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Uj iskola-év előtt.

táBok aaabálytalansága elmén megtámadott Iskoláinknak, bocsátottam — aa annyiszor felpanaazolt névelemzési
ha mlnd9n egyes tanulóra vonatkosólag Ilyen dovádát 8. §. teljesen hiányzik aa nj törvényből.
nem tudtunk felmutatni.
Aa Iskolafenntartók kiadták a résaletea útmutatáirta: Gyárfás Elemér.
Aa uj törvény ssSvage honorálja a behatásoknál sokat aa uj törvény alapján való eljárásra aa Iskolák
Néhány nap múlva megnyílnak az iBkolák kapni elsaeuvedett
miatt aaUntelenlll hangoztatott vezetőinek, de azükségeanek látszott a sajtó nyilvánoaa megkezdődnek a beiratáaok. Tanügyünk mnakáaai, panaszainkat Bérelmek
B
igy
moBt
már nem utolsó Borban rajtuok ságának segítségét ls kérni ahhoz, hogy aa uj törvény
iskolafenntartók, szülők éa tanulók felkészülnek e na- mű ik, hogy a gyakorlati alkalmazásnál
minél szélesebb körben ismeretesek lepokra, melyek alatt az njtakola-évkulturtnuakájának e fájó Bérelmek meglBmét' ődéaének. ÍB elejét vegyük rendelkezései
gyenek s ekként minden érdekelt szülő gyermeke tanítIránya fog eldőlni.
Aa uj törvény 106. §-a Is felállítja az általános tatása érdekében igónybevehease azokat aa előnyöket
Valósággal belensvn'ődöti már, bogy szeptember
könnyítéseket, melyeket Ismételt szorgalmaaásunkra
1—10 közö.t — különösen az elemi ofctstásbsn — szabályt, hogy minden Bzdlő éa gyám tartozik gyer- ós
tzivós Llizdelem vár mitduyájuakra hitvahásoB Iskoláink mekét a lakhelye szerint illetékes állami elemi az nj törvény engedélyeaett.
iskolába beíratni.
RamélnUnk kell, hogy aa uj törvény pontos alkalérddkábec.
Ba alól az általános kötelezettség alól azonban mazása meg fogja szüntetni beiratáai aerelmelnket a
Ai eddig érvényben voli elemi oktatáBl törvény
többfeick.'ppen értelmezhető s többnyire a ml bátrá- kivételt ataiuál a 107. § a) pontja, klmoadva, hogy Így hitvallásos iBkoláink jóval népesebb tanulói létcvnnkr j alkalmazott rendelkezései miatt nagy óbora-g, fel van mentve (scutii) e kötelezettség alól az a számmal a aa Időközben — annyi várakoaáa u.án —
t.ljea tájékozottság es oihatározott bátorság kellett Bziilő, aki gyermeket aa állam által engedélyezett hit- vagre mégla folyósított államsegély révén élhetőbb
állapotba került tanerőkkel indulhatnak a most keaahhoz, bogy bltvallásoz elemi iskolánk elnéptelenedését vallásos iskolában taníttatja.
A szülőnek vagy gyámnak ezután ls be kell adnia dődö tanévnek.
megakadályozhassuk.
A most kezdődő Iskola évben uj elemi oktatási szeptember 1—10 keziti írásbeli nyilatkozatát aa állami
törvény nyer először alkalmsz iat s Így fontos minden- elemi Iskolai Igaagatóboz, lényegeB nagy kölömbBég
kinek ismerni a régi ós aa uj törvéov közötti eltéréseket. azonban, hogy a mlg eddig a hitvallásoa iskolában való
sráidékát kellett bejelentenie s caak ennek
AB elmúlt hótnek diplomáciai erófesmesei
Az e'oő ós igen fontos kliiömbBég, hogy aa uj belratás
megtörténte és tudomásul Tétele után írathatta behirtelen módon tragikus fordulatot vettek. Péntörvényből hiányaik a régi törvény annyiszor vitatott 8 gyermekét
a hitvallásos iskolába — ami lehetővé
§ a, a njvalsmzpn! és n fijl eredet kutatását alátá- látta, hogy az
Iskolai igazgató előzetes cenzú- teken, 1930 szeptember 1-én Hitler vezér es
masztó ozakasz, igy tehát ainca többé törvényes alap ráiéi alá vegyeállami
a
bitvallásos
iskolába való beirat- kaucellár összehívta a német birodalmi gytllâst,
arra, ho;y öakenyea éa erőltetett fdlremtgyaiâaâsoi- kozásokat — addig aa uj törvény
erteimóben aa állami amelyen bejelentette, hogy a Német Birodalom
Kt>', magyar anyanyelvű szülők gyermekeinek iskoelemi iakolai Igazgatónak a aaüiő a hitvallásos isko- vódeimét ezen pillanattól kezdve a nómet hadláinkba való beiratkozását megakadályozhassák, lába
való beiratásmár megtörtént tényét jelentheti
vagy legalább is korlátozhassák éa nehezíthessek.
be, tisztán abból a c álból, hogy ellenőrizhető legyen, seregnek adja át.
Amikor a feszült eurőpai közvélemény márEnnél ÍB jelentősebb az a módosítás, melyet az hogy a gyermek eleget tesz az általános tankötelezettuj tör;dny a beiratkozás módozatai és formaságai ség parancsának.
már aet gondolhatta, hogy a diplomácia muntskintetébjn tartalmaz.
Aa eljárás a régi törvény szerint aa állami Isko- kájának sikerül elhárítani as emberiség feje
A ragl törvény 19. §-a értelmében a tzttlők és lai lgaagatónál
kezdődött a onnan kerültek a satllők — felöl ezt az ujabb pusztítást, akkor szaxadt
gyámok, kik hlmllásos Iskolában akarták taaittatnl a formaságok elintézése
s az esetleges akadályok le- reánk a katasztrófa. Németország augusztus
gyermeküket, kötelesek voltak szeptember 1—10 között küzdése máa — a bitvallásos
igazgatójához, 31-én éjjel hozta nyilvánosságra azt a 17 pontBiHmeiyesen megjelenni aa állami elemi iskola igazga- ki azután a nehezen megszerzett iskola
dovada
aiapjáa a gyer- ból áliő jegyzéket, amelyet felajánlóit a némettója elótt ta Iraabeil nyilatkozatot adni át, melyben meket beírta a hívallááos lakomába.
megjelöltek a gyermek névéi éa aa iskolát, hova a
iengyei viBzály békés uton való felszámolására.
Aa uj törvény alapján a talilő előbb a hltvalláaoa
gyermeket belritni Bzándékoztak. Bar a törvény világoAz emberiség fellélegzett, mert ugy érezte, hogy
san nem lrsa e.ó, a gyakorlat oda fejlődött, hogy e iskola Igasgatójánál jeieatkezhetlk a ott beírathatja
jelentkezés megtürténieről az állami Iskolai Igazgató gyermeket, ennek megtörténte utbn, a már befejeaett ezekben a pontokban adva van a háború elkeu. n. dovadít állított ki annak részére, kinek hltvaiiá- beiratua tényét jelentheti beat dliaml iskolai Igazgatónak. rülése és ugy nezett ki, hogy azt a lengyelekHi tehát a szülők és hltvaüásos iBkoláink vezetői nek el keil fogadni.
boa iskolánkba való beiratkozását az ó egyo.dilu megi.eleis ezerét nsm kifogásolta s csak as igy meg- aa uj törvény rendelkezéaeihüz pontosan alkalmazkodva,
De nem ez történt. Amint a Nómet Birotörtént jelentkezés után s a kézhez vett es aláirt mindenben szabályszerűen ea öntudatosan járnak el,
dovada alapján lehetett azután a gyermekeket hit- remélnünk lehet, hogy a most kezdődő tauev eiejen dalom Vezére szeptember hó l ón bejelentette,
rállásos iskolánkba beirni, mert Bajnos, Bzamtalan nem fognak klujuini a beiratásoknál elszenvedett régi Langy elorsiág még választ sem adóit erre a
caotlnB képtelenek voltunk védelmet nyújtani a bslra- •á;ó sóriímeink, annál kevű«bbé, mert — mint elóre- jegyzetre, hanem arra szeptember 30 án álía-

Kirobbant a német-lengyel háború.

tudjuk, hogy milyen baráti kapcsolatok fűzték Hunyadi
Jánost Kapieztrin Jánoshoz, a nándortehérvári győzelem
hősielkü vértanú apostolához. Már pedig Kapisztrán János
mindig nagy gondot forditott a vallás terjesztésére s a
A csiksomlyói kolostor múltjából.
Ferencesek erdélyi munkálkodását szívügyének tekintette.
Erdély katholikusságának zömét a Széselytöld képezi
A templom tehát kürül-belül 1400-ban épült, de hogy
s ott iu a központ a azinkatholikua Caik, a nagymultu
somlyói kolostorral, mely a Ferencesek őrködése mellett, mikor került mellé a kolostor is, arra nézve pontos adataink
már ősidőkben a Székelytöld legfontOBabb kulturvárává nőtte nincsenek. Csupán az maradt tönn, hogy a zárda keleti
oldalát szárhegyi Lázár Balázs épittette, aki 1600 táján élt.
ki magát.
CsikBomlyó a mai székely lélekben olyan szimbólum, A Hunyadi által épített templomhoz később épült a Szent
amely vele születik. A napvilágot meglátó székely csecsemő Fereno kápolna, melyet a harmadrendi nővérek és Klarisszák
a hegyes-völgyes csiki medence minden zugából tisztelettel részére építettek, kiket 1530-ban űztek ki Brassóból a
tekint a hatalmas kétto.nyu templomra a a hegy tetején lutheránusok. Ezt a Szent Ferenc kápolnát az a Szent
meghúzódó apró kápolnákra, amelyek a székely mult annyi Mihály tiszteletére épitett másik kápolna követte, melyet
szivet, lelket, hitet erŐBÍtö hagyományát őrzik ódon íalaik- P. Domokos Kázmér, a somlyói kolostor nagytekintélyű
bao. A pünkösdi bucsu kálvária járása pedig minden évben guardiánja épitett 1649-ben a amelyet csikszentkirályi Bors
visuza azólitja a somlyói Mária lábához a hónából elszakadt Mihilyné szül. zsögödi Mikd Judit 1729-ben a kórussal
Ii ut, hogy vezekeljen az elkövetett bűnökért B ősei évszáza- egy vonalba hozva átépíttetett.
dos hagyományaiból, katholikus hitének legmaradandóbb
A kolostor létezésérOl Gonzaga miniszter generális
őrangyalától, a somlyói Mária szelídséget, jóakaratot sugárzó 1579-ben igy emlékezik meg : „végre ezen elpusztított rendszemeiből nyerjen uj erőt az elkövetkezendő ujabb sors- tartománynak utolsó zárdija azon tartományban, mely Csíkcsapások elviselésére.
nak neveztetik, laaaan felépül, melyet a testvérek a háboCsiksomlyó jelképezi szemünkben az összetartást, a rúk pusztítása miatt már másodszor hagytak ott és tértek
nemzettel eggyé torrott hitet a mindazt a mágikus erőt, oda vissza".
ami a huszitává lett moldovai menekültet a a bukovinai
1679-ig tehát már kétszer pusztult el a kolostor,
csángót a katholikus valláshoz vissza téritette s minden mig 160l-ben Székely Mózes protestáns csapatai dúlták
évben elhozza ide arra az egy napra, mikor a székely család fel. Ekkor annyira elnéptelenedett, hogy csat egy vak szerminden székbeli hai összegyűlnek Somlyón egy áhítatos zetes élt benne. Az újra szervezés azután 1626-ban kezdőiliatyánkra.
dött, amikor a magyarországi Szent Megváltóról elnevezett
Ennek, a mi nagymultu somlyói kolostorunknak na- rendtartomány Váradi házlőnököt hét társával ide helyezte.
gyon viszontagságos története van. Dalta falait török, tatár, E hét testvér: Somlyói Miklós, Zágrábi András, Szeredai
besbenyő sőt protestáns had is. Lakói gyakran temetkeztek Márton, Kolozsvári Bertalan, Korvin Márk, Szentgyörgyi
vértanuként az ellenségtől lerombolt íalak alá, hogy azután Imre éa Gyöngyösi Angelus hitBZÓnokok.
uj vértanuk jöjjenek uj épitkezisre s fanatikus lélekkel,
Az újraépítés azonban nem sokáig tartott, mert 1661
székely akarással uj hitet vigyenek a Hargita bércei közé. október 21-én Apaffy Mihály török segítséggel elfoglalja az
A kolostor épitésérOl az elsfl megemlékezést IX. Bo- erdélyi trónt a az ellenkező székelyek megrendszabályozáfác pápának „Sacrae vestrae religionis" kezdetű bullájában sára Ali pasa nagyvezér a kegyetlen budai basát, Izmaelt
találjuk. A bulla 1400-ban jelent meg • említi, hogy a küldi ki. Izmael basa török hadai aztán Udvarhely felől
Ferenc-rendiek engedélyt kértek Caikaomlyón egy oratorium betörve, 26 falut és templomot perzselnek fel, köztük a
építésére. Ez az elsfl imahely nem sokáig állhatott, mert aomlyóit is. A pusztító török had elől ugyanis több ezer
IV. Jenó pápának 1444-ben kiadott ujabb hullája már a csiki székely menekült a koloBtor védelmet nyújtó falai
csiksomlyói kolostor Szűz Miria tiszteletére szentelt egyház közé a a baaa moat ezeken töltötte bosszúját A felgyújtott
újjáépítéséről szól. Az első orátorium építése a hagyomá- kolostorból négy szerzetes: Jegenyei Ferenc, Jenőfalvi
nyok szerint Hunyadi János idejére esik, ki a templomot András, Literáti Bonaventura és Taploczai István lóháton
a Szentimrénél a törökökön nyert győzelmének emlékére elmenekültek. Pálfalvi Péter szerzetes a Szent Ferenc ká-
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építtette. Ez a valószínűség tana ia állhat, kUlöaöaan ka polna tetőzet* alá menekült a ott benn égett, mig Somlyói

Miklós házlőnököt, Szentimrei József és Széki János szerzetes társaival együtt megölték, négy szerzetest pedig logságba hurcoltak. A kolostor a föld színével egyenlővé tétetett s annak újraépítési munkálatait 1662-ben kezdette meg
P. Domokos Kázmér, ez a nagy akaratú és SZÍVÓS lelkesedéssel dolgozó magyar szerzetes, kit Szalinai Méltón bosnyák paptársa vezetett be a papi tudományokba Nyirádköszvényesen a innen került később a csiki őrség élére.
A P. Domokos Kázmér által újraépített templom orgonájában talált felírat a legékesebb bizonyítéka annak az
építő munkának, amit ez a fanatikus szerzetes végzett,
íme: ,Anno 1659 die 15 August, ezt az orgonát a boldogságos Szűz Mária templomának ékességére a csiki klastromban és a felséges Istennek tiszteletére vette örök emlékezetre méltó tisztelendő Pr. Casimirus Domokos Custos
Proobis, Patres et lundatores, basesque Custodiae S. Stephani
Kegis in Transilvania Istenben elnyugutt Tekintetes és
Nagyságos Haller Istvánné Barkóczi Anna Mária ide hagyott
alamizsnájából ezerötven magyar forinton Eperjesi zongoracsinálótól Jánostól, melyet Brassóba a prázsmári szászok
számára csinált volt, de megdrágálván, belé hadták, mi
megvettük. Hozták ki Brassóból két szekéren pro H. Ü. 10.
De hogy Ietennek bocsátott ostorából az 1661—22 Octobris
in festő S. Ursulae a pogányság az egész Csíkot elrabolta,
leégette (akkor a P. Miklós Somlyóit két fráterrel levágták'
P. Patrus Pálfalvit elégették, négy frátert elraboltak), noha
léten azokat megszabadította, akkor ez az orgona is mind
elégett volt; de mivel, hogy az Isten engemet ingyen való
irgalmasságából megtartott, mint hogy az el alkuvásában,
megvételében és kihozásában jelen lévén eszköz voltam,
és sokat fáradtam: íme meg irt Anno 1664 esztendőben a
romlás után pro gloria Dei megcsináltam ujjólag, helyben
állítottam, leléphettem és megoorrigáltam.
Azonban • B, f, Casimirus Domokos a klastromot
éppen osak nem mind fundamentumából meg építette, meg
boltotta, meg fedette. Oltárokkal a templomot felékesítette,
amint a tornyon való gombban levő levelekből kitetszik.
Annak felette uj positívumot Mikházi és Gyergyói klastromokba osináltam és Udvarhelyre PP Jesuitis et olia multa
instrumenta et fratrea Stephannum Alfalvi et Nicolaum Ferenczi clericos meg is tanítottam Mikházi guardjánságomban
annak nyomásira. Soriptum Anno 1664 Fr. Joannes Kijoni
Valachus, Diftinitor Ootulis, oonoionator, oonfessorius p. t.
guardianus Szárhegy
Mindezeket, mint látjuk, följegyzé tudós Kijoni János,
a románból lett hittérítő szerzetes, szárhegyi guardiinus
korában.
(Folytatjuk),

S-tk oldal.
lános mozgósítással válaszolt. Ettől számított
két napi hiába való várakoaáa után pedig Németország sem tehetett egyebet, mint összehívta a
rendkívüli birodalmi gyűlést s azon bejelentette,
hogy a német hadsereg pénteken reggel as
egész vonalon elindult, hogy megoldja Danzig
uak, a Korridornak ügyét és a német-lengyel
viszonyban olyan helyzetet teremtsen, ami vég
leges an rendesi a két orsaág kOsötti szomszédi
viszonyt.
Hitler drámai hangú beszéde megrázó erő
vei világított rá arra, hogy a német nép Önmaga
fogja elintézni est a harcát. Ahos semmi segítséget nem kér senkitől. A Vesér, aki egyszerű
tábori egyenruhában jelent meg a gyüléBen,
kijelentette, hogy ebben a harcban, ő sem akar
mas lenni, mint a nemset első katonája és
mindenkitől azt kéri teljesítse ugy kötelességét,
mint ahogy ó 4 éven kereBBtai teljesítette. A
tábori ruhát csak akkor veti ismét le, ha gyósni
fog — vagy uár nem él. Erre as esetre utódjául Qőring tábornagyot, vagy ha ó Bem élne,
Hess Rudolfot jelölte meg utódjául.
Hitler beszéde tehát azt jelenti, hogy a
Nemet Birodalomnak nem maradt más utja a
német-lengyel viszony felsaámolására, mint a
naboiu. A lengyel köztársasági elnök kiáltványban fordult nepéhez, ameiyben leszögezi, hogy
Lengyelország Hitler vezérnek szeptember 1-i
beszédét hadüzenetnek tekinti.
És ezekkel az eseményekkel ugy tekintheiö, hogy a háború elindult, a maga kiszámíthatatlan, annyi szenvedést ós pusBtuláBt jelentő
utján. Alig marad most más hátra, mint rögzíteni
azokat a gyors Utemtl történéseket, amelyek
most olyan lázasan kergetik egymáBt Európának ismét veresre festett színpadán.
A német birodalmi gyűlés után már szeptember 1-én este az angol király aláirta a teljes
számföidi-tengeri éa légi haderő általános mozgósítására vonatkozó parancsát Franciaországban ugyancsak elrendelték a gyarmati hadsereggel együttes egész haderő általános mozgósítását.
Egyszóval bontakozik a háború szörnyű
képe. Es mi ez a nemzedék, amelynek másodszor is meg kellett érni a megcsapolt emberver szagát igazán sajnáljuk, hogy a világ ismét
elvesztette a józanságnak, as egymás igazsagát,
nemzeti becsületét mérlegelni tudó kiegyensúlyozásnak bölcsességét.

CSIKI

LAPOK

Zárng Lukács alap- éa réaaletrajaal egyaránt besaélnek. Többek köaött elmondják, hogy a gyergyósaantmlklÓBl Saent Anna kápolna eredetileg 4 félkörből álló,
róaaalakot formáié épület volt. Teatvére aa udvarhelyi
Jéaua-Baive kápolnának. TénylegeB keletkeaésl Ideje a
18-lk század kezdete. Tekerőpatak ma belsőleg teljesen
barokk temploma nagyon ériékes rönesaáuBz maradvány.
Szárhegyen a régi, 14-lk uáaad elejéa épült templomból csak a torony éa az 1 méter BBÓIBB kőkerítés maradt meg. A 15-lk aaázad során alakult kl a templom
mai formája.
— Ezen a toronyrajaon világosan látsalk —
mondja Zárag Lukáca, hogy a gótlka Qyergyóban helyi
jelleget kapott Bzt aa épltkeaóal formát jellemző caucslvesaéget, különösen aa ablakok alsó résaelnél egyenesen mélyül, majd ugyancaak egyenes, de vízszintes
vonalban kicsit szélesedik, hogy aatán élea caucslvben
találkozzanak a vonalak.
— Mi volt a kiállítás célja?

36. ásás.
Az egyik aarokbsn művésal faragású pásatorbot
ál Gál Farenc tulajdona. Az egyhangú havasi unalmat
faragással flaó juhásalegény valóaágoa havast eletre^ny»
faragott bicskájával a botjára. Erdők fák köaött
far Vágok, rókák, medvék lesnek, félénk nyu!ak, őank éa
szarvasokra, miközben aa ember ls meotani Igyakszlk
a fene vadak közül a bárányait.
Lőrlncal Iparművész néples motívumok felhasználásával előállított modern, színes tárgyal élénk szint
képviselnek a kiállítás folyósóján.
Gál Ferenc a kiállítás rendezője Így vázolja a célt:
— Ba akarjuk mutatni a székely népművészetet
főleg azért, hogy a háziiparunk találjon eredeti forrásaira. Térjen vlssra oda, ahonnitn újból el k9ll Indu'cU,
hogy haladó Irányt akar felvenni. Ea annál ls időszerűbb,
mort az E. M. G. E. házllpirl szakosztályának beszervezése most Indul. Kiállításunk ebből a szempontból
aeregpzamle. Egyúttal kötelességünknek tartottuk bemutatni aat a képzőművészetet Is, mely alkotásait a
népi lélekből ÓB éleiből veszi.
Az utolsó Bzoba a képzőművészeté. Az ember nem
tudja hirtelen, hojy Saervátíu^K Jenő szobrait, Bí&bi
Jóaaef fehér agyogbftl készült .B rméló p'iepa'cé,",
Karácsony JAnos, Mágorl Varga B f<simány»lt néize e
meg előbb ? Az öeszb .tást, különösen a fzohroikul kapcsolatosan nagysaaráen klvmeHk GáiF.-né szőnyeirjei.
Szsrvátiusz Jenő nagy nnyRggo'; SBîrrp.'l. Boi^t
dolgoaik. CsikmecsBágl aaókaly fejel, ,T.'<cc3ló Hz-i'-rely",
„KapáB laány", „Krisztus a kereszten* — do klilöai'Ben „Iaare bá" elől alig tud el merni az ember.
Magkérd^zaUk Szervátiuut, mit csinált Caikme-

— Célunk aa — hangaik a felelet — hogy műkincseinkre felhívjuk afigyelmet s szerény esaköaelnkkel iamertesBÜk ÍB. Hisszük, hogy muokánk nyomán
egyre többen fogják felkeresni müklncsBzímba menő
templomainkat, melyekből a köifigyelem alatt egyre
több, értékeB építészeti emlék a a népek életében
annyira fontos döntő bizonyíték' kerül elő. Történelmi
vonatkoaáaban óriási jelentősége van ennek a munkának, meiy bizonyltja, hogy a székelység 8 évszázaddal
ezelőtt már fejlett építészetet teremtett ezeken a területeken. Munkánk Borán egyetlen percig sem felejtjük
el: a kemény, idővel és viharokkal egyaránt dacoló
kövek beszélnek. A gyergyói medence értékes köveinek naságoD ?
beaaédéből lgyekeatünk kiállításunk ebben a részében
— ManHSÂgon a ezékely életet taau!mán;o;-.am.
elmondani annyit, amennyit tudiuok...
A Bzékely n>>héz Borsot éa életet akarom vlíeaiiídr.i
Gál Ferenc, a kiállítás többi ágainak kitűnő szer- muokálmon. Fába igyefesaem vágni, rögzíteni a mtnd9nvezője kíséretében lépünk a következő terembe, abol a napi él?tet..„
cslkl fürdők, borvlaek, kiránduló és üdülőhelyek anyaga
Éi ea msghapóan Biterl'.l S^ervátlusanak. Legsorakozik fel salnpompáB öesabangban. TusnádfUrdő, utóbbi csíkmeaaBágl dolgti és hónapokkal ez* őtt GyerSötétpatak, Borszék, Maroefő, Gyilkostó éB Egyeakó gyóbsu készített „Aratépp-t"-)», egy egése: család tiav't,
tájait ábráaoló képek, fényképek csalogatják, csábítják mindennapi UUzdelmát ábrába ló plaki-tja bizoayltj >k,
a látogatót kirándulni, üdülni...
bogy a kitűnő müvász keze alutt élei hűen Bzalad fába
A Bzékely, palackozásra ÓB kereskedelmi szállí- a v^BŐ....
Szabó Jízsof Gyergyórsmntsn él. Rágóta foglalkotásra alkalmas borvlzforráaok közül Borszék, Szalutarisa, Bipátl és Remete állítottak ki. Mjlietük néhai zik ksrámlával. Az agyagból 2 év óía próbál mii észi
Bílni dr., gyergyószárhegyl körorvoB borokamagból ké- formákat kihozni, amt most ket eantban s-iíetU ^. É'-.ihüen örökítette ci(g faluja egyik örag «izá%a'y
azttlt kitűnő szájvize keres megfelelő értékeBltóst.
ízléses kiállltám turUziikal tárgyak mutatják ebben nyának jallfgzctos fejét. A mâeodik munkája közfigyelaa Irányban a Szekelyföld haladását és a kínálkozó met keltett kompozíció. Márton Áron püfpciöt m ntazt-*
egyfi <tal Bzákely leáeyt bármúl. A pS-pök
lehetőségek meglátását, Grósz Viktor fémkarcokat, meg, amint
:
Zaiug látván tiszafaapróaógokat allitott.ki. Ambrus Fotó és bórmá kozó leány alekja egyaránt BiirorÜ'.t inu-kj.
eB Titz Arlby művészi tájfei vételek kel ezerepslnek. Az A fehér agyagból készült szobrot klégetéa u:as S;ató
amatőrök köaül Zirug litván téli Bportképei emelked- Márton Áron püspöknek akarj4 ajándékozni.
Karácsony János, az évek óta szerényen d;>.'goz6
nek kl.
Ahézllpar két nagy teremben vonul fel. Nagyszerű és fejlődő művész legu'óbb Blktres^n Bzertpílt Bud«seregszemlére aorakoatak a aaékely szőttesek, festóke- peaton Nagy Imre, Seervát ujz Jsnő és más m'díátiEeksek, varrottasok, ruhák és más háziipari termékek. A kel. Most o'a'f««tménveket álii'.ott ki. önarcképe, „RaténylegftB helyzetet akarjak bemutatni. Már a bejárat- kodó szjkplTei', „Botvári rpesiol", BUccir'sz;e',",
nál szembetűnik, hagy Gái Gerencné nyomán nagyszerű „Ko'du^*, .Fonó csángóaék", „Nylreü", .Saérliíkíri" és
fejlődő Irányt vett a festókes Bzőnyegezövés Györgyé- „Kruaipliszedőc" cimü faBtm»nysi bizoayitjsk, hogy
bán. Gál Fdrencné^éB Papp Forencné Bíiobeo, mintában, Karácsocy JÍUOS slkereaen törekszik felfelé.
A képzőművészeti kiálHtáson Mikori Vsr^a Biia
formaban, minőség és klvetelezéBiien egyaránt versenykepüB Baőnyegeicei mutattak be. A aaőnyegek mellett klváó budapesti, jeienleg O.aszországban tar ÓEtodj
régi Bzéaeiy oaztováta ail, teí|ös félszareiéasel: csoiló, f-istőmüvétz 2 n°.gy ezakelytárgyu vtezonual sz jrt p^i.
Vajáraap délelőtt 10 órakor oépes éa válogatott fonó, garabeu, lóhelő ÓB más eszközökkel. Bzamlöltotó^n Nagy Dín-is jól sikerült olaj I*B akv^rel gyilkostól
Fereacz Gyárfás
Mrönség előtt nyitotta meg a helyi köaponti róm. kath. mutatja, hogy ez egész kezdetleges faalkotmányon, részleteit nilltott kl.
.akolb egy Is emeleti nagytermében Herepay Jánoa dr., milyen szép, sőt sokszor művészi dolgokat csinálnak
a sapdiezectgyörgyl „Szekely Nemaetl Muzeum* lgaa- ügyesk9zU székely aBBzonyok.
Ai Erdélyi Kárpát Egyesület Marosazékl Osztalya,
<jatój* ai Erdélyi Muzeum Egyesület 3 napoz vándorBányai Edit, azékelyudvarhályl iparmüvészuő szí- Maroaváaárhelyen 1939 évi október hó folyamán rendezi
f,yliiea3vei kapcsolatosan rendezett kiállítást.
nes rajaokoan mutatja be a mult (1600-as evek), a jelen
IV. Foto verseny ét és k i á l l í t á s á t .
— Aat hittem könnyfl dologra vállalkozom — éB a jövő Baékely viseletét. A jövő ruházkodásra la
Feltételek:
haagottaua bevezető 'beBzéde Borán Herepey dr., — teljesen székely népi motívumokkal van dlBzltve.
1.
A
kiállításon
éa
vereenyen osak E. K. tagok vehetamikor egyik kicsiny székely városunk alkalmi kiálllSzabó József gytrgyóremetel kerámikus régi motí- nek lészt.
• á .ál megnyitom. Két óráa BzemlélődéB után meggyő- vumokkal
díszített
bokájtervelt
Ó
B
bokájait
mutatja
be.
2.
A
verseny
3
osoportra
tagozódik és pedig :
ződtem, hogy vállalt szerepem nehéz. Az alkotó müvéGál Fereccné 3 drb fcépizőnyaget állított bl. — I Néprajzi oeoport. Kapat, házak. haraaglábaU, iellegzjt ja
•ZJÍ, iparművészet, népművészet keretében olyan gazfala részletek, falast életképek, férfi arcok, etb.
dag, te jesen eredeti dolgokat találtam, melyekkel nagy Ejyik szőnyeg vadasajeleceiot, másik a Bárkányölő II. Taj-felvötelek Tájképek, tavak, v&riomok, templomok, slb_
Ha
nt
Györgyös,
mlg
a
harmadik
1
taljas
calkl
bethlei>roeok ntgy Intézményei sem dicsekedhetnek.
jelenetet ábrázol. Különösen a bethlehemes je- III. TurtstB felv^talek. Kir&ndal&sok e^yes mozzaaatatt megBjszéde további soiái aat hangoatatta, hogy aa be-mos
örökítő képek a m. meneteld, plheuó stb. tar sták meglenet kompozíciója, színei és kivitelezése nagy lahátőfelelá háttérrel.
ugyetames magyar művészetnek egyik darabját képvl- ségeket
árulnak
el
a
kopárőnyegBzövés
teron.
Eaan
a
3. A veisenyen réaztvevAk egyattal a kls\'U>áaon Is ré&z;
;<-<íi a maga jellegzetesaégével a Székelyföld. Fejlesz- téren nttörő, nehéa és művésal mnnkát végez Gál vesznek.
wn , izmosítani kell eat a aajátoa, mély, meaBzeayuló Farencné.
4. Minden résztcevA tetszés szerlati í-zátnu képet küldcB ősi rögből fakadó kulturát Tagadhatatlan, hogy
het be. A képek legkisebb mérete 18x24 om. bekeretezve, vagy
Tulipános ládán eredeti szákoly varrottasokba etás kartonlapra ragasztva küldendők bo.
ujgy művészek befolyásolják éB aaabják meg a népművészetek fejlődő Irányát. Szerencsére vannak olyan kötött könyvek fekszenek. A könyvtáblákat ia Gál Fe5. Minden beküldött kép hátlapjára a kö7atkező adatoi
nagy emberek le, akik látják, érzik ezt a hivatást s rencaó bimezte. Es a kiaérlet bizjoyl'ja, hogy egészen Írandók: a csoport ezáma (I., 11, vagy III) a jol'.ge s a Wp
adatok arra a borítékra Is rávezetendők,
Nagy Imre, Szervátlusz Jenő és mások öntudatosan uj vonalakra lehet, BŐ) kellene fektetni könyvkötésze- olme. Ugyanezek az
nevét és pontos óimét magába zárja.
vaíiaijás népünk sorsát éa tartanak kl mellette, mert tünket. Egyszerű háalezőtiea vásznon plros.és kék szi mely a6.versenyző
A képeken a pályázó neve nem szerepelhet.
orzis, tudják: ennek a népnek szüksége van rájukI nőkben bontakoznak ki a változatos motívumok, melyek
7. A beküldési határidő 19H9 szeptember 20.
aa
egyeB
könyvek
tartalmához
vannak
összeválogatva.
8
A képek a következő otmre küldendők: Sooletit,..»
Szomorúan állapítja meg Harepey dr. igazgató,
Ardeltaná Secţia Mureş, T&rga-Mareş, Str. i:ogălnlí ogy az egykor dua és lamoa háromsaéki népművészét Népi motlmmokban olyan dua a választék, hogy a Ur Carpatina
oeana No 13.
Ivuasotl. A csíkiakra, gyergyóiakra vár a feladat, hogy talomhoz hltünőeu találó címlapot lehet tervezni Balázs
9.
A
beküldött képeket egy liárom taga bíráló bizottság
őrizetne, fejlesszék ÉB mindenki BZ imára tegyék hozzá Ferenc: ,A rög alatt*, Nylrő: .Havasok könyve*, értékeli és díjazza. Minden csoportban a bíráló bizottság bárom
avagy
Erdélyi
verseihez....
érmet oszt ki és elismerő levelet ad.
terhelővé easket a Bzámunkra oly jelentős drága kln10. A bíráló bizottság a díjnyertes képek negatlviát a
A csiki népviseletek különböző változatalt próbacBüket. Csak Így tudjuk elérni, hogy az ősi viseletből
kivetkőzött tájak Is visszatérnek az elhagyott és népl- babákon szemléltetik. Általában aa eBatovátán gyapjú, dij kiadása előtt bekérheti.
11 Minden pályázó 1 csoportban oaak 1 dtiat nyerhet.
kender, len és gyapottból előillrhstó összes készítméf jnntartáa ÓB fejlődés terén egyedül járható útra.
12. A verseny eredményét a rendezőség a Kárpát EjrvcA bevezető beszéd után csoportokra oszló közön- nyek szakszerű elrendezésben a nagyköaönaég rendel- aDlet folyóiratában
az .Erdé y"-ben és esetleg 1—2 n»pll»ub»a
ség kiváló saaktudászai rendezett, csoportosított klálli- kezésére állanak. Ezen a téren a legszebb munkát teszi közzé.
13. A díjnyertes képek leközlésl jogát fenntartja macátáBben gyönyörködhetett. Nyomban a bejáratnál, hosBan Gyergyóremete község mutatta bo. A falakat meglepően
t;lőaaobaban kifüggesztett térképek éa tervrajzok aaem- szép varrottasgyüjtemonyek dlsaltlk. Ezen a téren kü- nak a rendezőség.
14. Nevezési dlj személyenként s tekintet nélkal ar.a,
léltetlk a gyergyói medence templomainak épltéai (or- lönösen Vákár László gyűjtése vall ezaksaerü munkára.
000 b
5 0 le
fî ^
í. mely összeg a képek
sóját, szirtesetét, keletkezís! Idejét, kéeőbbl vá'toiáKülön ?zob*ba gyűjtötték össz» Gyergyó mu*«álls beküldésével?®
egyidejűleg
postabélyegben
la beküldhető.
:-0E»t e* tartozásokat. A nagysaabáan munkát Zirug értékű dolgait. Néprajzi szempontból Igen fontos és
15. A boküldött kép,:ket a r e n d e z f s é g a legnagyobb eonJLukáca végez'.e. A fiatal méraök nagy szorgalommal, értékes anyag gyűlt Így össze, amit együtt kellene tar- dal kezeli, aznnbun a képek, e s e t l e g e s m e g s é r U l é t é é i t felelcsvállal.
..Itartásaal, tudással éa hozzáértéssel tanulmányozta a tani, megőrizni ÓB mldenképpen klegéazitéBiikre töre- aéget nem
templomokat a kalapáccsal, ásóval éB zákánnyal a kedni. A régi háaieszkezök megtekintése során tünlk kl b n l . 1 6 ; , A . . k é p t k ^ " , d í s é n o k tényével a versenyzők mlndon
lezeben, kétségbevonhatatlan építészeti történeti adatok aa ezermester, a fejét mindig uj dolgokon tSrő Baékely, külön nyilatkozat nélkül elismerik a jelen feltétolek elfogadását.
biapjáa bizonyította: a gyergyói medence mai la álló aki meglepő űgyesBéggel oldott meg a maga keadetleszokuva-aedrágot, ruhát kitűnően készítek.
nagy templomai alapköveit a 12 és 14-ik század köaött gee esaköaei Oa lahetóaégel köaött alapjában véve Kabátot,
kívánatra házhoz u elmegyek varrni. — Cim
rakták le.
Wgf dolgot
a kiadóhivatalban.

Gyergyószentmiklósi kiállítás.
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zunk önmagunkkal. A saját önmagunk fölé eaielha- Ae alkat aa egyén életében címmel értekeaett. Végűi
Az erdélyi tudományos élet három napja.
déseel pedig a szellemiséget bizonyltjuk. A sziliem! Vákár József: A gyergyószentmiklósi róm. kathollkus

Az E. M. E. gyergyószentmiklósi
vándorgyűlése.

érték egyben szabadság ls, mellyel úrrá tud válni saját es örmény kath. templomok történetét Ismertette.
magán, az emberen, öntörvéay adással. Ebben rejtl'c
Este 9 órakor műsoros előadás fejezte ba aa E.
megint a falelőssóg nagy horderejű kérdése, a ml me- M. E. első uaját. Ennek as estnek azonban nemcsak aa
gint a sselleml fölényre vesethető. A magam akaratán volt as érdekessége, hogy Erdélyben most először ran-

Nagy Jelentőségű beszedek és elfladiaok
való uralkodni tudáa, vagy a felelősség gondolatadesnek Ilyen estet, mely őBrégl ssékely népballadákat
nyelvünk és kulturánk érdakeben.
caak ott van, abol jellem éa karakter van. A jellem
Vasárnap, augusztus hó 27-én kesdődött meg, as tehát aa a valami, — nem annyira magamért, — hanem jelenit meg a színpadon, hanem az ls, hogy egyeB népballadákat helyi ssersó Gaál Alajos dr. dramatizálta,
erdélyi magyarság szellemiségét kcpvUelő Erdélyi Mu- a mások kösSsBégóért való felelősség.
melynek aeneklséretét, azlntén helyi senssserző Polgár
aenm Egyesület gyergyószentmiklósi vándorgyűlése,
Előadónak mindvégigfigyelemmel hallgatott be- József aenéaitett meg.
ameiy aa malom vaitozfta óta, a 16 ik vándorgyfiléB.
Ugyancsak ezekben a napokban tartja orvosi azaküié- szédét kitörő tapssal fogadta a köaönaég.
Második nap augusztus bó 28 in.
Kivonulás a temetőbe.
Bőt a romániai kiBektbaégl orvosok Jóléti Szövetsége Is,
Bálint VllmoB plébános a kaftán-kaaulákról tartott
mely alkalommal az abortuBZ nagy horderejű kérdése
A jelen volt, mintegy 600 főnyi kösönaég — akik- előadást. Ezek a török ssultánok és főurak díszruhái
kerüli megvitatásra.
hez menet közben la BOkan csatlakoztak — zártsorok- voltak, melyekből a keresztények templomi palástokat
A llnzenm Egyesület vezstóséga báró Jósika Já- ban fejlődve vonultak kl a róm. kath. temetőbe, KaBsal és miseruhákat kéasliettek.Nahany értékes kafiáa-kazula
nos e.'nöfckei aa élén miedent megtett, hogy a 3 nap Lajos v. kanonok, glmnásluml lgasgató sírjához.
van a calkazenttamáal róm. kath. egyházközség birtokeretébe beosztott szakosztályi előadásokat, as erdélyi
A rendezés tökéletes munkája, as Ízlés éa forma kában a jezsuiták ajándékából.
Í zeilemiség legjobb képviselői tartsák. Ugyancsak a érzék követendő példája volt aa aa Impozáns és fegyelKelemen Lássió dr. aa öregedés problémájáról
vándorgyűlés gyergyószentmiklósi rendesóbizottsága mezatt menet, amely az Ipartestülettől, a városon ke- tartolt előadást. Albrecht Dezső dr. ,A taraadaimi &óVakar Jjzsef örm. szertartású plebáaoB, pápai kamaráa resstül, a temetőig vonult.
sösBég aiapjai'-rói bessélve kifejtelte, bogy a társadalom
CIDÖK es Csiby A ador dr. titkár vezetésevei a város is
haladt B néhai Kassal Lajos koszorúját tudomány kétféle társadalmi közöaaéget ismer. Ezeket
azon dolgozott, hogy vendégei jól éresheBBék magukat. vivő 8Legelői
Bsékely leány, oldalt 3—3 Bzékaly ruhás legény ujabban élesen elválasztják egymástól. Aa elválasztás
A leginkább vonattal éa már megelőző nap érkező diszkisérete. Utánuk a azékelyruháB leányok egyik cso- megkülönböztető alapja egyfelől a célszerttaég, másfelől
vendege'* m a reodezőaizottság elnöke és a titkár fogad- portja. Tőlük egy pár lépés távolságban, néhai Görög a keleikeaéB. Igy megkülönböztethetünk egycaiu, vagy
iák és Ldvözöiték aa állomáson. Másnap, 27-én min- Joschim kanonok es Fejér Dávid v. városi főorvos ko- mesterséges és többcélú, vagy organikus alakulatodat.
denki Baját ftfiekezjte templomában hallgatott tzsnt- szorúit vivő 3—3 leány, oldalt 3—3 örm. fiatal ember,
Bálint Akoa. a Bsékely népdal és az egyházi ének
mlsét, majd 11 árakor aa Ipartestület kerthelyiségében disz kísérete. Majd aa örm. leányok csoportja küvelke- fejlődéséről tartott érdekes előadást.
gyűltek öasse a 3 napos vándorgyűlést bevezető dísz- sett. Est követte a rendesőbisoitság két női tagja, dr.
Délután 5 órakor folytatódott az eiőadáaBorosat.
közgyűlésre.
Cslby Andorral. Mslleltük haladtak dr. Calpak Lajos Elsőnek aa orvoaiudományl szakosztály tartoti zar.korii
kanonok,
dr.
LáBzIó
Dazső
es
Banké
Autal
dr.
ügyvéA díszközgyűlés.
vitadelutánt magzatelhajtásról, Az előadó dr. Nagy Endre
A kertheiylsrg már szinte tele volt érdeklődőkkel, dek, akik as emtékbeaaédet mondották. Eat a kis cso- orvoa volt s aa előadást ssámos hossászóiláa es vita
mikor mo&arküztüv.k. CM. voltak a hatóságok képviselőt, portot a helyi tüaoltóeág két oldalt haladó 6—6 dlsa- fejeste be.
klaérele követte Lázár Gyula tüaoltó főparancsa különböző iskolák, egyhásak és az egyesületek 'Ubáj
Bányai János a CBikBsanttamásl márványkeiepeket
nok vezetésével.
kiküldöttei.
Ismertette.
Majd Borjában jöttek a város és hatóságok fejei.
As emelvényen, az E. M. E. választmányának jelen
Tulogdy János dr. a Bikás-ssoroB természeti szépvoit tagjai foglaltak helyet. Biró Jósika Jánoa álta- Itt láttuk aa Aatra helyi képviselőjét ÍB.
ségelt
és földtani kialakulását Ismertette.
As Erdélyi Muzeum Egyesület kösponti elnöke
lános eljecíís közepette áll szólásra, aki üdvözli a
Caáky
János dr. a gyergyól nép táplálkozásáról
vendJgckeT ea előadókat Majd Így folytatta: Eoben a báró Jóslka JánoB, dr. Kántor Lijoa központi titkár ÓB tartott előadást.
zűrzavaros világban soha sem tudhatjuk, hol csap le a Vákár Jósaef örm. Bsert. plébános pápai kamarással
Jancfló Elemér dr. Ady Endréről tartott előadási,
.;.iam s mi afcuitura harcosai örvendünk, hogy még együtt haladt a menetben.
ido eljuthattunk. Ma mindenki a világháború előidézésén
Külön cioportonklnt vonultak fel, a NépBsövetség, vásolva a költő mttvéaal jelentőséget.
PerjeBsy Jánoa a Székelyföld ssövetkezatölrSl tarfárado2iml a tudományosság békés eszközeivel p<sdig Oltáregylet, aa örm. Kath, O.táregylet, a Misszió Táreaak a t-jiét keressük. TesBzűk ezt kisebbségi eletünk sulat, a Kongregáció éa a Raf. Nőszövetség tagjai. Kü- tott előadásban elmondta, hogy as első székelyföldi
gazdaság', saociálla ós sok más problémáinkon kívül, lön Bzép látványt nyújtott a ssekely legouyek éa leá- szövetkezet 1892—1901 kösött alakult. Ezek a Kezdetalta.áaos fcuitur intésményünk fenntartására.
ben fogyasstási szövetkezetek voita* a a háooru uián
nyok, valamint as asssony és férfiak csoportja.
a
szövetkezeteknek több mint fele faiszamolt.
Az E. M E. 80 éves multjárói, gróf Mikó Imre,
Kassai Lajos sírjánál.
a tudomány nagy eiőharcosáról beszél. A díszközgyűlést
Harmadik nap augusztus 29.
A temetőben, Kaasal Lajos v. kanonok Blrjánál dr,
megnyitja éa Isten áldását kéri.
Bányai Edlth iparmüvéaanő a azékely női népviCslpak Lajos, neves hitszónok mondott emlékbesaédet.
Értékes előadását a hallgatóság nagy tapssal kö- K&saalnak, mint a gimnázium egykori igaagatójának a seletről tartott vetített kepekkel eióadast.
szönte mtg.
tzikely ifjuiág Ideállá lelkű nevelőjének érdemeit mól
Aa érdekea előadás ismertette a régi saéke»y népAz elnöki magryltó utáu dr. Kántor Lajos titkár tatta. — Cöipak Lajos dr. beszéde további Borán, Kassai viseletei s hangsúlyozta annak nagy fontosságát, hogy
iette meg e.ótsrjeaztéset. Majd köszönetei mond a LajoBt, mint a nemes egyszerűséget éa azerenyaéget em- össze keilene gyűjteni a régen laieis női vihetők mtg
£j ergyűasöntraiaíósi rendezőbizo.taágnak a indítványára líti. Élete lelkes tevékenységből állott, akinek na ben- meglevő ruhadarabjait. Haáz Razaő, a Baékelyudvarhelyi
* iismerésül Vakar Józsefet a díszülés társelnökéül vá- sejét valami ssép fűtötte, akkor ast versben örökítette református tanítóképző rajztanára eziranybau már rendlasztotta ncg.
meg. Igen, hisz Kassai költő IB volt, akinek áldásos kívül értékeB úttörő munkát végsett as udvarhelyi népMiutáii Vakár József helyet foglalt aa elnöki emel- életére csak mélységes tisztelettel és soha el nem muló művészeti muzeum anyagának öBSsegyüjteaeben.
.'vDivn dr. Kántor Lijoa fő.iUár bcjelenteito, hogy a hálával gondol as utókor s minden érezni tudó ember.
A osingó kérdés.
vándorgyűlés megnyitása alkalmából aa elnökség, ófelOőrőg Joachim sírjánál
Oberdlng József György dr. tartotta meg „A P'.cufége kabinetirodájához Armand Calinescu, Niculai
aa örmény temetőben.
Ucldlum népe' cimü előadását.
Ziegre óa Silviu Dragomir minisztereknek táviraA
róm.
kath.
temeiőbói
a közönség, a közvetlen
tot küld, m -y jiicek megfogalmazása után az Udvösió- BBomsaédaagba levő örm. temetőbe
Az előadás a madéfalvi veszadelem Idején kibujvonult át. Görög
Sd£ keedődtek.
Joachim disz sírhelyéhez, ahol dr. Benke Antal mondott doBott székelység telepedés-történetl vázlatát adta.
PdWifiy Pál dr. „Időjárás és betegsegek" cimü
A gyergyószentmiklósi magyarság üdvözlése.
költői gondolatokkal teli szép beszédet.
Kelemen LáBzló dr. olvasta fel. Aa u.óA város nevében dr. Lengyel .• .mll előbb románul,
Dr. Fejér Dávid v. orvos sirjinil. tanulmányát
adásból kitűnt, hogy a betegségek az időjárással szoros
ísejd m )íysriyelven köazintl aa alaö*saget, mig a város
Itt dr. Lássió Dessó ügyvéd, volt orssággyűiésl összefüggésben állanak.
•írsadílmá nevebou Vakár Jiasof elnök beazéit. Igy képviselő mondott emlék beszédet.
Kölcsey a próféta.
jitiuk sorjába az 6gyház£k vezetői, a sepalaaeutgyörgyt,
GyergyÓBsentmiklóa több évtizeden keresstűl volt
ké. di anárh^yl muz:umok képtiseiől. A Magyar NapA
nagyérdekeaségtt
előadás
után Reischel Arthur
iö/ivs-;rg l? .ében dr. Q .ál Alajos elnök iidvózöite az főorvosénak érdemeiről beaaóit. Fajér Dávid — mondotta tartotta meg „Kölcsey" c. előadását. Aa előadó Koicoby
Lassló
DesBŐ
dr.
—
nemcsak
jó
es
aötelessóg
tudó
orvos,
tJí.öi.sigöí, utana dr. Fejér Mihály az örmany szertarszellemi arcát vázolta, a himnusszal fogldikosou, mint
tású ogyh&z nevébea mondott méíy gondolatokkal teli de a ssegények jótevője ia voit. Szikár, vaftony alakja KölcBelnek azzal a munkájával, amely a magyarság fogalmindég
aápadt
ssenvedó
arca
Bsorosan
hozzá
tartosott
kö.tó'úifa A nő zövetaágek nevében padig Oiescher
mával leginkább kapcsolatos. Itt azonosult Kölcsey a
Mari?, az E. M. G. E nevtbsu BalázB Sindor Igazgató a város mindennapi életéhes, gondjáhos.
nemzettel. Kezdetben világpolgár volt, később beUt>a,
Orvoai hivatásán kívül, mint város építő, majd hogy itt a helyünk a Itt kell gyökeret verjünk. A totuni'.ó besz::!'.
kuiturálls és ssoclálls munkásságával alkotott maradan- vábbiakban foglalkozott Zrínyi második éaekevel, amelyA« ud^öalesckre
báró
Jósika
Jácos
elnök
vá'assol,
aki újra hj,n£bu:yozza. hogy az Erdélyi Muzaum Egye- dót. Aa utókor ÓB ml embertársai, valamint as Erdélyi ben ostort vess kesébe, hogy feiráasa a magyarsagot.
. iilet minden politii ától, vagy valláal elfogultaágtól men- Muaeum Egyesület réaaérői, a mai napon, itt a sírjánál Bokán átoknak mondták ezt a müvet, holott uem mas,
iPB egyetemes kulturmuskát óhajt vógezil a nép éa aa lörieut kegyeletadás caak külső megnyilvánulása annak mint jajszó a nemzethez.
a tiszteletnek és megbecsülésnek, amely mindannyiunk'
emberiség javára.
Ugyanea található meg Zrínyi, Kölcsey, VörösA dwzköagyüléa utolsó pontja dr. Tjvasay Sándot ban él és élni fog.
marthy, Petőfi éa legutóbb Ady müvében. Kölcsey üzea kiváló odlcsész e.őadása volt.
Megemlékezés gróf Mikó Imréről. nete hozaánk I .Sok tudományt felvenni lehetőségi sorDélután 1 óra lehetett, mikor a Dácia étteremben randbeu éB dolgozol a napért.* Kölcsey összekötő volt
Dr. Tavaszy Sándor előadása.
és Széchenyi közt. Kazinczy csupán a BBÓ
A kiiáló bölcsész értékes előadásában az ember a vándorgyűlés Összes résztvevői közebéden vettek réBzt, Kazinczyvolt,
Széchenyi a tetté. Kölcsey prófétaként
fi'.öfifiai órielmeaéséről bőszéit. Az emberről szóló témamely alkalommal dr. Biiogh Ernő, kezében a Mlkó ser- embere
állt kortáraai közölt. Nsma sírja ma ls tiibo, mint u
hu i.nnak as alapkérdésnek tisztázása érdekében, hogy leggel az E. M. E. nagynevű alapítójáról mondott em- sok
beazédd romok.
kicsoda az ember? Gosthere hivatkozik, aki EZHlnt ls lékbeaaédet a jelenlevők nagy érdeklődése mellett.
Mikó
Imre
kora
a
kulturális
lntésmények
és
azok
egyetlen egy érdekes van a világon ÓB ez, aa ember.
Délután 6 órakor került sor Balog Ernő dr. „A
Nibéz tárgy. Egyben az alany és tárgy, de két külön- munkájában — keadte beaaédót — aki nemcaak vezére Oyilkostó éa Borsa' c. vetített képekkel kísért előadáböző árteimezéssel, melyben önmaga aa ember ÉB a a gazdasági és politikai, de főkép a sselleml életnek sára. Aa előadás BsellemeB hasonlattal állapította meg,
rajta kivül al ó világ az a fogas kérdéa, hogy tulajdon- volt vesére. Sslnes, meleg ssavakkal emlékszik Mikó hogy .a tó olyan, mint egy gyönyörű barbár leány,
Imre történelmi sserepérőt ÉB fáradhatatlan munkássá- aki elragadó, bájos vonáBal mellett kócoB és fésületlen
keppen, hagy van felépítve aa ember?
Az embert vegytani ÖBaseállitájban 260—300 gáról, amellyel az Erdélyi Muzeumot Egyesületet élete a as elhanyagoltság Idő előtt végez vele." A tó nagyhívta.
sága ma fele akkora, mint egy évssásaddal ezelőtt. A
lejre becsüli.
Megkezdődnek az előadások. beleömlő patakok feltöltik, a kifolyás folyton mélyül és
Majd a test, lélek és asellem különböző csoporA vándorgyűlés előadásainak első aorosata délután igy állandóan nagyobb vízmennyiséget vestii. Ha maio:iús &£.<riut alapúja mc-g, aa egységes egéhagyják a Gyilkostól, száz év múlva csak puesaly:»
é i t ég Bzürl le a tevékenységi rendeaert, amit a test 6 órakor ktadódött meg as Ipartestület nagy termében gára
Az első előadó P. Lukáta Maosvét volt, aki Kűsdelem lesz. Meg kell tenni mindent a Gyilkos-tó m-'gmsntátíi lelek ad.
sénok érdekében, mert nem a jelennek, banem a jövőVan ÍŰÍKŐ érzéki világ megmagyarázás, melyben aa alkoholizmus ellen címmel tartotta meg előadását. nek élűnk.
Utána
Molter
Károly:
Nyelvűnk
ssépségelről
beszélt.
a fsniázl.i. mint érzéknlő tevékenység dolgozik. Oiyan
Vámsser Géza „A gyimesl csángók eredete, telee'őro kli.ddtí képzelet szerint, BJEZÓI DS öntudat és as Dr. Gargely Janó: Ssáaadunkfizikai alapgondolatairól
öniudatianság lényégéről és megállapítja, hogy az ön- mondott igen érdekes dolgokat, amit a ktfaőnség figye- pülési éB gasdaaágl viBsonyal" címmel tartott figyelemre
tudat annál mélyebbé vilik, miaél ifibbet talilko- lemmel hallgatott végig. Majd Kolsssár neves profsasorméltó előadást.
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— Egyelőre nem engedélyezik u j malmok
AZ ÜJ ISKOLAI ÉV KEZDETE A KÖZÉP-borenásaóaét. Coraateanu fi;dmlvelésügyi mioisz.. r
A Dal- és Zeneegyesület közgyűlése. ISKOLÁKBAN. A helybeli róm. katb. főgimnáziuma sütőiparosok egy küldöttsége előtt í.ji
bo?/
A csíkszeredai Dal- és Zeneegyesület dr. igazgatósága közli, bogy a nemzetnevelési minisz- egyelőre nf-m e»3ndéiy£-sl u| malmok bwrnd- a ^ t ,
térium legújabb rendelete értelmében az intezetbe m»rí a Hmli* Kü .ödéDben l».v«k t*d*zik » SSJ :««gBúzás Márton elnflklotével, 1939 augusztus hó szeptember 9-én, szombaton kell bevonulni.
letet. Mlheiyt biztosítani átkerült a ilszt.iv.tei f j-ry;.30-án tirtotta évi közgyűlését. Ez alkalomból
— uj ffiügyias a oaikaaorodal ttgyéaaaég lését, » minisztériumi ujl:ól bcziijárul ujabb IB ; aok
jólesően állapítjuk meg, hogy a magyar dalnak ólén. Laacn Nlcolae főügyész elhelyezésével a calk- létsslséaéher.
ez az 60 áves végvára, nemcsak a múltban megyel törvényszék főügyészi állása megüresedett.
— Szomorú jolontéz. Soisa L<jo3iié nyuj. vm.
taljesitette vállalt kötelesettségét, de as utóbbi Mint értesülünk, az állásra Mlrcea Klelnt, a cüiksaere- főjogyző
ör,vegye óa gyermeiöi ezúton hoizis tudodai
járásbíróság
veaető
járásblróját
neveaték
ki.
Mircea
esztendők nehézségei kösött különösen olyan Klein, a gyergyóssentmiklósi járásbíróság éléről került mására jó lamerőaelfenek, hogy drája jó leánya illetve
lendületes és értékes munkát kezdeményezett, a megyessékhelyre a rövid Itt tartóakodása alatt jo- testvérük Ilonka — hosaaaB betegség után, keddan ejjul
amely országos viszonylatban is elismerést sser- gáaal körökben igen jó nevet vívott kl magának.
12 órakor elhunyt Caikszentkirályon.
zett. Akkor, mikor nera jó idAk járnak a kultur
— Milyen Illetéket lehet folaaámitani a
— Evangélikus istentiaatelet. Folyó évi Baepmunkára, amikor a rombolás ördöge elbénitja tember 10-én, Csíkszeredában a reformátna templom- mérlegek hiteloaitéaenel ? A nemzetgazdaaagi mia nemes szándékú munka területeket, akkor ban evangelikua istentiszteletet tart Johan Mathes udvar- niszter rendeletet adott ki, amelyben meghusároiza a
mérlegbiteícsitéal dijakat. A mérleghiteleóltósi dijak a
fokozottabb érdem, hogy a dalunk munkásai helyi evangellkuB lelkésa. A délelőtt 10 órakor tartandó következők:
levélmérleg 15 iej, automata vagy fáiiatentlBBteletre
Ó
B
urvacsora-osztáara
ezúton
la
felhívproduktivok voltak. Teremtettek, szépet müvei- juk városnak és a vidék evangellkus lakósságának automata mérlegek hlteleBliase 75 lej, 25 kliogramig
tek és lelkünket építették, amikor arra éppen figyelmét, hogy aaon minél asámosabban jelenhesse- mérő méríegok taitaleslteae 35 lej, 25 kilón felüli mérlegnagyobb szükség volt.
legeknél 25 kilón fdiüi 500 kliogramig minden 10 kilóért
nek meg.
Elsősorban hát arra akarjuk felhívni ennek
Háaaaaág. Dr. Vencael Jizsef folyó évi augusz- 5 lej, 500 kilótól 2000 kilóig merő m-jnegaknal 500
az ulyan sok irányban kötelességeket ismerő tus hó 26 án veaette oitárhoz Boga Érát, dr. Boga kilón felül minden 10 kiióeri 3 loj 50 banl; 2000 küc5000 Éi'.úig maró márlegskBul 2000 khogramon felül
közönségnek a figyelmét, hogy szivében legelső Lajos saekelyudvarhelyi főgimnáziumi igazgató es neje tól
10 ktíónkéut 2 lej 50 baa<; 5000 suún fúiütl mânehelyet érdemli a jövő évben 60 ik esztendejébe leányát.
— Mária buosu Caikaomlyón. A szokásos gekuél az 5000 kilón feiüi mladen 10 kllútrí 1 lej.
lépő Dal- és Zeneegyesületünk. Támogassuk Mária-napi buciui a csiksomlyói kegytemplomban szepIngyenes méhésaetl tanfolyam. Az £rdélyríszl
megértéssel nagyvonalú célkiiüzéseíbcn. Na tember hó 10 én (vasárnap) tartjak meg. A bucsu Uéhéazegyesillet iolyó év ezepiember hó 11—21-Ig Kolozsvárt
lngy juea méhészeti laufoly.Muot rendez rz egyesület házsouvonja ki senki magát abból a közösségi mun- rendje a következ*: Szsptamb^r 9 ón, szombaton dél- gárdl méhészeti talapén A taalolyamra jeleatínzhetnek fé tiik
után
6
órakor
bevezető
saeaioeszad
és
vic-eroye,
es nők, leáayok és asszonyok. A tanfolyami elâ>.d&aok ifl iide.i
kából, amelynek hivatása a magyar dalon keUgyanaaon nap este 9 órakor ujabb saentbesaed, köz- délután 4 óratói tartanak. A Unfolyim mgyunes, csapén b.-traresztül való építés.
tizutendó személyenként 100 lej. A t»nfoiyam hallgatót
ben gyóntatáa. Szeptember hó 10-én reggel 6 órától t&sért
agy elméleti, mint gyakorlati teren kiképzést nyerciec ée az
Ezen a helyen kell megemlíteni azt az ör- kezdódőleg minden félórában mise, 8 éa 10 órakor egyesület
a ta folyam elvégeztérAl a hallgatóknak buusyltvendetes szellemet, amely daloBegyesületünk beszéd, közben állandó gyóntatás. Aa ünnepélyes nagy- v&nyt ad Julentkeznl leh:t az K11E -nél naponta 8—2-ig. Uime
életében uj vérkeringést indított. Városunk ifjú- mise 10 órakor lesz. Mária tisztelő Baékelyek jöjjetek Clnj, Strada Uegaift 16
— Megiliott a faexport. A c^a > í-pijco^ az
sága olyan szeretettel vonuit be az egyesület Máriát dicsérni I
— Augusztusi fagy Caikban. A megszokott, utóbbi időben meglehetős eienkteg uiaikodoit. A beimUktidő tagjai sorába, amilyenre eddig nem volt
jeleniéBt a caikl augusztus hónapról ma Is válto- földi fogalomtól eiteáintve, igen uagy íibruniét muiaipélda. A magyar dal légkörében megvalósult a régi
zatlanul közölhetjük. Csíkban aa augusztus vége min- kozott fdanya^okbctn Pulesauna, E<yiptoin éa föíeg
legideálisabb ösezefogás, iparos-kereskedő sz »1- denkor elvégzi a maga szomorú munkáját. Az átmenet Anglia reszs.r.1, de Igaa sokat BZiliisouaH a cjlki fa&oi
lemi munkást egymás mellé állított a közős sors, nélküli hűvös éa szinte hóh^rmat Bzerá dér elvégezte Franclaorazágba is. A háborús ksaaüiődás ezttn ipirb^a
a közön munka vállalás felismerése. A felfrissü- moat ia a szokásos pusztítását, hogy azután beköszónt- meglehetős konjuSturit teremtett a ig'ia gzép úiutöt
lene telt eierni, külöuós^n aa txpor:aru£nai. A a s á i i lés pedig nemcsak a szervezeti együttérzésben hessen a szép cslkl ősz.
tásnak azonban ígua nagy akadaiya voit a nagymérvű
—
Hirdetmény.
Csíkszereda
véroB
közhírré
teremtett nagyszerű példát, hanem az egyesület
vjgonhiány, ami miatt egyes &ilomaao*on 50—60 vagoj
teszi,
hogy
folyó
évi
Ezepiember
hó
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megtörmunkaképassegét a művészi színvonalra emelve, ténnek a lovas, a hámok, jármüvek éa biciklik össze- anyag maradt faihaimozodan. Aa utóobi a i p o o a i
kiváló képességű karnagyunknak Sarkadi Elek- írást munkálatai. Minden tulajdonos köteles bejelenteni aztán a nemet—lengyel konfl ztui ugy magriasz;o;(a a
nek lehetővé teszi, hogy daloséletünket irányító a bizottságnak aa öaaaes birtokában levő állatokat, világpiacot, hogy a Gjlatt-uak Irányított rendeiéseiiei
járműveket és bicikliket, a törvényben előirt büntetés aa txporta ó cagek sürgősen letiltották, mart a saá.lita
élre fejlessze.
hajók blztoBitasl díjtételeinek emeiésa es a keret kjA mai közgyűlés pezsgő élete, ezzel a terhe mellett. — A bizottság kl fog Bzállanl mladen delml hajózáanak egyes vizeken való lűúitáaa az
tulajdonos
lakáBára,
a
távolievő
lskóaaág
részére
ala
fiatalsággal uj szint kapott lendülete feljogosít pul vétetnek a legutóbbi össeriráe adatai es a szóra • xportot tökoleiesán megbóaltoita. Ea a hirtui a leállás
arra, hogy higyjünk a Dal- és Zeneegyesület szádoktól szerzett Információk. — Ezek az u^ynevuzett erősen érezteti hatttBai az txportra bárandjaKtidü.v
újra születésiben, kultur munkásságának ered- rendea évi ösazeiráBoi es niacs BBO as összeírt tárgyak Cilii fapiacon, mert a további vaaáriások tuujsziinte*
igy rovidasec igen nagy panztalec&ég álih&t ÜÍÓ.
ményeiben. És hiaui akaruak abban, hogy a beazo gáltatáaáról, hanem csak ezek nyilvántartásáról. A
Krmélhatő azonban, bogy a politikát viaarolc elmu ta— KolosavárrOl Gyulafehérvárrá helyes «91 a íspuc
vármegyénk hivataloséletében legújabban jelentismételten ít>lj*vui es isia.t
kező miigenö szellem ezt a komoly építő mun- tók viasza aa erdelyl romai katholikus egyház helyre á juai a uormsais szállítási viszonyok ls.
megye
tanfelügyelözégét.
Márton
Aron
Erdély
uj
Kát a kuitura nevében csak támogatni fogja. kathollkuB püspöke a közelmúltban ngy döntött, hogy
— Uj Baemölyaaonoaaagi igazolványokat
A Dal- és Zaneegyesületnek mai közgyű- egyházmegyéje felekezeti népoktatásának Irányítására a l l i t & n a k a i . A kOzse^i ügyvezúiosrői szóid uj lórvoay
lése a munkának sz építésnek jegyében sajloct személyesen gyakorol felügyeletet, — A püapök elh» e.őirja, hogy a városi közigazgatási htvu.a ui iB.);uitt
ie. A tisztújítás során tehát a közgyűlés egész tároaásának megfelelően ez egyházmegyei tanács fel- mindenütt iMteaisoau;: nap^sod-jHi üsiudíia.j t is. A tórcuígjdlüuési-.ó,
számított 3 tunapon
mtnd ' i
:
lelkével ragaszkodott ahoz a régi vezetőséghez, ügyelőségét, amaiyot Adorján Károly címzetes kanonok, vsny
főcsufolügyelő vezet, Kolozsvárról vlcBaa- nügyiforu i3COdDQ<( jelentkezni:) k«ii a utp3£ibd yi ugy
amely hosezu időn keresztül annyi Bok szere- egyházmegyei
helyezték Gyulafehérvárra. Az ügyosztályt továbbra ls osztályúéi, ahoi 10 lbj eiuathou k-.iun."-^ tztas:;leuel, ftidozaítül tartotta kesében az irányítás a kitűnő pedagogiei szaktekintély, Adorján Kstralj azonoasagi igaeoivusyt anitanas ki. A 3 hfanspi idó iotelto után, n városi &ep»8üd^*i ugyoíit.-ij ÍÓ IO nzaiii .'iy •
^yepiójét ennek a legfontoaabb munka terület- címzeteB kanonok vezeü.
azonossági igazoivanys nam td ü e* a Jo.fn^tjja.i
nek. Igy közfelkiáltással és semmi ellentmon
— Képoaitéai vizsgák a Csiki Munkadásí nem tűrő ragaszkodással nyilvánult meg kamaránal. Az érdakelt Iparosságfigyelmá*. felhívjuk, elrBuíatz-oiid. Bclgaruda mugbiiatútU.
bizalom Dr. Búzás Márton ügyvesatő elnök bogy a caikmegyei Munkakamara aaeptember hónap
<ezem<iiye iránt, akit nagy lelkesedéssel emelt ban megtartja a segéd- és mestervizsgakor. A vizsgák Házaspár keres önnátióan főzni tudó mindenüiu.
Cím: Popovicí Braşov, C»lea Vicioríei 65.
ujó'^g u csiki magyar dal élére. A közgyűlés sorrendje, amelyet lapunk előbbi eaámalban részloteBen
la közöltünk, megtaklothstők a Muskaksmara hlvataE i a j I.
3—3
változási csupán Kovács J*nó titkár személye IOB halylségsben naponként a hivatalos órák alatt.
Körül fogadott el, akit indokolt kérésére ós
— Egy tiaenöt évvel azelőtt elkövetett
nehézségeire tekintette!, caak névlegeaan nél- gyilkoaaag nyomában. A blicügyl hatós.gok i'rdjkülöz abban a műnk» köibon, amelyet szinte neB eaetnefc a fonalát veitéfe kezűkt'?. EaelőK 15 évvel
30 éven kérésziül töitövt be a köz tasolgálatá- történt, hogy Simon Jtasef célkjenófatvi vállalkozó
Heilwigh JÍQOS veudiglöjét Brassóban a
ask puritánságával s azzal az irányító bölcses eltűnt. Samral nyom u»:n m*rid; utána. Aróu pora
Dárescj'ei útról az I. G. D u o a — H o s s z u •jcggöi, atceiy az egyesület életére olyan ered- látta sunki. M udrtasze aanyi forgott közszájoe, fcoţy u c c a 213. s z á m alá, & hadbirósAj éptlietd
Simon ihzeef tulajdonúban Igeu tok pjnz vo t bb eliti
mtnyoB volt. Híiyót Takács Lijos foglalja el uése Idején. Másfél éítiaed hosszú idő. U;y láifzoti,
mellé helyezte át.
a fe.tétellel, hogy Kovács Jenő továbbra bogy Simon József ii:ofczitoa eltücésút ls felszámolta
Elsőrangú konyha, kitűnő kQkűIlőmantl
is olt iaar..-.d a uiagyar dal munkásainak Borában. a föiodfs Jóiéí o-jySHga. Caakhoţv t, b'únt ig.n ritka
esetben lobét büntetés nélkül m^usztl. Mindan alatt o
fajborok,
flekken, vargabéles.
A csíkszeredai Dil- és Z ?n<4egyeaület évi mos bűnre előbb utóbb fény d sriii, különtiasn hz Ilyes
Gyors, pontos kiszolgálás, szolid árak.
-özgyül js-} mindenesetre figyelemre méltó ese- elvutemedstt gyllVorságo^r». Miodsn remény meg van
iüóuy már abból a ezömpon'ból is, hogy annak arra, hogy megoldódjék ecuek a jecőfaivl tiz°nöt év
Ha ott jártok okvetlenül karesaéiet fel.
rfr'.xi légkör it a munkának vállalása, dolgozni előtti drámának la a n-jt-Sive, nuteiy minden bleoocyal
f -t. A'.apo°
j éa a dalnak kultúránkért való áldozatos- áldozatul követelte szegény Simon
gyaau alapján a bttudgyl ható-égok most anr.yl idő
^
B Emeletes- As földszintes hizak, épQleteH
belsőségek, kaszálók, TasnádfUrddn 1 szíp
i g a töltötte be. Ma, amikor annyi sok egyéb multáa feielevenitetlvk sz ügyöt éa m nd-n raionny P j ^
villa, elköltözés mtatt. Oelhtaploczán egy
oaj kozöt; eifáauitak ÓB kiosínyhitüek lettek a meg van arra, hogy st^er korouizza íruftk^jukrit. Addig
3 holdas belsóeég ipttlotekkel. Érdeklődni a Vákár-Szletben
:ílKak, akkor megérdemli t-z as egyesületünk, ls a nyomczia érde^éb^n ríHz'oteket nem kezűinek
hogy szereiettel öleljük keblünkre és támog&s
— Vigyázz a gyermekre. A vlxyáífttlini'á.:
;
tzivesen kitűzött cMjai elérésében. Kérjük sok gyermek tregidis okozója. A pztilő feiU?y»)ct n il^öföasógünket akármilyen nehéz idők szakad- ttűl hagyja h gyermekét eB ez alatt vagy felbujtják
nának reánk Dal- és Zeneegyesülelünket ugy a házat és áldozatul es<k ennek a hanyagságnak egy S Ao é. kösanség azlv-js tudom'taúm bosom, ho^ţy
őrizze lelkében, mint a magyar kultur •> uaká egésa község vagy egyéb kiszámíthatatlan baj történik. ® 1839 október hó eisejen Caikazored&ban,
Moat Bákáa közaégben Gheorgbe Ioan családjában az
uak legfontosabb tényezőjét.
történt, hogy a nzoazt nem zárták «1 éa abból 9 éves S I. O. Duoa (Gircaázium-ucc?) 116 aaám alatt
fiacskája o'yan n?gy mennyiséget fogyaBatoU el, amelţbe
^
iámét megnyitom
aacnnal belepusztult. A gyermeket az alkohol mvgölte.
— A gyermekek miatt hadbiróaág ele
— Ai lakolna gyermekek kötoloaek egyen- került aaülAk. B SA Pjttr <a VoRlohan JJSOB balár- 2 8 » íesk-inyos-ilb ;'s!£.>; ia Mr-í/s-ó mu i..s-»6ruhát viaolnl. A nemz9toktatáafigyl mlnlsater ren- ráiyal muckáB embrrek gyarmekol behatoltak aa ottani
deletit adott kl, mely saerint aa iskolán gyermekek elemi Iskolába, abol a tBBteremben levő térképeket és g vei él^ot a m t. hfegykitainaág -e i d . k e j j j j í o .
SÍÍVSR pár'.logífi*. kii:
kötetesek egyenruhát viselni. Vagy aa Iskola egyen- egyéb képeket a ftlról losBtidték a szobai megBemml- 5
ruháját vagy padig aa orsaágör-egy;nruhát viselhetik aitették. A gyermskek eadlőlt a csendőraóg letartóztatta 2 P a u e r n é O r b á n E m m a női divat Bzabó
a tanulók.
a átadja a hadblrórá;nak.
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