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A Romániához szakadt magyarság helyzete és jövője. 
Első közlemény. 

A bukaresti kamara ez\ik román képvíse 
iKjH tanulmányúton járt Jugoszláviában a ut-
larol a< „Adeverul" cimü laph-in számol b>\ 
1'apasztalata szerint Horvátországban a bortön 
i.H zárt Radic* horvát politikum erő* szeparatis-
;ikIH mozgalmakat szított, melyek fol>ton  ter-
ndnek a az uj államalakulat n mijének komoly 
\eizi-lyezt'-tett<>égét jelentik. Felemlíti azt ia, 
i;ug> az Ó-Szerbiába menekült oroszok B-!g 
rúdban, Semendrián. Golubáczo, Milenorátzon 
•tb. állandó agitáclot fej'cnek  ki Románia eüeu 
* enuf-k  következtében a szerb.'k románellenea 
nangulutu kétségtelenül növekedett. Megfieye 
i««ei közül különösei érdekel az. hogy a hor 
vátorazági magyarsug a legnyugodtabb és a 
legrendfentartóbb  ms-gatartánt tanúsítja s ezt a 
szerb kormány is elismerte. 

Erdély magyarságú is nvltóságtelji s nyu-
galommal virrasztott sorsának cs-tknem két 
evig tartott bizonytulansaga feleri.  falvak  egy-
szerű házában és városok palotáiban is vÍH«lte 
•4 ra zúdított szenvedések megmérhetetlen ao-
Mi/.atát. de azért megtartását tisztesség ^s ön-
rzet irányította » bűkésen várt* a békekonfe-

rencia által meghozandó ítéletei, m-'iy a világ-
a.iburuban küzdő nemzetek uj elrend zet's^got 

az uí úllamkeretekb» jutó nemzetek jövó-
-n<'k kialakulását szabályozni hivatott vult. 
V-'gy évi szörnyű habom után, melyben az 
'NzLrak katonai hatalom megdöbbentő arányta 
,au«ágtíal dobta áldozatul a magyarság törne 
í»-ir, csak bekére vágyott s tűrt minden meg-
;<rólulta'ast. melyet a sors reá méi-. H várta, 
'.ugy a békeszerződés tiszta helyzetet teremt-
sen tzámára 1919. évi november hó 15-én a 

sikm-gye határszelén megjelent román kir. 
c-sapatok l'resan tábornok, vezérkari főnök  ki-
áltványát szór'ák szét, meiy sejtette, hogy « 
határátlépés nem megszállást, hanem az Erdély-
be! való egyesülés megvalósítását jelenti s 
mégis ver nélkül vonulhattak ál egész Erdély 
területén. Míg Európa mindazon államaiban, 
melyeknél a háború elvesztése katonai meg-
szállást vont maga után íí ezen megszállások 
az eddigi államhatárok megváltoztatásának ten 
ilecciáját mutatták. véres ellenállásokat, 
felkeléseket,  hónapokon át megujuló zavargá-
sokat idéztek elő, sót még ma is folynak,  ad-
dig Erdély magyar népe nem ontott vért s 
nem tette földjét  ujabb temetővé. Montenegró 
t>an, Albániábau, Horvátországban, Macedóniá-
ban, Betszarábiában. K»rintbiáb;>n, Feisósziló 
ztában, Danzig vidékén é- az ázsiai Törökor-
szágban a megszállások v< ereh-ijtása közben 
folyt  harcokban elesett és kivegzett lakosok 
ezreit törték a sírba az alatt, mig Parisban az 
„örökbéke* müvét tákolták össze a milliók feje 
felett  alkudozó diplomaták. 

Még most is háború folyik  Európa és AZBÍB 
sok országában a békekonferencia  rendelkezé-
sével szemben s az általa hirdetett örökbékc 
dicsőségére. Az erdélyi magyarság nem gon-
dolt véres eszközökre, folytatni  igyekezett bé-
kés munkáját, megrendült lélekkel emlékezve 
mind a négy égtáj felé  elesett hozzátartozóin 
s hadifogságban  sinylődő családtagjaira. Erdélv 
románsága ls- kivette részét eléggé mindkét 
veszteségben, de a magyarság áldozatai mégis 

meghaladták. Csak mosj tette közzé Popa 
Konstantin a foldmivelésügyi  igazgatóság ve-
zetője az általa feldolgozott  statisztikai anya-
got, mely szerint Erdély, Bánát és a Király-
hágón tul ido szakított területek lakossága kö-
zül Csikvármegye adta a lakósság számará-
nyához képest a világháborúban a legtöbb ka-
tonat, amiből az is következik, hosy legtöbb 
amVrét vesztette el. S bár az a közlüB nem 
szól a többi székely megye és a többi erdélyi 
magyarság katonái számadatairól, de tudjuk, 
ho'y a harciérek temetőiben egyforma  arányt 
képviseltünk s rokkant nyomorékjaink tömege 
egyező aranyt mutatott. A magyarság katonái 
várják továbbá most is a legnagj obh szátuban 
a szibériai kínszenvedések megváltását s a 
hatodik éve gyötrelmes sorsból hazavágyók 
sora: hullanak el ott nap nap után a testi és 
lelki megtörtség n'ig elképzelhető fájdalmai 
közben, inert az 1500 kilometeres fronton 
dübörgő oroszlengyel háború még ma is utju-
kat állji. 8 ha tuég azt is felemlítem,  hogy a 
régi határszélen lakó székelység az 1916. év 
augusztus 10-iki hadüzenettel kényszeritert me-
nekülés folytán  ingó vagyonát teljesen vagy 
legnagyobb részben elvesztette s azután más-
fel  évet meghaladó idő alatt a régi országha-
tár mentén folyó  álló haocok frontj  > mögött a 
katonai célokra igenybevett szolgáltatások és 
lakátflefoglaiasok  nehéz t«rhét érte at, — ugy 
képet alkottam :»rról, hogy az erdélyi magyar-
ság, de különösen a székelység a szenvedesek, 
megpróbáltatások, fájdalmak  és csordultig való 
keserű.-."g'-k csúcsára ju'ott fel  már az 1918. 
novemberi csemenyek bekövetkezése előtt. A 
forradalom  még sein váltott ki a lelkekból n-jgy 
felforgató  indulatokat; emberélet és magánva-
gyon ellen alig fordult  elő támadás; csendőr-
ség és katonaság, tehát teljesen karhatalom 
nélkül ós a háborúból hazatérő katonák háborgó 
indulata dacára a közrend megóvása mégis 
lehetséges volt. Az erdélyi román és magyar 
falvak  népe nem bántotta egymást, mert nem 
uszították egymásra. Kit és dolgozott tovább 
egymás mellett A székely falvakon  kere?ztül 
bántod as nélkül futott  át Gyimesbükkből az 
Uzig és vissza a román katonai tiszti autó meg 
azelőtt, mielőtt a román kir. csapatok bejöt tek 
voina. 1918. év december hó 1-én pedi? a 
migyar állam állal rendelkezésre bocsátott 
külön vonatok vitték fennakadás  nélkül az 
erdélyi románság képviselőit a gyulafehérvári 
gyűlésre. A forradalom  előtt elviselt szenvedé-
sek eu a forradalom  alatt tanúsított békés 
magatartás mindezen valóságos tényei dacára 
az erdélyi magyarság ezután élte még át a 
krisztusi szenvedések teljességét, legfőképpen 
azért, mert a bukaresti lapok 1!>18 év végén 
1919. év első hónapjaiban hasábos cikkeket 
közöltek az erdélyi románoknak magyarok ál-
tal való folytonos  bántalmazásáról, megöleté-
sóről, melyek a valóságnak meg nem feleltek, 
de alkalmasak voltak arra, hogy a román ka-
tonák lelkét gyűlölettel megtöltsék és ennek ha-
tása alatt a békés magyar népnek megmérhe-
tetlen fájdalmakat  és oknélküli megtorlásokat 
kellett később elviseljen. 

A belgrádi fegyverszüneti  szerződés a ma-

Irta: Dr. Pál Gábor. 
gyar polgári igazgatás fenntartását  rendelte el 
ami azt jelentette, hogy a közalkalmazottak 
állásukat megtartják, előbbi javadalmazásukhoz 
való joguk fenntartatik  s a közszolgálatot az 
addig érvényben levő jogszabályok szerint lát-
ják el. Az erdélyi magyarságnak ragaszkodnia 
kellett e nemzetközi szerződés szentségéhez, 
mert az országához való államhűség becsülete 
és a békeszerződés államjogi rendezéseinek 
mellőzhetetlen bevárása erre kötelezte. S ugyan-
akkor midőn Órománia hadbiróságai Bukarest-
ben, Krajovában, Ploestiben halálra és élet-
fogytiglani  börtönre ítélték el egymásután a 
romániai német megszállás alatt tanúsított maga 
tartásukért Verzfea  ezredest, Knoch-ot és számos 
mas román polgárt — Erdélyben eskütételt 
követeltek a magyar tisztviselőktől, kik nem 
tehettek akkor eleget a felhívásnak  a békeszér-
zőoés előtt még fel  nem oldott eskü ssentsé-
gének, az erkölcsi és államjogi kötelezettség-
nek legsúlyosabb megsértése s az óromániá 
ban legnagyobb bűnnek ítélt hasonló cseleke-
det elkövetése nélkül. A magyar tisztviselők 
óriási tömege vesztette el ennek folytán  kenye-
rét a megelhetés legnagyobb drágasága idején 
s kitette magát a legsúlyosabb nélkülözésnek 
— becsületéért. Ezrével adták és vesztegették 
el legkedvesebb holmijaikat, halmozták adós-
ságaikat, mint munkások lepték el a gyárakat 
és vállalatokat, melyeknek a katonai hatóságok 
még azt is megtiltották, hogy a kenyerét vesz-
tett magyar tisztviselőknek alkalmaztatást vagy 
napszámot adjanak. Világraszóló tragikuma volt 
a magyarságnak, hogy 1914—1918. évek meg-
próbáltatásai után e sorsra jutott. Az elfogu-
latlan románság is megdöbbenéssel csodálta 
meg ezt az emelt fővel  szenvedett fájdalmat, 
ezt a tiszteletreméltó elszegényedést, melyet a 
magyar tisztviselők nagy tábora mélységes ke-
sorüséggAl bár, de nyugodtan elviselt. 

A tisztviselőkön kivül a magyar lakósság 
is soha fel  nem sorolható, meg nem számlál-
ható üldöztetést és gyötrelmet szenvedett el a 
békeszerződés készítésének hosazu ideje alatt. 
Pedig mindez elmaradhatott volna s nem lett 

j volna szükség arra, hogy a századok óta s 
jörök időkig e földön  ezután is együttlakó né-
pek élete mélységes keserűségekkel telittessék. 
Ha az antathatalmak 1918. évi november hó 
15-én nem azt a fegyverszüneti  szerződést kö-
tik meg Belgrádban, melyet megkötöttek, ha-
nem tudtul adják szerződésben vagy azon ki-
vül a világnak s a magyarságnak, hogy Erdélyt, 
Bánátot és a Királyhágón túllévő bizonyos te-
rületeket Romániához csatolják, ez elhatáro-
zásukon semmi sem változtat és a később el-
készítendő békeszerződés csupán e ténynek rész-
letes államjogi szabályozását fogja  tartalmazni, 
az a szerződés e bevégzett ténynek tehát csak 
nemzetközi formális  elismerését fogja  betetőzni, 
— akkor a változhatatlanul kijelölt Bonba váló 
megnyugvás, az uj államalakulásba váló ert-
he.'yezkedés, a jövőre való egyiittmunkálkodás 
szükségének felismerése,  a magyar tisztviselői 
karnak az uj államszolgálatba való egységes 
belépése, az állami rend konszolidatiójn, mái 
régen és akkor bekövetkezett volua — az el-
szakított magyarságot ért megpróbáltatások, 
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szenvedések ós gyötrelmek nélkül. Nem kellett 
volna tehát virrasztania csaknem két évig a 
halálnál is rosszabb bizonytalanság felett. 

A magyarság tájékozódásának sorompó állta 
útját, melyet a Magyarország feló  eső ha* árok 
fegyveres  lezárása alkotott. A sajtócenzura 
pedig gondoskodott arról, hogy a hiteles való-
ság általános felismerése  lehetetlen legyen, 
mert még a bukaresti lapokban megjelent kül-
politikai híreknek közlését sem engedte meg. 

A békeszerződés aláírása előtt már egy 
fölevvei,  1919. december '20 án a román kor-
mány Párisban az antant hatalmakkal kötött 
előzetes egyezményt irt alá, mely már előre 
szabályozta a Romániához csatolandó területek 
lakósságának állampolgári viszonyait, tehát 
már akkor kétségtelenné tette az az egyez-
mény, hogy a lecsatolás bekövetkezik, de a 
kormány még sem tartotta szükségesnek, hogy 
ezt a tényt az érdekelt mihóknak hiteles for-
mában tudtára adja. A magyar tisztviselőket 
eskütételre felszólító  különböző hatósági felhí-
vások pedig még az 1920-ik évben sem a nagy-
hatalmakkal kötött előzetes szerződésre, hanem 
az 191H. december 1-éu hozott gyulafehérvári 
határozatra hivatkoztak, az óroraániával való 
egyesülés államjogi bevégzettségének igazolá-
sára. Volt még más ok is, mely a magyar 
tisztviselői kart a felsorolt  okokon kivül a 
békeszerződés bevárására késztette s ezt az 
okot — a román kormány szolgáltatta. A pá 
risi béketárgyalások alatt másfél  éven át a 
miniszterelnökség és az erdélyi kormányzó-
tanács hivatalos sajtóirodái adták ki a román 
lapoknak azon közleményeket, melyek a béke-
rendezés alatt álló államhatárokra s a román 
államkormányzat követeléseire vonatkoztak é* 
a román lapok ezen közleményekből értesültek 
a dübörgő világeseményekről. S vissza kell 
emlékeznünk arra, hogy akkor hónapokon át 
aá egész sajtó — a hivatalos tájékoztatások 
alapján — a békekonferencia  ellen panaszko-
dott a következő tények felsorolása  mellett: 
Románia a háború alatt hiába hozott áldoza-
tokat ; a békekonferencia  megtagadta a háború 
folyamán  tett ígéretek beváltását; lehetelleuné 
tette a románság teljes egyesülését; Bratianu 
miniszterelnök lemondott a román igények nem 
teljesítése miatt; a békekonferencia  legfőbb 
tanácsa olyan magyar lakosságú területeknek 
tagadta meg Romániához való csatolását, me-
lyek magukat gazdaságilag fenntartani  képte-
lenek lesznek stb., de soha egy szóval sem 
közölte, hogy mely területek azok, melyek nem 
fognak  ide csatoltatni s amelyek miatt az ál 
dozatok hiábavalók voltak, az igárutek m^g 
nem tartattak s a Bratianu kormánynak le-
mondania keliett s amelyek miatt ellentállast 
hirdetett a békeszerződés tervezetével szem-
ben. 8 ez a milliók lelkében keserűséggel la-
tolgatott kétség csak növelte uz uj államala 
kutasban való tisztviselői esküre jelentkezés 
akadályait, még azoknál ia, kik a békeszer-
ződés aláírásáig a passiv magatartás csupán 
erkölcsi és jogi kötelezettségét kevésbé érez-
ték. Mintha inindez csak azért történt volna, 
hogy az egyre-másra eskütételre felszólított 
közalkalmazottak tízezrei más jövőben való 
bizakodással hagyják el helyeiket s ezzel el 
helyezkedésre nyújtsanak alkalmat olyan ro-
mán tisztviselőknek, kiknek jó része az ál'á-
aához kötött képzettséggel és törvényeB quali-
Ökációval nem bir. A kormányzótanács — miut 
utólag látható — biztosan tudta, hogy a béke-
konferencia  azon államhatarokat fogja  meg-
állapítani, melyek ma vannak s igy tudta azt 
is, hogy a tisztviselői kar idóelótti esküje szük-
ségtelen és felesleges,  mert e nélkül is Erdély 
egyesítése bekövetkezik, minthogy ezt az egye-
sítést nem csak saját hatalmi tényére, hanem 
a nagyhatalmak már befejezett  akaratára is 
alapította. Nem volt szükség tehát arra, hogy 
a magyar tisztviselői kart a belgrádi fegyver-
szüneti szerződés nyílt rendelkezései, a Ro-
mánia törvényei közé is beiktatott hágai egyez-
mény és a békeszerződés aláírásáig fel  uem 
oldott eskU ellenére a még államjogilag el nem 
rendesett uj Románia részére esküre bivja fel. 
Ha ez meg nem történt volna, az igazságszol-
gáltatás, közigazgatás, iskolázás fontos  köz-
szolgálataiban nem mutatkozott volna az a 
fennakadás,  melyet a román lakósBág is súlyo-
san érez s amely a körülöttünk forrongó  vi-
lágban még a románokra nézve seui kiváuatos, 
mart megingatta az államrend iránt való tisz-

teletet éB erkölcsileg kellően ki nem képzett 
egyéneknek hatósági jogkörrel faló  felruházása 
folytán  a megvesztegetésnek széles teret adott. 
A magyar tisztviselői kar az esküre való fel-
hívás idején mindig hangoztatta, hogy a béke-
szerződés aláírása után hajlandó esküt tenni. 
A minisztertanácsnak julius hónapban erre 
irányuló felszólításának  eleget is tett, jelent-
kezését benyújtotta s a kiktől kívánták, az 
esküt le is tették. 

Mig a minisztertanács felhívása  meg nem 
jelent s a tisztviselői kar nélkülözés és elsze-
gényedés között várta sorsának elintézését, 
át kellett élje a megszerzett otthon, a családi 
tűzhely, a lerakott fészek  elvételét is, az abban 
való megmarsdhatáa jogának megvonását, a 
legelkeserítőbb, a legfájdalmasabb  belemarko-
lást az embp.*- ősjogába a kiutasítást, Szivet-
lelket érő bántalom annak, a kit ér, mert a 
legnagyobbat ve*z el abból, aiuit életnek ne-
veznek és a legkevesebbtől fosztja  meg, ami-
hez jussa van a földöu  élő bármely emberi 
lénynek. Legfőképpen  szörnyű tragédia annak 
a családnak, melynek eltartója végig csinálta 
a világháborút, megfáradta,  verejtékezte éq 
megvérezte, a hiht-tetlenség mértékéig s aztán 
a megtört testet-lelket a munkájává1 megszer-
zett, életének s nyugalmának rendelt lakásá-
ból — a kiutasítás éri. Félezer évvel ezelőtt 
mar a jobbágy ia szabad költözködési jogot 
n\ert, de a tisztviselők tömegei most kiuta-
si Mattak még általuk felépített,  féltve  gondo-
zott saját házaikból is. S az a magyar tiszt-
viselő, kit a sors legnagyobb csapásai értek, 
— a legsúlyosabban érő rendelkezések határa 
alatt ia uémán fogadta  azt, amit a végzet meg-
keserített életének szabott. Csernovitzban a 
napokban a hatóság két pincért utasított ki s 
a város egész munkássága félbehagyott  min-
den munkát, lázongó sztrájkkal követelve a 
sérelem orvoslását s erre a miuiszterelnok tá-
viratilag intézkedett a rendelkezés visszavonása 
iránt. A magyar tisztviselő mélységes fájdal-
mát nem hallotta meg senki, mert a kormány 
hatalom számolt a munkásmozgalmak fenye-
gető terjedésével, de már ott, hol a védtelen-
ség sztrájkot nem alkalmazhatott — az embe-
riesség követését nem tette kötelezővé azok-
nak, kik nevében rendelkeztek. Ezekért még 
a bukaresti sajtó ncbány organuma in ünne-
pélyes tiltakozást tett közzé. 

De nemcsak a tisztviselők, haneiti a ma-
gyar lakósság altaláoan soha fel  nem sorol-
ható, soha össze nem foglalható  szenvedése-
ket ért meg. A letartóztatások és internálások, 
a legtermeszetesebb szabadság elnyomása, a 
falu  népének ingyenes munkára és szolgálta 
tásokra való kényszerítés^, a csendőrség foly-
tonos önkényei » legfókepp  >n a botozás v^rig 
bántottak. Az Isten képmásara teremtett em-
ber lénynek ezen legborzasztóbb moggyalá 
zását e földöu  soha nutn ismertük : évszázadok 
hagyományai sem emlékeztettek valamikor való 
alkalmaztatására. A szabad székely még jobbágy 
sem volt soha, akkor sem, mikor az egész 
Európa államrendszere a jobbágyrendszeren 
nyugodott Az ezen sorssal járó terheket sem 
érezte, annál kévésbe a törvényes ité'et uélkül 
önkényesen kiszabott büntetéseket. Már pedig 
a botozás nemcsak megtorlásul, hanem vallató 
eszközül is alkalmaztatott ugy, hogy fél  fa!u 
népe találta elviselhetetlennek az orditó sze-
rencsétlen jajkiáltásait. Világháború rémségeit 
átélt, ötéves hadifogságból  hazakerült férfiak 
s még nők is szenvedtek el a legrettenetesebb 
fájdalmat. 

Ezen atlagosan felsorolt  bántalmak lánco-
latából állt az az é ct, melyet 1918. november 
hava óta eltöltöttünk. Vártuk, hogy megszűnik 
felettünk  a rém, melyet bűn nélkttl kellett el-
viselnünk. Elérkezett már az ideje annak, hogy 
véget vesseuek a szenvedéseknek azok, kiknek 
a hatalom s a kormányzás feladata  kézbe ada-
tott Gyógyítsák és ne mélyítsek a fájdalma-
kat. Az állami hatalom minden birtokosának 
és közegének tétessék meg nem tagadható 
kötelességévé a törvény és jog feltétlen  tisz-
telete. Legyen békesség, munka és nyugalom 
már az uj államhatárokba kebelezett földün-
kön, melyet románok és magyarok együtt lak-
nak az Idők végezetéig. Az államépitő helyes 
politika nem növeli, hanem enyészteti a mult 
hibáit ós a közigazgatást az öaszlakÓBság bol-
dogulására szervezi és irányítja s meggátolja, 
megsemmisíti az önkényre és visssaéláre tö-

rekvő hivatali hatalmat. Az állampolgár sze-
mélyes szabadsága legyen szent, csaiádi oti 
hona pedig sérthetetlen. Egy tájjal se bambus 
son senkit az államhatalom közege, hanem 
állítsa törvény elé. aki törvényt sértett, Az 
állam fenntartásának,  a rend. jog és jólét inog 
teremtésének, az uralom tiszteletének ezek n 
parancsoló szükségei. 

A közhivataloknak az egyének inunkájaoak 
elősegítését, megkönnyítését, a közrend raei> 
tartását, a társadalmi béke helyreállításit, 
nr-pösszfség  k^zjólétét kHl szo'sáínia azz.il * 
hatalommal, melyet u c.?Ira a törvények biz 
tositanak. De ;t törvény megtartása neincsnL 
az állampolgár kötelessége legyen, hanem *> 
áilatu hatalmával felruházott,  tisztviselő akara 
tának és ténykedéseinek is megszeghetett, 
korlátját kell képezze. Emelkedjék e felismi-
résre a közszolgálat szelleme s akkor az un 
kény törvénykezéssé, az erőszak igazgatási a 
változi'; át s más eredményt mutat majd •*/ 
állampolgároknak a jogrend iránt vaió tis.z 
telete. 

Az ostromállapot megszűnt h ez azt k> i 
jelentse, hogy rabszo'gákból szabadságjogokká 
ellátott polgárokká válunk, kik törvények u: 
talma alatt elüuk. A felsői  > hatóságok tern 
sék észre azon hatósági közegeket, kik népei, 
felett  gyakoroltak eddig „önrendclkezesi jog' 
okat, kik a világnak czeu uj jelszavát saj i' 
önkéDyük alkalmazhatására -rtették. 

Mert foly  tovább ma is az a hataiinasko 
dág, mely a nemzetek benső békéjének helyre 
állítását akadályozza, az átszenvedett kesnü 
ségeket ébren tartja, a hatóság és a szabály 
megbecsülését kisebbíti. 

A magyarság nem lehet üldözött és id« 
gennek nevezett továbbra is a saját szülólöldjfu 
Szűnjön meg a testi bántalmazás, nHy a/ 
állam hatalmával való legsun osabb visszaélés. 
A csendőrök «a rendőrök önkényét gátolják 
meg azok, kiknek az hatalmában áll. üyako 
roljanak körültekintő ellenőrzést, mert megen 
gedh'tetlen bántalmazások és jogtalanságok 
érik városok lakóit és a falvak  népét is. Val 
jou valóra Argetoiaou belügyminiszter kolozs-
vári kijelentése: „most a méltányosság e-
jogosság fog  uralkodni" Az államérdek kövt-
teli legelsŐBorban a hatalraaskodások elfojta 
sát s azt, hogy végre normális életfolyamat, 
kezdődjék. 

Az állam gazgatás gyökeres változtutá-a 
nak szükséget a román politikusok közül is 
sokan ós a román sajtó is meglátta és ban 
goztatia. A bukaresti kamarában és szenátus 
ban is m<.-gdöbbeuést. keitő nyilatkozatok h«u.; 
zottak el a súlyos jellegű zavarok és vissza 
élések miatt. De azért a hatalmi túlkapások 
nem szűntek meg, az önkény megmaradt 
á:laudósulásra törekszik s a lakósság panasz:», 
elégedetlensége álta'ár.os. Köztudoiuá- u ténj 
hogy az erdélyi roman lakósság jórészt oszro 
zik az elégedetlenségben. 

Lupu volt belügyminiszter a „ Luptătorul 
ban azt kiáltja szét: .hagyjátok már abba 
hajszát, A tiszta munkához kell fogni,  a IUÍÜ 
nem késő1'. S ugyanő hirdeti, hogy ok nélkül 
való fájdalmak  okoztarnak a magyarságnak es 
hogy a közigazgatás határtalan alacsony sziu 
vonalon á'l, mert nincs meg az igazság kul 
túsza, a nzakszerU és erkölcsi képzettség hiánya 
pedig a közszolgálatot eredményes hatásaitól 
fosztja  meg A rossz adminisztráció gyilkosa 
az államéletnek. m<Tt alkalmi emberekkei nem 
lehet egy állam gépezetét üzemben tartani 
— mondja ó Szerinte is Erdély még most is 
hadizóna, azaz zóna, melyben nincsenek t<ir 
vények, haucm abszolutizmus. Elismerte azt 
iíj, hogy az erdélyi földreform  a magyarság-
nak a földbirtokból  való kiszorítására alkot 
tátott. 

Radulcscu Motru, a bukaresti egyetem ta 
nára az ,lzbanda" cimü lapban a következő 
kijelentést teszi: Erdélyben a közélet teréu 
anarchia uralkodik. Bár a területi gyarapodás 
Romániát Bok uj feladat  elé állította, melyek 
egymagukban is nehéz válságokat okoznak, a 
zavarokat mégis a rossz közigazgatás, az ava-
tatlan vezetés és korrupcióból származó vissza 
élések teremtették meg. 

Az „Izbanda" az erdélyi közállapotok bírá-
lata kŐsben az uj államot .Nagy Anarchiá-
nak nevezi a a fóbibát  abban látja, hogy az 
uj területek állami igazgatására a régi pártok 
ttssses polyváját a csatolt területekre hányták 
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B bár a legtehetségesebb és legtisztességesebb 
erőket kellett volna küldeni, mégiB a legke-
vésbé hivatott, legkevésbé kiképzett elemeket 
szabadították a csatolt területekre. A botlás 1 
lap szerint megbocsáthatatlan. Követeli, hogy 
a csatolt területek törvényeit ós szokásait is-
merő régi tisztviselők helyeztessenek vissza a 
hivatalokba. 

A szocialisták legutóbbi bukaresti nagygyű-
lésén Petrescu ügyvéd azon kijelentést te'te, 
bogy a c4üto:t területe ieu a terror javában 
virágzik, Rrdélybeu a felháborodás  teljesen 
jogosult s ha a Népek Szövetsége népszava-
zást rendelne el, az tűnne ki, hogy a lakósság 
érti a román nyelvüeket) auronomiát kér. 

Ha az elfogulatlan  óromániai vezető politi 
kusok ismernék, tudnák mindazt, amit itt e 
földön  elviselni kellett s aminek még most sem 
szakadt vége, ha az erdelyi közállapotok okti-
uak tapogatauánál a humalyt a tisztánlátás 
vilaga cserdlné fel  —• ugy nem a pusztába, 
tianem az államkormányzas legfőbb  berkeibe 
kellene belekioltaaiok a tórveiy, jog é-t igaz-
ság uraim nak érvény 'site e végett. Ha iud-
uak, hogy mit szenved falu  és varon, mit jelent 
a csendőr- és reudóruraiom önkénye, a kiula-
şiiasok, lakásrekviraiasoa közigaaguás mi-
zériái, a vesztegetés megtelepülései, az U.»o-
lak, kultúrintézmények sérelmei, az igazság-
szolgáltatás hiányai, a hivatalokban az al.ara-
polgárokat érő pofozá9ok,  cégfeliratokkal  való 
hatalmaskodások, a nemzeti kisűbbsígek jogai-
nak tiszieljtbcn tartására tett Ígéretek folyto-
nos megsértesei, az agrarreformmal  elköve'ett 
igazsagtalauságok s a mag rneg.-riamlálbatat'an 
sérelmek, — akkor megisnmelbet.iék az: a 
kijeieutást. melyet a képviselőházban egyik 
képviselő tías^zarabiára vonatkoztatva telt az 
előző ülésszakon, hogy : „jobb a pokolban eini, 
mint e fö.dön*. 

A minisztertanácsnak a tisztviselőkre vo-
uatkozó felni  vasa ország-világ előtt uiiirditte, 
bogy a szerzett jogok biztosíttatnak azok ré-
szére, kik a kitűzött határidő alatt jelentkez-
nek. E fjihivasnak  "leg t tettek s ma két hó-
nap múlva még hiába várjik a reájuk vonat-
kozó intézkedésekét. Pedig csak e^y tollvo-
násba került vo na kiadni legalább azt a ren-
delkezést, hogy az állainpénitarak adják ki 
részükre a jeientkezesig visszamenőleg illet-
ményeiket addig, míg állásaikba tényleg vissza-
helyeztetnek. 

S mialatt mindezek megtörténnek, nem mú-
lik el uap a uélkül, hogy miniszterek. v:zetó 
politikusok, prefektek  ne ismételnék, ünnepé-
lyesen ki ne nyilatkoztatnak azt, hogy a nem-
zeti kisebbségek jogait tiszteletben tartják s 
minden fajnak  ezen a földon  az egyenlős -get 
biztositjak. Pedig Románia a törvényéi közé 
már becikl:e!yezett bekeszerződess^l is az egész 
világgal szemben kötelezte magát a nemzeti 
kisebbségjogaiuak elisiuer éserc és megtartásara. 

A gyulafehérvári  hatarozat az erdélyi ro-
mánság neveben teljes szabadsagot igei t a nem 
román nyelvű lakosság részire s iskola', köz-
igazgatási, igazságzaágszolgáltatási ügyekben 
szabad érvényesülést biztosított a nemzeti ki-
sebbségek nyelvenek. Az erdélyi kormányzó-
tanács meg-megujuio időközökben hirdette a 
gyulafehérvári  határozat „magasztos" elveit., de 
egy évnél tovább segítette elő, bogy abból 
semmi meg ne valósittassék, sót rendeleteivel 
saját maga semmisítette tn^g az ígéretedet. A 
kormányzótanács működése aiatt adattak ki a 
cégtáblák meváltoztatasara büntetés terhe mel 
lett felhívó  rendeletek, holott tudja mindenki, 
hogy századokon át bárki e földön  céget bár-
mely nyelven szabadon használhatta s ugyan-
csak annak működése alatt vezették be a ro-
man nyelvű közigazgatast ínég a magyarság 
által teljes egységben lakott megyekben éa 
városokban is. De a gyulafehervari  hatarozatra 
való hivatkozás azért soha Bem maradt el. 
Számtalan sok magyart ért testi bántalmazás 
csak azért, mert magyarnak vallotta magát; 
s ez akkor történt, midőn a kormányzótanács 
a külföldnek  folyton  hirdette, hogy Erdélyben 
megteremtette a nem román fajok  — teljes 
szabadságát. A gyulafehérvári  határozat, mint 
az uj alkotmány fundamentuma  érvényben volt, 
ha annak alapján a magyarságot kényszeríteni 
vagy tőle valamit elvenni kellett, de nem volt 
érvényben mindjárt, mihelyt millióknak tett 
Ígéreteket kellett volna beváltani. 

• kormányáé tanács megszűnte után a bu-

karesti kormány Erdély, Bánát és a Királyhá-
gón túleső elszakadt területek nem román né-
peinek ujabb megnyugtató ígéreteket tett, 
melyek közül a kisebbségek jogainak tisztelet-
ben tartása legolől csillogott. Ezt az ujabb ígé-
retet a magyarság és már a szászok, svábok 
is ugy tekintették, mely értékében nem baladja 
tul — az előbbieket Akkor pedig a bukaresti 
kormányt már nemcsak a gyulafehérvári  hatá-
rozat, hanem a Párisban 1919. évi december 
hó 20 un kötött egyezmény is kötelezte, mely-
ben garantálta nemzetközileg a nemzeti és fe-
lekezeti kisebbségek jogait. B erre mi követ-
kezett? A magyarság iskolái és a felekezetek 
ma s°;n knpják az államsegélyt és kongrua-
kiegészitést; Nagyenyeden, Máramarosszigeten 
stb. magyar nyelvű felekezeti  középiskolákat 
foglaltak  le más célokra; falvakon  dobbal 
hirdetik ki és csendőrök fenyegetik  a szülőket, 
hogy gyermekeiket felekezeti  iskolákba ne íras-
sák be ; Kolozsvárt elveszik a legnagyobb ma-
gyar kultúregyesület az Emke s a református 
püspök irodahelyiségéit: hatóságilag büntetik 
azokat, kik cégüket n»m az elrendelt szöveg-
gel írjak ki; közzéteszik azt, hogy a katonai 
hatóságokhoz, a közigazgatás egyes ágazatai-
hoz és az igazságszolgáltatásban, mint pl. Ko-
lozsvárt, Brassóban, Marosvásárhelyt, Szwben-
ben, Kézdivásárhelyt stb. csak rom ín nyelvű 
beadványt lehet benyújtani. 8 teszik ezt ak-
kor, midőn országos érvényű minisztertanácsi 
rendelet a köztisztviselők és ügyvédek részére 
a román nyelv elsajátitasára egy évi határidőt 
engedett s addig a szerzett jog, tehát az anya-
nyelv használati jogának érvényben maradását 
nyilvánosan kihirdették. Milliók laknak a csa-
tolt területen, kik a román nyelvet nem bírják 
s önnek a n igy kisebbségnek máról-holnapra 
teszi az allamkormányzás a hivatalokkal való 
érinikez ísbon a roman nyelvet kötelezővé. 

Goga Oktivian miniszter az egyik aradi 
lapban a következő kijelentést telte : „szeret-
U3m n tgvon, ha a magyar lakósság intenziveb-
ben foglalkozna  a politikával és a közügyekkel, 
mert az ilyen passiv rezistentia mellett lehe-
tetlen egy nép politikai boldogulását elősegí-
teni". A magyar sajtó eddig is foglalkozott 
intenziven a közügyekkel s kimutatta már sok-
szor, hogy miut lehet, egy n>;p politikai boido-
gulusát a n 'inzelközi szerződések ellenére — 
megakadályozni. Eg ebet nem tehetett, mert 
megkötött kézzel lábbal, cenzúrával és ostrom-
állapottal, az emberi szabadság lehetetlenné 
tételével csak erre az útra szoríttatott. Ha ez 
a keuyszer nem alkalmaztatik, már regen ki 
lehetett volna mutatni, hogy a fajüldözés  az 
ötéves világháború utan és az orosz bolseviz-
mus közvetlen szomszédságában észszerütlen, 
az állami rend megszilárdulását késlelteti a a 
nemzetek békéje állandó megalapozasáuak cél-
ját nem szolgálja. A román vezetők ezt csak 
most kezdik éBzre venni s .Nemzeti Művelő-
dési Kör"-t alapítanak, melynek „célja az anar-
c h i z m u s ellen küzdeni, jó utakon terelni a tö-
meget. mert szemüuk olótt készül a borzalmas 
sir, mely elnyeléssel fenyeget",  mint az 
aláírási feihivHB  mondja. 

Mely meglátásokon alapuló uj rendszerét 
kell felépíteni  a fajok  együttélésének, melyben 
egyik érdekét a másik el ne nyomhassa, ne 
gúnyolja azt, ami a másiknak szentséges em 
léke és értéke s egymás jogát, nyelvét, kultú-
ráját kölcsönösen megbecsülja. A belső meg-
nyugváson és békén alapuló államfentartó 
munka célszerűsége elkerülhetetlen utat mu-
tatnak arra, hogy a nem román nyelvű nép 
fajok,  jogai állandó elrendezéssel és örökérvényű 
garantiákkal megvedesenek. Az a felfogás  és 
rendszer, mely a közhatalom gyakorlóit irá-
nyítja B mely a magyarság jogainak megsem-
misitésere vezetett, még a fajegyenlósóg  leg-
magasabb eszméjét őszintén valló államkormány 
mellett ÍB félig-meddig  szorítható csak vissza, 
mert mig felvilágotitja,  megérteti, ellenőrzi a 
gyűlölettel telitett s közhatalommal felruházott 
egyének gondolatvilágát arról, hogy az eddig 
követett irány nem szolgálja a román állam 
érdekeit B hogy a román állam a benne élő más 
nyelvű milliókat magának megnyerni s nem 
elidegeníteni hivatott, — addig be nem látható 
idő szükséges. S még ily iráoyu, a kisebbsé-
gek jogait valóban tiszteletben tartó kormány 
sem nyújthat garanciát politikájának állandó 
érvényesítésére, mert pártok küzdelme leszo-
ríthatja a kormánysás teréről. 

Azt az ut s az a garanţia; mely a magyar-
ságnak jogait saját Intézményei által védi, ol-
talmazza, kultúrájának, közgazdaságának fej-
lesztésére, iskolái és egyházai fenntartására 
nemcsak lehetőséget, hanem biztonságot Is 
nyújt — a nemzeti autonomia. 

Fuvarosok kirendelése. 
Fahordás ingyen. 

Cnlkszereda, «kt. I. 
Csikszereda város uj rendőrfőkapi-

tánya, Subú György az utóbbi időben a 
városi polgárokat tüzifaszállitásra  ren 
deli ki, akiknek szigorú kötelességük 
a rendőrség részére fát  szállítani. A ki-
rendelés szóbelileg rendörök utján tör-
ténik s a munka ingyenes, mert a fuva-
rosoknak nem fizetnek  semmit. Az egész 
ügyletnek törvényes alapja nincsen, 
mert mikor akadt egy két intelligensebb 
polgár, ki a fuvar  kiállítását kereken 
megfogadta,  azt mondták a rendörök, 
hogy „pardon, nem muszáj menni, oaak 
ha akar"(!). Neui kirendelésről, hanem 
felkérésről  van szó. Természetesen esek 
a kirendelt polgárok nem mentek el. 
Viszont ha kevéabbé intelligens polgár-
ról volt szó, kétszer ÍB elmentek hozzá 
és szigorúan megfenyegették.  Igy már 
volt fuvar. 

Most pedig több oldalról arról érte-
sülünk, hogy a csikszeredai föszolgabi-
róság a közeli és távoli községekből 
nagyszámú (községenként 50—80) fu-
vart rendel ki a helybeli vadászezred 
részére tűzifa  beszállítására. 

A helybeli főszolgabiróság  rendelete 
igy szól: 
2865-9*20. szám. 

Elöljáróságnak. 
Felhívom, hogy a 16. vadászezred 

kiküldött lisztjének az általa jelölt 
helyre fafuvarozás  céljából 50 fuvar 
rendelkezésre boo^átandó, illetve ki-
rendelendő. 

Mercurea Ciuc, 1920. szept. 25. 
Laufer, 

pretor. 
Kzek a rendelkezések rendkivül sé-

relmesek a gazdaközönségre és igen 
nagy elkeseredéseket váltanak ki inin-
deaütt. Most van a szántás-vetés és más 
őszi gazdasági munkák ideje, mikor a 
gazdának minden perce drága. 

Csíkszeredából a zsögödi határban 
fekvő  hírhedt .Kormos" nevü erdőbe 
küldik a fuvarokat,  meiy nemcsak messze 
van, de rossz utja miatt önként a leg-
magasabb bér mellett sem akad vállal-
kozó, ki lovát, szarvasmarháját éa sze-
kerét oda vigye. Aki Csíkszeredából 
kora hajnali 2—3 órakor elindul, az 
öreg estére is alig tud lóval visszajönni, 
mig szarvasmarhával az ut két napig 
tart. Ezért fizetnek  mindössze 15 leit. 

Súlyosbítja a hatóság eljárását az is, 
hogy messze vidékről, igy például a 
17—20 kilóméterre fekvő  Lázárfal  várói 
és Csikszentmártonról is rendelnek fel 
fuvarokat  Csíkszeredába, amelyek a fel-
és visszautazással egymagában egy na-
pot töltenek el s innen kell menuiök a 
B Kormos " ba, meg a lövétei erdőbe. 

Az érvényben levő magyar törvény 
szerint ilyen közmunkára csak a leg 
rendkivülibb esetben kUlön miniszteri 
felhatalmazás  alapjáu és akkor is kizá-
rólag az alispán jogosított kirendelni a 
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megye egész területéről, arányosan el 
osztva, a fuvarokat.  Egy-egy járás tertl 
letérői, még ha ilyen felhatalmazása 
volna is a helyi hatóságoknak, amint-
hogy nincsen, nem lehet ily nagyszámú 
közerőt kirendelni és éppen a gazdasági 
munka idején. 

A katonaságnak elég fogata  ÓB em-
bere van 8 minthogy a hadiállapot meg-
szűnt, hadiszolgáltatáskóppen sem igé-
nyelhet ilyen kirendeléseket. 

Ezek a kirendelések rcndkivill elke-
serítik az amúgy is ezer nehészséggel 
küzdő népünket. Ezeket a bajokat meg-
szüntetni és orvosolni elsőrendű köz-
érdek. 

KÖZGAZDASÁG. 
Hirdetmény. 

A Csíkszeredai  Takarékpénztár  Rész-
vény társaság  1920. évi szeptember bó 2-án 
tartott  rendkivüli  közgyűlésén  elhatározta 
az alaptőkének  500 000 leiről  1.500.000 leire 
vaiö felemelését. 

Feltételek: 
1. A részvénytársaság alaptökéjt» 10.000 

darab névre BZÓIÓ, egyenkint 100 lei n. é. tel-
jesen befizetendő  uj részvény kibocsátása által 
emeltetik. 

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 részvéuyeket, melyből részvé-
nyenkint 100 lei a részvénytőkét, mig az elő-
állítási költségek levonáBa után fennmaradó 
összeg a tartalékalapot illeti. 

Ü. Régi részvényesek által az elővételi jog 
1920. év szeptember hó 3-tól szeptember hó 
80-ig bezárólag, hivatalos órák alatt, az inté-
zet pénztáránál gyakorolható. Ezeu batáridő 
lejártával a régi részvényesek elővételi joga 
megszUuik s az általuk át nem vett részvény 
mennyiség az újonnan jelentkezők között 185 
lei árfolyamon  értékesíttetik. 

4. Az elővételi jog gyakorlásásávai egyide-
jűleg részvéuyenklnt 50 lei fizetendő,  további 
50 lei folyó  óv november hó 1-én, végül a 
feniuartuló  55 lei folyó  év december hó 15-én. 
Jegyzés alkalmával az egész Összeg egyszerre 
U lefizethető.  A lefizetésre  megszabott határ-
napoktól számitandóiag folyó  év végéig 5°/u os 
kamatot fizetünk  1920. üzletévi rendes köz-
gyűlésünk után. 

5. A kibocsátandó uj részvények 1921. év 
január hó 1-től részesülnek az üzleti év ered-
ményében. 

6. További 5000 drb uj réBzvény, valamint 
az elővételi jog nem gyakorlása folytán  fen-
maradó részvény mennyiség értékesitéso az 
igazgatóságra bizatott azon korlátozáBRa!, hogy 
darabonkint 185 leiért értékesíthetők. Befize-
tési módozatok azonosok a 4. . pont alattival 
azon eltéréssel, hogy harmadik réBzlet dinén 
85 lei fizetendő. 

7. A részletek késedelmes befizetése,  vagy 
a befizetés  elmulasztása a jegyzés tőrléset 
vonja maga után és a már befizetett  összeg a 
tartalékalap javára fordittatik  s a töröli rész-
vények helyett az igazgatóság uj részvényeket 
bocsáthat ki. 

8. Vidéki részvényeseknek levélbeli meg 
keresésére érdemi választ aduuk. 

9. Az uj részvények elkészítés utáu adat-
nak ki. 

Csíkszereda, 1920. évi szeptember hó 2. 
Az igazgatóság. 

Ifléz- ós gyümülcsklállitás Udvarhelyen. 
A méhészeti szövetkezet megalakulása. 

Csíkszereda, október 1. 
A háború utáui nehézségek dacára példás 

kiállltáBt rendeztek Székelyudvarhelyen a vár-
megye gazdái. Részben a inéi- és gyümölcs-
kláUitás, részben a méhésze'i szövetkezet meg-
alakulása a szomszéd vármegyékből, kü'öno 
•en Csíkból és Háromszékből igen sok érdek-

lődőt vonzott. Megjelentek a Székelyföld  mé-
hészegyleteinek elnökei, vármegyénkből dr. 
Élthes Gyula, továbbá az Erdélyi Méhészegy-
let titkára, dr. Balázs Ferenc Kolozsvárról 
Kádár Elemér főellenőr  kíséretében. 

A kiállítás részére a róm. kath. főgimná-
zium igazgatósága több termet átengedett a 
rendezőségnek, melynek igy módjában volt a 
kiállítás külső csinyjára is elegendő gondot 
fordítani. 

A kiállításon különösen Lakatos Tivadar, 
Lányi Imre méhészegyleti elnök, Gál Imre 
méhészfeiügyeló  és Derz&i Samu kollekciói 
keltettek méltó feltűnést  és szerezt k a kiállí-
tóknak meleg elismerést. Általában a kiállítás 
a legsikerültebbnek mondható és ékes tanu-
sága volt Udvarhelymegye magas színvonalon 
álló méhészetének és gyümölcstermelésének. 

A méhészeti magyar ipar gyönyörű munkái 
voltak a kolozsvári Méhész-Egylet kaptárgyá-
rából kiállított és a gyár vezetője, dr. Balázs 
Ferenc által lehozott méhkaptarak és dúcok 
(Mayer-féle,  Boczouádi, Tóth-féle,  országosak), 
melyek bármely külföldi  versenyt bátran ki-
áltanak. 

Állandó érdeklődés központja volt Derzai 
Samu Székely Kincucwnek novezett és általa 
szerkesztett kaptára. 

A kiállítás eszméje és megvalósítású a in in 
dig fáradhatatlan,  tetterős éB a köbért ritka 
lelkesedéssel küzdő Gál Imre méhészfeiügyeló 
érdeme, melyért ugy az ünnepélyen, mint a 
közgyűlésen a legmelegebb, szinte tüntető elis-
merés volt a jutalma. Munkássága korszakal-
kotó a székelyföldi  méhészét történetében s 
csak az az egyetlen kívánságunk lehet, bogy 
továbbra is az eddigi munkabírásával közöt-
tünk maradjon. Udvarhelymegyébeu ts szám-
talan ieikes tauitványa és tamogatója vun, igy 
a nemregen megindult Székely Méhész cimü 
kitűnő szaklapot is dr. Paal Lajos alsosófalvi 
ref.  lelkesz anyagi áldozatkészsége hozta eleire. 
Dr. Paal Lajos nagy hive a méhészetnek éa 
Gal linreuek n&gy lekiutelyevel, erkölcsi sú-
lyával es munkásságával igen nagy segítséget 
nyújt. Az ünnepélyen, banketten és közgyűlé-
sen értékes felszólalásai  általános figyelmet 
keltettek. 

A kiállítás délelőttjén ülte 10 eves jubi-
leumát az Ldvarholy megyei Méhész Egylet 
díszközgyűlés keretében, uî lyun Ugrón Akos 
elnökölt. 

Délben bankett, délutáo szövetkezeti ala-
kuló gyűlés volt. A méhészeti cikkeket elő-
állító szövetkezetre már befizettek  50.000 leit. 
de a gyűjtés továbbra is orélyesou folyik,  mert 
az eddig jegyzett összeg csekély. Ezért nyo-
matékosan felhívjuk  vármegyénk méhészeit 
ujabbi jelentősebb jegyzésre. Ez kivanatos 
azért, hogy a szövetkezet minél oróteljesebbeu 
induljon utjara. A szövetkezet szekhelye Ud-
varhely. Igazgatóságának elnöke Gál Imre, 
tagjai dr. Élthes Gyula (Csik;, dr. Fábián 
László (Háromszék;, AufTeuberg  Ágoston (Ma-
rost orda; dr. Kassay F. István, Ko'umbán La-
jos, Gall Sándor, Lányi Imre, Forró Géza 
a felügyelő  bizottságának eluöke dr. Paal Lajos, 
tagjai Bölöni Aulai (Háromszék), Fű:öp Áko.i 
(Csik), Szánihó Ákos (Marostorda), Jakab Jó-
zsef,  Veres Dóuát, Gyerkes Miklós, Takó Al-
bert és Józsa Sándor. 

A jubiláris ünnepélyen, a kiállítás megnyi-
tásán és a banketten résztvett dr. Coraea Ta-
ni áB prefektus  ÍB. 

EBte jól Bikerült műsoros-estely volt, me-
lyen résztvett Udvarhely és vidéke intelligen 
ciájának színe java. 

Gál Iture felügyelő  jövő ávbeu Ciikbansze 
retne mébeszoü kiállúádl readeaoi. 

A l á í r á s i f e l h i v a s . 
1. A Csikmegyei Székelybank r.-t. folyó  évi 

szeptember hó 28-án megtartott rendkívüli köz 
gyűlésén 100.000 Lei alaptőkéjét 4000 darab 
egyenkint 100 Lei névértékű uj részvény ki 
bocsátásával 500.000 Leire való felemelést 
határozta el. 

2. Az ujonan kibocsátandó 4000 drb rész 
vényből 1000 darabra a régi részvényesek eio 
vételi joggal bírnak oly keppen, hogy minden 
régi egy részvényre agy uj rcszvany esik, a 
fennmaradó  3000 darab pedig nyilvános ala 
írásra bocsáttatik é.-t bárki által szabadon je-
gyezhető. Ez ulóbbi tételre nézve túljegyzés 
esetén fen  tartja az igazgatóság azt a jogát, 
hogy a jegyzéseket tetszése szerint leszállít 
hassa; — esetleg a jegyzés szerint állapítja 
meg az alaptőke összegét. 

3. A kibocsátandó uj részvények a régi 
ékkel mindenben egyeuíők, 1921. évtől jar« 
szelvényekkel lesznek ellátva es az 1921. év-
beli üzleti eredményben részesülnek. 

4. Az elővételi jog 1920. évi november h.. 
15-ig gyakorlundó az intezet helyiségében, nem 
gyakorlása eseten a fennmaradó  részvények?' 
az igazgatóság szabadkézből értékesíti. 

5. Nyilvános aláírásra bocsátott részvénye:, 
alairási határideje 1920. november hó 301. 
bezárólag. 

G. A kibocsátandó uj részvények árfolyam-i 
a régi rjgzvényesek reszere részvényünk int ií»u 
Lei. Az uj részvényesek részére 170 Lei. 

Az árfolyam  értékből 100 Lei a reszv.-n;, 
tőkét illeti, mig a kéltségek levonása uiuu fenn 
maradó összeg a tartalék-alap jav^r.i fog  for 
dittatni. 

7. A bftúetéHek  következőképen oszkó* 
leudök 

Első rouzlet a jegyzés, illetve elővételi jog 
gyakorlásánál és pedig részvéuyenklnt 50 Lei 
második résziét 50 Lei 1921. év jauu^i ho 
1-én, végül a ingi részvénynek alta; 50 Le-
az uj részveuyeaek által 70 Lei, 1921. 
február  bó l-ig. A részvényesek a befizotef 
összeg után a bt fizut  es napjától számítva 192u 
év december végéig ő'V, kamatot kapnak az 
1920. üzletévi rend-s közgy űlésünk utau; 
ellenben n még ez évben be nem fizetett  ö?z 
szeg utau 5 sza^alék kamatot kötelesek fizetui 

A jegyzés alkalmával akár több reszloL 
vagy az egész összeg is egyszerre befizethető 

tí. A részletek késedelmes befizetése  va ;̂, 
a bsflzctos  elmulasztaaa a jegyzés törlés- >. 
vonja maga után és a már befizetett  összeg 
tartalék-alap javára fordittatik  s a törült rész 
vények helyett az igazgatóság uj részvényt-»' 
bocsáthat ki. 

9. Az uj részvények mihelyt elkészíttetnek 
kiadatunk. 

Csikszereda, 1920. évi szeptember hó 
Csikmegyei Szekelybank Rószvóaytar 

sasag Csíkszereda. 

A detektív, mint cipótolvaj. 
Csíkszereda, oki. I 

A CHiki Lapok legutóbbi számában hirt aJtuiik 
arról a betörésről, melyet Szász Gyula bőrQzletél»-:. 
Ismeretlen tettesük elkövettek. Efcy  szerencsés vélct 
len nioat Szász Gyula kezére játszotta a tettvü«k<-:. 
Ez a véletlen Brassóban történt, bul bevásárlás cxi 
jából Szász Gyula időzött. Az esetről a Brassói L* 
pok Így számol be: 

Szeptember 17-én éjjel betörtök ('sikszeredftt'tii 
a Szász Gyula kereskedésébe és elraboltak 18 |<»: 
Gnom fór  ti és női cipót, nagymennyiségű bórt o> be 
lést. Az éjjeli keUemetlen látogatók 15000 leit 
haladó kárt okoztak Szásznak, ki nyomban jelenteit 
tett a betörésről a rendórségcu. A nyomozás nu<^ i-< 
indult, du egy különös véletlenre é.s a brassói íru 
d őrségre volt szükség, bogy a titokzatos betörés im-
tcsci megkerüljenek. 

Szász Gyula szeptember hó 24-én Brassóban jar. 
és botért a Korona-kávéházba. Olt egy isinei «tlt-u 
férfi  cipőket árult és Szásznak is (elajánlotta a cipó 
ket. Szász megdöbbenve észlelte, bogy a cipők u/ 
üzletéből ellopottak közUl valók. Ügyesen a(j\ u-n 
dezte a dolgot, hogy a cipók árusítóját no teveza'i' 
szem elől, maga pedig detektiv után nézett. A bra» 
sói detektiv vallatóra fogta  a kávéházi cipőárust. nL. 
ast adta elő, hogy ó egy Salvees nevO katonakórház 
téri cipésztől vette a olpőket. A detektív azonnal 
Sailvecz lakására sietett, aki elbeszélte, hogy Ö a ci 
pókét egy csíkszeredai Slgnranta-detektlv nőjétől 
kapta, aki ast mondta neki, hogy egy csíkszeredai 
f t p i u  nejének megbízásából kosta uofcat  «Udá« re-
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eett Brassóba. A brassói detektív megállapította, 
hogy a csikszeredai Siguranta-detektiv, kinek neje a 
cipókét Salveczuek eladta, Dian Sándor. Erre elment 
Dian Brassóban lakó anyósa lakására és ott is meg-
talált az ellopott cipőkből ogy párt. 

Mikor ezek 4 súlyos gyanuokok együtt voltak, 
n brassói rendőrség Szento István és Bács Sáudor 
deiektivekct megbízta, hogy utazzanak Csíkszeredáim 
^s ott folytassák  u nyomozást. A brassói pályaudvu-
mu a detektívek (elismerték Dian Sándor nejét ós 
rögtön letartóztatták. A horogra került asszony ele-
inte konokul tagadott és nem akart semmiről tudni, 
később azonban azzal a mesével hozakodott elő, hogy 
a 3 pár cipót az állomáson egy katonától vette 300 
leiért. További vallatása rendjén aztán ujabb védeku-
iiiHt eszelt ki ós azt adta elő, hogy a cipőket lérje 
Csíkszeredában egy lerombolt épUlet egyik zugában 
találta. 

Az egyre gyauusabb Ugy tisztázása végett a bras-
«01 detektívek az asszonyai együtt Csíkszeredába 
utaztak. Zsögödi urdőnól leszállott a vonatról Bács 
detektív az asszonnyal, hogy Szente annál gyanutla-
udbbul végezhesse munkáját Csíkszeredában ós Uian 
ue ÍH sejthessen semmit arról, hogy felesége  le van 
tartoztatva. Szonte Csíkszeredában Uiánnál házkuta-
tást tartott, de eredinénytelenül. Dian kihallgatása 
lendjén azi vallotta, hogy szeptember hó 17-én este 
teiugoU állapotban tulálkozott az u'.cán egy kato-
nával és attól 800 leiért több cipőt és bőröket vá-sá-
lolt és e^eb. t a holmikat részletekben Brassóba küld-
te a íelesegével, hogy ott árusít ja el. Szente letar-
[Aztatta Diaut és az időközben Zsögödről megérke-
zett feleségével  együtt a rendőrségünk adta át. 

Ezután a brassói detektívek visszatértek Brassóba 
r* itt lolylatták nagy ügyességgel a nyomozást, ineiy 
eredménnyel jutalmazta fáradozásaikat.  A lopott hol-
mik egyrészét Dianné édesanyjánál, egy részét pedig 
a .rsendórlaktanya kukoricásában elásva megtalalták. 
Találtak a betörésből származó tágyat Uian nevelő-
anyjának tg res -u tca 7. sz. alatti lakásán is. 

A brassói rendőrség a brassói detektívek Ügyes-
sége oltal kiderített adatokról lelvett jelentést és 
jegyzőkönyvet áttette a csikszeredai ügyészséghez. 

' 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 verbajt. 

A t. közönség érdekében készletben 
tartNt osalvarsant minden adagokban. 

Kendel naponta délután 3 - 6 - i g r . 
Csíkszereda, Hargita-utca 32. szám. 
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— Olvasói nkhox. A magyarság  jövö 
i-lhelyezkedeséről  dr.  Pál Gábor tollából 
i.ugyfontosságú  cikksorozatot  kezdettünk 
meg a Csiki  Lapok mai számában, melyre 
/'elhívjuk  olvasóink  figyelmet.  Lapunk leg 
közelebbi  számában az erdélyi  magyars-Ág 
nemzeti autonómiájáról  közlünk  cikket, 
ugy ancsak az ó tollából. 

- Megszűnt a .Csikvármegye*. A 
i>aknem kút évig szünetelő Csikvarra.'gye ez 
< v augusztus havában i'uskás István bank-
igazgató szerkesztésében újból tnegk !ult. Lap-
ur.-unk uj életre kelését örömmel üdvözöltük, 
most azonban őázinte sajnálattal jelentjük, 
bogy az óriási papírdrágasag, a munkabérek 
emelkedése és a régi előfizetők  táboráuak tar-
tózkodó magatartása miatt a lap nyolc szám 
megjelenése u'án ideiglenesen újból megszűnt. 
Ha még hozzátesszük, hogy dr. Vákár F. Art-
hut laptulajdonos és felelős  szerkesztő két év 
Óta távol van, akkor elmondtunk mindent a 
lap ideiglenes megszűnése okáról. 

— Status-gyüles. Az erdelyi róm. kath. 
státuB szeptember hó 29-én tartotta évi rendes 
közgyűlését. A közgyü esen vármeg.yéukból ki-
lencen vettek reszt. A sajat kerésere nyugdí-
jaztatott dr. Fejér Geró státusi előadó helyett 
dr. Bálás Endrét, volt tordai fóesperos-kano-
nokot és szemináriumi igazgatót választották 
meg, ki vármegyénk szülötte és igy a státus 
nagyfontosságú  előadói székébe újból csiki 
ember került. Világi elnöknek báró Jósika 
Gábori, alelnöknek báró Szentkereszthy Zsig-
mondot választották meg. 

ítélet aa ősszeesküvési perben. A 
kolozsvári hadbíróság több napi tárgyalás után 
Krntochwil ezredest ÓB társait a vád és kö-
vetkezményei alól felmentette,  cBupán Boros 
Gyula századost mondotta ki bűnösnek éB 
ezért öt évi kényszermunkára ítélte. Boros 
védője felebbezett 

— A magyarság szervezkedése. Szep-
tember hó 25-én Marosvásárhelyen Bernédy 
György voltfóiBpán  értekezletet tartott, melyen 
mintegy hetvenen vettek részt. Az értekezlet-
nek az volt a célja, hogy mondja ki a magyar-
ság politikai szervezkedésit és az aktiv poli-
tikában való részvételét Az értekezlet nem 
tudott egyértelmű megállapodási a jutni, mert 
sokan még nem látják alkalmasnak a viszo-
nyokat a politikai szervezkedésre, mások pe-
dig a kérdés nagyhorderejűre tekintettel, csak 
oly akciónak látnák létjogosultságát, mely az 
egész két es félmilliónyi,  tehát a Királyhágón 
tuli, ma még hadizónaba eső, politikai aktivi-
tást ki sem fejtható  magyarságot is sorai közé 
számíthatná. Az igazság ott van, ahol az utób-
biak gondolkoznak. A magyarság néptömegei 
készen állnak a szervezkedésre, mihelyt a gyü-
lekezési és egyesülési szabadság, valamint az 
állampolgári jogok teljes biztositékát látják a 
csatolt területek minden részén. A szervezke-
désnek azonban csak az esetben van értelme, 
ha a maayarság egy táborba tömörülhet és 
pedig olyan vez-Hók élén, akik a magyar nép 
tömegeinek feltétlen  bizalmát bírjak. Az olyan 
szervezkedés, mely egy várost, vagy csak 2 -3 
vármegyét ölel fel,  nem jogosult éB célra nem 
vezető. Románia és Magyarország között a bé-
kés érintkezés felvétele  küszöbön van Remél-
hető, hogy ezzel a hadizóna is megszűnik. Ez 
ecetben, ha a viszonyok annyira javulnak, az 
egész magyarság megmozdulhat, addig pedig 
a magyar sajtó teljesiti a reáháruló hatalmas 
feladatot.  — A kezdeményezést mindenesetre 
olyanoknak kell beindítani, akik a nép lelké-
hez közel állanak. A marosvásárhelyi kezde-
ményezés nem ilyen. 

— Halálozás. Özv. tízász lgnáczné szül. 
Orbán Mária, ny. járásbiró özvegye, 69 éves 
korában, szeptember 24 én meghalt. Halálát 
gyermekei Szász Gyula kereskedő, Szász Etelka 
férj.  Baranyai Gyuláné, továbbá testvérei Or-
bán Gyula, özv. Nagy Sandorné, T. Nagy lm-
réné és Orbán János gyászolják. 

— Megkezdődnek a kilakoltatások. 
Csíkszeredában egy izben a város-i tanács igen 
sok helyi lakosnak adta ki a kiutasító végzést, 
köztük olyanoknak is. akik évtizedek óta itt 
laknak, idevaló illetőségűek, föld  és házbir-
toko.sok. Az akkori megdöbbenést csakhamar 
relatív nyugalom követte, mert a kiutasító 
végzéseket részben visszavonták, részben meg-
változtatták és ezrekre menő t^lepedési dijak-
kul intézték el. Értesülésünk szerint a kiuta-
sít ási eljárások a napokban újból megindul-
nak. A közönség raegnvugtatá-a érdekében 
felkerestük  Tetiu polgármestert, ki kérde 
sünkre kijelentette, hogy a kiutasítások csak 
az 1914 év óta Csíkszeredában letelepedet: 
tekre terjednek ki és azok közül is csak azo-
kat fogjak  kiutasítani, akik produktív foglal-
kozást nem űznek. Ezeket a nem nagyszamu 
kiutasításokat a l a k á s í n s é g teszi elkerülhetet-
lenül szükségessé. A lakásrekvirálások folya-
matban vannak, de a város jelentékeny része 
a háború alatt leégvén, eddig nem nagy ered-
ménnyel járt. A polgármester mos' megkereste 
Kassai Lajos főgimnáziumi  igazgatót a kato-
uák által lakott és most üresen álló internátus 
átengedése iránt, melylyel több lakás volna 
biztosítható. — Te-tíu polgármester határozott 
nyilatkozata alkalmas arra, hogy a lakosságot 
megnyugtassa. Reméljük, hogy az evakuáló 
bizottBág lelkiismeretesen és körültekintéssel 
jár el s nem lesz réme a színtiszta magyar 
városnak, miut Kolozsvárt és Marosvásár-
helyen. 

— Mégis van ármazimálás. A 
Csíki Lapok legutóbbi számában közöl 
tllk Bucsáu és Evian államtitkárok kör 
rendeletét, mely az Összes helyi ható-
ságok áltul megállapított árakat közölte 
és a szabadkereskedelmet helyreállította. 
A legtöbb helyen a körrendelet dacára 
a helyi hatóságok az ármaxitnálásokat 
fenntartották.  Miután Csíkszeredában is 
legnagyobb bizonytalanság támadt, mert 
senki sem tudta, hogy érvényben ma 
radtak e a hatósági árak vagy nem, kér-
dést intéztünk Tetiu polgármesterhez, 
aki kijelentette, hogy a Csíkszereda 

város területére megállapított hatósági 
árak változatlanul érvényesek, azonban 
egy pár nap alatt az árvizsgáló bizott-
ság uj hatósugi árszabást léptet életbe. 
Hozy sz államtitkárok a körrendeletet 
a maximális urak eltörléséről miért ad-
ták ki s ha kiadták, miért nem érvé-
nyei, ez talán örökidőkre megíelejthe-
te lm rejtély marad. Ez í ppen olyan 
fogas  kérdés, mint az, hogy miért kell 
Csíkszeredától Brassóig a vasúton töb-
bel fizetni,  mint vissza? Egyébként a 
polgármester nyilatkozatából kivehető, 
hogy az árvizsgáló bizottság az eddigi-
eknél magasabb árakat fog  inegállapi 
tani, mert a legutóbbi árak mellett el-
tűnt a piacról az élelmiszer és a többi 
maximált áru. 

— Országos vásár. Azjidei Szent 
Mihály napi cjikszeredai országos vásár 
minden volt, csak országos vásár nem. 
Az állatvásárlóren se kereslet, se kíná-
lat i<em volt. A csekély felhajtásból  nem 
lehetett atlagos árakat megállapitani, 
mert a piacot a teljes pénztelenség jel-
lemezte Egy pár jó lóért 25.0U0 leit 
kének, do volt 12—15.000 leis ÍB. Vétel 
azonban alig köttetett. Az áresés ha 
hullámzó is volt, mindenesetre nagyon 
jelentékeny. A gazdák azért is adnak 
el állatokat, hogy pénzre tegyenek szert. 
A koronák ugyanis sok helyen otthon 
maradtak s ma igen sok gazda teljesen 
pénz nélkili áll. Igy például a gyimesi 
es más községekben a lakósság nagy-
része pénzét beváltásra nem jelentette 
be. A kirakó vásár szintén igen korlá-
tolt volt. A piac jóformán  üres volt. 
Zöldséget nem lehetett kapni s a többi 
áru is a maximálás miatt otthon maradt. 

— Tanulmányi kirándulás. Főgimnázi-
umunk 33 növendéke 3 tanár vezetésével 
szeptember 26—29-ig Brassó nev» aotességel-
nek, a zernesti gyáraknak és az ottani vidék 
megtekintésére tanulmányi kirándulást rende 
zett. Az élvezetes es tanulmányos kirándulás 
sikere nemcsak a tanulók fegyelmezettségének 
köszönhető, hanem nagyban hozzájárultak ah-
hoz Buszek Béla brassói el. isk. igazgató, aki 
nemcsak az elszállásolásról gondoskodott, ha 
nem a kalauzolas fáradságos  munkáját is vál-
lalta, továbbá a zernesti gyárak igazgatói, Ko-
vásznay vegyészmérnök, kiknek előzékenysége 
tette lehetővé, hogy a kirándulás igazán tanul-
ságos legyen és a Huber csalad, amelynek szí 
ves veudegBzeretete szerzett kellemes emléket. 
Fogadják nevezettek ezúton is az igazgatóság 
hálás köszönetét. 

— Spor t h i r . A mai napon megtartandó football 
mutschen, mfílyet  e lap hasábjain előre jeleztünk, a 
bírói szerepet Branea alezredes, akadályoztatása ese-
tén Szabó banktisztviselő lát ja el. Félidőben a kö-
zönség szórakoztatására a katonazenekar játszik. Mér-
kőzés után a Vigadó emeletén lévő klubhelyiségben 
felavató  bankett losz, melyre klubtagokat és vendé 
gekut Hzivcseu Iát a vezetőség. Egy teríték 25 lei. 
Vacsora alatt a klub zenekara játszik. 

— Értesités. A román tanfolyamra  vo-
natkozó értekezlet folyó  évi október hó 3-án 
(vasárnap) délután fél  3 órakor tartatik meg a 
Jakab Ödönné vendéglóhelyiségében. Pontos 
megjelenés kéretik. C. Ganea. 

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

^ N Y Í L T T É R * ) 
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik boldogult édesanyám el-
hunyta alkalmából részvétükkel fájdalmamat 
enyh teni bzivesek voltak, ezúton mondok há-
lás köszönetet. 

Csikszereda, 1920. október 1. 
Szász Gyula. 

*) E rovat alatt köröttekért nem vállal fele-
lfaiAget  a Szerk. éa Kiadó. 



k oldal. C S I K I L A P O K sám. 
Egy drb uj f ú t ő k á l y h a  eladó. 

Cini a kiadóhivatalban. 

V i d á m s á g ? 
Báró Nopcsa Elekné ujaradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei fóraktárosa 

SZÁNTÓ E R N Ő , 
bor-, aör- és szesznagykereskedő 

Csikszereda, Városhaz-utca 4. sz. a, 
ajánlja naponta friss  töltésű palack és min-
den nugyságn hordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak Árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. 10—i:i 

Szám 6126—920. árv. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye arvaszéke közhírré 

teszi, hogy a néhai Erdős Mihály din-ói 
volt lakos hagyatékához tartozó, Ditró 
Község határában a Rizó nevü dűlőben 
mintegy 8 katasztrális hold terüieteu 
fekvő  lucfenyőerdő  és legelő Ditró 
községházánál 1920. évi október hó 
7-én délután 4 órakor meg'artaudó 
nyilvános Bzóbeli es zárt Írásbeli árve-
résen eladatik. 

Az eladás tárgyát képező fatömeg 
uiiutegy 500 tn" t tesz ki. A legelő le-
i-Ulete 1 hold 822 • - ö l . 

Kikiáltási ár 25.000 Lai, bánatpénz 
a kikiáltási árnak 10V a. 

Árverési és szerződési feltételek  Csik 
vármegye árvttszékérel megtekinthetők. 
Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

Irásbeii zárt ajánlatok az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók b<\ A 
megajánlott összeg számokkal es belük-
kel is kiírandó 3 az ajánlatban kifejt*-
/.eudö az, hogy ajánlattevő az árverési 
es szerződési feltételeket  ismeri a ma-
gát azoknak aiáveii. 

CsikváriEtígye árvaszéke. 
Csíkszereda, 1920. október hó 1 én. 

Csiszer, 
h. árvsz. elnök. 

\ T 8 1 I I I I á K i O l B s . 
FOQOBVOS • FOOOBVUB ^ 

ş Rendel naponta délután 2—6 óráig, k 
ţ Csikaaereda, Mikó-utca 34. szám 

i 
Egy teljesen jó karban lévő Nati-

onal kassa eladó. Cim meg-
tudható a kiadóhivatalban. 

Tusnádfürdőn  egy tisztességes 
és szorgalmas hazaspár keres-
tetik házmesteri állásra. Bjvebb 
feivilágositÉSt  yd az líi'za-viiia tuiaj-
donosf.  •> 

Mindennemű ruhákat, fonal,  piü.. solyciu 
f e s t é s é t , 

báli toilett, paplan, függöny  éa kézimunka 
tisztító gyüjtödémet megnyi tot tam 

H a r s a i S á m c L o r 
divatáru-üzletében Csíkszereda, Főtér. 

O y á t é s f ő í L z l e t  B r a s s ó 
STIAIÍ 

ÉryHrtjM n). Caiokrák-utcM 2. sz. volt entrork 
15 - ZS 

„Ottilia" mentholos sósborszesz 
minden eddigit felülmúl.  ,_to 

Csiksomlyón, Pál Gábornál 10 
szekér fekete  borsó szár.-.z 
máuy os :t.7. idei tavaszon 1200 [J öl 
íerüiöten rozsra vetett és jól fejtett 
lucerna tarlós termése őszi zöld 
tskaruvuiyozaa cd íjára eladó. 

Jól fejlődött  báznai és mangalica 
malacok és süldők, a Földmives-
iskolanál eladók. 1-2 

Egy pár uj s t r a p a - h á m eladó. 
Cim a ki;;dőluvtitHl:i»ii. 

és német nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (kerel-
tnek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
eltnt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok található. — 

M a y e r J á n o s , l'ösitiin. tanár, 
vull túrvónydíékl roniftn  es iî nK't tulu. tolniiÍLs. 

t H i E i i i f f l j ^ ^ i i i i ^ r e í ^ í i r B i a í B a s i i t a 
Csikmindszenti Te jgazdaságn ál 

tartani való anyakocák, süldők, 
és malacok eladók. Véiel ^kö-
zölhető iMind-izen.'eri Muloár Liszlóné-
féle  udvurban. 3 

mmmBmmmmama Eujra 

EÓY PARAB I0 NÓNAPOS KOCA, 
yorksehirei keresztezve báz 

nai fajjal,  eladó. Mikó-u CM, 1«. AZÁM. 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne >ajnáljsi az utar Marosváaár-

^ helyre t-s t e l e i n , t s e m e g -

( S Z É K E L Y «H R É T I 
Erdélyrészi Bútorgyár K.-Tarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

(
• B U T O R T E R M E I T 

Nagy választék egyszerűbb és 
poés:: tinóm bútorokban, jutányos 

_ árak. szolid kiszolsrálá:-'. -JT-Csikszeredai Takarékpénztár R. T. 
á r t i o s z t á l y a . 

HIRDETMÉNY. 
A varmegye közönségének b tudomására 

adjuk, hogy t e r raónyosz tá ly t le tes i te t t i ink . 
Foglalkozunk giibonaneiiitick és liüv.-i vesvete 
menyeknek n a g y b a n való eladáfiaval.  Bueu, 

roes, á rpa , zab, kukor i ca 

v a g o n t é t e l e k b e n 
«zounal való, vagy határidőhöz kötött »/.*lli-
tásra előnyős napi piaci áron megrendelhető. 

l.'ey levélbeli, min1, szóbeli me^k' n^ t^re 
készséggel nyuit díjtalan felvilágosítást 

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. 
t, aruosztalyn. 

DESINFORM U 

a legjobb fertőtlenitő. • 2 - 1 6 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébe! 
Van sserencáéin a vás'árló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház uv 4 azáiu alatt áliandoaii raktáron rarn»i> 

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

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

Szives pártfogást  k^rve, maradok tisztelettel : u " V 2 

C i í r-r -V-s 4- ó T ^ . - r t A "bor-, s í r - ó s s z e s z -
n a g y k e r e s k e d é s e Csikszereda r. t. város korlátlan it ulmérésénuk üzletvezetője 

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

• 
• 
• 
• • • • 
• 

ÉRTESÍTÉS. Csikszereda és vidéke nagyérdemű közöuségét tisztelettel 
értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N Í I T O T T U N K . 
I R a l s t á j r o n t a r t u n k : Konyhaedónyekct. fürdőkádakat  és takiiréktüz-
helyi ket. K l é e z l t - ü n l c m e g r e n d e l é s r e épület-bádogos munkakat. 
fúrdöberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu ós kut javításokat, t-ukarék-
túzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernehb kivitelig. — Minden n bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlüuk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok. Csikszereda. 
2 0 - 8 8 

• • • • • • • • • • 

Nycoatott Vákár könyvnyomdájában, Cgifcsasredábaa, 




