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Oiv. VÁKÁR LAJOSN® 

felelie  azerkeazti 
H f i H Z B Q H V I K T O R 

K i a d ó h i v a t a l : 
Vákár kBnyv- ia papljkerea-
kediw Csíkszeredán, hová 
a hirdetések árai ia «MfiM-
t«*i dijak elírt kftldeadlk. 
I | 7 « aiám án Lel I.— CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TAR8ADALMI HKTILAP, 

•líSaetial ár: 
Egéai Írre Lel 160.-
Fílívre . 8?. -
Negyedévre . . . 40,— 
KfllfOldre  agy ív>• . «40.-

Hlrdetíal dijak a leg-
oloaóbban számíttatnak. 

Kéziratok nem adatnak Tlaaia 
Nyílttéri közlemények 
dl)a loronklnt Lel 25.— 

Maglalralk minden vasára»» 

A husz éves évforduló. 
Ma b a » éve ls gyilkossággal kezdődött. Azóta 

két évtized mult el. telve szenvedésekkel, vérrel, meg-
próbáltatásokkal. Éi nem találja meg a világ azóta 
sem az akkor elveszített nyugalmát. 

ötvennégy hónap a legelképzelhetetlenebb hábo-
rús szörnyűségek ideje, amelyr>k a hadszíntereken 
tizenkétmillió áldozata maradt, ö.venegy hónspon ke-
resztül a lövészárok, a szuronyroham, a itioden ideget 
megőrjítő pergőtüz, lángvető, gázharc és hadifogság 
pusztított embert, vagyont. 

1914 julius 28-án kezdődött ez a borzalmas ver 
ontás, rombolé* és az egész világ nyulgalmát elraboló 
esztelenség. Éppen busz esztendővel eze'őtt, ujryan-
ezokben az órákban voDutt fel  a kulturcmber egymás 
ellen, hogy elindítsa a világtörténelem leggyilkosabb, 
leggyászosabb fejezetét. 

Amikor padig ötvenegy rettenetes hónap véron-
tásával a frontokon  és ugyanannyi éhezéssel, gyötrő 
déseel a frontok  mögött, a csecsemőtő kezdve az 
aggastyánig minden ember kivette a részét a háborúi 
szenvedésből, akkor beftjrződ^tt. 

Bike lett. A vérszagtól megundorodott lelkek, a 
lövészárok vakondokságát négy esztendőnél tovább élő 
emb:-rférgek  ugy gondolták elég volt. Egy őszinte béke-
vággyBl tért haza, aki hazatérhetett a családba, amely-
nek melegét, erkö'caét elrabolta a ma busz éve meg-
indult fergeteg. 

Hazajöttek a háborús csonkák, akiket a végzet 
életben hagyott, hegy megcsúfolt  rokkantságukkal a 
jivó nemzedékek előtt hirdetői legyenek a háborús 
esztelenségnek és gyalázatosságának. 

E'Uit a fegyverek  zaja 1918 november h^ 17-én. 
Nagy összeom'ásokkal. országhatárok eltűnésével, meg-
reccsent móg egyszer a föld  az ember alatt. Uj képe 
került a világnak. Uj messiások érkeztek. Namciak 
fi'di  trónusok dőltek meg. az Istent magát is detro-
nizálták Uj c^apá-okon, Isten nélkül, erkö'ct nélkül, 
a szuronyok, a terror, az erősebb jogán fogtak  neki-
az emberi együttélés uj nemzetgazdasági alapjainak 
lerakásához. 

ötvennégy hónapi vérontás és micden emberi 
méltóságot megalázó felfordulás  után a győző és le-
győzött maradt n háborús porondon. Betetőzéséül a 
bajoknak a „győző" vette kezébe a háború fellikvl-
dáláBát. 

Nem a szeretetnek, nem a megbocsájtásnak és 
nem a háborús jóllakottságnak szelleme húzódott végig 
az uj világ kiformálásáért  Indított igyekezetek ben. 

A gyűlölet, a boBszu, a hatalmi csörtetés az 
egymástól való tovább félés,  a diktálás Iftt  a mozgató 
rugója az nj vilagpoiitikának. E tűnt, nyoma se maradt 
a háborús tapasztalatnak, A háború borzalmait csak a 
fotöjök  gránáttölcséreiből ismert diplomácia nem hasz-
nálhatta f-'l  annak javító adottságait. Pedig a háborús 
megpróbáltatások embere micden szeretetre kapható 
lett vo'na Megtanulta a halélféléB  túlságosan gvakori 
lehető légei között ott a vl'ág négy tájat felé  folyta-
tott oktalan pergőlüzeB őrültségekben, bogy a szeretet 
a világnak egyet'en öpitő alapja. Mag la telt minden 
háborús ember a háború csömörével és fogrdta.  hogy 
Boh*\ többé eszközéül nem válik annak n gyűlöletnek, 
mely ujabb hősi temetők felé  irányítja ezt az olyan 
sokat szenvedett nemzedéket. 

Csakhogy rem sok szó jutott annak a mérsék-
letnek, amalyet a háborúi szenved's egyénéül' ozott 
kl. LátjuV, bőrünkén érezzük, hogy 1914 ju'ius 28 óta 
meghalt a s z í t é t , kipusztult a megértés ez emberi 
együttélésből és Igy ujsbb katasztrófák  felé  rohanunk. 

Emberek, nemzetek n m tanultak abhól a véres 
mu'ttól, amely a aif-müket  kiverte, annjíra előtte 
zaj'ott le. Egvmásnak hóhéraivá lettek éppen álkor, 
amikor leginkább támogatclok, szeretniök kellett volna 
egymást. 

Minden báborus kínzásnál jobban gyötörték lelki 
leg az emberek egyroM azokban az időkben, amelyet 
békének neveztek. Kitermeltek, segítettek előretörni a 
világban egy olyan szörnyű elégedetlenséget, amely a 
halálra Ítélés kétségbeesésében nap nap után a leg-
veszélyesebb kapkodásokat végzi ott Európa közepén. 
Robbant, fáktelenkedlk  és az életösztön erejével lángol, 
hogy felgyújtsa  a világot. 

És akik nem látják ezt, bogy a gyiloknak, a 
bombának járványát nem lehet az ujabb háborús ké-
szü'ődések fenyegetésével  elfojtani,  szok vakok. Bű-
nösök, mert életeket á'doznak és ujabb vi'ágégések 
felé  hagyják robbanni a túlfűtött  helyzetet. 

Dolfuss  osztrák kancellár halálos á'dozata lett 
annak a kétségbeesett éB elfajzott  védelmi harcnak, 
amelyet a gyűlölet kényszerltett rá. 

Ennek a politikai gyilkosságnak a golyója bele-
csattan a huBz éves évforduló  hangulatába. És lehe-

t»tl>n nem érezni azt, hogy ez a golyó is a békét, a 
nyugodt polgári életet veszélyezteti, éppen ugy mint 
az a golyó, amely husz esztendővel ezelőtt örökre 
legyilkolta az embori lélekből a szeretetet. 

Egyről-másról. 
Eddig ismertünk medve-, farkas-,  nyul-, oroszlán-, 

tigris Btb. vadászatot. 

Legújabban a vadászatnak még egy 
egészen uj fajtájával  van alkalmunk megismerkedni: 
a málnavadászattal.  N héz elhinni, bogy még ilytsmi 
is léiezhatik a világon, pedig létezik. É e;ra hívta u 
sportnak eme különös fajtáját  BZ éhlmesség, a kap-
zsiság vagy hogy nevén szó:ltsuk a gyermeket: a 
szemtelenség  és arcátlanság. 

Málna szokott teremni a kertekben is, de sz igazi 
má'na odakinn terem a havasokon. Nehéz megközelí-
teni, mert magsaik a hegyek s egy klBBé veszélyes 
is, mert rok^zor megesik, hogy a málnászó szemben 
talája msgát mackó komával ÍB, aki szintén Bzereti a 
málnát. Aki tehát arra szánja magát, hogy málnásszon, 
az rendszerint nagyon Bzegegy és nagyon rá van szo-
tu'va arra a nehany garatra, amit a nagy fáredsá^gal 
szédült málnáért kbp. Most ezekre a szegény embe-
rekre vetette rá magát az ó/elmesség vagy amint eiőbb 
nevezők: nz arcátlanság és szemtelenség. Akadtak 
hivatalos emberek, akik P fásítás  megvédésének 
űrügye  alatt  a legdurvább vlBízaeléseket követik el 
a szegény málrátzó emberekkel Bzembm.. Ámult 
vasárnap, a helybeli közbir'okoseág újoncán fásitott 
területén folyt  a málnavadászat  a a brigadérok ceö 
börBzémra gyűjtötték össze a málnáizóktÓl a leszedett 
málnát, tekintet nélkü1, bogy azt az Illetők az úgy-
nevezett tiltott területen szedték-e vagy valahol másutt... 
Ezeknek a hatósági közeg<ií.j^k módjukban állott volna 
a „kihágáB" elkövetését negakadaljozni, nmikor a 
málcátzólt ko'araiktâ! e u,-civísz feló  tartottak, de 
nem ezt tették. Megvárták szépen, hogy a kosarak és 
vödrök taljenek málnával s akkor léptek fel  hatalmuk 
teljével és elvették a má'n&t kosarastól, vedrestől. 
Másnapra vagyis hátfór-*  még egvtz"rübb módját eszel-
ték kl a málnavadászatnak.  Gandoltak nagyot és 
msrészet Minek menjenek ki a hegyekbe, hiszen nem 
»z a cél, hogy a csemeték  a kitapoaástól  megvédes-
senek,  hanem bogy minél több málnát vadásszanak 
össze. K' mentek hát a slntérház közelébe, ahol az erdei 
utak összefutnak  és olt szedte el a brigadir a málná 
val telt tosarakat s ami több. mindez  egy erdőmérnők 
és feleségének  közreműködésével  történhetett  meg. 
Amu;j és bámulj kedves OIVHBÓI M ilnavadászat, erdő-
mérnöki asszisztenciával... Hát annyira vagyunk, bogy 
egy állatni hivatalnok lgv tölti be tisztét? Igy védik 
meg a fásítást  és Így szolgálják a hivatalnoki tekin-
télyt? R* vannak Bzorulva ezek a hivatalos urak arra, 
hogy hivataloB hatalmukkal szerezzen» k meg ingyen 
40—60 lej értékű málnát. szegény szerencsétlen fér-
gektől, akik abból a 40 —60 lejből akartak lisztet vá 
sáro'nl otthon éhező gyermekeiknek...? ítélje meg a 
világ, hogy helyes-e, szibad-n, tisztességes dolog-e ez, 
vagy aroát ianság és szemtelenség 

Fiedler  István  orsdeal—nagyváradi püspök vá-
rosunkban időzik. Hétfőn  kiment a sumuleui—csik-
som'yói kerytetrplomba. ahol misézett. A barátok nagy 
ünnepélyességgel fogadták  a vend^gfópapot,  nem ugy. 
mint legutóbb  Mailáth  püspököt.  Ijy is kell. Ez a 
reed és t isztség. . . Fiedler  püspök  egyébként hétfőn 
este kezdtn meg az erdélyi pipoi egy 70 tagu c o 
pórjának 3 napra tervezett korfereccia  beszédeit. A 
papok elragadtatással beszélnek a püspök nemes egy-
szerűségéről és fennkölt  gondolatairól, melyeket kon-
ferencia  beszédeibe belevisz. Mnga az a körülmény, 
hogy egy püspök maga vállalkozik egy 3 napos Bzent-
gyakorlat levezetésére, különös figyelmet  éidemel és 
ritkaság számba megy. Hisszük, hogy papjainknak 
Bokáig emlékezetes marsd ez a Bzentgyafcorlat  B Is-
merve Fiedler püspök nagy képességei», meg vagyunk 
győződve, hogy a lelkekben is mély nyomokat hagy-
nak beszédei. Üdvözö'jük az Illusztris főpapot  s mun-
kájára Isten áldását kérjük. Jól esik látnunk éa tudnunk, 
hogy a ml öreg püspökünknek ilyen áldozatoa lelkű, 
előkelő kisegítője van. 

» • • 

Eddig la iudiukés hirdettük, hogy Erdély tul van 
terhelve adókkal éB egyéb közterhekkel. Azért is Itt 
drágább aa élet, mint a Regátban. Most a Dimineaţa 
Írja, hogy Erdély az állam költségvetésének majdnem 
60 százalékát viseli, jóllehet 4 millió lakósa van s 
jóllehet, hogy a jelentősebb Ipari éa gazdaaágl élet 
gócpontjai a Regátban vannak. Ideje volna ezt a sérel-
mes helyzetet kiegyensúlyozni. Követelni  kell  az 

adókivetések  éa beBzetések  nyilvánosságra  hozá-
sát, vármegyék  szerint.  Ebből aztán meglátjuk, hogv 
hányadán állunk. s i . a t 

• * 
* 

Odorheiu — Udvarhelymegyén limét a sor. A 
visszarománositás  itt talált magának legalkalmasabb 
teret. N m kell azt hinni, bogy komoly alapjai vannak 
onnek n mozgalomnak. Oh nem. Csak valahogy ugy 
van, hogy ebbon a vármegyében mindig a legerősebb 
propagandisták éltek és dolgoztak, akik el tudták 
hitetni a román közvéleménnyel, hogy ők valóban 
értékes, nemzetmentő és boldogító munkát végeznek. 
Ami birtokállományunkra nem veszélyes a tervbevett 
visszarománositás  csak elromárositást  ne csináljanak 
belőle. Ha vannak gör. keleti elszókelyosedett románok, 
tjssék őket visszaédesgetni, de aztán ne Ügyen senki-
nek kifogása,  hogy a moldovai elrománositott  csángó-
kat  mi is visszaköveteljük  magunknak.  Ezek  a 
róm. kath.  bitet vallják  éa bár magyarok,  nincs 
se magyar papjuk, se magyar iskolájuk. 

Dr. Gyárfás Elemér tiltakozása 
a t aná rok nyelvvizsgá ja ellen a szenátus 1934 

évi április 28 iki éjjeli Báró ülésén 
és Anghelesou minisa ter válasza. 

E nök Ur, Szenátor Urak, a képviselőházban egy 
uj szakaszt Iktattak ebbe a törvénybe, mely ellentét-
ben áll a magánoktatási törvény rendelkezéseivel. Az 
a törvénv kimondja, hogy ha valamely tanárról azt 
állapítanak meg az elienőrző vizsgálatok rendjén, hogy 
nem ismeri jól a román nyelvet, a miniszternek joga 
van őt tanfolyamra  kü'deni, hogy megtanulja a román 
nyelvet. (Zij. közbeszóláso'.) 

Már befejeztem  volna felszólalásomat  6ddlg, ha 
öaök beszélni engedtek volna (Zij) 

Hangok:  Halljak, Uraim, halljuk. 
Gyártás Eln>rl,'\r:  Uraim, van egy mndelV.azia » 

magánoktatási törvényben, melynek szövegére vonat-
kozólag 1925 ben megállapodást létesítettünk a minisz-
ter úrral, Most beiktattak egy uj szakaszt, mely ezt 
módosltja oly értelemben, hogy ha az Inspektor ugy 
ta'álja, hogy az illető tanár vagy tanitó, noha letette 
már a vizsgát a román nyelvből, nem tudja ezt a 
nyelvet olyan jól, hogy megnyerje ezzel az inspektor 
tetBzéBét, akkor az illetőt eltiltják a tanítástól. 

Hangok:  Nagyon helyes 1 
Gyárfás  Elemér:  Jól tudom, Szenátor Urak, 

hoţy most nem fog  nekem sikerülni, hogy rávegyem 
Ölöket arra, hogy töröljék ezt a szakaszt, mert hiszen 
ez esetben az egész törvényjavaslat elesne s nem ke-
rülhetne már ebben az ülésszakban megszavazásra. 
Tiltakozom azonban ez ellen a rendelkezés ellen s 
egyidejűleg kérem a Miniszter Urat, aki nagyon jól 
tudja, hogy a mi tanáraink és tp ni tóink a legnagyobb 
buzgósággal Igyekeznek a román nyelvet megtanulni, 
hoţy — ha már bele is kerül a törvénybe ez a sza-
kasz — szíveskedjék utasítani inspektorait, hogy ezt 
a rendelkezést Irgalmasan kezeljék, különösen az előre-
haladott korban lévő tanárokkal szemben. 

Ez volt az, amit okvetlenül el kelett mondarom. 
Leonte Hfoldovan  elnök:  A közoktatásügyi mi-

niszter urat illeti a szó. 
C. Angbelescu közoktatásügyi  miniszter: 

Uriilm, két szóban felvilágosítást  akarok adni a Gyár-
fás  ur által elmondottakra. 

T '<ny!eg ugy van. Uraim, hegy az 1925 évi ma-
gánoktatási törvény kimondja ezt, hogy akik nem tud-
nak románul — BZ urak iskolá'nak tanárai és tanítói 
közül — vlzFgát fognak  tenni vagy ha nem teszik le 
a vizsgát, akkor egy blzottBág elé kerülnek, hogy ott 
megtanuljanak románul. 

Nos, jM van, Uraim, de eB 1925 ben volt. Azóta 
a mai napig kilerc esztendő telt el. Mi pedig azt álla-
pltjuk meg. hogy ma la még százával vannak B tanitók, 
akik nem tudnak románul. S ami még súlyosabb: 
vannak román történelmet és Irodalmat előadó tanárok, 
akik nem tudnak románul I 

NOB, ezt nem tűrhetjük tovább I (Hatalmas taps). 
Ha nem tudnak románul, ott kell hagynlok a 

tanítást; legalább ia azoknak, akik a történelmet, ro-
mán nyelvet s az ország földrajzát  tanítják. (Hoaa-
Bzas tsps). 

Savanyu "bort, főleg  az 1933 évi terme-
lésű savanykáBizü bort kedvezően megédeBltl a 

K é p á u t i " b e r - v i z 
Kapható vendéglőkben és fttszerüzletekben.  m 
Főraktár: Pototzky Jóasef  Csíkszereda. ^ 
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A székelyek eredete ujabb 
megvilágításban. 

Irt  a: dr. Eadea  Miklós  közigazgatási  biró. 
MoBt raátérünk annak megvilágítás ára, bogy mi-

lyen fajú  nép volt aa öal székelység. 
B kérdés eldöntésére nézve 1921-lg Huofalvy  Pál-

nak a történeti forráaok  bypercritikus felfogása  volt 
irányadó, mely azerint a székelység nyelve a magyar 
nyelvnek egyik tájszóiáaa, a székelység a magyarság 
egyik ága, melyet aa árpádházi királyok határvédelem 
szempontjából telepitettek Duaántulról vagy az Alföld-
ről. Kiőször a Dana közelében jönnek elé 1116 ban és 
1146-ban. Sopron éa Pozsony körül szerepeltek II. Ist-
ván német éa II. Géza cseh hadjárataiban. Hunfalvy 
a magyar krónikák a Anonymus elbeszélését mesének 
nézte s a székelyek jogi ea alkotmányi ős intézmé-
nyeit tévesen fogta  fel. 

1921-ben Gambócz Zoltán szakított ezzel az ál-
lásponttal a kutatáaalval beigazoltunk találta bun-ma-
gyar kapcsolatot ÉB elismerte, bogy tisztán nyelvi 
szempontok a történelmi tények lerontására nt m alkal-
masok. (Magyar Nyelv 1921. évf.)  Meggyőződvén arról, 
hogy a csuvasok a volgai bolgár birodalom török lakól-
nak egyeneB leazármazól B igy a bolgárkérdéB bele-
kapcsolódik a magyar őstörténeti kutatásokba, meg-
állapította, hogy csuvasoa jellegű jövevény szavaink 
forrás*  csak a keleti, kaukázusi vagy volgai bolgárcág 
nyelve lehetett; a bolgár behatás az V. B?ázad köze-
pétől a VII. század elejéig tarthatott, mikor a nyugati 
türk birodalom romjaiból a kozárok hatalma 1 (bonta-
kozott B a kau'tázusl bolgárok északi vándorlása a 
Közép Volga vidékére folyamatban  volt. 

A székelyek, mint öafoglalók,  az első 
megazalláz jogán bírjak Erdélyt. 

1921-lg egyes irók: Nagy Gáza, Pauler Gyula, 
SebaBtyén Gyula, bár látták, hogy a magyarság őstör 
ténetében a török-bolgárságnak irányadó befolyása  volt, 
Huafaljy  óriási tskintélyének súlya alól szab. di'.ni 
nem tudván, a székely-eredet kérdésében a nyalvtu 
dóaok álláspontjával megalkuvó állát pontot foglaltak 
el s a azékelységet a magyar nemzet kebeléből hasí-
tották ki. Nagy Géza éa Tágányi Karoly álláspontja 
már haladást mutatott, mert a azékely őabirtokjog é* 
alkotmányiameret alapján hirdették, bogy a székelyek 
B földükön  ói-foglalók  s azt az első megszállás jogán 
birják; de nem adtak feleletet  arra, hogv ba a szé-
kelység a magyarság kebeléből szakadt ki, miért nrm 
tartották a magyarok éa a székelyek kölcsönösen egy 
éa ugyanazon népnek egymást s Erdélyben miért lelt 
a magyar mellett a Bzékely második nemzet? 

Dr. Erdélyi Lwzló 1917-tó' kezdve hangtu'yoz'a 
a székelység hun-boljfir  eredetit, de a székelyeket 
hadifogoly  B azután váruépoek tartotta, kiket az Ar-
pádházi királyok telep'tettek Erdélybe: azerinte a szé-
kelyek Bzabadsághoz, autonóméhoz II Ecdre által a 
szászok részire 1224 ben adott azabadságlevél követ-
keztében ju'ottak. Eanek tarthatatlanságára Erdéylt 
Tagányi Károly azonnal figyelmeztette.  1921-ben Hó-
man Bálint (Magyar Nyelv) bizonyítván, ko;y a hun 
kapcsolatra vonatkozó nemzeti bpgyomány nem a me-
Bék világába va!ó, hanem az történeti tényeken ali-p 
szik, a nemzeti hagyományt a azékely eredet kérdésé-
ben elfogadta  kiindu'átl pontul, da azzal a korrekti 
vummal: mivel nem mutatható kl Attilának állirólag 
Ittmaradt hunjai éa a székelyek közt a fo'ytonoaság, 
a megoldást másutt kell kereBnl. 

Attila birodalma 453 ban Bzünt meg. Az avarok 
652 körül Európában már megjelentek. A gó;h és gö-
rög irók (JordaneB; Proiópius Theophllec m Syma-
co'.ts) az avarokat hunoknak tartották, nyelvüket a 
hua tolmácsok megértették s a nyugati forrásokban  la 
hus név alatt szerepeltek. Uralmuk 800 körül szűnt 
meg. Midőn Nagy Károly őket leverte, a Tiszát átlép 
ték a egy cioport menekülve a mai Székelyföld  hegyei 
közé vonult. E nép hun volt n fennforoghat  az az na 
hatŐJÓg, bogy az avarnak valódi neve azékely volt B 
ez a nép jelentkezett a magyarok bej'á^ntelekor. Hó-
man a Bzékely joj- éa a'kotmányból merített gazdag 
arzenállal döntötte romb» azokat az elméleteket, ame-
lyek a székelyeket királyi telep í^ekn^k. n me.cynrtó! 
nc<m külön népaek mondo'ták a blz-nwotta, bogy a 
azékely nép a magyarral rovoa, törökös nép, az avar-
s&ghoz tartozó néprész volt és vitatta, bogy a hon-
foglalás  utáni gyakori érintkezés következtében a szé-
kelyek nyelve is lehetett keletról-nyugatra a magyar-
ság nyelvének fejlőd  >sére hatásaai, a batáa nyelv te-
kintetébea n°m volt nyugat-keleti Irányban kizáróla-
gos a nyugati székelység keletről IB ju'hitott nyugat 
külöjbözó helyeire. 

A mtgyar őstar'.énit f.  j'őd4sébrn kor=7".knIVotó 
Németh Gyula, a budapttail fgvetem'n  a töröi nyelv 
ny. r. tinárának 1930 ban . A honfoglaló  m«gyar kl-
ala'-u isa* c'mii müvének megjelenése. 

A magyar nyelv alapj «ban finn  ugor 
Dr. Nítneth Gyu'a Srianyei J zsifffl  — nyelv-

tudásaink nesztorával — egyező n megállapította, hogy 
a miţyar nyelv alapjában fim  ugor, amelyhez tőrök 
elemek járultak és pedig ugy, bogy az ugoraág ketté 
nzikadtaakor az u^orség egy része, meljh1» a ms-
gvarsâţ ls tartozott, keletre vándorolt 8 az Ural mel-
lékén török szomszédságba jntott, melynek hatása alá 
kerülvén, annak műveltségét, politikai-hadi Intézmé-
nyeit átvette s törökös szervezetű lett anélkül, fcogy 
sajtt nyelvét elveszítette volna; nyelvének tulajdon-
sági finnmaMdt,  a beszervező törökségtő' átvett fo-
galmak és szóklncciel gazdicodott. Igv a mai magyar 
nvelv mint fu'  generis fellődött  kl. Volt egy nagy-
si tmu ugor töws, mely magát „m .nai" nak nevezte, 

atnely nevet műit a vogul és osztják nóptk viselik. 
Ei B nép török behitáa alatt miiát „mansl-ir* n»k 
nevezte (az első szótag ugor .manei", a másik ,ir"-er 
török, jelentése ember, férfi  vagyis .mensi-it* — ms-
gyer, magyar, ember). Ebhez a nagy törzshöz idők 
folytán  több kisebb-nagyobb török törzsrész c^atlel o-
zott éa belé la olvadt. 

A törzsek nevének jelentese. 
A Konstantin Poipbíro^ennetos áltul fjlfo-olt  8 

magyar torzából fiaa  ugor nr edilii a megyeri törzs, a 
többi 7 török eredetű. A kabarok a közí róktól sza-
kadtak el, kiket valamelyik okból kabaroVn&k nevez 
tek; a kabar jelentése ellenszegülő, lázsdó. 

Nyék fiuo-ugor  szó, órtolme: advécy. erőditée; 
ennek a törzsnek volt feladata  a níp külső bíztoneá 
gáról gondoskodoí. A kabar, mint utoljára csatlakozott 
nép legelőbb ment be a harcba a külföldi  vállalatokra 
ls elsősorban a kabart küldöiték. 

Kiirt Gyarmat két részbői ál). Kürt jelentése a 
török nyelvben frlssrn  raett hó, lavina, hóh»loro. A 
Kürt név előfordul  egy J -nepHci-vidéki elegeei felirat-
ban: „A kürt n-'p-tánja A'p Uruagu*, a nep kan-e!-
kan az ir.iní törököknél töríBvcnrt jelent s a felirat-
nak jegyül Uri jellegűek, ez minket azért érdekel, 
mert r?gen be van bizonyítva, hogy » sz^ki^y >ir 
lörök j 'gyel a J nUs: i türk j?cyt;kliöi pzárma/nek 6 a 
kizár bDod.iluiftt,  amelynek a mngysr>ág honfiú  íd-Mg 
tagja volt, a VI. széznd m^Fodil: fjében  a tiirkök 
al ipito ták G hosszú idei? urjIrtuV nlait tartották, icy 
kétség e:m, ho^y idu török n: prészoket lűdömk s 
igy kerülhetett ezy troaf  é'ii.i n-p vígy mprcnz is, 
hiszen a l"rk hata'on középpon'ja épp Mongóliában 
vo't; Fdtt:'ch Nándor rz'-rnt r. hoDfoí'F  Ó maţyr ré 
gészeil em'.ekeknek a Miriuszirszk \idi-ki leletekcel 
való öajz-Mggése ia kimutatható. Az előbb cm i'.att 
fe  irat a VIII. fzi'tzadból  való. 

A székely M^gyes-n-'m e^yik ég-» szinifn  Kürt 
volt. A Kürt G/ar.ntt namz^tsig másik része: . G í r -
tnál". A „í* törik nyalfban  jornatv, tolgár-türikbon 
dzormtty jelentése: fár.idiatitla.n.  I'y?n töríBnév so'-i 
van n törökben: „Erő", „Króa". nT«rasdit kész", „Hó-
vihrir", emuk e'.lentéte „firad.",  „kimerült11. Jurmaty 
alakban a biB'iiroknál 1h m°gvan. Emlékeztet rí a 
azske'y M^gyes-nem „Gv.bru-u-íga. 

T .rján törzs a sörö'i ,t-»r'i^Q-t:>r!ícián''-ból er. d 
ez a r^gt irr3kségb-,n alkrilyt, » mo"ío! to rhin n:1-
mes emb rt jelentat!; m >gvaa ;iciatagaj tórök nyelv-
ben és a türkmeopkn^l, ezenkívül a b'tskirokkal és a 
mos:riáEo';l:al (nsgysroVVa) '7v»tt nz-iröpslt a tur-
kan níí", m'nt tafr  népnél a XVI. Hzázadhan. Nigy 
Géza s:;:int tcígf-.lel  neki n sz-îkîly Alorjáa-nom. 

J ;cő tiirzsnév Pzint-'n meltóságiév, m gfeiel  r.eki 
a török .Yua1-.": biz.'m s tunicjidS, m:ni.<zter; bo-
gár-tcri»ben Jiii ch, iü0n<0 ban Jtnek, mi^fo't  » 
baskiro'tnál Is es az e»vi< *zékely-rera pzint^n J nő 

,K r" törismv ji'în'.^sa a töröibbn roppist 
nsgy, crlís; elój itt az ésa ikm imţoliai moaţo tőrötök-
nél, kir^ií és özb'g és tu'id o i tatiro'tos', az iltv.w-
nál ÓB urjonchi.joi-ni1.- eg^ ba^iir ttírzi n-<v.i GDÍ 
vo't, Oirej v.tţy G;rij, a krimi kánm diatszti 'j \utk 
neve volt, nénrk-'p em'é:<azt.it a székely Abrjn-a^m 
Gyerő áiári éa G/orgyészék nevére. 

A K*B*Í törzsn^v ji-ient^se törökben: r.'sz, d i-
rab, tcred 'k. Nem lehetetlen, hogy k> pcíolr.tb .n vsn 
vele a siéku'y „K Wdi" elnevszés is. A mn?var kirá'yi 
cseládban Űrök ^redotü nevek: Árpád, Zoltán, T. r 
ke.c^u, Jutccsa, Tass, B-lma?, TVrmac u Gyoucs», 
Vajk ; török mMtóságnevek : Gyu'n. Kúudü. 

Mindizek bÍ2on>ltékai anrak, hogy a m-.ţyhr nt'p-
b"n jelentékeny tc'r lk elem voit, iz ur ilkrdó csalid 
beszólta a türk nyelvet B emellett a bo'g r-tör'iköt is. 
Adataink vannak trra is. hogy a msgyar nyelv a ka-
zrr birodalomban ia divatozo't. 

Török hatások a azékelyaégben. 
LMtuk, hozy a széke'y rovásíréa a türk elemre 

visz vifszí,  hogy tölb székely n<?m éa ág nuve egye-
zik a m^gtarsághoz catiekozott tc'rók törzs-k nevii-
vei B e nsvfk  n^gvr^rzt a baskíroknál is megtoltok, 
kik a VI. BB\Z  d köz. pi Irr.) költeztek fel  a ksu';á 
>u8 vid'k'TŐl a n.ai cr rturji Os ufai  ornez kc-rmány-
zóságotr t»rület- r , m«ly t: rttî«-'n» fe  t>zrm-zíd»i vo'taV 
nyu7a<oi a vo:f  d lo'2Éroí>, drl ép délke'n trn a h> s-
i-en}ők 889 lg. E< ávhen a hcssfn  őket a kazárokkal 
sz8v> tk-zve hz o-uzok m^e'ánisd ák és hazájukból 
klszoritoltiV, kik v;.n-ont h Doa ég Dnypcr közt lévő 

ponlusl magvarokat űzték kl helyeikről, ekkor a bas-
kírjai magyarok déli és délkeleti szomszédai az ogu-
zok lettek. 900 krrüi Ibn Ru.-tah azt írja: a besee-
nyök or znga és ez oBzkil-bolgérok orsréga közt van 
a magyarok első határa (BaskirU). (FolytBtjuV). 

A bicskázó székely legények. 
Feher aelyemz&sxlovat a .bicskasok* ellen. 

Irta:  Tusnádi  E'thes  Oyula dr.  egyetemi m. tanár, 
m. kir.  kormány  főtanácsos 

Vas virm'g.'o t^staeve'ié.íügyi bizottságának az 
ülésén erdeke* j-ivaslatot tett Huszár  Mihály B r̂véri 
ipitplebácoj, or^zággyüiésí képviselő. Mivel a VBBÍ 
faivaVban  ó J községekben nsp:rendi>n vannak a kocs-
mai verekedésekkel egybekötött bic>kázá°oV, Huszár 
apát nzt j ivaf  olt», hogy a testnevelÓKŰgyí bizottság 
alapitsoü egy fehér  selyemzászlót,  amelyet minden 
évben annak a községnek a leventeifjai  kapnának, 
ahol egyáUa'-án nem volt kocsmai bicskázáv. A javas-
latot eifogedták.  A legközelebbi jivő fogja  megmu-
tatni, hogy n szilnj legényeket visszatsrtja-e a bics-
kázástó', az inkább erkö'cjl tila'o'nként ha'.ó fehér 
Be!yemzász:ó ? I 

A Csiki  Lapok  1932 évi 42 szimábsn már fag-
la'koztam a yféijyer'ntHH  bicskázások megakadályozá-
sának kírd ifl:,vol.  M)ctujhól eszorabe jutott a szé-
kelyaégn^k ez » hz.Aí<y->tfoltji.  Eazt-mbo juttatta a v*a-
m'«gvni l'tdítván.v «n"lţbői ezt látjuk, hogy máshol is 
blcakáznik és mvhol is foglalkoznak  a kérdéssel. 

M uir.ítm t Csiki  Lipokba,  hogy h bicskázások 
oki: az ősi  székely  virtus és az alkohol.  A v'r-cat 
nem lehet, de n m is PfiU-Négí-B  kiiriini, csop-in belţea 
irányba keit t r -lui. A Tiszát, amíg nem -.bílyozták, 
m'rn >t̂ tl' n Iv'ra'iht o ozott; mtnd-n évben elöntötte 
s termő fö'deket  és 1879 ben rombídintö'te Szegedet. 
Mo't a lagîţirosshb ^s a leg»c^oi«hh a tiszavidékl 
1UÍ<. m°rt m"eft;krsi'.ék  arikorcátlan folyót  és dujsn 
ttrmővé tB'tak sokez. r ho'd földi*. 

A székelynek értékes tulajdonsága a virtus, me-
lyet hs jór3 és haszro^ra használ fal,  bármely nlppal 
bá ran felveheti  a versenyt széles e vi'ágon. 

Síkkal komoH'abh btj az allrohol, melv a bün-
tettet előidéző szociális kb'rülménvek között különösen 
szorroru ÜZT p t játszik A büntttteVet B3lk;l níiyj obb 
mértékben kö;i-t>k el oly m n pokon. arcely^ken na-
gyo^bmérvü ;i!koho'f'>eva^ztása  Pzokásns, mint más 
n poknn Igy p ' UHul Kobüntkinek  e«y N'-metorszáera 
tom'kozó ít iti^ztil-Ají ezfrint  380 1 üatett közül negy-
venhiron sz-4zniéL0! kövi-ttek e! vasárnepokon, tizrn-
nvo'c Rz»zal«--ot hitfői  nspokon. tizenhat ^zázslekot 
Bíiinhat n po-on, mi? a hét többi n«pjára csak négy-
hét s z i l é k j'i ott. Viayis a kü!öna"en altoboloa ns-
p)kr.-« 77 szezílék esett. Ezeket az Fditokat máíok 
hisoaló szíra iásai megerődítik. Ez a kö ülmény nvil-
vinvaióaa azzs! flig;  ö'-izs, hmy A munkabéreket 
szomti-itin e-ti szoVtálí kifizetői  B hogy annak nagy-
r'azi mir srombiton s a r^á kö'-otkező vasárnapon, 
amelyhez sokqzor a hétfőt  ÍB hozzáveszik, a korc má-
ban marad. 

Az .lil'oho'Jzxua n-mcssk az alkoholistát rontja 
niFg. h ;n m u'ódiit i-. E ő^zör ra-ga az a'koh'íliz-
muir» való haj ara ÍB crökblhn'ő, mutár M^Í BZ alko-
bo'i-ttAk ufódíi  k'mutatbutólag rosszabb irirőségü sz ;r-
vez-t.ít ör3'-ö!ni k. Ijen nagv szémmiil fr-rdu'nak  elő 
közöt'ük. elm'ibe'.eţftk  és büntrttppeV. HT valamely 
fogház  lakóinak erfd-'.tét  vizsgá'juk, ijeiz'.ő számmal 
tuiá'u',V i;:sáí. osokat. 

K víló I rirainalistáink Fz^rint az alkoholizmusnak 
h közvetett tiolóe'ai hhtés^hoz járul mî g az a köz-
vetett batis is, hogv a r̂ szegf>s  ezü'ők gyermekei 
navelotlcnek mnr^deak. hogy n prél-r?pra brutal;Bjs-
ieu- t k tanúi, bo y náluk n börtöntől való Iszonvodás 
korán megszűnik, hogy az alkoholizmus elmaradhatat-
lan kisiró jelensége a c-plád nyomora és züllése. A 
nyomor RZ a talí.j, Etnelyb n a bűntettre való hajlan-
dóság minden csirája buján tsnyészík éa bő gyüma'-
csöt t'Tem. 

A i zítwlyeknól akkor ia r-lőfordu'tak  a bicská-
zások, amikor jobb gizd<<sAgi vlszonjo< között éltek. 
Eanek főoka  tni'jd^neoetre az alkobe' v-'», m?ly a vir-
tust szabadláb eDg-d;r. Az alko^o' len kell tehát 
elsőtior^pn k''zd?ni. mert a józan iz'kvlycép nem fog 
nyúlni bicskához 

A pz4kí?lv nép vezetőinek és hatóságainak arra 
kell tiirekrdciök, hory a lorc-mákat rrombat estétől 
hAtfő  r^egelig zárva t-»rt-ák, a bor- ét a pá'iakagőzn* 
falu  -i 'áncokat n» ens:edelytz?ék és m ilyen iíPFzejn-
vatelek^t ft'kobo'mentrB^é  tPKjék. FR'UHÍ r^pbátdkés 
•;azdikörök Aliiénak ez ifjúság  recdelkezésíre ía a?ó 
rakoztatá'- Ar*, fordi  sarak eondot a testoevelésre. mert 
í müvíiit̂ A..- fo-ozA<<ft  a fcüortzís  megakadá'yozáfánBk 
leţha'hitoaabb pr -v n'i^ eazköze. 

A vasmegyei pé'dit az-irt iriam mer, hogy a 
csiki és a gy-rgyói t.ő gvle'ek vegyik lomolyan a k«-
zUkbe ozt az ügyut. Leányaink elkészith-~tik az a'cíiki, 
a ká^zon<, a f''cvKÍ  és a Ryrgvói községek részére 
ÍZ egy-egy se'yenuászlót. meli-̂ Vórt nem-s vetélkedés 
Indulna mi-g a közs^ge'r k >ze't Átfdi-ia  évenként ücne-
p^lyes alftkban  mrnne végbe. 

Az 1910. évben a f»lcsiki  j^rá' fiita!  szolgsblréji 
toltam. OrííáieyU^si kép-iVlő válnfztéfok  xo^ak. A 
'emondott Kállay  Uíul csiki tf>\np'.n  é-Hejncd  Ijníc 
m. ciuc'—CFikezerfdsi  b'rtokoB vo'tak ez ellenjelöltek. 
Kállay  U u'nak «n'ik leesik"rüllebb korte»fozása  rz 
'o't, hogy Szűz Miri AB fehér  s^lyerozáfzlétigirt  azok-
nak a községekn>k, amelyeknek va)»m> nnyl válnsztója 
— kivétel nélkül — reAsravaz. Ezenkívül beígérte a 
fe!vonu'ásvoz  a hires sarcraleni—csikszentkTÁlyi rezes-
bandát la, ami nagy megtiszteltetés volt. A bandáért 
ugyanis a pártok mindig ádáz vorssngést ré&djztek. 
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A hatás nem maradt el. Szemtanúi a voltam, mi-
kor Pálffy  András körjegyző, Márkos  Dines várdot-
falvi  és Ferencz Jánoa soimeni—csomortánl közeégi 
bírák vezetése mellett VárdotfBlva,  Csobotfalva  és Ceo-
mortán községek választól fehér  aelyemzászió és a 
csikBzentklrályi rezesbanda Hunyady-indulója  mellett, 
egytől-egylg felvonultak  fla/faj-zászlók  alatt. Fereooz 
J inos a várOBháza elé a nagy lelkesedéstől tüzelve, 
táncolva és dalolva, csizmáját verve, példáa rendben 
érkezett választóival. A nagyszerűen m< grand» z t t fel-
voauláa igen naty látványosság volt. A csata el volt 
dőlve. ElŐBZÖr a Belyemzászlós községek szavaztak. 
Kállay  nagy többséggel győzőtt. 

Próbáljuk meg moat a Szűz Máriás fehér  selyem-
zászló varázsát a Bzékely bicskázó legények ellen. 

Egy székely község förtelme. 
Az ember szeretné a címbe belefojtani  mindazt az 

undort, megbotránkozást, amelyet érez annak a förtelmes 
hírnek hallatára, amelyről Toplita-Ciuc—Csiktaploca község 
gondoskodott. 

Az újságírásnak kötelességszerűen meg kell örökíteni 
és hátra kell hagynia ezt a mindenre kapható emberi go-
noszságot, amely megdöbbent minden jó érzést, de amely 
előtt meg kell reszkessen minden az igazságot szerető és 
azért sokszor nyílt harcra kényszeritett küzdelem is. 

Csedő Imre toplita-ciuci—csiktaplocai ember ismerős 
Csikvármegye közönsége előtt. Ismerős az az évekre vissza-
nyúló harc is, amelyet görcsös ragaszkodással folytat  a 
község bírói székéért. A legutóbbi választásokon ez az em-
ber kiesett a bírói székből. A község lakossága nem vá-
lasztotta meg. Ellenben bizalmával Miklós Árpádot tüntette 
ki a község lakóssága, akinek édesapjával szintén nagy 
harcokat vívott a bírói méltóságért Csedő Imre. 

Ez a Csedő Imre most ismét hallat magáról. Felje-
lentést tett Csikvármegyéhez, azonkívül az ügyészséghez is 
az újonnan megválasztott Miklós Árpád községi biró ellen. 
A vádpontok a következők : 

1. Miklós Árpád biró a román ünnepeket nem tartja 
meg, a hivatalos Istentiszteleteken még rendeletre sem jele-
nik meg. 

2. AZ állami el. iskola ellen teljes erővel izgat. Két 
tanú előtt kijelentette, hogy az állami iskolát megontja és 
tolvaj, hitvány az a magyar szüld, aki a gyermekét az ál-
lami iskolába íratja. 

3. A román húsvétot nem tartotta meg Miklós Árpád 
bíró. Akkor festette  a község házát. Kijelentette Holló Já-
nos pénztárnokkal, hogy lesz még magyar világ s akkor 
jaj lesz az olyan embereknek, mint Csedő Imre és Darvas 
látván áll. iskolai igazgató. 

( 4. Május tí-án a község majálist rendezett. Ott Mik-
Ión Árpád irredenta nótákat énekelt. 

5. Kristály Ferenc községi szolgának azt mondta egy 
éjjel Miklós Árpád biró, hogy megváltozik ez a világ. 

A vádakra tanukat adott fel  Csedő Imre. Miuden vád-
ponthoz csatolta a megteleld tanút. Természetesen Toplita-
C'iuc—Taplocáról. 

Tannk pedig a felsorakoztatott  és minden gondolkozó 
ember szemében megtelelő értékre szállított vádpontokra: 
Potyó Antal nyug. jegyző, Darvas István áll. isk. igazgató 
és felesége,  Bartha Anna állami tanítónő, Bernad János, 
Jakab Albert, Xántus Lajos és felesége  napszámosok, Kris-
tály Ferenc községi szolga és Cbíndea Emil végrehajtó. 

Valamennyien tudnak majd értékes vallomásokat tenni 
ebben a biró-harcban idefajult  küzdelemben. 

Majd meglátjuk hová alakul ez a nagy államellenes 
iád, amelyből olyan szembetűnően és olyan sok naivsággal, 
de annyi törtelemmel üt ki egy embernek a bíróságért min-
den poklokon keresztül való csörtetése. 

Egyelőre az ügészség kiadta az ügyet a csendőrség-
nek, amely megejtette a vádlottak kihallgatását. 

Csikvármegye főispánjának  nem kell bemutassuk a 
toplita-ciuci —csiktaplocai államellenes izgatás vádjának tő-
szereplőit. Ismerős annak minden részlete. Igy azok a kö-
rülmények is tisztán láthatók, amelyek teljesen személyi 
bosszúból indítottak hajszát Miklós Árpád ellen. 

De a törvényszék kiváló jogász főügyészének,  Lascu 
Xicolae is hisszük gondja lesz különösen azokra a tanukra, 
akiknek meséjére fog  épülni ez a nagyon átlátszó és olyan 
szomorúan szenzációs ügy, amely a legveszélyesebb váddal 
igyekszik félretenni  útjától az ellentelet. Adná a jóságos 
Isten, hogy ez az éleseszü és mindenkor a szegfejen  találó 
ügyészünk a székely falu  lezülött erkölcsi lertőjéből meg-
töltené a fogházat  egy pár ilyen „a román állam védel-
mére" összeszövetkezett tanúval. 

« Állami osztálysorsjáfék  g 
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H Ö L G Y E I M ! 
Nem kell eldobni a kifakult  ruhát, mert a 

H T * P a p a g á j - r u h a f e s t é k 
segítségével házilag könnyen bármely s/iare átfesih  >tő. Színek ga«dag választékban dara-
bonkint 5— l?j*rt kaphatók: Fjátéküzletekben, gyógyszertárakban éa drogériákban. 

Kip7lHület Románia réHséra GERMAN GYÖRGY Arad, Piata Bft.  Sava 5—6. 

M t t a é k . 
Jaj, hová lett a masék dúl világa, 
miket álmodtunk téli estéken. 
Mig hatalmas hó hullongott a fákra 
a apink erdőben járt szarvaslesen. 

Grimm... Andersen... Csodák szent tárnaháza 
nyitotta azát előttünk telkeit. 
Királyok voltunk, Tündérílonára 
vártunk, hogy egyszer majd megérkezik. 

S ugrá'ó törpék jöttek, tarka barka 
ruhában, folyt  velük merész vitánk. 
Gázolatlan bozót közt rejtett várban 
rdánk várt alvó cslpkerózsikánk. 

Üreghegyeken át elátkozottan 
futottunk.  Itattunk aárkány-tanyán 
és óriás aludt minden bokorban, 
varázsolt boszorkánnyal o'dalán. 

Jij, hová l«tt a mosék dú< világi .. 
Szép tájaikhoz níccs többet közünk, 
gond-nyilak hullnak ránk és bánat-dárdák, 
a naponta ellenséggel ütközünk. 

Di néha öcsénk meséskönyvből olvas — 
furcsa,  felejtett  vágyba zubanunk, 
láz jő fejűnkre  szédítő, hatalmas 
a halálharang lesz ájtatos Bzavur.k. 

Holló  Ernő. 

Alkalmi költemény a csíkszeredai Ipartestület 50 éves 
jubileumára. 

Irht  Szabü (ii/iilu  kárpitosmester,  Székrlyutharhely. 
I. 

Ma ünnep van,—ünnep. Egy osztály ünnepli aviharverte tanyát. 
Hói iparos-szellem, erő és lélek ugy megtalálja magát. 
Itt álluuk üdvözölni téged, fél  évszázadok Ipartestület. 
Tagjaid lelkében erő, agyában öutudat s munkáján becsület. 
Ugy jöttüuk lassan, lágyan a földre,  mint harmat a virágra. 
S ma vagyunk, leszünk és nem perzsel szét a tüzek sugáa, 

A fél-évszázados  múltra mi, imát hallatunk, 
S a végtelen jövő telé igy büszkén rohanunk! 

II. 
Ma ünnep van, — ünnep. Ma felszakad  sok százados sir, 
Apáink lelke céhek világából, igaz halálra hív. 
Mert a végtelen világűrből ipari pályánk felmerült 
S századok viharán iunen, tábortüzekre lelkifény  derül. 
Megóvtuk, védtiik a ránkhagyott ősi jelleget 
Munkáktüzében égtek el a dicsőbb szellemek. 

A tel-évszázados múltra mi, imát hallatunk, 
S végtelen jövő felé  igy büszkén rohanunk I 

III. 
Ma ünnep van, — ünnep. Az időt ünnepeljük, mely felettünk 

(elrohant. 
Az egységet, kitartást, mely lelkeinkben megtogant, 
Az önkormányzatot, mely tormáit, ápolt és nevelt, 

j Mely B zugó viharzajára öntudatával ráfelelt. 
< Es példát mutat, hitet ád a korszelleméből nekünk, 
j Hogy összetartás és öntudat lehet csupán a fegy  veriiuk. 
| A fél-évszázados  múltra mi, imát hallatunk, 

S a végtelen jövő felé  igy büszkén rohanunk! 
IV. 

Ma ünnep van, — ünnep. Egy országrész osztálya ünnepel, 
i S ez illő hangulatban összeforr,  minden igaz kebel. 
IMert a testület uj lobogójának láttán, 
! Örömkönny gördül le öreg s itjuk arcán. 
Kibontottuk újra ezt a disső zászlót, 
Melyre sziveinkből irtuk rá e pár szót; 
„Fél-évszázados Ipartestület, 
Meg véd az öutudat és a becsület'. 

IV. osztály húzása 
augusztus 1—2. 

« M 
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ujitsa meg sorsjegyét! 
* Lörincz József sorsjegyiroda £ 

Mercurea-Oino. 2- j? 

T u r i s t a s á g . 
Angnsztus 5-án az E. K  K cs'kszékl os'tálya aSi'nt-

anna-tóhoz és Bálványosvárhoz rendez társas kirándulást, 
amelyen a háromszéki E. K. £. osztállyal fognak  találkozni. 

Jelentkezni lehet csütörtök débg a Dilrr féle  flz'etben 
vagy a kirándulás vezetőjénél, Antal Eleméinél. 

A mult hét forgalma  aa Egyeikőnel. 
Alig két hete a-nak, hogy a nyári jó Idó állrndósnlt 

ia már la rohamosan indult meg az Ideg uforgalom  Csíkba, 
a már általánosan Ismert szép hegyeink közé. A legtöbben a 
Qyllkoxtőhez időnek, a'ána az E. K E. oslkszékt osztályának 
egye kól menedékházához, 8 vapy gyakran mindakettőhöz. Igy 
a mult hiten az Egyeskőnél összesen 130 turista járt. Gyö-
nyörűség volt látni azt a sürgást-fogást  ami az Egyestő 
környékén volt — jöttflk-mentek  a o'apatok regggeltől estn 
11 óráig. Ugyanegy napos érkezett 35 tnrlita a nagybányai E. 
K. E. osztálytól és 21 a szehenl szisz leánylloeumtól. A vendé-
gek lágyrésze a Italánbányai turista házban kellett megszálljon, 
mert az egyeskől ház ez alkalommal szQknek bizonyult. , 

A vendigek elragadtatással besziltek a balánbánya! he-
gyek szépségeiről, a menedikház tisztaságáról is kényelmé'ől, 
de dlosiret hangián nyilatkoztak a kitűnő átjelzésről is, amely 
mellett haladva Balánbányáról >z Etyeakőre s onnan a GylI-
koatóhoz míg sö'.étben, illetőleg ködben sem tévedtek él. 

Itt emiitjak mrg, hogy augosztns 18—19-én az erdé'yl 
turisták találkozója lesz Ba ánvbányán, 111. az Egyeskónil, 
amelyre már Arad, Kolozivár, Marosvásárhely stb E. K. E. 
osztályok 12 autóval jelentettók be ríszvíteltlket. 

Hogy azonban ez a forgalom  lebonyolítható is fokozható 
legyen, szükséges volna a azentdomokos—balánbányat útnak 
megjavítása, mert anélkül elrlasitjnk Oalkból a vendégeket 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Julius  hó 31-én: Fekete  Rózsi gyer-

mek előadása,  1934 évi julius hó 31-én a helybeli 
Vigadó  színháztermében  Fekete  Rózsi a közismert 
éa városunk  közönsége  által  annyira kedvelt  szín-
művész rendezésében  nagy gyermek  elóadáat  ren-
dez.  Mintegy  40 gyermek  szereplővel  a Mozitündér 
oimü revü operett  kerül  színre.  A kedves  operett-
ben városunk  csaknem minden  gyermeke  szerep-
hez jut annak ének és táncszámaiban. Egy minden-
képpen bájos és felejthetetlen  szórakozást  biztosit 
számunkra  ez az est, amelyet nemcsak kötelessé-
günk  megpártolni,  hanem amelyért  hálás köszönet-
tel  is tartozunk  Fekete  Rózsinak,  aki  a gyerme-
kekkel  foglalkozva  a kulturszépet  oltogatja  lel-
kükbe.  Közönségünk  bizonyára megértő  szívvel 
fogja  támogatni  a rokonszenves  rendezőket,  akik 
városunk apróságaival művészi értékű  előadást 
adnak.  Tekintettel  az előadás  költségére,  azt egyet-
len egyszer adják  elő:  julius hó 31 én este. Meg-
ismétléséről  szó sem lehet.  Jegyek  előjegyezhetők 
naponként  délután  4—7 óráig az lparteatület  kaszi-
nójában. 

— A tanitók és tanárok nyelvvizsgája. A 
közoktatásügyi miniszter rendelete szerint augusztus 
10 én kezdik m»g az állami középiskoláknál, a feleke-
zeti és magániskolákban alkalmazott kisebbségi taná-
rok és tacitók ujabb nyelvvizsgáját. A CBikmegyei isko-
lák tanárai éB tanítói Brassóban kötelesek vizsgára 
állani. VizBga alól caak azok menteBek, akik betöltöt-
ték a 60 ik évüket éa nem a román nemzeti tárgyakat 
adják elő, valamint, akik a román egyetemeken 1926 
szeptember l-:i után szereztek tanári oklevelet. 

— Betil tották h i r o m napra aa „Erdélyi 
Lapokat*. Az ErdMyi Ltpok megjelenését az Oradea-
nagyváradi katonai puaGCinokság bárom napra betil-
totta. A lap legközelebbi Bzáma csak ju'lus bó 31-én 
délben fog  megjelenni. 

— Házasas gok. B ősz Károly éa Mátbé Pentyó 
jal.ui hó 17-én tartották esküvőjüket, Csíkszeredán. 

— Btlintb Bála, a csíkszeredai .Lőtte" női divat 
szalon tulajdonosa, folyó  évi julius hó 21-én tartotta 
esküvőjét, a cslksomlyói kegytemplomban, özv. Baké 
Ágostonná leányával, Erzsébettel. 

— A munkakamara i adó. A bacsul munka-
Icamara közli, hogy megállapítása szerint több válla-
latnál a munkásoktól 0 30—0 60 s/ázalékot tartanak 
viasza a muikakamaral adó fajében.  Amunkakamaral 
illeték címén csak 015 százalék levonást eszközöl-
hetnek. 

— Foatán kézbesítik a biróaági idézéseket. 
A közelmúltban a megyei postahivatalok főtisztjei  ré-
szére tanfolyamot  nyitottak meg, amelyen a bírósági 
Idézések, vádiratok, bírósági közlemények, felszólítá-
sok és bi-óságl döntéseknek postai kézbesítésének 
technikai gyakorlati megismerésére oktatták ki a tan-
folyam  résztvevőit Ezen tanfolyam  megtartása azért 
vált időszerűvé, mert a vonatkozó törvény alapján, 
aujusztui elsejével a posta utján kézbesítik a bíró-
sági ügyiratokat. 

— 250 OOO lejt nyerhet 50 lejért, ha sietve 
vásárol Mentősorsjegyet,  melynek izeptemher 9-én 
leaz a huzáBa. Főelárusltó Lőrincz sorsjegyiroda, Mer-
curea Ciuc. 

— Ellepték a oigányok a vármegyét. Az 
utóbbi időben óriási rajokban lepik el kóbor cigányok 
a vármegyét. A falvak  környékén, a községek melletti 
vízmosásokban mindenütt nagy számmal tanyáznak 
ezek a hfdr»ke!t  táborok, amelyik elárasztják a kö-
zelben levő falvakat.  Éppan nyári munkaidőén, ami-
kor a lakások felügyelet  nélkül vannak, t'o'r aggoda-
lomra ad okot ez a hónapok óta tartó cigány-rajzás. 
Kérjük a hatóságokat ne adjünak letelepidésre enge-
délyt ezeknek a fokszor  kisebb falvakat  ls kitevő 
karavánoknak. 

— Gyakorlati pályára adjuk gyermekeinket I Az ál-
talános gazHasági válság dacára Is tannak olyan Iparágak, 
amelyek erőteljes fejlődésnek  Indultak Ilyen pl. az agyag-
Ipari Üzemeknek a szép fellendülése,  ahol korlátlan alkalom 
nyílik az o szakmában végzettek elhe'yezkedésére. Epen azé t 
az elemi Iskolát végzettok közül azok, akik hajlandóságot 
éreznek az Ipari pálya felé.  Igen ajánlato9, ha a szakiskolákat 
keresik fel  Ilyen van a Székelyföld  kellős közepén, Odorhelen 
(Székelyudvarhelyen) ls, ahol már több, mint 40 éve áll fenn. 
Itt agyagipari, szobrászati és asztalosipari szakokban képezik 
kl a növendékeket 5 íven keresztül. A végzettek akár mint 
önálló mesterek, akár mint nagyobb Ipartelepek üzemvezetőt 
kapnak egész fiatalon  olyao fizetést,  amilyet egyetemet vég-
zettek sem írnek el pályájnk kezdetin Az iskolai Uletík'k 
400 lejt tesznek kl. Vidék ek 3600 lejért k.phatnak teljes el-
látást a modern egészséges In'eroátnsban. Érdeklődők kérje-
nek prospektust az Igazgatóságtól. (Cim: Şaoola de Arte Ql 
Mesrrll din Odo'he1.) 

— Lopások. Özv. Dr. Veress Sirdorné lakásá-
ból Ismeretit n tettesek julius 25-én 16 ezer lej értékU 
ókBzeri és egyéb tárgyakat elloptak. A rendőrség nagy 
eréllyel nyomoz. Mindeneseire a reedőrség és hatósá-
gok figyelmét  felhívjuk  arra a rengeteg kóbor cigányra, 
amely a megya területén tartózkodik. Elsősorban ezek-
től kell megtisztítani a környéket. 

— Paizs Ferencné gheorghenl—gyergyószentmik-
IÓBI lakós lakását feltörték  és csaknem minden érté-
ket a lakásból elloptak. 
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Csikmegyei Halárusító: 

L ö r i n o z sorsjegyiroda, M e r o u r e a - C i a o . 
Mindenki próbába meg ••erenoséjót. 3— 

— Meggyilkolták Dallfuaa  kancel lár t . Djll 
fuss  oaitrák szövetségi kancellárt 1934 évi jullua hó 
25-én az osztrák nemzeti azocláliBták meggyilkolták 
Százhatvan felfegyverkezett  nemzeti szociállsta meg-
lepetésszerűn berontott az osztrák miniszterelnökségre, 
ott mindenkit le'övésael fenyegetve  Dollfuss  kancellárt 
lemondásra kényszerltették, majd egy Panetta Oto nevű 
volt osztrák katona revolverrel agyonlőtte a mai nehéz 
idők egyik legértékesebb állam férfi  it Dollfasa  kancellárt 

— Belehalt aa Oltba. Székely Dezső tusnád 
fürdói  lakós, julius hó 26 án az O'.tba belefu'adt. 

— A vármegyebői . Hűlt számunkban megir'uV 
azt a kegyetlen gyilkoBBágot, amely Impérben történt. 
A csendőrség letartóztatta Boldizsár Dines két vyor-
mekes, 29 éves lmpérl lakóst, aki beism?r!e, hogy 
Okos Mária 17 éves leányt ó gyilkolta meg. Boldizsárt 
átadták az Ügyészségnek. A vízsgá'óblrónál most vlsz-
szavonla minden eddigi vallomását és kijelentette, hogy 
semmi része nincs a gyilkosságban. b őhbi beismerő 
vallomását a csendőrség klkényBseritette belőle. A 
csendőrség azt állítja, hogy BoldizBáraak Bemmi bán-
tódása nem volt. 

— Netotean Ioan gheorghenl—gyergyószentmil-
lósl rendőrfőnököt  az állásából felfüggesztették  H ilyet-
tesitésével Ohlsolu ottani rendőrkomlszárt bizták meg. 

— Miklós Janó remetea—remetel községi pénz-
tárnokot az ügyéazBég letartóztatta, mert három ecz-
tendó alatt több, mint 150 ezer lejjel károsította meg 
a községet. 

— Dividovlcs Izsákot, a gheorghenl—gyergyó-
szentmiklósl Rubin fűrésztelep  éjjeli őrét egy Patrescu 
Gheorghe nevű haragosa veszekedés közben olyan su-
lyoaan fejbe  vágta, hogy egy napi azenvedós után se-
beaüléaébe belehalt. 

— Sorbán AgOBtonné mindszenti lakóshoz kó l 

csendőr beá'litott. Házkutatást tartottak éB a ezegénv 
asszony két kiló szalonnáját, sajtját elvitték. Vri'ÓPzinU. 
hogy valakik vlaBzaéltek a caezdőrl egyenruhával. A 
nyomozás Ilyen irányban folyik. 

— Holt test a Csügós-tetfin.  Antal Oábor fru-
moasai—saépvizi lakós azolgáját, Nika litvánt, a Csü-
géa tttflB  halva találták. 

— Talál tatot t . Folyó hó 27-án delelőt találta-
tott egy szemüveg, azt jogos tulajdonosa átvehnti Ko-
váca János njug. rendőrkapitánynál. 

NYÍLT TÉR.*) 
Nyilatkozat. 

Közzé teszem, bogy klsloru fl  m Q rgely Páter 
csikszentmártoai lat ősért, semmi anyagi fileiősséget 
nem vállalok senkivel Szemb-n. 

Cslksz^ntmirton, 1934 óvi juliui hó 20 án. 
Gergely  Józeefné. 

*) E rovat ilatt köilöttekírt nam vállal felelős 
ságet a Szerk. éa Kiadó. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

No. 9 2 4 8 - 1 9 3 4 . 
Mercurea-Ciuc, la 25 Iulie 1934 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa, celor interesaţi că, 

în ziua de 16 August 1934, o r a 5 d m., se 
va ţine licitaţie publică, cu oferte  scrise şi sigi-
late, în sala de şedinţă mică a Prefecturei  jud 
Ciuc, pentru reconstruirea podeţelor No. 13 şi 
17 de pe şoseaua judeţeană Mercurea-Ciuc—Mi-
sentea—Sânmărtin Klm. 7 + 7 9 7 şi 11+887. 

Valoarea lucrărilor după deviz esle de Lei 
76.000, adică Lei şaptezecişişasemii. 

Termenul de executare a lucrărilor esle 45 
de zile, dela data semnării contractului. 

Licitaţia se va ţine în conformitate  cu arti-
colele 88—110, inclusiv din L. C. P., reg. de 
funcţionare  al O. C. L. şi normele generale publi-
cate în Monitorul Oficial  No. 127 din 1931. 

Ţoale persoanele cari vor lua parte în lici-
taţie, vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie 
de 5 la sută din valoarea devizului, iar ofertele 
se vor face  numai în conformitate  cu caietele de 
sarcini, cari pot fi  văzute în fiecare  zi de lucru, 
între orele de serviciu la această Prefectură  şi 
la serviciul judeţean de drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi de-
cât în recepisele Casei de Depuneri şi Conscm-
naţiuni sau administraţiilor financiare, 

p. Prefect: 
Dr. A. Oţetea. 

p. Şeful  Serviciului: 
Csiszer. 

Értesítés. 
A Miercurea C:uc-i „Pe'ra-R-rai.* áll mi gimná-

ziumban a beiratások 1934 augus i t u s bó 25—30 ig 
fognak  eszközöltetni. 

A taad ja't <» j'5/ő évra leszálitattaV a következő 
összegekre: ktSnlakokcak 1940 lej. Bennlakók: fél-
kedvezm-ionvel jogosultaknak 3900 Írj és egész tandí-
jasodnak 7500 Kj 

Az első osztályra a felvételi  vizsga szeptember 
l én lesz meg'ariva. 

Director, 
Spira Tudor. 

Secretară, 
F. Sporea. 

M O S T J E L E N T M E G 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemze tneve lő m u n k a 

H. J. Bxoer dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Angolból fordította: 

ALBERT VILMOS fftgimn.  tanár. 
Ára 25 lej, ehhiz jön vidékre d b -ként 3 lej portó. 

Kapható Vákárnál és a fordítónál. 

| 7 ! ! T 1 . n T n l X e i román, m»K> ar, i^oiet nyi-l-
í v u n y v e i e s i v n vallal p-rfeiit  mérlegké-

p p etyán, vaUmiot ford  tásoVat c-s mérlegöasze-
a .i ást. Cim a kiadóhivatalban. 

I R O D A L O M . ! 
Holló Ernó: Mindent Meglátni , 

Benned Lélek. i 
A „Csíki Lapok3 olvasóközönsége előtt ismerős 

Holló Ernő nevt». Bz a c .iktap'oczal születóíii, Buda 
pasten élő fiatal  költő szivéből Írja a csiki tájék meg-
kapó, gyönyörű hangu'atait. Kifogyhatatlacok,  fordu'a-1 
tosak a képak, amelyek a szülőföld  szeretetéből fikad-
nak. Verselése erőteljes, egyéni éa élettől duzzpdó 
Eddig több verseskötete jelent m»g. Valamennyitől a | 
tehataig, az Iz-nos fejlődőképesség  tör elő. A leg-
utóbbi verseskötete: „Mindent meglátni benned lélek" 
címmel hagyta el a sajtót. Igazán értékes ál'omása ez 
a könyv Holló Ernő munkásságának. Előttünk áll a 
kiforrás  felé  lendülő költő, ali biztosan álli'juk nem 
kallódik el, mert verseinek mlnd?n Eórában lüktető 
élet, művészi erő, megkapó költészet vsn. 

A tg.-muresi, marosvásárhelyi keres-1 

kedelmi és iparkamara közleményei. 1 

1983-1934. ez. A Kirssk-de'mi Mrvszt r r 
32 105—1934. ssáxn ér*»»itéio a!«pj-i« rud-mására 
h04zu'< az érd okolt készí Akne ; és •>Ihí!>(>' n**, ho;v i; 
.Sirrpinie* cim^k 1934 PZ ipí^Tiher 20 c t c^ré-
lerdóí és hflyettllk  „Vii srnrro^' f«Mest  n Roírtfiv 
f  Irat alkalmazandó; e rendel t eiitn v^iői hüoteté* 
alá esnek. 

— 1877—1934 pz Viln-íb-ip fo'j  ó é- i auzu-ztu1» 
hó 18 és szeptember 9 ite között e'ső mrazetkrzi 
Bzórm'- éa tőrvásárt rendezrek 

— 2017-1934 sz. Bucir^aii ben fo'yó  évi szrp 
tsmbar 6—30 ika között, a K'.ro y p >rkhan áruminta i 
vásár leaz. 

1839—1934 FZ. A csehszlovák—román gazdneágl 
kamara Prágában készséggel szolgál felvllágoaltáasal 
ujy az exportőröknek, mint az importőröknek a román-
csohszlovák kersskedalml éa gazdisági kapcsolatokat 
érintő mindenféle  kérdésben. 

1966—1934. aa. Kllönböző kü'fóMI  c*gek üzleti 
összeköttetéseket kcreBnek belföldi  cégekkel; a név-
jegyzék betekinthető a kamara tlikárl hivatalában a 
hivata'oa órák alatt. 

— 1975-1934 as. Több cipőVr'-m gyárvállalat 
részéről panasz tétetett, hogy egyes kereskedők sza-
badon mérnek kl cipőkrémet éa az Ilyen módon eladott 
gyártmányt, közismert, neveBebb gvlrak produktuma-
ként j ->lS!ik mag. Tekintettel arra, hogv ea az eljárás 
kihágást képez, felhívjuk  az Illetők figyelmét,  hogy 
tartózkodjanak az Ilyen cselekményektől. 

România 
Ministerul Inslructiunei. 

Gimnaziul de Băieţi »Petru-Rareş«. 
Miercurea-Ciucului. 

No. 745- 26 Iulie 1934 

Anunţ. 
înscrierile la gimnaziul »Pelru-Rarcş« din Mier-

curea-Ciuc, pentru anul viilor, se primesc dela 25—30 
August 1934. 

Taxele şcolare au fost  reduse după cum urmează: 
pentru externi 1940 Lei, pentru interni semi-bursieri 
3900 Lei şi solvenţi 7500 Lei. 

Examenul de admitere in cl. I. va li la 1 Septem-
brie 1934. 

Director, 
Splru Tudor. 

Secretară, 
F. Sporea. 

V 

I 
Háló, ebédlő és iroda berendezések 

a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

+ s i l y e a l « a a á l l £ t e t t i t t k k t l 
A b e a a e r e a h e t ö k : 
I Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
X Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  is. 

V 

I 
• 

I Osiktaploczán e l a d ó e g y é p ü l e t e s 
b e l s ő s é g . Cim a kiadóhivatalban. 

MODELL KALAPOK g 
ŞŞ t u s á p o n k é n t u j ferraák  olosó U 

K V ív N O Z E L T A N Á R N É N Á L 
^ U g y a n i t t kéaaülaek m t n d e n -
i*;, ro r.^mü aAi kftiapc-k  «laCrwndfi 
'%Ţ  hnyaţt  hssxAsdâs&val. Kalapok 
Y s';:;:skiíáac » iegrfvldabb  idő alstt. 
í g Csi issorsdi t , 1. C. Era tJann (Oimná- » 

sium)-uooa 113. SE., a Kórhas közeiébea . j 

I KxxisMttXMxyaa^ 
"C^l - / I á Merourea-Ciucban éa Sumuleun több belte-
i J i a U U lek hassa', üres beltelkek, eiántók kaszálólr, 

továbbá pinaazekrányek uj ós alig használt Írógépek 
valamint egy jó karban levő Hühle-féle  saeoskarágo. 
Cim a Vakar üzletben. 

I 

L Á S Z L Ó D O M O K O S 
I c á r p i t c s 

MERCURE A-CIÜC — CSÍKSZEREDA 
cnlea Stefan-rel  Ua'e, volt Uikó-uooa 44. Baém. 

M lyon leasa'i ott árbk mcl "tt k é « i 

HEVERŐ-PIVÁNYOKAT, ÁÓYMATRACOKAT, 
RUGANYOS ÁGYBETÉTEKET ÉS 

mifdennemfl BÚTOR-KÁRPITOS MUNKÁKAT, 
ugysziirén j a v í t á s o k a t . 

Gyapjtatépést végrez Isörforg'ó  tópő-grópan, Tralaxnint rég-i 
xcatracolc lósz&r anyaerát p o r m e n t e s e n tájra f é s ü l i . 

E<y p p aahoz szü'ségaa gyapjút 3 klgr.-ig, a napnak bármely órájában bár-
kinek díjmentesen rendelkezéste adom gépem (használatát) igénybevételét. 

A ki'ptmet az -rt kü'döm a n. é, közönségnek, hogy ha már n?m 1B kíváncsiak reám, illetve a kép mre, 
di mégis r m líimt-rnek, hogy Ő az a kárpitos, atl nekünk még dolgozo t és tartós mu-.kát készített; 
igng, — hogy Bzéltibe-bosszába beszélik, — vádolják sz emberek, hogy egy kicsit d'ágább, — de 

sokkal jobb. — Ezt nem én mondom, ezt a közönség mondja. 
J ela a ó: 

Értékes, drága dolgot olosóo vágy, 
Olosó dolgot drágán ao'se vágyl 
Még ha oloaón la., elcsót, silányt Egy te vágyl 
Azt mondják, azt beszélik, 

A László-Iále aezlonra, betorra telik, a legjobban telik. 
Uég a ma tár ls azt énekli az ágon, 
Hogy a László-féle  heverő a legkényelmesebb, 
A legjobb a világon Meroareában, Csikorszigban. 
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