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ItMM örmények, vau omjMqIM? 
A magyar közjog szerint az örmény szertartású római 

katholikns lelkész által keresztelt örmények Erdélyben tör-
vényesen bevett és elismert valláshoz, mint örmény katho-
likusok tartoztak. Most ezen helyzet lényegesen megválto-
zott. Az államhatalom szerződést kötött Kómával s a kon-
koidátnm-törvényt itt becikkelyezték. Ezen törvény szerint 
a romániai katholikus örménység vallási és egyházi szem-
pontból lelki vezetőt nyert közvetlenül Róma, illetve a 
pápaság alá rendelve. Ha a jelen helyzetet alaposan meg-
vizsgáljuk, tekintet nélkül, hogy görög katholikns, latin vagy 
örmény szertartása római katholikns lelkész keresztelt meg 
valakit, a konkordátum-törvény szerint, ha az illető megke-
resztelt egyén örmény eredetű volt, az katholikua örmény-
nek tekintendő és ugyanazon lelki vezető alá tartozik, mint 
az örmény szertaitás szerint kereszteltek, vagyis a Romá-
niában élő összeB katholikus örmények. Kathulikus örmé-
nyeknek az országban nincs magasabb egyházi szervük, mint 
a lelki vezető, aki jelenben Sahag Koghian dr., állítólag 
apostoli kormányzói ranggal, Gherla Bzékhellyel, a Mechítá-
rista-Rend misszionáriusa, aki Keleten lelkivezetőnek történt 
kinevezése előtt Filippopoliszban középiskolai tanár volt. A 
katholikns örmények ezen szervezetükben nincsenek Komá-
niában más egyházi főhatóság  alá rendelve, hanem közvet-
lenül a pápaság alá. 

Dr. Sahag Koghian nem tartózkodik a székhelyen, 
ellenkezőleg Bucurestiben és csak nagy ünnepekkor teBZ 
(iherlan egy-két napOB látogatást. A vallásszabadsághoz 
tartozó kérdés, hogy a latin vagya görög szertartás szerint 
keresztelt katholikus örménynek, miután megkérdeztetésük 
nélkül történt a lelki vezető kinevezése, megnyugosznak-e 
az adott helyzetben. Még ma is igen Bokán szeretnék ma-
gukat az erdélyi római katholikus püspökség alá tartozóknak 
tekinteni, a szelidlelkü gróf  Majláth Gnsztáv Károly püspök 
lőhatósága alatt, aki hosszú püspöki ténykedésével a vallás-
felekezet!  türelmességnek nemcsak hirdetője, hanem az erő-
sen vallásos éizelmü erdélyi örménységnek egyházi dolgok-
ban valósággal támogatója volt AZ uj helyzetben a gherlai 
egyházmegyében egymást követik a palotatnrradaimak, a 
katholikus örmények nagyrésze jogosan emel panaszt ax 
ellen, hogy oly lelki vezetőt kaptak, aki ezek anyanyelvét 
nemcsak nem érti, de nem is igyekszik azt elsajátítani. Igy 
a lelkivezető nem érti híveit, viszont ezek, ha bármilyen 
zengzetes hangon ÍB prédikál a lelkivezető, nem tudják meg-
érteni fit  s igy elmélyült lelki kapcsolat vezető és hívek 
között nincsen meg. A katholikns örmények óhajtanák, hogy 
erdélyi Bzármazásu legyen a lelki vezető, aki tökéletesen 
birja anyanyelvüket, a magyar nyelvet. 

Veraereskul Oxendius püspök halála óta, az erdélyi 
katholikus örménység megszakítás nélkül küzdött a meg-
ürült, azonban ténylegesen szünetelő püspöki méltóság be-
töltéséért, sőt az akkori Magyarország katholikus örményei 
1715 május 20-án Görgényszentímrén összegyűltek, hogy 
alkotmányozó gyűlést tartsanak éa püspököt válasszanak. 
Megegyezni nem tudván a személy felett,  a püspöki méltó-

ság betöltését a Szentszékre bízták, de Róma nem püspö-
köt, hanem főesperest  és apostoli helynököt nevezett ki. 
Nem kutatjuk, hogy Sahag Koghian dr. kinevezésiben mi a 
politikum, de megállapítjuk, bogy az erdélyi örmény egy-
házközségek a jelen helyzetnek megfelelő  szervezeti sza-
bályzattal nem bírnak. Dacára i nnak, hugy a Varzár püspök 
elhalálozása óta az örmény kat lolikus püspöki méltóság be-
töltve nem lett, a gherlai örméjy katholikus egyházmegye 
alapszabályai még mindig egyházmegyéről tesznek emütéBt, 
vagyis jogilag létező, ténylegesen szüneteld intézményiül. 

Ezen alapszabályok bővített alakban 1879 április hó 
2-án napvilágot is láttak a gherlai gör. kath. egyházmegye 
nyomdájában. Természetesen nemosak az idők változtak 
azóta, de változott az örmény katholikus egyházközségek 
jogi helyzete ia, különösen a lelkivezető kinevezésével, úgy-
hogy a jelen viszonyok között az alapszabályok rendelke-
zései keresztül egyáltalán nem vihetők. Szüksége merült fel 
tehát annak, hogy a gherlai egyházmegyéhez tartozó egy-
házközségek, igy a dumbrăveni, frumoasei,  gheorgheni és 
gherlai egyházközségek, uj szervezeti szabályzatot nyerje-
nek s hogy ezen egyházközségek lelkészeinek, tisztikarának 
bevonásával uj alkotmányozó gyűlés tartassák, amelyen a 
fent  telvetett kérdések, tekintettel különösen az öruiényka-
tolikns vallási, szociális és kultúrintézményekre, alaposan 
megvitattasaanak. Vegyenek részt ezen a naggyülésen a klé-
rikusok mellett a laikusok is minél nagyobb számban, bogy 
a fontos  kérdések eldöntésénél kellőleg legyen képviselve 
az erdélyi katholikus örménység. 

A katholikus örmények lélekszámát ngyelembevéve, 
legtöbb katholikus örmény Clnjon van. Illő volna, ha az 
erdélyi katholikus örmények alkotmányozó gyűlésüket itt 
tartanák meg, melyen az örmény egyházközségek anyagi 
helyzetét mérlegelve, határozottan jelöltetnék meg az irány, 
melyen a katholikus örményeknek feltétlenül  haladniok kell, 
jelöltessék meg a mód és az eszközök, melyek figyelembe-
vétele mellett a templomok és intézmények a megsemmisü-
léstől megmenthetők legyenek. 

Gherla, 1936 február  9-éu. 
Dr. Paj , (Bogdin) Adeodát. 

Reménysugár. 
A szomszéd »0Jtl0c[ne0, Airuaban, egy ősrrgt 

tereszteny nep eiet-anial harcai vívja hazajanaa sza-
oadságáert. As etur hu irmain nza&u d viiágtztrie a 
iadság gyönyörű etzmoje. Ncpck mámoros kai u sa< 
gukból eszmeinek. Egy pillanatra, egy bo dogabb viiag 
tózepebe aimodjak be magukat. Mm.ha aa ÜIvesztett 
paradicsom, boldogságot tugarzó fénye,  derengene bele 
ebbe a reményvesztett, letargiába süiycdt világba. El-
felejtik,  ugy latszik, hogy e föld  mit den c-sbito ige 
relével, mégis csak aira omvblgye martd. G„. óió 68 le-
győzött egyaránt érzi. Ctorcmpöive nu iaua* a vasbi 
imcsek. Abesaziniában a rab o a csuklójáról, nem azért, 
hory BzabadoK legyenek, hanem azért, hogy a vasbi 

IIDCS helyett aranyblllccs ékeskedjék a kerüt ön. A kul-
iura s civilizáció legnagyobo diCíósé"ére. 8 hogy majd 
valakinek fölírják  a msuzoieuma márvary tabiéjára s 
ünnepi Bzónokok hatásos beszedetkben elmondjak a 
vertaidoaó ist»ni népnek : Meghódította Abesszimat bős 
a epe dicsőaegere; a civilizáció fáklyáját  meggyújtotta 
a sötét vadonok ijoaató kietlensegébea, a saját hiúságára. 

Fegyverek és g ppuskák kattogása, ágyuk és 
Oombák pokoli lármája szánt végig az emberi sziveken 
s dögmadarak saálidosnak a ha ómra gyilloll emberi 
(estek fölött.  Csaiadspák s reményteljes ifjak  lázas, 
vertelen ajkai sóhajtanak utoltót a elhaló hangjuV bosz-
izuert kiáit fel  az egro. Az emberi Bzivek megmunká-
atian B a Bzeavtd l̂yek dudvaliól benőtt u<arán egy 
itkos kéz do goztk ; veti a beze magvakat. Ott barctak 
•mnyi Bzenvtd is s megpróbaltatas meghozna megeide-
meit gvúmó.cjei, a bakét s megelegedessei teijea uj-
sztendót. 

A bajok B m gprobaltatáaok hullámai tornyosul-
ak fejünk  f.deii.  Sastsig, kiiataHt̂ ianssg vonja rá 

m r,delire Bzomoru, öaioui itpeL A kic»in> hitünk fei-
dtá- a r-m nyüt-it, fdi«imü?b  dhc Ugĝ d̂ s tizedeli 
ulii) is nika e™ iogido<ó nor»lk-.t. Dc-telén halaluk 
ny-Hznte', pnoeszoz-got torjet-zt Et o. p^dig nem lel-

<rs dik, n^m kap ujeietre senki, Az örnk isteni aka-
ratban s az ügyeiuket bölcsen lnteaő Gondviselőben 
megingathatatlanui bízunk. 

Az éjszaka homályában naggyá nőit rémítő óriások, 
iji«ziő alakjukla , a b zonytaianeagbói t őtoro f-njtu 
<í>r vliagoisaganal kezdenek nagy szaka u kicsi tör-
pékké devaivaiodni. Az éjszaka aroyaiakjti ht.lalra fe-
lemlítették, most aatan nev-ilsegeoB9 letznek a fény-
özönben, mint a maCssa, amely teveve leim magat, a 
batát leve módra feituin;  de aztan mikor zsákot tet-
tek rá, akkor egysz rre aiegyHo«BÍieiie. L-feie  ivei* 
pályájukon a joboerzuimüek aaaoakozása a cioit usok 
tu yaac>ja kineri. Iimei vaióra vauk rrökigazsagok, 
gysz'-ru szavak ha outóti oro»ervenye : J gjny. fit,  ja-

g-ny-fak  nem nőnek az egtg. 
Jii-itlila isiennőaek bár be van kötve a szeme, 

otromua p irasaoi vezettetni a vegtelensegig megsem 
. Dgedi magút. A megértés es békülékenység szenemé 
meg ke l tataija u j n a szivekhez. 8 trzlgazaagok öröare 
vcBzendőoe nem mehetnek. .Fiat institia, pereat mun-
dus " L ?gyen igazság inkábo. vesszen a viiag, mondotta 
a fennsoli  szellemű koltó. H <zánc címere pedig fen-
nen hnd'li: Simmit lilén neikül. A Koronás próféta 
pedig azt mondja: ,Ju-ut'ia et p^s oscaiatae suai". 
Az igazság es baké megcsókoltak egymást. 

Csak ott lehet egyetértés, béke, ahol aa ember 
mlcdenklvel szemben egyforma  igaaságot lsner. Ht, 
aa egyes ember megérti, hogy minden nem egyedül 
ertem van s ha jo poztcioban a pénz aa ölembe hull, 
evvel nem botroi ard-imeim vannak megflsetve,  hanem 

A „CSÍKI LAPOK" TARCAJA. 

Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 
XIX. 

.Szent Ferenc fial"  és a taploczalak. 
Szülőfalum  múltjának kutatása közbon jutottam hozzá 

P. György József  terencrendi szerzetes,A Fereucren-
diek élete és működése Erdélyben" cimü könyvéhez, 
melyben több olyan adatot találtam, melyeknek felhasználása 
nélkül még hiányosabb ma'Biina az a kép, amelyet — mul-
tunkból — magunk elé állíthatunk. 

E nagyértébü munkában talált adatok a kon fráte-
rekre és a rendnek azon tagjaira vonatkoznak, akik tap-
loczai szülőktől származtak. 

őszintén be kell vallanom, hog7 azok elolvasása után 
szégyelnem kellett magamat, mert a talált adatok egyrészé-
r31 — még taploczai létemre sem hallottam soha senkitől 
egy tél szót sem !! 

Pedig talán mégis csak akadt volna a Taploczáról ki-
került szerzetesek életéből is jónéhány olyan mozzanat, me-
lyet bátran lehetett volna az otódok elé állitani, hogy azok 
ról példát vegyenek!!... vagy legalább is tudjanak!! 

Mivel ezek az adatok nemcsak Taplocza múltjának 
szerves részei, hanem a székelység egyetemének ia a mult 
ról mesélő adatai, azért azokról tudni nemCBak taploczaiak-
nak, hanem minden — a fajával  törődő — székely test-
vérnek is illik : miért is — ezúttal — először a konfráterek 
intézméuyét ismertetem, majd rátérek a taploczai Bzületésü 
ferencrendi  szerzetesek életére, külön kiemelve azok közül 
is reverendusimus P . Taploczai Is tván, vicarius apos-
tolion», aránylag rövid, de példás és eredményekben gazdag 
életét, valamint P. Botár Joachim minister provinciálist, 
a Bzerzeteai tegyelem, buzgóság, alázatosság és türelem örök 
példaját... 

De még mielőtt ezekre rátérnék, szükségesnek tartom 
már jóalöre megállapítani, hogy a letűnt évazázadok folya-

mán a taploczalak és a somlyói konvent ferencesei  közölt 
mindig jó viszony és megértő kapcsolatok voltak. 

Taplocza ugyan, ősidők óta, mint a Szent Péter Egy-
házmegye filiája  szerepel, de ez nem volt soha akadalya 
annak, hogy a hivőlulkek a távoli „Szent Péter" templom 
helyett a somlyói „Kalastorumu-ban hallgathassanak isteni-
tiszteletet, különösen a nagyobb ünnepek alkalmával (pl. 
Nagypéntek) s hogy a megpróbáltatásokkal teljes időkben a 
terencrendi barátoktól ne nyerjenek lelki-vigaszt a bajok tü-
relmes viseléséhez és megerősítést a további élet-küzdelmek-
kel való bátor és öntudatos szembenézéshez . . . 

Szent Ferenc fiai,  a legnehezebb időkben is, mindig 
hűséges és Asziute „barátjai" voltBk a körülöttük élő, jó-
akaratú hívőknek, akik közé tartozni a taploczaiak szeren-
cséjüknek vallották. 

Török-tatár, kuruc-labano pusztítások idején épen ugy, 
mint a pestis és éhínség szörnyű napjaiban mindig akadtak 
a ferencesek  között, akik a szétzülleni induló .nyájat* ÖBZ-
szeterelték és biztos „akolw-ról gondoskodtak számára . . . 

SzélcBendesebb időkben pedig ők voltak azok, akik 
tanították, irányították és nevelték — elődeinket. 

Taploczán 1841-ik év Pünkösd havában .falus  biró 
Mihály János efi  kegyelme lakó házánál, a csikBomlyói 
nagyon érdemes ns. Convent Gvárdiánja, tisztelendő 
Darvas Vénántius ur" és a falu  népe között megújított 
egyezség (közölve a Cs. L. mult évi 46. számában!) szerint 
már azelőtt , 1 0 0 iveket tel jül haladó üdőtől fogva" 
is Taploczán rendszeres ÍBteni tiszteleteket tartottak a Kon-
vent kirendelt tagjai, melynek ellenszolgáltatása lejében a 
„Lókötő" nevezetű helyet (a legutóbbi időkig: .Barátok 
kertje") kapta és használta a szerzet... 

1800-tól pedig 1820-ig Taploczát, mint a Szent Péter 
Egyházmegye filiáját,  a kővetkező ferencrendi  szerzetesek 
gondozták (adminisztrálták): 1800-ban P. Kovács Lukács ; 
1801—1803-ig P. Váradi Rám.; 1804-ben P. Györffi  A1 
beit; 1805—1816-ig P. Szekeres Vitális; 1816—1817-ig 
P Pásztori Lásaló; 1819-ben P. Bartalú Victor. 

„Szent Ferenc fiai"  és a tapioozaiak közötti barátsá-
gos viszony kialakulásában és állaudó fennmaradásában  a 
Kontráterek intézményének is nagyrésze volt, de e viszonyt 
bensőségesebbé azok a kapcsolatok tették, amelyek Taplocza 
több jómódú családját — a rendben lévő fiaik  révén — a 
„barátok"-hoz kötötték. 

— Ezúttal — lássuk először csak azt. hogy mi is 
volt a Konfráterek  intézménye s kik voltak annak — Tap-
loczáról — a tagjai ? ! . . . 

* 

* * 

Hunyadi János, 1442-ben, a marosszentimrei győ-
zelmes csata emlékére — segítségül a somlyói barátok 
mellé — 82 családapát rendelt a szomszéd községekből. 
Ezeket nevezték „ C,oufrateru-eknek. 

Mátyás király, 1462-ben, a székelyek grófjának  tu-
domására hozza, hogy a „Contrater* intézményt maga is 
megerősíti és szigorúan megtiltja, hogy azokat — a terenc-
rendiek tudta és beleegyezése nélkül — bárminemű polgári 
Bzolgálat-tételre kötelezzék. 

Ez az intézmény 1442-től 1848-ig állott fenn.  Mint 
érdekesség, megemlítésre érdemes, hogy a fenti  két évszám 
számjegyeinek összege egyenlő a konfráterek  számával. 
( I t4t4+2tl t8i4t8=32 I!. . .) 

A magyar kormány 1878-ban—kártérítésül az 1848-iki 
törvényekkel megszüntetett koniráter intézményirt — 33.000 
írt. összeget fizetett  a szerzetnek. 

A konfráterek  közé csak azok a jobbmódu gazdák 
kerülhettek be, akik az azzal járó kötelességeket önként 
vállalták, de igy is osak „a Generális Mustrának idejin s 
csak a Fefikapitány  Ur eőkegyelme híre és akaratyából." 

Hasonlóképen: kilépni is osak a generális mustra ide-
jén és a székely főkapitány  beleegyezésével lehetett. 

„Másképen — mondja a Bzékelyszék Csíkszeredán 
1675 febr.  8-án kelt rendelete — a confrátereknek  mind a 
ki-, mind a biállások erőtlen (t.i.: érvénytelen!) legyen." 

A konfráterek  mentetek voltak minden hadjárattól, 
lustr&lástói, adóktól, kilenoedeklSl, dézsmáktól, kepéktől, 
minden köz- és polgári szolgáltatmányoktól a mindezek el-

Venczelné kalapszalon vállal mindennemű PLISSE munkát. 



C S Í K I L. A P O K 7 «Ara 

azt mások-M! lelkiismeretesen meg kel) ojtanom, hátha 
másnak abhoa több Jnssa van, raiot nekem. Talán más 
több-it Aa lelkilsm «retiaebben dolgozik a jobban meg-
érdemli, mint én. Vájjon, mlg hangoztatom, hogy éle-
tem áldozat a mint a gyertya a kőiért lángol, ngyan 
akkor nem vagyok-e elviselhetetlen teher mások nya-
kán. Aho' mndankl tudja a kötelességét, ott jótanácara 
alig van szükség s elavu't bölcsességnek helye nincs. 

Kontinensek békéjét, családok egyetértését for-
gatja falas  lgarsignak kétféle  alkalmaaáaa. Ebből ne-
kem, neked s mindenikünknek tanulnunk kell. A világ 
már annyi vátesil kijelentést hallott, hogy már meg-
undorodott a a gyomra háborog tőle. Igazságot, mun-
kát. A munkában való lelkiismeretes kotelessegteljesl-
tést. Eit tüzsük magunk elé ei évre. Alomképek szö-
vésével, délibáb kergetéssel, a múlton való elmeren-
géssel sokra nem megyünk. Komoly c élkitűzéssel, Imád-
ságos és munkás élettel tehetjük boldoggá önmagunk-
nak s környezetünknek aa életét. 

P. Gábor Anasztáz. 

Si-tea az „Európádban febr.  23-án. 
BEL- ÉS KÜLFÖLD. 

Tataresou  a rendbontók ellen.  Az ország egy 
pár megyéjeben elrendslt pótválasztásán láthatjuk, bogy 
a saélBŐséges nemzeti alapon álló pártok egyre meré-
szebben léptek fel.  Úgynevezett rohamosztagosaik meg-
indításával itt la ott is nagy verekedéseket rendeztek 
a damokratlkus pártalakulatokkal. Annyira szabadon 
kezdtek garázdálkodni esek a horogkeresztes fajvédők, 
hogy az a gyanú merült fel,  mintha a kormány hall-
gatólagos támogatásával történnének ezek a rendbontó 
törekvések. Most TatareBCU miniszterelnök ls kénytelen 
volt megszólalni ebben a kerdésben és kijelentotte, 
bogy a kormány a régi liberális elvek alapján áll és 
sem a szélső jobb oldali, sem a baloldali túlzásokat 
nem támogatja, azokat veszélyesnek tartja az or-
szágra nézve. MIndakét törekvést a gyűlölet politiká-
jának tekinti a kormány s Így aaokkal nem rokon-
szenvezhet. 

Merényletet  kivettek  el a íraneia  szociálde-
mokraták  vezére ellen.  L ?ou B um francia  szocialista 
vezért megtámadták a francia  szélsőséges nemzeti 
alapon álló fiatalok  és súlyosan Inzultálták. A merény-
let után a francia  kamarában izgalmas gyűlés volt, 
amelyen Sirrau' miniszterelnök a legerélyesebb han 
gon Ítélte el a merényletet. Kijelentette, hogy kormánya 
csirájában fogja  elfojtani  aa ilyen gyűlölködéseket és 
feloszlatja  as össses jobboldali alakulatokat. 

Életfogytiglani  börtönre  Ítélték  Sándor  szerb 
király  gyilkosait.  A francia  bíróság befejezte  a szerb 
király gyilkosainak bűnügyi tárgyalását. Aa Ítélet R >lcs, 
Poszpisil és Kralj jelenlevő vádlottakat életfogytiglani 
fegyházra.  A biróság ezenkívül a kézre nem került 
vádiottakot és pedig dr. Pavellci Antet az U ittasa 
szerveset elnökét, Kvaternik Egont a titkárát és Per 
csevics Sándor volt osztrák-magyar ezredest, mint akik 
a vád Bzarint értelmiszerzől voitak a király gyilkosság-
nak, halálra Ítélte. 

Az olaszok  dönti  harcra készülnek  Abesszi-
niában. Ai olasz csapatok Makale körűi nagy csapat-
összevonásokra készülnek, hogy az abesszíniai hadjá-
ratot döntő eseményekhez juttassák. A nagy támadaBt 
rövidesen mogkezdtk és azt katonailag eldönteBre viszik. 

Szíriában  ia megmozdultak  a benazülöttek. 
Szíriában a benszüiött nemzeti mozgalom véres zavar-
gásokhoz vezetett. A francia  főbiztos  a helyzet meg-
mentése érdekében a nemzeti mozgalom vezéreit letar-
tóztatta. 

Polgár-bál 1936 óvi február  hó 25-én 
húshagyókedden 

a Közbirtokosság székházában. 
Kisebbségi kérdések 

(Chestiuni Minoritare) címen 1936 évi február  hó 1-én 
havonként egyszer megjelenő románnyelvű folyóirat 
indult meg Bncurestiben. A rendkívül értékes munkára 
vállalkozó havi szemlének a szerkanztőj», Mnurer Béla 
a miniszterelnökség malleţt a Iorga kormány idejen 
felállított  kisebbségi hivatal volt technikai tanácsadója. 
A „Chestiuni Minoritare" első száma rámutat arra, 
hogy eznn ország szinte 5 millióa kisebbségi népeinek 
Ügyét eddig csak politikai kérd ásnék tekintették. Mint 
ilyen, nélkülözte a tárgyilagos meglátások komolyságát 
s Igy a kedvező megoldások lehetőségét is. 

P dlg minden vltáa felül  álló, bogy as ország 
konszolidációjának Bzeir.pooijából ia elsőrendű állam-
érdek az, boţy milliók ne éljenek bizonytalanságban 
és rendezetlen körülmények között. N;m is akad ko-
tno'y ember, aki ne látná bs a kisebbségi kérdésnek 
fontosságát  és ne óhajtaná annak megelégedésre való 
rendezését. 

A kérdésnek természete azonban tárgyilagosságot 
kíván. A kisebbségi problémát csak komoly jóakarattal 
és aa Itt élő kisebbségi néjpík való helyzetének isme-
retével, gazdasági, kulturális, szociális értékének szára-
bavevésévol lehet remélni. 

A román nyelven megjelenő „Cnastiuni Minori-
tare' e m a komoly munkára vália'koslk. A roman 
közvéleményt az eddigi rémhír alapon dolgozó, rossz-
iodulaiu napisajtó karmaiból akarja kiragadni és lohe-
tőséget akar nyújtani arra, hogy megismerjék a kisebb-
ségi nemzetek való helyzetét a Btatlsztikénak, a szá-
moknak és a letagadhatatlan értékeknek megvilágítá-
sában. 

Más dolog BB, egy népet a tárgyilagosság szem-
üvegén keresztül megismsrnl és más a politika boszor-
kánykonyhájának beállítottságára bizni ezt a kérdést. 

Eddig sz történt, hogy a román közvélemény félre-
vezotesére a nyomtatott betű minden alkalmát feibaez-
lálták. A!:g a£adt olyan törekvés, amely magasabb 
nézőpontból akartn volna bekapcsolni ötmillió kisebb-
ségi léleknek l-p'.tő munkáját az ország vérkeringésébe, 
A mai mértéktelen gyűlölet hu iámnak kiteljesítésében 
nagy résza van annak a türelmetlen ujságbctünek, amely 
rólunk a román közvéleményhez mindig c-mk a valót-
lanságot, a befekethéanek  becce:ődéseit juitntta el.de 
gondosan vlgyásoU arra, hogy az eg.vinásközötú béka-
neW, szoretet'.iek a nspünk leikében élő adottságai ne 
kerü j"itk nyoncdafestbk  slé. 

ö öume;!álunk mlndsn olyan próbálkozást, r-m '̂.y 
komoly célkitűzések et hoz aziránt, bogy aromán köz 
véleményt előkéseitse a kisebbségi kérdés raegieir. (ré-
sére, bogy leikot befigsdólrépessé  dolgozza r-naeí' a 
jelentős államQgvnek számérs. Mmrer Bila értékes, 
képzett köz^azd^sz, aki kisebbségi életünknek o Isi 
perctől kezdve legkomolyabb reszen. a gazd asági sz-r 
vezésn'ik és megerősödésnek gyakorlati utjain jár. A 
szövetkezeti gondolatnak egyik logképzsttobb, legfel-
készültebb ismerője, aki minden idejét, a politikától 
elhusódva, a komo y gazdasági mucikénak világában 
töltötte. 

Az általa mígioditott .Chés-iunl M noritsrt" most 
megjelent februári  első száms bizonyság amellett, bogy 
komoly vállalkozása az ország kisebbségi bt p îaok ja 
vát fogja  siolpálni. 

A havi azemln elffhetésí  ár-i év: 300 lej, pildí 
nyonként 25 lej. M-gr-ndeíhető : ChesMu:: Minoritare 
Bucure iti, Calea Victoriei No. 190 elmen. 

Jöhet a munka a Hargita-fürdö  vonalán. 
Az utóbbi idői en, hirlspi közlemények következ-

tében az érdeHOdes középpontjába kf-r'J.'t  n H.rglts-
fürdő.  Feli-m rték, hogy ezt » nagy erteket képviselő 
természeti kincset bUn porlstfou  h verni hagyni. 

A városi gondolkozók után Cic^u község vezető 
gége ÍB komolyan veszi a kerdéit s nsgyarányu ftjlö-
déit lehetőségeket lát a Hargitán. Már e'hlbasrottnak 
tartja mult évi elutasító határozatát s m go'dásoket 
keres a cilszarü és eredményekhez vezető kibontato-
zásra. 

Gazdasági szempontból feltétlenül  nllsmerás'e 
mél<ó ez a késői fjUsmcrés.  A cselekvés id<>jo elérke-
zett, hisz az anyagiak előmozdítására senki sincs a 
föld  kerekségén ugy ráutalva, mint a Hargita lábánál 
kegyetlenül kemény munkával mindennapit bajssoló 
székelység. 

Mindenki világosan látja, hogy ebben a kérdésben 
lehatóieg gyors, feltefenüi  eredményhez vezető munkát 
kell és illik végezoi. M ^tetelő forrásból  izírzati érte-
süléseink szerint erre a hajlandóság moit mbr nemcsak 
VHror-uokbao haaem Cicau községben is megvan. A 
fürdő  után érdeklődő egyesületein1! ís komoly bredmú-
nyokre számíthatnak. Tehát e'ő a t.-rvekkei. A minél 
arélesebbkörü meglátásokkal. Céltudatos munkavonalba-
áüást követel az az eredmény, meliyeí kétségeket ki-
záróan biztat aa elhanyagolt, d9 szinte felbecsülhetet-
len értékeket képviselő Hargita-fürdő. 

Tudomásunk szs.int apró részletekig kidolgozott 
terveket is készítettek már az ügyben. Eaekot most 
már egész komoly f  .irmában ke l ismertetni Cicau tőz-
sén és közbirtokossága vezetőségével s a'apokat ts-
r̂ m OÜL a kibontakozáshoz, mely <ehotő<É I»FÍI, ho^y 
még a tavasz folyamán  megkezdődjek a f  j ódus b.z-
tos vonalát jelentő komo y és céltudatos muika. 

V lerof  nyllnk pzerint váró unk vezetőségire háiul 
a munka java. Neki kel! C C Í U köz-̂ épgel k rillve meg-
találni azokat a módoz atokat, melyek srúitek ki-
h^^ná'áiiához s egyben a város és a Bzékely község 
j.lvő fej1őd>S9  és eredmeayes gazdasági kibontakozá-
sához járu'nak. 

Mindez, apró részletekig kidolgozott komolv ter-
vet kiváo s tekintettel arra, hJsjr a kérdéssel már neír 
egy tacácsülés fogl»lkozott.  mírd^n remény, cö; szilárd 
a'-pikon nyug.ó lehetős'g megva; a kérdés előryö'j 
és eredmésyes e'iolezéséhez 

Ramé.'JÜV- lsgköze'ebb már tényi^H, c')l;ud-.ios 
mu lat jelentő lépések alapján BZí'lhatcnk a kírd i-htj. 
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Mindenkit érdekeli 
Seives tudomására hozom a n. é. 
köcöniégnek, hogy lakásomon, 
Csiksieredában, (O. Duoa 87. sz. 
aUtt Ozell Bőrgyárral szemben) 

Női, férfi  és gyermek fehérnemű 
valamint 

p a p l a n é s á g y n e m ű 
szaksierfi  készítését vállalom a 
l e g j u t á n y o s a b b árak mellett. 

Tisztelettel: : 

Nuridsány Kálmánné. 
fQo\ 

lenében csak a szerzet gazdasági munkáit kellett végezzék. 
Teendíiket — többek között — 1719 márc. 24-én 

Sándor Is tván fókirálybiró,  a konfiáterekkel  és a szerzet 
vezetőségével egyetértésben, foglalta  Írásba, melyszerint: 

1. Mindenik konfráter  köteles — évenkint — egy öl 
tát a szerzet „fás  kert"-jébe berakni, melynek elvégzése 
után kenyeret kap s azon a héten egyéb muukát végezni 
nem köteles. 

2. Minden héten két (2) napot kellett a szerzet szol-
gálatában állaniok, mely idő alatt kenyeret a barátoktól kaptak. 

3. Ha iáért kiildötték a konfrátert,  altkor két szekér 
vágatlan jó iát kellett hoznia s ha azt tel is vágta, akkor 
enni adtak, (.leves étket, túrót, vagy sajtot.") 

4. Ha Moldovába, vagy Erdélybe alamizsnáért küldöt-
tek valakit, akkor „mind az üresen való kimenetelben, mind 
pedig a terhesen való jövetelben két-két nap ".ompntálódjék 
egy hétben.* 

ü. Aki konfráter  társával veszekedik, reá zúgolódik, 
arra elsflbben  12 csapassék, másodszor pedig „az Contrá-
terek közül kiirtassák és vettessék."... 

A taploczai konfráterek  nevei Báthor i Zsigmond, 
1602-ben kelt, megerflaitő  leveléből ismeretesek, m. p.: Kar-
dos Albertj Bálint Lőrinc és Imre, Kiakund Ferenc, Pál 
Benedek és András, Lajos György és András, Kristóf  Pé-
ter és Márton, Botár András. 

Az 1614-ik évi loatrában pedig a kővetkezők szerepelnek : 
Pál Benedek, Lajps Péter, Kuna Lőrinc, Kuua Ferenc, 

Kardos Bálint, Kardot Albert, István György, Fodor János 
és Bernád János ármálista. — G. S. — 

(Folyt köv.) 

Mozaikok Ősik régi történetéhez. 
I r ta : Endes Miklós 

I felolvasta  „Az erdélyi férfiak"  egyesületében 1935 január 10. 
Ma ia szálló ige, hogy Csík középkori történetét sűrít 

homály fedi,  Csíknak az erdélyi fejedelemség  előtt törté-
nete aiaoa. 

Ennek a kijelentésnek valóságán e századbeli, külö-
nösen 1920 utáni kutatások eredménye sokat módofcitott. 

Csik középkori történetét pragmatikusan ma sem lehet 
megírni, de vannak mozaik darabjai, amik közé következtetés 
utján az egyes eseményeket be lehet helyezni. 

László Ferenc ásatásai alapján megállapította, hogy a 
Székelyföldön  az ujabb kRkor végén ; az ujabb kőkor s 
bronzkor közötti átmenet, illetve a réz kori periódus idején 
élet volt. Eune.k az időnek első fele  az aeneniithikus peri»-
cluj, a második rézkor, melyben Erdély tontos művelődési 
szerephez jut, miből a Székelytöld derekasan kivette a részét. 

Enuek a magyarázata, hogy a csikmegyei Balánbányán 
a vörös réz, cuprit, C'sikszentilomokoson pedig a calcbo 
pyrit lordul elő. Az erdélyi inuzeuui egyesület régiségtára 
Gyergyószeutmiklósról őriz egy csákányt, melynek csak egy 
éle van, foka  az élre keresztben áll s erős használati nyo-
mokat mutat. A gróf  Lázár birtokon lelték más kilenccel 
együtt. E/. éles világot vet Balánbánya szerepére, melynek 
rézbányáját Riska Mártuu szerint már az aeneolithiku.s kor-
ban nyitottak meg. Ezek a csákáuyok lehettek bányász esz-
közös, miket a helysziuen használtak, de lehettek kereske-
dés tárgyai. Erdély sóvidékei felé,  BŐt Frdélyen lul ia. ') 

Ilyen leletekre akadtak Várhegyen, Csikhánklelván is, 
ez utóbbi helyen leltek közül egy rézbalta e korból Dr. Nagy 
Jenő csikszentmártoni ügyvéd birtokában van, amelyet ma-
gam is láttam. Nem érdektelen megjegyezni, hogy Sepsi-
szentgyörgyön az orkoni keramikai maradványokat találtak, 
mely összefügg  a székely eredet kérdés vizsgálatával is. A 
réz holmik feltűnése  Kr. e. negyedik évezredre esik és tart 
Kr. e. harmadik szásad első feléig.  Erdély a bronz korban 
hatalmas ipari központ volt; ilyen telep volt Balánbánya. 
Ebből a korból Felsőrákoson kétcsillagu bronz buzogányt 

>) Roska Márton: .A székely föld  őskora* Emlék-
könyv a székely nemzeti mnzeum ötven éves jubileumára. 
Szerk.: Csutak Vilmoe Sepsiszentgyörgy, 1929. 258 s köv. 
lapok. 

találtak, aini Kaukázussal bozza összeköttetésbe a Székeh 
földet  ; köpiis lándzsa csúcsokat laláltak Csikbánklalvá';. 
bronzkori karperecek keiültnk elő Balánbányán, Csikbánk-
falvdn.  Eidély arany bányáit Udvarhelyen át Csik és H:'i 
romszék közvetítette Moldvával, melybe belefoglaljuk  Buko-
vinát és Besznrábiát is. 

A gyüjtelekes leletek közül Caikhánkfalvin  egy tílr-
alaku líizhelyet találtak, mely a székelv ;.,.u múzeumba 
került, ezen felül  15 drli. lokos füles  baltát, 5 karperecet. 
10 sarlót s ez-k töredékeit s 8 erdélyi tvpusu iándzsa c.- i-
F.MOT; két fokos  ftiles  M:a a csíkszeredai gimnázium gyűj-
teményébe került ; egyet pedig dr. Nagy Jenű mentett meg. 
Ezek a bronzkor végéről valók s részben már áthidalják a 
következő billstatta periódust. Az erdélyi bronzkor kora kr. 
e. IX. század ; mikor a vas kard kezd használatba jönni. A 
caikbánkfalvi  lelet egy pár darabján meg lehet állapitani a 
vas rozsda nyomait. Ilyen gyüjtelekes lelet lehetett volna 
Csik osomortnnon, A Remete völgyben fekvfl  Yérilomhon, hul 
egy 270 mét er kerületű s ezen belül egy kisebb töltés uyo-
mai láthatóit, minek senki se nézett utána. -) 

Kr. e. IX. századdal kezdődik a vaskorszak, ekkor 
Erdély össze volt kapcsolódva Görogorsaággal és felső  Olasz-
országgal a mire enged következtetni a csikszentkiráh i 
bronzkincs is, melyből egy bogrács, egy csésze, egy serpenyő. 
2 bronz karika és 2 bronzszög a debreceni városi mnzeuniba 
került. A vaslermelésre megvoltak az előfeltételek  Csikma-
darason, Csikbánkfalván,  Csikszentkirály közelében. Csik-
szeulimrén, Csikszentsimonon és Verebesen. Erdélybe Kr. e. 
700 körül mentek keletre a nyugat felől  megindult kelta 
áramlat nyomására; emléküket őrzi az aldobolyi kard. *) 

Ilyen skita lelet az emődi aranyszarvas is. A kelta 
áramlás Erdélyben a Kr. e. III. Bzázadban jelentkezett, em 

•) Orbán Balázs : Székelyföld  leirása" II. 22 1 Gvos 
„Cronik" 17. 1. 

») Fettich Nándor: „Az aldobolyi kard koráról" Sz 
N. M. 90 ivat jubileumi évkönyv*. 861 t köv, lap. 



7 C S Í K I L A P O K U-it  si*.»?, 

A hálánál eu szép nepjilattozasa. 
Az emberi léleknek egyik legecehb tulajdonsága 

a naiaeraés. Nem mindenkiben található meg. Da aki 
° 9 a 7 " l r á j a . annak a Jóembert sorában a he'ye 8 le,«nle». amely fogékony  eien érzés Iránt, abban 
a saepnek, a nemasnek minden forráBa  adva van. 

Olyan sokszor eaik BZÓ népünknek durvaságairól, 
elvadulásairól. Mostanában különösen kijutott a rosaa 

,r ? ? . nyomán a síékely falunak  ostorozásá-
ból Valósággal jól esik, ha olyan történésekról hal-
lunk, amelyekből ennek a népnek gyengédsége, figyel-
messége és knlturvilága tűnik ki. 

Mert kőalsmert dolog, hogy aa értékes népi vo-
nloknak sokasága található fel  a ssékely fajtában. 
Nemesek katona nép es, nemcsak saenvedésekra éa 
ac élettel való kemény küzdelemre teremtett, hanem 
népművészetének méiyaégel, csodálatoa gazdagságai 
arról tanúskodnak, hogy lelkéban a finomságnak,  a sz*p 
iránti éraelmeknek forráaal  ia aa őaerő bneogcsâral tör-
nak fel.  * 

Eiért tölt el mélységeB keserűséggel, ha arról 
kell Írjunk, hogy ebben a jóra olyan fogékony  székely 
lélekben a bicskázodó, a tastvérvért ontó virtus pilln-
natnyilag szóhoz juthat. Nam szabad soha ügyemen 
kivül hagyni, hogy ennyi értékes tulajdonsággal meg-
áldott népnek nem a gyilkolás a cél. Maga 
sabörendü kti dstést kell éreaaen minden tagja ennek 
a fajnak  arra, hogy munkájában, szórakozásában ciak 
a szépet, a jót éa az összességnek megbecsülését szol-
gáló kulturértéket mlvelje. 

Régóta figyeljUk  Solmeni község egy pár embe-
rének azon nemea szórakozását, amely példátmuutó 
lehet várm>>gyeazerte. Balló Lijos, B*kó Ferenc Cao 
mortáni Lajos, D'czy Ferenc, Farencz Szilve^tter, Ke 
lemen Fdrecc, Nagy Dínea, Nigy Ignác és 8 ilamon 
András, kilenc székey gazda össz9állt és fúvószenekart 
alakított. Minden idajüket a legszebb, a legideálisabb 
világban, a muzsikának termékenyítő világában töltik. 
Z jnekaruk már nemcsak a maguk saorakoztatáBát látja 
el, hanem lg?n gyakran közkincs. 

Nos ezekről az egyszerű emberekről akarjuk fel-
jsgyeznl, hogy a falumunka  büszkeségét képező fenti 
'.̂ vékenyaégen kivül a mult héten milyen megható pél-
dáját adták a figyelmességnek,  a bálának. 

Eszükbe jutott ezeknek a komoly és megle-t szé-
kely embereknek az a szinte két évtizi-deB tanítói 
munka, amalyet Bochkor I onka 1907—1925 években 
végne'.t községükben és amelyiek ók egyformán  kö-
szönhetik tudásukat, a szép lrant fogékony  lelkületük 
i-ündu'ását. Kézbevették hangszerüket, f  •'keresték nyu-
ga.ombavo-U t tanítónőjüket Ib felköazöntőtték  egykori 
tanítómesterüket, hálásan emlekeztek és megköszönték 
neki azt a jóságat, szeretetét, amellyel őket az élet-
nek nevelte. 

Mezható ennek a kilenc Boimeni embernek szív-
ből fakadó  hála-megnyilatkozása. Amilyen ritka pbben 
az önző világban, éppen olyan értékes, beszédes ÉB 
tanító céizatu. Arra tanitja a mi népünket, hoíy a hála 
a Icţsietib emberi vonás, amelyet elsősorban vezetői 
s tanítói érdems'nek meg. Az a nép, amely hálát tud 

ír'zal, a megmaradásának egyik legfontosabb  alapját 
uirja, 

Mercurea Oiuc—Csíkszeredában, a Reg. 
Ferdinád uocában egy üzlethelyi-
ségből es négy lakásból álló belső-
ség eladó. Érdeklődőknek felvilágosítás-
sal a cárjai—karczfalvai  (jud. Ciuc) róm. 
katb. plébánia szolgál. e-i 

Ükét a Kovács látván által feltárt  mezőbándi leletek a Csík 
közeiéhen a bálványosvári éa torjai leletek őrzik. Ezeknek 
kora Kr. e. I. század eleje. A kelták, vagy gallok Francia-
ország őslakói voltak a kelet felé  vándoroltak. A kelták 
laktak Székelyföldön  a egyidejűleg a moldovai Targnl-Oknán 
is, amely C'sik éa Háromszékkel szoros összefüggésben  állott. 
A kelta periódussal kapcsolatos Erdélyben a dák uralom. 
A II. századbeli római hódítással kezdődik Erdély törté-
nelmi világa. *j A római birodalom határa volt Maros-Vécs-
t ii—Olthéviz, Mikháza, Sóvárad, Enlaka. Székelyndvarhely, 
Homoródszentpál, Olthéviztöl haladt az Olt mentén, majd a 
Feketeügy vonalán folytatódott  Bercczken át Poiáua-felé. 
N'em volt benne Csík, Gyergyó, Eáazon, Bukovina, Moldova, 
Havasaifold  ellenben benne volt. Csik-felé  a legutolsó cast-
iiiin Tolvajostetőn volt, déltelé pedig Kézdiváeárhelyen. A 
Hargita limeshez tartozó várok Kr. u. II. azázadban kelet 
keztek. 5 Mikor keletről, északkeletről veszedelmes éa soha 
meg nem BZÜDÖ támadások érték a birodalmat, mert a Dáci-
ából kiüziitt lakosság ez irányban vonult vissza a gótokkal 
egyesülve döngette a birodalmat. Ez irányból jöttek a gót-
liok '276 tájin, utánuk a hunok 370 körül, majd a longobár-
dok és avarok 570 körül. Ezek a népek ntvonala Csikón 
vezetett keresztül. Caikhan ásatás kevés volt, ezeknek emléke 
még nem került elő. A történettudomány Karácsonyi János 
azt a megállapitáaát, hogy a székelyek a gepidák utódai 
volnának, •) kételkedéssel fogadta,  sBt a német tudomány íb. ') 

4) Bitay Árpád: „A Székelytöld római régészeti fel. 
adatai* Sz. N. M. 50 éves jnb. évk. 366 a köv. lapok. 

*) Buda' Árpád: „Dolgozzatok Travaux 1911. 

•) Karácsony Jánoa: „Uj adatok éa szempontok a 
székelyek régi történetéhez", Cluj—Kolozsvár 1927. 

') Liebhad Ottó: „Die Ortnaman dea Sekleragebietea 
in Siebenbttrgen.* Balkan Árohiv HL 1627. 84 oldal. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ssabó György 80 évea azületesnapja. 
Február 9-én Oyergyó magyar társadalma meleg 

szerdtttiel Ünnepelte meg Szabó György apát-plebá-
noanak nyolcvanadik Baüietésnapját. Szabó György a 
papi hivatásnak példás megtestesítője, aki egéBz eletét 
a szeretetnek, a munkának szentelte. Gyergyóban sok 
közhasznú intézmény dicséri agilis tevékenységét és 
szociális érzékét. Általánosan közismert a azóvetkezeti 
eBzme propagáláaa körüli nagyeriekU gyakorlati mun-
kássága s az alkohol elleni küzdelemben megalkuvást 
nem Ismerő ügyszeretete. Magas kora dacára ma la 
ott látjuk minden megmoaduláanak az élen. Fiatalos 
lendülettel, kezdeményezése) áll népének szolgálatá-
ban. Namcaak lelki vezetője, hanem tanácsadója, áldo-
zatra mindenkor kész és abban elöljáró tevékeny út-
mutatója annak a társadalomnak, amelynek öaazetar-
láaát, tanitáaát, gyámoliiását, vigasztalását a Gondvi* 
selés rábisia. Hálás szeretettel emlékezünk meg mi íb 
Szabó György apát plébánosnak nyolcvanadik születés-
napjáról éa állunk be tisztelői, megbccsüiól sorába. 
Megérdemli, hogy egéBz Csikvármegye társadalma fel-
figyeljen  aa ő közhasznú életére, amelynek mindeo 
perce a jónak, a nemesnek és szépnek terjesztésében 
állott. A jó Isten áldása legyen tovább 1B munkáeéle-
tén B tartsa meg sokáig a ni számunkra. 

— A helybeli polgárság húshagyókedd! 
mulatsága. Mint minden esztendőben ugy ezévben la 
húshagyókedden a vároa polgársága rendezi meg a 
farsang  utolsó mulatságát a közbirtokosság székházá-
ban. A mulatság rendezésében az egö»z vároa társa-
dalma részivesz a minden jel szerint ez lesz varosunk 
legnagyobb szabáíU farsangi  estéiye. 

— Vigyázzunk a 250 tejesekkel. Megjelen-
tek az uj 250 Icjesek. Jó eiőre figyelmeztetjük  a kö-
zönséget, bogy nagyon vigyázzon ezekkel a pépzekkel. 
NagyBáguk csaknem akkora, mint a 100 tejeseké, te-
hát különösen nagyváBárok alkalmával könnyen csalá-
sok éB visszaélések történhetnek vele. 

— Első miae. Ambrus Zoltán felszentelt  pap f. 
év február  9-an tartotta első miséjét aheiyaeli plébá-
nia templomban. Ambrus £)ltan édesapja, Ambru'i 
György he ybe'i szabómester a világháborúban hősi 
ha'áit halt 8 igy Koródi Józsaf  terménykereskedő, mint 
neve ő apja, nevelte a tehetséges, most első mi-
séjéhez erk-jza'-t gyárinak*!. A theo'ógial tanulmá-
nyait végig kitűnő eredménnyel végzett flatai  papos 
el tő misrje alkalmával na.sy sziireieitel vette körül en-
nek a varosn-ik közönRégu. 

— Helyreigaaitas a véka hasznalatára Muli 
számunkban m ^iriuk, hogy a mérlegbite!esi;ő intézet 
eMiitottn a helyi piacon a véka es iitces használatát, 
közleményünkre a mérlfghltelesiiő  hivatal ezt a helyre-
igazítást kéri, hogy a fennálló  tervtnyek Bzerint a vé-
kát caak gatonaféék  (buza, rozs, »rps, zab, kutor ci) 
méreaére lehet haszaaini, e^yszóvíl olyan áruknai, 
amelyek hézagot nem hagynak, mini a krumpli, alma, 
murok, mész, stb. A lltr.'B pedig c-nt tejnek, olajnak, 
petróleumnak, stb. méruBére használható a nem gyü-
mölcsnek éB más felaggatható  árun k a mérésére. 1936 
junuar 1 tó! kezdve iametelten szigorúan fijyelmezteUB 
erre a mérleghlieleaiiő hivatal a gazdákat a lapunk 
utján ismételten közöljük, hogy a vékával és literrel 
csak a fentiak  szerint ismertetett árui merése meg-
engedett A mérleghitolesltó hivatal jóindulattal figyel-
mezteti a közönaeget, bogy ellenkező esetben a véká-
kat, litreaeket elkobozzák éa azok tulajdonosait meg-
büntetik. 

— Vizsgálat indult Faiakas István plébá-
nos ellen. Fazekas litván lunca de-mlroct piebáno^ 
az egyik aiiami Isto'ánál tartott hitiaoóráí. Oanan ha-
zajövet találkozott Ambrus lmrâ IV. oizt. tanulóval, 
aki buna zluaval köszönt. A pap a gyermeket megszó-
lította és figyelmeztette,  bogy a keresztény kathoiikus 
köszöntés d elértessék a Jizus Krieztus. A gyermek 
e'mondta a tanítójának, aki azonnal feljelentette  aa 
eaetet. A vizsgálat Fazakas litván ellen megindult. 

— A mult heten havazott. Végre fdbruár 
közepén Csíkban IB leesett az első hó. E$y pár centi-
méter a hóállása, amely mellett m^gls megindu hatott 
valame y >s erdíl munka. Elég kem:<ry hidegek van-
a >k. A tel igyekszik behozni, amit mulasztott. Azonban 
közeledik március, amely bizonyára rövidesen elvlBzi 
azt a ké?őn érkezett kevéa havunkat is. 

— Rövid hírek. Grosz litván orsd*al utazó 
Gbeorghanibí's leszállott üzleti ügyekben. Minden bő-
röndjét nem vitte magával, hanem egyiket az állomá-
son levő Rimán Imrére bizta megőrzés végett. Mire 
visszajött a bőrönd éa őrizője eltűntek. A rendőrség 
közbejöttível kerültek meg. Eljérüs indult. 

— Lunc* de-mij'oc köziégben cigánylakadalom 
volt a mult héten. Nyajru Miklóa éB Gábor Gábor ÖBZ-
Bzeszólalkoztak. Gíbor fiaicak  segitségévai Nyagutuiíy 
elverte, bogy négy hétig gyógjuó aebeBiiléseket okoz-
tak rajta. 

— Muitaanu Constantin 45 éves lazareai (Szár-
hegy) lakóal aa ngyaBzség liüomiipráa bűne miait le-
tartóstatta éa ellene eljáráat indított. 

— Lakatoa Albert mihailenl (Szentmíhály) lakás-
nál ttgyéazaégl engedéllyel a csendőrség házkutatást 
tartott. Találtak egy rozídia pisztolyt. A házkutatást 
feljelentésre  rendelték el. 

— Herskó Salamon dliraul kereskedő üzletének 
falát  ismeretlen tettesek kibontották B Így nagymany-
nylségU árut onnan elloptak. 

— Borsos Lijos lazareai (Szárhegy) gazda elltn 
az ügyéazaég vádat emelt, mert Brőaa litván falujbbeli 
gazdát blrtokűgy miatt éietvesiélyesen megfenyegette. 

— Tornaünnepély. A helybeli róm. kat. főgim-
názium f.  hó 16 án (vasárnap) d. u. fél  5 órai kezdet-
del tornaünnepélyt rendez a tornateremben, amelyre 
az érdeklődőket tisztelettel meghiv]a. Beléplidij 22 és 
17 lej. 

— A postatakarék betétkönyveket mároius 
l-ig be kell adni. A postatakarék betétkönyveket az 
1935 évi kamatok beírása végett 1936 március l-ig 
be kei! adni az illetékes postahivatalokhoz. Semmiféle 
befizetést,  vagy kifizetést  addig nem teljesítenek, amíg 
a muli évi kamatokat a takarékkönyvekbe nem Írják be. 

— Halálozás. Lajos Albert kovácsmester, folyó 
év február  hó 10-én 39 éves korában meghalt, Csik-
taploczán. 

— Hadirokkantak figyelmébe.  Azok a hadi-
rokkantak, akiket 1933-1936 évek folyamán  felülvizs-
gáltak, de orvoBi bizottBág visszatartotta a rokkantsá-
guk százalékát megállapító bizonyítványaikat, azok 
sürgősen kérjék ennek kiadását a következő címtől: 
Comisia IV. Medico militare, Bpitalul Militar Regiua 
Eilsabeta Bucureşti. A beadandó kérvény béíyegmen-
tes. Az igazolvány megszerzése minden rokkantnak 
életkérdés, mert CBak ennek alapján juthat törvény ál-
tal biziositott jogaihoz. — A vasúti 75 százalékos uta-
zási könyvek érvényességét 1936 április l-ig megboaz-
azabbiloiták. A régi könyvek tehát az 1934 évi látla-
moziísBal használhatók 1936 ápriila l-ig. Ezentúl semmi 
meghoBBzabbitáat nem engedélyeznek. Tehát minden 
rokkant, özvegy és árva igyekezzék eddig a határidőig 
a könyvecakélt kicserélni. Ha olyan rokkantak-lesznek, 
akiket ápriila l-ig Bem vizsgálnak felül  és igy köny-
vecskéiket nem cserélhetik kl, azoknak ideiglenes uta-
zási könyveket állítanak ki, amelyek érvényesek leBZ-
nek mindaddig, am'.g a rokkantat felülvizsgálatra  be-
hívják. — Azok a 60, 40, 20 Bzázalékoa roLkantak, 
akiket még felülvizsgálatra  nem hívtak be, nyugodtan 
várják meg, amíg Csik vármegyére kerül a sor. Ne tü-
relmetlenkedjenek. Egyéni kérvézyezéBael nem segít-
hetnek helyzetükön. De a sorrendben rövidesen a csik-
mtgyel rokkantakat ia behívják. — A rokkkant egye-
sület a Miniszterelnökséghez beadvánnyal fordult  és 
kérte, hogy a rokkant legénység nyugdijainak rende-
zésére szükséges illetményeKet az 1936 évi költzég-
vetéBbe felvegyék  és az 1932 évi törvézy alapján ren-
dezzék a legénység nyugdijait. — A rokkant tisztek 
nyugdija Bincs rendezve. Erre vonatkozólag ÍB megsza-
vaztak 1933 májusában egy törvényt, amelyet mai na-
pig sem hajtottak végre. Kérjük képviselőinket az ál-
lami költBégvetéB során ezt a kérdést ia jegyezzék elő. 

— Hamis eskü miatt ket évi börtönre 
iteltek Bíró Venczel gbeorgheni gazdát néhai Biró 
Jauomé ügyfele  novében Dr. Sindor Balázs ügyvéd 
hamis tanuzásárt feljelentette.  A helybeil törvényszék 
most tárgyalta az ügyet éB miután bebizonyítottunk 
látta a hamla eskü súlyos vádját B'ró Vencelt 2 evi 
nehéz börtönre Ítélt. Az ítélet indokolásában megálla-
pítja, hozy BZ utóbbi időben Csikvármegye területén 
borzalmas méreteket öltött a hamis tanuzás és hamisan 
való eakűvés. Becsületeket, vagyonokat és családi éle-
teket döntenek össze ez9k az alattomos, mindenre kap-
ható emberek, akik hamisan bármire megesküsznek. 
Példát kellett mutatni ezzel a sulyoB itâieitel arra, 
hogy a hatnia t skü a társadalomra káros becstelenség, 
amelyet üldöznie kell a törvényszéknek éB megvetésé-
vel kell találkozzon minden bocBületes felfogással.  — 
Bizonyos az, bogy Caikvármegyében az erkölcsi alap 
mélyen m«grendíllt. Amikor egy bíróság aa ítélet indo-
kolásában hördül fel  ez ellen e rákfene  ellen, akkor 
az azt jelenti, hogy általános és nem azorványoa ese-
tekről van Itt szó. A hamis eskü ott él a tömegak lel-
kében ós semmi erkölcsi fák  nincsen, amely visszatartja 
ettől a bűntől. Vigyázni kell mert a törvény kezű végül 
is utoléri azokat, akik a hamla tanuzás vagy hamis 
eaktt fortéiméig  süllyednek. 

— Wizó Zsidó Nőegylet folyó  hó 22-ín tánc-
cal egybekötött Parim teaostéiyi rendoz a Bucureşti 
kávéház termeiben, melyre szívesen látunk mindenkit 
a reedezőség. 

— Hatóaág elleni erőaaak. Bán dl Imre arma-
eenl lakós lovassági karddal berontott a jegyzői iro-
dába a ott BB sdóban lefoglalt  zálogtárgyainak azon-
nali kiad «át követelte. Miután ellenállásra nem talált, 
kiszedte az összes lefoglalt  tárgyait éa eivitte. A csend-
őrség letartóztatta és á;adta sz Ügyészségnek, smely 
azabadlábra helyezte, de ellene a bűnügyi eljáráBt meg-
indította. 

— Lideru Dsmé'.er Jánoa és György fiti  bicazl 
iakóto'.-at a törvényszék ugyancsak hatóság elleni erő-
szak miatt vonta felelősségre  s őket 1—1 hónapi bör-
tönra és 500 —500 lej pénzbírságra Ítélte. 

— Szerenosés vasúti munkás Csergő Sándor 
gheorgheol vacu'.i munkás a 318 035-*s baiföldi  köl-
csönkötvénvével 100 ezer lejt 6a a 318.034 számú köt-
vényével 1200 lejt nvert, amelyet a N mzsíi Bink 
helybeli flAkja  ki is fizrtett  a szerencsés nyergek. 
Benedek Ignr.c vasutimunkás szintén nyert 1200 lejt. 

— A babahiany tragédiái. Smtimbru község-
ben az elmúlt hetekben egymásután négy asszony vér-
zett el szülés közben, mert nem volt bába, aki Begit-
séget nyújthatott volna. A községnek nincsen bábasz-
«zonya. A legközelebbi bába Sancralenifn  v*n B az a 
nagy távolság miatt nem állhat kellő időben rendulke-
aéare. Ezen a veszedelmes hiányon segíteni kell, mert 
életek forognak  kockán. 

— ÜJ népszínmű hagyta el a Bajtót .Gyopár 
a Hargitát" címmel. A négy felvonáaoa  éa csinos ki-
állítású 64 oldaloa könyv ára CBak 20 lej. ElőadasI jog 
5 példány megvételéhez van kölve. Kapható aaaerső-
nél. Megrendelések az ár és 6 lej porlóköltség bekül-
dése mellett Ferencz Béla Soimenl, jad. Ciac címre 
kUdeodtk. 
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— Siverseny éa tea eat Merourea-Cinoon. 
Február 23-áu, vasárnap az E. K E csikasékl osztálya 
a Sutában háal Blversenyt rendez. Kedvezőtlen hóvl-
saonyofe  esetén M ugróverseny elmarad, de eh»'y*tt 
Ba akadály éa futóverseny  érdekeB látni valókat fog 
nyújtani. A versenyre a székelyföldi  városokat meg-
hívták. A verseny után sltna a/ Európa étteremben. 

— Caak a oaendOrsBárnyparanoanokának 
engedélyevei mertek hasamenni. Caiby Lajos és 
Kérnenes Kiroly 27 éves di<rói cipészek a Magyar Párt 
központi irodájabaa panaszt tettek a falu  csendőrőr-
mastere ellen, aki őket naponként minden eknélkül 
verte. Kérték a pártot, lépjen közbe a esendőrparancs-
nokBágnal, mart különben az őrmnBter miatt nem mer-
nek a falujukba  visszamenni. A Magyar Párt beadvá-
nyára R idulescu oendőrőrMgy-szárnyparancssiok kész-
séggel és azonnal vizsgálat tárgyává tette az ügyet, 
nyomban parancsét adett az őrmesternek, jelentést kért 
tő e és megnyugtatta a panaszosokat, ho»y nyugodtan 
mmijenak h->za. semmi bántódásuk a Jövőot-n nem esik. 
Radulwcu cs«üdőrórn«gy erélyes Intézkedését közön-
sajttnk báláean foe»dta. 

A női s z é p s é g t i tka 
a K e l l e r - f é l e 

„2900" Böby pipere cikkek, 
amalyek rövid idő alatt eltüntetnek 
ssepiőt, majfoltot,  pat tanast . 

Fő le raka tn : 2-3 
Löffler  gyógyszertár, M.-Ciuc. 

— K bor oig^nyók fényes  nappal fosito 
gatni kezdtek egy lakhat. A mult vaaarnep kóbor 
cigányok ad-*:i órakbau behatoltak a bel' bsli Z<ciiari? 
család épületibe. Am'.alstt a cal*d ebednél üit, a ci-
gányok egyik szobába bementek éa fosztogatni  kezd-
tek. Véletlenül észrevette a caeK dleány, aki nagy zajt 
vert fal.  A menekülő c'gányokat as udvaron levő tiszti-
szolgák elfogták.  Hat cigány végezte a munkát. A rend-
őrség azonnal átvette őket, ösezesredte aa "gíss ksrv 
vaut, amely a szomszéd községben táborozo'.t és tovább 
küldte. 

— A banoai (Bánkfalvs)  lakóiakat a jár-
vány miatt beaartak. A felekezeti  iskolában ót, az 
államiban tiz napig nincs tacitáp. 

— A „Maramarcs* lap oim«t .Iza'-ravál-
toatattak. A belügyminiszter 1164—936. pzámu ren-
delete szerint, mindazon kisebbségi napi éa hetilapok, 
folyóiratok,  amelyek egy város, ra»gy?, f  ilyó vagy 
bármely földrajzi  elnevezést magyarul használták ci 
mül, azt megvá toztatnl vaey a szónak megfelelő,  az 
állam uyaivén történő meghatározást tartoznak ezen'u' 
használni. Igy a „Márnnaroí* nevü lep'ársuak cime 
.laa" lett. Iía egy kis fo'yó  neve, emuy ott öm'iv a 
Tiszába éa amelyet Maramaros mlndan uépa epyfor-
mán Izának ismer. 

— Kösaönetnyilvánitás. Mindazoknak, akik 
drága jó edeeapátknak, Id. R<ezegh Tamásnak halála 
alkalmával részvétül kel felkeresek  és a teme'ésen meg-
jelentek, eznioo monduitr hálán knszönftet 

Marcurea-Cluc, 1936 február  10 én. 
RisBBgh éa Ovönőe eaaládok. 

— Adományok a deinita-oinol Szent János 
templom reatanr&lasara. (10 ik közJem»n\): Bu-
cu'-'-ni ,8-^nt I tvánn«l Evy-HÜit M 'gyár T-r^iat* 
1000 l"j, c-íiksz-ntTribálvi L.l-sto= J .no* (Bu''U-"Bti) 
100 iej, c"ii'C«'t»falvl  B^ndr Pál (B jcuríSt) 100 iej, 
Csinzár J)Ziuf  (C.oboteol) 100 

ö »*3sen: 1 300 — 
Eddiei g.UjtéB: 27 837 — 

Végösszeg: 29 137 -
A R'ntauráló Bizottság ezúton ÍB köszöni x. S^nt 

látván Társulatnak nemciak ezer lejes anvagi támo 
g-ttáaát, hanem azt a figyelmességet  és a Székelyföld-
hez való raţn.szi;oilâ=uVaţ bucureşti testvéri;inl:nfk, 
ama.'y ea öoként-ísnn küldött szép p 'czadom*ry mögött 
r j lu . I<y ők pé:dit adtak c»ikm°gyel e.-yasülctMnk-
ceir i.-i, htiy ne Cük e(jy-.8Hk, hctro intézményeink 
H jiru jaii».5-" to?zA fi  kftzöa  kinc-ünl uek, r Szent J s-
BOÍ templomnak megmentéséhez. liddigi ndományo'- is 
várakozáson fclü'l  erodm^uţt hoztak, da a bizottcág 
tervének teresztülMRléhfz  még nem elegendők. T i-
kintve, ho*y a muot ágatokat kora tavasszal folytatjuk, 
kérjük to^aobl adomAnyek küldését legkéBŐbb március 
15-i«: iküid nl. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Az arankáról. 

Amióta közs^eink tözM 60 százaléka elhsgyla 
a tul kö.t-iógewek bidonyu't nyomvoi rendszert és 
áitert a szab id azdá-kodisra, mezőgazdasági termé-
nyeink orrendatra gyarapodását lehet tapasztalni. Hi-
fiién  vármegyénkből a lífo'yt  gazdasági évben közel 
80 vagon iuja éa több. mint egy vagon kitűnő minő-
ségű lóheremag került tul a megye határain a lehető 
legelőnyösebb árakor. 

Amennyire örvendetes a mesterséges takarmány 
növények termelésének fokozottabb  mérvben való f<*l-
karo'áaa, ép oly óvatosaknak kell lennlök a gazdáknak 
s léhára éslncaraa termelők legnagyobb ellenségével, 
az arankával szemben. 

Az aranka Mhetetlen gyorsan terjed rgplk nö-
vényről a máiikra éa néha a község egésa határét 

megfertőzi,  mert elterjedéeét a madarakon kívül az 
állatok, sőt as ember ls — gyakran elősegíti. 

A lucernásokat éa lóheréi eket nagyon könnyen 
elpusztíthatja, ha nem alkalmazzak a legerélyeBebb 
eszközöket az aranka kipusztítására. Qyakran kell el-
let őrizzük és amint észrevettük, azonnal meg kell sem 
misitsUk a megtámadott növényeket és foltokat. 

As arankának nincsen sem gyökere, sem levelei. 
Torzzá vékony és hosszú, elágazó, szína sárga vagy 
vöröses, ilyen színűek a virágai Is, amelyekből több 
nő egy helyen, csoportosan. JuHus-augusztusban virág-
zik éa magvai gyorsan fejlődnek  és mindjárt beérnek, 
a magvak valamivel kisebbek a lóbere magvánál, kiesé 
horpadtak és felületük  érdeB. Cslraképeaaégüket több 
éven át megőrzik, még akkor ia, ha átmentek aa álla-
tok emásztőcsatornáián. 

Nemcsak magjáról szaporodik, hanem törzsének 
bármely kicil része ls szaporodó képes, ha más né 
vényre kerül. Da szaporodik apró gümői révén la. 

Nem levén gyökere, hamar elpusztul, ba közelé-
ben nlnca egy olyan növény, amelyiknek nedvével táp-
lálkozbaiaa. Az ar-n^aisövény törzse hajezátvékony 
uyuiváryokat bocsájt ki magából, amelyek egyber. SZÍVÓ-
CSŐVEL IS. A megtám> dott növény előbb her^rd, bocy 
r ivid időn be ül oihaíjon. 

K'pusztltásának többféle  módját Ismarjiik. Bár-
melyik módját alkalmazzuk la, mindég az/a! kezdjük, 
hogy a megtámadott foltok  növényzetet egészafö;dig 
lekaszáljuk ugy, hogy a szelein kérdjük a kaszá'án 
as haladunk a köz- p felé.  Ezután afolt  körei m ĝ egy 
— egy iepéa szálas — gyúrüt is lekaszá'unk. Vigyáz-
ouik kell. hogy Bem iánuakon, a kat>zán, vacy ssr ón 
na maradjon az arankanak egy izülete. A lekaszált 
Q-ivflnyekat  n^gv elővigyázattal zaákba tesszüt:, elvzál-
ii u'i, eietleg össidievtrjuk szalmával és n m Bz r̂:-
daa után elegetjük. 

A leggyakoribb irtási módok a követlezőK : 
1. Egy "les kapával a már előző ag lekaszalt fo? 

tok taiajat l'/z—2 cm. mélyen lekap>rjus. A lekapart 
fó  dat a növeay îh gyommnradványoxkal együtt zsákba 
tesszük éa egy távoiabb^ső — erre a c l̂ra kiásott — 
gödörbe öntjük éa földdel  befedve  a gödröt, m 'gUpoíiuk. 

Egy hét íru'va újból ellenőrizzük a foltioVat  és 
az PB itiegeBen visszamaradott, megtimadott tövéryek 
kel hasonló módon járunk el. 

Eanek az eljárásnak nz előnye, bogy a lóhere 
vagy a lucerna a foltukon  uib'Sl kinő. 

2. A lekaszál; foltokra  20—30 cm. vastag sza'ira 
rétoget terítünk, jói mfgtupo.-i-uk  es megg^ujtjuk. E«-
után élhs knpávai feldarnbo  juk a talajt ufpeeryjj  jüt, 
z-á'.ba rakjuk óa msehelyt elássuk. 3—4 bét múlva 
ezeket n,foltokat  újból bevethetjük. 

3. Éles ásóval f-.ilaseu'-  a már előzőleg leka^zal* 
foltok  talaját, öB&íz:>gyü|ijUk a növények gyöktrzetet 
éa megsi-mmlsitjük az előbb leirt módon. 

A felásott  fo.tokai  ezu'-áa behintjük m^aznltrogén 
műtrágyával vagy p-d< m"göntözzük rgy 5 Hüázalélo-1 

vasgálic o'dittal, később p dig fúmBggal  vetjük be. A 
füvet  EZ aranka nem támadja meg. 

A f  <n'. leirt eljárások tritdnn esetben meghozzák 
az óhajtott er- dm nyt, ha pontosan éa lelkiismeretesen 
lösznek alkalmazva. 

H i ióh'>résünkben vagy lucernásunkban tul Mürüek 
az artnkafol'.ok,  jól tebBztik, ba tl*zán>juk az egész 
táblái, meg mielőtt az aranka mtgbamunt volna éa 
U'.ána e<ibonpféltt  vetünk. 

H >gy lóheréseinket megőrizzük az arankától, soha 
B? vessünk lóherét v> gy lucernát frissen  trágyázott ir. 
•ajba, de különöBei olyan talajba, ameijili szalmás 
trápyWal lett megtrágyázva. 

Csakis hntóoógilkg ellerőrzőtt, ó'moüott zsákok-
ban lévő és a megvizsgáló állomás eilenóríó bárcájá-
vai el'áto't lóhere és lucernamagot re-ir>ünk, amit leg 
elóoyönebb árhan mindég a Mezóg zdaaági karanránál 
Isht-t beszerezni, feltetlenül  megbízható minŐBéghcn. 

Pusz'.liauk el gocdüSBn a lóheréi-ünk vagy lucer-
násunk k 'zeleben lévő éa arankával fertőzött  burjáno-
kat es ne engedjük marháinkat olyan helyen legelni, 
ahol fz  ariana f-lütöttq  a feĵ t. 

Nyilatkozat. 
Alulirottak, mint az Erdővidéki ri;f.  Egyházmegye lel-

készi értekezletének bivntala.i vezetői, az „Igazság" ciraii 
Siflntu-Glieorghenen  inegjeleuű politikai hetilap 1930 február 
másodikán megjelent 4-ik azáinában Dr. Fábián László egy-
házmegyénk gondnukárúl közzétett gyalázó cikkére, nyilat-
kozatunkat BZ alábbiakban tartjuk szükségesnek leszögezni: 

1. Xein igaz az, hogy Dr. Fábián László egyházme-
gyénknek akármelyik papját gyalázott és kipellengérezett 
volna. 

2. Xem igaz az, hogy Dr. Fábián László tudomásuuk 
szerint akármikor kijelentette volna: „Nincs hitványabb nátió, 
mint a kálvinista papság". 

3. Nem igsz az, hogy Dr. Fábián László egyházmegyei 
gondnoknak súlyos konfliktusa  lett volna a pnpjaivnl. El-
lenben igaz az, bogy lelkész értekezletünk Dr. Fábián László 
egyházmegyei gondnokot egy derék becsületes embernek is-
meri. aki egyházmegyénk szellemi életének irányítására egye-
nesen nélkülözhetetlen és anyaszentegyházunk eme törté-
nelmi idejében egyenesen predestinálva van arra, hogy egy-
házmegyénk gondnoka legyen. 

, Igaz az, hogy lelkéaz értekezletünk minden egyes 
tagja szeretette! ragaszkodik gondnokához, Dr. Fábián László-
hoz a olyan embernek ismerte és ismeri, aki anyaaaeategy-
házáért és fajáért  minden áldozatra kéaz éa vele az ellene 
irányuló durva hajszában teljea saolidáritáat vállal. 

Középajta, 1936 felruár  10-én. 
Dr . Po lonkay T i v a d a r Kolnmbán Géza 

lalkiac értekealeti elnök lelkáaz értekezleti titkár. 

Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 
No. 1—1936. cons. 

Publicaţiune de concurs 
Se aduce la cunoştinţa generală, că la pri-

măria oraşului Mercurea-Ciuc, în ziua de 3 Martie 
a. c. ora 10 a. m. se va ţine concurs pentru 
complectarea postului de conducător al depozi-
tului dc vânzarea băuturilor spirtoase al oraşului, 
pe timp de 5 ani. 

Concurenţii, cari se vor prezenta la acest 
concurs vor depune garanţie de 5°/« socotite la 
valoarea ofertei,  în numerar sau efecte  de Stat, 
iar concurentul acceptat va depune garanţia de 
3000 Lei la data încheierii contractului de ser-
viciu. 

Condiţiunile stabilite pentru acest consurs 
se pot vedea în orele oficiase  la primăria oraşu-
lui Mercurea-Ciuc. 

Mercurea-Ciuc, la 13 Februarie 1936. 
Victor Faroga ni. p., primar. 

B. Tőke m. p., secretar. 
Csíkszeredában, Oepitan Vulovici ucoa 

23. szam alatt 1 szoba bútorozva, 
tel jes ellátás mellett kiadó. 

@S9SSfiSS9SBBS8SSB9l  O JfiSSSSSSSERSSSlii] 
m Építkezésekhez a 
m jó minőségű meszet & 

bármilyen mo^yiségheD, ked-
vező feltételeit  mellett az 

g az építkezés helyére szállítunk. ^ 
B Megkere*é?re sjáa'attal szolgálunk. 

| V ICTORIA g 
Általanos Gaidasegl S tövet Kezet mászüzeme, ^ 

Sandominlo-Ci io (Caikaaentdomokoa) ^ 

Publicaţiune. 
Cassa de păstrare 8. p. A., din Ciucsân-

gheorghiu în stare de lichidare aduce la cunoş-
tinţă celor interesaţi, că în ziua de 12 Aprilie 
1927 şi a hotărît lichidarea. Creditorii ei sunt 
somaţi ca să validiteze creanţele lor în termen 
de 6 luni de zile socotite dela inserarea a treia 
a acestei publicaţiei. 

Ciucsângheorghiu, la 14 Februarie 1936. 
Direcţiunea. 

S MODELL KALAPOK S 
tis naponként a j formák  olosó 

^ árban, ao.AigrteltíJQ.tn.wtélc ţ ţ 
% V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L M 
$ Ugyanott keaifllsek  tainden- X 
V nemű ndi kalapok «iadrendfl  Jlţ 
ktff  anyag hoaaaadásáva}. Kalapéi 
Q italakitésa a legrövidebb Idő ala:.. ^ 
uf  Calkaaereda, I. C. Bratlajzu (Ounana- & 
^ alom)-uooa 111. zi.,a80rhi<kâseleben. 
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Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysíorübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

• » l r « a l e i a í U i t a t t á s a k k u l 4 
b e a a e r e a h e t ó k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
. Msafelslö  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 
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Eladó egy beltelek az országút mentén 

Mercurea-Oiuc és Taplocza között. 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatoriomi mödaser 
azerint, j u t á n y o s á n ad: 

9 P R E N O Z G I Z I , Osikszereda 
Btr. Oap. Vslovtol (Harglta-naoa) ae. 
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