
XLVI é v . llar«v*ft-OÍB«—Ciiií*«reá»,  <984 "julius 8 2 8 V B . 

Laptulajdonoa: 
Oiv. VÁKÁR L AJ 08NÉ 

h l i l i i uarkMiti 
B Î S Z B G H V I K T O R 

Kiadóhiva ta l : 
Tákir kttny v- paplrkerea-
•edéae Calkazeredán, hová 
• hlidetáaek bal éa eUfiM-
tial dl|ak alin ktUdanddk. 
I | ;M aaám iia Lai I.— CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, KOZQAZDASAGI ftS  TÁRSADALMI HETILAP 

Bgéaz ívre 
Félévre 

Ul 160. 
. 80. -

Negyedévre 
KBlfOldre  egy érre . 44C.~ 

Hirdetési dijak a leg-
olosóbbui «zimlttaknik. 

Eéilntok nem ad aknak via». a 
Nyílttéri közlemények 
dija aoronklnt Lal 25.— 

Magjalealk minden Tná i a.p 

A mapar képviselők munlája a parlamenta. 
A parlament rendklvü'i ülésszakában a Magyar 

Párt parlamenti csoportja hatalmas munkát végzett el. 
A legkritikusabb lélek ÍM el kell Ismerje erről a munka-
teljesítményről, bogy minden emberileg elképzelhető 
megtett a népünk érdekében. 

Az alábbiakban bemutatjuk röv'dre fogva  azt a 
hatalmas munka terUletet, amelyen semmi el nem 
kerülte a magyar képviselők figyelmét,  ami Bérelmet 
képez. 

Igyekezzünk jólndu'attal végig tekinteni ezen a 
magyar küzdelmen. Es ne felejtsük  el, hogy ennek a 
magyar parlamenti munkának eredménye, Bu'ya és 
tekintélye csak akkor ven, ha a magyar kisebbségi 
nemzet egy szívvel egy lélekkel áll a vezetői mögött. 

Bethlen György,  a Magyar Párt elnöke juniu* 
hő 27-én a zantelki Bulyos agráraérelem ügyét vitte 
a parlament elé. A zentelki közblrtoVotságnsk kisajá-
tították 139 hold földjét.  A biról forumok  fel  egészen 
a semmltőszéklg a közbirtokossági vagyont visfzaitél-
ték a tulajdonosoknak B azt mai napig még Bem adták 
vissza. 

Laár Ferenc  a költségvetési vitában szóvá tette 
a kisebbségi egyházak fu'yos  sérelmeit. Különösen a 
református  és unitárius lelkészek varnak szomorú 
helyzetben, akiknek e£bázi segélyét méltánytalanul 
leszállították. B-tj^rfrotte,  hogy amennyiben a kor 
mány nem segit r református  egyház szorongatott 
helyzeten, akkor ne legyen meg'epetes, ba kénysze-
rítve less olyan külföldi  ország támogatásához for-
dulni. ahol a reformátusok  többségben vannak. 

Gyártás Elemér  az üzleti  életben való szabad 
nyelvhasználat  ügyét tette szóvá A nemzeti munka-
védelmi törvény negyedik czakasza ugy szól, hogy a 
vállalatok kötelesek a kereskcdeiml törvény által előirt 
könyveket és egész levelezésüket romárul „ÍB" vezetni. 
A javaslatból azonban sz ,U" «ócskát törölték B igy 
románul kell a magánvállalatoknak levelezni. G árfáB 
E emér rámutatott ennek tarthatatlanságára. Ez az 
alkotmányellenes éB a békeszerződésekbe ütköző intéz-
kedés alkalmas arra, hogy Romániát a türslmet'enség 
hírébe hozza. A képviselőházban ia heves öB?zetüzé-
Bekre vezetett ennek a javaslatnak a vitája, amelyet 
végül ÍB odamédoBÍtott, hogy c upán a könyvelési mü-
veletekre vonat! 0*0 levelezéseket kell román nyelven 
lebonyolítani. 

Csikmegye  sérelmei  a költségvetési  vitában 
Az állami költségvetést a képvis8lőbázb»n Jósika J mos 
magyar képviselő bírálta. Rámu'atott arra, bogy a t r-
hak elblrhitatlanok. Rrd Mv kisiparossága már eg'Bzen 
tönkrement a terhek fokozása  miatt éB a kisiparosok 
ezrei adták vissza engedélyüket. — A földadóknál 
rámutatott a csikmegyei fő'dadó  igazságtalanságára. 
Amíg a regáti ArgeB megyéhen az első OPztályu szántó 
jövedelmét 500 lejben állapították meg, addig a Bókkal 
mostohább gazdasági vlBzonyok között fektő  Csík-
megyében ugyanezen osztályú föld  jövedelme 640 lej 
ben állapíttatott meg. Általában pedig Jifiika  nagy 
hozzáértéssel tért ki a költségvetésnek rnindan olyan 
vonatkozására, amely a magyar kisebbségi élettel 
kapcsolatos. 

Bethlen György  a magyar vasutasok  és postá-
sok érdekében  fejtett  ki állandó tevékenységet. Sike-
rült a junius 30 án lejárt elbocsátási terminust ismét 
meghosszabbíttatni. A postamesterek elbocsátásának 
ügvét pedig loterpellációban vitte n parlament elé 
Bethlen György. A miniszter még nem adott \á :>szt 

adandó vá'asztól függ  a további lépések meg-
tevése 

Gyárfás  Elemér  a hadirokkantak  sérelmeiről 
beszélt a szená'ushan. Rámutatott, bogy n kormán\o* 
16 év óta nem akarják megoldani az Erdélyben élő 
hadirokkantak ügyét. Legutóbb 100°/O os rokkantakat 
is törültek a nyilvántartásból minden Indokolás nélkül. 
A miniszter megígérte, bogy a Gyárfás  szenátor által 
felsorolt  panaszokat orvosolni fogja. 

Csupán röviden adtunk egy pár adatot abból a 
parlamenti munkából, amelyet a magyar képviselők 
végeznek, bizony legtöbbször türelmetlen légkörben. 
A magyar képviselőnek az utóbbi idők elfocult  éB 
ellenséges érzliletü hangulatával kell megküzdeni a 
törvényhozás házaiban. Nem olyan nyugodt és nem 
olyan egyszerű ez a hivatás, mint ahogy azt sokan 
elképzelik. 

Nagyon sokat könnyltünk ennek a munkának 
eredményességén, ha a képviselők maguk mögött tud 
hatják ebben n küzdelemben a romániai magyar ki-
sebbség megbonthatatlan egységét. 

Éppen ezért őrizzük mindenkor népünk között az 
összetartásnak az egységes faji  öntudatnak és fellé-
pésnek a lehetőségét, mert csak ez támaszthatja alá 
azoknak a munkáját, akik a legfontosabb  poszton, a 
parlamentben kell felfogják  az eleő vonal minden 
támadását. 

Nyilatkozat. | 
A Brassói Ltpok julius 5 iki 148 ezáma .Érdéiyi ; 

magyar tanítók tuksrestí utezása" cim alatt a Magyar 
Pari ellen, alaptalan vádakat hangoztató közleményben 
»zt Irt9", hogy Willer József  képviselő nem teljesítette 
Lórlnczy Ferer.c református,  Gazdag Miklós unitárius 
4» Kuthy J izsef  róm. kath. tanítókból álló küldöttség 
nek azon kérését, hogy a taoitók nyelvvizsgája ügye-
ben a Bukarestbe érkezett küldöttség réBzere a köz-
oktatási miniszternél kihaligataBt eszközöljön kl. E 
közleményben foglaltakkal  szemben kötelességemnek 
tartom a valóságnak megfelelő  következő tényékét 
előtárni: 

A fenntebb  megnevezett tanitók egyházi főható-
ságaiknak előre bejelentetten, hogy a nyelvvizsgák 
ügyében küldöttségileg a közoktatási miniszterhez 
színdAlozntik menni. Az egyházi főbatóargok  ezt nem 
a-arták meggáto ni, de figye.iaezteuék  a tanítókat arra, 
bogy rövid idő múlva Butan síben közös értekezleten 
fogják  magvltatni a teendő lépéseket és ezért nem 
tartják cé'szerünek a tanítói küldöttség előzeteB eljá-
rás t . A küldöttség mégis l> utazott fcB  a miniszteri 
kihallgatás ki^zközlenere W.ller Józeef  kepviseiól 
akarta felkérni,  aVl tudomásukra adta, hogy junius 
14-íkére már ki is v»n tüzv» az egyházi főhatóságok 
képviselőinek és a M igy ar P trt parlamenti tagjainak 
közös értekezlete, mely a nyelvvizsgák Ügyében teendő 
lépéseket és az állásfoglalás  minden következményét 
tanácskozás tárgyává teszi. E re való tekintettel 6 sem 
tarto'ta helyeinek a tanítói kü döttBégnek ama érte-
kezletet megelőzően miniszteii kih llgatason való meg-
jelenései és ez okból nem te jetitelte kérését. Ezt a 
felfogását  később mindenik magyar képviselő éa sze-
nátor mpgáévá tette. A kü döttaég aztán más uton 
eszközölt ki kihallgatást, melinek eredményét a küifő 
leg bsrátságos fogadtatás  folytán  tuíto tan értékelte. 
A mirlszter eklor semmféle  igeretet nem tett arra, 
hogy ingyenes nvelvtanfoly  t ».-.k»t fng  retdezni, roio* 
azt a BrsBFÓI Lapok irja, hanem azt jelentette ki, hog> 
a nyelvvizsgákra vonatkozó intézkedését változtatás 
nélkül fenntartja  Lorra való tekintet nélkül. 

Az egyházi főhatóságok  képvise'őinek és a Ma-
gyar P«rt p rlamentl tsgjainak Buke.rtstlen juniuB hó 
14 én és 15 én tartott bárom-zori értekezlete beható 
tárgyalás alá vette mlrdüzon Ithilőtégtket, melyek a 
nyelvvizsgákkal a tanerők éB islo'áink létét is ve 
szélyeetrtő következmények elbir.táféra  a koimímy 
elé tárhatók. Az értek'-zlet e ciltól beadványokba 
foglalta  azen Indokokat, melyek ez 1926. évben a 
Népszövetség elé terjesztett iskolai ptnasszal kapcso-
latosak. Az erdélyi msgyrr egyházi főhatóságok  ugyaniB 
a magánoktatási törvény teivezete ellen a N-pszövet-
séghez panaszt nyújtottak be és e panasz folytan  Daca 
volt külügyminiszter kezdeményezésére Angheletcu 
közoktatásügyi mín<szter az egyházak képv aelőlvel 
közvetlen tárgyalásokat folytatott  és a Bukarestben 
1925. évben november 6-án felvett  jagyzőköoyvben a 
törvényjavaslatnak olyan módosítását ígérte meg, hogy 
a hitVAlláüO's iskolák tanéról CBupán egy nyelvvizsgára 
köteleztetnek s jövőre csak tanfolyamok  hallgatására 
rendelhetők kl azok, akik az áUam nyelvét nem bírják, 
de a kötelező vizsga a'ul is miotesittetnek a meg-
határozott tort, illetve szolgálati évet elért vagy román 
diplomával biró tanerők. E jegyzőkönyvben fog'alt 
módosításokat az állom képviselője a N p-rövetséghez 
b-iterj"Pztettp, mplv 1926. év március hó 18 ái tartott 
Ülésén tudomásul vette, hogy a krrmány ez n módo 
altáaokknl .lényegesen enyhítette a törvényjavaslat 
panasz tárgyává tett pontjait*. 

A tanítói t ü'döttség nem Ismerte a fennti  ténye 
ket és mielőtt a kormány figyelme  azokra felhívatott 
vo'na, c-upán a méltányosság szempontjaira hivatko-
zással próbálta a közoktatásügyi miniszter engedé-
kenységét megnyerni s ezáltal alkalmat adott arra, 
hogv a miniszter pár nsppBl az egyházi főhatóságok 
közös lépésének megtétele előtt a nyelvvlzfgára  köte-
lező Intézkedésének fenntartása  iránt nyilatkozatot 
tegyen. 

Az egyházi főhatóságok  képviselőinek és a Ma-
gyar Párt parlamenti tagjainak együttes küldöttsége B 
közoktatásügyi miniszternek n<mcsek memorandumot 
adott át, hanem szóbelileg Is Igyekezett rábirnl intéz-
kedésének visszavonására, de a miniszter nemcsak 
ezt, hanem még a vizsgáknak egy évre való elhalasz-
tását ls megtagadta. A Magyar Pártnak háromtBgu 
küldöttsége ezután beadványban és szóbelileg a külügy-
minisztérium fizye'mét  hivta fel  arra, hogy a közok-
tatásügyi miniszter Intézkedése nemzetközi forum  előtt 
vállalt kötelezettségeket sért, úgyszintén a miniszter-
elnökhöz Is eljuttatta memorandumát. 

Ezen lépések megtétele előtt a háromszél megyei 
felekezeti  tanító 1B külön mozgalmat indítottak olyan 
Irányban, hogy a tanítók nyelvvlisga elótt tanfolyam 

hallgatására köteleztessenek. Ez a mozga'om ellenke-
zik azzal az álláspohttal, melyet az egyházi főhatósá-
gok és a Magyar Párt összaa képviselői és szenátorai 
a fenntlek  szerint a kormány előtt kifejezésre  juttattak. 

A kézdi—orbai tanitók pedig nyilvános felhívás-
ban azt követelték, hogy a Curtea de Apel-hez con-
tencios panasz nyújtassák be a nyelvvizsgák ellen. E 
panasznak azonban nlncB helye, mert az elemi okta-
tatási törvény módosításáról szóló törvényjavaslatba a 
miniszter belevétette a nyelvvizsgákra vonatkozó köte-
lezettséget s minthogy ezt a parlament már megsza-
vazta és az törvénnyé vált, az ellen contencios panaBz-
szal nem lehet élni. 

Ezen törvény tárgyalása során Laár Ferenc kép-
viselő mindent elkövetett a parlamentben, hogy a mi-
nisztert a nyelvvizsgára vonatkozó szakasz visszavo-
nására bírja. A leghiggadtabb hangú felszólalását  az 
ösBzes román pártok olyan egyöntetű heves támadása 
kisérte, melyhez hasonló eddig alig fordult  elő éB 
csaknem testi bántalmazás érte a magyar tarárok és 
tanitók létérdekét védelmező beszéde miatt. A Brassói 
Lapok ciike ezt a felszólalást  ,e!ő nem készített, alá 
nem támasztott kirohanáBu-nak és azt a tevékenységet, 
melyet az egyházi főhatóságok  a Magyar Parlament 
tagjaival egyetértésben a tanerők éa az iskolák érde-
keben megkíséreltek, Ckapkcdó gvámoItalanság*-nak 
nevezi s a tervszerűség és összefogás  hiányát hsngoz-
tatja éppen akkor, amikor 8 esztendő óta először sike-
rült nagyjelentőségű kérdésben az egyházi főhatóságok 
egyöntetű állásfogla'ását  létrehozni. 

M <rcurea Ciuc—Csikszereda, 1934 julius 5 én. 
Dr. Pál Gábor, 

országgyűlési  képviselő. 

Egyről-másról. 
A pénzügyminiszter tz adózó polgárság és a 

kinc-a*r kö»t! bek»* megkötendő, uja'cb 36 fináncot 
küldött a vármegyébe, akik között természetesen 
egyetlen-egy  sincs kisebbségi. Nem régi n még vagy 
16 adlszedős is küldött, ugy hogy maholnap minden 
községben n?m is egy, de két állami végrehajtó is 
lei-z. Nahány évvel ezelőtt alig 70 pénzügyi tisztvi-
selő intézte a vármegye pénzügyét és cz a 70 ember 
nagvon jó eredményeket ért el az BdószedéB terén ÍB. 
Azóta term iszeteüen felsrófolták  az adókat, szaporí-
tották a H-jemélyzetet, az lokasszó pedig évről-évre 
romlott. T-tves utakon jár a pénzügyi politika. Keve-
sebb vegrehajtó  és több pénz kellene a jelszó lsgveo, 
mert az áliam pénzügyeit nem fogja  rerdhehozni a 
sok végrehajtó. H» pénz van, végrehajló nélkül is 
fizet  a nep, de ha pénz nincs, — a végrehajtónak sem 
tui fizetni.  Most már lesz tehát reed, mert vagy 100 
vegrehsjtó és pénzboszedő fog  bennünket r-sndre taní-
tani meg pedig csak románnl, mert az uj tisztviselők 
90 ízazalékban nem irtuerik nyelvünket. Ezntán nem 
lesz m^g a lehetősége annak eem, hogy mézes-mázas 
szavakkal, anyxnyelvünkön zengjék a fülünkbe,  bogy 
űzetni  muszáj... 

Slavescu pénzügyminiszter ur. a mu't év novem-
beri.-bin Bzt hirdette, hogy a hivatalnoki fizetések  és 
nyugd jak fizetése  körül rend -t teremt. A^nint mondta, 
ez az ígéret nem Bkart, kortesfogáB  lenni a közelgő 
k> p'.ig'.'ői'aiasztásokrii. E-i valóban decemberben már 
a bó elnő fjleben  fizettek.  Januárban p°dig már 10 ike 
után kiadták a nyugdíjakat, ezzel ia Igazolandó, hogy 
a decemberi korai fizetéB  nem volt korteBfogás  és hogy 
a miniszter ur valóban komo'van rendet akar csinálni 
a fizetések  és a nyugdijak körül. No de a tempó en-
gedett. Febru'rban már áttolódott a fizetés  20-ika 
u*ánra. M*rc usban a hó végére s most már félni  lehet, 
hogy nemsokára áttolódik a következő hónapra és a 
igy lassan ott leszünk, ahol a mádl zsidó... Mikor érjük 
meg azt, hogy a mi g a z d a g országunk ÍB a hónap 
első napján rendesen fizesBen,  ahogy az másutt van. 
Elvégre nem mindegy az, ha a tisztviselő és nyugdíjas 
elsején vagy 20 lka után kspja meg az illetményeit, 
mart valóban igaz, hogy aki gyorsan ad,  az kétszer 
ad.  Fizesaen a pénzügyminiszter ur legalább ugy, mint 
nem kortesfogasból,  Decemberben és Januárban fize-
tett. Az ígéret  szép szó, ba megadják  ugy jó... 

* • 
• 

Az elmúlt hetekben egy gyűlésen nagyon érde-
kes jelszavak hangzottak el. A gyűlés színhelye Cluj-
Ko'ozsvár volt s nem kisebb dologról szónokoltak ott, 
mint arról, bogy román ember csak román embertől 
vásároljon és pénzével ne hizlalja a kisebbségeket. 
Nagyon helyes a faji  önérzetnek ez a megnyilvánu-
lása. Vegyünk példát róla ml IB és kisebbségi ember, 
kisebbségi embernél vásároljon. Talán még Igazságo-
sabb, szebb és jobb, ha magyar ember magyar em-
bert támogat  a pénzével,  de hol vagynnk mi ettói?l. • 
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Ml mindenkit talpra állítunk éa lóra ültetünk, magunk 
pedig hoppon maradnak. Hej pedig, de ránk férne, 
egy klB f e j i  S n t u d a t l . . . 

* • 
* 

Országunk külkereskedelmi mérlege romlik. A 
németek megtiltották a zöldségfélék,  olajtartalmú ter-
mények és a mustár bevitelét Roméniából, B másféle 
Arnk bevitelét pedig 80 százalékkal redukálták. Mindezt 
azért, mert állitólBg Románia nem tartotta be a meg-
állapodásokat a német áruk importját illetőleg. Cseh-
ország is magaa védővámokkal védekezik a román 
árukkal szemben éB Igy nem csoda, ba mérlegünk 
valóban romlik. Egy nagy osztrák-magyar  gazda-
sági egységnek,  apró egységekre  való bontása 
ezzel jár. Messzi van még az aa idő, Bmikor hosszas 
és veszedelmes kísérletezések árán átslkerttl hidalni 
azt a nagy szakadókot, amelyet a békeszerződések 
gazdasági rendelkezései okoztak. Ezen közben egyik-
másik kicsi gazdaeágl egység még a Baját zsírjában 
is megfulladhat...  ( K . . . ) 

A székelyek eredete ujabb 
megvilágításban. 

Irta:  dr.  Endes  Miklós  közigazgatási  biró. 
Anonymus szerint a magyarok 
Attila király jogán foglalták  el 
Magyarországot. 

A magyar történeti forrásokban  a székelyekről 
Béla névtelen jegyzője  mDe 0estis Hungarorum 
Liber"  clmü mú-e 60 fejezetében  emlékezik meg, 
mondván: „midőn a Mén  Marót  ellen Indult Usubu 
és Velek  seregükkel a Tiszán a böldl révnél átkelvén 
a korogyl révhez (3aanteB éa Szarvas közt) értek, a 
székelyek mindnyájan, kik előbb Attila  népe voltak, 
Usubu  hirét hallván, békés szándékkal elibek lovagol-
tak a fhikat  különböző ajándékokkal önként tuBzul 
adták és Usubu  serrgében első sort foglalván  el, Mén 
Marót  ellen harcolni kezdettek." A névtelen jegyző 
műve elfő  fejezetében  elmondja, hogy Scithiénak elfő 
királya Magog  Japhet  fla  volt B a nép Magog-r6] 

hivatott Jfager-nek,  akinek nemzetségéből származott 
Attila  király s Magog  nemzetségből FZármarott Ugek 
Almos vezér atyja. Anonymus múrében a mBgyer 
hoofoglalás  alapjául azt jelöli mer, hogy a magyarok 
Attila  király  jogán foglalták  el Magyarországot 

A névtelen jegvző, mint Hóman  Bálint „A Szent 
László kor  Qtsta Hongarorum  és XII.,  Xi  11. szá-
zadbeli  leszármazol'  cimú forrástsnu'mánya  (Bp. 
1925.) 40. könyvlapjain megállapította, több forráBt 
használt művéhez, Regino prümi apát világkróniká-
ját csak a későbbi krónikákkal közös ősforrás,  a XI. 
századi Oesta utján haaználta. Ide vezethetők a XIII. 
éa XV. századi krónikákból Reginoból  származó öez-
szes átvételei. Anonymus műve említett elBŐ fejeze-
téhez felhasználta  az Exordia  Scitbica  néven ismert 
Justinus  kivonatot és p"dlg ennek Vatican urbensi 
variánsát a lényegesen kibővített Scytbica  leírását. 
A honfoglalásra  vonatkozó előadását, ley a székelyek-
nek a Mén  Marót  elleni harcát ia. (50. s köv. cap.) 
felsőtiBzavidéki,  illetőleg egri egyházmegyei helyi ÓB 
nemzetségi hagyományokból merítette. Anonymus a 
székely  csatlakozást  (c. 50) élesen megkülönbözteti 
a kun csatlakozástól  (c 10). melv utóbbi megfelel  a 
Constantin  PorphyrogennetoB  „De edministrando 
imperii" 39. fejezetében  leirt kabar csatlakozásnak ; 
mig a XIII században élő hun krónika szerzőjénél 
(Kóláinál)  összekeveredtek; de Anonymus műiének 
főforrása  a XI. századbeli OeBta Hungarorum volt. 

A szakalok és magyarok talál-
kozása. 

Kézai  neve alatt fennmaradt  kivonatos Oesta 
Hungarorum  B a XIV. azázadbeli bővebb krónikák 
két  egymástól  elbatárolt  részre,  a bunok és a ma-
gyarok  történetére  tagolódnak.  E krónika első része 
a buo krónika.  Ebben van elmondva  a székelyek 
eredete  bővebben.  Elmondja Csabának,  kit a bunok 
többsége pártolt B a német anyától származott Ala-
dárnak,  ki m°llé Veronai  Detre és a német fejedel-
mek állottak. Attila  trónjáért való küzdelmét, a krim 
hi di csatát Sicambriánál,  a hunok te'jes leveretéBét. 
ElbeszMi, bogy Csaba 15 000 hunnal anyai nagyatyjá 
hoz, Honoriusboz  fu'ott  Görögországba, kl megánál 
aksr'a tartani, d° Csaba nem maradt, hanem vissza-
tért Scitbiába  atyja népéhez éa rokonaihoz, kiket min-
dig biztatott, hogy menjenek vissza Pannóniába s áll-
janak bosszút a germánokon. De még maradt a hnnok 
közül 3000 ember, kik a krimbildi  csatából  rutva 
manekültek s félve  a nyugati népektől,  Csiglame-
zőn maradtak  Árpádig  s magukat  nem hunoknak, 
hanem szakuloknuk  nevezték.  Ezek a szalu1 ok a 
hunok utódal, kik midőn  hallották,  hogy a magya-
rok  visszatértek  Pannoniábe, eléjük  mentek  Rutbé-
nia határába és együtt  csatáztak  Pannoniában, hol 
részt  in kaptak,  de  nem a pannóniai sikon, banem 
a Blakkokkal  közösen a begyekben,  bol a blak-
kokkal  összevegyülve,  mint mondják,  azok írás-
jegyeit használják.  Csaba Attila  törvéryeB fla  volt 
a Honorius  görög császár leányától született, két fla 
volt Ed  és Edumén.  Edumén, midőn a magyarok Pan-
noniába vlaseatértek, atyja és anvja nagy családjával 
visszajött. Anyja Corosmin  születésű volt. Ed Scilhiá-
ban maradt Bttjánál, Edumentől ac Aba Csaba grnr-
ráció származott Midőn Caaba Sclthláben anyja nrmes-
ségéve! hivalkodott, a bunok nemessége őt megvetette, 
mondván, hogy ő nem valódi scitha, banem idegen 
Bzármazék, emiatt Scilhlában nem kapott feleséget, 
hanem a chorosmln népből vett. 

A s z é k e l y e k hunok, de nem 
Osaba hunjainak maradékai. 

Kézai  az Anonymus által kun vezérként emii-
tett Edumént  megteszi Caaba fiává,  akit együtt hoz 
be a magyarokkal,  kik  nem mások, mint Attila 
hunjainak maradékai  éa ezeknek mentek elibe a szé-
kelyek,  kik  szintén bunok,  de  nem azonosak Csaba 
hunjai maradékaival.  Pauler  Gyula, Sebestyén  Oyula 
B követőik abból a megfontolásból  indultak ki, hogy 
Kézai által Rutbóniában a Hzékelyek csatlakoztatása 
megfelel  a Konstantin  által leirt Kabar  csatlakozta-
tásnak, arra ez eredményre  jutottak,  hogy a szé-
kelyek  azonosak  a kabarokkal,  de  mint láttuk, 
Kózsi  a Cziglemezőről  viszi oda  őket.  Gyula vezért 
illetően abban tér el Anonymustól,  hogy Anonymus 
szerint Oyula vezér az általa  megnevezett  Töhö-
töm vezér unokája,  Igy 60 évvel később élt; végül 
a blakkokat Illetően az eltérés BZ, hogy Anonjmus 
őket  tévesen Erdélyben  telepiti  le, Kézai  a hun 
trrónlka 2. fejezetében  (üidllcher 89 1.) a hun kapitá 
nyok megválasztását Kr. u 700 ra teazl, későbbi időre 
a bunok bejövetelét, Attila bosszú életű volt, a ma-
gyarok  Kézai  szerint  (L. II. c. I. Eadlicher 102) 
872-ben jöttek  be, igv állítja be Edument  Attila  uno-
kájává. Érdekes a 700. év beállítása, mert etre az 
Időre esik a monda azerlnt Kuvrat fial  vetélkedése 
miatt a bolgár birodalom Bzéteséae. 

A hua krónikára nézve Hóman  Bálint (I. m. 50 
I.) megjegyzi, hogy jiréazben Idegen forrásokra  támasz-
kodott, de vannak azonban hosszú részletei, melyek 
Bemmiféle  Idegen forrásra  nem vezethetők vissza; a 
megállapítható,  hogy a hun krónika  szerzőjének 
egyik  főforrása  a Oesta Hungarorum  vala a a hun-
magyar arono-ság gondolatát, ami Ánonymusnál tel-
jesebb alBkban jelentkezik, mint a hun krónikában, e 
XIII. Bzázsdbell iró egvszerüen átvette az ő-forrásból, 
ezt pótolta Jordanes,  Viterbói  Oottfriednek,  Isido 
rusnalr Attilára vonatkozó leírásával H a magyar tör-
ténetből átvett a a hui korba átvetitett eseményekkel, 
igy kapitányválasztás, dunántu i csaták. A befaiező 
részben (Budai krónika 31—33-, K°pes krónika 69— 
71. 1.) a krónikás összekeverve a székelyek és Csaba 
népe történetének ném-ly moti urnáit, ezek honfogla-
láskori caat'nkozásáról szól a régi G -sta nyomin. (Hó-
man id. m. 58. 1) A korunkba  jutott  Kézai  féle 
Oesta a Budai  krónika  családja  által  hívebben 
megőrzött,  bővebb szöveeü XIII.  századbeli  Gesta 
krónika,  mely 1270 és 128Q kőzt  keletkezett  min' 
ezt Domanovszky  megállapította, melv a hun kró-
nikát  illetően  bitelesnek,  igv a székely  eredet 
kérdésben  is annyiban fogadható  el, amennyiben 
Anonymussal egyezik  di a XIII. századi GestálnaV-
szerzője Kézai Simon r% m»g kell jegyeznünk, hony 
Anonymus és Kézai  egymás művéről  nem tudtak. 

(Folyt, köv.) 
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Közérdekű közlemények. 
Dr. Pál Gábor országgyűlési  képviselő  az 

alábbiak  szíves közlését  kéri: 
1- Ciikmegyében az őszi vetések a tél folyamán 

legnagyobb részben elpusztultak éa azokat kl kellett 
Bzántsni, minek folytán  a gazdákat Buljoa károsodás 
érte. Többen arra hívtak fel,  hogy e károk elmén a 
földadó  mérséklése iránt a gazdák érdekében bnadvány-
nyal forduljak  a pénzügymlnlezterumboz. Tájékoztatá-
sul közlöm, hogy az egyenes «dókról PÍÓÓ törvény 
69. cikke és e törvény végrehajtási utasításának 223 
cikke értelmében adó'eengedésnek csak a teljes évi 
termés megsenmieüléBe efcetln  ven helye. E;en sza-
bályok szerint részleges kár nem »d jogot Fdólercge-
déBre és Így az erre irányuló beadvány teljeBen kilá-
tástalan volna. 

2. Uiból felhívom  a hadirokkantak, hadiözvegyek 
és árvák figyelmét  arre, hogy mindazok köztilöt, akik 
a Monitorul Oficial  1932 évi szeptember 10 iki 212. 
számában kihirdetett törvécy értelmében njugdijhoz 
tarthatnak Igényt, de azt valamely okból nem kapják, 
folyó  év szeptember hó 9 lg még jelentkezhetnek nyug-
díjjogosultságuk elismerése Iránt. 

A háborúban eltűnt katonák hozzátartozói, akik 
BZ eltűntnek későbbi elhalálozását bármiféle  módon 

Igazolni tudják, ennek megállapítása Irént az Illetékes 
bírósághoz fordulhatnak  ugyarcsek ez év ezfp'ember 
9 lg mindazon kedvezmények igényhevétele mellett, 
melyeket a Monlt. Oficial  1932. évi december 12-lkl 
számában kihirdetett törvény biztosított. 

3 Gyárfás  E'emér szenátorral együtt a knzbirto-
tOBaágok felett  felügyeleti  jocot gyakorló Nemzeti 
Szövetkezeti Hivatalhoz beadvánnyal fordultunk  azon 
Intézkedések ellen, amelyek a közbirtokosságok jöve-
delmeivel való szabBd rendelkezést gátolni aksrják. A 
beadvány reámutat arra, hogy MmdBche InFpektor azon 
segélvezéaeket. melyeket közbirtokosságok róm. kath. 
egyházközségek részére szabályszerű határozattal meg-
szavaztak, , a jövedelem elfecsérlésének"  nevezte é« 
ezen összegeket a költségvetésből törülte. Ugyanezen 
Inspektor a borszéki közbirtokosságnak írásban hagyta 
meg, bogvba jövedelem-feleslege  van, akkor először a 
görög keleti egyházat köteles segélyezni. Ezek az In-
tézkedések a magántulajdont képező közőa vagyon jöve-
delmei felett  való szabad rendelkezés jogát sértik éB 
a beadvány e jog reFpektáláaára kér megfelelő  Intéz-
kedéseket. 

4. Ugysrcsuk beadványt nyujtottunk be a hadügy-
minisztériumhoz és abban előadtuk, bogy Calkmegyé-
hől katonai szolgálatn b»hivolt számos ifjút  gyárak-
hoz éa nagyobb megánbirlokorothoz munkára rendel-
tek kl, Bhol Paj át ruhájukban a szülők pénzbeli támo-
gatására szoru'va hépapok óta dolgoznnk, mialatt mező-
gazdaságból élő Bzii'őik gyermekeik munkáját nélkü-
lözni kénytelenek. K-írtlik, hogy a?ok az Ifjak,  akik a 
fenti  munkálatokra kirendeltettek, ez alul BÜrgősen 
menteslttessenek. 

5. A közsrgi tanácsok jogezerinti tagjainak kine-
vezése ügyiben panaszok merültek fel,  hogy némely 
községben nem a legtöbb hívővel biró egyház lelké-
szét nevezik ki hivatalbell tagnak és bogy az elemi 
oktatás képviselőjéül is a községi viszont okkal nem 
ismerős állami tanitók neveztetnek ki. Ez ügyben tájé-
koztatóiul közlöm, hogv « közigazgatási törvényt mó-
dosító és a Monitorul Oficial  ezévi márc'us 18 iki 65. 
Bzémában kihirdetett törvény akként rendelkezik, hogy 
a községi tanácsnak hivatalból t»gja a lelkész és a 
tanitó, kiket a prefektus  nevez^kLa a kinevezést nem 
köti feltételekhez. 

Merturea-Ciuc—Csíkszereda, 1934 junius 5-én. 

jb^Puszlutjon  a poloska/ 

K FUT 
' ^ megszünteti 

az éjszakai  kínszenvedést 

UTÁNZAT. 
A városi tanács megalakulása. 

A jun'us 24-én megtartott választások alkalmá-
val, amint Ismeretes, a 28 tBgu városi tanács képe 
ugy ala! u't, hogy a megyar listáról 17 és a román 
listáról 11 t.iDáceos került a város élére. Ebez kine-
vezték a hivataifceii  tagekat ff  p t d g : Spiiu Tudor 
áll. glmn. igazgató, Stefabla  C'CBLCÍB hértarlásl isk. 
igazgató, han Bona» gör. lel. Ji-kétr, Vasiie Chele 
áll. el. iskola igazgató, Cltment Lunţuciu gör. kath. 
egyház képviselete, Kozán Imre gnd Limara képvi-
selete, Biró Fcretc róm. kat. pleb: i;-. Az igy össze-
állított tanresot f.  ev julius 6-ára bivta össze Caik-
vá'm^gye fóiepácja  alaku'ó és po'gármeBter választó 
gyűlésre. 

Az alalu'ó városi tanács gyűlés korelnöki tisztét 
R Htjnod Jizsef  tanácsos foglalja  el. A tanács első-
sorban dönt az ösBzeftrhetetlf-nségj  esetek felett  és 
minden tanácsost igazol. A főirpán  eEután beveszi a 
megválasztottaktól az eBküt. 

Következik program szerint a polgármester, vala-
mint a három helyettes polgármester megválasztása. 
A titkos választás megejtse során Faroga Viktor éB 
Dr. Diradlcs Félix 16—16 egyejló szavazatot kapott. 
M után a polgármester jelöltek egyike sí m kapta meg 
a 2,'a ad többséget, Igv a polgârmeater Bzemélyét a 
belügyminiszter fogja  kinevezni. 

A háron helyettes polgármester szintén titkos 
szavazással választatott. Ennek során Bikó Kálmán 
kapott 29; Holló Gibor 22 ; Dr. E ótt Peter 18; Biró 
JizBef  12; Btrminn József  9 szavazatot. Miután a 
szükséges V,  ad többséget csak Bikó KVmán nyerte 
el, Igy a mtsik két h^iyettsa priraár kinevezése fölött 
is n belügyrainiíztT fog  dönteni. 

Lakás kiadö azonnal. Str. Stefan-cel-
Ware No. 22. földszint,  3 szoba, 1 
fürdőszoba,  1 konyha, kamara és 
mellékhelyiségek, esetleg istáló is. 
Érdeklődni a Vákár üzletben 
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Csikvármeffve  Turista Kalauza és Térképe. 
Irta- Tusnádi Élt he* Gyula dr. egyetemi magén tanár, 

m Ur. kormányfőtanáoaoi. 
A .Csiki  Lepok"  22. azáma m&r ismertette s 

Vámszer Géza főgimn.  tanár szerkesztésében megje-
lent csiki turista kalauzt. 

A Bok szomorú hir között végre egy üditő és fel-
fríssltő  ténykedés, mely a lemondás éa a sülyedés 
helyett a felemelkedésnek,  az élniakarásnak, az acélos 
akaratnak és az Idók szavának kétBégtelen bizonyítéka. 
Maga a kalauz csak külső bizonyítéka a rendkívül üdvös 
éa sikeres szervezkedési mozgalomnak, melynek célja 
Csikmegye gazdag természeti kincseinek feltárása  és 
az idegenforgalom  fellendítése. 

Egy pár évtizeddel ezelőtt Csík természeti kin-
csei még csak abból áMottak, bogy volt egy Tusnád-
fürdőnk  és volt egy Borszékfiirdőak,  mely fürdők  nyá 
ron vendégül láttak egy pár pesti és valamivel több 
erdélyi és székelyföldi  családot. Akkor még a békési 
szoros, a Gyllkostó, aa Egyeskő, a kászoni ásványvizek, 
az Uzvölgy és a többi természeti gyönyörűség a kül-
földiek,  Bőt a vármegyeiek előtt is Ismeretlenek voltak. 

Igen nagy helyi eseményszámba ment, amikor 
Pásztory  István engem megkért Zsögödfürdő  leírására 
éa a kis füzet  nyomtatásban meg is jelent. Ennél több 
nem ls történt, pedig akkor a vármegye magánjavaiuak 
Igazgatósága könnyűszerrel megszervezhette volna a 
turisztikát, kiépíthette volna saját erejéből az összes 
turiatautakat, megépíthette volna a turistaházakat és 
a fürdőket.  Mindezt jóformán  a mellényzsebéből, mert 
biBzen fája  bőven volt, a többi pedig kitelt volna egyet-
len erdejének eladásából. 

Tévedés volna azt hinni, hogy ezt akkor egyesek 
nem látták. SíjnoB, hogy CBak egyeBek látták. A háború 
előtt egy p\r fiatalnak  kéBB programmja volt Cslk-
megye minographlájának megírására és a turisztika 
felkarolására.  A hazáért hősi halált halt vitéz Pap Béla, 
az 1925 évben Budapesten hirtelen meghalt csíksze-
redai Korács  József  dr., a minden jó és közhssznu 
iránt togékonv néhai T. Nagy  Imre és én, komoly és 
határozott ígéretet kaptunk a vármegye akkori vezető-
ségétől, hogy munkánkban anyagilag erőteljesen támo-
gatni fognak.  Fejér Sándor alispán már határozott jóin-
dulattal fogadott  minden életrevaló éB a fejlődést  biz-
tosító tervet. A jégkéreg ekkor már olvadni kezdett. 

A munka már meg ls kezdődött a monogrsphia 
előkészületeivel. A háto'u azonbsn kiütött, a szer-
kesz'őtég szétrobbant és Kovács  a ciki monogrepbiák 
helyett magyarországi morographlákat irt. Igy maradt 
el a második, modern caikl Orbán Balázs ezelőtt husz 
évvel.. 

Én nem codUkozom azon. bogy most helyettünk, 
a benszülött csíkiak helyett .idegenek"  szervezték 
meg a csiki turisztikát éa adták ki a kalauzt. A c'kísk 
o'.t nőttek fel  a hegyek között, megszokták a fenyőket 
és a sziklákat. Szeretik nagvon hazájukat, de turisztika 
BZ mpontjából n>'m értékelik. Nekik a begy nehéz, ke-
mény munkával ad kenyeret, ami elveszi a kellemet 
és édességet belőle. Az őstermelő különben sem ren-
delkezik azokkal a tu'ajdonaágokkal, amelyek a ter-
mészeti szépségek üzleti kihasználása iránt fogékonnyá 
tennék. 

Minden elismerés és köszönet megilleti tehát 
Vámszer  Géza főgimnáziumi  tanárt éB lelkes munka-
társait, akik a mai rendkívüli nehéz viszonyok között 
rövid pár év alatt Csik természeti szépségeit hozzá-
férhetővé  tették, téli sportot teremtettek, turistHháza-
kat éa turistau'akat építettek éB az idegenforgalmat 
feltűnően  fellendítették.  Majd ha több pénzt lát a szé-
kely a turisztikából, hamarosan ráeszmél arra hogv 
mit érnek a hegyei, a vizei, a fürdől  éB a gyógyhe-
lyei. A turisztika kulturát és pénzt hoz, emellett egész 
ségessé és edzetté teszi a népet. Turisztikát csak kul-
turális népeknél láthatunk, de ott aztán okvetlenül 
látunk. 

Jó éa üdvös munkát végzett Vámszer  Géza, Bu-
szek  Gyula, Bartalie  Ágoston, Bányai János ós Frank 
MiklÓB, mikor tömören megírták C«ikmegye földrajzi, 
éthajlati, földtani  viszonyait, ismertették természeti 
klncBeit, történetét, kiránduló helyeit, fürdőit,  kilátóit, 
menedékházait, műemlékeit, mező- és erdőgazdaságát, 
iparát éa kereskedelmét. Lsgyen ott ez a kalauz min-
den Irnl-olvasnitudó székely asztalán éa tanulja meg 
szűkebb hazájának leírását, mert bizony-bizony még 
ma is sokan vannak az őslakosság  kőzőtt,  kik  sem 
Írásban,  sem képben,  sem természetben  nem isme-
rik  á sokszor  vérrel  áztatott  és verejtékkel  kenye-
retadó  drága  őshazát!  Ez pedig sulyoa bUn, mert 
csak azt tudja igazán szeretni éa értékelői hazáját, 
aki Ismeri 1B 1 

Kivánatos, hogy a kalauz minélnlőbb — már a 
turisztikát kedvelő szászokért IB — német nyelven éa 
lehetőleg bővített tartalommal éa térképpel kiegészítve 
jelenjen meg. A vármegye közönsége ezt azzal aegiti 
elő, ha a most megjelent kalauzt minél nagyobb pél-
dányszámban megvásárolja. .Ezáltal lehetővé teszi a 
második éa a harmadik kiadást gazdagabb tartalom-
mal éa bőségesebb Illusztrációkkal. 

Faltüoő, hogy a gyergyószentmlklósi éa általában 
a gyergyói adatok hiányosak éB szűkösek I Ha ennek 
ismét a széthúzás as oka, nagy hibát éa súlyos bűnt 
követnek el a gyergyóiak, ha külön utakon akarnak 
járni 1 Magértés éa összetartás legyen a jelBzó ugy a 
politikai, mint a gazdasági éa a kulturális célkitűzé-
sekben I 

Kitűnő bivalytej kapható 
a „Zöldfa"  vendéglőnél, Csíkszere-
dában. (Kaszárnya mellett ) 

A Magánjavak ügye a parlament előtt 
(K . . . ) Titulescu külügyminiszter végre beter-

jesztene a parlamentnek a ciiki magárj ivák egy kis 
rÓBzének visBzabdására vonatkozó törvényjavaslatot. 

Tudvalevő dolog, hogy a magánjavakat 1922-ben 
az állam javára az akkori kormány elkobozta ás állam-
vagyonnak nyilvánította. A vagyonjogoBuitak ebbe aB 
intézkedésbe nem nyugodtak bele, hanem előbb itthon 
visszaköveteltek a vagyont s mikor a visszakövetelést 
minden belföidi  fórum  elutasította, az arra llletekesek 
a genfi  népszövetséghez folyamodtak  panaazukkal. 

A népszövetaég hosszas tuzavona után, a vagyon 
egy kis reszének viaízaadasaban megegyezett a 
roman kormannyal esamoBt beterjesztett törvény-
javaslat enne* a megegyezésnek akar llkvldsciója lenni. 

Baj van azonban a kréta körül. Titulescu külügy-
miniszter a törvényjavaslattal együtt beterjesztette a 
uepazOvetaegi japan eiőadó jelenttset is, amelyben nem 
kevesebb van, mint ae, hogy a megoldaanak ea a 
formaja  nem jogi, hanem gyaaorlat i oseiek-
meny, amelyet a roman Kormány előzekeny-
sege tett lehetőve. Ezzel szemben tehát a ma-
ganjavak vezetősegenek köteleznie kell magat, 
hogy minden további kőveteleatöi eláll. 

A gyakorlatinak  mondott megoldás végered-
ményben tubát mégis csak jogi megoldás lesz, mert 
a magánjavak vezetőségének le kell mondania a va-
gyon többi részének vUseakövetelési jogáról, amivel 
lulajdonképen BzenteBiti ÍB az eddigi igazságtalansá-
gokat. Vagyis a magánjavak vezetőaége egy tál len-
cséért eladná, ezek szerint — eleőszülőtti  jogát. 

Nem akarunk elébe vágni a fejtemanyeknek,  mert 
teljesen megbízunk  dr  Pál Oábor és társai böl-
cseségében s hisszük,  hogy nagy felelősségük 
teljes tudatában  a lehető  legjobbat  fogják  csele-
kedni,  de ugy hisszük, hogy a nepnaövetabg asztalá-
ról lehu.ló kenyérmorzsákért még Bem lehet lemondani 
egy o yan vagyonról, amelyhez való joga a Cilki szé-
kelysegnek, a roncsok visszaadásának feltétele 
által már a népszövetség és a román kormány által ia 
eo ipso elismertetett.  Amit erőszak  és önkény el-
vesz, azt mindig vissza lehet szerezni, de amiről 
önként  lemondunk,  az őrökre  elveszett. 

Az ipartesteslülBt ötven érés ülepe. 
Mercurea-Ciuc—Csíkszereda és Vidéke ipartestülete 

1984 julius 1-éu tartotta meg alapításának lílszázados ünne-
pét. Ez alkalommal szentelte fel  a testület a mercurea-ciuci, 
csíkszeredai Adamicza testvérek kézimunka üzlete állal ké-
szített gyönyörű zászlót. A zászló piros és kék nebéz se-
lyem. Egyik oldalán a város címere, a másikon az iparos 
jelvények elhelyezve ízléses hímzésű díszítésben, művészi 
elrendezésben. 

Az ipartestület 50 éves ünnepét megértő szeretettel 
fogadta  ennek a városnak és vidékének egész társadalma. 
Impozáns, nagyvonalú és méltóságteljes volt a télszázados 
múltnak ez a megrögzítése, amelyhez nem élhet fel  a hét-
köznapok szennyes hullámverése. Bensőséges, szép ünneppé 
tette az alkalmat az egész társadalmunk egyöntetű meg-
mozdulása, amely tanúbizonyság volt a kisiparosság testü-
leti élete iránti elismerésnek is. 

A csíkszeredai ötven esztendős ipartestülethez, az 
abban meghúzódó és nehéz életharcát vívó kisiparossághoz 
nemcsak a vármegye és város bozta el jókinánatait, de ve-
lünk ünnepelt az egész erdélyi kisiparosság. Tizenöt ipar-
testület küldöttségekkel, husz ipartestület a legmelegebb 
érdeklődéssel vett részt ezen az ünnepen, amelyen jelen volt 
Szabó Béni képviselő, a romániai magyar kisiparosságnak 
ez a kiváló, tehetséges vezére is. 

Az ünnepség bevezető része zászlószenteléssel kezdő-
dött. A l)r. Balogh Lajosné, Gál Ferencné, Orünberg Má-
tyásné, Dr. Hirsch Hugóné, Dr. Tetű Aurélné, Dr. Otetea 
Valérné és Dr. Zakariás Manóné zászlóanyák által félkörbe 
fogott  zászló az ezen alkalomra készített hatalmas díszsá-
tor ünnepi emelvénye előtt van felállítva.  Biró Ferenc főes-
peres, Ylad Izidor és Takács Károly a különböző felekeze-
tek szertartásai szerint megszentelik, megáldják a zászlót. 
Ezután következik a zászlószegek beverése, amelyeknek 
sorát Dr. Otetea Valér lőispán nyitja meg. A zászló előtt 
példás rendszerrel pereg le az ünnepségnek ez a felemelő 
része, amelyben frappáns,  szellemes jelmondatok figyelmez-
tetik a kisiparosságot a zászlónak erőt, összetartást, békes-
séget és testvériességet jelentő értelmére. A zászló előtt 
egyesületek, a hivatalos világ, a testvér társulatok, a csiki 
kisiparosság jóbarátai vonulnak el. Mind olyanok, akik év-
tizedei figyelik  a csíkszeredai kisiparosság kulturális életét, 
szervezett munkáját és érdemesnek látták, hogy az ünnep-
ségbe lendítő erőt, jószót hozzanak a személyes megjelené-
sükkel is. Nem tartották hiábavalónak megjelenni a kisipa-
rosság között, hogy biztatást adjanak a jövő küzdelmeire. 

Bár megértené a csiki kisiparosság, liogy ezzel az 
örökké emlékezetes, hatalmas együttérzéssel visszaadott zász-
lóban benne zsong az egész társadalmunk szeretete, az ed-
digi munkát megbecsülő és további összetartásra buzdító 
figyelmeztetője.  Bár ebből a tartalmas és mindenki által 
elismert, szivbemarkoló zászlószentelésből lelket merítene az 
összesség arra, hogy csak az összefogó,  egységes és békés 
munkának van jövője. 

A zászló megszentelése után, az ipartestület udvará-
ban elhelyezett díszsátor mintegy hatszáz főnyi  közönsége, 
az ipartestület ünnepi díszközgyűlését hallgatta végig, ame-
lyet Biró József  elnök román-magyar nyelvű megnyitója 
vezetett be. Ezután Dr. Zakariás Manóné a zászlóanyák 
nevében átadja és Iiészegh Viktor titkár a kisiparosság nevé-
ben átveszi a zászlót. Balogh Lajos dr., ipartestületi ügyész 
ezután mélyen szántó és költői magasságokban szárnyaló 
gondolatokkal beszél a zászlóról. A beszid lelkes szavai 

megtöltik a levegőt ünnepi hangulattal és a lelkeket az ösz-
szetartás magasztos érzésével. 

Ezen alkalommal nyújtja át Szabó Béni képviselő 
Apponyi Károly, Bartha József,  Hajdú János 50 éves mes-
tereknek és Hodossy Kálmán villamos müvek igazgatójának 
királyi kitüntetését, — valamint az ipartestület művészi 
kiállítású emlékérmét. Rendkívül megható és felemelő  volt 
az ünnepségnek ezen része, amelyen a munka tiszteletét 
húzta végig a közgyűlés. 

A következő meBteravatást Frank Miklós mérnők tar-
talmas beszéde vezeti be, amellyel átveszi az ipartestület 
nevében a Cseh István mészárosmester által ezen alkalomra 
adományozott és Koczkás Béla építész által tervezett gyö-
nyörű céhserleget. 

A céh szokásai szerinti mesteravatás a mult tiszte-
letét kivánja dokumentálni, amikor megeleveniti a céhbeli 
összetartást, becsületét annak magasztos erkölcsi rendjét és 
az abban rejlő erősségét. Oda állítja a ma kisiparossának 
a régi jó világnak ezt B szervezetét, amelyben évszázado-
kat élt át a kisipar. A céhnek is éltető alapja az össze-
tartás volt. Á keret megváltozhatott, de nem változott azóta 
sem a lényeg, amely minden életnek forrásául  az egységet, 
az épitő szeretetet jelöli meg. 

Az ipartestület díszközgyűlése tiszteletbeli iparosmes-
terekké avatta Faroga Viktor polgármestert és Hészegli 
Viktor ipartestületi titkárt. 

A díszközgyűlés befejezéséül  Biró elnök köszönetet 
mondott a zászlóanyáknak és átadta a testület jubileumi 
emlékéül egy-egy plakettet. 

Az ipartestület fennállásának  50 éves ünnepét köz-
ebéd zárta be, amelyen számos felköszöntS  hangzott el, az 
ujabb félszázadok  telé indulás buzdításául. 

MOST JELENT MEG 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemzetnevelő munka 

U. J. Exner dr.: FÉRFIAS ÉLET, 
Angolból fordította: 

ALBERT VILMOS fflglmn.  tanár. 
Ára 25 lej, ehhsz Jön vidékre d.b.-ként 3 lej portó. 
Kapható Vakarnál és a fordítónál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Majláth püspök városunkban. Gróf  M aj-

láth G. Károly, az erdélyi katolikusok f  nköltlelkü, 
szeretett főpásztora  f.  hó 2 án Dr. Koepf  István Bzat-
mári teologia! tanár éa Caenkey Ágoston diakónus ki-
Béreiében váro-unkb» érkezett. Itt jul. 3 4 6B 5-én 
tanárok, tanitók és városi férfiak  számára le b gyf  kor-
latot rögtönzött, melyen neharyan Brassóból es Há-
romszékről ls résztvettek. Dr. Koepf  Ist'.án, a becal 
egyetemen végzett, nagy tudásu fiatal  teologiai profesz-
szor rendkívül érdekes, okos és megkapó beszédek 
égisz sorában mutatta be az örök igazságok páratla-
nul vonzó szépségét, AZ emberi lelket s ezzel együtt 
az egész földi  életet átalakító és újjáteremtő erejét. 
Az emberi lélek Isten utáni olthatatlan vágyáról, a 
kegyelmi életnek bent a lélekben éa kint a világban 
egyaránt mondhatatlan megnyugvást, derűt, békét, örö-
met ára-ztó voltáról, a bünbánatról, a szentmiseáldo-
zatnak fönségéről  és mély értelméről, a kat. akciónak, 
máskép a világi spostolkodásnak régi példáiról és mély-
séges alapjairól Bzóló' fölemelő,  vonzó, hóditó gondo-
latai feledhetetlenek  leBznek. A lelkigyakorlatokat a 
résztvevőknek közös szentáldozása fejezte  be jul. 6-án, 
a hónap elBŐ péntekén, mely alkalommal a Főpásztor 
— a régi rugalmassággal és lendülettel — néhány 
meleg szeretettől sugárzó, egész életprogrammot nyújtó 
szót intézett a jelenlevőkhöz. Ószinte hálával gondo-
lunk a jóságos Fópisztorra, aki nekünk e kegyelmek-
ben gazdag, szép napokat megszerezte. Kár, hogy szé-
lesebb rétegekben nem tudták s igy többen nem ve-
hettek réBzt azokon. A Páspök ur vasárnap, jul. 8 án 
a főgimn.  kápolnájában megkapó szertartás keretében 
szentelte pappá Kosza Jizsef  csikkarcfalvi  szüle-
tésű teologust, a főgimn.  egykori diákját. D. u. Udvar-
helyen át visszatért székhelyére, honnan az Egyház-
megyei Tanács UléBe után üdülés cá'jából külföldi  útra 
megy, Áldást, kegyelmet hintő utján mindenhová ra-
gaszkodásunk és szeretetünk kíséri Erdély jóságoB lelkű 
nagy püspökét. (—t ) 

— Dr. Baráth Béla konferenoiai  juliua 12-, 
13- és 14-én. Dr. Biráth Béla pápai kamaráB, a ki-
váló hitszónok, akit a mu't eBztendel saentbeszédeiről 
olvan előnyösen iamer a közönségünk, most, juliuB 12, 
13 és 14 én este 9 órai kezdettel beszédeket tart nők 
és férfiak  részére. Baráth Bála konferenciái  előkészí-
tik városunk szülöttének Nagyon tisztelendő J a k a b 
László ujmlsésnek a prlmicláját, amely julius 15-én 
leBz a helybeli plébánia templomban. 

— Heghalt Szombati Siabó Is tván. Az er-
délyi magyar Irodalomnak, a romániai magyarságnak 
mélységes gyásza var. Ju'ius 3 én megb »lt a buda-
keszi tüdőbeteg szanatóriumban Szombati Siabó 1-tván 
<» lúgon! református  költő pap. Fiatalon, 46 éveB kérá-
ban ragadta el a halál nz erdélyi magyar irodalomnak 
As egyházának ezt a kiváló értékét, akt Argliaban 
végerte teologiai tanulmányait s akinek költészete az 
emelkedett lé'ek legszebb megnyilatkozásából való. 
Halálát egéss Erdély magyarsága őszintén gyászolja. 
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— Halálozás. Julius 3 in meghalt városunkban 
Özv. Biró Itnréné az. Török Teréz, 88 évea koriban. 
E hunytban Biró Ferenc eBperea-plebánoa édesanyját 
gyászolja. 

— Nagy József  bankigazgató gyásza B 
Nigy Józsefet,  a Transsylvania bank Igazgatóját ép 
c.'tládjlt FU yoB gyász érte. A városunkban ÍB jól le-
mart családot évekkel ezelőtt Tordára helyezték el. 
Most a Ziltán nevü 20 évea fUTorda  határában ju'iua 
2-án vHiláhZ fegyverével  fejbe  lőtte magát A család 
iránt általános részvét nyilvánul meg. 

— A katolikna Legényegylet t- hó 9 én (hét-
főo)  OBte 9 órakor rendkívüli gyűlést tart a közbirto-
kosság székházában. Felhívom a tagok figyelmét,  hogy 
teljes számban jelenjenek meg e gyűlésen, melyet több 
aürgőa intézkedés megtétele végett kellett összehívni. 

Dr. Nagy  András  elnök. 
— Aa E. K. E. osikszéki oaatalya f.  hó 29 én 

rendezi meg a szokásos A'anÉus kápolnai  ünnepséget 
a környékbeli lakósság részvételével. Részles műsort 
később közöljük. 

— A vármegyéből . FarkaB Tamáa éa Oáspár 
rasdarasl lakósok súlyosan megverték Szat ó Pete r nevü 
haragosukat. A csendőrség ügyüket áttette BZ Ügyész-
Béghez. 

LAszló József  ciceui—csicaól gazda ker jében be-
súgás foytán  400 drb. dohán; palántát találtak. Lász 
lói 15 ezer lejre büateiték, azonkívül letartóztatták ée 
átAdtá'c az ügyészségnek. 

Makkai Erzsébet 47 éves vulea-slrambal—tekerő-
pataki Idegbeteg leány veronállal megmérgezte migát. 

Iacz » Bjla és János Ignác hrmasenl-i—m?nasági 
lakósok több betör ist vittek végbe. Loptak I^cze J i 
nostól, Irtván Jiaostól, Likatos Miklóstól, Csiszer Lá-
zártól. Letartóztatták. 

Koródi András tnsnad noui—ujtusnádi lakún III ik 
elemhta, Annii nevü kislánya BZ egyik malacuk fülébe 
p ros ós zo,d zsinórt búzott. A csetidőrSrmester kifo-
gást euinlí ellene, miután a szürke alapszínű mâine a 
fenti  szlnektal n migysr nemzeti szint viseli. 

— Törvényszéki hirek. Lázár József  r»cu'i— 
rákosi kéraakedőnéi vizsgálatot tartottak hónapokkai 
ezelőtt. Megállapítást nyeri, hogy a pálinka szam'árr. 
nem könyveitek rá az aznopi számiakat. Ez.ri 30C0 
lej birsá;rt ítélték. Fjllibbezée folytán  került az ügy 
a törvényezelbez, amely jóváhagyta ezt a büntetéBt. 

K<tó Jjzeefaé,  György Erzsébet eslţnâc aacdo-
minic:—<zentdomoko*i lakótokat tiltott palink hfőzts 
miatt 15—15 nr.pi elzárásra ítélték. Ezen a helyen 
emUtjük meg, hogy dscára minden intelemnek, ame y-
ben kérjük népinket, bogy óvatodjék a tiito'.t pilinka 
főzásLÓl,  migis a mutt héten a csendőr jég 16 pálinka 
főző  üstöt kobozott el. 

— Cserkészeink Mamaiaba u taz tak . A hely-
beli cjerliófic  ;apat 17 tagja u Fekete tenger melletti 
Mamaiaba utazott az orsagos cserkész táborba. 

— A szekely deszkások ka lva r i a j a Bra-
şov—Brassóban. A napokban R-Bzegh Ign c és 
György I lés siculeni—msd f  ilvi deszkát szállító fuva-
rosokat Brt-or—Brassóban lefogta  C-isté 8 efan  nevü 
rendőrségi kóz'í . A székelyeket a fópostárj  vjzette, 
ahol Riducaa Gighilearu pos afőnök  jegyzőkönyvet 
vett fal  sz esetükrő . Megállapította, hogy a szftkelyok 
rendszert B-n csalják a paalát azzal, bogy szektrükön 
áru; szállítanak haza a cáikl kereskedőknek. Ezért 
15—15 eztr lej pénzbírsággal Bujtotta a székelyeket. 

— Hat caiki vasutas megkap ta a végleges 
elbocsátást Juo us 19 én 16 magyar vasutast alli 
toltak a br-tsor—briasói fegyelmi  bíróság elé az állam-
nyelv nemtudása miatt. Ezek közül most 6 megkapta 
a vdgUges 9:bociátását. 

— Elvi t tek a párnái t . LABZ'Ó Dénesoé szül. 
Páter Anna imperi lakós jelentést tett a Migyar Párt 
irodáján, bogy néhány száz lej adóhátralékaban 10 
drb. p'iraáj^t vitték el. 

T u r i s t a s á g . 
Az E K. E f  hó 15 áo, vasárnap az Egvenkő-

höz rend z kirandu'áat «u'.obuiszíl. (Vez-tő: Mi'h-
Jizs f)  To7hbbá a ra1 o-i Ci:T«y-kuriâboz ls. (Vezető: 
Vá-ns.ser Inrrf.J  J deűtkuini lehet a vezetótnul vagy n 
D irr-iizietben. 

S a v a n y u " b o r t , fő.-g  az 1933 évi terme-
lésű aavanyfcásizü  bort kedvezően megédeBiti a 

D = 3 é p s L t i " b e r T r i z 
Kiph*tó vend glókben és fú-zorüzletekben.  m 
Főrtktár: Poto tzky Jozaef  Csíkszereda. I 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyaieröbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

+ n e l y ® a U i a i l l i t c t t i u k k i l # 

w 

l 
• 

! 
b e a a e r e a h e t ö k 

N a g y G. J ó s z e f  asztalosnál, Zsögöd . 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 

i • 
I 

I n s é g a k c i ó 
vezetőségéhez BZ alábbi adományok érkeztek be: 

Dr. Buzás József,  Száitó Albartné, dr. Debu 
r.arlené és Oláh Bindorné káposzta; Domol os Sándor 
1 koazoru hagy mi és egy kalács; Htrcsa József,  Pa-
kulár Györgyné 1—1 kalács; Giurgiuoé V, véka bur-
gonya; B irt ha Géza 4 kgr. bu* ós 20 toj.ts; Ki'fas 
József  egy azefc r̂  fa;  Porkoláb L vjos '/« kgr. zöldség; 
Apponyi Albert 3 kgr. zödsuc; özv. H^wig J-tnosn-
1 véka krumpli éa káposzta; Btcs Karoly és Miklós 
Arpádné káposzta éa 6 tojás; Lux Józsefné  1 kalács, 
káposzta és 5 tojás; dr. Todor Jknosoé 1 kalács és 
6 tojás; dr. Pittner Arpádné káposzta, 1 kaláci ÓB 6 
tojás; A'bert Jizsjfaé  kápoazt»; Pau'ovics Antalne 
káposzta, 1 kalács éa 3 tojás; Ilea JínoBnt káposzta 
és zöldség; Rtncz Jtnosné, Cdkv Amus, Vécééi Gi 
bor, Sz. Cs»h I^váané, Schmidt Far <ncaé, Gál Károly, 
Gubodiné Niţy Mir<it, Bsrminn S^muaé, Dóczy And 
rásné, Zikarlía Iisákaé, Col. K'eysa. K~rté3z Iuváont. 
Drócsa Inráné, dr. Tauber Jó«sef,  Gisp^r Gtbor, 
Gispár Árpád, ifi  P^pp KiroUni. Veres Elek, özv. 
Vákár Lijosné, Nagy Bállntné 1—1 kalács; özv. D -r 
zsiné 1 kslács és káposzta; B)dő Atosné Vt kgr 
zblr; Mo'dovén Petemé káposzta; Tímár Pétrr V« kg. 
zöldség; PJ ffy  Gábor 1 véka krumli; Ambrus Déneaué 
1 kgr. zöldség; Ambrus Intvánné és id. Pali Glborné 
kápostts; S^ntba Marcit 2 kgr. zöldség; Bocskor 1-ma 
1 kgr. zi>:dség; Pdter Arpádné káposzta; Fer>ncr 
Imro 1 véka b.reonya; András Un»c és Orbán An 
'alné káposzta; Bilint D^nesré éa O bánné 1—1 kgr. 
zöldség; Márkus Dénes V' véka krámpi; ifj.  Orbán 
Jánosné 1 koszo<u bag\ma; özv. B ikené 4 kgr. ke-
nvér; Salamon Kirolynó káposzta; özv. Nngy Imréue 
4 kgr. véres és 10 tojás; Solymo-sv Károlyné 2 kgr 
isBkn és 2 ka!ác?; Buszek Gyu'áné és Mo nár Lász-
óné 2—2 kalácF; Nurldsány Márlo^né 2 ka'écs és 
káposzta; D. Cerbuné >/• vé>» zödaíg éa 15 tojás. 

(Foivtatju'.) 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  julius  bó 7  én  este 9 órakor 

Vasárnap,  julius  8-án d.  u. 6 és  este 9 órakor 

Maricza grófnő 
A Kálmán  Imre  bires operettje 

Dorothea Wieck,  Szőke  Szakáll,  Verebes  Ernő 

Szerdán,  julius  hó il-én  este 9 órakor 
Csütörtökön,  julius  12-én  d.  u. 6 és  este 9 órakor 

Éjszaka Lovagja 
operett. 

Jose  Mojics  és  Mon  a Maris. 

Szombaton,  julius  bó 14-én  este 9 órakor 
Vasárnap,  julius  14-én  d.  u. 6 ós este 9 órakor 

A kisértetek vonata 
dráma  Irta  Bikefy  László. 

Toni  Bulandra,  D'da  Salamon 

Hirdetmény. 
Csikdeliie közbirtokossága vadáspterületét 1934 

évi juliui há 22-ón d. u. 2 órakor, 3 évre haszon 
bérbe adja. 

Igazgatóság. 

Primăria comunei Cozmeni. 
Nr. 793/1934. 

Publicaţiune. 
P/imăria comunoi Cozmeni, in z iua d e 

2 8 Iul ie 1934 o r a 10, In iccnlul Primíiriei 
prin lic '»ţ'»* public;!, cu oftrte  îachise eo vinde 
1973 m. c. lemne de brad, cu prtţul de stri 
gare Lei 157840. 

Gurii ţh provizoiio csle de L-i 39446 
CondHiunilo de \ânzare HP pot. vedea la 

Primiiria comunei Cozmeni ţi Oeolu! Silvic Sân 
martin. 

Cozmeni, la 5 Iulie 1934. 
P r i m ă r i a c o m u n e i . 

* MODELL KALAPOK ? 
X t!« e-apookí-nt uj formák  olcsó 
Vţ ar bau, xni»B-t«ii3jatti.»ti*j* ^ 
8 V R N C Z K L T A N Á R N É N Á L 

Ugyanott készülnek minden- ^ 
nemű ndl kalapok etaöreiida V 

t lT anyag hozzáadásával. Kalapzk V 
W italskltáza a legrövidebb Idő alatt. ^ 
Q Csíkszereda, I. C. Bratianu (Olmná- y 
O zium)-uooa 111. az., a Sörház közelében, y 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Mercurea-Ciuc, 3 Iulie 1934. 
Nr. 8122/1934. 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în zilele 

mai jos notate se vor ţine licitaţii publice, cu oferte 
scrise şi sigilate, in sala de şedinţe mică a Prefecturii 
judeţului Ciuc pt. următoarele lucrări. 

In ziua de 1 August 1934 ora 5 p. m.: 
I. Pentru lucrările de reconstruirea porţiunilor desfundate 
complect pe şoseaua judeţeană Georgheni—Bicaz 
km. 2 + 660—6+903. Valoarea lucrărilor după deviz 
este de Lei 240.480, adică Douăsutepatruzecimii patru-
suteoplzeci Lei 

Termenul de executarea lucrărilor este 15 zile, 
dela data semnării contractului. 

II. Aprovizionarea a 115 m. c. pietriş pe şoselele 
judeţene Frumoasa—Racul intre klm. 1+000—5+600 
şi Mercurea-Ciuc— Şumuleu între klm. 0+000 — 1+200. 

Valoarea lucrărilor după devi-este Lei 13.352, 
adică Treisprezecemii treisutecincizeci şi două Lei. 

Termenul de executarea lucrărilor este 30 de zile, 
dela data semnării contractului. 

In ziua de 2 Augnst 1934 ora 5 p. m. 
I Aprovizionarea a 120 m. c. pietriş şi 550 m. c. 

piatră spartă pe şoseaua judeţeană Ditrău—Tulgheş 
klm. 3 -33+020 şi Ditrău -Remetea klm. 1+500— 
2+600. 

Valoarea lucrărilor după devis este lei 91875, 
adică Nouăzeci şi unumii oplsuteşaptezeci şi cinci Lei. 

Termenul de executarea lurărilor este 75 de zile, 
dela data semnării contractului. 

II. Aprovizionarea a 560 m. c. piatră spartă pe 
şoseaua judeţeană Odorheiu—Gheorgheni klm. 25+ 
883—49+300 şi Voşlăbeni—Ciumani-Lăzarea klm. 
0+200 — 16+400. 

! Valoarea lucrărilor după deviz este de Lei 110.005 
adică Unasulăzecemii şi cinci Lei. 

Termenul de executarea lucrărilor este 60 de zile, 
dela data semnării contractului. 

i In ziua de 4 August 1934 ora 5 p. m. 
j I. Aprovizionarea a 550 m. c. piatră spartă pe 
şoseaua judeţeana Gheorgheni—Bicaz klm. 2+60— 
21 + 000. 

: Valoarea lucrărilor după deviz este de Lei 83.450 
adică optzeci şi treimii patrusutecincizeci Lei. 

! Termenul de executarea lucrărilor este 45 zile, 
dela data semnării contractului. 

] II. Aprovizionarea a 275 m. c. pietriş şi 544 m. c. 
piatră spartă pe şoseaua judeţeană Tg.-Mureş—Gheor-
gheni klm. 5+515- 105+300. 

Valoarea lucrărilor după deviz este de Lei 104.000 
adică Unasulăpatrumii Lei. 

Termenul de executarea lucrărilor este 75 de zile, 
dela data semnării contractului. 

In ziua de 8 August 1934 ora 5 p. m. 
I. Aprovizonarca a 205 m. c. pietriş şi 440 m. c. 

piatră spartă pe şoseaua judeţeană Săncrăieni—Tg.-
Secuilor Ulm. 10+400-34 + 360, Tuşnad—Cozmeni 
klm. 0 - 2 + 100 şi Casin-Imper—Iacobeni klm. :+400— 
11+320. 

Valoarea lucrărilor după deviz este de Lei 104.525 
adică Unasută şi patrumii cincisute douăzcci şi cinci Lei. 

Termenul de executarea lucrărilor este 60 de zile, 
dela data semnării contractului. 

II. Aprovizionarea a 555 in. c. pietriş şi 205 m. c. 
piatră spână pe şoseaua judeţeană Sâncraieni—Tg.-
Secuilor klm 1—8+ 900, Sânsimion—Sânmărlin klm. 
0+300-4+525 şi Mercurea-Ciuc—Misentea—Sânmăr-
lin klm. 0 + 600—18 + 500. 

Valoarea lucrărilor după deviz csle de Lei 74.795 
adică Şaptezeci şi patrumii şaptesutenouăzeci şi cinci Lei. 

Termenul dc cxecutarea lucrărilor este 60 de zile, 
dela data semnării contractului. 

Licitaţiile se vor ţine în cont. cu art. 88—110 
inclusiv din L. C. P. reg. de funcţionare  al O. C. L. 
şi normele generale publicate în Monit. Oficial  Nr. 127 
din 1931. 

Toate persoanele cari vor lua parte în licitaţii, 
vor depune pc lângă ofertă  şi o garanţie de 5 la sută 
din valoarea decizului, iar olertelele se vor face  numai 
în conformitate  cu caiete de sarcini, care pot fi  văzute 
în fecare  zi de lucru între orele de serviciu la această 
Prefcclură  şi la Serviciul Judeţean de Drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi decât in 
rccepisele Casei de depuneri şi Consemnaţiuni sau 
Administraţiilor Financiare. 

Prefect, 
Dr. V. Oţetea. 

Şeful  Serviciului, 
Benkes. 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N C Z G I Z I , C s í k s z e r e d a 
StT. Cap. Vnlovtoi (Hugita-nooa) aa. 

Ţ7I1 Q H A Herourea-Ciucban éa Sumalean több belte-
i J l a U U iek hánai, ürea beltelkak, aiántók. kaazilók, 

továbbá péniasekronyek nj él alig haianált Írógépek 
valamint egy jó karban levő Kfihle-féle  ••eoikarágo. 
Cim a Vákár ftaletben. 

• M l Viki t h . U m v u W á k H , UtikHaz«áha«, 




