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fejlődés nagy tényezője.
fáradozik- A hozott ÉB hozandó intézkedések Németországba magánosok címére levelek esrei
utján a román munka elnyeri megérdemelt
jutalmát és igy a földműves osztály is arra a
színvonalra emelkedik, amely felé olyan régen
törekedett.

A mult hét.
— Az Amerikai Bgyesült Államok elnöke
a kormánypárti és ellenzéki szenátorok egyik
közös értekezletén riasztó kijelentéseket tett
az európai helyzetről. Azt mondotta Roosevelt
elnök, hogy az európai helyzet Bókkal veszedelmesebb, mint általában hiszik, mert Németország egy nap, egy hét vagy egy hónap múlva
már felidézheti a háború rémét. Ba a sötét
lehetőség nnponként megjelenik felettünk. A
levegő telítve van nyugtalansággal és bizony
talansággal. A helyzet kétségtelenül feszült.
Mégis lehet bízni abban, hogy elkerülhető a
háború kirobbanása.
Nloola* Cornăţeanu egyetemi tanár,
fOldmlveláaügyl mlnUater
— Csáky István magyar külügyminiszter
erélyes
hangú nyilatkozattal fordult a magyar
A román mezőgazdaság ssinvonalának emeközvéleményhez.
Az utóbbi időben bizonyos
lése , as irányító körök aprólékos és figyelmes
tanulmányozása után döntó fázishoz érkezett. erőltetett propaganda a magyar közhangulatot
Bt as eredmény elsősorban Cornăţeanu D. Nico- Németorsság ellen igyekszik hangolni és bizallaenak, a mezőgazdaság fiatal, hozzáértő és matlanságot szít a német-magyar barátság iránt.
energikus minissterének kőssőnhetó. As ó kez- A külügyminisster megnyugtatja az aggodaldeményezése, különleges hozzáértése és jó- maskodásra hajló magyar közvélemélyt és kiszándéka folytán a román mesógazdsság egyre hangsúlyozza, hogy a magyar kormány felejobb helyzetbe kerül. Most, midőn a termés lősségének teljes tudatával vállalja a külpolibetakarítás küszöbön áll, mikor a munka meg- tika irányítását.
— As olasz politikai körök ujből élesen
termi a maga gyümölcsét, Cornăţeanu miniszter teljes erejével a buzaértékesités kérdésén elítélik a legutóbb Franciaország felett végdolgozik. A szakminisztériumok támogató együtt- zett angol tüntető repüléseket, amelyeknek
működésével és a törvényhozó testületek ut folyamán az angol gépek a német határok
j&n a buzaértékesitési törvényt megssavazták. közelében haladtak. Oayda a „Voce Italiana'A Banca Naţionalahoz letett két milliárd alap ban kijelenti, hogy a tengely megőrzi hidegterhére az állam a nemzeti ssövetkeseti intéz- vérét, még ha a demokrata államokra föltétmények utján a köseljövóben már megvásárolja lenül vesztes háborúba be ÍB akarnák kényas első ötvenötezer vagon búzát. Bzzelabuza szeríteni. A bekeritési politika némi előnyöket
vagononkénti ára tul emelkedik a negyvenkét- mutat fel, de a demokraták nem számolnak as
ezer lejen, amelyet a minisztérium, mint alap- Islam és Japán óriási erejével.
árat állapított meg. A földmives osztály élet— Nagy feltűnést keltett az egész vilászínvonalának emelése érdekében a buzaérté gon annak idején az a hir, hogy Anglia a külkesitésen kívül a miniszter a más termények föld tájékoztatására propaganda hivatalt léteértékesítésére vonatkozólag is tervezetet dol- sített. Ahogy a hir a nyilvánossághoz eljutott,
gos ki.
a német sajtó leszögezte, hogy ez alkalo *mal
Királyi kesd^ményesésre és legfelsőbb is Angliának olyan irányú mesterkedéséról

érkeztek, amelyekben egy magát King Halinak nevező kapitány kOsölte a címzettekkel,
hegy az angol közvéleménynek az az álláspontja, hogy Ribbentrop, Oőbbels és a többi
német vesetök lehetetlen emberek. Hitlernek
magának — irta a kapitány — nincs sok ssava
Angliában. — A német sajtó a legerélyeaebb
hangon száll szembe az Angliából küldött propaganda levelekkel. Mindenekelőtt megállapítja, hogy az egéss rágaiomhadjáratot as angol propagandaügyí minisztérium agyalta ki és
arról maga Halifaz lord is tudott. Qöbbels dr.
nagy cikkben válassolt a vádakra és kijelentette, hogy Anglia tönkre akarja tenni Németországot. Az pedig, hogy Angliában Hitler szavának nincs nagy súlya arra a németek csak
büszkék lehetnek, mert Németországban viszont
Hitler SBava szent. Lessögesi a német sajtó,
hogy King Hall ssélhámos vagy hülye, amikor
olyan gyermekes kísérlettel foglalkozik, hogy
a német népet kormánya ellen fellázítsa.

Apróságok.
Csikvármegye nagy müvéaaeket adott a világnak.
Eaek közül a művészeink közül a csikmlndsaenti aaűletéstt Nagy Iitvár. már meghalt. Márton Ferenc featőművOBz (Cjtkazentgyörgy), Sildódl Lórlacz (Dltró), a
Kiváló Baobráea-milvész Magyarorsaágon élnek. Az
egyediiil Nagy Imre birkózott meg a fagyos-lelkű csíki
közönséggel és nem hagyta el ezt a főidet — Minden
caikl ezekeiy büaake lehet a fent említett nevekre. Aa
ecset, a ceruza, a VÓBÓ a keaükbőn dicsősége ennek a
napnet is, ahonnan el kellett vándoroljanak. Egyszerűen aaé.-t, mert senki sem lehet próféta a maga haaájában. Aauiáa ml sadke.yek különösen Igyekaaünk
aiöljárai euaek a híre* tételnek Igazolásában. Valóságos nemes versenyre szoktunk kelni abban, hagy alá
becsű.j ük értékeinbet éa megöljük teremtő kedvüket
már csirájában. — Dehát aa igazi tehetség utat tör
magának. Kl tudja, hátha fajtánknak Uyeu gáncsoskodna még hasznára la válik a teremtő, müvésal
pályáknak...
Ea a pár aor nem ia ilyen lamentáló teiméaaettt
gondolatot kíván elhinteni, A nyitott aaemmel való
járásnak azonban fel kell tűnnie, hogy például egyetlen
caikt templomban vagy máa lehetőségeink köaött aem
találkozunk ezeknek a sajátos, cslkl talajból kinőtt ée
vliághirüvé nőtt saékely művészeinknek alkotásaival.
Nam ls beszelve arról, hogy a tehetős lakáaok miképpen vannak tele aggatva a legfelháboritóbb .képgyűjteményekkel".
Egyszóval elkerüljük azokat a sajátjainkat, akik-

ben beszámolok kedves Viktor barátomnak, hogy csupa élet uralkodott, airt-beaaélt, gagyogott az emberimerre veaetett u'am, mit láttam, hallottam a tapasz- ség kis világa. Van Is gyermek ott bőven, legtöbb
családnak 7—9 gyermeke van, ott hála Istennek, aa
taltam.
Beszámoló levél a missziós körútról.
1. EIEŐ megállóm Clumeztl (Csornakor) volt. 8 1 - egyke nem uralkodik. A gyermeket Isten áldáaának
alalau (Szinlszló) aa állomása a váradl—szatmári vo- tekintik, meg ia látszik aa egéaa köaaégen. Igaal SBSKedres Szerkeszti ur?
nalon Caral Mare (Nagykároly) előtti második állomás. g.tay, koldm nlnca. Dolgoznak Íz szorgalmasan, munDrága, jó Viktor Barátom!
Már várt Gábriel János p'etáioB kocsival, hogy falu- kájukat Isten áldasa kíséri. Gyönyörű lovakat tenyétaBizonyéra nagyot néaett, mikor februárban meg iába vigyen. Baanlaalón benéatűnk Magyar Bálint költő- tenak, büszkék ls rá, a legényfia aazal megy katonákapta lapomat, melybon kértem, hogy féltett kincsün- p'ebánoehoa, hogy nézzen kl hoziáik ő ia a faluba e nak. Magható jelenaóg volt aa, mikor pénteken eete
ket, lelkünkből eaeretett a Balvünkön melengetett uj- küldje el Borsoa L xi káplánját gyóntatásban Begltsul. keidődStt a ktbékűiéa, elsőnek a plebánoa lépett az
R ág unkát, a Calkl Lipok-at majd huavét után küldje. A plébános nemcsak pónat költ, de vers ket la Ír, na- oltár elé a bocsánatot kért azoktól, akiket tudtán kívül
Lehet, aat gondolta, ez a ml barátnak megint nyakába gyon szépek, több verseB-kötete jelent meg már s megsértett a megbocsájtott aaoknak, akik eaetleg megvette a világot a elment kóborolni. Igaaa van. A vilá- forog közkézen.
bántották. Aat hizzem, nincs la a faluban eenU, aki
got nem vehettem a nyakamba, mert Igen nagy. De
Clumeztl (Ciomakör) rendezett, tiszta község, nem szaretné a papot vagy akit a pap ne aaeretne.
kötnyeu mozgunk ml barátok, mert hátunkon házunk mnakáa szorgalom, tisztes jó mód a becsületes élet Utána megaaólalt a harang, mely mélyen bele hara keblünkön kenyerünk a Dlogenesael mondhatjuk: benyomását kelti fel bennem. A lakósság mind katholl- sogta a szivekbe-lelkekbe: bókülj U. Szombaton délmindent magunkkal hordunk. Beindultam kóborolni, kuB a aváb, de csak aa öregek tudnak móg Így be- előtt látogattam meg a betegeket e öregeket.
mert Krisztus aaeretete Be, haj», kerget, hogy mentsük saélnl, a többi már elfelejtette. A plébános aalveaen
A plebánoa ügyeaen megválaaatotta a legjobb Időt,
a lelkeket, vadásszunk a bűnös emberekre. A nagy- fogad, meleg-kedvea a háaatája. Jó édeaany|a is eljött nagyböjt elejét: még nem lehet gaadaaágl munkát
böjt pedig a legjobb vadászati Idő, ea aa Igaal saeaon, Petreati (Mezőpetrlből), hogy a mlaaatóbtn részt vegyen, keadenl. Mihelyt tavaaaodik, apraja-nagyja munkához
mint télen a frissen leesett hó ntán mennek a lesi- huga B sógornője veaetlk moat a háztartást, mert moat lát, majdiem mindenkinek van kla szÖUŐsfÖldje, aat
puskások a nyúlra a más egyéb vadakra. A jó Irten kl kell tenni magukért, mert vendég van. Gábriel müveigetik. Tavaly saűk terméa volt, uáraz maradt a
nagy világában sok kétlábú vad van, soksaor kitör az Jánoa barátom komolyan vesal hivatását, .elkén vizeli torok, kevéa „gyIllat* (gyűlést) tartottak, mart bor
iatentelen s a vallástól elrugaszkodott emberből aa hlvel ügyét, templom éB lBkola: ea a két saent cél hljján aa nem érvényes. Könnyű, savanykás a boruk,
állati ÖBKtSn. Bat kell lefékezni; a vótkea embert kö- lebeg szemel előtt, eaért él-hal. Meg la látszik aa egésa kellemes üdítő, szomjúságot oltó ital. Pénat a nép nem
telességünk megeaelldltenl. Bz a misszió, eaért kell közaégen. A tomplomot vég a mentavárnak tekintik, ad ki toroköbllutóre, jó arra a via la. KeU takarékoskóborolnunk aa élet nagy oraaágutján, hogy tzent Pe- Balvea örömest keraalk fel bajaikban — Bzomonnágalk- kodni, hogy a aok gyermek jövőjét blatoBltsák. De
rec c atyánk példájára a gubblól farkas-testvéreket ban, mindig zanfolt volt aa Ieten háza a aaentmlaazló templomra, Iskolára aalveaen áldoa, ott nem „amuclg",
keaea bárányokká váltoataaank.
alatt Boldogaág a Igaal élveaet volt beszélni nekik, nem saükmarku, mert tudja, ha e két célra ed, IstenEzért voltam távol otthonomtól, cellám lett mlas- mert csupa zaem, fül volt mindegyik. Bevezetőmben nek ad. Sokat elbeszélgettünk, a derék lelklpásatorral,
BZIÓB utamon a plébániák egyes csendes azobája, hogy hangoztattam, hogy Cromaköeön a jó Isten békeközt, kit még 1927-ből Rfaaaaékről lamerek, miker a aaelelkeket mentaünk. Ha nem untatom a terhére nem boldogságközt akar létesíteni, mert abhoa nem sok gény Bóvágóknak hirdette Iíten vigaaaát; volt téma
leaaek, est nem ls isaretném, mert nehéa laane viselni, kell: megelégedés a békéa boldogság kla köze. Öröm elég, a nép jövője, gondja, buja, öröme. Ssájában a
meri kilóim ssáma a asásat meghaladta: ngy e levél- volt látni u anyák délutánján, hogy megtelt a templom,füstölgő oílbuk méltóságteljesen áll, mlat tapasztalt
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Asért aa érdekea népek sorába tartósunk. Hébe- derékazivü elit-nemzedék, amely átviaai aa életbe
hóba feledjük eaen a helyen a tételűnk Igazolását iskoláink lelkét, a lélekhez utolsó leheletig hü
képeső témát Egyéb Bem kell csupán rágódni rajta marad a a azerint teljesiti kötelességeit hitével,
és meglátjuk mennyi kellemetlen Igazságra jövünk rá. nemzetével, intézményeivel a minden emberrel
Régi keletű hibánk gyanánt emlegettettk teásom fel szemben.
_
aa, hogy mindenkor, minden nemsetl ügyünket egyenTudnivalók a jövő tanévre.
ként és külön-külön felfogásban ssoktnk megoldani.
Belrásl kérések as össaes osatályokba (I—VIII,),
EgyBBÓval aa Indlvldnálla bajiam adománya tnlteng valamint
vizsgára Bsóló kérések benyújbennünk. Nem látssik, hogy katona nép vagyunk. Nem tandók BBbárminemű
Igaagatól Irodába anguBBtus 30 lg. Kéréabírjuk a parancsot, a kaszárnya saellemet. Nam enged- mlnta BB irodában
kapható, kl kall tölteni ÓB bélyeggel
jük megkötni és befolyásolt magunkat senki Istenfiától. Nekünk olyan nem jöhet, hogy mi azt jónak, (8+1) ellátni.
A javitó vizsgák Ideje szeptember 1—6.
üdvösnek elfogadjuk. Főleg meg van a aalkra aalránt,
Az V. osztályba szóló felvételi vizsga (exahogy sorsdöntő pillanatokban millió felé való sséthnBássál töprengjük meg Bonunkat A magyar történelem men de admitere) Bseptember hő 6 án, BBerdán r?ggel
felemelő példáit presentálja ennek az előnyös tulaj- 8 órakor keadödlk.
Az I. oszt. felvételi vizagája Bseptember 1-én,
•
donságunknak. A ml ssámunkra BB egyBégOB IrányításBBlntén 8 órakor veszt kezdetét. A kéréshez
Dr. Deák Mihály hadirokkant főhadnagy volt. ban való blsalomnak lendülete meghalt. Szívesebben pénteken
saUletérl anyakönyvi kivonat, kerefztRégi kolozsvári patrlciua caalád gyermeke. A világ- ssoktuk alkalmas pillanatokban agyonütni vagy meg- melléklendők:
levél,
ujrco'tási,
állampolgársági és elemi iBkolai blzo
fúrni
mindazt
a
Bsemünkben
képzelt
előnyt,
Bmit
az
háború három doktorátussal találta. KIlátáBos, gyönyitvány (legalább a IV. OBBtályról). Utóbbit láttaegyüties
gondolkozás
és
fellépés
nagysága
igér.
Ugy
nyörű jövőt Ígért as élet. Megházasodott. Családot
lenni, hogy as llyenscerü átoknak felettünk mozza az állami tanfelflgye'ő, ha biivallásoa Iskolába
alapított. As élete telo volt napBÜtéasel, boldogsággal ssokott
való boteljesedéBét kitűnően ismerjük. Tudunk róla, járt a tanuló; ba államiban, akkor láttsmozáa nem kell.
— amikor reánksaakadt a világégés.
hogy nem tartozik az erények sorába. Meg 1B ssoktuk As I. cz'á'y felvételi tárgyai: román, msgyar, számDr. Daák Mihály aa elsó hívó szóra Itthon hagyta bOBsélnl annak végzetazerü csapását. Éa még Bem tu- tan, szóbeii ás Iráfbell a IV. elemi osstály anyagából.
fi ital feleségét. Éppen most huszonöt éve annak, hogy dunk segíteni rajta. Mindenki gondoljon utána annak, Síükséges, hogy a jelentkezők a nyáron alaposan gyaelindult a hősi kötelesség-teljesítés útjára...
hogy ebben a gondolat körben valóban léteznek olyan koroljak a romái, magyar dlktandó Írást ÓB az olvaAz életerős, tehetséges fiatal emberből hadi hibák, amelyeket kl kellene magunkból nevelni.
sást, n számtanból aa egytseregyet, a 4 alapműveletet
rokkant lett. Súlyos keresstet nyomott vállára a sors.
a a IV. oüBtályos siámtanl könyvben lévő példákat.
Dr. Deák Mihály elvesstette a bábomban mind a két
Az internátusba lehet jelentkezni szeptember 15 lg,
lábát éa karját...
ugyanakkor van ide a bevonulás 1B. — Ellátái havi
Csak a jó Isten tudja, milyen ssörnytt es a msg700 lej.
próbáitatás. Mi romániai hadirokkantak a magunk klA belrásl dlj 610 lej. As I. osztálvbau a tandíj
Aa évaárö adataiból.
Bíibb nyomorúságában Igyekeztünk minden saeratetűnkAs 1938—39. iBkolal évben beiratkozott 240 ta- 1000 lej, fenntartási díj BBlntén; a II—VIII. osztálykel körül vtnni eat as igazán nagy és hősi áldozatot. nuló, kimaradt 9, elbíráltak 231 ot. Fölsőbb osztályba ban a tagdíj 1000 lej. a fenntartási dl] 2490 lej. Ezen
Elmondhatjuk, hogy a végsetes elhagyatottságunknak lép 178, szeptemberben javíthat 47, ismétel 6.
kivül mlndan tanuló fél öl bükkfa áráhac — egéss
tökéletes együttérzésével, a közös sors ÖHBaefogásánaJr
Az I. osst. felviteli vizsgám, junius 21 én, jelent- évre ücóló fütéBl díjban, a belratáskor 400 lejt fiiét.
enyhítő balzsamával próbálgattuk gyógyítgatni as 0 kezett 45 tanulA, ebből átment 42, BBeptemberben Hí Időközben a dijakra voaatkozilag a főhatóság e^etgyógyíthatatlan sebét...
Ismét vtzBgézhat 8. Aa V. osztályba felvételire jelent- legeB Intézkedésére csekélyebb mértékű váltoaáa ál In A
Most a halál elintéste a problémát. Dr. Diák kezett 25, átment 16, javít 9. As érettségi vizsgára, 3lő, Id-jiben közölni fogják. A tan és fenntartói dijakMlbá'yt megváltotta egynegyed Bsásadoa földi szenve- miat már közöltük — 20 uj tanuló jelentkezett s ból blsoayoB hányadot elenged as Intézet ason Baegénydésétől. Iit hagyott minket, Itt hagyta küzde'mUnket 3 régi, sikerrel tette le a vlzsgit aa ujak közül 12, a sorsu jó viseletű és előmenetelő diákoknak, &fcik azért
as o-iztály-órtesltővel és szegénységi bizonyítvánnyal
a világháborúsak ez a megdicsőült katonája. Üres lett régiekből 1.
a toic kocsija, amelyből két mélyen ülő szeme, bárAa Idén la tekintélyes összegre rúgott a tan- éB felnzarolt kírésbon (az Igazgatósághoz Iniézve) folyasonyosan szomorú nézéBe ugy tört fel, mint a leg- fentartói dijakból való elengedés: 210.607 lej, az In- modaak legkésőbb szeptember 15 lg.
Később Jött kéréseket nem vessnek fijyelembs.
izgalmasabb vádbesaéd...
ternátus! dijakban adott kedvezmények összege:
Bukott taGu'ó kérése el ae fogadható.
As Ur bizonyára jó Bzlvvei fogadja és msgjutal- 103100 lej. Nemeaszlvü adnkofóktól jutalmazás colA VII. és VIII oBztály a kitouai előképrőaök
mazza Dr. Deák Mihálynak aat a hősiességét ÓB cso- jára ösBsegyült 17 495 le); est az Intését legjobb diákjai
dálatos vittzl lelkét, amellyel hussonöt éven keresatül kösött osztották kl. Mindasoknak, akik a Begélyesés- egyenruháját köteles viselni. As I—VI. osstályok taolyan felemelő módon hordoata világháborús Bobét. hes vagy jutalmazáshoz bármiiyen adománnyal hozzá- nulói a nyár folyamán ne csináltassanak egyenruhát,
Hisez'lk, hogy aa Isten D*ák Mihállyal szemben irgal- járultak, BZ intézet Igazgatósága őrzlote köszönet ót éB mert nsotleg megváltozik,
Szrp'.ember bó 15 én ünoepé'yea Veni Sauct», a
masabb less a Mennyben, mint amilyen a földön volt. igaz h&láj&t nyilvánítja. Valóóan as intézet — mindenféle anysgl és más válság kiiz pette — gazdagon adott tanév megnyitása, 16-án as előadások megkezdése.
Hi ehérő rendelkezések jönnének a tanügyi hatóaa ő szegénységéből. Vonzó példát mutatott mindenNem olyan nagy dolog. Asas, hogy rendes körül- kinek, hogy a legnehezebb körülmények kösött la, ságoktól, azokat közölni fogják a helyi lapokban.
Atl bővebb tájékozást akar, forduljon a főglmmények között BB volna. A hiba csak ott van, hogy Bserény, kicsiny esscösökkel mit tehet BB önseilenaég
icost nem veseife észre »z emberek. Mindenki el van éa áldozatkészség szelleme. S aki elfogulatlan szem- aázlum és aa Internátus igazgatóságához, akár saóbaa,
foglalva a maga bajával. Num törődik azzal, ha kidőlt mel tekint bele as Intését életébe, megalapíthatja, a'íár lráabsa: készséggel állanak rendelkezésre. (A)
mellő'e valaki. Érzéketlenül megy tovább. A piacról bogy az mlndon tekintetben feladata magaslatán áll
rövidesen el fog tünnl egy derék, muikáa kisiparos. Egyetlen negy oélba fut össze minden munkája,
B <-üilnte»i aa Iparit. N >m bírja tovább. L .^pitl aa minden fáradozása: hivő lelkű, tiszta erkölosü,
egéBz üaemét. H«a megy fsluil otthonába. — Tálán beosüietes, munkás, müveit ifjú nemzedéket adni
A csikazercdai mezőgazdasági katnarához
éssre sem veszi más cs9k na, aki nyl'ván tartja, hogy az egyháznak, ar. országnak, a nemzetnek és tárvsnnak móg azért szorgalmas, becsületes és olyan sadalomnak. El akarja órai es a munka, hogy végre beárkozytt jelentések szerint a Bzénatermés
képzettségű kisiparosaink, akiknek hiánya csak akkor ősi kathoilkua intézeteink falai közül egy egészen uj betakaritána mpg folyamatban van. Az 0!t mentűnik mijd assmbs, ha n6m lesznek. — Ilyen kiváló nemzedék kerüljön ki, mely világos öntudattal a
sz»kemb<:r8ck BocsVor Imro gép- és nutósserelő, skl egész lélekkel kapcsolódik bele a vallásos élet tén fekvő, rendes körüimények között kitüaő
hsza megy Cslkszentgyörgyre. A gépnek, as autónak mindenütt neki lendülő újjászületésének hóditó minőségű és nagymennyiségű takarmányt hozó
o'yan tudását veszítjük el, ami közBzűkB#glet volt és áramába; nj nemssdák, melyon ez Iskola vallás- területeken már be is fejeződtek az első kapótolhatatlan ebben a ml klB körzetünkben. A szak- erköical nevelése nem máz, ami az életban BB OIBŐ szálással járó takarodási munkálatok. Az eredladáeon kivül pedig egy sserény, kötelességeket Ismerő, sséifuváara lehull, hanem amelynek szemében a mény ugy mennyiségileg, mint minőségileg
öntudatos éB jóérzésű emberrel la kevesebben lessünk. katolikum, mint győzedelmes világszemlélet éa jóval alatta maradt a kívánalmaknak. A széna
U$y-e nem néz kl olyan nagy dolognak BS eBet, Ped g mélyreható vallási élmény mindörökre életprinoihalálosan komoly, ahogyan lisean sz élet arra kény- pium és vérkeringés; nemzedék, melynek lelké- mennyisége ötven százalékkal kevesebb a taszerig hrgy elhagyjuk heiyeioket, hogy uj életlehető ben a Végtelennel való kapcsolat nem néha fel- valyinál. Minőségét az utóbbi hetek esőzései
villanó reminisoentia, muló emlékezés, banem élő, gyengítették. Havasi kaszálókon jobb a helyzet.
Bégek felé változtassuk Bonunkat.
zugé, elevenen ható életáram; tiazta azemü éa
nak művészt lelke a leggyönyörűbben álmodja meg
éa vlaal bele aa anyagba a faji knltnránk halhatatlanságát Kdrdeate-a meg valaki Mirton Ferencet, Slklódl
Lórlncaat, Nagy Imrét caak egysser aalránt, hogy támogatáaukhoa miképpen lehetne hoszi Jntnl.
Ne menjflnk maaaae. Moat aajlott le kÖBÖttűnk a
Kathollkna NópsBÖvetsóg nagy kongresaanaa, amelyről
annyi aaépet Saaielrtnnk magunk la. Jutott-e eaaébe
példánl valakinek aa, hogy a kibocsátott meghívó
címlapját, calkl művésznek kellett volna Bdnla. Pídlg
akármennyire nem hlazűnk magunkban, — esküasöm.
hogy Krlaatna éa a gyermek vesérgondolatát vetítette
volna magából olyan mélyaéggel, mint amilyen tlaateletremóltó Igyekezettel nálunk ní'köl 1b mograjaotatott.
•
*

A főgimnázium köréből.

Helyzetjelentés a csikmegyei termésrííl.

!siklatva bosszúságait, rcert es Is akad, a füstkarikákba kodik ősei vallásához, kultúrájához és ssukáaalhos.
'ujja. Tő e hallottam egy eredeti ezak kifejezés magyar Megállja mindenütt a helyét, némán eJvísjl minden
meghatározását. Használják gyakorta valamely saakbaa szenvedést, mart az edil lelküket, Jellemüket. Szeret
a járatlanság kifejezésére a „latens" B'ót, ezt ő ."zak- lmádkosnl, énekelni. Valami fenséges élmény hallani
meflV-mk mondja. ÜjyeB nyelvújító, mert fedi a való a zíufolt templom népét énekelni, sekrestye, kórus,
ságot, Csomakösből pap, apáca IB került kl; nem Bal- ssentély, temp'om-otajo mind-mind tele hivő embereknélja ott a Bsílő Istennek adal gyermekét. Moat ls kel; BO*tai vaunak, kicsi lett a templom, nem férnek
Pficcfiagor litván kis pap volt otthon, segített a el bennr; egy éraés hatja át óket: aa Istenbe vetett
misszióban saeutolvaBót a keresatutat végezni. Biteg- hit. bgy aztvvé, egy lé'ekké vált aa egéss hitközség.
szabadságot kapott. Gyógyítsa meg a jó laton, szivem- Az énekben a felnőtt, a világháború vérsivatRrábau
ből kívánom, mert oly készséges lélekkel állott segtt- dicsőségesen küzdő férfiéi vezetett 0 yan megható,
eégnmre I«t-->n figye előmozdításában.
mikor ezek az élemedett emberek olyan igaal bensőjükMuaka volt elég. Nyolc asp alatt I J ten lgéjéctk bőt énekelték a szép nagyböjti éneket, a szövegét Itt
mugla kikelt, fslnőtt, megérett, a bűnbánat busakalá- adom s eszel az első állomáshslyemről a közvetítést
szána!; learatásáhos kellett munkás. Kértünk as aratás Is befejezem.
Urát B küldött la. Borsos Elek barátom Bsantalóró'
1. Mtgasan áll a Gilgota ormán
szívesen átgyalogolt többszőr a a Mezőfényen kisegítő
A ssent keraszt, elhagyatva, árván.
lóikéra IB, Műller György mindig átjött. Pedig nskl 1B
Caak egy aagyal Blr zokog magában,
sok munkája volt, de kiszakított BB Időből a örömest
Elhagyatva néma fájdalmában.
aeglt?tt. Addig szogóny Márton Józsi kollegánk, a csaOh, ha akkor ott lehettem volna.
cáloel plébános türelmesen ült a kolossvári dntylban.
A jó Isten fizesse a segítő munkástárBalm segítségét.
Folyna könnyem, mintha aápor folyna,
Minden csepp vért BsáBBBor megcsókolnék,
Vasárnap délben fejestük be nagy, ünnepélyes
keretek kösött a mlssslót. Hétfőn reggel lovBsbandérlum
S el nem mennék soha többé onnét.
klBért el a Bzanlsslól állomásra Legszebb lovakon a
2. Vártól ásott keresatfa ágára
legügyesebb a legderekabb legények vettek körűi alűlAa angyalnak könnye csordul rája.
hátui, Jobbról-balról közre; büsskén, délcegen haladtak
Saánva néz a tövla koronára,
Saanisalón keresztül, hadd lássák a más falusiak ls,
hogy Csomaköa lakéi tudják, ml a becsület, máskor
Melytől elhalt az angyalok Ura.
ls „kidukált" es a becsűletadáa annak, kl lelkűket
Oh, ba vele ott lehettem volna,
köaelebb vezette a jó Istenhez.

Mindig hálta ttsatelatţel a boldog örömmel gondolok viaasa Caomaköare. öatndatoa nép, moly ragaaa-

A betakarításnak az időjárás is kedvez. Általában az idai szénatermés a tavalyinál jóvai
alól marad. A kalászosok közül a rozsok érö
féibsn vannak. Alacsonyabb fekvésű helyeken
a szalmában és kalászban egyaránt kitűnően
fejlett, rozsok a juniusi fagy következtében
ablakosak. Senki sem gondolta volna, hogy a
zab, ami junius 7-ike körül még szárba sem
szökkent, szintén megsínyli a fagyot. A fagy
következtében rosszul fejlődik a zab is és igy
rozsban és zabbau a közepesen jóval alóli termésre lehet számítani. Ezzel szemben a buza
és árpa szalmában és kalászban egyaránt jól
fejlett. Szemzése kitüaő. Ha a közelgő aratási
időszükbun megfelelő időjárás IBBZ, a közepest
meehsladó terméseredményre lehet számítani.
A krumplit a junius 7 iki fagy 2—3 héttol
visszadobta a fejlődósben. Bűtől eltekintve,
eddig igen jó termést igér a burgonya, különösen ott, ahol a gazdák nem sajnálják a harmadik kap lást. A mesterséges takarmánytermés jó. A lucernával és lóherével bevetett
területeket sok helyen már harmadszor is
kaszálják. Ha augusztus folyamán szép időjárás lesa — jó és bő here- és Iucernamagtermésre lehet Bzámitani. Az utóbbi hetek esőzései következtében a legelőkön dúsan nő a
fü. A jószágok bó táplálékot találnak. Eiiel
kapcsolatosan meg kell jegyezni azonban, hogy

Folyna könnyem, de nem soká folyna,
meglátszik, mely falvak éB gaidák gondozzák
Meghasadna, megrepedae Bzlvem
Ott ukogván a komat tövében. (Folyt, köv.) szakszerűen legelő- éa kaaiálóterOletelket,

30. Oá*.
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• z Erdélyi Mazeum Eegyesnlet
gy.-Bzentmlklósl vándorgyűlése.

Népsaövetség dalárdája Bálint Ákos helyi aenr>z rző- nek néháiy leveleaőlapot. Mindezek ellenében pedig
nek erre aa alkalomra eaeraeU „Gyilkostól aaooáta*- á landó porfelhőben tartják a várost Aa la elvitathaJát, mely a Gyilkostó keletkezesének történetét foglalja tatlan, hogy városunkat a Gyilkostó aa oraaág egyik
AB Brdályi llnieam Egyesület választmánya még magában.
egdrájább városává tette. Mert piacunk caak mint
B tavalyi tordal vándorgyűlés dlazüléaén BBÓ?»! «'.hangáru közvetítő jöhet aaámltáaba, hiaaen tudjuk jól, hogy
aott és Írásbeli meghívásra elhatárosta, hogy idai vánzöldség éa élelmlaaerekkel minket la a aaáazrégenlek
dorgyűlését nngnsitns 27, 28, 29 ón Gyergyó*z ^n'.miklátnak el, gyümölccael pedig Udvarhdly megye, majorHJHSBU hallgat ál után, hivatalos uíon la, újra ság eB tejtermekek teren meg BékáBBal nem tudjnk
léBon rendeli meg. A gyergyésieatmlk óslak már nagyban késaűlnek krdély legrégibb magyar tudományos közénk dobattak azok a kérdések, amelyek népűnk felvenl a versenyt. Ml marad tehát végeredményben:
intézménye vándorgyűlésének méltó keretet adni. As életlehetőségének legégetőbb BBŰkaégletelt képezik a néhány penaiótulajdonos, a benzin éa levelezőlapok.
előkésaltö biaottságban Vákár Jóisef örmény saertar- amelyeknek Jó megoldása éa megfelelő éraékkel való
Tehát aa Idegenforgalom fejlődésével párhuzatábu róm. kath. plébános, pápai kamarás, Dr. Csiky felkntatáaa ugy egyedeinkre, mint közületeinkre való mosan arra kell törekednünk, hogy városunk saját
János orvos, alelnök és Dr. Caiby Andor ügyvéd, nyng. tekintettel legsúlyosabb faladatunkat képezi. E kérdé- Ipari és meaőgazdaBágl termékeivel láthassa el a Gyilvárosi tanácsos, titkárral aa élén résat vess Gyergyó- Bek legfontosabbika népünk gazdasági megszervezése. kostó BBŰkaégletelt. Ezt pedig ngy érhetjük el, ha oda
szentmiklóz magyar társadalmának minden vesetö tagja,
He a dolgokat al»poB vizsgálat tárgyává tesuaük, tudjuk fejleBzteni meaógaadaaágl szempontból, bogy
felekezeti éa társad ilml álláaára való tekintet nélkül. azomorusn kell tzpaaztainuek, hogy gazdasági meg- ne szoruljon egy-két nélkülözhetetlen cikken kívül,
A saűkebkkörű blaottaággal inalna 22 éa 23-án Dr. szerveztetéaűnk jóval mögötte maradt akár társadalmi mindenét Idegenből beszerezni.
(b. a.)
Kántor Lajos B. M. B. titkár a helyaalnen a vándor- akár ku'turálla szervezeteink azluvonalának, habár e
gyűlés kivitelére vonatkozólag mindenben megbeBzéléat toreken la még Jelentékenyen aok tenni való lenne,
Vidám sarok.
folytatott s a halyl rendezóblzottság gocdoa éa Ielkea hogy klegésaltbesBŰk a kevesek kitartó, Ielkea muakája
munkájából Ítélve, előreláthatólag a vándorgyűlés aa folytán Itt-ott mutatkozó csekély eredményeket.
ElaaOláa.
eddig megszokott fényes erkölcsi alker jegyében fog
A fiatal földbirtokos megtekinti aa épülő tehénGazdisági szervezetlenségünk legfőbb okát sajnos
lefolyni, áa B. M. B. kiküldöttel auguutus 26 án ér- abban látom, hogv akik rendez itt anyagi körülmények iatáliót és fejcsóválva BBÓI oda a csordásnak:
hezaek GyergyÓBzentmlklÓBra Br. Jóslka Jánoa alelnök köaött élnek, ezek között igen kevesen és ritkán akad— Nem lesa alacsony aa Istálló ajtaja, Mthálybá'?
vezetésével. A rendezőblzotteág Dr. Gaal Alajoi orvos nak olyanok Is, akik a maguk ciekélyke gondjalkat
— Dehogyis alacaony, nagyságos uram.
Irányi :áaával mŰBoroa estet renden a vándorgyűlés aaiveBen tetéanék meg a fajtestvérelk létfenntartása
— Hiaaen alig férek be rajta.
tisateletére.
érdekében létealtendő Intézmények (fogyasatásl éa érté— De nincs la akkora ökör aa egéaa világon,
A dlBaüiésl előadást dr. Tavaaay Bindor bölcaé- kesítő, hitel éa máa ágaaatn ssöveikeaetek, valamint mint a nagyaágos uram.
Bz^t, nyelv- és történettudományi Bzakosztályl elnök gazdasági egyesületek Btb.) erkölcsi és anyagi támoBaróton tőrtént.
tartja „Aa emberfilozofia! értelmezése" elmen. A szo- gatásával.
—
Nénémaasaony
lelkem l Nem tudná megmakásos kizebld*n az EME alapítójáról, Gróf Miké ImréMár rég elérkezett az Ideje, hogy e téronls észhol lakik Dr. Incae ügyvéd ÓB Vallca főről Dr. Balogh Ernő természettudományi szakosztály- ben térjünk, helyzetünkről helyes képet alkossunk ma- gyarázni,
ur?
elnök mond se r e j beszédet A vándorgyűlés alkalmából gunknak és Jövő lehetőségeinket megfontolva, értékeink mérnök
—
Várjon SBa egy kicsit I Az uram ehelyhe Itt
aa E. M. E. megkoszorúzza Karoly Lajos volt kaco- megmentése érdekében mfgt'gjtink minden lehetségenok, caikBomlyó'. gimnáziumi Igazgató, Görög Joachlm sei. J tvalnkat, közkincseinket tcuu'juk meg kellően leaa s magát aaiveBen elkonaerválja bezsik.
Köhögés nsm savarja a gőbét.
volt kanonok, örmény szertartású rom. kat. p'ebános értékelni, legyurk azok akár sceüeai, akár anyagi
(!a
Fejér Divid volt orvos sírját. Mindhárman el- jellegűek s csak olyanoknak edjnk kvzére, olyasokat
Ezőat köhögök — mondám a szíves szállásadó
évülhetetlen érdemeket aaereatek Gyergyó vidékének válasszuok azoknak gondozáséra én kezelésére, akik gazdámnak aa egyik faluba. Nem fogom-e maglkat
társadalma felemelésében e Intézményeinek felvirágoz- arra ugy szellemi, mint erköicsl tekintetben ütik a aavarni az éccaka?
tatásában. A megkoszorúzáskor megemlékező beszédet kellő mértéket s nem használják aat önző anyagi ér— M&nköt egy cseppet aem I Teaaék caak bátran
mondanak Dr. Cslpak Lajos, Dr. Benke Antal éa Dr. dekeik kielégítésére.
köhögni I Ugy ahogy csak tud, met kutyánk ngy ainca
László Dezső.
Ha megfigyeltük, meggyőződhettünk arról, hogy a legalább a róka nem hordja el a tyúkokat.
A vándorgyűlésen a köaetkeaő eláadísok lesznek: — e fát nem ls számítva — milyen nagy kereslet
Vlaasavag a góbé.
I A Bücsésaet, nyelv- éa történettudományi szak- volt mezőgazdaa'gl termékeink (burgonya, szén», zab,
—
Olyan
fene
rusnya hegyen laktok Gergé, hogy
osztály elősdásal: 1. Bálint AkoB: A aaékely népdal árpa stb.) Iránt, melyeknek eladása egv jól megBaer- mikor a tyúkotok tojik,
acakót kell akaaaaatok hátul
(B egybáai ének fejődése. 2. Bálint Vilmos: Kaftán- vezett értékesítő szövetkezet helyett 2—3 közvetítő alája, mert ha nem, a tojáa
béhengeredik hozzánk, —
kstula. 3. Bányai Edit: A aaékely nól népviselet. kezén jutott el a vevőig. Miért ne kereahetnők meg aaúla a völgyben lakó a hegyi
komájához.
4. Dr. Jenesé B emér: Ady. 6. Kelemen Lajos: Gyergyó ml magunk vagy egy e célból létealtendő Intézmé—
Bia'
aa
igaa
Danii
Ea
ea tapaaatalám, hogy
műemlékei. 6 Molter Károly: Nyelvünk szépségei. nyünk aa utokó vevőt, a tényleges fogyasztót?
amikor nem akasztunk acakót, mindétig nektek tojik
7. Reiechel Arthur: Kö'casy. 8. Dr. Szabó T. Attila:
Komoly szakembereink szinte '/, évtizedes pon- a tyukunk.
A népiség jelentŐBége éa hatása a művelődésben. — tossággal bejósolták aat aa Időpontot, mely f&késale9 Vákár J)ZB6f: A gyergyószentmlklósl róm. kath és telnk, erdőségeink végét Jelenti. Mi IFBZ népünkkel
örmény kath. templomok története. 10. Vámszer Géza: azután. Bzt jól meg kell szívelnünk, amíg nem késő
A gaada öröme, bánata Bsoroa összefüggésben
A gylmesl csángók (vetített képekkel).
és aa arra hivatottak tegyék meg a Rzükséges bátor
II. A terméBiettndományi Bzakoaatály előadásai: kezdeményezést ÓB bizonyos, bogy jólrdulatu neki- van a mindenkori Időjárással. Egéaa évi fáradoaáaának
1. Dr. Balogh Ernő : A gyilkostó éa sorsa (vetített ké- lendülésükön Isten á dáza Ioaz. I;t aa Idő, moat már gyümölcsét állandó veszedelemmel fenyegeti aa Idő(b. a.) járás BzeEzélye. Nam eaoda tehát ha a gaada egyik
pekkel. 2. Binyal J4nos: Cslksaenttamás márvAny- láaennk hozzál
aieme ejéai nyáron át a felhői eget figyeli.
tpVpe (vetített kopekkel) 3. Dr. GergMy Janó: SzáAaonban ma már a puiata figyelések nem elégzadunk fizikai alapgoodo'ata 4 Husa Ödön: A termő
ségesek, ma már pontosabb Időjárási adatokat kíván
tai»j élete (vetített képekke) 6 Dr. Tulogdy JánoB:
A Békás aaoroB (vetített képekkel).
Drlmba ezredes, megyénk agllla főnöke, a közel meaőgaadaságl tndomány; nem elég csak azt tudnunk,
esett aa eső, tudnunk kell aat ia mennyit. Erre
III. Az orvostudományi Bzakoaztály előadásai: múltban városunk fejlődésétől la Igen aaép» nyilat- bogy
pontos
esőmárő késiűlékek vannak, amelyek miümétekozott.
Kifejtette,
bogy
íp
ugy,
mint
Csíkszeredát,
1. Dr. Csiky János: Adatok a gyergyói nép táplálko
rekben
pontosan mntatják, hogy egy biaonyoi területre
városunkat
is
caak
Idegenforgalmi
alapon
lehet
fejleszzásához. 2. Dr. Gaal Alajos: Egy láthatatlan világeső esett
hatalom (mikroorganizmusok). 3. Dr. Kelemen László: tenl, Jelenlegi körülményei köaött. Minél saebbó és mennyi
Ea a gaadára nóave Igen fontoe, mert a talaj
Az öregedéa problémája. 4 Dr. Koleazár Láaaló: Aa kellemesebbeké kell tennünk eaen városokat — monulkat pz egyén életében (vetített képekkel). 6 Dr. Pa- dotta a megyefónök — hoey Idegenek szívesen és tö- mtveléard és a termelendő növények megválaaatáBára
tftfcy Jenő: Művészet »z orvostudományba. 6 Dr. Pé- megesen kereaaék fel a minél hoacaabb Ideig tartóz- döntő befolyással van. Da nemcsak aa eaő, melegek,
kodjanak nálunk, mert nekünk a tömeges látogatások fügyok egyaránt jelentékeny tényezői a termelésnek.
té; ffÍ Pá!: Időjárás ÓB betegségek.
nagyobb jövedelmet, fejlődési lt hatőaéget, életet jelen- A hőmérők itt a megfigyelő esaköaök.
IV. A jog- ÓB társadalomtudományi Baakosatály tenek. Aa utolérhetetlen szépségű Gyilkostó közelében
A gyakorlati haazon elérhetése cél|ából aaűkzéges,
előadá'&l: 1. Dr. Albrecht Dazaő : A társadalmi kö- fekvő várost Beépíteni, csinosítani kell. Ezért Gyergyó- hogy ugy aa esőméréssk, mint a hő lngadoaáaok megZHs4?3 a!»pjtl. 2 P. Lukács Mansvét: Küzdelem az aaentmlklÓB részére la 400 uasr lejas segélyt kértünk figyelései rendszeresek és pontosak legyenek.
hltoholimua ellen. 3. Dr. O^erding József György ; a mlclBaterlnmtól. Minden reményünk meg van — feEzért EzUkséges minél több Időjárási megfigyelő
a Slcu'icidlum népe. 4. Perjéssy Jinos: A Székely- Jeate be nyilatkoaatát — hogy aa összeget megkapja állomás létfBltése, ami aemml különösebb költséggel
föld szövetkezete). 5. Venctel József: Adatok Csik- a város.
nem jár.
vármegye gaadaBágtörtÓBetéhea.
tndom, hogy a Bukareatl Központi meteoroNem tudjuk eléggé dicsérni Drlmba megyefónök logiei Ugy
A vándorgyűlés méltó megrendeaése céljából a elgoadolásalt
állomás készséggel nyújt támogatást a hozzá
a
csak
bálával
tartoznak
városunk
Jövője
gyergyóaaentmiklóai előkészítő bizottság rendeaőblaotttett fáradozásaiért. De engedje meg, bogy fordulóknak.
Bággá alakult át, melynek már 1B mintegy Bzáz tagja van. érdekében
Minden községben, de legalább a köspontokban
néhány
Jólndnlaln
tegyünk ml ls, akiknek
A helyes mnnkabeosatás céljából egyúttal kilenc aaintén szívügye a megállapítást
kellene egy kisebb időjárási megfigyelő, hogy as eaők
város
fejlődése.
albizottságot alakított, mlndenlkaek élén egy-egy orz
mennyiségét eaetről-eBetre mérje éa eat a gaadák tuA Gyilkostó „felfedezése* óta városunk idegen- domására hozza. Ugy Bslntén a legnagyobb éa legtályvezetővel.
forgalma
rohamosan
fejlődésnek
indult,
annyira,
hogy
Aa alblaottaágok közül külön megemlítendő a
kisebb hőmérsékletet
kiállítási alblaottság, mely néprajzi, báaliparl és egy- ea már jellegét 1b kezdi átalakítani. Ea némileg pó'.o'ná
Aa iskolákkal kapcsolatban ez Igen könnyen keházmüvíBaetl csoportokra oeallk. Klá'litás tárgyát fogja ls a végzetesen legyengült Ipart ÍB kereskedelmet, resetűi vihető. Bágen Somlyón a gimnáziumnál volt.
képeid — amennyiben arra megfelelő Jelentkező sajnos azonban még sokáig kell várnunk, mlg megél- Mi nincs.
akad — Csikvármegye fürdőlnek ÓB termésaetl szép- hetést biztosíthat aa általános néprétegeknek.
Gyergyóazentmlklóaon ugy látaaik moat van, mert
Mindjárt tla éve annak, hogy a fakereskedelem a lapok igen helyesen időjárás adatokat közölgetnek.
Bégeinek öBBaea propaganda anyaga éa pa'ackozható
borvlzel, valamint külön csoportokban bemutatja a hanyatlása ntán a város figyelme telJeBen a GyllkoBAz elemi iskolákban IB megcsinálható volna, ugy
blvatáBoa éa műkedvelő fényképéaaekaek Csikvárme- tóra terelődött, mert egy leendő biztosítékot látta benne Is a törvény a felső osatályokban a gyakorlati oktagye különféle termésaetl szépségeiről felvett kiállítási gaadaságl újjáéledésének. Mindent megtett, hogy a tót táat szorgalmazza, ea pedig ebbe a keretbe eaoroaan
anyagát IB; éppen eaért a rendezöblaotteáj már most bekapcsolhassa aa ország Idegenforgalmába. Ai ered- beletartozik.
felkéri mindazon fürdő ÓB borvíz tulajdonosokat éa a mény hamaroaan mutatkozott ls, mert volt olyan idény
Milyen Jó lesne, ha a nem régen megyénket la
hlvatáBos éa műkedvelő fényképésaeket, kik a kiállí- ÍB, amikor a tó vendégforgalma olyan nagyra emelke- Bujtotta fagykárok mérvéről, okáról éa aa ebből ezártáson résst óhajtanak venni, hogy ebbeü saáadékukat dett rövid Idő alatt, bogy dacára akkor már 36 mo- maaó károkból ponteB feljegyaéaek maradhatnának az
jullus bó 25-lg a rendeaóblzottság központi Irodájában dernül berendeaett villa állott a vendégek rendelkeaé- utódokra.
Gheorgheni, atr. Regele Ferdinánd No. 18. Karácsony sóre, férőhelyet alig lehetett kapni. Da niaaük, hogy
Az nem elég, hogy kesergüuk, sóhajtoannk a fagyAntal elmére bejelenteni aaiveakedjenek, ahol a vándor- eaekből ml haazoa van a városnak P Meg kell állapí- károk felett, hanemfigyeljünk tovább, mUy mértékben
gyűlésre vonatkoaő mindenféle felvllágoaltáa kapható. tanunk, nem la BBÓIVB arról, hogy a békáal szoroti ut állóbbak növényeink, főleg a pityóka helyre, aa éréat,
A vándorgyűlés befejeséae után (lugnsetUB 80.) elkéaaltéaével la aokat veszített Idegenforgalmi Baem- a termés mennyiségét, minőségét mily mértékben befolyásolta. Vájjon későbbi vetésekkel aa Ily fagyokat
megfelelő Jelentkeaéa eBetén a rendeaőblaottaág társas pontból — nagyon kevés.
kirándulást tervez a Gyilkostó, Boroaék, Egyeskő ÓB
Vegyük caak sorra: A vendégek, kirándulók a nem kerülhetjük-e kl, atb.
Balánbánya vidékére, amelyekre való jeleutkea&aeket Gyllkostóhoa mennek és nem a vároaunkba Jönnek.
Ahol vannak eBetleg megfigyelő állomások, aa
a rendeaőbisottaág anguutns 10-lg kéri.
Itt eaetleg benaint vesznek fel, bogy mindjárt adatokat hoaaák a gaadák tudomására, mert esekre
A GyUkostóra vonatkoaő Bsakelóedáaok kertté- tovább Is mehessenek, legjobb esetben egy-egy süte- nekik nagy szükségük van.
Szőke Mihály,
ben fogjn bemutatni n gyergyóaaentmiklóai ront kath. ményt ls elfogyasataaak a cukráiadákban vagy vesz-

A gyergyói magyarok kenyere.

Az időjárás és a gazda.

A uilkostói ideceirgalom árnyoldala.
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— Haláloaáa. Brassay Inra cilkdánfalvl plébános jullui hó 16-én, 61 évea korábm, pipságáaak
81-Ik évében elhalt Cslkdánfal'án. Tame^ésa ţu lua
hó 17 én ment végbe a kerületi p»pság és a hívek
Igen nagyszáuu részvétele mellett.
— Eljárás Irredenta dalok miatt. H>mpoth
Jizsef dltról lakóa ellen eljártat indítottuk. A felje:»^téa adttal aat állítják, hogy Hompoth, Btjkó M^rto.i
tanító és mnnyasszonya államelleuez nótákat éaükeltek.
Több tanút hallgattak kl aa üiyben, amelynek Roráa
Petrar Blmon. Sárban János, FdlBp András és Fdlöp
Farenc megerőaltették a vádat.
— Lopáa. Hubert Dávid béká»l fűrészüzeméből
elloptak egy drága köszörű-követ.
Hajtóvadáasat hajtók nélkül. Calktaplocza
éa Somlyó közbirtokosságai megkeresést intéztek a
helybeli vadásztársasághoz, amelyben arra kérték, hogy
az elBaaporodott farkasok ellen tartsanak egy nagyobb
hajtóvadászatot. A társaság kötelességszerűen vállalta
a vadászatot, amelyhez hajtőkről a fennti közbirtokos— Petőfi emlékünnepély. Petőfi Sir dor halá- ságoknak kellett volna gondoskodni. Mult vaaárnnpra
lának 90-lk évfordu'óját ebben ea évben aa eddigieknél tűzték kl a hajióvadáseat napját és azon aaép száma vadásztársaság tagjai. Nigy voit
Is nagyobb keretek köaött ünnepli meg aa Itt élő ma- mal jelentek
gyaraág. Calkvérmrgye magyarsága 1B méltóképpen aronban a meglepetés én felháborodás, Pmikor kiderült,
Igyekszik kivenni résaét a nagv költőnk halálának, e bogy csupán egy-két lézengő hajtó jelent m?g a vafzahadaág lánglelkü lantosának ez évi emlékünnepén. dá zatoa, amelyet emiatt megtartani Bem lehetett.
A f> héregyháel c^tamezőre ju'lus 30 án elzarándokol
— Köasőnetnyllvánltáa. Mindazoknak, stlk
a Csíkszeredái Dsl- és Zeneegyesület nagyszerű felejthetetlen térj-m, Farkas Nándor tuánádfürdől álloegyüttese. A dalárda, Sarksdi E ek vezetésével a Ko másfőnök temctíT'n r'BZtveMet, virágot küldtek, r -pzdálv Zoltán: „Székely keservet" cimü müvét adja e ő vá'.ükft fejezték ki H fáidalmuakbaa o^ztoa-ak, ezúton
a Pe ófl emlékműnél rendezendő ünnepségen, mlg mend háláB köszönetet öir. Farkas Nándorné éa fi*
ugyanaz nip este a segesvári vároabáaa színházter- Gábor.
mében tartindó emlékünnepen Kodály Zoltán : .Mátrai
— Járvány as oltl rákok köaött. E;ybdképek' cimü karmüvét énekli. — Nagy teljesítmény, hingaó jelentések arról BzAmoIoak be, hogy SB oltl
amire a dalárdánk most vállalkozik. Namciak arról rákok kötsöit valami járvány pu?z;lt. Az 0:i viz:;ne<
van saó, hogy ennek a vármegyének képviseletét egész ho?ei4bsn a m?ţye területén a rácokat megellátja a segesvári találkozásban, de az a müvétzi dögölve találjik a jukakban és CBtláBEak vannak inszínvonal, amellyel a cslkl daltu'turát ott bemutatja dulva. A megyei halászati felügyelőjég mlDden Intézaalotén megérdemli a szeretetnek és elismerésünknek kedést m?g t^ti, hogy a rákok elhullásának okát felkifejezését. KlBérjük el dalárdánkat minél számosab- derítsék éa megállapítsák hogy n6ra fertőző e emiatt
ban ebben a kulturális feladat-t tnlj^gttő hlvatáaábno, az Olt vize. Addig ls a lakóanág fi <yelmébe ajánljuk
ha máatéppen nem tehet akkor lélekben járjuk meg est a jelenaégat és megfelelő óvatosságra intjük a
ve ük egţUtt eat B minden magyar salvhea olyan közal fürdőüőket, nehogy fürdés közben eihuí'o'.í rákok pánálló utat.
céljaitól származó sérülésektől bajok Baármazzanak.
— Primioia. Fülyó é-1 juliui hó 16 án, a mnlt
vaaárnap, mondotta első szentmiséjét a cslksomlyól
Románia.
F*rencesok templomában városunk saüiötte, Bőszek
LÍBBIÓ, Buezfk Gyula főgimnáziumi tanár fia. Macu
Ministerul Instrucţ;unei
dut torok voltak: Bíró Farenc főerp?rea éa dr. Csípek
Gimnaziul de băieţi „Petru Rareş"
Lijos főglmnázlnml tanár, c. kanorok, kl az ünnepi
Miercurea G:ucu!ui.
BaentbeEzédet la tarfottB. SsenlmUe alatt S td er JíNo.
1778—20/VII.
1939.
aaef brassói karnagy vezetésével, a brassói katolikus
dalárda éB zenekar adott elő énekeket. A nagy művé
szettel s remek ÖBBEbcngbsn felzengő ének és ncuzslke
botöltötte a templomot a n^gy mértékben emelte a
înscrierile şi reinscrierile la Gimnaziul
kegytemp'om óriási kfz'taaégének ünnepi hanguUtá'. „Petru R^raş* Miercurea Ciuc se fac până la
és áhítatát. M ss ntán ez ujmlfés szüei a rokoookat
és jóbarátokfct aa Európában barátságos ebéden látták 31 Aug. a. c Pentru înscrierea Ii cl. I. aunt
vendégül. Neumann J-n* vendéglős az ebéd megren- necesare următoarele aote, fără de oari nu so
dezésével, felszolgálásával éB a vetdgtk Iránt txnu face înscrierea.
altott páratlanfljye'meRBégével ezúttal Is t»ou|elót adta
1. Extrasul de naştere,
szaktudásának, bebizonyítva aat, hogy minden tekln
2.
Aotul de botez,
tetben rászolgál közönségünk támogatására.
3. Actul de vacein,
— A oalkaaentimrei haláloavógü vereke
4. Certificat de naţionalitate,
döa. Aa ember n ár igaaán csak a legteljesebb utálat6. Certifloat de absolvire a 4 cl. primare.
tal tudja leírni azokat aa eseményeket, amikor a aaé
Examenul de admitere ta cl. I. va avea
kely község élete oktalan teBtvérgylkoBságra vetemedik. Ju luB bó 16-4n Cslksaontlmre lfpatt a világ elé loo ia ziua de 1 Sept. a. c. ora 9 dim.
eaznl a legutálatosabb bűnnel. Emberi öltek. Testvért
Secretară.
gylkoltak. A táncban, a pálinka gőzben ember vért
ütöttek csapra. Miért. Mert aa italnak, a Baesznek ördögét nem tudja távol tartani magától ez B különben
olyan d?rék székely nlp. Hit aem lehet érezni az
Ilyen láncbell gyilkosságoknak könnyet csavaró tragé kifogástalan állapotban levő 2 ágyaB hálószoba,
diáit 0 van tokán vagyunk, hogy igy pocsékolhatjuk cimbalom, kis ssalon-garnitura, szoba-gőzfürdő
a drága vért. A temetők, a börtönök Ilyen könnyedén szekrény reumáa betegek részére, stb. tárgyak.
táplálkozhatnak belő link. I tenem, milyen szörnyű
Megtekinthető: délután 1—4ig éB esle
végzet a székely falun ea a véres, ea a felelőtlen, 7—8 óráig a Str. Iosif (Zíidó templom ucc»)
egymás életét aemmlba arm vevő átok. Mnlt vacároop
aem történt egoéb C-ík9Fentlmrín csak nnayl: Tánc 2. szám alatt.
volt. A táncból Lajos Sindor 82 éves Baékely legényt
Egy szép e b é d l ő - k r e d e n c eladó. Cím a
egyenesen a temetőbe, mlg a gyilkosát Mtrkó Gábor
kiadóban.
gaadát a börtönbe kisérték.
A bennlakás aa Iskola emeleti réaaében van berendezve: villany világítással, vlsveeetékkel és auhanyfürdóvel.
A bennlakó tann'ók kötelesek hoanl: ágyneműt,
fehérnemű, evőeszközt (kanál, kés, villa) és egész ÓM
mosatáshoz 2 éa fél klgr. szappant. — Agyneműikre,
fehérneműikre a bennlakásl számukat (Intézatl aeám)
fel kell varratolok, aa evőeszközeikre pedig, bsvéset
nlök. Bgyensapkán kívül máB egyenruha uem kötelező,
mivel aa Intézetben otthoni ruháikban járnak.
A gyakorlati- oktatáa aa első évfolyam utén két
hónap, a második évfolyam után pedig egy hónap, mely
Idő alatt a tanulók ingyen ellátáaban részesülnek.
Pelfzjrelésl költaég egéaz évre 100 lej. Balratásl
dlj 100 lej.
Minden részletesebb tájékoztatáat salvesen megad
aa lakola Igaagatóaága Iernut, jud. Tarnava-Mlca.

A békásiak legelöfoglalási Ugye.
Több alkalommal foglalkoztunk már a
gyergyóaaentmiklóai közbirtokosság tulajdonát
képező Lapos-havason fekvó 440 holdas legelő
ügyével. A gyergyóbékásiak, mint ismeretes,
erőszakkal birtokukba vették ezt a területet és
mintegy 400 darab szarvasmarhát legeltetnek
rajta. A gyergyóssentmiklósi vagyonközösség
panaszára több isben tartottak helyssini vizsgálatot s annak ellenére, hogy a hatóságok
minden alkalommal elrendelték a kérdéses
terület kiürítését, a békásiak mindmáig nem
tottek eleget ennek as intézkedésnek. Legutóbb Fonai miniszteri tanácsos harmadszor is
Gyergyószentmiklósra érkezett, ahonnan Drimba
alezredes megyefönökjRtdulesoucsendŐrBzárnyparancsnok, Bácanu erdőmérnök és Anastasiu
Teodor gyergyóssentmiklósi polgármester kíséretében helysBini vizsgálatot tartott. A vizsgálat eredményeképpen elrendelték, hogy három
napon belül ürítsék ki a békásiak a jogbitorolt
területet. Caak 50 drb. fejős tehén maradhat
a legelőn s ezek legeltetéséért darabonként
100 lejt kötelesek fizetni a békásiak a tulajdonos vagyonközösségnek. A többi marhát el
kell hajtaniok s az eddigi jogtalan legeltetésért
100 lejt kötelesek fizetni darabonként. Az
összeg kiegyenlítéséig a szarvasmarhák a békás
Bzorosi „Közkert'-ben maradnak. Abban az
esetben, ha a békásiak megint nem tesznek
eleget a hatósági rendelkezéseknek, as Ügyészség éa a karhatalom veszi át a sserepet. Ha
valaki izga'ni próbál a rendelkezés ellen, letartóztatják.

KÜLÖNFÉLÉK.

A józseffalvi tiizkárosultak
A józseffalvi tflzkirosultak részére a mult
hét folyamán a következő adományok érkeztek be:
Előző gyűjtésünk . . . Lel 18470 —
Róm. Kat. Napazívetség
csíkszeredai tagozata . La! 1000.—
öffiaeBen: Lsi 19470 —

Anunţ.

Felvétel a radnóti római katholikns
gazdasági iskolába 1039—1940 évre.
A gyulafehérvári róm. katolikus püípSkl megye
tanácsa a vaadatáraadalom óhajtásának eleget tó ve,
Kidnóton (Kiakűkűllőmegye) gazdaaágl iskolát létesített, mely eddigi működésével beigazolta, hogy nagy
szükség van e hasanoa iako'áta.
Iskolánk nem gaadatiaateket nevel, hanem a gaadák gyermekeit okoa, aaaksiertt gaadákká kápeal kl.
I;t megtanulják a jövő gazdái, hogyan kell a kla- éa
középbirtokot okaaerüen művelni, a gabonanemüeket
helyesen kiválasztani, a talajt jól művelni a ésszerűen
kihaaanálnl, hogyan kell gyűmölcaöst telepíteni éa <ó
karban tartani, vetemény-kertészetet létesíteni, saőlőt
kezelni, móhészkednl, állatokat nevelni éa gondozni, stb.
Ezenfelül általános műveltségre is neveli növendékeit : a vallástan, román nyelv, magyar nyelv, aaámtan, történelem, földrajz, gazdasági földtan, gazdasági
jogiameretek és egyéb tárgyak tanításával, melyekben
minden jóravaló gazdának megfelelő jártasságra van
Bzükságe.
As lakola nyilvánossági joggal blr és Időtartama
két év.
A tanév október 16 ón keadődik éa április 30-án
végződék. E téli elméleti oktatás elvégaéBe u:án, elméleti vizsgát tesznek a tanulók, A gyakorlati vlasgára április 16. és október 16. közti Idő alatt kéaaülnek azként, bogy ráazlnt otthon Baját gazdaságukban,
részint csoportokba oaatva az Iskola gazdaságában
gyakorolják mindaz», amit aa iskolában taeu'tak. A kés
év elvégzése ntán a tanú ók blaonyltványt kapnak.
A tanltáat Baakképeett tanárok végzik. Az előadás
nyelve magyar.
A gazdasági Iskolába beiratkozhatnak mindazok
a 14-30 év közötti magyar anyanyelvű keresztény
ifjak, akiknek, vagy szüleiknek, legalább 2 (kettő) ho d
röldjük van a akik ea elemi Iskolát alkereBen végrz'ék.
B >lratkoz4shoz a következő okmányok ezükségeaek:
1. Születési anyakönyvi kivonat éa kereaatlevél.
2. Állampolgársági bizonyítvány (máaolat ia jó).
3. Iakolai bizonyítvány (értesl'ő nem elég).
4. Vagyoni biaonyi'vány
6. Erkölcsi bizonyítvány aa eiő járóaógtó'.
6. Orvosi bizonyítvány. (Év elején aa iskola orvosa által külön-külön minden növendék meg leea
vlzagá'va).
Tájékoztató az iskola bennlakisíról:
Aa lakolának bennlakása la van, ahová 20 éven
alóli tanulók vehetők fel. Bilátáal dl] a bennlakáaban
havonta 500 lej, egéaa évre 3260 lej. Ebben benne
van a tandíj, kosát, lakáa, fűtéa világítás éB mosatás
Könyvekről, lióaaerekről a tanu ó gondoskodik. Akik
nem benidakók, aaok egéaz évre felszerelési hozzájárulás ciméu 400 lejt flsatnek.

Eladó

P é n t e k e n (1BSS Julim 31) oato 7 éa S óra köaött elve— A aaáj- és körömfájás gyors gyógyítása.
egy női fehér kromkarkőtő óra, Dooaa, fekete aelyemFrancia kísérletek alapján aa élesztő (friss éleBztő, aaett
kötre, a moll éa Solymoay fialete kSaött, Aki
illetve száraa élesztő) a száj- éa körömfájás gyors gyó- UBlagra
megtalálta a d j a át Alexandra Bajorean erdőmérnök u r n á k
gyítására Igen jól bevált. A megbetegedett állatok (Vigadó), ahol kellő Jutalomban réraeafll.
raggol és eate egy gy negyed kiló frlaa élesítőt krptak
ngy liter vlabeu oldva. Az állatok ezt aaiveBen felE l a d ó egy szép kredenc. Cím a kiadóban.
veszik. A gennyes helyek többnyire már 24 óra múlva
behegednek. Ailitőlag a száraz élerztő éa ugyanazt a
ló h&táBt adta. Ez eBetben 60 gramm száras élesztőt A „Phönix* baláni telepén épülettata16 gramm cukorral, vagy 30 gram mézzel egy liter
rozási munkálatok vállalatba kiadók,
l«ngyoB vlabcn oldották két órával aa ad»logás előtt
ajánlatokat a baláni üzemvezetőségéB melegen tartották.
Az erre vonatkozó köaléBek sze!
hez beadni kérünk.
2-2
rint egyetlen l yan módon kezalt állat aem volt több,
mint négy ncp'g beteg éa egy ^em veBztett tejmennylaégóból. Az eddig kínált drâg- éa kétes Bzerekkel Egy üzlethelyiség kiadó Csíkszeredászemben a gazdik ezt aa egysaerü, könnyen beaaereaban. Érdeklődni Reg. Ferd. 68. sz 3-3
hető sa?rt blatoaan előnyben ráazealtlk. Aa élesztőt
eaért a gyakorlatban kellene kipróbálni. Gyógyhatása
különböző f. kélyeknél Ismeretes és ezin kívül aa
éleaztő még erői!tó fehérje tápértékeket éa vitaminokat
la tartalmaz.
a legszebb és legtartósabb
— Saeptemberro elhalasstják a kisiparos
kongrosBBust. A ciltl klalpzroxok tervbe vették egy
kivitelben a legjutanyoaabb
iparos kongresatua megsaerveaéaét A szakmai érdeárak mállott esakőnöl a
kek védelmét Baolgáló megbesaéléBeket saeptember
hónapjában tartják meg s annak előkéssltéaén tzileakörű bizottság dolgozik.
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