett látni Calk-
ban la.) 

Ea pedig nagyon aaükaégea a követkeaők miatt: 
Amíg a talaj gabonával bo van takarva, nem aaárad 
kl nagyon még aaáraaaág eaetén aem, de mihelyt a 
gabonát levágták, gyorsan 1—2 nap alatt elpárolog a 
nedveaaég a felső  rétegből a fokoaatoaan  az alsóbb 
rétegekből la úgyannyira, hogy kéaő őaaig vagy talán 
tavasalg felaaántan|  az ilyen talajokat nem lehet. Ha 
azonban aa aratás után n tarlétöréa BŰrgőaen végre-
hajtódik, a talaj hajfiaálcaöveBBége  megBsakad, nem 
szárad kl éa Igy az annyira fontoa  őazl mély Bzántáa 
bármikor éa jó körülmények köaött eszközölhető. A 
tarlótörés folytán  a talaj megsaollőztetődlk, a bakte-
riam flora  megindul én szaporodik, uj élet Indul, n 
táp á'ékok átalakulnak és várják aa uj növényt, hogy 
azt táp'álván, felnöveljék. 

H» a tarlétöréa nem h^jtátik végre, a gyomok 
geonan elszaporodnak éa késő ősalg szívják a talaj 
tápanyag készletét, viszont, ha Idejében gondosan asa-
közöltetilr, akkor ez megakadályoaódlk, sőt mitöbb, 
a kipergett gyommagvak cslráaásnak Indulnak, kikel-
nek éa Így elpusatulnak, a régi gyomgyökerek pedig 
felszínre  kerülvén, elszáradnak. A gyomokkal együtt 
3-pujatul aok állati és növényi ellenség, betegség, mi-
vel tudott dolog, hogy a gyom enaknek a tanyája. A 
talaj göröngyös lévén, a legkisebb nedveBBéget, esőt, 
sőt még a harmatot la előnyöaen fel  ludja használni. 
Ijy a későbbenl munkák: vető- vagy őazl Bzántáa 
gyorsabban és könnyebben végrehajthatók. 

Száraz őtnökön sokszor tapasztalhattuk, hogy azok 
a gazdák, akik a tarlótöréBt elmulasatották, kérőbben 
egésa tavaszig nem tudták aa ekét a földbe  akaBstaul, 
bármennyire Bnerették volaa, bogy legalább aa őszi 
szántást megcsinálják. 

H> nlnca megfelelő  eke, akkor porhanyltóval 
(ku'tlvátorra1, vagy jó vaBboronával ia felkarmolhatjuk 
a földet,  de feliebet  haaanálnl BzükBégböl még a ló-
kapákat ls, annál 1B Inkább, mert eaekből minden falu-
ban több van. 

A tarlótöréseket szükséges a baráadák hoasaábsn 
többsaör, de különöaen esők ntán megboronálnl. 

A tárgytól egy kicsit eltértem, de nem baj, mert 
időszerű és szükséges dolgokról vala szó. 

Visszatérvén cikkem elméhez, örömmel mondha-
tom, hogy a csikl mezőgazdaság nagyon Bzépen halad 
előre. Bizonyításul befogok  Bzámolnl a kö??tkeaő cikk-
ben arról, am t Gyergyó egyik falujában  a mult hátén 
láttunk egy kis gaadsaágl tanulmányi klránduláa alkal-
mával 

A Ciiki Lipok 1940 julius 28 án „Szövetkezeti 
gazdasági rendszer" elmü c kk K-tő iríja és jóbarátom 
aat mondja, hogy valaki u;y nyilatkozott, hogy: „tmig 
a gyergyói bércaken egyetlen fenyő  lesa, nem lehet 
Itt rendes gazdasági és erkö'csös uépéletről beszélni." 
E lap 1933 julluB 3, 16 éa 23-ikl aaámalbau egy kis 
tanulmányom Jelent meg „ Aa állattenyésztés éa a mezó-
gazdaBág! szövetkezetek megteremtése és azok köz-
gazdasági fontossága"  címmel. Akkor abban valahol 
én is Igy beszéltem: „Cilkl gzzdának... an erdő volt 
mindene, vagyis röviden, an erdőgazdálkodás miatt 
nem vo t és nincs állattenyésztésé Dd lennie kell, mert 
nem lehelt közömbös senkire aa, hogy egy Ilyen vár-
megye klbaBanálJa-e a terméaaeti adottságokat vagy 
nem", s b. 

Csíkban an állattenyésztés éa mezőgaadaaág Igen 
szorosan egybo tartóénak B ha aa állattenyésztés még 
sok kivágni valót hagy ls hátra, de mezőgazdaságra 
vonatkoztatva, most 7 év multán Iránomból a fena'.i 
Idézett mondatot kihagynám, talán éppen azért, mert 
azóta az erdők csúnyán megfogytak  a gazdáink ma-
gukhoz térvén már mezőgazdálkodást és nem erdő-
gazdálkodást űznek. 

Szerintem tehát a karaván jó utakon halnd a 
kitartással hamar célhoa ér. 

Kosán  Imre, 
vm. gazd. főfelügyelő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj prefektua  Caikvármogyo élén. Lapunk 

zirtakor értesülünk, hogy a kormány Csikvármegye 
prefektusává  Bogdán Aurel nyűg. t̂ábornok, belügyi 
vozérfelügyeiót  nevento kl. 

— Váltoiánok aa erdélyi aajtóban. Aa 
erdélyi magyar aajtóban na utóbbi napokban érdekea 
és figyelemre  méltó változások történtek. A Brassói 
Lapok gazdát cserélt, aa ul tu'ajdonosok Kacsó Sán-
dor, Szentlmrei Janő és Kőröal Sándor, a lap eddigi 
veaető munkatársai lettek. A tranaakclónak megfelelően 
a lapot Kacsó Sándor főszerkeaatő  legyei, mint felelős 
kiadó ls. — Aa Aradon meglelenó Frlaa Ujaág, amely-
nek eddigi tnlajdonoaa dr. Vörös László volt, salntén 
gazdát cserélt. A lap anyagi érdekeltségét átvette 
Vuchetlch Endre dr., a „Dili Hírlap" fősaerkesztője. 
— Változáa történt aa Aradon megjelenő „Hirlap"-nál 
la. A lap főaaerkeBztőJe,  Kulcsár Kálmán minorita 
lelkésn lett, an aradi Magyar Népköaösaég köamüvelő-
désl aaakoaatályának elnöke, aki eddig la vezércikk-
írója volt a lapnak. A felelőa  aaerkeiztői tisztet to-
vábbra la Major Béla tölti be. 

— Nyomora miatt folakaiitotta  magát. 
Tóthbaláaa Kálmán gylmoBl illetőségű 29 évea gyári 
munkáa felakaaatotta  magát, a gyimesköaéploki Ba-
racakoa nevű fatelepen.  Tettét nyomorában követte ol. 
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— Vaaárnap délután a Klinger bajnok-
osapata érkeaik varosunkba. Augmsiuj hó 11-ón 
vasárnap délután 6 órakor étdaklődésre asámoltart-
ható sporteseménye lesa városunknak, A sepslssent-
gyjrgyi Klinger foot-ball  csapat játsslk barátságos 
mérkóséat, a mult vasárnap Igen Jó formát  játsaott 
helybBÜ csapatunkkal, amely 6:1 aranyban gyósött a 
gyimesvölgylok elten. — A vasárnapi vendég csapat 
b romániai bajnokságokat ls azép eredménnyel küz-
dötte végig éa Így varosnnk Bporttáraadalmának érté-
kes sporlélvszsibeu lesa réssé most vasárnap. 

— A bukovinai oaángók aoraa. Aa utóbbi 
napokban ugy BS erUélyi magyar, mint a külföldi  sajtó-
ban hírek terjedtek el, bogy Euakhukovlnának 0:0!s-
orsaág részére történt átadásával kapcsolatosan a bu-
kovinai hát csángó köaség ls orosa késre került volna. 
Egyes lapot már iudai vellk, bogy Namath Kálmán, 
jozseffalvt  plébános öriotkefléat  kereBelt a ssovje 
hatóságokkai, hogy adjanak engedélyt aa elszakított 
csángó községek lakóaságának visszatelepítésére vonat-
kozólag. A blr tartotta magit aokálg, moat azután 
Elekea Dinas Istsnsegita köaség plébánosa értesítette 
erdélyi barátait, hogy aa elterjedi birok nem felelnek 
meg a valóságnak ea eao sioca arról, hogy a bukovinai 
magyarok orosa főhatóság  alá kerültek volna. 

— Nyolo zzidó orvozt helyeitek rendel 
késési állomány ba Czikmegyében. A közegéBz 
zégttgyi minisztérium, amint lameretea rendelkezési 
állományba helyezte mindazokat aa állami alkalmazás 
ban álló orvosokat éa gyógysserészeket, akik nemsetl 
aaglikre nézve zsidók. Csikmegyaból a következő or 
voaokai bocsatolták el «zilgaiatoól: dr. József  Ed ?árd 
gyergyódltról, dr. Welsz Móric kássoialiizl, dr. Polenaru-
Kahan Janó cslkszentdomokosl, dr. Gerson Samu 
gyergyóiölgyesl, dr. Birkovlci Jóasef  csíkszeredai, dr, 
Hirnisch Mtrcji üsvölgyi, pr. Siogler Emil ditró-hodosal 
es dr. HarskovltB Jezaef  gyimászözéplokl kör, illetve 
munkásbiatoallú penaiárl orvosokat. 

—- A hitvalláaoB iakolak tanulóinak lét-
Baamat a tantermek köbtartalmahoa kötöttek, 
A megyei tanügyi felügyelőséghez  erkezatt nemaet-
neveleaügyl mialsateri rendelkezés kimondja, hogy a 
hltvalláaoa Iskolák a törvényeaen megállapított tanulói 
létaaám feleli  annyi gyermeket i'hatnak be aa iskolába, 
ahányra működési engedélyük van, vagy hi ea aa 
engedélyben megállapítva nincB: a tanu.ól létsaámot 
a tantermek köotarialma sserint kell megállapítani. 
Amelyik közBégben caupán egyetlen lakoia van: oit 
az engedélyben megállapított létszám felett  is belrha-
tók tanulók, de III ia figyelembe  kell venni a tanterem 
befogadó  kepsBBégót. A Bzepiember elstja után saüle 
teli BICÓ oaaiá'.yoa tanköteles gyermekes aa Idén 1b 
folyamodhatnak  kor engedélyért, bogy betöltött hat eves 
koruk előtt ta beírhatok legyenek, AS erre Irányúié 
kéráaeiet szeptember 10 ig kell benyújtani aa illetékes 
megyei tanügyi felügye.ősegbez,  A keréshez mellékelni 
kell a tanuló allami BzUieust anyakönyvi kivonatát, 
hatósági orvosi bizonyítványt arról, bogy a gyermek 
ugy flsiBailhg,  mint szellemi képesseget i letőleg eléggé 
fejlett  ahoz, nagy az elemi Iskola eiaő osztályát láio-
gaibasBa. — Uj Intézkedő a randelkesésben, hogy e 
keresi előre láttamoztatni kell azsal az Iskolának Igaz-
gatójával, akihez a gyermeket be akarják Iratai, abból 
a célból, hogy van-e hely az iBkoiahelyiaégben A gyer-
meket bele kell BBámitanl a törvényen léltzimba. Te-
hát a hilvallásoa iskola elsó osztályába korengedéllyel 
belraidó gyermekek kérézét a katolikua iskola igaa-
gitója laitamoaaa éa nincs Bzükaég arra, bogy ugyan-
ezt aa á'íami lskoiai igazgató-tanító is — mint a múlt-
ban — megtegye. 

— Éietveaielyeaen megfenyegette  aa ügy-
védet. Dr. I.arli Debu helybeli ügyvéd ceruzává1, 
magyar nyelven Irt, névteion levelet kapott. A levél-
ben azíal fenyegetik  meg, bogy „életébe kerül", ha 
az ttitüi kepviseit T.mái—Garbea ügyet ntm kepvi 
beii sikeresen. Az ügyvéd kijelentette, hogy perbeli 
ellenfelera,  Garb?a János gylmosbükkl 52 eveB gaz-
dálkodóra gyanaküzia. Garbea be 1B ismerte, bogy ő 
blaia meg baara Eugen nyug. jegyzőt, a névieltn 
levél megirásával. Mindkettőjük ellen eljárás indult. 

— Halaloaáa. Öiv. Mi:tun Sindorné szül. Albert 
Borbára, 69 eves kuraoac, folyó  evl augusztus hó 5-én 
meghalt Csii.Si.eatim»eü. TemetéBe 8 an ment vegbe 
Igen nsgy reBsvét melleit. 

— Gyöngyöay Gábor, 76 óva borában, folyó  évi 
augusztus hó 9-én elhunyt Cuktzeotlmrén. Temetéae 
augusztus hó 11-en de.uián 3 óraaor teás. Eshuiytai 
özvegye Simon Ersaébei, 3 gyermeke éB nagyeaamu 
rokonsága gyászolj i. 

— Id. Bjrtla András fildblriokos,  78 éves Lorá 
ban, folyó  évt augusztus hO 9 én maghalt CiikBzent-
királyon. AuguaBtus bo 11-en dé.uián 4 órakor leaz a 
temeitse. E hunytat Bartis Torezia teaivére, 8 gyer-
meke, 25 unokája éa kiterjedi rokonaág gyáBZolja. 

— Feltörték a Sohmidt-fele  vendéglő pin-
céjét. Augusztus 7 re virradó ejjei Ismeretied tettesek 
feltörtek  a törvenyBsék asomasédságában levő Scbmled. 
vendéglő boroa pincéjét, ahonnan nagymennyiaégtt bort 
elloptak. A nyomoaáz meginduü. 

— VisasaéléB a oalkmadaraal katonai kő-
bánya BBolgalatnal Budescu mérnök, a cjlkmadaraal 
kőbánya bérlője, a gylmesl nlsaakaaa kavlcaosó vállal-
kősója, akinek felügyelete  alatt katonai saolgálatból 
felmentett  muokások dolgoznak, feljelentette  Lázaié 
Árpád madarast munkavezetőjét, meri Bsőca Gergely 
munkást ugy saerepeltette a kimutatásokban, mintha 
köveaéel munkálatokkal foglalkoane,  pedig már huaa-
mosabb ideje Jakab János madéfalvi  gazdáikodóhos 
zaegődött el Jnhek őrzésére. Ugy Bzőc*, mint Ltaaló 
ellen viaazaéléa miatt bűnvádi eijá-áa indult 

— Megjelent a romániai izldó-törvény. 
Az Uralkodó aaenteslielte a zsidó-törvényt éB közzétette 
a „Románia z'ldó lakólnak Jogi halyaetére voiatkoaó 
törvényt". A törvény Bserlnt a satdik három jogfoko-
aatba tartoznak. — Ziidó n3m lehat közalkalmazott, 
ügyvéd, közjegyző, falusi  kereskedő, ltalmírő és falusi 
Ingatlan tulajdonos. A törvény megtiltja a románok éa 
ssidók köaöttl háaasaágot ls, 

— 122 drb fenyőfa  ellopásával vádolnak 
egy gyergyói gaadalkodót. B»rci I nác gyergyó 
vaslábi pásztor megjelent a csendőrségen és előadta, 
hogy Varbükk nevű erdejéből iBmeretlen tettes levágta 
éa elvltie 122 drb épltkeaéare alkalmas fenyőfáját.  A 
csendőrség megejtette a nyomozást éa megállapította, 
hojy a lopást S pis Ijnác gysrgyÓBB'sntmlklóai gaa-
daikodd követte el. Bipoa ellen jogtalan erdőléaen kí-
vül lopásért ia eljáráa indult. 

— Magiatelhajtaa gyanúja miatt felbon-
oolják agy hirtelen elhalt flatalasaaony  holt-
teatet. Elekes Tekla Má>-:onné gyorgyóojNM 22 éves 
fiatalasszony  a napokban hirtelen elhalt. A hatóságok-
nak as a gyanúja, bogy aa asBzony magzatelhajtás 
áldozata lett. Jelentettek az FBelet az ügyészségnek, 
mely elrendelte a holttest felboccolázát  a hirtelen hnlál 
okának megállapítása végett. 

— Calkmegyel ügyéazaégl éa rendőrségi 
hírek. Nagy Lajosné stUI, Gál Agnea calkmenaságl 
lakósnál foglalni  akart Bucur M hály adóvégrehajtó éa 
a lefoglalt  tárgyakat el ls akarta vinni. Nagyné Bserabe-
sflállt  a végrehajtóval. Hivatalos közeg elleni erőszak 
miatt eijáraa Indult ellene. — Gy-rţy0a';faluban  Bicsak 
Mihály, Tirök Denes, Bivér Iinéc éa AmbruB Mihály 
súlyosan bántalmazták Lőrlncz Istvái Jíssefé  33 éves 
gazdát. A verekedés körűlaéayeloek tisztázása Iránt 
a csendőrség magkezdatte a klhallgatáaokat. — Sllló 
Istvánná csiktaplocaal lakóa öass9veBzett Báci Jóasefné 
saomsaedaasaoayával, akinek — többek köaött — azt 
mondáit»: „vészhlrterj >astő p etyka-rádló vagy* B ci-
né bllnvádi fdijelentÓBi  tett SlHóné ellen. — Fer»üci 
János éa Nagy Imre calkizwtlólekl lakóaok olyan 
súlyosan elverték L tdó D ioea odavaló lAkóst, hogy 
aérli.ósci huii napon tu( gyógyu'nak. Ba-yoa testisértós 
miatt indu l eljáráa teileaek ellen — Nigy Ferencné 
csíkszeredai lBkúB jelentette a rendőrségen, hogy Is-
meretlen tettes éjssaka behato't Bserszámkamrájába és 
onnan három darab hámaaerét ellopta. A nyomozás 
folyik. 

— Dinamltgyutaooaal J átázott éa súlyosan 
megsebesítette magat egy gyermek. Ambrus 
Mihály gyergvókllyénfa:vl  gazda András nevü 11 éves 
gyermeke a .Filgóa" elnevezésű közbirtokossági legelőn 
marhákat őrzött. Kisben n legelő ezy sziklás részén, 
ahol a minap még követ bányásztak, 3 dlnamitgyutac-ot 
talált a játszani ki zdott velük. Az ülögntés következ-
tében felrobbant  az egyik gyntacB a a gyermeket Bulyo-
aan megBsboalteite. Nyomosás soráa megállapította a 
csendőrség, boţy a robbantással megbízott kőbányá-
szok felejtették  a asiklák köaött a gyutacsokat. A fele-
lősség megállapítása végett tovább nyomoznak. 

— „Kisegítették" a katonai aaoigalatra be-
vonult gazda feleségét:  elvitték egy kaaaaló 
egéaa aaenatorméaét. Különös módon „segítette zi" 
ket domukl, gyergvóbékási lakóa, a katonai szolgálatra 
bevonult szomszédim feleségéin  aaónaterméB betaka-
rításában. T-píB Giboraé, akinek férje  már husamo 
sabb id^ja katonai össapontosltáal aaolgálalot teljesít, 
arra kérte szimszádjail, OJIC* Györgyöt éa Oa'.ca 
Jiztsfel:  kaszálják le ÓB sagitsák haza bordani egyik 
nagyobb erd^i kaszálójut BBénatermáaét. Aazowz'dok 
telj <3itették la aa assaany kérését. Lakasaáiták, fel-
takarták a ss én át éa hasa la herdották - magúihoz. 
Blnvádl eliáráa Inda't ellenük. 

— Mikor a bevonult pásator felesége  őri l 
a Juhokat... Colcsrlu Mihály gyergyóvaslábl juhpász-
tor katonai sao gálatoi teijesit. Helyette felesége  legel-
tette a jnhokat a falu  határában levő erdei legelőn. 
Cloíiotaru Mihály ugyancsak vaslábi gazda találkoBOtt 
az erdőn az u;azonny»l éz udvarolni kezdett neki. Az 
a~<szooy kiadta aa útját, mire Ciobotaru bosszút forralt. 
Össseterelte a 280 juhot számlál ó nyájat éa behajtotta 

köseli gabona közé, majd azólt a határpásztornak, 
hogv a Co'cenuaé juhai tilosban legelnek. A mező-
r^rdírl kih'ligaN mcg'Ddult, mire Co'cerluné a maga és 
48 ga»d* nevébeo büovtdl feljelentéBt  lett Ciobotaru 
blien. A ftiljaleniést  aa ügyészség a kihallgatások esa-
köaléBo céljából kiadta a csendőrségnek. 

— A faki'ermelésnek  ls van már gyermek 
áldoaata Dónl József  c-lkiuínáii cigány a község 
közelébin lé'ő erdőben fenyőt  din.öit. A muiká'ntok 
bosazabb Ideig tar'.ottai és Dánt családjával kiköltöz-
ködött aa erdőre. Vele volt két éves J >asef  nevtt kis 
fii  ls. As egyik ledöntött fenyő  agyonütötte a fa  kö-
aelében játszadozó gyermeket. A vizsgálat megindult 
annak megállspitáBa c^ljá^ól, hogy a haláloa gyermek-
balesetért kit terhel a felelősség. 

— „Igazoltatta", majd kirabolta társát egy 
munkanélküli napaaamoa Simon Divid cslsaaent-
tamáal gasdálkodó munkakeraBéa céljából Hiromsaék-
megyébe ment. Tébbnapl sikertelen bolyongás u'án, 
hazafelé  lcdlu^. A C dszár-fdrdő  mellett elhaladó utón 
találkozott Bk-lnt Janó láaárfalvl  23 éves kalonarnhás 
legénnyel, aki felsBÓlltotta  Simont, nogy Igazolja magát. 
„Igazoltatás" közben aatán magához vette S:mon 
élelmiszarét, dohinyoi tárcáját éa 800 lej kéaapínsét. 
Simon elbeBaélte BZ esetet egy klráaduló társaBágnak 
melynek két tagja, Bogdán Pál éa Buca Jóaaef  Torján 
elfogták  Bálintot éa átadták a csendőrségnek. A tör-
vényaaék most Ítélkezett Bálint Jenő fölött  öa uton-
álláaért éa rablisért, aa enyhítő körülmények figye-
lembevételével, tla havi fogbáara  Ítélte. Miután Bailnt 
aa ítéletbe belenyugodott: aa Jogerőz. 

— Ismeretlen holttest a vaauti síneken. 
Gyergyódltró közság vasuiállouása köaV.iben, a 159 es 
kilóméterkőiól, a pályafelvlgyáaó  azemályist ellen-
őrzési körútján, ismsrítlen női holtteíirs bukkait. 
Je'entette aa esetet a csflndirs^srieV.  m-ily « btly-
szlnén megáilaptto'ta, bogy egy 30-35 v̂ a .iőt gázolt 
el a vonat. A holttaateo lévő ruhábaa Símnaifé.e  íga-
•olólratot nem találtak éa Igy szeraélyssoíosságát m»g-
állapHanl eddig nem lehetett. A nyomoxás tovább 
folyik  annak megállapítására, neu történt-e bűntény. 

— Vasvillaval lesaurta aa apózát. A mádé-
falvi  csendőrség jelenlette aa ügyészségnek, hogy 
Sientes Adám odavaló gazdálkodó veBzekedéa hevében 
egy vasvillával halá ra azurta apóaát, Lőrlncs Lajos 
gasdálkodót. Ai ügyéssség elrendelte a holttest fel-
boncoláait. A gyilkos vőt átadták aa ügyáasségaek. 

— Betöltésre váró tanárnői és tanári állá-
sok a Fetru-Rarea gimnáziumnál. A Inlybell 
„Patru-Rsres" román állami glmnáslnm keres főlsnoiat 
végzett nevelóaől bennlakó leánynövendékek mellé. 
Javadalmazása havi 800 lej, ellátás, lakás, fűtés,  vilá-
gítás. Ugyancsak Itt alkalmaznak egy felügyelőnót  la 
havi 1000 lej fiietésael  és teljea eliátáasal. Egy  fel-
ügyelő-tanári állás 1B betölléBre kerül. Javadalmazása 
teljea ellátáa éa 1500 le] havi fizetés.  Aa állások el-
nyeréBéért klaárólag román azármszáau Jelöltek folya-
modhatnak. 

— Gyimeabttkk kőaigaagatáal kőaseg 4543 
köbmeter fat  ad el szeptember 17-én nyilvános 
arvereaen. Htiaimaa famennylaó^et  ad el Gyimas-
bükk köaség elő járóaága 1940 saeptember hi 17-ép, a 
kezség vasútállomásától hét kiiómeterre levő „B'rbéca* 
nevü erdőrésaből. Aa öaaaea famennyiség  4543 köb-
métert tess kl. Kikiáltási ára egymillió 248 ezer l«j. 
Ssükaáges bána'p)ns: 62 423 lej. 

Nincsen kínálat a borpiacon. 
As idei kedvezőtlen időjárás E déiytz ^rta r nd-

klvül Buiyosan befolyásolta  a azőiőir-rmea vJrbüo 
hozamának alakulását. A tavaszi állandó eeőzís kövei-
keztében veszedelmes módon elszaporodott a psro-
noaapora éa egyea helyeken a lieztharmat. Hiábava.ó 
voll B permettzéa, hiábavaló volt a gondos munka, 
mert a napjában többször la megismétlődő eső iemofti 
a permeteső anyagot, még mielőtt hitáBOssá válbatoit 
vo.na. E^yes vidékeken árvíz a ennek követkeBtében 
fö.dciussumlás  éa talajmeglnduláa pusztította el a vár-
ható termes nagy réséét. — Különösen nagy károkBt 
okozott a kedveződen Időjárás a B<n*ég egéaz terii:e-
ten, Arad hegy alj a, va'amlnt az Érmeilék vidékén. 
Erdélyhegyatj* es Kókúlómenteu a szőlőtermés zöme 
elpusztul', kü őaÖBea a kéaói f-j  ódesiiakból nem less 
semmi, mert aaok nem fogaak  a keiló Idira beérni. 
A koraérők 70 siázaléka elpusztult. Bír aa Időjárás 
alakú áiatói mág sok fdgg,  da aa elszsnvedsit káro-
kat mar nem lehet helyrehozni. Az id i termés már 
eredatiiag la kedvezőtlennek mutauozott s mludóasau 
a tavalyi noaamoak a felére  lehetett BBámitanl, a ked-
vezőilen Időjárás következlébeo aaonban a termes 
csak a tavalyi mennyiségnek negyedére tehető. A ter-
mesben okozott károk 50—100 aaásalók köaött válta-
koznak, da v*uuak nelyak, *hol magát a szőlővessző; 
is megtámadta a baj, minélfogva  a jövő évi termés is 
veszélyeztetve van. 

A szó ó.erm's kilátásta'&oságára való tekintettel, 
a borok árai marói-holnapra felazöktek,  Igy Igyekez-
nek a termelői bár némi eg eilaasmyoani kárukat A 
kereslet Igen nagy — a ami évek ó>a nem történt 
mag — kínálat egyáltalán ninca. Mi a helyzet aa, 
nogy mindenki őrzi a nng nnglévó boriéaaletét, abban 
a remenyben, hogy annak értéke tovább fog  emel-
kedni, a ml valórzloü la. 

Primăria comunei Sumuleu, jud. Ciuc. 
Nr. 1215/1940. 

Publicaţiune. 
Se aduee la cunoştinţa generală, că maşina 

de arcis marc» „Rtyal", se va vinde prin lici-
taţie publică U primăria comuaai Sumuleu, 
in ziua de 16 August 1940, ora 10 a. m. 

Li citaţia se va ţine cu oferte  verbale. 
Preţul de strigare este de Lsi 4000, care 

suina se va p'ăti imediat după semnarea pro-
cesu'ui verbal de licitaţie. 

Sumuleu, la 6 August 1940. 
Primar, Notar cercual, 

Blaaiu Péter. Dr. Ludovic Jakab. 
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M O D E L L KALAPOK 
tla naponként a j formák  olezó 
árban, a a . « * t « t e l a . t ] a . * t 6 t e 

VBNCZEL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott káaaOlnek aaladam-

a néma női kalapok eizörendfl 
' henaáadáaával. Kaiapek 

ItalakltáM a legrividahb idő^att . 
a-OlM, I . O. Bratlann ( a i u á -

alua)-aooa 111. aa., z M r h á i köaeláben. 
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