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Késiratok nem adatnak vissaa. 
| Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

Az egyenlő jog. 
Svájczi álmok. 

Csikszereda, i>zc|-t. 24. 

Argetoianu belügyminiszter erdélyi közigaz-
gatási tauulmáuyutja kitűnő leckét adott a tul-
ÍÁ-BA CBO erdelyi sovén romáuoknak. Temes-
várt. Aradon és Kolozsvárt a nála deputáló és 

magyarok okozta állítólagos sérelmeket pa-
uaszlo romanokuak, kik előszeretettel nevezik 

magyarokat „idegen'-eknek, kijelentette, 
búgj Romániának minden polgára vallási és 
táji külömbség nélkül egyenrangú és egyenlő 
jogu. Külömbséget nem ismer. Azt a román 
lanart, ki a belügyminiszterhez intezett benze-
.lűben idegeneknek nevezte a magyarokat, 
.'fudi'euiasitotia  és kemény ieckebe részesítette. 

A depuiánsok Aradon ugy, miut Kolozsvá-
n;u, a lehető leghüvösebben voltak kénytele-
nek eihagyui a be'ügyiuiniszter szobáját. 

Mi pedig körülnézünk, hogy vájjon csak-
ugyau idegenek vagyunk e a mi másfelezur 
eves bérces hazánkban ? I)a nem álmodunk, 
tagjaink megvannak, ébren vágjunk, látjuk sze-
lén ringó folyóinkat,  zöld koszorúként kürűl-
\rvo erdoiuket, a jarhatatlan mocsarakból ke-
zünk verejtékevei átváltozott dúsan termő föl-
deinket, remizzen talvainkat, virágzó varosa-
ikat. templomainkat. iskoláinkat. Bár merre 
nézünk, az öserós magyar kultura tekiut íeleiik, 
mely szikla várunk nekünk. Eg> pillanat az 
i'gesz, egy tekintet történelmünk lapjaira és 
tudjuk, hogy csak azok mondhatnak minket 
idegeneknek, akik sötétbeu tapogatóznak. Nem 
bánt ez mibket, nem hoz ki nyugalmunkból és 
eróa bitünkből. \li itthon vagyunk s itt is ma-
iadunk : 

Argeioianu belügyminiszter mondott mást 
1.-4 Uealja Hvajcz, hol az olaszok, németek és 
iianciak a legnagyobb egyetértésben és har-
iu auiában egy es ugyanazon államközösségben 
cinek. Legerősebb próbája volt ennek a világ-
uaboru, mikor az Olaszországgal határos ola-
szok, a Nemetorsággal határos németek és a 
Franciaországgal határos franciák  győzelem, 
vagy vesztett csaták utáu érdektelenek marad-
tak, bar anyanemzetük diüdalmámorban volt 
vagy nemzeti gyászt öltött. Az ő hazájuk Svájc, 
ÜUI egymás mellett és közös munkában az 
állam es önmaguk üdvét szolgálják. 

Vagy ott van Belgium, melynek lakossága 
uagyréezbeu francia.  A kicsiny ország a világ 
legműveltebb és leggazdagabb áliama, hói jó-
iét és egyetértés uralkodik a polgárok között. 
Hasztalan tnondanok a belga-franciának,  hogy 
csatlakozzék Franciaországhoz, mert ö Belgi-
umban érzi jól magát, ez neki a megváltozha-
tatlan hazája. 

Argetoianu belügyminiszter egy ideált raj-
zolt szemeink elé, mikor Svájcot említette, 
mint Románia megvalósítandó célját. A fósuly 
mindenesetre arra a kormanyzati politikára 
esik, mely a különböző fajú  népek között ugyan-
azon allamban, megértő es okos utakon teljes 
barmoniát tud teremteni minden utógondolat 
nélkül. 

Tebát a megértő, okos kormányzati politika 
a programmja a belügyminiszternek, ki mikor 
közigazgatási tanulmányon van, ezt azért mondja, 
bogy jegyezzék meg maguknak a vidéki kis-
királyok, vessek agyukba és aszerint cseleked-
jenek. Ne legyenek külömbséget román és ma-
gyar között, irtsák a közéletet megmételyezd 

korrupciót, a sápot, a baksist, a terrort, mely-
lyel még a független  sajtót is megfenyegetik. 
Ne tegyenek külömbséget polgár és polgár 
között, még ha pincérleány is, vagy szerény 
iparos. Ember és polgár valamennyi, kiknek a 
születés és állampolgári jogok folytán  annyi 
joga van a levegőhöz, a személyes szabadság-
hoz és az élethez, mint egy vidéki kiskirálynak. 

A belügyminiszter tudja, hogy uem a nép 
van érte, hanem ó a verejtékes munkában 
görnyedő, adózó és államfentartó  népért. Ért-
sek meg ezt az államakarat és kormányzati 
politika közegei, a vidéki berkekben ugy, mint 
a legfelsőbb  helyen. 3 ha ezt az akaratot va-
lóban végrehajtják, akkor születik meg az 
egjemó jog, a szabadság, az egyutórtés és a 
termelő békés munka. 

Sajnos, csak álmok szavakba öutve. melyek 
szépen mondva elhangzottak s mi újból marad-
tunk a sötétségben. 

A magyar sajtó mikor az egyenlő állam-
polgári jogért-és a közélét tisztaságáért har-
col, a helyi vezetőktől, kiknek a kormány in-
tencióval egysegeseu kellene eijárniok, azt a 
vádat kell kifogni,  hony irredenta és államfel-
forgató  célokért küzd. Ezt mi többször tapasz-
taltuk Csíkban is, sót a legilletékesebb helyről 
nem régen hallottunk. Mi ez ellen a legerélye-
sebben tiltakozunk, mert mikor a közélet dud-
vait akarjuk irtani, akkor legfőképpen  a román 
állam erdekeit szolgáljuk, melyért nekünk nem 
gáncs, hanem megertés és hathatós hatósági 
támogatás jarua. 

A belügyminiszter szava intő jel lehet a 
jövő útjaira. Hogy ne legyen álom, oda köz-
eleti tisztaság, az egyenlő jog tiszrelete, a tör-
vény respektálása elkerülhetetlenül szükséges 
és amikor ez bekövetkezik, de csak akkor, a 
magyar sajtó sem lesz olyan felforgató,  még 
a túlzó románok szemében sem. 

P 7 
Dr. P. SARRU. 

A bukaresti klinika volt gyakornoka. Bel-
gyógyász. A bór és nemi betegségek szak-
orvosa. Orr-, gége-, fülgyógyász.  Gyógyítja 
a legmodernebb elvek alapján a vérbajt. 

A i. közöuség érdekében készletben 
tart Neosalvarsant minden adagokban. 

Rendel naponta délután 3—©-lgr. 
Csíkszereda, Hargita-utca 32. szám. 

Tusnádfürdő  jövője. 
A Csiktuanádi gyógyfürdő  birtokosainak 

szövetkezete folyó  evi szeptember 26-án évi 
rendes közgyűlését tartja. A közgyűlési tárgy-
sorozat 4. pontja alatt felvétetett  a szövetke-
zetnek a tulajdonos négy községgel kötött ha-
szonbéri szerződésének meghosszabbítása. 

Köztudomásu, hogy Tusnádfürdő  négy al-
csiki községnek, névszerint Tusnád, Kozmás, 
Lázárfalva  és Verebes községeknek kizáróla-
gos tulajdona. A mult század közepén több 
csiki és hárouiszóki előkelő birtokos kezdemé-
nyezésére. köztük gr. Mikes, báró Bánffy,  Apor 
Sándor, Endes, Vajna, Mikó stb. családok, kar-

öltve a csik vármegyei adminisztráció vezetősé-
gével, •— a négy község a fürdő  mintegy 200 
hold belterületét a forrásvizekkel  átadta eg)* 
magántársaságnak, hogy a fürdőt  kiépítse, fej 
lessze, a mindenkori kor igényeinek megfele 
lően modern szinvonalon tartsa. A szerződés 
szerint 1943-ig tart a bérlet; évenkint pedig 
fizet  a társaság a négy községnek évi 1200 
forint  bérösszeget; mindazon befektetések  és 
beruházások, melyeket a társaság a fUrdóo 
tesz, ellenérték nélkül a bérleti viszony meg-
szűntével a tulajdonos községeknek visszama-
radnak. 

A szerződést kötő magántársaságból a ker. 
törvény életbelépte után szövetkezet alakult, 
mely a négy község hozzájárulásával jelenté-
keny (320.000 kor.) jelzálog kölcsönt vett fel 
a fürdő  fejlesztése  végett. Ezen anyagi segély 
lyel építtetett fel  a nagy gyógycsarnok, a kél 
fürdő  és erdei cukrázda. 

Mintegy tíz évvel ezelőtt az anyagi zava-
rokkal küzdő szövetkezet a hitelt nyújtó brasBÓí 
pénzintézetnél nem tudván tartozását fizetni, 
a magyar kormány sietett a községi vagyon 
megmentésére, kitizetvén a brassói bank köv* 
telését, magára engedményeztetvén azt. 1 szö-
vetkezet azonban az állam előnyös kamatlábú 
követelését sem tudta fizetni  s a háború za-
varai alatt szünetelvén a fürdő  jövedelme, 
adóssága csaknem félmilliót  teBzen ki. 

A négy község vagyona jelzálogilag leter-
helve, a fürdő  épületei részben leégve (gyógy-
csarnok), részben az idő és használat folytán 
értékükben mélyen alászállva, — a négy köz-
ség a bérleti idő lejártával, amidőn vagyonát 
vissza kell kapja, a mai viszonyok után követ-
keztetve, igen rossz üzletet csinált, amikor 
kezéből tiszta vagyonát annak idején kiadta. 

A négy község nem egyszer akarta viasza 
veuni a szövetkezettől kincset érő vagyonát; 
maga a szövetkezet is szabadult volna terhé-
től és még sem lett semmi, annyi ható ok jött 
közbe. Az állami konvertálás jobb jövö remé-
nyével kecsegtetett, de a gonosz háború a re-
ménynek szárnyát szegte. 

Nem áll módunkban ma még, hogy a bér-
leti Bzerződés meghosszabbítása részleteit vagy 
tervezetét megbíráljuk. A szigorúan szemelőtt 
tartott közérdek kötelességünkké teszi, bogy 
az ügyre visszatérjünk. Négy községnek nagy 
vagyonáról van szó; elég baj, ugy ÍB a régi 
bérleti viszony. Az a kecsegtető vagyoni be-
ruházás. mely 1943 ban a községeké kellene 
legyen, részben nem létezik, részben alig bír 
értékkel. Ez a közjóért hozott áldozat évi 1200 
forint  jövedelmet jelentett a községeknek, 
melyre vagyona megterhelésével alaposan rá-
fizet,  ha addig U943-ig) valami Deus ex mac-
bina közbe nem jön. 

Vigyázzon a 4 község, hogy 1943-ban vissza-
nyerendő önrendelkezési joga csorbát ne uen-
vedjen valami elsietett bérlethosszabbitásaal, 
melyhez még a felettes  hatóságnak ia szava 
leRz. A gazdasági viszonyok megváltoztak a 
lefolyt  század alatt. A községek bírnak elág 
erkölcsi és anyagi erővel, hogy 1843-ban a 
a fürdőről  határozzanak érdekeiknek megfele-
lően. Ma 1143-ban lejáró szerződés meghosszab-
bításáról beszólni talán mégis korai, még ha a 
bérlő uj beruházást helyez is kilátásba, ami-
kor tudjuk, bogy az eddigi beruházás sem Igea 
jelent, — elismerjük, nem a szövetkezet hibá-
jából, — vagyont. 
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az utcán, melyet Te építettél, nézd meg a há-
zakat, melyeknek minden egyes kövét a Te 
izzadságod csöppjei itatták s melyeknek épü-
lését Bzorongó gonddal igyekeztél minél töké-
loteBebbé tenni s ugy örültél, ha sikerült vala-
mi szépet, maradandót alkotni; nézz körül 
mindenütt, nézd a telefonpóznákot,  melyekről 
azt hitted, hogy a Te szavaidat fogják  röpíteni 
B a fák,  melyeket Te ültettél, neked fogjak 
gyümölcseiket hozoi. Iskolákat építettél, hogy 
majd a Had még tökéletesebb ember legyen, 
mint amilyen Te vagy ; szeretettel berendez-
ted otthonodat, mert azt hitted, hogy a laká-
sod szeutély, a hova CBak az teheti be a lábát, 
akit Te oda beengetsz; igyekeztél vagyont, 
földet  szerezni, hogy ráfesthessed  munkád, 
szorgalmad arcképét, melyről fiad  mindig rád 
ismerjen, uézz körül mindenütt, mi az, amit 
nem Te alkottál? 

Bün-e hát, ha azt kívánod, hogy az utcá-
nak maradjon meg az a neve, melyet Te ad-
tál neki s házad, melyet Te építettél és laká 
sod, melyet Te rendeztél be, maradjon meg 
neked Bün-e, ha rosszul esik neked s a siráB 
fojtogatja  a torkodat, mikor CBaládi szentélyed-
be a Te akaratod ellenére, megkérdezésed 
nélkül belakoltatuak valakit s földet,  melyet 
Te keserves munkáddal szereztél, elveszik tó-
led csak azért, mert Te különb voltál és töb-
bet szereztél, mint más. Miért vétek, ha azt 
követeled, hogy az állam által a Te sürgeté-
sedre, a Te munkáddal és a Te pénzeddel fel-
épített iskoládba ismét aTe gyermeked járhasson 
és ott olyan székely becsületességet, tisztessé-
get, szorgalmat tanuljon, amilyennel Te azt az 
iskolát felépítetted.  - Bün-e, ha nagy szeré-
nyen azt kívánod, bogy annak amit Te alkot-
tál s ami a Te legsajátabb munkád gyümölcse, 
olyan neve és felirasa  legyen, amilyen neked 
jól esik. Bün-e hát az, ha Te Székely, a józan 
és becsületes eszeddel azt gondolod, bogy amit 
Te caináltál s a mi a Tied, maradjon meg ne-
ked s ha másnak olyanra van szüksége, bát 
CBináljon magának s nevezze el, ugy, ahogy 
ueki jól esik. 

Hát btin ez?! 

Megnyíltak az iskolák. 
Csíkszereda, szeptember 2-1. 

Városunk iskolái a rendes időben megnyíl-
tak és uz előadások megkezdődtek. 

A tanári és tanítói kar mindenütt fokozott 
ambícióval látott munkához, hogy a magyar 
kultura eddigi becsületehez hü legyen. 

A szülők semmi áldozattól nem riadnak 
viasza, csakhogy gyermekeiket iskolába küld-
hessék. A tanulók száma szaporodott. 

A róm. kath. főgimnáziumban  a Veni Sanete 
15-én volt, az ünnepi misét Kassai Lajos igaz-
gató mondotta. Az előadások 16-án megkez-
dődtek. A jóbirnevü intézetnek 405 nyilvános 
tanulója van, kik közül 394 tiu és 11 leány-
rendes. A fótanhatóság  ugyanis a folyó  tanévre 
engedélyezte leányoknak ÍB, mint nyilvános 
tanulóknak felvételét.  A mult tanév elején 
beiratkozottak számához képest a növekedés 
45. A magántanulók száma 14, kik közül 8 tiu 
es 6 leány. Az első osztályba beiratkozott 76, 
a másodikba 70, a harmadikba 59, a negye-
dikbe 59, az ötödikbe 29, a hatodikba 21, 
a hetedikbe 35 és a nyolcadikba 45. Az inter-
uátusnak és szemináriumnak 120 bennlakó nö-
vendéke van, kik közül 25 alapitványoB. Igaz-
gató Csipak dr. tanár. 

A polgári leányiskolában a Veni Sancte 
12-én volt, az ünnepi misét dr. Szekeres Jó-
zsef  plébános mondotta. Az előadások 13 án 
megkezdődtek. A folyó  tanévre 182 tanuló 
iratkozott be, mig a mult tanévben a tanulók 
száma 213 volt Az apadás oka az, hogy idő-
közben Karczfalván  és Szépvizen is polgári 
iskolák létesültek, ahová a felcsiki  tanulók 
nagyréBze beiratkozott. Valójában tehát itt ÍB 
lényegeB emelkedés van. 

A róm. kath. elemi iskolába 256 tanuló 
iratkozott be a mult évi 2<3-al szemben. Tan-
erők Székely Karoly ig.-tanitó, Csiszér Margit, 
Barabás Juliánná és Dávid Rózsika tanítónők. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Hirdetmény. 

A Csíkszeredai  Takarékpénztár  Rész-
vénytársaság  1920. évi szeptember hó 2-án 
tartott  rendkívüli  közgyűlésén  elhatározta 
az alaptőkének  500.000 leiről  1.500.000 leire 
való felemelését. 

Feltételek: 
1. A részvénytársaság alaptőkeje 1U.UUU 

darab névre szóló, egyenkint 100 lei n. é. tel-
jesen befizetendő  uj részvény kibocsátása által 
6t06lt6tl k 

2. Minden egy darab régi részvény alapján 
egy uj részvény jegyezhető. A régi részvénye-
sek tehát 1:1 arányban 155 lei árfolyamon  je-
gyezhetnek uj részvényeket, melyből részvé-
nyenkint 100 lei a részvénytőkét, mig az elő-
állítási költségek levonasa után fennmaradó 
összeg a tartalékalapot illeti. 

3. Regi részvényesek által az elővételi jog 
1920. év azeptember hó 3-tól szeptember hó 
30-ig bezárólag, hivatalos órák alatt, az inté-
zet pénztáránál gyakorolható. Ezen határidő 
lejártával a régi részvényesek elővételi joga 
megszűnik s az általuk át uem vett részvény 
mennyiség az újonnan jelentkezők között 185 
lei árfolyamon  értékesíttetik. 

4. Az előveteli jog gyakorlásásaval egyide-
jűleg részvéuyenkiut 50 lei fizetendő,  további 
50 lei folyó  év november bó 1-én, végül a 
feumaradó  55 lei folyó  év december hó Ló-én. 
Jegyzés alkalmával az egész összeg egyszerre 
is lefizethető.  A lefizetésre  megszabott határ-
napoktól számitandólag folyó  óv végéig 5% os 
kamatot fizetünk  1920. üzletévi rendes koz 
gyűlésünk után. 

5. A kibocsátandó uj részvények 1921. év-
január bó 1-tól reszosulnek az üzleti év ered-
menyébeu. 

6. További 50ŰU dib uj részvény, valamint 
az elővételi jog nem gyakorlása folytán  fen-
maradó részvény mennyiség értékesítése az 
igazgatóságra bízatott azon korlátozássá!, hogy 
darabonkint 185 leiért értékesíthetők. Befize-
tési módozatok azonosok a 4. pout alattival 
azon eltéréssel, hogy harmadik részlet cimén 
85 lei fizetendő. 

7. A részletek késedelmes befizetése,  vagy 
a befizetés  elmulasztása a jegyzés törlését 
vouja maga után és a már befizetett  összeg a 
tartalékalap javára fordittatik  s a törölt lösz-
vények helyett az igazgatóság uj részvényeket 
bocsáthat ki. 

8. Vidéki részvényeseknek levélbeli meg-
keresésére erdemi választ adunk. 

W. Az uj részvények elkészítés utáu adat-
nak kl. 

Csikszereda. 1920. évi szeptember hó 2. 
Az igazgatóság. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
- Status-gyüles. Az erdélyi róm. katb. 

Státus folyó  hó 29-én tartja 'Kolozsváron évi 
rendes közgyűlését. A csíkszeredai főgimná-
ziumot Mayer János főgimnáziumi  tanár fogja 
képviselni. 

— Cukor és rizs. Ha szabad ezt a kife-
jezést használnunk, emberemlékezet óta uem 
kapott Csíkszereda város lakossága cukrot. 
Végre most érkezett egy vaggon cukor és 
rizs, mely már itt van, tehát való. A cukor 
klgr. 20 Lei, a rizsé 14 lei-ben lett kiosztva. 
Brassóban a cukrot a város most 17 lei 50 
bániért adja. A miénk azért drágább, mert több 
mint egy hónapja utaznak érte es a sok ezer 
nehézséget végül is alig tudták a kiküldöttek 
elhárítani. A régen beharangozott liszt éa buza 
is késik, de értesülésünk szerint egy hét múlva 
tiz vaggon buza érkezik, melyet a város meg-
őröltet tB ugy oszt ki circa 2 lei 60 banis 
áron a lakósBágnak. A kiküldöttek csakugyan 
sokat fáradtak  és utaztak, hogy a nehézsége-
ket elhárítsák. Elég szomorú, hogy még a ha-
tóság közélelmevéei akciójának is ilyen örökös 
engedélyezéBi és szállítási nehézségekkel kell 
megküzdenie. 

- - Aprópénehiány. Vármegyénkben az 
aprópénzhiány oly nagy mérveket öltött, hogy 
a kereskedelmi, ipari éa gazdasági forgalom 
csaknem lehetetlen. A pénzügyi hatóságok 
mindmt kövessenek el e mizériák megszün-
tetése végett. A Székelyföld  jóformán  semmi 
apri pénzt nem kapott 

_ AZ erdélyi püspökök megtagadták 
az eskü letételt. Az Adeverul jelentése szerint 
Majláth Gusztáv Károly gróf  erdélyi, Széchenyi 
gróf  nagyváradi, Glattfelder  Gyula csanádi róm. 
kath Nagy Károly református  és Ferenc Jószef 
unitárius püspökök, hivatkozva a békeszerző 
désnek a nemzetiségekre vonatkozó klauzuláira, 
megtagadták az eskü letételét. 

— A kereszteles es a büntetes. Hirt 
adtuuk arról, hogy a rendőrség a helybeli 
vendéglősöket és kávéházakat roman elneve 
zések kiírására kötelezte, ami minden türvé 
nyes alapot nélkülöz. Azt hittük, hogy crrol 
az erőszakos románizálásról többet nem k«!l 
Írnunk, de ugy látszik, hogy a tnagyarsagnuk 
ezt a sérelmet hiába ajánlottuk a felsőbb  illo 
tékes hatóságok figyelmébe.  Most ugyanis arról 
értesülünk, hogy Subu főkapitány  nemcsak A 
rendelet végrehajtásához ragaszkodik, hanem 
az ellenszegülőket szigoruau megbünteti. ljjy 
Lacher Gyulát, az Otthon kávéház tulajdonú 
sát, Jakab Ödönuét, a Kossnth-veudégló 
Harcsát, az Európa-vendéglő tulajdonoson 
1000 1000 leire büntette me<: a fokapiiuuy 
mert a rendeletet rii-iu teljesítettük. Ha tutu 
bekövetkezett ez a hihetetlen is, reméljük 
hogy a felsőbb  hatóság helyrehozza eu a köz 
igazgatási csodabogarat. Ellenkező esetben ér 
demes felülvizsgálati  kérelem kapcsán Arge 
tuianu belügyminiszter ur elé vinni, mint vi-
déki specialitást. 

— A 4 0 szazalekos uyugt&kat rövi-
desen beváltják. Brassóvármegye prefektu 
rája a kolozsvári államtitkársá£ távirata alap 
ján közli, hogy a pénzbeváltásnál visszatartott 
40 százalékos összegről szóló nyugtákat a kg 
rövidebb időn belől be fogják  váltaui. Az * 
közönség körében elterjedt hir. hogy a uyug 
tákat nem váltják be és a visszatartott összr 
geket hadiadónak fogják  tekinteni, a valosag 
nak nem felel  meg. Figyelmezteti a közóuse 
get a prefektura.  hogy a speculánsok mester-
kedéseinek ne üljön fel,  mert a nyugták st 
nem ruházhatók és a pénzt kizárólag csak a 
nyugta eredeti tulajdonosa veheti fel 

— Meghalt a oaendör. A Csiki Lapuk 
megírta a Biró-féle  veudeglóbeu a Siguranu 
detektívek és Secu Stefán  csendőr szakasz 
vezető között lefolyt  véres tragédiát. Amint 
előre látható volr, a halálojan sérült csendúr 
a csíkszeredai közkórhazbau másfél  napi agonia 
után meghalt. Eszméletét egy percig sem uyvi t-
vissza. A Frommer-pisztoly golyója a fejeu 
keresztülment és a szoba padlójára esett. A 
vizsgálat folyamatban  van. 

Franciaország magyar létszámomé 
lést engedelyezett. A „Neu Freue l'resse 
írja, hogy Magyarország keleti imporializmu 
sának a kardja, mivel a békeszerződés ertol 
mében 35 ezer emberből álló tényleges hatl 
serget tarthat fenn  csupáu és most tuégis fel 
hatalmazást kapott, hogy 100.000 embert tart 
hasson fegyverben.  A .Dacia" megjegyzi, hogy 
ez a Irancia engedmény az európai demokra 
ciára nézve állandó veszedelmet rejt magában 

— A lebontott kőfal.  Mikor a vármegye 
házat kibővítették, a r>gi főszolgabtrósag  euir-
letes épületét is el kellett hányni. A túlzott 
óvatosság az akkori vezetőséget arra birt:v 
hogy a dr. Gál József  szomszéd felé  esö ko 
falat  romjaiban meghagyta, nehogy dr. Uá-
József  idők folytán  világossági szolgalmi jogot 
nyerjen a vármegyével szemben. A törvény 
hatóság több rendbeli tárgyalás utau végül is 
kimondotta az éktelen és sok kritika tárgy at 
képező romok elbontását, a kőfal  azonban 
mégis ott maradt. Végre most a lakóssag meg 
elégedesére a kőfal  elbontásához hozzakozdet 
tek és remélhetőleg egy par nap alatt vegles 
letűnik a szereplés színpadáról. 

— Dr. Fodor Antal közjegyző hivatala 
működését Csíkszeredában, eddigi irodahelyi 
ségében. Vadász utca 30. szám alatt ujbui 
megkezdette. 

— Meghivó. A csíkszeredai Vadász társ a 
ság f.  évi szeptember 22-ére összehívott köz 
gyűlése a tagok részvétlensége miatt nem von 
megtartható. A közgyűlést f.  évi október bo 
11 -én délután 4 órára a kereskedői kör hi;lyi 
ségében (Otthon vendéglő) újból összehívom 
azzal, hogy ezen közgyűlés tekintet nélkül a 
megjelent tagok Bzámára határozatokat hozhat 
A közgyűlés tárgya: Titkári jelentés, teljes 
tisztújítás, számadások megvizsgálása. 
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— Hymen. Bálint Vince és Pap lluska 

jegyesek. (Minden kiilön értesitéB helyett). 
— A .Székely Közélet", mely Udvar-

hely vármegye közönségének legolvasottabb 
lapja volt, újra megjelent Tompa László szer 
kesztésében. Ez alkalommal üdvözletünket 
küldjük laptársunknak. 

— Merenylet a Mátyás-szobor ellen 
Ugyanabban az időben, amikor Lupu volt bel-
ügyminiszter a bukaresti sajtóban azt irja, 
hogy a kolozsvári Mátyás-szobor Európa leg-
szebb művészi alkotása, vandál kezek meg-
csonkították ezt a remekművet. A mult héten 
egy tüntető csoport eltörte a Mátyás-szobor 
egyik mellékalakjának, Magyar Balázsnak kard-
ját. Nem első eset, hogy ilyen sikerült offen-
zívát indítanak mostanában a szobrok, emlék-
táblák stb. elleu. A hatóságok nagyon lanyhán 
nézik ezeket az eseményeket. A Mátyás-szobor 
tényleg az egész világ egyik legnagyszerűbb 
képzőművészeti alkotása. Nagyon éretlen és 
g^ermeki-s sovinizmus az, amelynek még ez 
a szobor is szálku a szemében. Azzal a lanyha 
ellenőrzéssel, ainelylyel a hatóságok ezeket a 
dolgokat elnézik, csak önmagukat blamálják 
iumden elfogulatlan  müveit ember és a kül-
lőid szeme előtt. 

— Kulturbotrany. E cimeu a Csiki La-
jiuknak beküldött közleményre a következő 
sorokat vettük A .Csiki Lapok" 1920. évi 
szeptember hó 19 én megjelent 3b-ik számá-
nak .Különfélék"  rovatában .Többen" aláírás 
sal , Kulturbotrány" cim alatt egy. az én szc 
melyemet tamadó cikk jelent meg. Ezen köz 
i^menyt személyemre sértőnek találom s ezért 
utasítottam az egyházközség jogtanácsosát, 
mint ügyvédemet, hogy a cikk szerzője ellen 
a sajtópert azonnal tegye folyamatba.  Teljes 
tisztelettel Csikszereda, 1920. évi szeptomber 
-"J en dr. Szekeres József,  szentszéki tanácsos, 
plébános. 

A „Csiki Lapok" folyó  évi 38. számában 
megjelent .Kulturbotrány" cimü cikk ránk vo 
uatkozó részére a következőket jegyezzük meg. 
Ali rövidszoknyás leánykáknak nevezettek évek 
kel ezelőtt tanítónői oklevelet nyertünk s több 
-vi működésünk után az elmúlt tanév-bon a 
aelybeli felekezeti  iskolánál tanítottunk. S bogy 
KZ évben újból alkalmaztak, azt nem a rövid 
szoknyánknak, hanem az elmúlt tanév eredmé-
nyűnek köszönhetjük, tehát máshol keressék a 
tisztelt cikkírók, a Kajtsa és Latzné mellőzé-
seitek okát. Nem tudjuk elhinni, hogy „Rövid 
szoknyás leányka" voltunk tisztességtelen vo-
natkozásba került volna a kérdéses cikkbe, de 
ti a ugy van, akkor mi „Rövid szoknyás" ta-
nítónők a cikk írókat, legyenek hosszuazok-
uyasak, vagy bármilyen nadragosak, alattomos, 
aljas rágalmazóknak tartjuk. Csikszereda, 1920. 
szeptember 2ii,  Barabás Juliánná, Caiszér Mar-
xit Dávid Róza. 

— A Csikszeredai Atlétikai Klub foot-
t..ii| csapata, amelynek létezéséről városunk-
ban még kevesen tudnak, október 3 án délután 
4 orakor, a katonai gyakorlótéren levő pályán 
mutatkozik be első nyilvános szereplésén a 

közönségnek. Ellenfele  az eddig is ha-
talmas formát  mutató lti. vadászezred válo-
gatott csapata lesz. A Ctí. A. K. az alábbi 
usszeállitáuban szerepel: Kapus Szamorzia Z., 
kíipuvédek Barcsay J., Kallay F., hátvédek 
l>ávid S., Bücbler J.. Trohán A,, csatárok 
tejer F., Fejér 1., KajtHa J , Ábrahám J., 
Hermann J Az eddigi barátságos mérkőzések 
után, melyeket a két csapat lejátszott, eldön-
tetlen eredményre számitunk, hacsak valami 
meglepetések nem lesznek. Kérjük a közön 
Heget minél tömegesebb megjelenésre, mert a 
mérkőzés kimenetelét a jelenlevő'; érdeklődése 
•'igja körülbelül eldönteni. 

Ujabb szénterület Ojtozban. Az 
utóbbi napokban az Ojtoz patak völgyében je-
lentősebb szénterűletet fedeztek  fel,  mely nem 
Hasonló a többi háromszéki előfordulásokhoz, 
mert ez már tényleg a kárpáti homlok kőbe be-
ekelt kőszén és nem barnaszén, mint az ilye 
falvi  és köpeci. Tudomásunk szerint az összes 
eddigi bányászkodási műveletek csak a terület 
lefoglalásában  merültek ki. Hogy ez a vállal-
kozás is a jogosítvány láncolási manőverévé 
ue fejlődjék  ki, kívánatos volna, hogy a bányász 
körök a petróleum miatt igen kritikus hirre 
vergődött Ojtozvölgyét alaposan átkutassák, 
mert petróleum, SÓBVÍZ, földgáz,  kénes források, 

kőszén, gipsz stb. tényleg előfordulnak.  Igy 
ugyanis megállapítható lenne, bogy ezek tény-
leg praktikus hihasználásra alkalmaR módon és 
mennyiségben találhatók-e. 

— A maximális árak eltörlése. Bucsán 
belügyi és Evian kereskedelmi államtitkárok, 
tekintettel a korona beváltása következtéhen 
elrendelte maximális árak folytán  egész Erdély-
ben és Bánátban bekövetkezett piaci helyzetre 
és ennek Következtében a termelésben és az 
áruk forgalmában,  valamint a termelő és fo-
gyasztó között levő gazdasági viszonyban be-
állott átmeneti zavarokra, szeptember 22-től 
kezdődóleg ujabb rendelkezésig Erdély és Bá-
nát egész területén bármely hatóság által meg-
állapított maximális árakat körrendeletig eltö-
rölték. E rendelettel akarják gyökeresen a piac 
egyensúlyát helyreállítani. 

A magyarok felé  fordult  a fran-
ciák szeretete, pécsbői jelentik: A német-
osztrák Bajtó behatóan foglalkozik  a franciák 
dunai politikájával s az ezáltal létrehozott 
kis-ententta'. Míg a polgári sajtó ugy tesz 
mintha a magyar francia  barátkozásban nem 
látna semmi veszedelmet Magyarország szom-
szédaira nézve, addig a munkáslapok nagyon 
izgatottak és riadót fújnak.  A bécsi francia 
körök azon igyekeznek, hogy megnyugtassák 
a közvéleményt. De ez nem sikerül nekik, 
mert nem tudják azt a benyomást eloszlatni, 
hogy a franciak  szeretete a szlávoktól elfor-
dult és a magyarok felé  irányult. 

— A „Napkelet" első száma. Kolozs-
vár irói gardája ., Napkelet" cimén uj folyó-
iratot indított. Az első szám most érkezett el 
hozzánk. Hangosan jött, zászlós heroldok fu-
tottak előtte, hogy érkezését megjelentsék és 
a bemutatkozás sikerével meg lehet elégedve 
a 64 oldalas füzet.  Külső formája  ízlésről és 
bőkezűségről tauuskodik, tartalma nivós, ko-
moly, szempontjai színvonalon állók. Program-
ját a felelős  szerkesztő Paál Árpád mondja el 
.És fölkél  a nap" cimü himnuszi szárnyalású 
bevezető írásában. Igen értékesek a Bárd Osz-
kár, Janovics Jenő és Csiky Endre írásai. Ál-
talában véve a prózaírók szerencsésebben de-
bütáltak az első számban, mind a versirók. A 
versirók bemutatkozása Káin áldozat. Nem a 
java termésüket hozták. A jegyzetek aktuáliB 
és érdekes problémákat fejtegetnek.  Lelkesen 
köszöntjük a magyar kultura uj erős oszlopát. 

Helyreigazítás. Az előző számban 
megjelent „Értesités'-em tárgytalanná vált. 

Kajtsa József. 
— Harminckilenc gyermeknek apja. 

Stockholmi lapok írnak egy svéd gazdáról, kit 
neje a napokban a 39-ik gyermekkel ajándé-
kozott meg. A jó ember 70 esztendős és 3-szor 
nősült meg. A gyermekek közül 23 fiu  és 16 
leány. 

„Feher terror" a kolozsvári román 
diákkongresszuBon. A Dimineaţa irja: A ko-
lozsvári diákkongresszusról sem hiányoztak 
olyan határozatok, melyek a régi és szomorú 
szisztémára emlékeztetnek. Egy diák ugyanis 
azt indítványozta, hogy azokba az egyesüle-
tekbe, amelyeknek célja a nemzeti kultura in-
tenzivebbé tétele, csak román születésű i.faj-
román diákokat vegyenek fel.  Mire való ez a 
megkülönböztetés kérdi a lap — ma, ami-
kor lépten-nyomon azt kürtölik, hogy senki 
sehol sem tehet külömbséget régi és uj polgá 
rok között, akiket egyenlő jogok és kötelessé-
gek illetnek? Ez az eljárás egyeB egyetemi 
tanároknak, például Bogdán Duicának észjárá-
sára vall. 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó féle  házban megnyitotta. ii— 

NYÍLT TÉR.*) 
Modern fényképészeti  mtt terem! 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hogy Csíkszeredán, Vár-utca 10. szám alatt 
egy fiókműtermet  nyitottan). Készítek utazási 
Igazolvány, egyes, valamint családi és társas-
képeket, úgyszintén életnagyságú fényképna-
gyitásokat, a legszebb kivitelben és a legjutá-
nyosabb áron. Tisztelettel Jánossy János 
fényképész.  2—2 

*) E rovat alatt küslöt tekir t uem vállal t'ole-
Iflwéget  a Sínk. éi Kiadó. 

No. 26736. 1920.. August 24. 
COMANDAMENTUL CORPULUI VIARN. 

Biroul II. Iformatii. 
I n f o r m a t i k á u l . 

Curţile Marţiale si Pretoratele Diviziilor 
din Comandament poluna Iulie 1920. an pro-
nuntat sentitele coodamnand pe mai mulţi In-
divizi pentru diferite  fapte  dupa cum urmeaza: 

Curtea marţiala a Diviziei 1 Vanatori a 
condamnat pe următorii indiv.' 

Pretoratul Corpului 7 armata a condamnat 
pe următorii indivizi : 

9. Individul loan Florea idem, 3 luni, Idem, 
idem. 

10. Individul Rusalin Serban idem. 3 luai 
Idem, idem. 

11. Individul Schneider Fridirik idem, 8 luni 
ldem, idem. 

12. Individul Vasile Solomic idem, 3 tuni, 
Idem. idem. 

13- Individul Muitea Ion din Qurga Sada 2 
luni Contr. Ord. N. 31 -25 . C. Tr. Tr. 

14. Individul Bzake lanosné din Fogaras 
500 lei amenda contrav. Ordonanţa No. 21. si 
25. a Comandamentului Trupelor din Transil-
vania. 

Preteratul Corpului Vanatorilor a condam-
nat pe indivizii mai jos notati. 

1. Individa Szamto Suzna din Taper. Blhoi 
condam. la 3 luni inchisoare pentru contrav. 
la ordonanţa No. 8 , 21. si 28. a Comandamen-
tului Tr. Tr. 

2. Chyulani Ion din Kismaria Ungaria cond. 
6 luni închis, idem. 

3. Tedler lanos din Buda Pesta cond. 1 au 
inchis. si expluzare. 

4. Astalos Sándor din Meőbos Bihor cond. 
3 luni inchis. Idem. 

5. Muska lanos din Meőbos Bihor cond. Ü 
luni inchis. Idem. 

6. Simon Lajos din Meőbos Bihor cond. 8 
luni inchis. idem. 

7. Hegy István din Bonós Bihor cond. 4 luni 
inchis. idem. 

Şeful  de stat major C. VI. A. 
Colonel ROMAN. 

Şeful  Biroului II. Inf. 
Maior HASIGAN. 

A Várdotfalvi  Fogyasztási Szövetkezet 
egy kaucióképes boltkezelöt keres. 
Pályázhatnak kisebb családu ahoz értő 
egyének. Az állás október l-ig elfoglalható. 
Fizetés megállapodás szerint. Értekezni le-
het F o s z t ó Géza ügyvezető-igazgatóval, 
Yárdotfalván.  2—i 

Egy alig használt valódi Singer-fóle 
varrógép eladó. Hol ? Megmondja 
a kiadóhivatal. 2-2 

Várdotfalván  Balogh Ferenc ezre-
desnél 80 métermázsa széna 
és sarjú eladó. 

Egy teljeseu jó karban lévó Nati-
onal kassa eladó. Cim meg-
tudható a kiadóhivatalban. 

Tusnádfúrdón  egy tisztességes 
és szorgalmas házaspár keres-
tetik házmesteri állásra. Bővebb 
felvilágosítást  ad az Ifilza-villa  tulaj 
donosa. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csíkszeredai 16. Vadászezred árlejtést 

hirdet 30 vagon széna, 20 vagon szalma, 40 
vagon bükktüzifa  szállítására. 

Írásbeli ajánlatok 1920. évi szeptember hó 
30-ig az ezredparancsnokságához nyújtandók be. 

Az árverezéB 1920. évi október hó 1-én d. 
e. 10 órakor az ezredlaktanyában fog  meg-
tartatni. 

Az ajánlatban feltüntetendő  a mennyiság 
ármegjelöléssel és a leraktározási hely. 

Csíkszereda, 1920. évi szeptember hó 20» 
Colonel EF8TATIADB. 

Bublocot. UBORGEBCU (JRIG. 
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Báró Nopcsa Elekné uj aradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei főraktarosa 

S Z Á N T Ó ERNŐ, 
bor-, sör- ós szesznagykereskedő 

Csíkszereda, Városház-utca 4. sz. a. 
ajánlja naponta friss  töltésű palack és min-
den nagyságú hordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállitva. 9—13 

Nr. 826-1920. 

Pályázati hirdetmény. 
Ministerul de Interne Secretariatul General 

al Senatatei si Asistentei Publice Cluj 14094 — 
1920. szám alatt pályázatot hirdet több anya 
és csecsemő védőnői állásra következő feltéte-
le* mellett: 

Clujban legkésőbb folyó  évi október 1-én 
egy egy évig tartó védőnői tanfolyam  kezdő-
dik, amelyen résztvevö^összes növendékek díj-
talanul az állam költségén képeztetnek ki es 
tartatnak el. 

Pályázhatnak nemzetiségre való tekintet 
nélkül a román nyelvet szóban és írásban biró 
20 és 40 ev közötti nők, kik 4, de legalább 2 
polgári iskolát sikerrel végeztek. 

A pályázati kérvényhez melléklendő 
a Legalább 2 polgári elvégzései igazoló 

iskolai bizonyítvány. 
b; Krkölcsi bizonyítvány, 
cl Urvosi bizonyítvány, inel> a pályázó ki-

fogástalan  egészségi állapotát tanúsítja 
Az előirt mellékletekkel felszerelt  pályázati 

kérvények a Ministerul de Interne Secretaria-
tul General al Sunatatei si Asistentei Publice 
Cluj-hoz címezve I gkésóbb folyó  évi szeptem-
ber hó 25-ig az Inspectoratul igienic Targu-
Murea személyesen nyújtandók be. 

Román közegészségügyi 
felügy  elősog. 
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Rendel naponta délután 2 
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám. 

Pályázat. 

I 
I 
I 

6 oraig. ^ 
I 

A nagykászoní róm. kath. iskolaszék a köz-
ponti iskolánál üresedésben levó nőtanitoi 
állásra folyó  1920. évi oktober hó 5-ig 
pályázatot hirdet. 

J ö v e d e l m e 
1. A hitközség pénztárából évi 300 korona. 
2 Kászonaltiz, Kászonfeltiz  és Kászonimper 

közaégek pénztárából évi 300 koron». 
3. A három községtől failletmény  évi 60 K. 
4. Fizetéskiegészités az államtól, ennek tor-

éénye szerint. 
K ö t e l e s s é g e 

Az iskolaszék által részére kijelölt osztályok 
tanítása. Kellően felszerelt  pályázati folyamod-
ványok róm. kath. Plébánia Kászonaltiz (Csik-
luegye) cimre küldendők. 

Iskolaszék. 

Mindennemű ruhákat, fonal,  plüs. sely m 
f e s t é s é t , 

báli toilett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztltö gyüjtődemet megnyitottam 

T a r s a l S é t n c L o r 
divatáru üzletében Csíkszereda, Főtér. 

3 y á r é s f ö - ü z i e t  B r a s s ó 
ÖTftafe  A B 4 « I » 

Csiokrák-utca 2. sz. (a volt cukorkn-gyártmu). 
14—38 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem az érdeklődő-

ket, hogy 1920. évi október hó 1-vel 
román nyelvű tanfolyamot  szán 
dékozok nyitani. 

Az előadások megtartásának ideje 
a beiratkozottak döntésével fog  elhatá-
roztatni. 

Beiratkozások folyó  hó 29 ig e 
lap kiadóhivatalában. 

Beiratkozottak folyó  hó 30-án d. 
u. 3 órakor a helybeli elemi iskola 
termében megártandó értekezleten 
való szivea megjelenésre felkéretnek. 

Szivea pártfogáBt  kér: 
Mercurea-Ciuc, 192J). szeptember 25. 

C. Ganea, 
román oki. igazgHtó-taniló. 

• M 

• Fordítások román és német nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.' román vagy német nyelvre 
való fordítását,  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok található. 

2 * £ a y e r J á , n o e , főgimn.  tanár, 
v.ilr törvényszéki tvmAii nárnrt li.tru.Wv 

Csikmindszenti Tejgazdaságn ál 
tartani való anyakocák, süldók, 
es malacok eladók. Vétel eszkö-
zölhető Mindazen'en Molnár Lászlóné-
féle  udvarban. 1 s 

( ü f ü l H f i j i s M a H 

E<Sy PARAB 10 HOWAPOS KOCA, 
yorksehirei keresztezve ház 

nai fajjal,  eladó. Mikó-irca Ki. sznui 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár 
helyre és t e k i n t s e m e g -

S Z É K E L Y ÉS R É T I 
Krdélyrészi Bútorgyár Ií.-Társa-
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgál:';.-. -.M, 
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Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. 

á r u o s z t á l y a . 
H I R D E T M É N Y . 

A vánin"fj\i'  ii. liidiMnasái n 
Kiijuk, liogy terraónyoBztalyt létesítettünk. 
J-'ut;iulko/itnk ^aljünainMi! r̂k és liü\r!v'"*\cte-
m<-ij\rknrk nagyban való eladásával. Buau, 

rozs, árpa, zab, kukorica 
v a g o n t é t e l e k b e n 

nzonnul való, va^y luitúndului/. kotúu >/rtlli 
Uisra előnyöd nn|»i ]>ÍULI i'iron MĈ II'IÍVIR:ITI'TO 

l'gy levélbeli. mint szóbeli nn-gk. it-wn-
készséggel nyiii' •.lif.-.lmi  lel világosii á«; 

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T 
4 Ú aruosztalya. 

)) DESINFORM" 
a legjobb fertötlenitö. 

Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébel 
Vau szerencsém a váaárló közönségei tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház u!ca. 4 azám alatt állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96b-os finomított  szeszt az összes rum és legkiválóbb likörfélé-
ket. valamint kisüstön fözött  szilvórium-, borseprö-. törköly- és cognacot 

a legfinomabb minőségben hegyaljai borokat. 
Báró Nopcsa Elekné uradalmi sörfőzdéjének  Ujarad, Csikmegyei főraktára. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel. 

Szivea pártfogást  kórve, maradok tisztelettel -r»2 
S Z Ó S 3: Ő t o r " ' Ó 3 , s z f f 
r w ^ t w M ^ ^ w w i i a g r y l s i e r e s l c e c L é s e 

Csíkszereda r. t. város korlátlan itahnéréséuek üzletvezetője 

C s í k s z e r e d a , Városház utca 4. szám (Regi postaepület). 

ÉRTESÍTÉS ^ 8 " í 8 ' £ e r c i ' a v i d é k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g é t t i s z t e l e t t e l 

1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szam alatt egy BÁDOGOS ÜZLETET N Í I T O T T Ü N K . 
ZRalctájrou. tartu.ri .3s:: Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktiiz 
helyeket, I C é s a s i t ű - r L l c x x i e g r r e n d . e i ó s r e épületbádogos munkákat, 
fürdóberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a ba 
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok. Csikszereda. 

fcy«a;rtfttt  fcöpyvqyoraiiiájáfcao,  Cilkweredibaa. 




