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Hamvazószerda. "V 
A nagy természet életében fontos  sserepet 

játszanak a viirálasztó hegyek. Az emberiség 
világában a as állatok háztartásában nélkülöz-
hetetlen feladatot  töltenek be. Viset tartanak 
fogva,  hogy szét ne folyanak,  mint egy nagy 
tartályban OsszegyQlemlenek s onnan buggyan-
nak elő forrás,  kut alakjában, hogy ontsák dus 
ereiket és oltsák áldásos erejflkkel  az ége'ő 
szomjúságot. Hogy mennyire szükséges az élők 
birodalmában a vis, mi sem bizonyítja jobban, 
mint as a tény, hogy földünk  kétharmad részét 
viz borítja s közben aa ég csatornái is megin-
dulnak ós bőven hullanak s ázta t jé^Möldet 
hó, esd formájában. 

Az ember erkölcsi, lelki s szellemi világá-
ban is szQkségesek a vízválasztók, hogy a 
komoly igazságok, etikai elvek el ne sikkad-
janak az élet zug hegyeiben, hanem tudjannk 
feltörni  elemi erővel, ellenálbatatlanul ae élet 
vizei. Ilyen vízválasztó a hamvazószerda. Ilyen-
kor az Isten szolgái elválasztják a juhokat a 
bakkoktól, az erényt a bántól, eget a földtói, 
örökkévalót az ideigtartótól. 

Minden hamvazószerda vámsorompó az élet-
mesgyén: vigyázz, ha jön a vonat. Emlékezz 
meg ember, hogy por vagy és porrá leszesz 1 
Nagyobb fordulóknál  póznát állítanak fel,  hogy 
az autók fékezzék  a sebességet, nehogy árokba 
forduljanak  a szomorú katasztrófát  idézzenek 
eló. Hamvazószerda is figyelmeztető  oszlop: 
stopp 1 lassabban a testtel, fékezzétek  meg em-
W e k £íT-.ág7áitOVatsa>nú'«.i>:ázaiíuB<i;, iieLügy 
az élet vágányáról kiugorjatok. Kár a benzi-
nért, úgyis rövid az élet, gyorB tempóban ne 
siessétek a véget. Minden év életünkben for-
du'ó pont, útkereszteződés, fogadjuk  el a 
hamvazószerda jelzését: vigyázz, ha jön az 
utolsó pillanat, mikor válnunk kell a földtől 
Halálsorompó le van eresztve, ne légy esztelen, 
hogy fejjel  menj neki a falnak,  mert fogadat 
ott hagyod. Örökéleted forog  kockán, végcélo-
dat gázolja holtra. 

Hamvazószerda tekintetünket a földről  az 
égre irányítja s halálos komolysággal az élet 
zűrzavarában fülünkbe  dörgi nem frázisként  a 

nagy Imperativust: Ugy élj a földön,  hogy az 
eget el ne veszítsd 1 Vigyázz, mert j?5n a halál-
vonat. A vég eljön, eljön a vég. 

P. Kéthy  Apoliinárisz. 

Polgár-bál 1936 évi február  hó 25-én 
húshagyókedden 

a Közbirtokosság székházában. " 3 N 
Élvonalba a gyakorlati emberekkel... 

Bármerre la tekintünk, életünk mindig a gazda-
sági görbébe kanyarodik viasza. Tehát t-rra keit bulyt 
fektetnünk.  Arra, hogy miként élünk meg. 

Csodálatos valami, hogy e]9jkr eíggaÉ'téren, sok 
szóbeszéd és btthó között semmi sem történik. Hol zöld, 
hol fehér  asztalok melleit malomig húzódó, végtelen 
viták jalaik csak, hogy tanúi kell va amit. Tervek ao-
kaséga születik, hogy a következő másodpercben tisza-
virágnyl időtartammal tü&jin el B soha fei  nem támadó 
végtelenségben. 

Miközben elképpsBztó szervezetlenségben tengődő 
falvalnkon  haláltori ül aa alkohol a az abból folyo 
bicska es dorong párviadal, .aepuenió" koponyáink 
asztaltársaságok ha tOmörülve, szavakkal „segítenek „ 
az agonizáláeaoz közeledő népen. Szavakkal, meiyjk 
sohasem jutnak el a segélyrv,, tanításra szoruló néphez. 

Azt sem állithatjuk, hogy a beszélgetések szülte 
tervek nyomán nem Blakulnak kl egéBséges, tényleges 
gyakorlati értékel kepvlseló terv- k és celkltüzesek. 
Sok Ilyen gondolat Bzlüetett már a különböző szinü és 
hangulata asztalok m6llett, de a baj ott kezdődik, hogy 
a tényleges, egyedül hssznothajtó e<i eredményt jelentő 
gyakorlati kiviteltől húzódoznak az emberek. 

N gy akadályodat lataak, E.̂ y közgazdasági elő-
adás tervezet hatóságokhoz vato előzetes benyújtása 
mar szárnyai szegi annai á inunüanak, melyei eióbb-
utóbb, de el keli kezdeni. Oyan pir^ocsoió szükséges-
ség es, mely elől kitérni sem ni szia és körülmények 
között nem lehet, BŐI nem is ssabad, ha éinl akarunk. 

Ezen az élni akaruukon van a hangsúly. Ennek 
a lényegét kell meglátni már egyszer komolyan. Efö-
lött gondolkozni, de nem Bokáig, mert nyomban cél-
irányos, a körülményekkel könyörtelenül számoló, gya-
korlati gondolatok születnek. Qandolatok, melyeken 
nem rágódni, hanem végrehajtani kell. 

Falvaink Bzervezatlensagéről már sok szó esett. 
Azt vázolni szinte föiösieges.  Szempillantás alatt győ-
ződhetik meg mindenki rola, ha csekély gazdasági is-
merettel végignéz a székely földművelő  szerszámok 
kezdetleges voltán, hogy a mostani fejlett  gazdálkodási 
rendszer mellett, ahogy folynak  náluak a dolgok, az 

tovább nem mehet. Haladéktalanul sorompóba Illik ál-
lani s megfelelő  tudással tanítani. 

Végig as egész földkerekségén  felismerték,  bogy 
a földművelés  ls tudomány, sőt egyike a legnehezeb-
beknek. Náluak is jól látják eat a gondolkozók, csak 
appon nam sokat akarnak tenni az érdekében. Ez a 
filiamaréa  egyre jobban tért hódit, csak éppen ai azt 
követő munka hiányzik, ami elégséges egy nép olyan-
mérvü hátramaradásához, amit későbbi évtizedes mun-
kák is nehezen hozhatnak helyre. 

Közben azonban élni is kell. Moit pedig ott tar-
tuik, bogy az élethez köayörteleníll szükséges feltéte-
leket kizárólag uj, a mai időknek megfelelő  gazdasági 
utakon tudjuk előteremteni csak. 

Ebből a megállapításból számtani pontossággal 
következik aa a kétségbevonhatatlan igazság, bogy 
földművelő  társadalmunkat, melyen egész kisebbségi 
életünk alapul, tanitanl nemcsak kötelesség, hanem 
paranţsszerU szükségesség is. 

Széleskörű falumunkára  van szükség. Apró rész 
letekig kidolgozott tervek szerinti tanitáBra. A ma gaa-
dájának ismernie kell földjót,  a különböző növények 
tápszereit és más tulajdonságait, a haladó kor gaada-
sítgi felszereléseit,  földművelési  eszközeit. Szívfacsaró 
látvány nézni, mint kínlódik a székely »azda kétesér-
tékü hagyományok szerint művelt földjein,  öli bele 
munkaerejét, melynek másoldalon való célszerű kihasz-
nálásának ellenértékével kétszer, Bőt háromszor ls meg-
vehetné azt, amit silány földjén  kitermel. 

Meg kell figyelni  a szomszédos háromszékl gaz-
dik eszközeit és munkabeosztását. Mindjárt kitűnik a 
borzalmas elmaradás. Pedig Háromszék szintén renge-
teg kívánnivalót hagy maga után. Az a megye ls meg-
döbbentően szembetűni lemaradást mutat a szomszé-
dos Bircasággal szemben. 

Ezt a lemaradást kell behozni. Ezért dolgoanl, 
éjt-nappá téve, mert addig a Hargita bércei alatt mln-
dsnuapl kenyeret hajszoló nep életszínvonala napról-
napra borzalmas lépésekkel fog  zuhanni. 

Meglátni, hogy népünk a földre  van utalva. Ki-
hozni tenát belőle, amit lehet — ea legyen az első és 
legfontosabb  cél. 

Pap, tanító és gazda vállvetve harcoljon a célért. 
Attól sem kell visszariadni, ha a szomszédba kell pél-
dákért menni. Manni és csinálni. Nevelni és tanitanl, 
csak tétlenül num ülni, mert ez a tétlenség percről-
percre nagyobb bajokat idéz elő és végeredményben öl. 

Soit felől  és számtalan alkalommal kértek a mun-
kát BÜrgető megnyilatkozásokkal kapcsolatosan mun-
kaprogramot. Kaptak is. Ezek az elgondolások minden 
komoly munka megölől. A munkaprogram ott van min-
den községben. Az ott élő gondolkozók látják mit és 
hogyan lehet csinálni. Az ők kötelességük a kívánal-
mak szigorú szemeiőttartásával munkabeosztást csinálni 
és rendszert tartani. 

A „CSÍKI l a p o k " t á r c á j a . 

Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 
XX. 

„Szent Ferenc fial"  és a taploczaiak. 
i Folytatás, i 

Hogy a konfráterek  minden lekötöttségük dacára sem 
tekinthetők jobbágyoknak, az kitűnik Lázár Is tván csik-
széki fökirálybiró  1669. szept. '27-én kelt a „falus  biró 
uraim"-éklioz intézett rendeletéből ÍB, melyszerint azok 
„nem szoktak függeni  senkitől a Klastronion küllyel, vala-
még a Confraterség  alatt lesznek s még a főtiszteknek  sem 
tartoznak dologra elmenni, hacsak önként nem akarnak, mert 
nekik fejedelmektől  kapott ősrégi privilégiumaik vannak'" 

„Minek okáért, az dolog igy lévén, a nélkül a huzás-
vonás nélkül el legyen kegyelmetek (t. i.: hogy ide-oda ne 
parancsolgassa a konfrátereket!...),  mert egyébaránt, ha a 
Páterek is törvény szerént procedálnak — panaszt tévén 
reátok — bizony senki kárban eBéstől kegyelmeteket nem 
menti meg, hanem én is Tisztem szerént procedál-
ván a féle  törvényte lenségeket követni nem enge-
dek, mert Országnak sem szabad valakinek privi-
légiumát rontogatui , annál inkább talus birok-
n a k ! ! " 

„A talu nyilföldeiből  ÍB meg ne háborgassátok 
őket, azt tartván némely emberek felőllök,  bogy ők nem ne-
mesek volnának, hanem jobbágyok és igy nem illetné a ta'u 
nyila . . . " 

. . . . de, ha háborgatni fogjátok  továbbra is, megta-
nítlak benneteket, ha Nemesek-e a Coniraterek, vagy Job-
bágyok ? s akkor károtokkal fogjátok  megtapasztalni!" 

L.: P. Kájoni János kézirata 31 lap!) 
UoBt pedig, mielőtt a Taploczáról származott ferenc-

rendi szerzetesek életére áttérnék, még csak annyit említek 

meg, liogy — a rendelkezésre álló adatok szerint — Tap-
loczáról két syndicusa (kolostor gondnokai is volt a som-
lyói Konventnek. 

Az egyik Fr. Anda Péter , taploczai nemes, aki 
1694 márc. 23-án halt meg: a másik — szintén taploczai 
nemes — Lázár Antal, aki 1764-ben szenderült jobb-létre 
s az 1774-ben meghalt nejével — Mártonfi  Klárával 
együtt a klastrom alatti kriptában pihen. 

Mondanom sem kell, hogy e l'ontos és megtisztelő 
tisztség — apostoli syndikusság — betöltői révén a som-
lyói barátok és a taploczai hivők között fennálló  jóviszony 
csak nyert erejében és mélységében .. . 

tienkő Károly 1853-ban megjelent uagyértékü mun-
kája ,(Jsik-, Gyergyó- és Kászon Leí rása" 11. ré-
szének yi-ik oldalán, a zárda levéltárában talált latin nyelvii 
levél adatai alapján, közli a barátok nyomdáját vezetők ne-
veit, akik közül a harmadik „K. Fr . Leo Balogh, ex 
Cs.-Taplocza*, aki Somlyón 1729 jan. 8-án hall meg. 

Ugyancsak Benkő könyvéből tudjuk, hogy tőtiszteleudő 
Botár Joachim minister provinciális uj tipusu betűkkel 
gyarapította a nyomda betű készletét. 

íme, Taplocza liai a kultura terjesztés szolgálatában! 
* * 

* 

Most pedig, P. György József  könyvében található 
adatok felhasználásával,  lássuk a taploczai szülőktől szár-
mazott ferencrendi  szerzetesek életének rövid történetét: 

1. F r . Anda Péter , a somlyói zárda apostoli syn-
dikusa, taploczai nemes, aki beltelket is ajándékozott a zár-
dának; mint a harmadik rend tagja halt meg 1694 március 
23-án. 

2. P. Antalify  Is tván Taploczán született 1673-ban. 
Előbb kézdiszentléleki plebánoB. 1720 szept. 24-én, Mikhá-
zán, 47 éves korában, öltözött be, mikor uái 20—22 éves 
világi pap volt. Fogadalmat 1721 szept- 24-én tett. Kolozs-

vári praezes 1725—30, gvárdján 1731—33. Definitor  1732 — 
1735. CustoB 1735—37. Meghalt 65 éves korában, 38 évi 
papság 17 évi szerzetesség! után Kolozsváron 1737 de-
cember 26-án. 

3. P. Bernárd J ános . Szül. 17U4-ben. beöltözött 
1722 okt. 16-án; telszentették 1730 dec. 1 L-én. 1741-től 
44-ig. 1753-tól 54-ig és 1762—65-ig definitor,  1744-től 
47-ig Custos, később Lector Generális és Navitiorum Ma 
gister. Meghalt 6n éves korában, mint 42 éves pap, l'dvar-
belyen, 1772. márc. Il-én. 

4. I'. Botár János. Szül. 1733-ban; beöltözött 1755 
szept. 24-én felszentelték  1760. jul. 2-án. Meghalt, mint 
egeresi lelkész. Kolozsvárt, szivszélhüdésben, 1799 ápr. 14. 

5. P. György (Is tván Gábor. Szül. 171-3 szept. 
6-án, felszentelték  1K07 márc. 15-én. Sacerdos jubiláris. 
Meghalt 76 éves korában Szamosujvárt, 1858 dec. 31-én. 

6. P. Györfíy  (Mihály) Alber t . Szül. 1791 okt. 
20-án: beöltözött 1810 szeptemberében felszentelték  1815 
évben. Szivszélhüdésben halt meg, mint Csicsókeresztur lel-
késze, 1*31 június 4-én. 

7. P. Holló Gáspár) Tamás. Szül. 1840 jan. 6-án. 
beöltözött 1H55 okt. 19-én; felszentelték  1863 aug. 20-án, 
Meghalt, mint csákigorbói lelkész, 1906. május 8áu. 

8. P. Holló (József)  Kázmér. Szül. 1841 március 
5-én, beöltözött 1859 okt. 4-én, felszentelték  1865 julius 
25-én. Irodalmi munkássága is számottevő. Költeményei 
Pesten jelentek meg, m. p.: az I. kötet 1876-ban, a II. kö-
tet pedig 1878-ban. 

„Hargita aljánu cimü versének utolsó három szaka-
szában igy imádkozik fajáért: 

„.ló Istenem, áldd meg 
Azt a derék népet, 
Mely buzgdn imádja 
A Te szent nevedet! 

Venczelné kalapszalon vállal mindennemű PLISSE munkát. 
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H) nincsenek tisztában egyen dolgokkal, elő a 
könyvekkel, a föld  hatalmas szakirodalmával. Ha abbAl 
sem tódnak ellgasodni, menjenek gyakorlati emberek-
hea tanácsért. Aa arra hivatott emberek, akik szaktu-
dásuk révén a nép gasdasági Irányítására hivatottak, 
ne Ijedjenek meg, ba a hatalom — egéBsen érthetet-
lenül — aa előadásra kerBló anyag előzetes bemuta-
tásit követeli- Készítsék el, nyújtsák be binapokkal 
azelőtt, hadd lássák: szükségsierü népnevelés késiBl. 
Népnevelés, melyet aa államhatalomnak nem elgán-
csolni, hanem támogatnia Illik. 

A tudás és jobb jövórevári, uerveaetlenUl tengő-
lengő falu  kétségbeesetten szomjaslk a hínárból kive-
zető munkára E vonalba tehát a gyakorlati emberek-
kel 1 NagysierD munkalehetőségek kínálkoznak. LásBuk 
e téren a régvárt versenyt Lássuk, mert csak e téren 
és igy tuduik eredményeket felmutatni  és biztosítani 
jelenünket és jövőnket egyaránt. 

Ecce homo, ime az ember! 
Nagyböjti gondolatok és megfontolások 

Megtörtént a világra szóló nagy Igazságtalanság, 
as Isten-ember tragédiája befejezéshez  közeledik, már 
tologatják a kulisszákat, dirigál a nagy Rendező, mind-
járt véget ér, hogy elsötétüljön a színpad s a néző 
közönség maliét verve térjen haza erről a fenséges 
Isteni játékról s bevallja nyíltan, hogy a főhős:  való-
ban Isten fia  volt. 

Amíg a függöny  le nem gördült, a publikum is 
szerepelt s a nézőtér is színpaddá alakult, mert ők ls 
látványai lettek Istennek, angyaloknak és világnak. A 
passzióban nemcsak Krisztus nagysága tűnik kl, hanem 
az ember törpesége ls. Az Igazságot bekésztette, a 
hamisság, a fényt  fogva  tartotta a sötétség. Kimutatta 
az ember a foga  fehérjét.  Nemcsak az látszik msg a 
szenvedés történetben, hogy mire képes Isten szeretete, 
hanem as is, bogy mire vetemedhetni az emberi gazság. 

Egymás mellé állítva az ellentéteket, kidomboro-
dik a valóság, az igazság. Nagyböjt folyamán  bemutat-
juk a külömböző CBoportokit, sokszor embercsordákat, 
reflektorfénnyel  rávilágítunk az egyes fl'mképekre,  hadd 
lássuk: milyen az ember. Biyuttal kiviláglik, ki a 
győztes: Isten-e, vagy Bellái, Krlsztus-e, V B g y az em-
ber? Melyik erősebb! Azért rántBuk le az emberekről 
az álarcot, a báránymaszkot, lebbentBŰk fel  a leplet; 
néznetek Ide: ecce homo, ime az emberi 

1. Az apostolok. 
Jézusnak társaságában ólt voltak a legmeghittebb 

párthívek. Ő joggal számíthatott nrra, hogy a nagy 
játszmában apostolai mellette s nem ellene lesznek, 
segitlk a megváltás nyereményben is nem gáncsolják. 
Három évig voltak körében, folyton  alakította, oktatta, 
a nagy előadásra előkészítette. Azonban annál nagyobb 
lehetett a meglepetés és cíalódáB, mikor Betánlában 
Blmon házában Magdolna alabástrom edényben egy 
font  drága, Igaz nardnsolajjal megkente Jézus lábalt, 
a tanítványok bosszankodának: mire VB'Ó ez a vesz-
tegetés?, mer! drágán el lehetett volna adni és árát a 
szegényeknek adni. (Szent Máté 26. 8. 9) Szent Márk 
már az árát ls jelzi: háromszáz dináron felül  el lehe-
tett volna ezt BZ olajat adni: (14. 5) Szent JánoB is 
ezt jegyzi fel,  hozzá még különösen az lskarlótl Júdást 
említi meg fő  felszólónak,  kl az ő árulója lett. Ezt pe-
dig nem a szegény érdekében mondá, hanem mivel 
tolvaj volt, nála lévén as erszény, az adományokat, 
elslkkassttá. (12. 4, 6) 

Alea jacta est 1 A kő elhajltódott, a lavina meg-
indult. A mélybezuhanásnál nincs megállás, lojabb, 
legfeljebb  csak az aljban van pihenés. Mikor a getcae-
máni kertben J4zus egyedül Imádkozott, a tanítványod 
aludtak, Szem Pé:ert fi/yimezteti:  Egy óráig sem ui-

ta'ok vlrrasa'anl.velem ? V'gyázeatok és imádkozzatok, 
hogy kísértésbe ne essetek I Mégis kétsser elssunyod-
tak, ugy hogy Jézus már csak induláskor kelti fel: 
Keljetek fel,  menjünk, ime közeleg, aki elárul engem. 
Jézust elfogják,  de kéri, bogy tanítványait engedjék 
elmenni. Azok mindnyájan elhagyják őt és elfntának. 
Ime Ilyenek KrlBztUB követői! 

Emeljük kl közülök a legfőbbeket,  kik nagy Bae-
repet Játszottak JÓBUB életében. AB utolsó vacsorán 
JéanB szomorúan bejelenti, bogy egy aa övéi köaül 
elárulja, összenéznek erre a tanítványok, zavarban 
vannak, hogy kire mondja. Jázos az ő keblén nyugo-
vók, mert Jszus szerette ót, Péter neki Int, mire a 
Mester keblére bájolván, kérdi: Uram, kl as? Jézus 
felelt:  Aki velem kezét a tálba mirtja, aa árul el en-
gem. Júdás mondá: Csak nem én vagyok Rabbi ? JázuB 
megerősítő: Te, mondád. (Mt. 26) Szent János szerint 
JJZUS azt válaszolta: Az árul el, akinek én a bemártott 
falatot  adom. Es I emártván a falatot,  odaedá Júdásnak, 
s mindjárt bele méne a Bétán B azonnal a termet el-
hagyta. (V. ö. Ján. 13) A többi jött magától. Júdás 
e járta mar a pspl fejedelmeket  s megalkudtak harminc 
ezüst pénzben, melyért ő a Mestert kezükbe adja. 
Jadás zeresi aa alkalmat s meg 1B jön. Az olajfák 
hegyén a hütelen tanítvány, az áruló apostol poroszlók-
kal JÓZUB elé megy B kiadja a jelszót: Akit megcsó-
kolok, ő az, fogjátok  meg Jézushoz járult, ndvözll őt 
s megcsókolja. 

Jézus szomorúan mosdhatta: Barátom, ml végre 
jöttél: Judáa csókkal árulod el az Emberfiát  ? Ugy 
látszik a csók végzetes lett, égette ajkát, lelkét, mert 
mikor látta, hogy elítélik « Mesterét, megbánván tettét, 
visszavitte a harminc ezüspénzt a papi fejedelmeknek, 
de Bzok nem fogadták  el, mire Judáa a pénzt a 
templomba dobta, eltávozók és elmenvén, fölakasztá 
magát. (Mt. 27 ) Szomorú élet befejezés  1 L ig jobbak 
romlása a legrettenetesebb. Szépen kezdte s csúnyán 
végezte életét. Ecce homo, Íme az emberi 

Jézus olajfák  hegyén hangoztatja, bogy mindenki 
megbotránkozik benne. Páter erősiti, hogy ő még sem 
botránkozik meg, ha a többiek meg is teszik ezt. Erre 
Jézus megjósolja, hogy a kakas mielőtt szól, Pater 
háromszor tagadja m«g ót. Erre Péter kitör: Hs m«g 
kel) halni, akkor sem tagadlak meg. Ime próbálkozik 
i?. Mikor Jézust elfogták,  Peter kardot ránt s a főpsp 
szólgájának, Malchusnak elvágja jobb fülét. 

A szalmaláng hamar lelohad. A tanítványok elfut-
nak, Peter messziről kiivott őt a főpap  udvaráig és 
bemenvén oda, leüle a szolgák közé, hogy lás*a a 
végét. Ez volt a veszte. Aa ár magával ragadja. Rísz-
szak kcaött a jó is elromlik. Jönnek a cselédek, kér-
dezősködnek felőle,  dj ő tagad Kezd átkozódni és 
esküdözni, bogy nem lsmtrl J«uit. Azonnal Bzólt a 
kakas, hátrafordult  J zus és Péterre néaett, mire ki-
menvén onnan, keserves bírásra fakadt.  (Mt. 26) 

Szépen kezdte, gyönyörű volt a beindulás, de 
szépséghibát követett el, de a glxirt kijavította. Vi-
gyázzon, Bkl áll, hogy el ne esBék. Aki a veszélyt nem 
kerüli, hamar elvész abban. Ecce homo, Íme az emberi 

Jínos hűen kitartott Jézus mailett egéBz a kereszt-
fáig,  azért bízta édesanyját őreá s vlSEOnt a szeretett 
tanítványt anjának aján'otta. JJI kezdte, szépen foly-
tatta B Így a finálé  ls szép volt. Ecca homo, Íme az 
omber I 

Vájjon te kedves olvasóm, melyik kategóriába 
tartozol? Nézz szivedbe s rögvest megtudod, hogy 
milyen ember vagy. K. L. 

Csíkszeredában, Oapitan Vnlovioi ucca 
23. szám alatt 1 szoba bútorozva, 
teljes ellátás mellett kiadó. 

Tornaünnepély a rk. főgimnáziumban. 
AB elmu t vasárnap délután tornaünnepélyt ren-

dezett a helybeli róm. kat. főgimnázium  Ifjmága  Mind 
asoknak, akik figyelemmel  kísérik ennek az Intézetünk-
nek komoly ifjuságnevelő  munkáját, azoknak Bsámára 
ea aa alkalom la bizonyította, hogy milyen tervszerű, 
modern testnevelés folyik  a gimnázium falai  között. 

Ha figyelembe  vesszük, bogy a múltban mennyire 
elhanyagolt volt ná'unk a tornának a gyermeknevelésbe 
való bekapcsolása akkor csak a megbecsülés hangján 
saólhatuok a mai helyzetről, amely a múltnak minden 
hibáját pótolva, a legteljesebb megértéssel állitotta be 
a tornát aa Iskola munkaprogramjába. 

Egy p4r esztendő óta valÓBágoz csodákat művel 
»a a hozzáér.ó, rendssereB munka, amelyit Beczássy 
Zoltán tornatanár bevezetett. Valósággal szemünk e'őtt 
mutatja jótékony eredményeit ez a szellem. A tornázó 
Ifjúság  ebben a testnevelő szellemben egyik napról a 
másikra fejlődik,  ügyesedik. Öröm nézni mindazt a 
nagyszerű, jótékony lendületet, amelyet az okosan ada-
golt torna elvégez a Berdülő gyermek fltikal  és szel-
lemi életében. 

A BBŰlők különösen boldogak lehetnek, hogy 
gyermekeiknek lelke ét teste olyan tökéletes elindítást 
nyer, mint aml'y^nt a helybeli róm. kat. főgimnázium 
minta neveléBÍ rendszere nyújt. 

A mult vasárnspi tornaünnepély keretében nem-
csak ezt a munkát láthattuk, hanem gyönyörködhettünk 
abban, hogy a modern torna ÓB a szakember hozzá-
értő, tanító munkája milyen nagysaerü produkciókra 
hajlítja az egészséges gyermek testet. 

Mindenki megfigyelhette,  hogy a modern tes'ne-
velés eĝ Bzen uj formákkal  dolgozik. Bsczássy torna-
tanár áídásob és felmérhetetlen  értékű tnunkéji éppen 
abban van, hogy ennek az uj, építő szel'.emnek töké-
letes lsm°r)tet hozte. Az a nemzfd^k,  amely a neve-
lésnek ezt a levegőjét szívja magába testében és gon-
dolkozásában is oiyan lesz, amely a nehéz időket elbírja 

A toroaünnepély programmját busz tagból álló 
CB*pat hajtotta végre. A fiuk  csodálatraméltó teljesít-
ményt végeztek. Két és fal  órán ker.'BztlIl állandóan 
dolgoztak, ami miiUtj*, hogy milyen küzdőképasségra, 
a munkának milyen fokozására  képes ez a szer'orjás 
teljesen kikapcsoló éí minden figyelmet  a szórakoztató 
jellegű tal-jtoroára koocantráló uj módszer. 

Szivet, lelket m^gfrlssítő  látvány vol', amit ez a 
tornadélután adott. Eső része úgynevezett ritmikus 
torna volt. T4ocsz»rU, hajlékonyltó, a mozdulatok flaom-
Bágát képző gyakorlatokkal kezdődött, majd talajtor-
nával folytatódott.  A gyakorlatok átnyúltak eges*en a 
cirkuszi atrobatlkálg. Mind a bmz gyermek vaiÓBágoa 
akrobata képességeket csillogtatott meg, amely iránt a 
közönség nagy tetszéssel rótta le elismerését. 

A fiuk  neveit feljegyezzük.  Magérdemlik, hogy 
névszerlnt ls megemlékezzünk arról a nagyszerű torna-
tudásról éa szeretetről, arról a lelkes munkáról, am»ly-
lyel egy egész délután programját kitöltötték. 

A tornászé oport ttgial: Filstő.', Pakó, Bratylnka, 
Ramenylczky, Lőrinc L, Salamon, Erczy, Szaredi test-
vérek, Koger, Sándor, Szakéc*. Síilágyl, D .ui. Ri-
Bsegh, Kedves, Szlrkovlcs, Szakács, Zsók és Erőss. 

Amit ez a húsz gyermek nyújtott nekünk, az a 
legszebb, leglelkesebb torna volt, amit valaha láttunk. 
Nemcsak értékes szorakozást és látványosságot szer-
aett, őszinte örömet okozott mindenkiben az a szellem, 
am9ly a gimnáziumunk nevelési rendszeréből kiáradt 
es a haladás friss  levegőjével töltött el. Adja Iften, 
hogv ez a levegő a mainál egészségesebb testű és 
szebb lelkű nemzedéket adjon a jövőaek. 
BLADÓ a Tribünéi mögött lévő vlllaiegyedbaa egy 

ürestelek. Cim a kiadóban. 3— 

Ovd meg leányinak 
N8i tisztaságát! 

Jó példát lássanak 
Ifjak  és gyermekek, 
Derék őseikhez 
Hogy méltók legyenek !'' 

P. Holló Kázmér Gyulafehérvárt,  mint az ottani Vin-
centiana nővérek Spirituálisé, halt meg 1892 tebr. 13-án. 

9. P. Kardos 'Lő r inc ) K a j e t á n . Szül. 1719-ben, 
beöltözött 1739 szept. 1-én, felszentelték  1743-ban. Meg-
halt Nagyszebenben 1775 ápr. 15-én. 

10. Kr. La jos (András) Miklós. Szül. 1786-Lan, 
beöltözött 1X06 Bzept. 4-én. Meghalt Esztelneken 1850 már-
cius 21-én. 

11. P. La jos (Márton) Absolan. Szül. 1816 nov. 
16-án, beöltözött 1834 szept. 24 én, felszentelték  1840-ben. 
Meghalt tüdővészben Szászsebesen 1843 jun. li án. 

12. P. Péterffi  i l m r e ) Kázmér. Szül. 1782 aug. 
6-án, beöltözött 1805 szept. 17-én, felszentelték  1807 szept. 
3-án. Meghalt Tordán 1849 jul. 24-én. 

13. P. Pál (Elek) Mihály. Szül. 1839 szept. 24-én, 
beöltözött 1857 szept. 13-án, felszentelték  1864-ben. Meg-
halt tüdSvéBzben, mint lelkéBZ, Turban, 1869 január 0-án. 

14. P. Szász (Antal) Lőrinc. Szül. 1782 nov. 4-én, 
beöltözött 1803 szept. 6-án, felszentelték  1306 szept. 21-én. 
Meghalt Segesvárt 1847 májuB 21-én. 

15. A. K. P. Botár (János) Joakim. 
16. Beverendissimus P. Görög István, vagyis: Tap-

loczai István. 
A Szent Ferenc Rendjének e két ntóbbi tagjáról, kikre 

nemcsak a Rend, de a falu  is, melynek szülöttei, mindig 
büszke öntudattal tekinthet fel,  a helyszűke miatt, részlete-
sebben caak a következő cikkem keretében tudok megem-
lékezni. — G. S. — 

(Folytatása 4s vég* kBv.) 

Mozaikok Ősik régi történetéhez. 
Irta: Endes Miklós 

s felolvasta  „Az erdélyi férfiak"  egyesületében 1935 jan. 10. 
II. 

1921-ben győzedelmeskedett a Hunfalvi  ellenes állás-
pont, amely a történettudományt a nyelvtudomány gyámsága 
alól felmentette,  s megállapította a székely, magyar, hun 
azonosságot. Üstörténelmünk azt tanította, hogy a székelyek 
Attila itt maradt hunjaitól származnak s a magyarok az 
őshazába Csaba vezetése alatt visszament hun utódok s Ár-
pád alatt viaszatértek. Ősforrásaink  nem szólnak az avarok-
ról. Hómannak1) az a feltevése,  hogy a székelyek az avarok 
egyik ága volt, akik magukat székelyeknek nevezték, mely 
név az avaroknak saját nevük volt, amelyet a többi népek 
ép ugy nem tudtak, mint a magyarok magyar nevét. 

Az előbb emiitett ŐBkora orkoni és kaukázusi lelet 
öaszelüggések már mutatják a székelységnek az ős török 
népekkel való összefüggését.  Az őskori és jeniszei vidéki 
róvás Írásos emlékkőveken levő teliratok betűi nagyon ha-
sonlatosak CsikBzentmiklós chorusából való deszkákon lévő 
róváairás betűivel, melyeket Szilágyi Sámuel mentett meg 
az euyészettől azzal, hogy lemásolta, mielőtt a deszka da-
rabokat Németi csikkarcfalvi  esperesnek 1796-ban Aranka 
Györgyhöz irt levele Bzerint, Cserei Farkas Bécsbe vitt 
volna; Németi 20 évig volt csikszentmihályi plébános. A 
rovásírás jegyeivel irt iakalendáriumot Marzigli Csíkból vitte 
Olaszországba. A rovásírás jegyeit a XVII. században Kapai 
János és Lakatos István9) j&l ismerték. 

>) Hóman: „Székelyek eredete" 1921. Bp. 
*) Lakatos István: .Sicuiia delineata et dessripta 

accuratius quam hoctenus nuno ad lucem dedicaiaqae a. C. 
1702 A. R. P. Andrea Ludvodidi e S. J residentia Udvar-
helyen sis superiori multum venerando ab R. P. Stephano 
de Lakatos de oppido Udvarhely parocho kosmasiense die 30 
okt. Cod. Seo. onm Tabola Hunniáé et Siouliae.* Kézirat-
ban IL Száohrayi mwtra kézirattárában 884 okt 814 alatt. 

Németh Gyula1) annak a véleményének ad kifejezést 
hogy a székelység ezt a magyarságtól való külön autonom 
élete által őrizte meg, mely réges-régen már megkezdődött 
s igy a kereszténység nem tudta megsemmisíteni, mint Ma-
gyarországon. Hasonló rovásírása volt a bolgároknak, bese-
nyőknek is. Nem szenved kétséget, hogy a székely török 
eredetű nép, mely ezt a rovásirást kel-in"! l.oztn magával. 

Az avarság ép azt a török nyelvet beszélte, amit 
Németh Gyula megállapítása szerint a hunok, majd a tul-
kok, ujgurok, besenyők, hunok. Tudjuk azt is, ho<:y midőn 
az avarok egy része a turkok elől a keletrómai birodalomba 
letelepedési engedélyt nyert, a turkok követsége egy rovás 
írásos levéllel jelent meg Konstantinápolyban 559 körül, mit 
ott el tudtak olvasni s megértették belőle, hogy a turkok 
az avarokat visszakövetelik. Attilával összeköttetésben lévő 
bizánci udvarban nem feledték  el a rovásirást, hisz teun-
maradt az érintkezés Attila fiaival  írnák és utódaival, a 
bolgár királyi lajstromban szereplőkkel. Az avarok a mai 
Baskoria területén, az u. n. volgai bolgárokkal egy l'orma-
tiot alkottak, igy jöttek be 569 körül Erdély földjére,  hol 
hosszabb ideig időztek, a longobárdokkal társulva kiűzték 
a gepidákat s midin a longobárdok Itáliába mentek, húzód-
tak a Duna-Tisza közére. Az avarok magukat erőditvények-
kel vették körül,u.n. hringeket alkottak; minthogy Erdély-
ben a mai Székelyföldön  huzamosabb ideig voltak, itt is al-
kottak ilyent, ennek nyomai az u. n. Homárka (Nagy Géza 
szerint Kumárka, mely fs  török nyelven „Főv^nyhát'-at 
jelent, voltakép az is) Ördögbarázda és Kakasbarázda, stb., 
amelyet Rétytől Homoródalmás, Hargitatetőn jól követbe 
tünk, egy ilyen hring volt Csik ÍB, amelyben a nyugatra 
vonuló avarok egy része megmaradt Erdély majdnem a Sza-
mosig a Kükiillőknek a Marosba szakadásáig 

A IX. 
században Nagy Károly által legyőzött avarság egy része 

') Németh Gyula: „Die Inaohiften  dea Sohataea von 
Najysi«ntmlkW«,u B. P. Ltipzig. 1983. 



C S I K I L A P O K t aliat. 

Gyöngyszem a zseni világnézetéből 
,, Kotaak szellemi nézete stagnál. A nagy Bzeileml 

előrehaladottság ugylatazlk egyidOre nj ngvoponthoz ér 
kezeti. Ea állítás kissé bliiarnak latsaik de ha elfogu-
lattanul s Asalotén gondolkozunk aa igaaaágra önma-
gunktél la könnyen rájövünk, llodern világunk caodáa 
alkotásai a gépek dübörögnek, eaer saámra s megszám-
lálhatatlan peidányaaámban hagyják el a sajtót jobbnál-
jobb könyvek, a nagy kijelentéseinek se ssere se ssáma, 
a technika a leheletleni sok esetben valóra váítoasatta 
és mégis, felhangslk  ás mind gyakoribb less a panaaa 
éa elégedetlenség. Nincs egy kimagaaló aaeni egy aaellem-
ériás, aki uj lendületet tudna adni a tespedő éa vajúdó 
aaelieml vilagnak. A tekintély, elv éa tiaatelet vesaen-
dében és kihalófélben  van. Régi elavult éB eldobott 
elvek létjogojultBágot nyernek. Rég letűnt ideologlák 
és fraaeotogiaik  elevenednek fel.  Uj surlódaBl pontok B 
kisaögeleaeK jutnak falaainre.  Megismétlődik aa aa 
aldatian küzdelem, amelyben már aaáaesrek és milliók 
eletüket vesatették. A harc ujult erővel tör kl s vad 
iramban száguld ea tombol. 

Modern korunknak legjellegzetesebb megnyilvá-
nulása a minden oldalról jeientkezó vallási türelmet-
lenség, vagy mássaóval: vallásháború, vaiiásüidiaés. 
K >gi keletű as a saóilásmód, hogy aa egybáaat el keli 
valaaatanl aa államtól. Eaen az elven mar sokan elver 
zeitek. A történelem aa elet tanito meatere. Akik né-
püknek előmenetelét a jólétét tartják Bzem előtt a tör-
ténelem nyújtotta tanuiaágokat nem Ignorálhatják. A 
koronás zseni Napoleon, a vaskezü kancellar Bismarck 
uagyszabasu tarvük kereaatülviielében megtorpantak. 
Itatia nagy fia  a sokaktól megcsodált és magaaatalt 
Musaoiini az allam éa egyház együttműködésének 
apotheoziaát irta ezelőtt egy évvel a párlal Figaróban: 
,Aki megtöri, vagy megaavarja egy oraaág vallási 
egyaégél, vetkezl* a nemzet ellen*. Ennek a klje^en-
tesn^k az éie érinti Hitlert, Spanyolországot, Mexikót, 
ea Oroszországot B mindenkit aki a vailáa ellon 
fii  meri emelni a kezét. Az allam éa egyház, mint kél 
sínpár haladnak egymáa mellett. A külömbség csak aa, 
hogy aa állam perspektívái végesek, vagyis van vég-
állomása, mig az egyház e véges keretek közül a vég-
telenségbe kót ki. A két parhuzamoBan haladó Binpár 
az egyház éa az állam soba semmi körülményék közöli 
nem Keresztezhetik egymást. „A nyugati civilizáció 
egész történelme a római birodaiomtól napjainkig, D.ok 
kciántól Bismarckig arra tanit, hopy mindannyiszor, 
valahányszor az állam öaszeülköaéBbe került a vallás 
Bai, a küzdelemből az állam került ki vesztesen. A 
vallás ellen harcolni annyi, mint a megragadaatatlan 
ellen harcolni, hadüzenet ez a szellemnek éppen ott, 
ahol az a legmélyebb és legbensőségesebb a ma már 
vllágoa, hogy egy ilyen harcban mindazok a fegyverek, 
amik fölött  aa állam rendelkezik, erőtlenek ahhoz, hogy 
halálos aebet ejtsenek az egyházon, amely mindenek 
falett  a katbollkus egyház a leghevesebb kotfliktusok-
ból la mindig gyóaelmeaen került kl." 

Egy állam csak egy másik államot győzhet le. 
Azaz magához ragadhatja a győzelmet, pl. egy kormány-
valtozáB előidézésével, vagy pedig egy háborús hódí-
tással. Igényi támaszthat hadikárpótlásra, kényszerít-
heti a legyőzött nemzetet a lefegyverzésre,  vagy egy 
politikailag, vagy gazdaságilag meghatározott adott 
rendszer elfogadására.  Amikor egy nemaet ténylegesen 
háborúba száll, egy anyagi valósággal találja magát 
szemben, malyet meg lehet támadni, törni, csonkítani, 
vagy átalakítani. Ellenben ha az ellenfele  valamelyik 
vallás, lehetetlen határozott éB biztos fegyvert  találni 
eilene. A papok, vagy hivők puszta rezisztenciája elég-
séges ahhoz, bogy aa állam legdtthösebb támadásait ls 
megtörj*. ,Ebből okuiva Mussolini igy vélekedik a 
vallásról:* A faaieza  elgondoláaban a vallás belsőleg 
azabad éa független  a aajá; portáján. Az aa ojtjb» gon-

do'at, hogy alrpitiiink egy államvallást, vagy a minden 
olaszoktól vallott vallást tegyük az állam aaolgájává, 
essemágába sem jntott. As államnak nem az a hiva-
tása, hogy megkíséreljen u] evangéliumokat, vagy más 
dogmákat teremteni. Felforgatni  a régi Istenségeket, 
bogy helyükbe ujakat, a faj  vér, vagy valami nordls-
mus által Bsentté avatottakat helyezzen. A faslssta 
állam elve, hogy nem az ő feladata  beleavatkozni a 
vallási kérdésekbe s ez nem 1b történhetnék meg CBBk 
abban az esetben, ha a vallási tényeső beleavatkoznék 
a nemaet erkölcal, vagy politikai rendjébe.* 

Mint az Ude rügyfakasztó  tavaszi szellő a kietlen 
tél után, ugy hat reánk a zseni ajkáról a sok minden-
féle  ismua közepette eme kikristályosodott tiszta világ-
nézet. Egy nép Ilyen elvek mellett a boldogság révébe 
evezett. Elvtelenaég, izmusok B vélekedések helyet*, 
mennyivel szebb boldogltóbb éa megnyugtatóbb a nagy 
zaeal világnézete. P Gábor AnaBztáa. 

Megkezdődött 
a X. osztálysorsjátékl! 

Húzás március 15-én, 
Vegyen még ma szerencsés sors-
jegyet a Lörincz sorsjegyirodábaii. 
Egy negyed sorsjegy Ara 200 Lel. 

Utazás és Y i m M m w e ţ a budapesti mezőgazdasági kiállításra. 
Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, amely az Orszá-

gos Magyar Gazdaaági Egyesület által tolyó évi március 
'20—25 napjain Budapesten rendezendő negyvenötödik or-
szágos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásár iránt a 
külföld  részéről megnyilvánult, a rendezőbizottság minden 
lehetőt megtett az irányban, hogy a kiállítás külföldi  láto-
gatói minél könnyebben és kényelmesebben, valamint minél 
kisebb költséggel utazhassanak a kiállítás megtekintésére. 
Ennek érdekében 9 állam (Csehország, Jugoszlávia, Romá-
nia, Auaztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Olasz-
ország, stb.) területén különléle 25—50 százalékig terjedő 
utazási és hazai vizumkedvezményeket eszközölt ki a ren-
dezőség, amelyeket a kiállítási igazolványok alapján bárki 
igénybe vehet. 

A kiállítás alkalmából márcia 14—25-ig a kiállítási 
igazolvány és útlevél leimutatása mellett, vízum nélkül le-
het Budapestre utazni. A vízumot utólag 2'50 F. kezelési 
költség lefizetése  mellett kell megszerezni a kiállítást meg-
előzően a külföldieket  ellenőrző országos központi hatóság-
nál (Budapest, IV. Fővimpaldta), a kiállítási napokon pedig 
a kiállítás területén működő utlevélkirendeltségnél. 

Az összes magyar vasutakon és hajókon március hó 
14-től 25-ig Budapestre a határtól féláru  menetjeggyel le-
het utazni és ugyancsak léláru menetjeggyel lehet Buda-
pestről vissza, vagy bármely más irányban és határállomá-
son át elutazni március hó 20-tól március 3 l-ig. E kedvez-
mény bármely vonatnem és kocsiosztály használatánál él-
vezhető. Az utazást idejövet, valamint visszamenet egy-egy 
ízben meg lehet szakítani. 

E kedvezmények igénybevételére jogosító kiállítási 
igazolványokat a magyar külképviseleteknél, követségeknél 
éa konzulátusoknál, a küllöldi menetjegy- és utazási irodák-
ban, a Wagons Lite képviseleteinél és a kiállítás egyéb kép-
viseleteinél, Romániában, az Erdélyi Gazdasági Egyletnél 
lehet beszerezni. Az igazolvány díjtalan kiállítási belépője-
gyeket is tartalmaz. Mind e tekintetben, mind más kérdé-
sekben készséggel nyújt telvilágositáBt a rendezőség ^Bu-
dapest IX., Köztelek utca 8 szám.) 

Erdélybe menekült, szaporítván az ott maradtakat. 
Ezekből az elemekből alakult ki a székely nép, amely 

elemekhez a IX. sz. elején Krum és Omur tag elszlávoso 
dott bolgárai ia járultak. 

Ilyen volt Csík kialakulása is. Csík elnevezés erede-
tére nézve igen sok elmélet keletkezett, különbözö nevekkel 
kapcsolatba hozták, igy a „csík'' hallal, amelyben e vidék 
bővelkedik, amely a bement hunoknak eledelül szolgált; 
majd a csiglével kapcsolatban, mely az ország szélét je-
lenii, Verancsics Antal azonosította a kezai és a krónikák 
által emiitett Czigle meséjével; némelyek Csik török szóval 
hozták kapcsolatba, mely hegycsúcsot jelent. Görög Joachim 
Csíknak a román Ciuc nevével hozta kapcsolatba, ugyanÍB 
Ciuc szlovénül erdei bagolyt jelent.4) 

Ua elfogadjuk  azt, hogy a székelység török, avar, 
bolgár, mBgyar, szláv kapcsolatból eredt s történeti emlék 
köti Jeniszey vidéke, majd akaukázuai őshazához, nem lesz 
nehéz Csik elnevezés eredetét megtalálni. 

Fényességet rá W. Radloff  kiváló orosz tudós derí-
tett „Die Altürkischen Inschriften  der Mongolei" kiadva St. 
l'etersburg 1897. cimü müvének 453. oldalán. 

Ugrón Gábor a Budapesti Hírlapnak 1910. junius 
28-án megjelent számában a tárca rovatban „Csik országa* 
címmel közzétett cikkében már felhívta  a magyar közönség 

4) Csik, Gyergyó és székely nevek eredete a paulai 
Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek vezetéae alatt álló 
gyergyószentmiklósi „Fogarassy" leánynevelőintézet 1913— 
14. évi értesítője 3. s köv. lapja. 

Cl n n Á egy öebr. Stingel-fele  rövid LLAl/U kereszthnros zongora, tel-
jesen uj. kifogástalan  állapotban és 
egy A. Amberg féle  hossza zongora 
jó állapotban. Oim a kiadóban. í-a 

figyelmét  Radloff  megállapítására. Rámutatott Radloff  arra, 
hogy 1889-ben Jadrinzew a „Koso Zaidam és Kösksun-
Orchon tavak közt két hatalmas sirkSvet tedezett fel,  me-
lyen kinai éa türk feliratok  voltak. Jadrinzew jelentésére a 
finn-ugor  Társaság kiküldötte Haikel híres tudóst Mongoliába, 
aki a sírköveket fel  is találta. A beérkezett jelentésekre az 
orosz császári tudományos akadémia W. RadloHot küldötte 
ki, akinek vezetése alatt álló expedícióban Jadrin Zew is 
részt vett. A síremléken lévő szöveget Thommsen Vilmos 
hires orientalista tanár módszere szerint oldották meg. Az 
emlékoszlop 731-ben emeltetett Kül-Tegin türk fejedelem 
tiszteletére s az emlékoszlopot a kinai császár emeltette. A 
szöveget Jollig-Tegin, Kül-Tegin unokaöccse togalmazta. 
Kül-Teginről szóló ielirat a síremlék főhelyén  — homlok-
zatán van. A síremlék másik két oldalán lévő felirat  Bilga 
kánról — Kül-Tegin teatvéréről BZÓI. Bilgü kán atyja 692-
ben balt meg. Bilga akkor 8 éves volt. 

W. Radloff  megállapítása szerint a síremléken minket 
érdeklőén a következő szöveg foglaltatik:  „Harminchat éves 
koromban fellázadtak  ellenünk a C s i k n e m z e t és a 
kirgizek, Haladék nélkül a C s i k -ok ellen vonultam. Or-
pönnél seregüket levágtam és az Az népet megöltem." Ez 
a szöveg Radloff  idézett munkája végén, mint javított szö-
veg, foglal  helyet. Ugyanezt ép ily tartalommal elmondja 
az első olvasás után készült és munkája 59. lapján irt szö-
vegben. Ez a szöveg a vonatkozó sírfelirat  (26) sora alatt 
van emlitve. 

Radloff  említett mnnkája 427. oldalán a . C s i k " 
népről a következőket irja: A csik nép a kirgizek szom-
szédságában lakó török néptörzs. A csikók és kirgizek Bilga 
kánra törtek, ki ellenük vonult, 720-ban őket legyőzte; a 
legközelebbi évben padig a kirgizek ellen vonult 

(Folyt köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Magyar  Pírt  parlamenti  csoportjának  gyű-

lése. A Magyar Párt parlamenti csoportja a parlamenti 
UléBBsak megnyitása előtti napon, február  19-én egéss 
napos értekezleten beszélte meg azt az anyagot, ame-
lyet a magyar képviaelőknek a parlament előtt fel 
kell tárniok. Általánosságban óriási a panaszok száma 
aa adóztatá8okkal éa a behajtásokkal kapcaolatoaan, 
amelyet a párt külöa interpellációban teijeasta parla-
ment elé. A közigazgatási törvény tárgyalásakor a párt 
kifejti  as álláspontját luca miniszternek a közigazga-
tási nyelvhasználathoz kiadott fájdalmas  sajté nyilat-
kozatáról. higyik legfájdalmasabb  panasza a magyar-
ságnak a azabad Iskolaválasztásiban való akadályoz-
tatása, amelyet szintén azóvátesz. A MBgyar Párt el-
határozta, hogy az 19B2 éa 33 évi hadirokkant törvény 
végrehajtása körüli sérelmeket 1b az orazág színe elé 
vlaal. Az állami költségvetést több szónoka által veszi 
bírálat alá. Végül a parlamenti csoport értekezlete el-
határozta, hogy a Magyar Párttal szemben aa utóbbi 
Időben elhangzott rágalmakra a sorozatosan megtar-
tandó népgyűléseken válaszolnak. 

— Haaaaaag. Biró Zoltán electrotecbnikus éa 
Incze Kató folyó  év február  22-én házaaságot kötöttek 
városunkban. 

— Timar Sándort nevezték ki frnmoaaal 
plebánoanak. Vagre nyugvópontra jutottak afrumo-
aaal (szépvizi) plébános válaazláa körüli eBemények. 
Az egybáal főhatóság  a három elBŐ helyen éa teljeBen 
egyforma  minőaitéBBel jelölt pályázók közül Timár Sán-
dor aumuleui születésű papot nevezte kl frumoasai 
plébánosnak. A kinevezés megelégedést, örömöt okoz 
mindenütt vármegyénkben, ahol iBmerík ennek a ko-
moly, derék papnak munkás életét. Tímár Sándor rend-
kívül szerény, hivatásának élő, igen tehetsegea ember, 
aki ugyaaólva meg sem moadult abban a hangoa éa 
lármás bemutatkoaaaban, amely a választást megelőzte. 
Es az igazi érték mégis megtalálta az utat a azi vek-
hez. Jó) választott a község ia és bölcsen rendelkezett 
az egyházi hatóság ls, amikor Tímár Sándort Fiumo-
asara kinevezte. Ha vannak még .elégedetlenek* nyu-
godjanak csak meg. 0 yan papot, olyan ielklvezetőt 
Kaptak községük részére, aki szorgalmával, munkájával 
éB lehetaegével az erdélyi katollkua papságnak egyik 
legértékesebb büszkesége. 

— Eljegyzez. Mandel Nusl Ohlmes-Faget és 
Orab Ernő Topllta-Romana jegyesek. 

— Mároius 3: Aa érettségi. Városunk kiváló 
műkedvelő gárdája f.  év március 3-án szinrehozza Fo-
dor Lászlónak 3 falvonáaoa  nagyszerű vígjátékát: Aa 
erettaéglt. Aa előadáa iránt, amelyet a Vigadó nagy-
termében tartanak meg, igen nagy érdeklődés nyilvá-
nul meg. 

— Feljelentette nemaetgyaláaás miatt. A 
vármegye lakoaaága között egészen uj divat kapott 
lábra a jelengetéa terén. Eddig la jelengettek. Most 
aaonban a nemzetgyalázás veszélyea vádját azokiak 
előkapni. Egyre gyasrabban. Legutóbb Puscariu Toma 
tomesii (Szenttamás) községi bíró Márton András to-
meBll gazda társát jelentette fel  azon a cimen, hogy 
gyalázta az uralkodó nemzetet. Mártont letartóztatták. 
Bar a bíróság tetten érné valamelyik csiki jelengetőt 
éa elvenné a kedvét egysasrsmindenkorra attól, hogy 
embertáraát moghurcolja eaekkel a súlyos vádaskodá-
sokkal. 

— A oaikmegyei közigazgatási tizatvizelők 
vlasgaja A belügyminiszter elrendelte, hogy azok a 
tisztviselők, akik a s u t évben megtartott nyelvvizsgák 
alkalmával hatoa eredményeket értek el, iBmét vizs-
gára álljanak. A mult hétre tűzték kl a csikmegyel 
közigazgatási tisztviselőknek ezeket a javító vizBgátt. 
Február 17. és 18-án mintegy 60 jegyző, városi éa 
msgyji tisztviselő jelentkezett a prefekturán  működő 
bizottság előtt, ahol számot kellett adnlok román nyelv-
tudásukról. A bizottság Dr. Oietea Valér főispán  elnök-
letével Spiru Tudor gimn. Igazgatóból éB V. Chele tan-
felügyelőnél  állott. A vizsgák eredményéről a bizottság 
nem nyilatkozik. Annyi megállapítható, hogy a bizott-
ság teij'.'B jóindulattal és megértéssel vezette le a vizs-
gákat, amelyeken a tisztviselők la felkészültséggel  éa 
sok esetben tökéletes nyelvtudással vettek részt. 

— Halalozás. Kalamár István földbirtokos,  71 
éves korában meghalt városunkban. E hunyt a régi 
Csíkszereda társadalmának közismert, talpig becBÜietea 
munkás tagja volt, aki szép családot alapított. Tekin-
télyea polgára volt ennek a városnak, aki egész életét 
tisztességes munkában töltötte és caaládjának szentelte. 
Halálát özvegye szül. Pál Rsglna négy gyermeke 
nyolc unokája és kiterjedt rokonBág gyászolja. 

— Egéaz vagyonat lefoglalták.  Péterffy  László 
madarasi felekezeti  iskolai tanítót a pénzügyminiszter 
nyoicezer lej birsággal büntette azért, mert 1934—35 
tanévben a beiratkozási nyilatkosBtokat bélyeg nélkül 
e.' fogadta.  A tanító a büntetést megfellebezte.  Még az 
ügyben végleges döntés nincsen, de azért a tanító va-
gyonára zárlatot vezettek. 

— Agyonütötte a lift.  Nedelka Gergely au-
muleui két gyermekes családapát az élet nehez körül-
ményei a fővárosba  sodorták. Bucurestiben az egyik 
építkezési vállalatnál kapott alkalmazást. A Bzegény 
emberre a mult héten rázuhant aa anyagszállltó lift. 
A kenyérkereső családapa a helyszínen szörnyethalt. 

— Súlyoz teatlsértes. Ferencz Antal sandoml-
alcl gazda köabirtokoaságl ügyekből kifolyólag  haragot 
tartott Dobos Albert közbirtokossági elnökkel, akit a 
mnlt héten kitámadott és olyan súlyosan bántalmazta, 
hogy orvosi látlelet uerlnt 8 hétnél tovább gyógyuló 
sebeket okozott rajta. 



•Mal. C S Í K I L A P O K HAI 

— • hashagyókeddl polgár bál. VároBunk 
polgáraáfa  folyó  év február  hó 26-en, húshagyókedden 
tartja szokásos fanangaáré  mulatságát, a helybeli köz-
birtokosság aaékbásában. A városi polgári ifjúság  bálja 
as Dtóbbl években egoss társadalmunkra kiterjedő meg-
mozdulta szokott lenni, amely minden nehéasigek kö-
zött is fényesen  ssokott sikerülni. Ugy gondoljuk, hogy 
es évben sem tévesstl célját ez a bálnnk, amelyet a 
rendező várost fiatalság  annyi sseretettel Igyekszik fel-
eleveníteni. Kérjük közönségünket fogadja  megértéssel 
polgárhálnnkat és támogassa a farsangnak  eat aa egyet-
len nagyzsebásn mulatságát aa összetartozás régi ma-

— Kidobták a bálból. Volcn végrehajtó San-
domlnlc község több farsangi  mulatságán megjelent s 
ott hivatalos minőségben a rendezőséget hatalmával a 
végletekig provokálta. Jegyet vlasgált A közönséget 
sem kímélte. Ellenőrző munkája mindenkire kiterjedt 
Egyik bálon olyan méreteket öltött es a molesztáló 
természetű ténykedése, hogy a bál közönsége valóság-
gal hazamenekült. Volcn nr a tekintélyének emelke-
dését látta e sikerében. Ig" érthető, ba a mult szom-
baton megtartott mulatságon Ismét fellépett  a régi 
programjával. De ekkor már rejtavessltett. A közBég 
jegyzője Ráduly Zoltán, amikor látta, hogy a hivatalos 
hatalmával visszaélést követ el és veszélyezteti a mu 
latság békéjét, a községi rendőrökkel kidobatta a terem-
ből Volcu végrehajtót. 

— Lopás. A baracakosl fürészgyárnál  feltörték 
a aeerasámkamrát s onnan nagyértéktt felszerelési  dol-
gokat elloptak. A nyomoaás során letartóatatták Pantea 
Nlcolae, Tralan, Vaslle és Butunolu loan munkásokat, 
akiket átadtak aa Bgyésaaégnek. 

— Rendelet aion hadirokkantakra, akik-
nek még nem folyósítottak  nyugdijaikat. A csik-
magyei hadkiegészítő közölte az összes késségeink 
hadirokkantjaival a hadügyminiszter 28 462—1936 ss. 
rendeletét Eszerint mindazon rokkantak, akiket már 
felülvizsgáltak  és as orvosi blaottságok legalább 40 
százalékos rokkantságot állapítottak meg, de még nyug-
dijat nem kaptak, ások nyugdijaik folvoaitása  Iránti 
kérvényeiket azonnal teijesazék elő a Hadügyminisz-
terhez. Vármegyénkben Igen sok az iiyen rokkantak 
ssáma. Felhívjuk a figyelmüket,  hogy amlhelyt átes-
nek a felülvizsgálaton,  azonnal terjesszék be a hcdügy-
mlnlszterhez a nyugdíj folyósítása  iránti kérvényeiket. 

— Hegyei statisztika. Csikvármegye lakóssá-
gának a száma 157.605, amely a „Gazeta Ciuculnl* 
laptársunk szerint a következő nemzetiségek szerint 
oszlik meg: 26880 román, 127 284 székelv és elma-
gvarosltott román, 178 német, 2221 ss!dó,443 örmény, 
499 más nemzetiségek. — Cslkvármegyének 61 köz 
Bégé van 50.646 765 IH] költségvetéssel. — A megyei 
tisztviselők saáma 27, amelyből 12 román és 15 ma-
gyar. — A vármegyében 43 óvóda, 135 elemi iBkoln 
mükódlk 365 állami és 125 felekezeti  tanitóval. A 365 
állami tanítóból 305 román és 60 maţyar nemzetiségű. 
— A vármegyében 2 líceum van: Mircurea-Ciucon 
egy róm. kat. ÓB Gheorghenlben egy állami. Mtrcurea-
Ciucoo 1927 óta mükődlk a „Petru-R »rea" román al-
gimnázium. — A vármegye évi adója 30 millió 800 
ezer lej. A pénzügyi tisztviselők száma 134. 

— Ha lesa a Hargita-fürdán  a álverseny. 
Az EKE. cslkssékl osztálya február  23 án, vasárnap 
rendezi meg házi álversenyét. A rossz hóviszonyok 
miatt a Hargita-fürdőn.  Érdeklődők autóbusszal mehet-
nek vasárnap reggel 7 órakor, hdulás a Hirsch-szana-
torlumtól a Tolvajostetőlg. A versenyzők d u. 4—'/«5 
órakor érkesnek a fürdőről  a Fészó völgyén át az 
aljba aa országút melletti korcsmához. Verseny után 
társas vacsora (tokány) lesz Itt A mult héten tervbe-
vett és jelzett Bi-tea igy elmarad. 

— Ujabb menlevél. Fichtel Leopold 26 éves 
simonestl famunkással  is as történi, hogy a csendőr-
őrmester tetszését nem Blkerűlt megnyernie. — Ebből 
mondani ÍB alig kell, hogy milyen hátrányok származ-
tak szegény munkásra. Olyanok, hogy legutóbb elme-
kült városunkba és a Magyar Párt központi irodájától 
kért védelmet. Mindaddig nem Bkart visszatérni falu-
jába, amíg biztosítékot nem kap arra, hogy a c<endőr-
öroieater nem bántalmazza. A pártlroda kérvényt Inté-
zett a csendőnzároy narancsnokáboz R duleecu őrnagy-
hoz éa védelmet kert Fictrtel érdekében. R^dulercu 
őrnagy Ismételten készséggel ál'o:t rendelkezésre ez 
ügyben 1B ÓB kérte, hogy minden visszaélést hozzanak 
tudomására, amely a vármegve területén történik. — 
leérte, hogy minden előfordu'ó  sérelmet igazságos tár-
gyilagossággal orvoso'. 

— A sumaleul ferenoesek  msrcuros c'ucl mű-
kedvelőkkel bemutatják az „Apróhirdetés" cimü három 
felvonásos  farsangi  vígjátékot 1936 rebruár 23-án, va-
sárnBp délután 5 órakor a róm. kat. főgimnázium  torna-
termében. A tiszta jövedelem a kngvtemp'om javára 
lesz forditva.  Hdyárak: I. .hely 20, II. bely 10, álló-
hely 5 lej. A mélyen tisztelt közönség szíves pártfo-
gását kérik a ferencesek. 

— Hirtelen halál. Ádám Jinos tomeatl gazdát 
fo'yó  év február  bó 17 én temették. Amint Bzopos 
György tomeBti gfezda  a temetési gyülekezettől a sir-
hoz Indult, bogy komája fölött  gyászbeszédet tartson, 
összeesett és azonnal meghalt, 

— Kereskedelmi és Iparkamara költe-
ménye. No. 387—1936 Akerrnk. miniszter értesítése 
alapján a keraskedő és iparos muikaadók újólag fel-
hívatnak, begy a vasárnapi munkaszüneti törvény res-
pektálása mellett, engedjék el feltétlenül  a kiképzési 
Időre a katonai előkészítésben részesülő fiatalokat,  mert 
kflISnben  súlyos következményeknek teszik kl magukat. 

— Tüiaset. Rosenberg Arlbnr nsvBIgyl fürésr-
gyáros lakása kéményfOittől  kigyúlt éa földig  égett. 

Hadirokkantak figyelmébe.  As orsságaak 
van egy törvénye, amely a háború áldozatainak figyelt 
rendesl. Az úgynevezett I. o. v. törvény világosan aat 
mondja, bogy a hadirokkantak nyugdijai minden más 
állami nyugdij előtt fizetendők.  fjy  a törvény. A hely-
zet as más. Vármegyénkben a rokkantak nagy része 
még a mnlt esztendő októberi negyedére Járó nyugdi-
jait sem kapta meg. — 1932 ben megasavaztak egy 
törvényt, amely összegszerűen rendezi a legénységi 
rokkantak nyugdiját éB 1983-ban egy máslkat, amely 
a rokkant tlBstek nyugdiját rendesl. Mai napig egyik 
törvényt sem léptették életbe. Kérjük a képviselőinket 
kísérjék figyelemmel  mindazt BS Igazságtalanságot és 
nemtörődömséget, amelyet elkövetnek a háború á'do-
zatalval. — A cM nyilvánvaló. A mindenkori kormá-
nyok várják aa évek elmúlását, amely magától oldja 
meg a háborús rokkantak kérdését. Évről-évre nagyobb 
a pusztulás ezeknek a szerencsétleneknek a soraiban. 
As .Epoca* c. román ujBág január 2-1 száma cikket 
közöl, amely kimutatja, hogy a kormány moBtan»lg 
600 millió lejt takarított meg as elhunyt rokkantjalb. 
özvegyein éa árváin. A háború u'ánl 18 Ik évet járjak 
éé lassan klpuistulnak a rokkantak. Mostanig is éppen 
eleget takarított meg aa állam aszal, bogy halogat ji 
a rokkantak Ügyének rendezesét. A becsület azt dik-
tálná, bogy á kormányok ne a haláltól várja, bozy az 
ország háborús áldozatainak Ügyét rendéin. Annyi 
hálogatáa után határozza rá magát végre annak a 
költségvetési összegnek előtér imtéBére, amely nyugodt 
életet biztosit még egy pár évre asoknak, akik akkora 
nagy áldozatot hostak a haza szolgálatában. Az I. o. V. tör-
vény Bzerlnt a rokkantak, özvegyek minden személyi 
adó alól fel  vannak mentvfe,  nem kötelesek semmi köz-
munkára, nyugdijaik globális adó alá nem esnek. 

Elemfogyasztók  figyelmébe! 
A „Düaá -BEX" anód-
és zseblámpaelemeink azok 
közismert fpeclaliB  tulajdon-
ságainál fogva  egyedülállók 
a piacon. Felhívjuk azonban 
a t. fogyasztók  figyelmét, 
hogy hasonló elnevezésű 
máB elemekkel össze nem 
téveBztendók, mivel csakis 
a „DUBA-HEX" vignetávai és az itt látható 
védjeggyel nlláiott elemek a ml gyártmányaink. 

Utánzatoktól óvakodjunk I 
Dnra-müvek R-T. 

Primăria oraşului Mercsrea-Ciuc. 
No. 4346—1936 cons. 

Publicatiune. 
In zlua de 30 Martie 1936, la ora 10, ia Primă-

ria oraşului Mercurea-Ciuc, în sala de licitaţie, se va 
tine licitaţie publică, cu oferte  inchise şt sigilate, pentru 
darea in antreprinză a executării lucrărilor de pavaj in 
valoarea estimativă de Lei 3.200,000. 

Timpul de executare este stabilit în 6 luni de zile. 
Garanţia provizorie va fi  de 160.000 Lei în nume-

rar sau efecte  de Stat. 
Licitaţia se va ţine cohform  dispoziţiunilor legei 

asupra contabilităţii publice, ale regulamentului O. C. 
L. şi conform  normelor apărute în Monitorul Oficial 
No. 127-1931. 

Proiectul lucrărilor se poate vedea la serviciul 
technic al primăriei între orele oficioase. 

Mercurea-Ciuc, la 21 Februarie 1936. 
Victor Faroga m. p., primar. 

Gh. Gondos m. p., şeful  serv. technic. 
Onoraţi acţionari dela S. A. a Producătorilor de 
Lemnárle Valea Ghlmeşulul, sunt ruga|i a lua parte 

LA ADONAREA GENERALA al XVl-lea 
care va fi  ţinută pc ziua de 9 Martie 1936, ora 14 la 

Lunca-de-mijloc, în biroul fabricci. 
ORDINEA DE ZI 

1. Desbaterea direcţiunei despre acţiunea din anul 
trecut. 

2. Bilanţul, raportul-membrilor al direcţiei şi al 
cenzorilori, propoziţiuni despre rezultat. 

3. Hotărârea despre achitarea membrilori din 
direcţia şi al censorilori. 

4. Alegerea cenzorilori. 
5. Desbaterea luturori chesliunilori ce cade sub 

legea comercială. 
6. Eventualele interpellaţiuni şi deciziunea asupra 

acestora. DIRECŢIUNEA. 
In cazul când acţionari nu se vor prezenta in 

număr suficient,  după § 8. al statutelor, adunarea ge-
nerală ca fi  ţinută în ziua de 23 Martie 1936, la care 
dală se vori aduce hotărâri şi in lipsa acţionarilori 
nesuficienţi. 

— Ismét két-két esatendö hamis eskú miatt 
A hamis eskü ls cstki speclálltás kezd leanl. Eldlg 
Maramaros vezetett ebben a műfajban  Most lassan vár-
megyénk elviheti a babért. A helyi törvényszék a mult 
héten 1-mát súlyos Ítéletet hozott két legény fölött, 
akiknek hamis esküje alapján 1932 ben 6—6 hónapi 
börtönre Ítélték ártatlanul Kencse László éB Szakács 
Gyula santlrabrul legényeket. Zsigmond JJzsef  éB Né-
meth Józsi f  legényeket Szakács Gyula és Menyhért 
santimbrui lakosok hamis tanulásra bujtották fal  valami 
verekedés ügyében. Kiderült később, hogy nem ls vol-
tak a verekedés színhelyén. Énért Zdgmoid Józsefet 
és Németh Józstfjt  most hamis eskü miatt 2—2 évi 
börtönre Ítélték. 

— Törvényszéki hírek. Albert Dávid danestl 
fflrészgyárosn  »k gatterekre alkalmazható találmányát 
Olteanu Jinos sicul9nl fűrészén  Takács Zol'án lakatos 
közbejöttével felhasználta.  A bert feljelentést  tett 0 te-
anu ellen, akit a törvényszék ezer lej pénzbüntetésre 
ítélt ÓB elrendelte a gatter azonnali leszerelését. 

— Csíki Imre ditról Illetőségű notorlus tolvajt 
lopásért egy évre ítélték. 

— Grünberg Hirmann tölgyesi kereskedő üzletét 
a mult évbsn kifosztották.  A tettesek mist korültek 
bíróság elé, ahol Platón Emilt 1 év 2 hónapra, Crusitu 
Em'lt 1 évre, Crtnllu G.vrilt 8 hónapra, C as.tu S.e-
fint  8 hónapra, Frasinarlu Mihailt 6 hónapra és 3—3 
év jogfosztásra  Ítélték. 

A női szépség t i tka 
a Ke l l e r - f é l e 

„2900" Böby pipere eikkek, 
amelyek rövid idő alatt eltüntetnek 
saeptőt, majfoltot,  pattanást. 

Fő l e r a k a t a : »-3 

Löffler  gyógyszertár, M.-Ciuc. 

Értesítés. 
Tisztelettel hozom a mélyen tUstelt közönség és 

ismeréseim tudomására, bogy néhai Lajos Albert halála 
után ls a műhelyemet tovább vesetem. 

Elvállalok minden kovács muikát és autóféderek 
javítását Bsakszerűen. Tisztelettel: 

Özv bajos Albertné, Cslktaplooa. 

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

gheorghiu în stare de lichidare aduce la cunoş-
tinţă celor interesaţi, că în ziua de 12 Aprilie 
1927 şi a holărît lichidarea. Creditorii ei aum 
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. 
u-3 Di rec ţ iunea . 

«LACUL GHILCOŞ. 
Societate Anonimă pentru industrie de lemne. 

CONVOCARE. 
Domnii acţionari sunt rugaţi a se intruni in adu-

narea generală extraordinară, în ziua de 1 Martie ora 
10 a m, în biroul avocaţial Dlui Dr Iuliu Szán tó 
Gheorgheni, Str. Onirii 1 la ordinea zilei fiind 

1. Demisiunea preşedintelui. 
2. Alegerea preşedintelui nou. 
Gheorgheni, la 20 Februarie 1936. 

Consiliul de Administraţie. 

Primăria comunei Cozmeni-Ciuc. 
Nr. 172-1936. 

Publicaţiune. 
In ziua de 9 Martie 1936, ora 11. în localul Pri-

măriei comunei Cozmeni-Ciuc. se vj ţine următoarele 
licitaţiuni publice, conf.  art. 88—110, din L. C. P. 

I. Imobilul din c. f.  Nr. 4149 a comunei Tuşnad, 
proprietatea comunei Cozmeni-Ciuc cu o suprafaţă  de 
29 jug. 

Estimaţiunea oficială  esle de Lei 51027 
Garanţia provizorie este 5°/o. 
II. Materialul lemnos, esenţă molid, 1464 m. c., 

de pe păşunea comunei Cozmeni. 
Estimaţiunea oficială  este de Lei 131760. 
Garanţia provizorie este 5"/,. 
Condiţiunile se pot vedea la Primăria comunei 

Cozmeni şi la Ocolul Silvic Sânmărtin. 
In caz de nereuşită a doua licitaţiune se va ţine 

in ziua de 20 Martie 1936, la aceaşi ora. 
Cozmeni, la 10 Februarie 1936. 

PRIMĂRIA. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaiebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányoiabb 
á r a k m e l l e t t e s a k ó i ö l a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 
MU 




