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( Z I Ü E U L C I T J C U L U I ) 

| Armâni Calinescu minisztereinötöt megpiltoltát | 
Románia miniaatereinöke Armand Galineaou 

1939 azepiember 21 én délután 2 órakor poli-
tikai gyilkosság áldozata lett. A gépkocsin hasa 
felé  tartó miniszterelnököt a lakása közelében 
egy kézikocsinak az úttesten való keresztül 
helyesésével feltartóztatták.  Amint a gépkocsi 
lefékezett  és a rendőrtiszt kilépett, hogy az 
akadály természete felöl  érdeklődjön, több férfi 
ugrott a kocsihoz és ismétlő revolverekből lőni 
kezdték ast. A miniszterelnököt 20 golyó, a 
rendőrtisztet 14 tal&lat érte. Calinescu minisz-
ter elnököt 2 golyó a szivén, 1 a szemén találta 
és mind a 3 seb halálos volt. A rendőrtiszt is 
nyomban meghalt. 

Armand Calinescu a román politikai élet-
nek egyik legfelkészültebb  tehetsége volt. — 
Nsgyrahivatott államférfiúi  képességek egye-
sültek benne a komoly tudással. BÖIOB és messze-
látó ember, aki nagy feladatok  megoldására 
volt elhivatva: 

őfelsége  meglátta ebben az emberben a 
nagy idők kemény kezű küldetését. Oda állí-
totta arra a helyre, amelyen az országnak kel-
lett biztosítani a rendnek, a nyugalomnak ide-
jét. Épitő munkája már-már ugy látszott sike-

rülni fog,  amikor orgyilkoa golyó áldozata lett. 
Calinescu vaakese a kormángyepiőt hatá-

rozottan tartotta. Minket kisebbségeket különö-
sen hálával tölthetett el Calineaeu miniszterel-
nöknek aa a bátor hitvalláaa, hogy aa ország 
belső megszilárdítására irányuló munkából az 
ittéld kiaebbaégi népek együttműködését éa a 
hozzuk való közeledést nélkülözni nem lehet. 
Gondoskodni kell arról, hogy a kiaebbaégi né-
pek az állami életben megtalálják öaazea asel-
lemi éa anyagi aaükaégleteik kielégítését, mu 
tátott rá saámoa beeaédeben az országnak ez a 
kétségtelenül aok férfias  erényben bővelkedő 
veaetö elméje. 

Aa orsaágot nagy gyász érte. Ezekben az 
időkbeu, mikor olyan nagy szükség van a ki-
váltságos képességű államférfiakra,  akkor Cali-
nescu meggyilkolásával sokat veBatett az oraaág. 
Az ország gyászában őazintén oaztozik Románia 
magyar nemzeti kisebba 'ge ia, amely felé  aok-
azor mutatta a jóindulatnak, a megértésnek 
tanújelét. 

• • • 

Calinescu miniszterelnök 1893. május 22-
én született Pitestiben. A bucureşti egyetemen 
jogott végzett, majd megszerezte a gazdaság-
politikai doktorátust. Éveken keresztül bírája 
volt a piteşti törvényszéknek. 1925-ben az arges-
megyei nemzeti parasztpárti szervezet elnöke 
lett. 1928 ban Argesmegye prefektusa,  majd 
földmivelésUgyi  államtitkár. 1932 ben belllgyi 
alminisater és 1938-ban belügyminiszter és 
miniaaterelnökhelyettea lott. Calinescu 1939 év 
márciua havában Miron Cristea halála után ke-
rült aa orBság miniaztci 4laöki Bzékébe, ahol 
élénk tevékenyaéget fejtett  ki egészen azep-
tember 21-én történt meggyiikoláaáig. • * 

* 
A gyilkosságot 6 vasgárdista érzelmű diák 

követte el Dumitrescu Dumitru pioesti ügyvéd 
vezetésével, aki BBeptember hó 17-én érkezett 
haza az országba külföldi  bujdosásból. A merény-
letet ugy tervezték el, hogy egy gépkocsit vá-
sárolnak a aaon követik a miniszterelnököt, 
amig tervük sikerül. Igy is történt. A gyilkos-
ság napján, üldözőbe vették a hasafelé  igyekvő 
minisaterelnök autóját. Lakása közeiében hátul-

ról eróteljeaen belehajtottak, mire a kocsive-
zető lefékezett,  mert ugyanebben a pillanatban 
előtte ia egy kézikocsi zárta el aa utat. A me-
rénylők rávetették magukat a lefékezett  minisz-
terelnöki autóra és ismétlő piaatolyaikból lőni 
kezdték. Calinescu és a kíséretében lévő ren-
dőrtiszt a helyszínen meghaltak. 

• • 

Ezután a 6 merénylő iBmét autóba ugrott 
és a bucureşti rádió stúdióba hajtott. A portást 
megsebesítették, majd berontottak a leadó te-
rembe és maguk ordították be a mikrofonba, 
az egész ország közvéleményét megrázó ese-
ményt. A stúdió ellen intézett meglepetésszerű 
támadás után a program hossan időn keresztül 
megazakadt éa aa oraBág közönsége kinos órá-
kat élt át, mindaddig, amig közölhették a gyil-
kosság szomorú részleteit. 

» * 
» 

Amint a rendőrség  a merénylőket  pilla-
natok  alatt  elíogta  azonnal összeült  Bucu 
resti-ben a rögtönitélő  bíróság,  amely Cali-
nescu miniszterelnök  gyilkosait  halálra  ítélte. 
A hat merénylőt  még aznap, szeptember hó 
21 én délután  kivégezték.  A kivégzést  a tő-
városnak  ugyanazon a helyén hajtották 
végre, ahol a gyilkosság  történt.  A merény-
lők  holttestei  pedig  huszonnégy órán keresz-
tül  ott maradtak  az ucca kövezetén.  Felettük 
ez a szövegű  felírás  volt  elhelyezve:  „Mától 
kezdve  ez lesz a sorsa minden  hazaáruló 
gyilkosnak 

* • • „ 
A rendkívüli  események után Őfelsége 

azonnal kinevezte  az uj miniszterelnököt: 
Argeseanu tábornok  személyében. Belügy-
miniszterré  Gavril  Marínescu  tábornokot 
nevezte ki  a király. 

Bartha Ignácz felszólalása  a céhtörvényhez. 
Ismeretes, hogy a képviselőház és a szenátus egyesi-

tett bizottsága szőnyegre hozta a céhtörvényjavaslatot. A 
magyar parlamenti csoport részéről, mint tagok, a bizottság 
ülésein dr. Gyárfás  Elemér szenátor szenátor és dr. Bartha 
lgaáo képviselő vettek részt. Az első ülésen dr. Gyártás 
Elemér szólalt fel,  az azt közető napokban dr. Bartha Ig-
nác tejtett ki rendkívül értékes tevékenységet. Dr. Bartha 
Ignác felszólalásában  többek közt ezeket mondta: 

A céhtörvényjavaslat az nj alkotmány értelmében 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
K f i l t é k  a b N e k « a b « l e & 4 " . 

Mindenki „okos boload'-nak hívta a faluban  Ht 
kellett, ugy váltott sz esze, mint a székely harisnya 
feneke.  Tetsséso szerint tudott ssanlálisan okoB és föld 
butája lenni. I yen tökéletlensége mellett is kapott 
Mihók Péter fehérnépet,  aki vállalkozott arra, hogy 
megoszza vele az életet. N>m is csalatkoxo't. Péter 
megbecsülte ÓB megyesserte Ismert falukacagtató  mó-
káiból mindig kihagyta az asszonyt. Mert Péter, ha 
elévette aa okoaabb eszét, aa egéss falut  napokig 
derültségben tartotta. Különösen aaokon a mókáin 
nevettek, amiket az „urak" kontójára követett el. 
Szólás-mondások járják ezekről a falvakat.  .Kifogott, 
mint Mihók Péter aa állatorvoson" — mondja as egyik. 

Ez ugy történt, hogy a faluban  fellépett  a szar-
vasmarhák száj- és körömfájása.  Hatóságilag elrendel-
ték, hogy aa Istállókat ujramesaeléssel fertőtleníteni 
kell. Péter, akinek ciak egyetlen egy tehénkéje volt 
s aa ls eg'sziéges, nam tartotta érdemesnek a fertőt-
lenítéssel vesződni. Esárt pénsbüotetőssel sújtották. 
A hatósági állatorvos ujabb czlgoru razziákat tartott. 
Amikor Péter észrevette, hogy aa állatorvos a ssom-
Bzédjánál van és most ő kerül sorra, pedig aa Istálló 
asóta sloca kimesselve ós moat nagyobb bírság, eset-
leg zárka következik, hirtelen gondolattal kőtélen ra-
gadta a tehenét, kivezette as Istállóból és felesége 
elró Mltakosása ellenére bevesette a ssobába éa meg-
kötötte aa ágylábáhos. 

Ő maga pedig leült as latálló kDasüblére, meg-
tömte a pipáját és nagy Bsakértelemmel az Istrángokat 
kezdette tódoznl. 

— Keljen tol már onnan Péter, hidd vizsgáljam 
meg a tehenét és aa istállót — rendelkeaett az állat-
orvoa. 

— Nem kelek én. Ninoa itt már semmi keresni-

valója a Doktor urcaU, mert moat én lakosi ltl — 
tehén a szobában vau s az kl vau moazalve... 

Az ls ssólás mondás a faluban:  .eltalálta, mint 
Mihók Pater a betűt". 

A kösségi iskolában, felnőttek  részére, a téli 
hoBBZu esték alkalmával, népnevelő előadásokat ran 
desett a tanító. Bizony voltak olyanok 1», akiket nagy 
korukban kellett a betűvetésre megtanítani. Egy Ilyen 
alkalommal felirt  a tanító a táblára egy nagy „B" 
betűt. 

— Na, ki találja el eat? — mutatott a krétával 
a betűre. 

— Éa, tanító ur, jelentkeaett Péter és a táblához 
vágott Bapkájával tényleg .eltalálta* a betűt. 

Ebben as Iskolában történt meg salntén Péterről 
aa aa eaet, hogy a tanító kOlönböaő fákról  magyará-
sott a fslnőtteknak  és esnek kapcsán felsorolt  renge-
teg fajta  fát. 

— Van almafa,  körtefa,  aallvafa,  fenyőfa,  nyírfa, 
bUkkf»,  mogyorófa,  diófa,  eperfa...  Kl tud még olyan 
fát  mondani, amelyik Itt nem ezerepelt? 

— Ba, taultó ur — jelentkezett Péter — a SBldó-
fa  — a fakereskedók  által kitermelt fenyőfa-anyag 
ssékely szójárásu minősítésére gondolva. 

Mégis azonban legjobban mulatott a falu  a plé-
bános mral történt eseten. 

Tdbb évi agyhásl éa Iskolai adóval volt hátrálék-
ban Péter. Késő ősssel, amikor éppen latállózásra szo-
rultak aa ál'atok, megjelent Péter a plebánoa nr előtt, 
kenderkötélssáron vesetve egyetlen tehénkéjét. 

— Dicsértessék... Plébános url 
— Mindörökké Péter. Ml Járatban vagy? 
— Éa bizony est"a tehénkét hoztam el a plébá-

nos urnák, ha salvaskedne elfogadni.  Ugyla sok kepé-
vel, Iskolai adóval vagyok kiírva és nekem as sincs, 
amivel kiteleltessem. A plébános úrra gondoltam, jobb 
halyré nem la adhatnám. 

— Na, ea derék Péteri Ds nehogy aatán valami 

furf-.ng  eüijön kl a dologból, mert azt hiszem, tudod 
a közmondást... 

— Ea hogyne tudnám: 
„Megemlegeted a napot, 
Melyen megbántottad a papot*. 

— Amit teaaek éa gondolok, azt a aaentlráa Bea-
vat értelmében caelekaaem, ugy, ahogy a plébános ur 
is prédikálja: add meg Iitesnek, ami aa htené, em-
bernek, nml az emberé. 

— Na, elég Péter a fl'.oaofiiábil.  A tehenet aa 
egyházi Járulékaid erejéig elfogadom,  majd elhoaod a 
marhalevelet la. MoBt kösd be oda aa istállóba, a 
többi kősó. 

Péter bekötötte a tehenet a nagy iBtállóba, ahol 
még vagy bu^z marha szorongott. Bucsuzóul megvere-
gette a tehén homlokát és érthetetlen ssavakat dör-
mögött a fűiébe.  Astán, mint, aki jól végeate a dolgát 
haaament. 

Felesége otthon hajáttépve átkozta, ssldta. A falu 
szája nom tudott eligazodni egyelőre aa eseten ÓB esért 
felfüggesztette  as „okos bolond"-dal szemben a véle-
ményét, de várta aa elkövetkeaendőket. 

Kitavaszodott. Selymes fű  Barjadt a réteken legelő-
kön. A páaatorok a köaaégl csorda felgyüjtéséhes  fog-
tak. Minden háatól egy, két marhát kicsaptak a lege-
lőre. A plébáala kapuján mintegy huss marha lomhás-
kodotl kifelé,  a piac falé.  Bgy darabig türelmesen 
vártak sorsukra, hirtelen asonban kivált az állatok 
kösül egy .csángó, kajla' tehín és megindult a kla-
ucca felé.  Kolompja ssavára átvágott aa egéss ciorda 
marha B vezetése alatt megállott egy kuayhósserü, kla, 
sslndílyea faház  egyBserü kapuja elótt. 

— Nézd aBsaony. hasajött a Kati tehén I Magával 
hozta a fél  caordát Mégis caak bevált a uámításom, 
Qyere, nyissuk kl a kaput I 

— Ciak űzze az essét maga egyedül, nekem 
hagyjon bákét, ugy is tudom elóbb-ntobb megütik a 
bnta nagy eaaéért. 
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szükségszerűvé vált s igy lényegiben elfogadható,  de sok 
helyes részlete mellett jelenlegi alakjában sok alapvető 
hibát is foglal  magában, amelyeket orvosolni kell. 

Kimutatom ezeket a hibákat: 
1. Elsősorban a céh elnevezés semmiképpen sem iedi 

a tervezet által kifejezett  és meghatározott fogalmakat.  A 
céh a régi időkben — valamely foglakozási  ág kizáróla-
gosságát jelentette. Az, aki valamely foglalkozást  űzött, 
kötelező módon tagja volt az illetékes oéhnek. A jelen tör-
vényjavaslat határozottan kiemeli az „önkéntes szabadságot'1, 
a „hivatalos és kötelező intézmény* fogalmával  szemben, 
de annak ellenére, hogy kifejezetten  kiküszöböli s oéhek 
kötelezS voltának lényeges elemit azáltal, bogy a céheknek 
előjogokat is jogokat biztosit, migis kötelezővé teszi a 
céhtagságot. (12 — 19 szakaszok). Ezek a .kizárólagosan" 
engedélyezett jogok oly sziles körűek, hogy ez egyin tény-
kedését akkor is korlátozzák, ha törvényes intézkedések 
is sértik saját érdekeit. így az egyén arra kényszerül, hogy 
orvoslást a céh képviseletnél keressen, mert hiszen ennek 
ebben a tekintetben kötelezettségeknélkilli kizárólagos jogo-
gat biztosítottak. 

Ezt a kérdést ugy lehetne megoldani, ha a céh elne-
vezést más megfelelő  elnevezéssel helyettesítenék is miért 
is nem volna használható a szakmai társaság, csoport vagy 
egyesület elnevezése P 

2. Annak ellenére, hogy a tervezet indokolásában 
nagy helyet kap a szabadságra vonatkozó vita, mely sza-
badság jellemző oldala akar lenni a céheknek, mégis mivel 
ezeket szakmánként szervezik meg a Cébek Nemzeti Taná-
csában, amely az államhatalmat képviseli és amelyben részt-
vesznek az összes fontosabb  minisztériumok is, a céheknek 
csak egy képviselője vesz részt. Az 5. szakasznak meg-
felelően  a jogi személyiségst elismerő bizottságban az ille-
tékes foglalkozási  ágnak szintén csak egy képviselője vehet 
rését. A tervezet azonban ennél is messzebb megy és bizo-
nyos szervek közötti viszály esetire a munkaügyi minisz-
térium ítéletét teezi döntővé, mégpedig első is utolsó fóru-
mon, kizárva ezáltal az igazságszolgáltatás hivatott szerepét, 
íme tehát a munkaügyi minisztérium vezető, szervező, ren-
delkező és egyben Ítélkező hatóság is. — Ez volna az a 
.szabadság*, melynek az indokolás fejezeteket  szentel. 

3. A céheket tartományonként (7. szakász) szervezi 
meg, felruházza  őket azzal a joggal, hogy helyi tagozato-
kat alkothassanak. A tartományok 6 —8 megyéből állanak 
s mint ilyenek igen nagy területeket foglalnak  magukba, 
minek tolytáu a terveset által megvalósítandó célnak nem 
felelhetnek  meg. E megjegyzéstől eltekintve is a tartomá-
nyonként felosztás  a gyakorlatban egyáltalán nem telel meg 
a mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi foglalkozási  ágak-
nak, miután a meglevő szervezetek között gyakran elsza-
kíthatatlan kapcsolatok vannak. Ugy a mezőgazdaság, mint 
a külömbőző ipari ágak többféle  körülménytől, igy földtani, 
metero.'ogiai stb. tényezőktől függnek  is ezeket a tartomá-
nyuk területi kereteivel nem lehet kapcsolatba hozni. Ebből 
következik, hogy a céheket megyénként kell megszervezni, 
hogy ezáltal szűkebb területet foglalva  magukba, mozgé-
konyabbak lehessenek. Ezenkívül önkormányzati jellegűek 
is kell hogy legyenek. E cébek megszervezisit alulról fel-
teié kell végrehajtani és nem felülről  lefelé,  mint ahogy 
azt a tervezet előírja. 

4. Ennek a törvénynek — a mi fogalmunk  szerint — 
a közjót mint amelynek megvalósítás a célja, kell hogy 
Bzem előtt tartsa. Igy azonos hatályos ágúnak kell lennie, 
faji  származásra való tekintet nélkül, az ország összes pol-
gáraival szemben. Államunk annak ellenére, hogy nemzeti 
állam, különféle  nemzeti kisebbségeket foglal  magába. Ezek-
nek a kisebbségeknek meg kell, hogy legyen az arányszá-
mukhoz mért képviseletük a cébek helyi központjaiban és 
szervezeteiben, mégpedig azzal a joggal, hogy adott esetek-
ben anyanyelvüket is használhassák. Legalább is igy ren-
delkezik az 193S aug. 4-én kelt minisztertanácsi napló és 

az 1939 jannár 17 -i és miniszteri határozat által szentesi-
tett egyezmény. 

Ily módon hangsulzozni kellene azt, hogy s „román 
nomzetiség* (nationaletetea romana) a tervezet által hasz-
nált kifejezése  altt román állampolgárság értődik, tekintet 
nilkül a faji  származásra, annál is inkább, miután ugyan-
azon országnak polgárai között nem lehet különbséget tenni, 
(29. is 34. szakasz.) 

Tiszteletbe kellene tartani a meglevő egyesületek szer-
zett jogait, igy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a 
oéhszervezetek mellett működhessen az Erdélyi magyar 
Gazdasági Egylet is az iparosok, kézművesek, kereskedők 
minden helyi egyesülete, oly módon, hogy ezek a törvény 
által megengedett keretek között, magyar szövetség elneve-
zéssel, valamely általános osoportosulást alkotnának. Külö-
nösen fel  kell hivni a figyelmet  egy rendkívüli fontosságú 
tinyre, arra ugyanis, hogy a tervezetnek az a szándéka, 
hogy elkobozza azoknak a meglevő egyesületeknek vagyo-
nát. Ez törvénytelen, igazságtalan eljárás volna, ami nem 
fér  össze a tulajdonjog fogalmával. 

A tervezet, valamint az 1938 okt. 12-iki törvény uj 
fogalmakat  is vezet be, mint a tényleges egyesület fogal-
mát, anélkül, hogy megszabná is meghatározná ezeknek 
tevikenységi körét. 

6. A tervezet zavaros is. Némely helyein ugyanazt 
az elnevezést használja akkor is, ha különféle  fogalmakat 
vagy szervezeteket irt alatta. Pl.: szövetsignek („uniune") 
nevezi egy tartomány keretin belől levő többféle  oihnek 
csoportját, s az ország összes cébjeinek csoportját is. (Lásd 
44 - 4 5 szakaszt). 

6. A tervezet a szervezési ágak felosztásánál  is kü-
lönféle  fogalmakat  használ. Igy például beszél iparosokról 
(„meseriasi') és kisiparosokról („mici industriási"), kis és 
nagy gazdákról, anilkül, hogy pontosan körülhatárolná a 
kategóriákat. Különbeen azt nem lehet látni, hogy mi a 
különbség az iparos („mesnriás') is kisiparos (.micul 
industriás") között annak ellenére, hogy ez a különbség-
tevés különféle  kategóriák felállitását  vonja maga után, 
u. m.: mezőgazgasági, ipari és kereskedelmi. Ezt a hibát 
már a választási törvény is elkövette. Alapvető hiba az 
iparosmestereket a mezőgazdasági kategóriába utalni. Ipa-
rának gyakorlása által a kisiparos a mesterkönyv alapján 
az ipari kategóriába tartozik s a mezőgazdaságból ki kell 
hogy legyen zárva, AZ elvégzett munka kiűzetéséről szóló 
törvény szakasza nagyon is ingatag, miután az alkalmazot-
tak száma gyakori változásoknak van kitéve és igy non 
sens az, hogy ez folytonosan  maga után vonja a szakma 
minősitését ia. (2. szakasz). 

7. A tervezet 16. szakaszának megfelelően  kizáróla-
gosan és egyedül a oéh jogosult az iparos (.meserias") 
mivoltot megállapítani. Mi történik akkor, ha valamely 
birói forum  esetleges nézeteltérés alapján az iparos mivol-
tot máskép állapítja meg? Kötelező érvényű lesz-e ez a 
céhre nézve vagy sem ? 

A 8, 10, 16, 34. szakasz a különféle  fogalmakról 
általánosságban beszél, nem adja ezeknek pontos meghatá-
rozását s igy ezek a fogalmak  tetszésszerint értelmezhetők, 
felette  viszonylagos módon. Igy pl. azt mondja, hogy a 
céhvezető (conducător de breasla) a szabályszerű követel-
ményeken kívül tisztes, képzett és nemzeti érzésű is kell 
hogy legyen. Vájjon ki fogja  megállapítani ezeknek a tény-
legesen meg nem határozott, sokféleként  értelmezhető fogal-
maknak meglétét ? 

A tervezettel kapcsolatban általánosságban ezeket a 
megjegyzéseket tartottam érdemesnek feltárni,  mig különféle 
előterjesztéseimet a tervezet szakaszonkénti vitája alkalmá-
val teszem meg. 

C I n r i A Ye • Emeletes- As földszintes  hAz«.k, épületed 
L l a U U l x . belsőségek, kaszálók, TasnádfUrdín  1 szip 

telek, elköltözés miatt. Csiktaploozán egy 
3 holdas belsőség épületekkel. E-deklódcl a Vákár-ttzletben. 

Pa.r kinyitotta a kaput. Kati tebén mcgfzokot 
tan megindult elől. A többlak saépen követték. Péter 
tlbnjvB a kapa mrlié, olvasta óket. Amikor tizet már 
beolvasott, hirtelen betette B kaput éa előtolta a reteszt. 
Az udvaron eyöcyörködve nézte az állatokat. SobaBem 
fordult  me; ennyi marha az ő tzegényeB, azUkös ud-
varán. 

A Biomszódok összeszaladtak, lfoat  már egyönte-
íiion vallották, hogy Páternek elment aa eaae. Péter 
önkivel sem állott szóba, simogatta, becézgette ez 
állatokat, mintha az 3vé lett'k voloa. A plébános 
urnák 1B megvitték a bírt. Jdtt la nagy Bietve, két 
Bzoigalcgénye csakúgy loholt utána. A falu  várakoaóan 
lr-d',9 a fejleményeket. 

— Gyere csak kl Péter — döngette mpg botjá-
val a bezárt kaput, félretolva  a községi elöljáróságot, 
amely törvényesen akart Igazságot tenni — adj SBámot 
milyen jogon hajtottad el aa én marháimat? 

— Nem megyek plébános ur. A kapun át ls 
msgmsndhstom. A kát legénye éa aa elóljéróség tagjai 
(ilaţytbugyâlnânak, pedig tüljesen Igazam van. En nem 
tettem egţebet, mint B Plébános urat prédikáclós sza-
ván fogtam  meg. 

— Hogy, hogy te kötélrevaló? 
— Először la én nam hajtottam el a Piébánoi ur 

marbált, hanem aaok maguktól, Iiten rendelése foly-
tán jöttek. Erre tanúm aa Ssdses szomszédáig. Hiny-
szor prédikálta a plebánoB ur a saóaaéken; aki vallá-
sos, jótékony vagy azegény célra Isten nevében csak 
egyez ír íb adakozik valamit, azt a jó Iiten tízszeresen, 
fcussaorosan,  sőt százszorosan adja vlaaaa. En egyetlen 
tehenemat aa Urlaten szolgájának ajánlottam fel  az 
őszön. A Plébános ur aat elfogadta  Isten nevében, 
tehetek én arról, hogy a Jó latén Ilyen hamar, már 
tavaszra busásan visasaadta nekem ? Vlsaaa nem utasít-
hattam, mert én ia saegény ember vagyok. Szerény-
ségemre vall, hogy a Jó Isten bőkosttségét caak tla-
•aereaen vettem igénybe, pedig ennél többet küldött, 

éppsn ugy, eho*y a P.ebános ur ígérte a jótékony 
adakoaóknak. 

Az összegyűlt nép9t csak a lelkiatya Iránti tisz-
telete tartotta vissza hangos derültségének a kirobba-
násától. Eaarevette ezt a Plébános la, érezte, hogy 
Pátert nem csendőrükkel éa törvényes uton kell le-
gyUrnl, banem ba tul jár aa eaaén. 

— J61 van Pater, lfoat  a helyaet a követkeaő: 
te azt vitatod a marhák a tieid, én meg aat, hogy aa 
enyémek. Vitás Ügyünkről van BZÓ. UI aaját Ügyünk-
ben bírák nem IehetUnk. Eat belátod ugy-e? Aa elébb 
a Jó Isten nevét la belekeverted Illetlenül ebbe aa 
Ügybe. Tegyünk még egy próbát. Legyen Ő a bíró I 
Nyisd kl a kaput, álljon fé're  mindenki. Ha a marhák 
maguktól kijönnek a kapun éB hoazám mennek, akkor 
a marhák az enyémek. H» atonban Ut maradnak ná-
lad, aktor B tléd k ÓB én ia ünnepélyesen lemondok 
a te Javadra... 

A népsereg éijeoaett. TttsaeU nekik jólelkű psp-
juk közvetlensége éB szelíd humora. Biatatták Pétert, 
bogy fogadja  el a plebánoa ajánlatát, hanem úgyis 
caendőrkéaro kerül. Végre Piter megnyitotta a kaput. 
Iegalmas találgatások, fogadások  hangzottak mindenfelől 

— Kijönnek, nem jönnek? 
Nttáay p«rclg csendben vo'tak aa á'latok. Egy-

kedvűen kérőztek, Amikor azonban meglátták a nyitott 
kaput, lassan kifelé  Indultak. Mindegy aaállg kijöttek, 
ciak Kati tehén kőaeledett Ismerősként, barátságosan 
régi istállója felé.  Nem törődött a többi társával, sőt 
mintha furfangos  gazdijára kacsintott volna nagy, 
lámbor szemeivel. 

— Hisz caak ezt akartam I Kallenek la nekem a 
plébános ur marhál I Hogyne, hogy lopásért bezárja-
nak 1 lfoat  már randbett vagyok. K'flaetten  aa egybáai 
ad&mat, kitelelt egy módos helyen a tehenem, sőt meg 
la hízott s mégis Itt van teljea épségben — dörmögte 
Peter, aa .okos bolond', mlköabon betette a kaput. 

Albwt htrin. 

g Uj női-divat szalon I » 
K A n é. közönség szíves tudomására hozom, bogy ^ 
tt 1939 október hó olaojén Caiksaoredaban, «J 
JÉ I. G. Dnoa (Glmnázlum-n.) 116. azám alatt SJ 

Ismét megnyitom « 

tt női-divat szalonomat s 
K i a legkényesebb iz'ést la kielégítő muikaeró fr 

vei állok a m. t. hölgyközönség rendalkeaáséro. g 
K Salvea pártfogást  kér: E 
2 P a u e r n é O r b á n E m m a n ó i - d i v a t s z a b ó S 

Bicska-rovat. 
Mégis ciak ngy néa kl a dolog, bogy állandó ro-

vatot kell beállltarl minden újságnál, ennek az anrylt 
ostorozott káros és pusztító aztkoiybetegségnek: a bics-
kázásnak. Pedig miiyen sokat bescóitHnk arról, bogy 
népttnket 'önkre teszi ez az oktalan és célnélküli egy-
más gylikoláB. A temuő, a börtön megtelik a Bztkely 
nép jobb sorsra érd mes gyermekeivel. Vagyon, élet 
pusztul a meggondolatlanul használt b'caka nyomában. 
A te«tl éa lelki szenvedésnek se vége, se hoBBza. Ép-
p?n ezekben az Időkben, amikor mlrdrn n^p fial  kc'zött 
olyan fejlett  aa egymáaratalálásnak, az egymást meg-
becsülésnek gondolata, akkor Itt vagyunk mi székelyrk, 
akik nem akarjuk megérteni, hogy lehetetlen megma-
radói, annyi veszedelem között képtelenség tovább élni, 
ha hiányaik belőlünk éppan az egymás segítésének, 
szeretetek tr'nye Ez' p dig nem a korcsmák gőzé-
ben mttvellk, nem a bicska vérra izjn jaaó álUti dühé-
vel Bto'gáiják. Mis az utja annak, bogy kiépüljön kö-
zöttünk aa összetartásnak AZ együvétartozésiak kapcsa. 
Nem a korcsma, nc>m a pálinka, nem a folytonosan 
bosizura éhes, állandóan egymásra törő, egymást klpusz-
tltutl akaró acarkodás vezet el ehez a testvéri kéz-
fogáshoz  11« csak annak meglátása vezetheti el ezt a 
népet, ba nyitóit Bzammel képss meglátni, bogy eseti a 
fó.döa  senHrd nem számíthat, mint Baját magár.;, faj-
tájára és vérére. Arra a vérre, amilyet olyan oktalanul 
caapol meg, amelyet a bicskával o ysn lélek nélkül 
ereszt kl »z ucaa porába B a korcsmák pad ójára. 

Néztük csak végig az elmu't csíki hetünket. E ég 
aaaporán dolgozott a bicska. Dolgozott emelőit a f  óld-
óhes bűnözés. Testvér vért ontott és gyllko't a kapzsi-
ság is. Hogy teljea legyen a megdöbbenésünk, kés vil-
lant a gyengéd n^müuk kezében la Mig a fi  usl fejsr-
népeluk sem állanak maazs a bicskával va'ó elintézé-
sek módszerétől. Megbolondult világ ez ugy láí&zii 
minden Izében. Ae idegek lerom'ottak, az9mber töké-
letesen kérdi elvesalt;nl »« esaét. AB általános vér-
szagra elboru't a tekintete ö 1, vágj* egymást és msga 
pusztítja a legdrágább értéket, az emberi életet. 

GyimsBközéplok községben például ez történt: 
Páter Ida békésen ü'digólt a kapu előtt. Almát «vett 
éa caendasen szemlélődött. Aaonközben Saabó Rizsi 
ntvü szomszédasszonya egy misdólál vízzel nyakos 
öntött?. Az es*t vé'etlenlll történt, aaonban ugy felmér-
gesítette Piter Idát, bogy a kezében levő késsel neki 
rohant Szabó R izslnak és azt 3 helyen súlyosan meg-
sebesítette. 

| Q/örgy Jizsef  38 évea CBlkssépvIzl gazdálkodót, 
a saját udvarán agyonverve, Loltan találták. A tekin-
télyem. jómódú ssókely gazdát fajsze  csapások ölték 
m*g. A nyomozó hatóságok egy dsrablg érthetetlenül 
állottak a bűnténnyel Bzemben. Aa elBŐ gyanú kóbor 
cigányokra Irányult. Csakhamar kiderült, hogy a cigá-
nyok ártatlanok. Rövid nyomozás után szenzációs for-
dulat következett be. A csendőrség letartóztatta aa 
áldozat édfiB  öccsét György L"joat, akiről kiderült, hogy 
birtok ügy miatt agyonverte a bátyját. 

Katona Ágoston 60 év körüil cslkkezmttamásl 
gaada élénk eszmecserét folytatott  a világ mostani 
állása felett  Ball Péter flital  gazda feleságévei.  Közbea 
a katonai gyakorlatról 1B FZÓ esett, mlköaben nézet-
eltérés keletkezett a fiital  menyecsVe és az Öreg gaucfo 
kőzött. A „felek"  neheztelve váltak el egymáBtól, ami-
ből senki sem gondolt komolyabb követkeaményekrp, 
Ktlona Ágoston hazament és végig nyúlt aa ágyon. 
Almából durva hang zavarta fel.  Az őr >g székelynek 
<d?je sem volt kidörzsölni aa álmot a aacmébő1, már 
ls több késBzuráa í r le. Kiderült, hogy 8iU Páter be-
Bzeazelt fejjel  érkezett a lakására Felesége előadta, 
hogy vitatkozás köabvn Katona Ágoston megsértette. 
A flatai  ferj  aaonnal Katona lat á ára Bhtett, erősaak-
kai behatolt éa bicskával .szerzett elégtételt". A&u'yo-
san Bérült gardát a lakásán ápolják. A támrdó ellen 
magánlaksértés és súlyos teBtlsértéB bűntette miatt 
Indult eljárás. 

Nem maradhatnak kl a nótából a felesik!  deszká-
sok sem. Ugy látszik nem elég kemény aors egyma-
gában ls a deszkával való világjárás. Még tetőzni kell 
aat a bicska áldásaival. — Horvát E ek éa Bakács D >-
nes madarafel  deszkások együtt Indultak el áruval Brassó 
felé.  Útközben több korcsmában tiszteletüket tették. 
Amíg Sseredába beérkeatek már annyira elkészültek, 
bogy c^ak éppen bicskához kellett nyúlni. Igy történt, 
hogy Horvát ae uti pajtását a 64 évea Bakács Dinait 
összeszurkálta. Bakácsot beszállították a kórházba, Hor-
vát Eleket a rendőrség vette keaeléBbe. 

Töltő tollak javítását ós tisztítását 
• á l l a l j a a Y á k á r - ú i l a t . 
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â y ţ r g y o i $lţt 
Pap és tanitó. 

Nagyjelentőségű szavak hegzottak el Nigyenye-
den az elmúlt vaBárnap. Fontosságuk bizonyítéké, hogy 
a Ba|ii lelkesen, mely minden 24 Ar&bao uj anysszél 
Irányába fordul  B Így uj meg uj kérdésekkel vi nko-
dlk, ma ls tovább rezegnek ezek az ünnepi BZ&vak éa 
mint a hullámgyűrü, terjednek messzi távlat felé.  E 
jelentőaégü szavak a követkelők: Manapság a falu 
veaetőlnek, a papi éa tanltől embereknek, olyan fele-
lősséget kell elbordoznlok, amire aligha volt példa a 
történelemben: arról eelk szó hogyan erősítjük meg 
bo.'ső éleiünket éB igy szegény népünkön lehetőleg 
minden vonatkozásban segítsünk; a fa!u  verető réte 
gót aa egyetemeB létszolgálat érdekében kibővült sze-
rephez kell ju-tatol s megfelelő  feltételekkel  m°ggaz-
dagltanl, aa Idő épitő jellegű B lankadatlan munkaerő-
ket követel; dolgozni kell, a nemzeti vagyoat fel  kell 
tornyozni: a föld  vagyis a haza érdekében gazdasági 
téren kell tantlónak és papnak tovább dolgozol, hogy 
a föld,  rz a mostoha ggermek, jobb megmunkáláshoz 
jUBBon; igy a papnak ea a tanítónak Is uj gazdaneve-
leabeu kell részesülni*; minthogy a tanítás éa lelki 
szolgálna az egyházak keaében van, aa egyházaknak 
már megkezdett gazdanuvelő munkáját tovább kell fej 
leBzteu! és azért az EMG3 m'.ndsn erejével rajta van 
e üsüveteég ós támogatás rendszeresítésén, kibővítésén 
éáelmólyltésén. íme valóban kitűnő BBavak. Arany szavak; 

A tanító, a pap éa rz egyhás mellett Íme szó 
eaik sz EMGE ről ls. Hiszen esek a azavak az Érdélyl 
Magyar Gazdasági Egylet egy nagy kezdem^nyez/a? 
alkalmával hullottak a tanluk és hallgató kfc'zöcaég 
lelkébe, mint ahogy es egéBaesgeB mag hull a termé-
keny földbe,  Ünnepélyesen kezdetét vette ss ősrégi 
BMhlen-koiléglum falai  között a ronánlal magyar fele-
kezeti tanítók eleő gazdasági tanfolyama.  Kitűnő kea-
dímény és nagy folyamat  uj állomáBa. — Aa EMGE 
három év előtt uj életre timadl s maga körül az egész 
tnagynr kisebbcégi társadalmat megmozgatta s Így még 
mie'ő it a mai kormányzati rendaaer és a magyar poli-
tikai kisebbség tz jvetkezése létrejött volna, már erj^ss ó 
kovászként hatva megsdia a lehetőséget uj polltltal 
elhelyezkedésünknek s vele kapejoatbao társada'ml, 
gazdasági éa Bzelieml szervezkedésünknek, amikor en-
nek elháríthatatlan szüksége megérkezett, Ima most 
is megteszi a magáét, Igen, as EMGfi  pontosan végre-
hajtja uj tárgysorozatát; lépésről-lépésre halad előre 
gazdatáraadalmunk megszervezésében éB újkori fel-
adatainak betöltésere Bsükséges oktatás dolgában. A 
nagy JsleatŐB-gü szavakat Siász Pul motdotta, aki 
mtgujítója volt az EMGE-nak és egyik fő'.ényezőja 
mon az erdélyi magyar kisebbség uj életének. Nagy-
tnyedi éB v.'kaaroEpi ez ava tett volt éa munkát lidlt 
meg, amikor az uj na^y történelmi feladatokra  hiva-
tott falusi  vezető rfcteg  egyik szárnyát, a tanítóságot 
uj repülés elsajátítására egybegyűjti, hogy ezt as al-
kalmat a falumuaka  uj fej  szatének eszméivel és érzé-
kivel tölti be. Újból megállapíthattuk, hogy ÍZ EMGE 
es Szász Pál aa Intézményes és a Bzemóiyl gerlacs-
oszlopa, valóbao erós alapzata gazdasági és társadalmi 
magujulásuobnak. Ssáaa Pál es as EMGE kezdettől 
fV,va  hlidnte B jól hltdatte és ktzdettól fogva  elő-
r-éfzitette  és jól előkészítette, hogy a népi élniakarás-
oak találkozni kell és találkoszék tervszerűen a falusi 
\irtán állók csulikvó akaratával, a papok, tanítók ÓB 
tanult földbirtokosok  népszerető. népnevelő, népgazda-
gl'.ó elhatározását al ÓB Cselekményeivel. A kisebbségi 
r-!:ít tgv ssjátsznü és nehéz élMforma,  mely eb b-n a 
virágzó földművelő  országban elsősorban kell alapuljon 
» DT'pi erötfcn  és a fa  u öntudatosliágán. Amióta Szász 
P^l dr. az EMGE éli-n áll óa amióta vezéri saen-p-1 
kapott, a migy&rség belőle sr.rjsdt egyetemes mozgal-
maiban, azóta fz  a nép érdek és faluérdek  egyre erő-
o'jtsebb gondozásban rétzeBÜl. Aalóta gazdakörök, 
gazdatanfolyamok,  állsndó felvilágosítások  révén meg-
történt a gazdatársadalom megszervezése, tanítása éB 
a politikai meg társadalmi tépközösaégünk az EMSE 
körül kljegaoBedett munkájába éa szervezkedésébe 
való bekapcsolása utján a magyar kisebbségi élet többi 
osztályával éa rétegével való teBtvórasülése, aaóta 
mindinkább előre gördül e UBgy mü megvalósítása: a 
nép BzJles alapaatán a mezőgazdaság ősforrásaiból 
típlálkos* nagy kisebbségi nemsetszervezet elóvará-
zaolása. Éi nyilván immár tökóleteBBéguek látez'.k, 
liOgy a gazdák rzután gőzerővel álljanak be a papok és 
tacitók is ss uj falu  uj életének a vezetésébe. Meg-
gyósődáattnk, hogy a nagyenyedl tanfo'yammal,  uiáu-
zéaalvBl, bővítményeivel megtörténd majd a falu  ve-
zető rétegének a kiváut kiegóezltóse B a gazdasági 
klkípzés révén, a gasdaságl, de egyéb veaetó felada-
tokra 1B való kiküldetése, hasonlóan ama szerves kap-
csolathoz, amelybe aa EMGE vesére: Szása Pál került 
a kisebbségi élet egyéb mozgalmával és életmunkájá-
val. Bzáas Pálban minden biztosíték megvan rá, hogy 
ea a munka és kapcsolata más Irányban, teljes való-
sággá legyen és átsaőjje BS egéss kisebbségi életet 
Amict legutóbb cs BMGB legszűkebb vesetőségébe 
láthatóan, jó láthatóan klagaadákat ültetett, blsonyára 
papok és tanítók előfutáraiként,  éppen ngy fogja  be-
vezetni a falu  népének ÓB vesetőségének omberelt 
láthatóan, jól láthatóan aa élcsapatba- minden kisebb-
ségi területűnk élnökségébe. Mindentől függetlenül 
asoban, igy ls örülnünk kell, hogy létrejött es a nagy-
enyedl tanfolyam  és hogy esen a tsrfoiyamon  Bzáss 
Pál tlfztáo,  világosan, ószlntéa, magávalragadóan meg-
állapíthatta o tanfolyam  namsetkisdbbaégl jelentőségét 
éa lehető beasüramláaelt kiaebbaégi életSak egystemábs. 

Hétköznapok. 
A saabad iskolaválasatásl j ig gyakorlása körül. 

Folekesetl Iskoláink megnyitása előtt uiy sz 
érd-kilt szülőknek, mint a tanügy Bzorgoa közegének 
mindig komoly gondját képezte a gyermekek beírat-
koráaa. 

A ruha, lábbeli, tankönyvbeBseraéa évente ujabb 
és ujabb rídőt vou a különben la nehéz életküzdel-
mekre kényaaerűlt Bzülők homlokára, amit jelentéke-
nyen fokoz  a belratáBokit megnehezítő sokféle  forma. 

Egyik évben névelemzés, másikban valláselemaés, 
terembefogadóképesBég,  létssámbetelés, B ezekhez ha-
sonló termáBzoteB ÓB mesterséges akadályok tették 
lehetetlenné a szülök szabad Iskolaválasztási jogát. 
Dacára a felsőbb  tauhatóaágl közegek ily irányú ssl-
goru utaaltásainak, melyek szerint a szülők a joga 
senki részéről nom korlátozható, Bajnos ea évben sem 
meat a beiratkozás minden községben oly Bimán és 
zökkeaés nélkül, mint ahogy azt remélni lehetett volna. 
Ei évben másképpen kibérelték meg a szülői akaratot 
elgáncsolni: azt kívánták, hogy az edeverlncát vagy 
a Esülő, vagy kizárólag az amúgy la túlzsúfolt  kösségl 
jegyző állitsB kl, mert a mások jólelkű segítségével 
díjmentesen kiállított igazolást nem akarták jogérvi-
nyeaként elfogadni  a tanügy egyeB közegei. 

Nagyarányú áihelyeiések a Cfr.  és posta 
kisebbségi frontján. 

Mint vesBzük a hírt, nagyarányú áihelyesések 
történtek ugy a vaeut, mint a posta kötelékében. Aa 
áthelyeaettek szolgálati érdekből vannak behelyezve 
*a ó királyságba s a napokban várják felváltásukat. 
Közöttük többen családos emberek, akik a legnagyobb 
aggodalommal néznek a köz&lgő tél elé. Azonban, 
Istenbe vetett hittel ÓB kötelességiudással fognak  állani 
azon a poaz'on fa.  ahová sowuk rendelte. 

Ssékely oaeléd leányainkról.. 
U.óbbl időben mind többat hal unk és olvasunk 

eseteket, melynek szenvedő hősei fajteBtvérelnk,  a 
székely cseltd leányok. Kgylk megmérgezi magát, mert 
gazdája rosszul bánik vele, a máalk a rendőrségre 
kerül, meri gasdája tolvajlásaal vádolja, a harmadik 
trkölcstelen merénylet áldosata, stb., stb. 

önkénytelenül vetődik fel  a kérdéB: Mlkép telje-
siijük fajunk  létérdek szolgálatát? Vagy teljesen kö-
zönbösen fogjuk  fal  ezeket a szomorú dolgokat s ké-
nyelmes nézőpontból Ítéljük m?g ók jt? 

A pap éa tanitó nevelő muakájan klvtt!, a miuden-
oapl nyomorúságban kint az élet forgatagában  főkép 
országosan n°m látják szt a szervet, mely a BaocláilB 
intézmény ráazlója alatt egyik legfontoaebb  létfUtáte-
llink a szabadjára ereiztett, minden értolmesBág híján, 
má&ok gonoszságainak kiszolgáltatott szék&ly caeléd 
leányaink védelme. Vagy legalább is Igen szórványo-
san észlelhető. Itnen, erről a hslyről kérjük a .Marta", 
a Saóke'y L'géoy éB L^ány Egyojületeluk vezetői*, 
lövessenek el mindent as öntudatra ébbresztéa, az 
önálló gondolkodáa éa elblráláa fvj'eaatését,  illetőleg, 
hogy egyes fajteBtvérelnk  megtudják állani a helyet, 
amikor kell és az Bzttkségesl 

á m í r a y t k s e s e l y e g f i t e k » . 
Irta:  Boztay Margit. 

Mosolyogjatok testvírolm... 
mosolyogjatok, ha boldogok vagytok, 
ha a párotok ssame 9z *retve, lágyan 
rajtatok pihen. Mosolyogjatok: 
ha a szi7e felett  a vágyban eiáll 
a szivveréatek vagy ha kegyetlen 
éjssakákon a bűnért, árulásért bocsánatot 
adtok... Mosolyogjatok: ha egyetlen 
lengő lapon 1b áll a jövő, a szerelem, 
aa élet, ha tudjátok 1B, hegy as ölelésből 
sohasem fakadhat  élet vagy ha a blatoa 
fésaton  a kezetek simítva pihen 
a csók gyümölcsén: as édes, saőke gyereken. 
Mosolyogjatok testvéreim... 
Mosolyogjatok, ha áldoaatot vár, követel ia 
tőletek aa élet, ha a saivetek elhagyottan, 
eláru'tan láaong vagy as ljérettől, 
simogatástól u) életre éled... Mosolyogjatok: 
ha ma újra kezditek, amit tegnap kezdtetek újra, 
vagy ha a bajra, amit elvlaaltetek, 
holnap még nagyobb ssaked... Mosolyogjatok: 
ha szépek, fiatalok  vagytok vagy Idő multán 
a tükör hibákat mutat, ba daloltok, 
ba kaptok, ha adtok, hisa férfUlkotta  törvény: 
fiatalon,  ssípen vagy fáradt  öregsóggel 
az assBonynak, . caak mosolyogni ssabad... 
Mosolyogni testvéreim... 
Mosolyogni a bajon, mellóaéBen, 
a nincsen (asért nő, hogy tudja tenni est), 
mert a férfi  ngy hiszi éB vallja, 
hogy 5vé a gond, a fáradság,  a munka, 
s hogy aa asszony még mindig csak fűszer 
as élet robot|a mellett.. S mart Így UBSI, 
B mert nem akarja látni másként, másnak, 
termésastesnek vess), ha érte, miatta, 
mindezt megtessl. Akkor is, ha örül, 
s akkor ls. ha vérzik a szive. Mosolyogjatok: 
hogy édes lehessen neki még a keserű 
falat  la, hegy játszva, könnyű feledhesse, 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS. 

ba rossz és méltatlan volt s ha unalombó', 
vágyból elárulta, félredobta  Bokesor. 
Mosolyogjatok testvéreim... 
MjBolyogJatok, Hsa olyan könnyű 
és semmitmondó a mosoly, ha évezredek 
gyakorlata, kényszere támasztja meg, 
B ha tudjuk, hogy a fárfiaak  egéssen 
egyre megy, mi van vagy van-e valami 
a mosoly mögött... Mosolyogjatok... 
A mosoly a miénk a nem mint a férfi  hiszi: 
as övé... A ml várunk, amelybe mint a csiga 
mindig csendesen meghúzódhatunk... 
A várunk, amelyben ha akarjuk, magunk 
vagyunk a amelyben sírhatunk ia, 
ha niha, sokssor rájövünk, hogy amit mondunk, 
tessünk, adunk: nam ml vágynék... 
s hogy bennünk, körülöttünk minden, 
mitd-tn hazug... csak a könnyűnk igaz... 
Mosolyogjatok hát testvéreim... 

H Í R E K . 
— Lengyel Zoltán lett a romániai örmény 

egyhaa u j apostoli kormányzója. Lágyai Zoltán 
a most, apostoli kormánysóvá kinevezett főpap,  váro-
sunk szülötte s alig 32 éves. Középiskolá i itthon vé-
gezte, Marosvásárhelyen érettséglaett, mig teológiai 
tanumányalt Gyulafehérváron  éa BácBbsn végezte. 
Ot évvel ezelőtt szentelték pappá éa került aaaamos-
ujvári egyházközséghez mint apostoli kormányzói titkár. 
Dr. Koghlan kormányzí helyett nevezték ki uj méltó-
ságába. A csikmegyei örmény kathollkusok büszkék 
ls erre, hogy körükbői hivták el országoj méltóságra 
blvóiestvérüket és hogy uj főpipoí  adtak Űrnél a 
világnak. Aira hlvatkosuak ugyanis, hogy Mir ton ATOU 
püspök évekkel eaalőtt sagédlelké?ze volt vároaunk 
római katholikus egybázköaségének, mlg Lengyel Zol-
tán, a vároa ssülötte. 

— A osiksomlyói és osiksieredai öreg 
diákokat, valamint a cilksomlyól tanítóképző intézel 
volt növendékeit, továbbá aa összes Caikmegyeleket 
családtagjaikkal egyetemben 1939 évi október hó 7-én 
este 7 órára a Vadászkürt saailoda (Budapest, Tdrr 
fctván-ucca  5) Bár$atermében tartandó székely testvéri 
inlálkoióra éa öaBaejövetelre tisztelettel megbivjuc. 
Megjelenésről értesítést kérünk. Budapest, 1939 szep-
tomber hó. Székely testvéri szeretettel: Farczádl Sán-
dor László dr. nyug. főkapitány,  elnök, Futásfalvi 
VargyaBl Mártoi nyuţ. száuw. főtanácsos,  alelnök. 

— Rablótámadás a gyergyótölgyesl or-
szágúton. A gyergvótólgyesl országúton megdöbbentő 
rablótámadás történt. Cioean Constantla és Ciocan 
Teodor bu!?-nltai gazdálkodók pásztoraikat kiflzatul 
igyekeztek Gre^gyótölgyeara. Néhány fl*tal 
iogény megtudták, hogy a kát gazdánál pána van és 
a tölgyesi orBzáguloa káaoi'kel és dorosgokkai fulfegy-
verkozvo utjukat á'lták és a ná'uk ievő 11 ozar lejt 
elrabolták. Egyikük Ciocan Coastantlot súlyosan meg 
is aebesltítte. A csendőrség rövid idő alatt elfogta  a 
támadókat: Ungurean Dumitru, Ungurean Tjodor, 
Cliriga Emil és Citriga Tsodor naghirasl legények sze-
mélyében. Az ellopott pénz teljes egészében megkerült. 
A rablótámadikat a C3endóiŝ g letartóztatta, mlg a 
sebesült Ciocan Constantini beszállították a kórházba. 

— Saövetkeseti előadások és megbasaélé-
sek a felekezeti  tauitók nagyenyedi gaadaBagi 
tanfolyamén.  Az BMGB.-ask augujztua hO fotyaman 
Nagyenyed-m tar ott nagysikerű gazdasági tanfolyamán, 
amilyen 70 felekezeti  tanító vett réazt, a rondeaóség 
a szövetkezés Ismertetésének ia helyat blztosUott. Ami 
természetes Is, mert a tanítóság falumuukájához  szoro-
san hozaátartoilk a különféle  szövetkezetek irányítása 
és vesetéae. A tanfo'yam  keretében Tövíssy Gáza, a 
Hwtgya vezérigazgatója a szövetkezetek közösségi ér-
tékeit méltatta. Dr. Nigy Zoltán a BzövetkezéB tanára 
ez lakolaszövei kezetek azervezéaét éa működését, to-
vábbá gazdasági nevelő erejét ismorteíta. Fdkete György 
a SsövetkezÓB szerkesztője, a fojyaszláíl-,  hitel-, és 
tejBzövetkesetok előnyelvel éa alakításával foglalkozott. 
As előadásokat fzámos  hozzászólás követte, ami híven 
tükrözte visBza a tanítóság szövetkezeti fesáültségót  ÓB 
as eddig végzett szövetkezeti munkáját. A tanfolyam 
befejeztével  a tanítóság meglátogatta a Hangya Köz-
poat Á'uraktáralt és borplncászetét ls B ebből as alka-
lomból a történetesen ott tartózkodó gróf  Haller István 
a Hangya elnöke köseöntötte a tanfolyam  résztvevőit, 
aki kőiül már eddig is atámosan dolgoznak a szövet-
kezeti muikamoaőn. A látogatók a Központ munkájá-
nak megismerése után a közösségi ssövetkeaetl munka 
áldásoB voltáról győződhettek meg. 

— Köszönetnyilvánítás. Mlcdasok, akik 
felejthetetlen  férjem  Bosriu Arthur gör. kat. főesperes 
elhunyta alkalmával temetésén réssvettek vagy fáj-
dalmaim enyhítésére résatvótüket fejesték  kl, esuton 
la fogadják  köszönetemet. 

Gheorghonl, la 20 Septemvrie 1939. 
Váduva Aaa Boeria. 

Saaptember hó 23 -24-én : „Utolsó állomás*. 
Brdekfessitően  Bsórakostaté cow boy film. 

Főuerepban: Bob Baker. 
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Mult hét. 
Hitler Adolf  a Németbirodalom vesére és 

kancellárja szeptember 19 én, a birodalomhoz 
20 esztendő után visszacsatolt Danaigban nagy 
beszédet mondott. Hitler beszéde rámutatott, 
hogy Danzig, amelyet német telepesek alapí-
tottak és félévezreden  keresztül német maradt 
most 20 évi szenvedés után ismét visszatért a 
német birodalomhoi. A világháború, amelynek 
Bem nyertesei, sem vesztesei nem voltak, caak 
szenvedést hozott a világra és a békeszerző-
dések osak tetőzték a bajt. Bz a béke egyet-
len kérdést sem oldott meg. Nyolcvankétmillió 
németnek életérre van Biüksége,akár tetszik az 
másnak, akár nem. Bhután basBélt a nyugati 
demokráciáról, majd Lengyelországról. Hangoz-
tatta, hogy mennyit szenvedtek a lengyelországi 
németek a« alsóbbrendű lengyelektől. Amig 
Pilsudski elnök élt, minden kilátás meg volt 
arra, hogy a két nemaet békésen éljes egymás 
mellett. Htlála után azonnal megkezdődött a 
németek Üldözése s igazán nehéa volt türelme-
sen nézni, hogy német testvéreinket egy mélyen 
alattunk álló nép üldözze — mondotta Hitler. 
A helyzet lehetetlen volt. Biőször azért, mert 
egy teljesen német jellegű vároBt megakadályoz-
tak a birodalomhoz való vissaatérésében, másod-
szor pedig, hogy nem engedtek utat egy elvá-
lasztott országrészhez. A helyzet megoldására 
olyan ajánlatot tettem Lengyelországnak — 
folytatta  Hitler — amit más nem merésaelt volna 
megfenni.  Nem tudom, hol volt a lengyel veze-
tők esze, amikor ezt az ajánlatot elutasították. 

Lengyelországban erre a legvadabb terror 
kezdődött a németekkel s amikor még egy kí-
sérletet tettem a béke megmentésére a lengyel 
Beck, Berlin helyett Londonba utazott, abol 
nevetségesen elkápráztatták. A lengyelek azzal 
fenyegetőztek,  hogy szétzúzzák a német had 
sereget. Éa végül ÍB minden békeakarós meg-
hiúsult. A német birodalom nem tűrhette azt a 
hangot, ahogyan az angol háborús uazitás is 
kezelte éa  kénytelen volt Lengyelországot fegy-
verrel figyelmeztetni  a kijózanodásra. A háború 
véget ért. Lengyelország a háborút választotta: 
Megkap'a — mondotta H tler. — A német 
kancellár megemlékezett a lengyel katona hősi 
easégéről. Da alaposan megmondotta vélemé-
nyét a lengyel szervezésről, a tiszti karáról és 
a legfelső  vezetésről. 

A német-orosz viszonyról szólva megoyug 
tató kijelentéseket tett az fgyüttmükCdés  töké-
letes harmóniájáról. — Kihangsúlyozta a Hitler 
beszéd, hogy Németországnak semmiféle  köve-
telése nincsen ae nyugaton, Be délen. Semmi 
féle  h'.borús célja nincaen sem Angliával sem 
Franciaországgal. Lengyelország viszont a var-
s .-.illési béke által megállapított formájában 
aoha többé nem fog  feltámadni.  Beszéde végén 
Hitler említést tett Anglia-felé,  hogy a német 
népnek ÍB van olyan háborús fegyvere,  a"rellye! 
ó nem támadható. Ha Anglia a blokáddal fenye-
getőzik, akkor Né-netország ÍB tud o'yan fegy 
verhez nyúlni, ami sok keserűséget okoz. Ki 
jelentette, hogy a német nép is fel  van készülve 
arra, hogy a végső győzelemig harcoljon A 
mindenható Isten — fejezte  be bessédét Hitler 
— aki fegyvereinket  megáldotta, világosítsa fel 
ellenfeleinket,  hogy mennyire céltalan es a 
fcáboru  és hogy milyen áldásos a bAke, amely-
nek gyümölcsétől egy maroknyi háborús uszító 
megfosztotta  a világot. 

• • 

Hitler fenntiekben  vázolt beszédével az 
egész világsajtó élénken foglalkozott.  Igen nagy 
része ugy ítéli anoak hangját, hogy adva van 
benne a béke megmentésének lehetőeége. • * 

A francia  háborús kormány Bzeptember 20 
án tartotta első minisztertanácsát. Foglalkoztak 
azon a Hitler, daazlgl beszédével. Megállapítot-
ták, hogy a beszéd a helyzeten semmit sem 
változtat. A háborút tovább folytatják. • • 

Chamberlain angol minisiterelnOk as alsó-
ház szeptember 20-iki ülésén ssintén foglalko-
zott Hitler danzigi beszédével. Hasonló módon 
a francia  kormány megnyilatkozásáhoa kijelen-
tette, hogy Anglia éB Franoiaorsság tovább 
folytatja  a Németország elleni háborút. 

10 holdas szántót vagy kaszálót keresek 
megvételre. Cím a kiadóhivatalban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Sasa Antal főeaperee-plebenoa  elfoglalta 

n j áll ásat. Sasa Antal fő*  parsa plébános folyó  bó 9 ón 
B ró Farenc fósapíres,  Ador ián Iare ós GaHr dr. 
tárBaBágában megórkeaett Udvarhelyre, hogy uj állá'á 
elfoglalja.  Aa érkező főehpir.s-pUbánost  a templom 
előtti téren az egyházközség nevében Jancsó Bila gond-
nok, a kerületi papság nevében pedig Birthoa Mihály 
eapereB Üdvözölte. Saas Anttal aa Üdvözlésekre Bzere-
tettelJeB szavakkal válaaaolt. Aa uj plebánoa a plébá-
niát folyó  hó 10 én hivatalosan átvettn elődjélói: Sán-
dor Imréiéi ÓB mogkeadatte mllködéBÓt. Oune pílyea beik-
tatása rz'ptember hó 24-én leBZ. A beiktatást Márton 
Áron pttspSk végzi 

— Befejeaéahea  közeledik JóBseffalva  fel-
építése. Jóastff  >1 várói jelentik, hogy zz «p'tkezések 
nagy Iramban haladnak előre. Auţuutus hó 27 n szen-
telték meg az első épületet. Szeptember 10 én aa épít-
kezés a következőképpen állt: káaaen volt 11 épttiet, 
falazás  alatt 9, földfeletti  betonalap 44, földköaöttl  beton 
60, alap kiásva 56 épületnél. Az Idei épltkezéahez ezUk-
séges Anyagbeszerzés álláaa: a aaUgaéges 1 millió vályog-
téglából elkészült 739 399 drb, a bBtonkavics blány 
nélkül as udvarokon áll, az 1000 kgr. cementből leaaál-
lltottak 611 kgr.-ot a a többit teherautón szállítják a 
putnal gyárból. A 120.000 drb cserépből megérkezett 
72 000 drb, a hláryzó 48000 drb BaálUtéB alatt van. 
ÉpQletfának,  deszkának, lécnek éa egyéb anyagoknak 
csaknem a kéihtrmfcda  már beérkezett. A házakhoz 
BBŰkaégea ajtók óa ablakok elkóFaltóaét aa erdélyi Ipa-
rosok vállalták. A saakmunkáBokkal ÓB napaaámosokkal 
megerősített muikacaoportok naponta két háaat építe-
nek iel, ugy hogy minden valószínűség Bzerlnt október 
18 ára, a borzalmas tűzvészt követő ötödik hóiapra, 
minden leégett testvérünk fedél  alá kerül. 

— DIRECŢIUNE! SOCIETEŢII DE VÂNĂTOARE DIN 
UERCUREA-CIUC referitor  la vănătoarea Iepurilor faoe  canos-
ant membrilor Booletătll următoarele: Sa Interzloe vânătoarea 
Iepurilor pe arinătoarele tereuurl: 1. Jlgodln, partea păiurnask 
numită „Kövesoldal". 2. băuorBlenl, teritoriul dintre „Nagyos-
pataka", „Bányapataka" din Săntlmbru şl Olt. 3 Cozmenl, 
partea dintre sosea oare duoe peste Nyergos sl drumul oare 
duca spre LăzSreştl până la poalele iul Nyergeş 4. Sănmăr-
tln—Ciucanl, partea de pădure num.tă „Köaze". 5. Bmou— 
Ctaosăngeorgtu, terenul lnt'e .Szénégstőpataka", „Szopos-
pataka" şl dramul oare duse epre Armăşenl. 6. Armesenl. 
pă'ţlle de pădure tltuats pe malul eláng al părăulul „Fiaik" 
(Hivaselő). 7. Misentea—Lelloenl. partea de pădure numită 
„Veresosere". 8 Caslnele, Întregul teritoriu păduros şl cftmpul 
oomnnel Caslnul-nou. 9 Uă-olu— Văăreştl, partea de pădure 
numita .Gyekét". 10. Ş jlmanl—Clobotenl, teritoriul Intre „Lues" 
din Clobotenl, .áraospataka" şl „Cserepataka" până la o>pul 
tul „Araos". 11. Păulenl, dela valea din f&t*  mortt „Remete" 
pftnă  la pisa, teritorial dlutre pisa şt „Remetepataka" láná 
la capul ful  Remete. 12. Djlulţ», partea de pălure .Szalonka 
13. Topliţi-Oltc, teritoriul dintre şosea spre Qheorghenl — 
şos*a spre Ohlmeş şi drumul de cămp oe oonduoe la podul de 
fier  din Cloen epre Delnlţa. 14. Cloeu, teritoriul dintre „Vár-
pataka", „FéBzópatakt" şl .Béla utja". 15 Madefalău,  terenul 
dintre .Szegespatika* şl „Várpataka- dia Madâtalăa. 16. Rá-
cui, terenul d«la podul de ti ir Intre Olt şl oalea ferată  ă 
la Mădăiaş. Până la 15 Octomvrle se rezervă pentru văaătoare 
oomană, oámpul numit .Nagymezt" al comunelor Santlmhru 
şl Sanctălenl. întâlnire la lnoraoişirea drnmu'ul oe conduoa 
spre Cluciăngeorgiu, la orele 8 a. m. — Un vânător poate 
lmpuşaa numai 2 Iepuri pa săptămână Vănătoaiea la vuipl se 
lnterzioe p&nă Ia 12 Voemvrle a o Ooane se poate aranja 
nnmal In grupuri de oel puţin 4 membrii. — G ana trebue 
•nuct&lă Dlul Administrator ou 48 ore Înainte. — La vână-
toarea da Iepuri şl de vulpi nu poate participa n'.ol nn membru 
care nu şl-a aohitat toate taxele. 

— A CSÍKSZEREDAI  VADA'ZTlRSASÁG IGAZGA-
TÓSÁGA a nyulvadászatra vonatkozólag a következőket közli 
a társaság tagjaival: Tilos a nynlvadászat az alábbi területe-
koo: 1. Zsögöd hitárában a .Kövesoldal" erdős része. 2. Szent-
király, a „Nagyospataka", • szentlmrel .Bányapataka" és a: 
Olt közt fakvő  terület. 3. Kozmás, a Nyerges útja éa lázár 
falvi  ut közötti rész a Nyerges aljáig. 4 Szentmárton—^Beke-
falva,  a „Köoze" n«vO erdőrész. 5. Bánkfalva—Cslkszentgyörgy, 
a „Szénége'Apataka", „Szopoppataka" éB a mmiságl ut közti 
terület. 6 Menas&g. a f\sák  palpartján levő erdőréezek (Havas-
élő). 7. Mindszsnt—Szentlélek, a .Veresosere" nevtt erdőrész. 
8. Kászonok : Kászonujfalu  egész mezős és erdős területe. — 
9. Göröcsfalva—Vaosárcsl,  „Gyökér'- nevü erdőrész. 10. Cso-
mortán -Csobotfalva,  a osobotfalvl  ,Lucs" — Áraospataka és 
Cserepataka közt fekvő  t«rü'et az „Araos" fajéig  11. Pálfalva, 
a „Remete" malommal szemben fekvő  völgytől a gerlnolg. i 

Î;erino és a ',Remetepataka" köz» fekvő  terület a „Remete' 
ejélg. 12 Del ne, ..Szalonka" nevQ erdőrész. 13 Ttplooca, a 

gyerRy^l orazágut — a gylmesl oiszágut és a oslosól vasúti 
hidrái Dtlnére vezető mezei ut közti terület. 14. Cslcsó, a 
Várpataka — Féazópattka és Béla ut|a köitl terület, 15. Madé-
falva,  a SiegeBpaUka és madéfalvl  Várpataka köztt terület. 
16. Rákos, a vashldtól az Olt és vasatronal közti terület fel 
Madarasig — Október bó 15-IR fenntártatlk  körvadászatnak 
a szentlmrel és szentkirályi Ntgymezó. Találkozás a szent-
györgyl útkereszteződésnél reggel 8 órakor. Egy vadász C'ak 
2 nyalat Jöhet hetenként. — A rókavadásiat tilos folyó  évi 
november hó 12-lg. — Htjtóvadászitot legkevesebb 4 tagból 
álló csoport rendezhet. A hajtóvadászat 48 órával előbb be-
jelentendő >z intézőnél. — A nyul- és rókavadászaton osak az 
a tag vehet részt, aki semmi díjjal slnos hátrálékban. 

— Újból engodolyonik aa állatváaárokat 
Calkban. A calkmegyel állategósaségügyl saervek meg-
állapították, bogy aa egéaa megye területén asünőben 
van a sí áj- és körömfájás  és a legtöbb községben már 
teljesen m&ggyógynltak aa állatok. Az előirt fertő.le-
nltések most folynak,  Bőt Csíkszereda éa Csikaaépvla 
környékén már be ls fejeződtek  ugy, bogy ezen a két 
helyen már engedélyeaték az állatváaárokat. A többi 
cslkl vásárok engedélyezése most már a fertőtlenítések 
haladásától függ.  Qyergyóazentmlklóa nem tudta meg-
tartani a szeptember elején esedékes állatvásárját. Hogy 
a lakósságaak alkalma legyen eladó állatjainak felhaj-
táaára, október hó 13-14 ére pótváaár engedélyezését 
kérték. 

— TQaoaot. Fodor Jóasef  gyergyóalfalvl  cséplő-
géptulajdoaos a községbea 3 gazdának terméBét csé-
pelte. A motorból kicsapó lángtól pillanatok alatt tűzet 
fogott  a kazlakba rakott gabona éa a nagy aaáraaaág-
ban megsemmisült a 8 gaada csépléBre váró egésa 
tarmtae. Ugyancaak oda égett a cséplőgép ia. A gaz-
dákkártérltézl Igénnyel álnok agéptulajdonoazal azamben 

— A madaraai felekezeti  iakolánál enge-
délyezték a máaodik tanerőt. A bözokta'á^gy! 
mlnlaater a madarast felekezeti  Iskolához engfd  y z e 
a má'odk tanérőt 1B. AZ ergedályezéit már kó^őn tör-
tént m'után a baráti ozáfek  Idaje alatt csai 1 tani'A 
volt ea a be'rások ennek az egy tantrőntk m- gfeleló 
redukált számban törtíntek. Ijy a* egész ccgpd 
z-snsk ebben a plllsnatban gyakorlati ért át e semral 
sincj. A illetékes iskola fenntartó  haióség Mfo  yamo-
dott, hogy az állami Iskolába bsírtak létszámából en-
gedélyeznék a második tanerőnek magfolelő  40 tanuló 
átírását. 

— Gondatlanságból elkövetett omboróléa. 
áz Uzvölgyóben történt még 1936-ban, hogy egy műi-
kig fedezék  összeomlott és romjai agyonnyomták Bia-
tu*ol I c t m p u l u o g t illetőségű munkást, akta haly-
'z osn megha t. A törcsnyazák irost gondatlanaághól 
elkövetett i ml9rölésirt vonta felelŐBégro  FiKpc'uc beaa-
t?rc»el, valamint Kozna Ioscblm tusnádi illetőségű 
vállalkozókat, az ÖBBzeom'ott munkás fedezék  épl őlt. 
Flilpc'.ucot 1 évre, Kormát 8 hónapra Ítélték. 

— Büntetés bélyegzetlen fa  miatt. S:eln 
Iaaék gyimesl fakereakedő  raktárában 80 drb olyan fat 
találtak, amely nem volt hatóságiig lebélyogeave. A 
járáBblróság 16 ezsr IM pénzbüntetésre és 8 rzsr lol 
kártérítésre Ítélte a fákereskedőt. 

— Köszönetnyilvánítás. Mlüdazon jó barátalak-
nak és Ismerőseinknek, akik Baeretett jó férj  ím. U'etve 
édesapánk ha'á'a alkalmával réaavétüknek kifejezést 
adtak, ezúton mondunk háláa köszönetet. 

öav. E^rencz Károlyné éa gyermekd. 
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A fűmag  termoléa Jelentősége. 

Aa utóbbi hét év alatt több kiaség megszüntette 
a régi ugar nyomásos rendszert; rmek természetes 
fo'yonráiya  képpen aa Igy f«laaabadult  területeken n*ţy 
leEdÜletet vett a lóhere, lucerna ós bükköny tarmela-; 
ls. Nagyon Bok gatda már a Bzántéföidin  fdmagkfva-
réket <s vet, hogy lápdaaabb takarmányt kapjon. 

Ö'veod >t03 a dologban aa, hogy tz említett lucer-
nát, lóherét ta tükkenyt gardáink már nemcsak tükir-
irálynak termeu, hanrm magnak Is, még pedig oly 
mértékben, hogy az a belső viirrnsgyii azük i^glotai 
bőveq fd-zl  és még eladtsra la jut Mir padig tz a 
gaidi, atioek ven eladásra lóhera ÓB lucerna m^gjs 
bizinyára mlsdan évben növeli, lóheri'sét ÓB lucarnifát 
és Így feltétlenül  intenziven gazdálkodik s nem szidja 
az ugar megszUatetéBt, hanem haasnát látja és örül neki. 

A nagy probléma — mert az — már meg van 
oldva, most csak rz arr3 való értolmes kis gazdáknak 
követnlök kell a példát, tanácsot ós támogatást nyúj-
tani azoknak, akik arra rászorulnak. 

E«B»1 kapcsolatosan természetesen felvetődik  egy 
lgja fontos  kérdés, még pedig a Baántófőldl  „fümagter-
asíléh*. 

Mezőgardaségl kameriok könyvel mutatják, hogy 
oj gypp léteal'ósérn éB legelók feljavítására  évenként 
100—150 ez?r lejt fiisttUok  ki fi'.magvAkér:,  tahit egy 
tekintélyes összeget. Ezen felül  1939 lg ong a Bz«bid-
kercBkedelem 1B nagy mennyiaéget forgalmaz  Ut. Éten 
össaegeket meglehetne menteni a vármegye kőagaada-
Bágámk, ha gaadálnk Is neki fognának  a fümagterme-
lésnek. 

A probléma megoldása végett foglalkozom  tg; n 
kicsi birtokomon a „fümagtermelésse'."  ls; Gyergyóanár-
h'gyen pedig Vormaler F.igyea vf  zs?ő gazda term:l 
t klntélyeB mennyiséget, sikerrel, baBBonnal és szakér-
telem cel. 

Az órtékeBitó? p?dig Igen e?yszerü, m<r: a K-imsn 
kész örSmmel veszt ât a ti rroelt mansy s-'g^t, uncál n 
inkább m^rt tapasztaltok, bogy az Itt termált mag lisat; 
cjlrázókép>ss«ge magas, Így használati értéke nagy. 

M .'gtmlltâsre érdemes, bogy a fümagvak  ára álta-
lában m^gas, különösen a kQifó.dről  vásároltaké, d3 
vannak naete^, hogv nem is lehet kapni. Ei év tavx-
száo rz á'«k 40-120 lej között váltakoztak kgr.-kónt. 

Jelen sorok írójának 1938-ban a csomós ebir 
(Dactylis g'omerata) kat. bo dra átsaámitva adott 400 
kgr. mot, a réti bomocsln (Pnleum pratense) p?dig 375 
kgr.-ot, csak 50 lejes kgr. k4nü ár mellatt ls 18000— 
20000 lej a termelt mag értéke ho'danként. La kell 
aaógeznem aat ls, hogy 1938 ban a fümagvak  általában 
igen gazdag termést adtak. 

Ez évben 1B aalntén elég jó, de mivel még a csép 
lést nem eBaki z iltük, a terméa mennyiségeit nem kö-
zölhetem. 

Hogy egy kla lendületet adjuik a fümagtormelés-
nek és megismertessük gazdáinkkal aa eijárási módo-
zatokat alc'ikon 4 jó gazdáiéi beállítottunk egy-egy 
kiaárleti toltpst, kölcsönözvén nekik a vetéahea azük-
°égeB magmennjiaéget IB A száraz és kedvezőtlen idő 
ellenére ls kielégítő eredményeket várunk. 

J ivó év tavaszán még több helyen fogunk  beállí-
tani falcaikon  ls hasonló kísérleti telepeket, hogy igy 
gardáink tazu'ván kedvot kapjanak 

A aaaksaerü fümagtermelóat  leírni jelen alkalom-
mal hosBBBsnak találom, hanem aa ea évi caépléai 
eredmények ismerete után aaándikrzom bővebben fog-
lalkozni vele. 

Azokat a gazdatáraalmat, akik szeretnének eszel 
aa „pprólékoa" mKakával foglalkozni,  felkérem,  hogy 
keressenek fel,  beszéljük meg a dolgokat a talaj eló-
késaltéfltól  aa aratásig éa értékesítésig, hogy Így ea 
által la e'őbbre vigyük aa oly nagyon óhajtott „csiki 
állattenyéBBtéa" ügyét. 

KOZÁN I M R E 
gaadamérnök, vm. gaad. felügyelő. 




