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Ecce homo, ime az ember! 
Nagyböjti gondolatok ésmegfontolások. 

2 . -A. z s i d ó f ő p a p o l E . 
Íífcteni  Mester föllípáse  lázba hozta az 

embereket. Addig még soha nem hallott, uj 
tana meghód:;otta a lelkeket. Megdönthetetlen 
igazságai varázshatalmába ejtették az elméket̂  
Hozzá járultak letagadha'atlan caodatet'ei, 
mellyel istenségét J^us világosan bebizonyí-
totta, ugy hogy a vakon született meggyógyi-
tásakor nyíltan bevallották a farizeusok:  Ha ez 
nem Istentől való, nem tehetett volna Bemmit. 
A zsidó főpapok  féltették  tekintélyüket, mert 
belátták, hogy ők eltörpülnek Jézus nagysága 
mellett. Ö önzetlen, ők p?dig E x'stenciának, 
kenyérkeresetnek, hivatalnak tartották a pap 
Bágot. Szomorúin kellett l&tniok, hogy oda 
a dicsőség, most van a nap lemenőben, nekik 
ktS9bbedaiök kell, a vetélytársnak p^dig növe-
kednie. 

Amikor meg Jézus Ünnepélyesen bevonu t 
Jeruzsálembe B az egész város tombolt örömében, 
a papi fejedelmek  boBszankodának. Mivel már 
többször megakarták fogni,  de senki sem veté 
rá kezét, ók pedig erelyesen nem léphettek 
még fel,  mert féltek  a néptől. Da azért a gyil-
löltség szikráját elszórták. Szemére lobbantot-
ták, hogy szombatot megszegi, még kérdőre is 
vonták: Micsoda hatalommal műveled ezeket? 
és ki adra neked ezt a hatalmat? J-zu? meg-
feddette  a p&pi fejedelmeket,  hogy a népre 
nagy íeilict rónak, do 6gy ujjal som könnyi 
tenének rajta. Szerették volna Jézust ártalmat 
lanná tenni, d3 nem merték, a poroszlókat mégis 
kérdezik: Mennem hoztátok el ót? Azok ha 
tározotten megmondták az okot: Soha ember 
igy nem baszélt, mint ez az ember. Csak vár-
ták az alkalma ,̂ hogy ruj'a üssenek. Az nem 
is késett. L'tzár feltámasztása  sok zsidót meg-
térített. Azért a főpapok  és farizeusok  össze-
hívták a főtanácsot.  „Mit csináljunk, mert ez 
az ember sok csodáéit müvei? H.a tovább is 
igy hagyjuk őt, mindnyájan hinni fognak  benne, 
e'jönnek a rómaiak es elveszik he'yüket ée 
nemzetünket. Mennyire kilóg a lólí»b? Csúnya 

kétszinüségl Káifás  főj  ap még jobban BEI'piti 
ti dolgot: Jobb, ha egy jmber hal meg a n p-
ért, mintsem az egész nemzet elvesszen. Pa-
rancsot adtak a főpapok,  ha valaki ludja, hol 
van Józus, jelentse fel,  hogy megfogják  őt, 
mert elhatározták, hogy megölik. Közben Ju 
dás önként ajánlkozik vak eszköznek: Mit 
akartok nekem adni és én öt a kezetekbe 
adom? Azok harminc ezüst pénzt rendeltek. 
Tudjuk, meg is töríént a szörnyű árulás. Siet-
tettek a dolgot, hogy ne az Unnapon történjen 
meg a végzetes tettük, nehogy támadáB legyen 
a nép között. 

B őször Anuás főpsphoz  vitték Jézust. Ez 
érdeklődött az ő tani tát a felöl.  Jézus válasza 
rövid volt: Nyíltan szólottam, titokban nem 
beczéltem, mindenki meghallgathatott, kérdezd 
azokat, kik hallgattak, riert tudják, mit mond-
tam. Erre egyik poroszló arcul Uti: Így felelsz-e 
a főpapnak  ? Fájó dolog, mikor a respektet 
duiva eszközökkel kell fenntartani.  Az igazság 
hirdetői legyenek az igazság őrei is, ez Bzerzi 
meg a tekintélyt. Majd megkötözve KáifáBhoz 
kerül a Mester. R<ig fájt  már a foga  rá, hogy 
Jézust el tegye láb alól. Isten báránya a gyűlöl 
ség farkasai  közötti Smrettek volna jogcímet 
találni a halálos itélethrz. Még hamis ítéletet 
sem találtak, pedig sok h tmis tanú jelentkezett. 
Kényszeritette a főpap  az élő Is'enre, hogy 
nyilatkozzék, ő-e Krisztus, az Isten fia:  Erre 
határozottan válaszolt Ji'-.'us : Éa vagyok. Erre 
Kaifás  megszsgatta ruh it, mendá: Káromko 
dett Mi szOksAgünli r:. tanultra, '.ace 
most hallottátok a káromkodást. Mit ítéltek ? 
Kérdi a papi fejedelmektől.  Azok felelték  : Méltó 
a halálra ! A ff  papok cHja eikerüit, elérték 
tervüket. Mikor Pilátus Jézus és Barabás 
közti válarz'áet enged a mpnek, a felizgatott 
tömeg Jé?u3 halálát követeli. MAg a feliratot 
ia megváltoztatni akarják, de Pilátus nem en 
g?di. Ecce homo, ime az ember! Nagy baj, 
mikor a szenvedély vezet: irigység, düh, mert 
n«>m válogat eszközökben. A vágányokról leke 
rlllt vonat rohan a vesztébe. Vájjon mi nt>m 
találunk magunkban e főpapokhoz  hasonló 
vonást ? I 

Becsületes munkának jött el az ideje. 
Az emberből a mostani világban nem egyszer kl- \ 

vánkozik kl az epe. A gondolkozó, adott helyzetekkel 
ÓB körülményekkel számolni tudó koponya azonban 
visszafojtja.  Nem epóskedésre, hanem munkára volna 
szükség már. Ebelyett ott tartunk, hogy ma-holnap szájat 
Bem lehet tátani. Nem kívánkozhat elő a torkotfoj-
togató, kétségbeesett gondolat, mert bármily meggyő-
ződésnél és jóakarattal la tör elő, baj szármulk belőle. 
Minden hang gyanút. Sanda .lesipuskások*, .karikás 
magyarokkal" van tele a vidék, akik „mérgezik*, „ölik* 
az „egyedül üdvözítő* köztudatot. 

Gyalázatos állapotok ezek, ahol a gyanú, a rága-
lom s más eféle  ,jó" eaamék vertek melegágyat. Ahol 
nem a szigorú, aemml rabullsztlkával meg nem változ-
tatható tények szabják meg a cselekvés Irányát. Pedig 
a tényeket számításon kívül hagyni nem lehet S ha 
valaki mégis ezt teszi — helyrehozhatatlan ballépést 
követ el. 

Ujabban a falumunkával  van baj. E körül köszö-
rülnek pennákat. Nyomban szegezzük le: nem tudnak 
annyit öBaaelrnl, amit ea a kérdés meg nem érdemelne. 
Hisz a jelen pillanatban már egéaaen világos helyzet 
előtt áliunk: céltudatos, a helyaetet tökéletesen ismerő 
falumunkán  állunk, vagy bukunk. Harmadik eset nem 
létezik. 

Meg ia Indokoljuk, hogy miért. A kisebbségi ma-
gyarság lunyomó többsége földmlveléasel  foglalkozik. 
Számtansaerüen pontoa következtetés, hogy ennek a 
néprétegnek megerősítésére fektetendő  a fŐBuly,  hogy 
a ráépült többi társadalmi osztályokat eltarthassa. 

Az ellenkező álláspont esetleges bizonyítására kár 
gőzt pocsékolni. 

Érthetetlen tehát, hogy egyesek „lesipuskás" z 
máa nagyszerű jelzőkkel tűzdelt iráaok keretében vitás-
nak a kérdéB felett  a nagy hangon, ahogy aat mi előző 
számunkban, a kérdéssel foglalkozó  cikkünk keretében 
leazegeztUk, megállapítják: .A falu  önmagát kell, hogy 
megea6rvezze papja, tani tója s a veaetesrv alkalmas 
többi embereivel 1" ' ' 

Mind helyes ez, hisz ml aem állítottunk mást, ha 
a nagy azavakkBl dobálózó iró ur elolvasta a cikkün-
ket. Csak Bzt nem értjük, miért kell ennél a kérdésnél 
vitázni, amikor lényegében egy és ugyanazok a meg-
állapítások, L -het akar aaemélyeBkedni valaki, mert 
állítottuk: a helyzetüknél fogva  falnmunkára  kötelezett 
falusi  vezetőket meg kell tanítani a munkára. Elé kell 
venni a föld  hatalmaa szakirodalmát a gyakorlati útmu-
tatásokkal teletűzdelve kézbe adni azt az anyagot, 
ţaely a községenként váltakozó körülmények sserint 
feldolgozásra  éa megtanulásra vár. 

Nem mondta Itt Benki, hogy a Magyar Párt túlsá-
gosan elfoglalt  vezetői álijacak Borompóba. Nem köve-
tel Benki senkitől erejét meghaladó munkát. El lenben 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Érdekességek Gsiktaplocza község múltjából. 

XXI. 
„Szent Ferenc fial"  és a taploczalak. 

Folytatás éa vége. 
„lOtil-lmn százhetveuezer foglyokat  számlált meg a 

Török Targu-Muies. mind Erdélyieket.. s ezt Kemény 
Jánoa F^jrdelem okozta; itt Csíkban 20 Templom égett el 
egy nap; a Síimuleui Klastrom is. hol DO'JM székely keresett 
vala menedéket — 21 Oct.. Ekkor Csíkból lO.iMMJ-ret 
vittek el a Tatárok ; többet öltek meg." 

E történelmi leijegyzést Benkő Károly másolta ki 
x ciucsangeorgiui hirea anyakönyvből — mely szomorú 
eseménnyel kapcsolatosan P. György József  könyvéből 
tudjuk meg, hogy Izmael pana embereinek öldöklő pusztítása 
közben, a somlyói zárda 12 Bzerzetese közül, 1001 október 
21-én, négyet öltek meg a tatárok, m. p. 

P Somlyai l l ik lós t , ki Somlyón 100U körül szü-
letett, tehát már Hl—112 éves volt: a oiohoteni magasla-
tokon koncolták lel; P Páltalvi Péter t , ki Páll'alván 
1598-han született s ki 1655 junins 4ig rendes nevén: 
C9Í9zer Péter néven, világi pap volt a Szent Péter Egyház-
megyében (tehét a taploczai filiának  is lelkipásztora !j s csak 
azután lépett át a szerzetbe. A tentemlitett napon a tatárok 
elől, a mai klastrom innenső részének helyén állott, úgy-
nevezett Szent Ferenc kápolna, fedele  alá menekült, ahol 
a templommal együtt elégett. 

Szent imrei Józse f  clericust pedig a Fitöd fölötti 
harcokban ölték meg a tatárok. Széki János laikus testvér 
szintén a talárhordák áldozata lett. 

A felbőszült  pogányok négy szerzetest hurcoltak ma-
gukkal, négyen pedig — latén segítségével — szerencsésen 
megmenekültek : P. Jegenyei Ferenc, Jenőtalvi András, Lite-

raţi B'jnavenlura és Taploczai István lóháton menekülve 
mentették meg életüket... 

He lásBuk csak: ki volt Taploczai Is tván, mert 
minket ezúttal közelebbről ő érdekeli1!... 

Feleletül P. György József  idézett munkájában, az 
504 és 505-ik oldalakon a következőket találjuk : 

„Ueverendissimus P. Görög Is tván szül. Ciuc-
Toplican diliért inkább Taploczai Is tván néven szerepelti 
1031-ben, beöltözött Sumuleu-Ciuc 175U tebr. 15-én, felszen-
telték 1051) aug. 25-én (vagy előbb !,l. 1058-ban már csik-
somlyói zárdatőnök 1000-, 02-, 05-beu Deiiuitor. 

Annak idejéu a Kómába küldött telterjesztés szerint: 
az ájtatos, jámbor, vallásos és buzgó P. Taploczai István, 
az eretnekség gyászos elterjedésekor, mikor az erdélyi katb. 
Egyház hajója veszélynek volt kitéve, nem késlekedett az 
Ur házát falként  védelmezni; a székelyföldi  Csík-, (iyergyó-, 
Kászont, Vlahita, Lueta hol 53 falu  van, az eretnekség 
szennyétől megmentette saját személyével, jelenlétével és 
tekintélyével az eretnek papokat, vagyis prédikátorokat, kik 
a katholikusok templomaiban már terjesztették hamis hitel-
veiket és a szentegyházak ellen dühöngtek kiirtotta és az 
igaz hitet ezen helyeken annyira állandóvá tette, hogy az 
— az Isten kegyelme és dicső Anyjának esedezése tolytán, 
az eretnekség annyi viharai között is, sértetlenül megmaradt. 

Parchevich Péter , a bákói és moldvai egyházak 
Apostoli Helynöke, mint 1078 május 16-án kelt Paten9 le-
vele bizonyítja, midőn a lengyel királyhoz és innen líómába 
a 3. Congregatiohoz ment, P. Taploczai Utván csiki gvár-
diánt, a kipróbált életű éB erkölcsű lérfiut,  Bákó és Moldova 
Vicarius Generálisává tette: XI. Ince pápa pedig 1077 
január 11-én Rómában kelt 0Breve*-vel a bákói egyház 
Vicarius Apostolicusává nevezte ki. Ezen méltóságát azon-
ban nem sokáig viselhette. 1678-ban a borhegyesi fürdőre 
s onnan a sumuleui zárdába jött, hol élete 47-ik, papsága 
23-ik, vicariusaágának 2-ik évében az Urban elhunyt, 167H 
szeptember ü-én." 

P. Taploczai Istvánról — P. Kájoni János feljegyzé-
sei alapján —föltétlen  felemlítendő,  hogy ő még 1678 előtt 
megalakította a korda-viselők t á r su l a t á t , melynek tag-
jai Csík-, Trescuane- és Odorheiu vármegyék, jobban 
mondva „szék"-ek, azon kath. hivői voltak, akik Szent 
Ferenc nyomdokait kívánták követni. 

Mindezek után pedig, talán nem lesz teljesen érdek-
telen egyúttal idecaatolni ha megrövidítve is) a magas pápai 
leiratnak a fordítását,  amellyel Taploczának a szentéletü 
szülöttjét, a fentemiitett  előkelő méltóságba a pápa kínevezte 

„Xi. Ince Pápa. Szeretett Testvér, üdvöt és apostoli 
áldást! 

A moldvai fejedelemségben  lévé bákói egyház lelki-
szükségletein, 

az idő szerinti bákói püspök 
joghatósága alatt lévő ker. hivők kormányzásán égből nyert 
pásztori gondoskodásunkból kitolyólag segíteni kivánván éB 
a te bited, okosságod, tudományod, életezentséged és kath. 
hited iránti buzgóságodban Isten után bizva, a hitterjesztési 
ügy főnökeinek  a Tiszt, római egyház biborosainak taná-
csából, a szokott joghatóságokkal, a mi és az apostoli Szék 
beleegyezéséből, apostoli hatalmunknál fogva,  jelen levelünk 
értelmében, tégedet nevezett bákói egyház apostoli hely-
nökévé teszünk és küldünk ki, tiszteletben tartva mindig 
az előrebocsátottakban ezen bíborosok gyülekezetének te-
kintélyét. Nem lévén akadályozva stb. . . stb. . . stb. . . 

Kelt Rómában, Szent Péternél, a halászgyürü alatt, 
1677 jan. 11-én, pápaságunknak első évében. L G. Hussiui." 

Hát i ra t : „Taploczai István azeretett fiunknak,  a szo-
rosabb Observantiaról nevezett azent Ferenczrendü tanár-
nak." (P. György J. id. m. 717 old.) 

* 
* * 

A taploczai azülőktSl származott ferencrendi  szerze-
tesek másik kimagasló alakjáról, tőt. P. Botár Joakimról , 

Venczelné kalapszalon vállal mindennemű PLISSE munkát. 
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Mt joggal elvárja miid'n, nyomorulton lomaradt hely-
•etével és jövőjével törődő gondolkozó, hogy • munka-
erőket állítsák sorompóba. Tanítsák, neveijók a népei, 
bisa az egész világon est tesalk. 

Mi történnék, ha főiskolai  hallgatóink és közép-
lskoUink magasabb osatályalban járó fiataljaink,  meg-
felelő  szakirányítás mellett, munkatáborba tömörülve, 
a kívánalmak égetően sürgette falumunkát  végemének ? 
Tán megállana a nap a kilátástalanságtól BÖtétlő, vad-
regényes bércek fe'ett? 

Oi, nem. Ilyesmi semmi körülmények köcött nem 
követkeinék be. Ellenben a példa bnadltana s a követ-
kező esztendőben tán bőségesebb termést hozna a 
.hagyományok táplálta11 föld. 

Csodálatos valami, bogy minden kezdeményezést 
sürgető gondolatpendltésre felfigyelnek  egyeBek és 
nyomban, a nélkül, hogy meggondolnák mit tesznek, 
visszavágnak. Mi ez ? Kl és milyen jogon osztályoz Itt 
magyarokat ? Ki és milyen jogon veri a mellét ÓB han-
goztatja csalhatatlanul jó kisebbségi magyar mlvóltát? 
Hát vannak itt hervadhatatlan érdemek, vagy soha 
nem látott eredmények? 

Kétségtelenül ott tartunk, hogy a kisebbségi ma-
gyar társadalomra óramtt pontossággal beállított sserep 
vár. Minden kis keréknek, hajsaálvékony, vagy fatörzs-
nyi vastag tengelynek komoly felkészültséggel  éB szé-
leskörű lelkiismeretességgel kell elvégeznie a rá kisia-
bott munkát. Ellenkező esetben nincs eredmény. Ezt a 
beosztást azonban egyszer már el kell kezdeni. 

Nem személyeskedő.mlnőaégmegállapitá8u,hanem 
szereposztásra van szttkBég. Aki a moBtanl világban 
eppen a legjobb ssándékuak között igyekszik jobb ügy-
höz méltó buzgalommal „minóségmegállaplió" szemé-
lyeskedést végezni, már nem a mt embere. Már nincs 
tisztában a dolgokkal és ne zavarja b csöndesedni vá-
gyó vizeket I 

Ma sok mindennél fontosabb,  hogy a nyomásos 
rendszerről szabadgazdálkodásra áttérő községek földjei, 
milyen állapotban vannak, mit termelhetnek és hogyan 
azokban, mert egy ilyen változás, megfelelő  előkészítés 
hiányában, községek egéBs sokaságának akaszthatja a 
koldustarisznyát a nyaltába. 

Minden valamire való gazda tudja, hogy a szabad 
gazdálkodási rendszer bevezetésével kezdődik a tulaj-
donképpeni gazdálkodás, a föld  tudománya. Azt pedig 
nem lehet állítani, hojry ezen a téren otthonosok a 
székely gazdák. Honnan tanulták volna meg, amikor 
évszázadok óta egy és ugyanazon forgosrendszer  sze-
rint művelték földjeiket  ? 

Bz a kérdés nagyon fontos  s egyben súlyos is. 
Ezzel kapcsolatosan nem lehet személyeskedni. Akinek 
kedve van az ezlráoyu pannaforgatásra  ám tegye, de 
aztán viselje ls a következményeket, mert ha ezt a 
napról-uanra jobban súlyosbodó ügyst nem lehet a 
helyzetnáz migfBlelő  becsületességgel megoldani, ki-
számíthatatlanul súlyos következményei lesznek már a 
közel jövőben. 

Siámolni kell azzal, hogy az előképzés hiánya 
folytán  mihaszna burjánhalmazokat Is hozhatnak a 
fóidek  éveken át. Mi lesz akkor ás kl Beglt? 

Erre egy kicsit már nehezebb „karikázni". E té-
rjn nem a szavakkall dobá ózis, hanem a komoly 
munka segit csak. A leţy  • m"zettség legmesszebbmer ő 
Bum-tiőit-Urtáaá-al véghezvitt munkabeosztás, mely 
— is vételien hangoztatjuk — senkitől sím kíván ere-
jét felülhaladó  murkát. 

8:u is isnek t irtjuk aaaik megvilágítását ls, bogy 
nem >it»r senki aem-ni rosszat, külcnöses a kisebbségi 
ma<zy.riá< ţ-gydiill életképen politikai szervez-'te ellen 
n^m. 35': alk^pzeléstink szt rint a szükségszerű fa'u-
munkát végző csoport lehetne ennek a szervezetnek 
lej T.si-"!3 ibb szakosztálya. 

Érthetetlen tehát a .hazafias  buio." fűtött  aggó-
dás. Az a merészség, amivel ngy tüntetnek fel  Íráso-
kat, mint na az blvataloa oldalról jönne, holott es a 
tény teljeBen kizárt. Aa önzetlen, minden hátsó gon-
dolattél mentes, közvetlen a faluból  kinőtt ember ve-
zetése alatt beindított és Bürgetett mánk át támogatni 
illik. Est minden blaonnyal a felelős  tényezők la Igy 
gondolják. Fölösleges tehát a mindegy re hivatalos Bzlnbe 
bnrkolozó aggódás, amely ellen már egyik elnöki tanács-
ülésen Is komoly Bsavak hangaottak el. 

Fálre tehát aa epével párosult sanda gyanút. Mun-
kának, becsűleteB munkának jött el az Ideje KUlönben 
a kérdésre még adatokkal felszerelten  vissza fogunk 
térni. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A Magyar  Párt  felszólalása  a közigazgatási 

javaslat  vitájában. A román parlament az uj köz-
igazgatási törvényt tárgyalja. A keddi gyűlésen a Ma-
gyar Párt egyórás hozzászólásban fejtette  kl álláspont-
ját as uj közigazgatási törvécy sérelmes Intézkedései-
hez. A Magyar Párt siónoka rámutatott, bogy a törvény 
milyen katasztrófáiig  csapást mér az anyanyelv hasz-
nálatára A törvény 135 és 165 szakaszaiban egyene-
sen kizárja a községi éa megyei tanácsokból azokat, 
akik szóban és Írásban nsm beBzéllk as államnyelvét 
Ezzel a magyar lakta vidékeken egyeneBen kirekesztik 
a kisebbségi elemet abból a munkából, amely arra hí-
vatott, hogy a maga falujának  vagy városának sorsát 
Intézze. A Magyar Párt visszautasította a közigazgatási 
törvényjavaslatot s azt nem szavaztn meg. 

Tessék  tapsolni a szélső  jobboldal  munkájához! 
A bánsági hazafias  szélső jobb oldali fiatal  ügyvedek 
feljelentésére  letartóztatták Dr. Ungár Adolfot,  a bán-
sági Magyar Párt elnökét. A feljelentők  vádja szerint 
az 1918 évi forradalmi  Időkben Uogár parancsnoki 
minőségben több román parasztot agyonlövetett, ttzzel 
szemben most 18 év után ls igazolható, hogy Uigár 
Ado'f  aMigyar Part bánsági elnöke miudenkor a nem-
zeti türelmeBBégnek volt békés embere. A forradalmi 
időkben, mint tiszt, tagja volt a polgárőrségnek, de a 
kt-'rdáses időben nem is tartózkodott a megjelölt helye-
kén. A vizsgáló bíró előtt kijelentette, bogy soha nem 
ölt éa nem öletett. Debát Ilyen a gyűlölet munkája jóí 
jegyi z.'e meg magának mindenki, aki kisebbségi sors-
ban tapsolni tud a szélfó  jobb oldali törekvések faj-
védelméhez. 

Veres katonai  forradalom  Japánban.  Japánban 
talán az egész világpolitika Irányára kiható forradalmi 
eseménvek zajlanak. A mult héten a tokiói egyik gya-
logezred fellázadt.  A lázadást fiatal  háborús párti tisz-
tek kezdeményezték, akik meggyilkolták mindazokat a 
minisztereket, akik mérsékelt politikájukkal ellenezték 
a szovjet megtámadását, valamint a Kínában való elő-
retörést. Amennyiben ewa forradalmi  terv sikerül és 
fölülkerekedik  Japánban sz Imperialista irányzat, ugy 
rövidesen elkerülhetetlen ICBZ a háború, amely esetleg 
ismét lavinaszerűen sodorja magával BZ egész világot 

Gyárfás  Elemér  a szenátus mult szerdai ülésén 
a bortermelés szabályozásáról szóló törvéryhez szólt 
hozzá. 

Hangos  utcai tűntetést  rendeztek a diákok 
Ousti volt  közoktatásügyi  miniszter ellen.  A c'uji 
egyetem' hallgatok egyr4Bze a mult héten tüntetést 
rendezett Qusti volt közoktatásügyi miniszter ellen, a*;i 
az egyetem társadalomtudományi tanszékének betölté-
sével kapcsolatosan Urtozlrcdoít C'ujoo. A tanszékre 
két pályáíó volt. Gu<ti volt nrnlszter H r̂sclna tucu-
reBti egyetemi magántanárt támogatta, okit a diákság 
d mokrata elvit csoportja Is ohajtott megválasztani. A 
t/áisíztás Har-eloe javér* dö!t el és emiatt a jobbo1-
da'.l diákság Qasti miniszter ellen nagy tüntetést ren-
dezett. 

Csik, Gyergyó és Kászon története. 
Budapest, február  bó. 

örömmel értesültem, hogy Csíkban megértették 
hivő saavamat és megindult aa előjegyzés Endes  Mik-
lós dr. késaenállé müvére, a csíki, a gyergyól és ká 
szőni székelység történetére. 

A kiváló szerző müvének kiegészítésén és tökéle-
tesítésén most ÍB állandóan és lankadatlanul fáradozik. 
A mü az eredeti 500 oldalról ma mór 700 oldalra bő-
vült. Ennek dacára az elővételi ára még ma is 300 lej, 
ami körülbelül Bzt jwleníl. hogy a szerző ez idő szerint 
még önköltségi  áron bocsátja rendelkezésre müvét 
cslkl székely testvéreinek. 

Sajnos, a mü előállítása előreláthatólag több száz-
ezer lejbe kerül, Így az eddigi előjegyzések korántsem 
nyújtanak alapot arra, hogy a készenálió kéziratok 
nyomdába adhatók legvenek. Siessenek tehát sz érdek-
lődők a rendkívül kedvezményes elővételi ár Igénybe-
vételével, mert kérdéses, hogv ez BZ ár téFŐbb fenn-
tartható lesz-e. A bolti  ár 600 lei lesz, igy az, aki 
ma előjegvez a műre, igen jelentékeny ÖBBzegct taka-
rít meg. Másfelől  a mü a kedvezőtlen gazdsiságl viszo-
nyok miatt korlátolt példányszámba jelenik meg, igy 
aki az állandó  értékű  ós századokra  szóló müvet 
megszerezni akarja, jól teszi, ha előjegyzésével már 
most biztosítja a maga részére a müvet. Előjegyezni 
lehet a Csiki  Lapok  kiadóhivatalánál, vagy Kolumbán 
Jtasel dr. M. Clucl ügyvédnél személyesen, vagy 
egy levelezőlapon. 

Mikor Orbán Balázs híres 6 kötetea Székelyföld 
jét éveniént kiadta, 1868-1873, a közs-gek, a köz-
birtokosságok, az egyházközségek éB a jobbmódu magá-
nosok több példány  előleges megrendelésével tették 
lehetővé az örökbecBÜ mü megjelerését, ekikntk n?vét 
a legnagyobb székely az egyes kötetekben megörökí-
tette. Ezt B követendő példát ajánljuk a csíki székelyek 
figyelmeibe. 

Véleményünk szerint, ha egy csiki székely Igaz 
hitet akr.r tanulni, akkor vegyen egy Imádsáros köny-
vet, de a második kötőt okvetlenül Endes  Miklós dr, 
csíki történeta legyen. HÍ padig tok kötetre rug a 
kör.yvtára, akkor ls első és a második kötet ?z 
imádságos könyv és Endes  Miklós könyve legyen ! A 
többi csak ezek uhán következhetik I 

Ezúton kérjük széknlyfó  di laptársainkat, hívják 
fel  közönségünket az előfizetésre,  illetőleg az e'őjrgy-
zésre. Vegyék át az előjegyzéseket és juttassák a 
Csiki  Lapok  hoz, vagy közvetlenül hozzám (BudspeBt, 
Belügyminisztérium). A könyv nemcsak a csíkiaknak, 
hanem minden székelynek örökbecsű. 

Mihelyt meglesz a keüőszámu előĵ gyző, a készen-
álió kéziratokat hbladéktalscu' a nyomdába adja a 
szerző. 

Jöjjenek a hívó sióra székely testvéreink! É'lea 
Anyátok, a drága szülőföld  szó! hoznátok és akar be-
szélni veletek I A Hargita gyermekei Fyüljenrk CFBZB 
egy nagy és állandó közös találkozóra, hogv meglássák, 
milyenek voltunk és milyenek vasúik 1 Senki se ma-
radjon el, ha igaz valóságban látni akatj.vok pţymâst. 

Mily szépen BZÓI Oalencei Szőke Ambrus 1670-ben: 
Síékelyfold  J*j de szép. 
Mindig zöld Székely nfpl 
Házam ott, Székely vír, 
Szivem ott. Macysr ér. 

Tusnád"' Élthe*  Gyula dr. 

T711 Q /1A 1926 óta bevezetett Mercu-
JLlclU.0 rea-Ciuc — Sandominic, jo 

forgalmú  autöbuRz-j&rat, egy Chev-
rolet truc tip. 1036, gépkocsival. 

Gidró M&rton Carţa, Jud. Ciuc. 

a tentemlitett forrásmunka  adatai alapján, a következőket 
írhatom : 

A. R. I'. Botár Jánosi Joakim 1696-ban született 
Taploczán. 17111 jtinius '24-én beöltözött, 1724 okt. 211-én 
pedig felszentelték.  Lector Theologiae 17Ho—iís. 1747—50. 
17511—175'.! ig definitor.  1738—41 cimtos. 1741 — 44. 
175'i —5H és 175',)— 62 Min i s t e r P rov inc iá l i s . A Pro-
vinciának igen érdemes és munkás tagja. A szerzeteai fe-
gyelem, buzgóság, alázatosság és türelem példája. Irodalmi 
munkái küzül nevezetesek I. „Az uzsoráról", II. „Scientia 
secum ijuae est acientia, se proxima regula morum." 

1'. Botár Joakim Isten akaratában való megnyugvással 
viselte — öregségére — mindkét szeme világának teljes 
elvesztését. 17»14 febr.  3-án halt meg, Ilésen 

P. Györoy J. id. m 474 old. 
* 

Ime, ámult példái ékesen beszélnek és utat mutatnak 
a megértő, becsületes munkában való összefogásra  továbbra 
is azokkal, akiket az isteni gondviselés — élethivatásuknál 
fogva  is — arra jelölt ki, hogy a körülöttük élű hivő lel-
keknek gondjzói, irányitói és védelmezői legyenek. 

r S z e n t Ferenc f ia i"  ma is éberen figyelik  és szi-
vükön viselik a somlyói Mária lábai előtt nehéz munkában 
verejtékező népnek a sorsát s igazán nem rajtuk múlik, ha 
annai esetleg egyes tagjai, nem okulva a mult intfl  példáin, 
eltévelyedve lesznek kénytelenek a lelki örvénybe pusztulni... 

Testvér, feléd  nyújtott kéz v á r ! . . . Kapaszkodj bele!... 
— ü. S. — 

Mozaikok Ősik régi történetéhez. 
Irta: Endes Ulklós 

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

Gyergyó elnevezést Liebhardt a bulgár Gyurgyevóval 
hft...  kapcsolatba, mint Ditrót Ditrovó Gyitrovóval z bolgár 

szláv eredetűnek tartja, valamint Jedro, jclro magot vala-
minek a közepét jelenti, Ditró Gyergyó közepe: ép igy Sze-
reda is közepet jelent, Szereda Csik közepe, Görög Joachim 
szerint az örmények Gyergyót Dsurdsovnak hívják, ez nem 
felel  meg a latin Georgeouak, Ueorgeost az örmények Ke-
vortnak mondják, szerinte is Gyergyó Gyurgyevoból ered 
1524-ben előfordul:  „Laurentius presbiter de Oláhfalu  ple-
hanus de Kisuzon ac vicearchidiaconus Sedis Chyk, szent 
Cíyorgyo ac Kazon György régi alakja Gyorgyo, Gyurg, 
Gurg.1) 

Erdélyt, midőn n magyarok bejöttek, javarészben a 
székelyek a Szamos, Torda és Marosujvár körüli sóvidéket 
Zalatnát, Gyulafehérvárt  és környékét a helynév történet 
szerint bolgár szlávok lakták, akiket Pais Dezső szerint 
bulákoknak hívtak, ezeknek lehetett vezére Anonymus XXIV. 
fejezetében  emiitett Gelu vezér. 

ilóman Bálint forrástanulmánya  alapján3) megállapí-
totta, hogy az ősi szeutlászlókori Gesta szerint a magyarok 
két irányban jöttek be, Árpád törzse négy másik törzzsel 
Vereckénél Bogát Yerhulcs törzs, Kulpun s Botond törzs 
s a Gyulák törzse a besenyők és bolgárok támadása szülte 
nehéz helyzetből csak ugy tudott menekülni, hogy a Tatros 
és mellékfolyói  völgyön átjött ft  Kárpátokon. A vereckei 
bejövetel emlékét a királyi családi, a felső  tiszai és az egri 
egyházmegyei hagyomány, az erdélyi bejövetelét Verbulcs 
törzsből eredő Koppány nemzetség a Dunántúlon tartotta 
íenn, mely utóbbit a Koppány ver/5 Yeczelintől eredt Ják 
nemzetség egy tagja toglalta írásba, amint azt Kállay l'bul 
„Koppány Krónikája" cim alatt a Turulban közzétett tanul-
mányiban megírta. 

Az emiitett három nemzetség a leirás szerint Csikba 
érkezett s a Dunántulra telepedett Verbulcs és Botond nem-

') Magyar nyelv X. 256. 
') „A szentlászló kori Gesta s XII. és XIII. századi 

követői 1928. B. P. 50. 1. Magyarok honioglaliza 1828. 

zetségek a llaros alsó folyásánál  letelepedett Gyula nem-
zetség sok székelyt sodortak magukkal, nkiken kivül szá-
mos helyen maradt még avar maradvány.8 

A magyarok a székelyek által birt területet nem bán-
tották. ez magyarázza meg. hogy csak a S/imos mentét ís 
a Maros alsó folyását  szállották meg. 

A székely és magyar rokon töt-:-- v.iltak. A szé-
kelységnek voltak magyar elemei is, a *y.r.kely beszélte a 
magyar, bolgár-török s „j" török nyelvet is a magyar p-
dig a magyar nyelven kivül a bnlgár-török nyelvet, „r" 
ezenkívül a magasabb rétege a türk nyel et ,j türk ', a szé-
kely és magyar nyelv közös alkotó elemeire ez vet világov.' 

A csiki székely nép a többi székelytől elüt. az e be-
tűt a-nak ejti ki, mig a háromszéki az „í" betű elé i-t tesz, 
az udvarhelyi és marosszéki ö-zik, a csiki nép maga (.'sík-
országban a Csik nép sajátságait tartotta fenn.  Tudni kell 
ugyanis, hogy minden török nép számos törzsből állott, me-
lyek mindenikének meg volt a maga saját neve, de emellett 
a leghatalmasabb az uralkodó torzs nevét is viselte ; mi 
ínég nem tudjuk, hogy a székelységben hány külön töiök 
nép volt. A hat nem éa '24 ág név erre nézve nem ad fel-
világosítást. Az „Adorján" nem „Telegd" ága nevét viselte 
a mezőség közepétől. Moldva határszéléig kinyúlt fjesperesi 
kerület; udvarhelyszéki és marosszéki székelyek egyformán 
neveztetnek ţelegdi székelyeknek. Adorján nem emléke a 
hasonnevű caikmenasági Adorján család nevében maradt meg. 
Egy-egy n e m vagy ág neve meg egy-egy határrész, község 
tizes nevében él, pl. Csíkban az Ecken rétje : Boroszló Csik-
mindszent tízesében, Jenő nem Jenőfalvában. 

Nem szenved kétséget, hogy a csiki székelység részt 
vett a magyarság honfoglalási  harcaiban B nyugati orientá-

') Dr. Asztalos Miklós: „A székelyek őstörténete a 
letelepedésig." Erdélyi muzeura 1(132 4—6 sz. '23U s a 
köv. lap. 

») Németh Gyula: .A honfoglaló  magyarság kialaku-
lása" B. P. 1981. 846 s köv. L 
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A sporttelep ügye. 
„ i J ? £ î " ? l u b , î B 5 « t a l 4 B 4 b l l 0 t t l ^ B Forog» Victor 
S ln«lS!f  Iw,5llî5>1!t9 • W 21-én fogl.iko.ott 
M í ? ! í ^ e p x , , 4 p u é a é l , e k kérdésével. Faroga elnök be 8 r í 8 " « í mánkéról éi áldozatkészségről, 
a. i. r o > ' 8

L
m e W e . azonkívül a helyöraégt éa 

zászlóaljparancsnokságok tanualtottak részbon aa uj 
sportteep megszerzése, réanben annak csatornázási 
muokilataln&l. 
x^u * , < m b a n • sporttelep még mindig nem alkalmaa 

játékok megrendeaéaére. Kerítésre, tribünökre éa öltö-
zőkre van uBkség, hogy as a Játékosok, vendégcsapa-
tok és a nagyközönség Igényelnek minimumát kielégítse. 

A keademényeiő lépések megtörténted. A mun-
kának megssakadni nem saabad, aaokat minden erőnk-
kel éa tudásunkkal folytatnunk  kell, hogy a aporttele-
pet a vároB Ifjuaágának  oly állapotban adhasauk át, 
hogy ecen a testét és lelkét nemesítő sportnak élhes-
sen, flidkai  erejét éa idegrendszerét megedshease és 
előretörő ambíciójával magának éa városának dicaőaé-
get BzereshaBsen. 

Ml a vároa köaönaége megértő jóindu'attal vet-
tünk tudomást arról, hogy az utóbbi két esatendőben 
szemünk előtt játszódik le az a munka, melyoek célja 
a városnak a környező fürdők  kllmatikna centrumává 
való átalakítása. Park, köaterek létesítése, ntcák szabá-
lyozása, vároal zenekar felállítása  mind annak blzony-
ságal, hogy ez a város fokozatosan  alakul át azzá, a 
minek már eddig la lennie kellett volna — fürdővárossá. 

Az Idegenforgalom  emelése ezután már az arra 
hivatott szervek feladata  less. Ezek: a turista egye-
sületünk éa a sportklub. 

Mindkét egyesület az elmúlt évek viszontagságos 
pénzügyi viszonyai köaött la fenntartotta  magát. Akarat-
erő, törhetetlen lelkesedés, mely minden aktív tagban 
megvolt, tudott szubvenciók nélkül is eredményeket 
elérni és ennek a kicsiny, jelentéktelen városnak nevét 
és környékét még as országhatárokon tul is Ismertté 
tudta tenni. 

Ezért nem várhatunk ml a város köaönaége to-
vábbra la tétlenül, hogy jóakarattal bár, de ölhetett 
kézzel nézzük továbbra la ennek a kicsiny lelkea cso-
portnak a munkáját. 

Sürgőaen aegitaegére kell sietnünk ennek a két 
egyesületnek. Segítenünk kell, nehogy a magukraba-
gyottság és a nyomorúság szárnyát szegje vállalkozá-
sunknak, nehogy a végén la kedvebagyottan, közönyössé 
vá va a tétlenségbe sülyedjenek. 

Segítségükre kell elessünk. Munkával, anyaggal, 
vagy pénzzel la réaat kell vennünk BZ uj aporttelep 
megépítésének munkájában. 

Aprüls negyedikén van a sportegyesület nagy évi 
és tisztújító közgyűlése. Addig mindenki, ki némi érdek-
lődéssel volt az egyesület tevékenysége Iránt, lépjen 
be annak tagjai közé. Az a havi 10 lej tagsági dij 
nem leh<st akadály smklre nézve sem, hogy a sport-
klubnak tagja legyen éB beleszólhasson ennek az egye-
BÜletnek életébe éa vezetéaébe. 

Jelenjünk meg mindnyájan B közgyűlésen, mert 
hiszen kizárólagosan miénk ez az egyesület és egymás 
iránti Igaz sportbarátsággal tárgyaljuk meg közös aka-
ratunk megvalósítását: az uj sporttelep megépítését. 

Csináljunk ebből a munkából közügyet. Mondjuk 
ki ennek nélkü:öíh«t»tlenségét. Vá'asszunk olyan veze-
tőséget, meiy Igaz ezlvvel és munkával áll az ügynök 
szolgálatiban 

Mi támogetci fogjuk  őket. 
Ha ez Igv lesz, akkor ezen a nyáron már az uj 

i>t?d on porotdján épült alkalmas tribünök-ól fogjuk 
büszktn vcg'gn'znl ifjuaágunk  küadelmelt n d.esősé* 
asszírjáéit. 

Siverseny a Hargitán. 
A helybeli Turista Egyesület február  hó 23-án 

rendezte meg szokásos évi háziversenyét, a rossz hóvl-
tzonyokra való tekintettel — ezúttal a H irglta fürdőn. 

Vasárnap reggel autóbusz vitte fel  a Tolvnjosra 
aa érdeklődőket, ahonnan sível vágtak neki a fürdő-
nek. A versenyzők, köztük őt odorhelul alző, már előző 
nap megérkeztek. 

A sportnap programmját szentmise vezette be. A 
mercurea- ciucl káplán gyalog tetto meg az utat a nagy 
hóban a Tolvajostól, caakhogy a versenyzőket szent-
mise mulasztás ne terhelje. Kántor, minlBztránsok éa 
énekkorna mind a versenyzők köréből került ki. Az 
Itt szerzett felemelő  hangulat jegyében folytak  le a 
versenyek s bár Igen nehéz volt a terep, mégsem tör-
tént semmi baj. 

Délután, aleslkló verseny befejeztével  pompásan 
elkészített tokány várta a versenyzőket ía kísérőiket 
Dombonllnánál. Itt hirdették kl a versenyek eredmé-
nyeit la. A győztesoket harsány éljen kösaöntötte, amely 
nemcsak a hazalaknak, hanem a nagyon tehetséges 
odorheiul versenyzőnek Is kijárt. 

CaBk a késő esti órákban osalott azét a ai-aport 
lelkea gárdája, egy felejthetetlen  saép nap emlékéve). 

A veraeny nagyon aaép eredményeitől eltekintve, 
még aa a felfedezés  la járult a nap élményeihez, hogy 
mig BZ O't völgyében havat alig lehet látni, addig a 
H'trdta fürdőn  60—70 cm. nagyazerü hóréteg takarja 
a főidet.  Ez a körülmény Hargita fürdő  téli sportcent-
rummá való kiépítésének ötletét veti fel,  amelynek 
megvalósulása érdekében a Turista Egyesület már 
moat beinditja a propagandát. 

Alább közöljük a Biveríeuy eredményeit: 
Müleslkló veraeny. (Slalom) Santor: 1. Daradica 

András (Ciuc) 0 perc 52 mp. 2, N«gy Ferenc (C:ue) 
0 porc 53 mp 3. N <dalka J.tnos (C uc) 0 p. 54 mp. 
Iunior: 1. Ciikmántorv 0;tó (Odorbei) 1 p. 1*3 mp. 
2 C-tah Miklós (Ciuc) 1 p. 5 mp. 3 0 cző Antal (Ciuc) 
1 p. 7 2 mp Női, rövidebb pályán: 1 D r̂adicnné, Drócsa 
Panni (Ctuc) 0 p. 58 mp. 2. Drócsa BÍZBI (Ciuc) 1 p. 
33 mp. 

Leslkló verseny Sanlor: 1. Daradics András 
(Ciuc) 20 p. 10 mp. 2. Nedelka Jino; (Ciuc) 20 p.28 
mp. 3 Drócsa Imre (Ciuc) 20 p 56 mp. Iunior : 1. Czlk-
mántory Ottó (CMorhel) 20 p 15 mp. 2 Cseh Miklós 
(C uc) 21 p. 6 aip 3 KÍBS F raoc (Ciuc) 24 p. 40 mp. 
Női: 1. Drócsa Böz?i (Ciuc) 26 p 40 mp. 

ciúiban a mindama harcokban, amelyekben a székelység sze-
repelt. A földrajzi  elhelyezését tigyelembe véve jórészt Szent 
László hadaiuak javarésze (a cserhalmi) a kerlési ütközet-
ben csiki székely volt. XIII. sz. előtti időből az erdélyi 
székelységre nézve irott emlékünk nincs, bár kétségtelen, 
hogy E délyben élt s a pozsonyi és mosoni székelyekről 
11 Ui, 114'i ból emlékeink vannak. Forrásaink szerint a 
XIII. századig csak Szent László király járt Erdélyben, a 
tatárjárás előtt. Az erdélyi nép s a XII. század közepe előtt 
a széleken lakó székely elég erfia  volt az Erdélyt ért tá-
madásokat visszaverni. 

Ha voltak is ezeknek a harcoknak írásos nyomai, azok 
a tatárjáráskor eltűntek ; a nyugati magyar krónikások vagy 
nem tudtak ezekről, vagy nem törődtek velük. Anonymus 
keveset ir a székelyekről, a Tisza mellett Szentea körül 
kezdi őket szerepeltetni; Kézai, mint KarácBOnyi megállapí-
totta, csak másodkézből kapott adatokat a korában élő Pel-
bortusi Bertold ustereit a Kézéi apáttól, ki a székelyekről 
nyilván a nnlkori püspökség területéről kapott értesülésből 
merítette a XIII. szd. 3. negyedében azt a tudomást, hogy 
a székelyek a blakkokkal összevegyültek a azok írását el-
tanulták, a német lovagok által Barcaság töldjére telepített 
bessenyöket nézte Makkoknak, akiket a törökök canglinak, 
a szlávok cangonnak neveztek.1) 

A székelyek részt vettek Joachim szebeni ispán ve-
zetése alatt a bolgár király hívására a kanok ellen vezetett 
hadjáratban, kiket Widdin mellett levertek; szerepeltek V. 
István, mint ifjabb  király, majd mint király hadjárataiban 
is. Ezekből a csíkiak se maradtak ki. 

A csiki székelység a tatárjárást erdőkben bujkálva 
élte át. (Folyt- köv.) 

• • 

On is 
vegyen részt a X. állami sors-
játék hallatlanul előnyös uj já-

tékterve nyerési esélyeiben. 
72.319 nyeremény-

Lei 284,634.660 összegben. 

Húzás március 15-én. 
Vegyen még ma szerencsés sors-
jegyet a Lörincz sorsjegyirodában, 

Mercurea-Ciucon 
a Bucureşti kávéházzal szemben. 
Egy negyed sorsjegy ára 200 Lei. 

1—a 

•) Karácsonyi János: .Kitől hallotta Kézai az erdélyi. 
székelyekre vonatkozó híreket." .Századok" 1913. 392 1.. 
— Fejér György ,Ab originea et incunabule Hangarorum" j 
59 1. — Lukáoai Kristóí: „A magyarok őialai.» 1 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Pál Gibor képviaelfi  ismeretter-

jesztő elAadaaa Siouleni (Madefalva)  községben, 
Dr. Pál Gábor orsz. képviselő, na Országos Magyar 
Párt megyei einöke, nagyfokn  c'fogialtsága  között 1B 
Hőt kíván azakltanl arra, hogy kiszálljon a községekbe 
és köz r̂d kü törvényma;y irázatokat és ismeretterjaszlő 
előadásokat tartson. S'cuienl községben március 8-án 
délután 4 órakor, a KÖzmUvelődisi N pházban tartja 
meg az idén első Ilyen előadását, melyre a község 
1/ikósaágát eiu'on la meghívja a községi tagozati el-
nökaég. 

— Mároraa 3-án este műkedvelőink elfl-
adaaában: Aa érettaegt. Kedden eate városunk ki-
tűnő műkedvelő gárdája azlnrehozza Fodor Lászlónak 
nagysikerű 3 felvonásos  életképét: az érettségit. Az 
előadáa a V.gadóban lesz. Közönségünk figyelmét  fel-
hívjuk arra a tényre, bogy miután a három Mvouás 
egyszlnen történik, Igy az előadáa legkéaőbb 11 órára 
befejeződik.  Egyszóval másnapi elfoglaltságában  senkit 
nem akadályoz as, ha megnézi az előadást, amelyre 
műkedvelő csoportunk olyan nagy ambícióval készül. 
Biztosan állítjuk, hogy közönségünk nem fog  CBalódni. 
Művészetet, értékes szórakozáat fog  találni. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel figyelmeztetjük  a közön-
séget, hogy jegyekről előre gondoskodjék a Vákár üz-
letben. Aa előadást március 6-án délután 4 érakor 
megismétlik. 

— Meghívó. A Magyar Párt gyergyól járási ta-
gozata Oheorgheniben (GyergyóazentmiklŐBOn) március 
15-én délután 3 órakor a Központi aaálloda (volt Lan-
rentzy azálló) nagy termében közgyűlést tart, melyre 
a Magyar Párt tagjait ezennel meghívjuk. A közgyűlé-
sen Gyárfás  Elemér szenátor és Pál Gábor orsz. kép-
viselő beszámolót tartanak végzett munkájukról. Gheor-
ghenl, 1936. február  hé 27-én. — Az Orsságos Magyar 
Párt gyergyól járási Elnöksége. 

— Parim estély Merourea-Ciuoon. A „Wizo" 
zsidó nő- és leányegylet folyó  évi március hó 7 én 
tartja Purlm-estélyót a „Bucureşti* kávéház termeiben, 
meiyre az érdeklődők figyelmét  ezúton ia felhívjuk. 

— A oovasnal elemi lakola világra azoló 
botránya. Iiyent még nem olvasott a világ. Példája 
annak, hogy az elkapott fiatalság  nem Ismer semmi 
fegyelmet,  sem tekintélyt. Covasnan történt pedig, hogy 
az ottani állami iBkola Lozinca Constantin nevü fiatal 
tanítója ellen sok volt a panasz. Emiatt február  13-án 
a felettes  hatóságai Fortuna Nicolae tanfelügyelőt  ki-
küldték a helyszínre, hogy tartson vizsgálatot. A tan-
felügyelő  meg ia érkezett. Mikor belépett a hetedik 
oaatályba, javában énekeltek Loalnca tanítványai. A 
tanfelügyelő  meglepődött eaen, miután a tanrend sze-
rint alkotmányóra volt előirva. Kérdőre vonta ezért. 
Majd érdeklődött, hogy különben miről folyik  a taní-
tás. A román zászlóról tartottam előadáat, felelte  Lo-
ainca és Intett növendékeinek, akik felálltak  éa eléne-
kelték a „Tricolor" elmü hazafias  dalt. A tanfelügyelő 
nem nagyon volt megelégedve ennyi válaaBzal, hanem 
felkérte  iámét a tanítót, hogy kérdezzen a gyermekek-
től az előadott anyagból. Lozinca kereken megtagadta 
a kérés teljesítését. Erre a tanfelügyelő  behívatta Duma 
Igaagatót és Száaz Ferenc taniiót, hogy legyenek tanul 
a tanitó vlaelkedéaének. Loalnca erre kijelentette, hogy 
az igazgatót nem tartja embernek. Haragosan rá ia 
parancsolt, hogy hagyja el a termet, majd a gyerme-
keknek kijelentette, hogy aki felelni  mer, azt kidobja. 
Ac általánoa elképedésből még magukhoz aem térhet-
tek, amikor Lozinca tanító ur egy két méterea lécet 
kapott fal  a aazal verni kezdte a tanfelügyelőt,  akinek 
fején  é8 karján tizennégy napon tul gyógyuló aebrket 
okozott. A gyermekek e nagyBzerü teljesítmény láttára 
banyat-homlok menekültek kl B teremből. A klnoa bot-
rány ügyében Bzlgoru vizsgálat Indult. 

A rokkantak átadót nem fizetnek.  A tör-
vény világosan intézkedik, bogy B hadirokkantak útadó 
fizetésére  nem kötelesek. Ennek dacára c aknem min-
den rokkantra kivetik eat aa adónemet la B ha Bza-
bályszerű időben meg nem fellebbezik,  akkor fel  ia 
hajtják. Évek óta kérjük az adókivetési bizottságokat, 
hogy a közaégi elöljáróságok által előterjesztendő név-
jegyzék alapján a hadirokkantakra ne veaaék ki az 
útadót. Nagyon szegény embereknek okoznak felesle-
ges költségeket és sok kellemetlenséget. 

— A o s i k m e g y e i ipari ü z e m e k figyelmébe. 
\ c-iimegyei Munkakamara felhívja  aa ös«zes ipari 
üzemek figyelmét,  hogy amennyiben olyan alkalmazot-
taik vannak, akik még Idegen nyelvű munkakönyvvel 
rendelkeznek, azok legkéaőbb f.  év március 20-ig cse-
réljék át az állam hlvataloa nyelvén kiállított köny-
vekre. Március 20 a uián ellenőrizni fogják,  hogy meg-
történtek-e az előirt átcaeréléaek. 

— Kisiparos kongresaaas Buourestiben. 
R>man Valér sérelmes ipartörvény tervezete a kisipa-
rosság között óriási elkeseredést váltott kl. A törvény 
ellen való tiltakozás ügyében a kisiparosság március 
1 és 2 ira nagyszabású kongresszust hivntt össze, ame-
lyen az egész regátl éa csatolt terü'etek iparossága 
résztvesz. A cslkl kisiparosság Szabó Bsnl iparoskép-
vlsalőt bizta meg, h)gy a naggyüléBen nevében tilta-
kozását j jlootse ba az lpártörvényben készülő veszed 
lane-nu! szemben. 

— Gheorgheni hírek. K»rl V?ncíl 19 évea 
kereskedő inaa zsebében egy kis kaliberű pisztolyt rej-
tegetett. A napokban vizttt merített, miközben a pisz-
toly e'sii'.t és a golyó könnyebben megsebezte. 

— Rirlg Mirton 70 éves korában felakasztotta 
magát. Tat!ft.iek  oka a nyomorúság. 

— Dr. Mikkal Domokos ügyvéd Grün Ziüg ke-
reíkr.dőt azírt j-jlentette fal,  hogy bizományba átadott 
több ingóságát eladta éa a pénzzel nem számolt el. 

— Idegenforgalmi  propaganda Cioeu kőz 
aégben. Bmkó Imre constantai lakós Ciceu Lözség 
egyik kereskedőjétől Igvakezett kifelé.  Az iameretlen 
emb?rt meglátta Russu Gheorghe hatósági erdőőr és 
egy B.Ubók nevü társa. Bankő kétségtelenül nem volt 
tisztában az erdóő^ méltóságnak kijáró tiszteletadás 
szabályaival. Ennek lehetett következménye az, bogy 
RÜSSU és társa nekiestek községük vendégének éa min-
den Igaz ok nélkül jól megverték. Bankó feljelentéaére 
Rmsu éa B libók ellen eljárás Indult. 

— Ttlz. Öjv. Szabó Lajosné aandomlnlcl lakós 
csüra éa istállója hétfőre  virradóra leégett. A beveze-
tett vizsgálat gvujtogatáat állapított meg, amelynek 
gyanúja alapján Kurbó Józsefet  letartóztatták. 

— Vlaszafeló  sült el a támadás. Szatmári 
István frumoasal  gazda kitámadtaaz utoa Balló László 
és Vilmos delnltal lakósokat, akik kivették n támadó 
kezéből a fejsaét  a alaposan elverték ugy, hogy 20 
napig gyógyuló sebeket szenvedett. 

— A oenzura általános rendelkezései szi-
gorúan előírják, hogy a helységneveknek csak a román 
elnevezését lehet használni s ezenkívül az esetleg ki-
törölt részek szemléltetését fehér  foltokkal  jelezni nem 
szabad. 

— Djonook bevonulása. A hadügyminiszter 
ai 1936 oa katonai koroaatály bevonulási időpontját 
április 1 ben állapltutta meg. 
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— Bgésaaégl lapot kell kiállítani minden 
alkalmaaottrdl. Aa agéanágUgyl mlnlaatei rendele-
tet adott kl, mely seerlat minden biztosításra kötele-
•ett alkalmaaottrél egéuségi lapot kell kiállítani. Fel-
hívjak a munkaadók figyelmét,  hogy eaeket aa ógéii-
aégl lapokat aa alkalmaaottakról klállltaák. Egészségi 
lapok kaphatók a Vákár Baletben, Mercurea-Cluc. 

— a medlasl Magyar Kasainó 50 évea ün-
nepe. Medlas maroknyi magyarsága most Ünnepelte a 
Magyar Kaaatné fennállásának  60 évea ünnepét. 

— A laékelyföldi  ásványvizek történel-
mének érdekei réaaletelt keidte lehoinl mellékletként 
a VI. évfolyamába  lépő Székelység most megjalent uj 
••áma. Tartalmából kl kell emelnBak a reuma elleni 
mékely Ulálmányu gyégyiier Ismertetését, Biádeciky 
Oyala székelj fölél  kutatásainak lelentóaégét ecseteié 
megemlékeaést (arcképpel). A ssékely néplélekbe en-
gedaek beteklnteet a jól megválogatott „Góbéságok \ 
Költeméay, saékely saótár, kutatási eredmények kii-
lése a más aiemle rovatok emelhetők kt ai értékes 
kis folyóiratból,  melynek minden egyes ssava csak a 
Baékelyfölddal  foglalkoaik.  Sierkeiitóaége és kiadóhi-
vatala Odorhela. (EUflietése  egy évre 100 Lil, tan-
ügylek-, papok-, nyugdíjasoknak csak 60 Leli) 

— Kredménrea farkas  Irtás. A mercurea-clucl 
•adáutársulat egyik 4—6 tagbél állé csoportjának si-
került egy hét leforgása  alatt a .Hosssuassó"-! hajtók 
Bgyeaaége mellett 4 drb- hatalmas farkaat  elejteni. A 

Inhok éa a nemes vadak vessedelmes ellenségeinek 
lyan eredményes Irtása elismerést érdemel. Ezzel kap-
csolatban meg kell említeni aaonban, hogy a Mercnrea-
Cluc és környékén félelmesen  elsiaporodott kutyák Ir-
tásáról 1b irtkiégee volna kérlelhetetlen ulgorral ln-
téskednl. Mert elvégre ai ntcán való járái-keléire utaló 
HiSaaég egénége és testi épiégének megvédése az 
Illetékes hatóságoknak egyik legfontosabb  teendője és 
egyuersmlnt a mulasztás Itt a legnagyobb felelősség-
gel terheli a rendfenntartó  kSiegekel 

— A budapesti meidgaidaiágl kiállitái 
március 20—26 napjain lesi, Minden a vásárral kap-
csolatos tudnivalókról részletes felvilágosítást  nynjt 
lapnak uerkeiitőiége. 

— Helyiséget keresnek a megyei saesarak-
tárnak. A megyei ueiiraktár elhelyezésére a szesi-
egyedánuitái Igazgatósága alkalmaa helyiséget keres. 
Ajánlatokat a helyiségek befogadó  képességét feltün-
teti raja kíséretében f.  év március hé 10-lg a pénz-
Dgylgaagatóság adókivetési ositályáhoi kell beadni. 

— Háiaágyáról lopták el a menyasszonyt. 
Ki iem utolsó történek Csak ei a bolondos, kiszámít-
hatatlan élet rendesheti meg a maga nagysaerü sze-
replőivel. Bzuttal blcailak eanek aa eredeti műfajnak 
a salorehoaéL Ugy kezdődött pedig, hogy Topllcean 
Simon 27 évea blcail legény iieratte Lungu Márlát. A 
történet elindulása egészen sablonos. Lungu Mária ls 
siarette a legényt. A szülők aionban nem egészen ál-
lottak esen a véleményen. Inkább néaték jó si?mtnel 
a módosabb Luigu Györgyöt jövendő vejüknek. A fia-
talok terveitek, as öregek pedig ugy végeitek, bogy 
Lnngu Máriát Lungu György vezette oltárhoi. A laka-
dalom mnll hétre voltkltüive. Amíg tartott a szokásos 
vlgaiág, azalatt a becsapott Topllcean és elvtársai 
szörnyű összeesküvést nőttek egyik korcsmában. Pan-
tei Gheorghe 62 évei, Pantea József  26 éves, Galne 
Todor 20 évei, Lungu Péter 24 éves legények és a 
volt vőlegény agy határoltak, hogy a lakadalml \ iga-
ságról hasaiért mennyasszonyt a nászágyárél fogják 
ellopni. Ugy U történt. MagleBték a hnaatérő uj páro-
kat Megvárták, mlg mugóvóra tértek Bbben a pilla-
natban aa öttagú társaság, fejssékkel  felszerelve,  rá-
törte az ajtót, a mejnyasizonyt férje  mel'ől kikapták 
s elszállították Topllceanuhoz. Oda, akit szerintük a 
•zlv jogán Illetett. A barátok fejszésen  őrt állottak 
egészen reggelig, hogy senki ne lavBrhasea meg ai 
elrabolt mennyaasionyt boldogságában. Reggel jött a 
kljéianodás és a csendőrség, amely helyreállította a 
törvényes hásasságot. Lnngu Márlát hazaszállították 
törvényes férjének,  aa öttagú rendezőséget padig át-
adták aa Bgyésaségnek. 

— Ügyésaságl hirek. Tanké Jánosáé gblmesl 
lakói feljelentette  Blthes Brasébetet, mert as életvn-
uélyesen megfenyegette,  bogy marólúggal a szemeit 
kiforrázza. 

— Sataull Salamon b<cnil lakéshoi Bucea Gábor 
és Tabac Jinos betörtek. Még mielőtt bármit lophattak 
volna, tettenérték. Letartóztatták. 

— Pál litván Racul köiségbell legényt azért tar-
tás tatták le, mert Kos Károly voi» gazdájának keríté-
sét boessuból szétrombolta. A kerítés gerendáit rádo-
bálta a telek mellett elveaetó vasúti töltésre ngy. hogy 
amennyiben kellő időben észra nem vesslk, vasúti sze-
rencsétlenség okoiéja li lehetett volna a kerítés-rom-
bolás. Pált letartóztatták. 

— Ismeretlen tettesek behatoltak HsgedOs litván 
Bálám remeteal lakéi hálába és onnaa 40 eaer lejt 
elloptak. 

— Törvénysséki hírek. Antal Mlklés éa Görbe 
Mlklés ghlmesl csángó legények összeverekedtek s an-
nak során Antal Görbe Miklóst ngy sslven szarta, bogy 
a helyniaea meghalt. A törvényszék most 8 évi bör 
lönrs ítélte Antal Mikiért. Az Ítélet aaért Ilyen envhe, 
•Ível aa figyelembe  vette, hogy Antal önvédelemből 
haaaálta bicskáját. 

_ Moiaár Imre (finánc)  Tanké János, Antal Péter 
hlDCa-de-Jesl csángók verekedés miatt állottak a tör 
vény előtt. Mind a három 16—16 napi fogháaat  kapott 

— Érteiitéi. Ârtesltem a t. köaöniéget, hogy 
MlfSIdro  Utaltam. Április 8-án érkeaem baaa. 

Samuk  Zsigmond, íbgáu. 

— Baoauaaó. Mindazoknak a barátainknak, Is-
merőseinknek, akiktől Meicurea-Ciucból való véglegeB 
elköltözésünk alkalmával aa Idő rövidsége miatt sze-
mélyesen elbúcsúzni nem tudtunk, ezúton mondunk 
Iitenhoziádot. Szántó Mihály  és családj». 

Küküllömenti bor már 12 lejtől kapható 
Holló vendéglőben, M-Oiuc. í— 

Meghívó 
A Szépvlzl Ellő Takarékpénztár Réizvénytáriaiágnak 

1036 evi maroius hó 25-en 
délután fel  3 órai keidettel 
az intézet helyiségében tartandó 

IX-IK ÉVI RENPES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó, a szavazati jogok Igazolásá-
nak siámbavételere 3 tagu bizo'-tság, a közgyűlési 
Jegyzőkönyv hitelesítésére két részvény BB kijelölése. 

2. Igazgatósági jelentés az 1936 üzlotévről. 
8. Felügyelő blsottság jelentése. 
4 Zárszámadás előterjesztése és a mérleg meg 

állapítása. 
6. Határozathozatal a 2—4 pontokra vonatkozólag 

éa a fdlmentvény  megadása Iránt. 
6. Igazgatóság és felligyelőblzottaég  újra válasz-

tása. 
7. Iaditványok. 
As alapszabályok 17 §-a értelmében a határozat-

képességhez legalább 2 000 részvény képviselete és 
12 réBBvényes személyes jelenléte szükséges. 

Frumoasa, 1936 február  hó 11 
IgKSga'óssg. 

F I T V n n «SyQebr.Stingel-fele  rövid 
L L M I / U kereszthoros zongora, tel-

jesen uj, kifog&Btalan  állapotban és 
egy A. Amberg fele  hosszú zongora 
jó állapotban. Oim a kiadóban. 2—8 

Primăria comunei Cozmeni. 
Judeţul Ciuc. 

Nr. 229-1936. 
Publicaţiune. 

In ziua de 20 Martie 1936, ora 10, în localul 
Primăriei comunei Cozmeni-Ciuc, se va (ine licitaţie 
publică conf.  art. 88—110, din L. C. P. pentru vânza-
rea materialului lemnos, esenţă molid, volum net 2069 
m. c., din parchetul No. 8 al comunei Cozmeni. 

Estimaţiunea oficială  esle de Lei 196555. 
Garanţia provizorie este 5"/,. 
Condiţiunile se pot vedea la Primăria comunei 

Cozmeni şi la Ocolul Silvic Sânmărtin. 
Iu caz de nereuşită a doua iicilaţiune se va ţine 

în ziua de 31 Martie 1936, la aceaşi oră. 
Cozmeni, la 22 Februarie 1936. 

PRIMĂRIA. 

PRIMA CASSA DE PASTRARE DIN FRUMOASA 
Bilanţ la 31 Decemvrie 1935. 

D e b i t . Cassa în numerar 41.598.— Debitorii 
4.160.499,— Imobile 33 500, - Chellueli de administ-
raţie 181.226 — Total 4 416.823,— 

Cred i t . Capital acţionar 1.750 000— Fondul de 
converziune 966.121.-- Depunerii 1.667.816 — Divi-
dende neridicate 1.207,— Dobânzii 31.679 — Total 
4.416.823,-

4— 

Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Listă de plată) 
Anyag- és erdőfetvétell  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gümbfa, gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Barţă pentru cărăuşi) 
Munkáaok nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat In buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, i totdeauna in depozit, 
legjutányosabb áron 

beszerezhetők 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

pe lángá preturi mo-
derate la 

ClBRÁRIA VÁKÁR 
Mercurea-Ciuc. 

Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Publicaţiune. 
Cassa de păstrare S. 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 inseiarea a treia 
a acestei publicaţiei. 

Ciucsângheorghiu, la 14 Februarie 1936. 
3_3 D i r e c ţ i u n e a . 

SliBJfSIflfflSHSflBBBSIKii 
Ei 

m Építkezésekhez m 
Ü j ó m i n ő s é g ű m e s z e t a 
m bármi'yon mennyiségben, ked- É i 
Ef  vevő  feltételek  mellett az 9 

Ü az építkezés helyére szállítunk, ü 
Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 

a 
V I C T O R I A m Általános Gasdasagl Szövetkezet mészüzsms, 

^ S&ndominio-Ciao (Caikssentdomokos) ^ 

FLADÓ ' 1 m h l y 4 1 1 6 s z o b*< Jon; ha, fürdő 
LLnL/U. jzo'oh, kamra, c;u ott vi rani)/, ca&y gyü 

mölc-íös, veteményes kert és meilékbe'.yiaégekbó' 
1 l a k á s : 5 szobi, konyha, kamra, fürdőszoba 
csukott veranda, kocsiszín. oagy Istálló és gyü 
mö!c*ÖR l:eritei továtbf»  iró?epek, egy hüg hrsz 
náli. mely gyermekkocsi Cim a üisdóhivataiban 

MODELL KALAPOK | 
H tia naponként uj formák  oloaó 
f̂.  árban, zu.*B"t«jCla'Ua.«t£]K ^ 

M VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
M Ugyanott kéiaiUnek mútden-
yţ nemű nAi kalapok elsőrendű 

ST anyag hosaaadaiával. Kilépik 

átalakítási a legrövidebb Idő alatt. 
Mercures-Cluc, I. C. BratUnu (Gimná-

£ siTiin)-uooa 112. es., a Serház közelében. ^ 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb es legtartósabb 
kivitelben a legjut&nyosabb 
a r a k m e l l e t t eszközöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 

ELADÓ a Trihunál mögött lévő viüanpgyedben egy 
üreste ek. Cim a kiadóban. 

Bratianu-ucca 14*2. szám alatt az eme-
leten, ket szoba, konyba kiadó. 

: A „ M U N K A " ? 
I ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT- j j 
I LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA * 
| 1935 «V janmr I én működését uj >ól megkezdette 
i Pluállalía ssúmadiBOk veaoteset, e i lenö--tlvallalja «eset, merlugek, adob n a ' l a s o k = 

etkéSBicesét a t ö r r é syea előírások sserint. — 
I Vidékiek minden megblaáaát aaonnat teljesíti, ^ 
| ninden ügpbea eljár. Jogi ügyekben ügy ve-

dünk ált a megbizók rendetkesisére. 4 — 
Köavetitjiilt háaak, T llák, telkek, mesógaadaság 

birtosok vécéiét, ela lasát vagy bérletet 

gB*@se&îatT£a»M@semsea»@îae , 
Calea Stefan-cel-Uare  2i. ssám, földsaint 

l 

! 
Háló, ebédlő és iroda berendezések 

alegegyaaeröbbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

t l y s a l o a a á l l i t t t t t í i a k k a l f 
b a • a • r • • h • t ő k : 

• i 
Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Jigodin. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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