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Megjelenik minden vasárnap. | Hirdutévi dijak a l e g o l o a o b b a o asámlttatnek 

A Romániához szakadt magyarság helyzete és jövöje. 
Második közlemény. Ii ta: Dr. Pál Gábor. 

A magyar nyelvűek az államigazgatás te-
i tirol való leszorítása minden rendszer neikiil 
uî yan, de folyton  üalad előre. A magyarság 
érzi a kormányzás minden terén, azt a terhet 
en megkülönböztetést, melyet faja  és nyelve 
miatt kell elviselnie. Gyulafehérvári  határozta, 
békeszerződés, megujuló időközökben tett kor-
mánynyilatkozatok a kisebbség jogainak tueiţ-
teremtesét es megoltaiinazását az aliainhatalom 
kötelezettségének jelentették ki, de eddig meg 
uem tartották. Kormányrendszer es politikai 
l'Hfo2áa  változhatik a kisebbséggel szemben 
Ltuusitandó magatartas irányúban, de ez az 
isetleges változás nem állandó jellegű s az 
együttóló népek a békés munkájának nem fel-
bonthatatlan megalapozását képezi Ezért mel-
lőzhetetlen az a minden kormányhatalomtól 
Mggetlen intézményes biztosíték, melyet a ma-
gyar kisebbség kultúrájának, közigazgatásának 
r* kozgazdasaiţânak védelmire és fejlesztésére 
> nemzeti autonomia jelent. Az autonomia nem 

i-jorbitása más nepek jogának, hanem maga-
sabb fejlettségű  államszervezet kiépítésé, m"íy-
beu az úllamegység keretén belül a kisebbség 
maga alkotja meg a saját érdekeit szolgálo 
jogrendszerét, melyet a változó politikai pár-
tok hatalmi versenye által meg nem tamud-
Ható magaslatba emel és állami alaptörvénybe 
\aló felvétellel  a különböző népek jogának 
kölcsönös megbecsülését változhatatlan íutcz-
mónyoyé teszi. A magasabb fejlettségű  állam-
szervezet ily irányú megalkotása a területben 
és Iakósságban megnövekedett Románia állam-
érdeké is, tu Tt a világháborúban átélt szen 
-.édesek utau nem lehet az egyik uép érdeke 
i másik elnyomásán.'-k alávetve anélkül, bogy 

'•első elégedetlenség káros hatásait meg ne 
••rezné különösen a jelen és jövő időben, midőn 
a öocialis és gazdasági felforgató  törekvések 
a világ minden államának gondot oknzi>:ik. Az 
az állam fog  a nemzetek nagy versenyében 
iegkevesebb megrázkódtatást elviselni, tne'y a 
benne élő fajok  őszinte együttélését autonom 
szervezettel biztosítja, az autonom jogokat érin-
tetlen szentséggé emeli b U' in hagy fenn  mán 
küzdőteret, miut azt, m'-lyeti a világmoz^almak 
által felvetett  uagy problémák megoldása fo-i 
iejátszódoi. A kormánypolitika irányának ez az 
uj szükségszerűsége azt a reményt nyújtotta, 
hogy a reánk borult sötét felhók  mögül fel  kel 
a nap s megvilágítja az utat, melyre rcátérni 
az uj állam érdeke is követeli. A remény 
hiábavalónak bizonyult. 

Vajda Sándor volt miniszterelnök es Take 
Jonescu a bukaresti parlamentben méer az oszt-
rák békeszerződés tárgyalása alkalmával o:y 
kijelentéseket tettek, melyek a kisebbségek 
jogainak legszűkebbre való szorítását indokol-
ták s azt a kényszerűséget magyarázták, mely 
miatt az osztrák békeszerződést elfogadni  kel-
lett. A magyar békeszerződés ratifikálási  vitája 
rendjén pedig a külügyminiszter és Maniu Gyula 
a parlamenti pártok nevében visszautasították 
a kisebbségek autonómiájára vonatkozó s a 
bánáti svábok vezére, dr. Muth Gáspár képvi-
selő által tett javaslatokat. 

Lupu dr. volt belügyminiszter erdélyi kör-
útján bangoz'atott oly elveket, melyek a nem-

zeti autonomia megalkotásának szükségét hir-
dették az általa is felismert  belső zavarok el-
hárítására. De ezek CBak elvek u ezeket is csak 
akkor hirdeti, mikor az államhatalom gyakor-
lása már — kiesett kezéből. Argetoianu bel-
ügyminiszter Kolozsvárt nemrég jelentette 
ki, hogy „a mi ideálunk a svájci állapotok mag-
vaiósuása". Az ideal azonban messze all a 
v.vósá^tól s a való.-ág akarásától uzou irány-
mutatások mellett, melyeket a kormány a ható-
ságoknak rende eteibtn megjelöl. Gog» Okta-
vian kultuszminiszter p^dig a magyar sajtónak 
junius ho folyamán  kővetkező nyilatkozatot 
tette: „Minden erőmnt latba fogom  vetni, hogy 
Erdély népeiuek inegb^küléáén munkálkodjam 
s bogy itt nyugati állapotok jöjjenek létre. 
Azzal a gondolattal foglalkozom,  hogy svájci 
mintára kantonális berendezést teremtsünk. 
Teljes nemzeti szabadság valamennyi itt lakó 
népnek, Teljes politikai és jogengyelöaég az 
összes társadalmi erők számára — azok az 
elvek, melyek minket vezérelnek". Napkelet 
felé  fordulva  adtunk volua hálát az Égnek 8 
a mély feli-tueróseu  alapuló államférfiúi  böl-
csességnek, ha az igért földi  boldogságból ed-
dig a legcsekélyebbet is megérhettük voiua. 
Honapok teltek el azóta B a hirdetett cél elé-
rése érdekében semmi sem történt A magyar 
kultura visszaszorítása, a magyar lakosság ki-
utasítása s számtalan, az előző cikkben felso-
rolt sérelem terjedőimében még növekedett 
azóta, mióta felelős  miniszter — a svájci álla-
potok és teljes nemzeti s z a b a d j megvalósí-
tását hiidct'r. M('g a román sajtó tekiulólyeg 
része is ünnepélyes óvást emelt az áilamkor-
mányzás azou módja ellen, mely a csatolt te-
rületekben folyik.  Az ,Ade verul* cimü lap 
azon kijelentést teszi, pár nappal előbb is, bogy 
hódított nepek mintájara igazgatják a nemzeti 
kisebbségeket, pedig azok az állam belső ellen-
ségei, kiknek feladata  volna igazságos rendet 
tereinteui. Jorga volt képviselőházi elnök az 
egész országnak hirdeti, hogy: „őrültség az, a 
mit c^inalnnk, vagy még annál is több1', ó is 
látja az államérdekből való cólszerütlensegét 
annak a kormányzásunk, mely a nem román 
nyelvű milliók eluyomását türi s hatósági jo 
gf  kkal ruház fel  olyan egyéneket, kik büntet-
lenül sérthetik meg azok legféltettebb  érdekeit. 

A svájci állapotok megvalósítása legelső-
sorban azt követeii meg, bogy érvéuyben ha-
gyassanak azok a törvények, meljek eddig a 
csatolt területen a személyes szabadságot, a 
gyülekezés és egyesülés szabadságot biztosítot-
ták, valamint azok a törvények, melyeket a 
századokon át eltérő jogfejlődés  hozott létre s a 
melyek a csatolt terű letek különleges viszonyait 
szükségszerűen Bzabályozták,a közéleti tiBztAság 
lehető megvédésével, a hivatali önkény vissza-
szorításával jogállamban élő szabad polgárok bé-
kén munkáját lehetővé tették. Az egységesítés 
folytonos  hirdetése s az erre irányuló állandó elő-
készületek nem a svájci állapotokhoz való 
őszinte közeledést árulnak el. Az ítélő birák 
és közjegyzők áthelyeztetlenségének, tehát füg-
getlenségének felfüggesztése  már nagyot len-
dített a közélet megrontásának folyamatán  s a 
folytonos  igerettel teljes kormánynyilatkosatok 

mögött rejtőző bizalmas rendeletek megnövel-
ték a hatóságok önkényét, melyet BeBSzarábi-
ában a parlamenti vizsgáló bizottság borzalmas 
képben tért fels  amely Bukovinában és Erdély 
ben is megdöbbentő jelenségeket mutat, kt 
óromániai közigazgatással való egységesítés Er-
délyt 50 évvel veti vissza, — az erdélyi román 
nemzeti párt vezető politikusának nyilatkozata 
szerint is. Moldva és Muntenia Bzázadokon át 
török uralom alatt éltek s 1859-ben, az egye-
sülés évében politikai fejlődésük  éa egyházi 
szervezetük hasonló fokot  mutatott, de azért 
Cuza fejedelem  csak három év múlva egyesí-
tette a kormányzást Bukarestben, addig pedig 
mindkét tartomány Baját külön kormányzás 
alatt állott. Erdély szoros összefüggésben  Alt 
Magyarországsai, de az 1848-ban kimondott 
unió mégiB fenntartotta  az erdélyi viszonyok 
által követelt külön törvényeket, sót az osztrák 
uralom az ötvenes években a rendeleteknek 
ê ész raját bocsátotta ki külön Erdélyre, me-
lyek még ma is hatályban vannak, mert a tel-
jes egységesítést az állami rend felborulása 
nélkül 70 év alatt sem lehetett keresztülvinni 
Egy emberöltő nem volt elegendő Erdély és 
Magyarország teljes egységesítéséhez ezerives 
k ípc.Holat dacára Bem. Erdély és Órománla 
állhmszervezetének egységesítését azonban meg 
akarják valósítani — a jövő hónapban. Pedig 
O românia sok oly intézményt nélkülöz, mely 
Erdélyben a haladottabb állami élet régen meg-
valósított követelménye. A hiteles okiratok fel-
vételére rendelt közjegyzői intézmény, az árvák 
szeméinek és vagyonának védelmére szerve-
zett árvaszék, a földbirtok  tulajdonának nyil-
vántartására aiapitott telekkönyv,az önkormány-
zat: közigazgatásstb., ma sincs meg. A csatolt te-
rületek teljes egységesítése nem a svájci, hanem 
— az óromániai állapotokat valósítja meg, vissza-
zökkenés tehát a már régen meghaladott múltba, 

A minduntalan felvetődő  egységesítés terve 
nem számol a teljesen elütő jogrendszerrel, a 
Kárpátokon innen eső föld  természetszerű kfi-
lcn állasával, törvényeinek ebből folyó  mély 
különbségeivel, hanem hajszol és tákol egysé-
get, mely a valóságban zavart, bonyodalmat, 
de legfóképen  visszaesést jelent s amely főleg 
útját vágni törekszik a nemzeti autonómi-
ának, a svájci állapotok elérésének. A minisz-
teri kijelentés tehát Ígéret, hasonlóan — a 
többihez. 

Svájci állapotokat csak svájci gondolkodású 
államférfi  teremthet meg s az államban élő 
összes nepek megbecsülését, az egyenld igaz-
ság rendjének szükségét megváltozhatatlanul 
átértő kormányzás tarthat fenn,  mely nemcsak 
az állampolgárok kötelezettségeinek, hanem a 
közhatóságok rendelkezéseinek is megszegbe-
tetlen korlátot emel és legfóképen  pedig as 
.uralkodó faj  "nak máB népek felett  való hatal-
maskodását minden időkre megszünteti. Két 
millió német, nyolc ;zázer francia,  háromszáz-
ezer olasz békében ól Svájcban s még a világ-
háború körös-körül duló orkánja sem tudta a 
külombözó népek állami életének szabadságára 
épített megalapozásait megbontani. Egyik nép 
nem a másik felett  való uralom megszerzésére, 
hanem kölcsönös segítésén s a közös aaabMţ 
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Big fentartásán,  fejlesztésén  munkálkodik. Va-
lamikor a svájci állapotokat, az állameszmény 
legtökéletesebb formáját,  a szabad közszelle-
met, az államban élő ÖBSZBS népek együttér-
zésének jelenségeit Svácjban figyeltem  és bá-
multam. Ha azt az államszervezetet Erdélyben 
valősitaná meg valamely hatalom, megterem-
tené e földön  is a keleti Svájcot s alkotmányá-
nak lényegét, az együttélő különböző fajok  — 
örökbékéjét. 

Svájcz három nemzete német, francia  és 
olasz külön-külön alkotja meg1 törvényeit én 
igazgatja magát a saját területén kulturális, 
közigazgatási, igazságszolgáltatási és közgazda-
Magi ügyeiben. Hadseregében mind a barom 
nemzet saját területén és saját vezényleti nyel-
vével szolgáltatja katonáit közös vezeté9 alatt. 
Az állam, mint szövetség a három nemzet kö-
zös ügyeit, közös törvényekkel szabályozza s 
szövetségi birőság dönti el a ritkán felmerülő 
ellentétet. Az az állam a három nemzet egyen-
jogúságának rendszerén épül fel.  mely meg-
tagadja azt a felfogást,  bogy csak a többségben 
levő faj  az államalkotó. Az egyenjogúság, a 
szabadság ott nem szó, nem igéret, nem ámí-
tás, hanem — állandó valóság. Az az állam a 
három nemzet önkéntes és nem kényszerű 
összetartásából él és nem arra fordítja  minden 
hatalmát, hogy a kisebb nemzetet a maga fej-
lődésében s az ahhoz tartozó polgárokat a 
maguk életviszonyaiban visszaszorítsa és el-
fojtsa. 

Erdély ÓB a magyarországi csatolt részek 
együttesen az államegység keretén belül máso-
dik Svájcz lenne, ha az a közszellem, felfogás 
és irány jutna érvényre, mely a nyugati ideális 
államot megalkotta és fentartotta.  Békéssé 
válna a benne élő népek élete, munkája. Az 
erdélyi és a még ide csatolt területeken élő 
románság is a népek elhelyezkedésének ezen 
ujabb, magasabb célú formáját  kellene köve-
telje, bogy megvédje magát Órománia kizsaro-
lása elő), mert azzal szemben maga az itteni 
románság is kisebbséggé vált. A regi király-
sággal való túlságos egységesítésnek már sok-
ban érzi hátrányait: a pénzbeváltással ért ká-
rosodás, a kárpátok túlsó oldaláról átszivárgott 
vesztegetési rendszer, a hivatalokban folyton 
tapasztalható önkényes visszaélések, az igaz-
ságszolgáltatás hanyatlása és sok közös sére-
lem együtt bántja Erdély, Bánát és a Király 
hágón tul levő területek összes lakosságát. De 
a gazdasági erdekek egész láncolata is egy-
másra utal minden itt élő népet. Erdély-Bánát 
földje  a viiágzavarok közül kiemelkedve válna 
minden időkre a békés alkotó munka nyugodt 
országává, ha csak államszövetség! viszonyba 
jutna a régi Romániával s az Erdély-bánáti 
államszövetség külön önállóan alkotná meg 
törvényeit a földjén  élő összes népek közös 
ügyeiben, a nemzeti egyenjogúságra alapított 
autonomia megszervezésével pedig biztosítaná 
azt, hogy az iskola, kultura, közigazgatás, bí-
ráskodás és közgazdaság feiett  minden nép 
saját maga alkotta szabályokkal és általa vá-
lasztott tisztviselőivel kormányozza magát. Kü-
lönösen a közgazdasághoz tartozó ügyek: a 
művelés alatt levő föld  — és az erdő gazda-
ság fellendítése,  védelme, a természeti kincsek 
kihasználása, ezekre vonatkozó intézmények 
létesitéBe, mint autonom jogkör nyújtaná azt 
a megnyugvást, hogy megelhetésének eszközeit, 
jólétének fokozását  és megalapozottságát min-
den nep saját igénye és fejlődése  Bzerínt ren-
dezheti be. 

A vásyal'ü/.á-, mely a ro:<gyaivás; "<ryütt-
érzésével a szabad faji  és egyéni életemé u'ie\ 
szerűséget a nemzeti autonomia a'akjáh >.n kí-
vánja, n- iu táp'álja azt a reményt, l'o^y Ro-
mánia vezető polit kusui ezen uj államrendszer 
felépítésére  hajlnmosságot muUtnak. Ázatok 
nyilatkozaf,  kijelentés és igéret. inHy Svájcot 
emleget, nem nekünk urvez, huuem szol a kül-
földnek,  hogytiügy tervek rebe^-getésevel akÍM'l-
ség jelenl-gi elnyomását leplezze és a magyar 
n*gy- és középbirtok megsemmisülését jelentő 
földreform  végrehajtásáig a nemzeti autonomii 
megvalósítását elodázz ». Az mentegetőzé.-, 
melyet az áll; mfr  rfiak  egyértelmi kijeié ités< 
a kisebbségi jogokká! i zemben kif  jezott,— 
a nem akarás félreismerhetetlen  tünete v0it. 
De reményűnk azért nem veszett el. A béke-
konferencia  megá lapította azt, hogy az á'l: m-
httárok nem egyeztethetők össze az egy fa» 
ju népexség hai áruival s ez a meg illapitás 

azt a meggyőződést eredményezte, hogy 
a fajok  összekeveredésének kiegyenlitetsét, a 
fajok  viszonyának uj elrendezését., az egyen-
rangúság megteremtését s mindezen szükség-
szerűségek uj államszervezetbe való összefog-
lalását, nemzeti autonómiák létesítésére kell 
felépíteni.  Ezért a Párisban 1919- évi decem-
ber hó 20-án aláirt kisebbségi egyezmény 12. 
cikkelye a kisebbség jogainak megvédését nem-
zetközi^kötelezettségnek jelentette ki éB a béke-
szerződés 47. §-a kötelezte Romániát arra, 
hogy a léteeiterdő autonomia megalkotására 
nézve elfogadja  mindama rendelkezéseket, me-
lyeket a nagyhatalmak ez iránt a kisebbségek 
védelmére szükségesnek látna és megállapíta-
nak. A világszerte mutatkozó váltságok eddig 
talán akadályozták a nagyhatalmak vonatkozó 
rendelkezéseit, de a díplomatiai viszony felvé-
tele után már nem késhet soká. 

Az erdélyi magyarság hivatott képviselőinek 
meghallgatása bizonyára nem fog  elmaradni a 
békeszerződés 47. §. a'apján megállapítandó 
kisebbségi autonomia kidolgozásánál. Addig 
is arra van szükség, hogy a magyarság a fel-
fogás  és akarat egységes álláspontját teremtse 
meg. Legfőképpen  annak megértése és meg-
értetése szükséges, hogy nem csupán a szé-
kelység, hanem a Romániához szakadt két mil-
lió kétszázezer főnyi  magyarság nemzeti auto-
nómiáját kell követelni. Ennek a jelentékeny 
számú kisebbségnek vágya, akarata, elhehelyez-
kedéae teendő problémává s nem szabad az 
autonom jogkört a székelység létszámára csök-
kenteni, mert minden időre az egéBz elszakadt 
magyarság faji  létének, fenntartásának  és köl-
csönös védelmének segítését az uj viszonyok, 
uj hivatásunkká tették. 

Az elszakadt magyarság politikailag még 
nem szervezkedett. Az az idő, mely 1918. évi 
november hava óta eltelt, a tartózkodást köve-
telte az államhatárok megváltoztatásának nem-
zetközi kinyilatkoztatása előtt. Meg kellett várni, 
míg a háborút a béke befejezi.  Előbb az ost-
romállapot és cenzura megszüntetése volt so-
ron, azután az önkény ós hatalmaskodá-j vissza-
parancsolása következik, mert ezek miatt, erő 
telen cselekvéssé válna a többet jelentő néma 
visszavonulás. A békekonferencia  kezébe vette 
a háborút vesztett ncpek sorsának elrendezését 
Az elszakadt magyarság várakozik az elren-
dezés kinyilatkoztatására. A még mindi? húzódó 
határkijelölés. az autonómiám vonatkozó nem-
zetközi rendelkezések késedelme s legfóképen 
az egyéni és közszabad^áannk a kivételes 
ostromállapot etörlése után is folytatódó  letip 
rásai — még várakozásra késztetnek, azt is 
megemlítve, hogy a békeszerződés egész tar-
talma még nem is ismeretei. Ez a várakozás 
eddig sem összebeszélésen, hanem e g y ü t t é r z é -
sen alapult. Véletlen volt tehát, de igy is cél-
szerű. 

A politikai szervezkedés hosszasan azonban 
nem késik. A magyarság felépiti  nemsokára 
szervezetét, mely nagy feladatokra  hivatott. A 
jövendő alapját a megalakítandó szervezet el-
határozásainak iránymutatása fogja  lerakni. 
Egység és összetartás, áldozatkészség és küz-
delem fogja  azon jogokat kivívni, melyeket igé-
ret és szerződés biztosított, de meg nem adott. 

A magyar sajtó politikai szervezet nélkül 
is tiszteletreméltó kitartással felelt  meg eddig 
hivatásának. A magyar nép jogainak tisztelet-
ben tartását, égbekiáltó sérelmeinek orvoslását 
a legnagyobb önkény idején is hirdette, köve-
telte. De nemcsak azt tartja feladatának,  hogy 
sérelmeket hangoztasson, hanem irányt muta-
tott nagy elhatározások idején s tettekre kész-
• etett, n magyar kultura megoltalmazása terén. 
A ti zt\ esküre jelentkezésének szüksé-
get é < \ i-'.-zi-heí;, e/eséir k folytonos  követelését 
i sajtó hangozt itia; a kiilov-ván magyar kül-
döttségnek a bellije» miniszter oiőtt va'ó TPgje-
lenését s a magyarság sérelmen k elótárását a 
sajti, munkája előzte nn-g A pt-ssiv magatartás 
megváltozása tehát politikai szervezet n.lkül is 
bekövetkezett részben. 

A macy.-T nemzeti autonomia elkerülhetet-
len szükségének érzete megérlelődött már a 
lelkekben. A magyar Hajtó csak egységet kell 
teremtsen a követelés módjának és eszközei-
nek megválasztására éa alkalmazására. Az au-
tonomia t^rjede'mére és tartamára terv is van 
már, de publikálása nu;g nem időszerű, mrrt 
a polit kai 8zervHüket|é»Hel egyidejűleg k»rÜl-
hit csak megvitatás alá. A későbbi politikai 

szervezkedés legfőbb  céját a nemzeti autono-
mia kiküzdéBe éB megalkotása fogja  képezni, 
mely körül az egész elszakadt magyarság tö 
mörül. E célra a magyar társadalom minden 
rétege egyesül majd kidolgozott programm 
alapjáo, amely összetartó erőt létesít. Ez okból 
az autonómiára és a magyarság kulturális 
gazdasági védelmére vonatkozó programmon 
kivül nem mutatkozik célszerűnek más prog-
rammot is megállapítani, mert az a felfoeásol, 
külömbségéből, társadalmi és felekezeti  ellen 
tétekből származható válaszfalakat  emel. A po 
litikai szervezkedés tehát nem kíván olyan k-
kötöttségeket, melyeknek az egész magyarság 
alá nem vethetné magát. 

A bánáti svábok, erdélyi száBzok vezérei 
Muth, ScbuIIerus, Connerlh, Kiáuter intő szu 
val hívogatnak, buzdítanak a magyarság szer 
vezkedésére. Segítséget várnak és ígérnek. A 
sors egyforma  utat jelölt ki számunkra s együtt 
fogunk  bizonyára küzdeni jogaink Kiismem-té 
sóért is. ha ideje elérkezett. A svábok autonom 
követelései a magyarság lelkületében szervezet 
nélkül is kiforrott  vágyakkal találkoznak. De 
iv magyarságnak a szervezkedés előfeltételeit 
előbb még meg keil teremtenie: a magyar kul-
turális és gazdasági egyesületek fejlesztését, 
bővítését, az elszakadt magyarság összefogla-
lásának elókészirését, az akarategység kikép 
zéset. 

A eajtó végzi..teljesíti ezt a nagy feladatot, 
mint előkészítést nagy elhatározásoknak. De 
párhuzamosan reávilágit a későbbi haladás 
útjára is. A felekezeti  oktatás fejlesztésit  és 
egységbe foglalás»,  a magyar kultura ízimbo-
lumának: a magyar egyetemnek felállítása,  a 
városok és megyék önkormányzatáoak vissza-
állítása, az ezt-k vagyonával való gazdálkodás 
ellenőrzése, magyar vállalatok, gyárak alapítása 

az elkövetkező feladatok  maghatározásai, 
iránymutatásai. A sajtó terjeszti az es/mét, 
életre kelti a tervet, segíti a megvalósítást. 
Uj hivatást is tölt be: Bukovina. Moldva, Bu 
karost és a nagyobb óiommi.ii városok magyar 
lakossága velünk való együttérzésének felkei 
lését, a tőlünk régen eltávozottak, vagy azon 
a földön  ősidőkben megtelepedett véreink kul 
turközösségbo való belekapcsolását. 

A Romániához szakadt magyarság szerve 
zésének az uj helyzettől kijelölt központja c=ak 
Kolozsvár leiiet. honnan Erdély, Bánát és u 
Királyhágón tul levő rétzek is iránj Hasukat 
várják. A tekintélyes sajtó, életerős színház, 
az .Erdélyi il.'.gyar Közművelődési Egyesület', 
Muzcuu) egylet, könyvtárak, tudomáuy, müvé 
ezet és magyar egyházak központjai, földrajzi 
fekvés  Kolozsvár felé  mutatnak utat a cse-
lekvések színhelyéül, A szászok is Szebeiu 
válás ztották, hol szász kuliuícgyletek, iskolák 
könyvtárak, egyházi vezetés, Bruckenthal 
muzeum és a szász egyetem vagyoni gócpontja 
egyesül 

A szervezkedés és kulturmonka, programúi 
és cselekvés csak jogaink, nyelvink védelmen-
de nem a romáuok hasonlóan féltett  kincsei-
nek megtámadására irányul. TÖrekveseiukr-t •> 
jog tudata erősíti és a szabadság mérlr tetlen 
szeretete irányítja. 

r 
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 t. közönség érdekében készletben 
tartNeosalvarsant minden adagokbuu. 

Rendel naponta délután 3 — 6 - i g r . 
Csíkszereda, Hargita-utca 32. szám. 

L n J 
KÜLÖNFÉLÉK. 

— AB ügyvédek munkában A mult hónap 26-áu 
végre a csikszeredai üyyvédekct in bejegyezték « ka-
marába és igy mindnyájan megkezdhettek tnflkOdn 
Büket Az egykor batalmaH ügyvédi kar uiamiud'"><4ze 
tizennégy tagot számlál, akik most mindnyájan mag 
nyitották irodájukat. Az irodájukat mo?t megnyitó 
ügyvédek a következük dr. Bocskor Béla, dr. Balogh 
Lajos, dr. DarudiCH Félix, dr. Élihes Zoltán, di Gnl 
József,  dr. Kováts Albert, dr. Kovács Gyárfás,  di 
Pál Gábor, ur. Száutó Samu, dr. Tauber József,  dr. 
Zakariás Jenő és dr. Z akar la 8 Manó. 
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— Előléptetés, A Csíkszeredai Takarék-
pénztár Részvénj társaság igazgatósága folyó 
bó 8-án tartott ülésén B. Nagy József  főköny  ve-
lőt cégvezetővé nevezte ki. Ez előléptetés B. 
Nagy Józsefre  nézve honorálás akart lenni 
lelkiismeretes és kötelességtudó munkássága i t, 
oayben ez avanzma őt fiatalon  egy jeientóseg-
le'jes pozícióba helyezte. Ciratuláluuk 1 

- A oaiksaeredai törvényszék visszahelyezése. 
A csíkszeredai ügyvédek kérésére a marosvásárhelyi 
.Sgyredi kamara előterjesztési tett az igazságügyi 
i.;.->-orthuz a Brassóba bevitt csíkszeredai törvényszék 
visszahelyezése iránt. Ez a kérés annyira indokolt, 
i,(,»v bővebb indokolásra nem szorul. Nem is hisszük, 
hogy » visszahelyezés késlekedjék, mert <-gy állaui-
>.hk célja a fejlődés  és nem a visszafejlesztés. 

— Háasaaág. Batea Miklós eljegyezte Kövér 
Snutlor és neje Simó Ilona leányát Anuunkát, < "sik-
.^(•ledábau. 

Vakmerő ló to lva jok . Vasárnap éjjel ismeret-
,ri; tettesek megkísérelték de IMace József  vicointe 
gazdasági felügyelő  lovait n/. istállóból ellopni, l'et-
-.ixfk  a fel  ügyelő kút íekote kocsilovát szemelték ki 
^-'likiniuyul. Az istállóban ezek állottak lcgkivUl. Az 
i-fiyik  ember a lovak egyikét kivezette, a másikat 
peillg társa szinten kiindította az istállóból. Az istálló-
Dan alvó kocsis nem éhrcilt lel. Egy szerencsés vé-
.rtlon ai.oi.bau közbejött, lutly megakadályozta a 
vakmerő lólopást. A második ló ugyanis, amint az 
:-'HUÓI Ó1 kivezették, útközben három egymás mellutt 
.•.l!c vizes vedret döntött fol  tt lábával, amelyek olyan 

•löröinpölést okoztak, hogy a kocsis mély álmából 
vinn.it. A sötétben némileg tájékozódva, kifutott  az 
•id varra és lármát csapott. A tolvajok aunyira ínog-
;je.Uek, hogy a lovakat elcsapták, ük pedig nyomta-
lanul olt Iliitek az éj sötétjében. A lopás igy meghiu-
-i.lt A rendőrség most keresi & tetteseket. 

— Ujj k o r o n a b e v á l t á s . A bejelentésen felüli 
vagy egyáltalában be uem jelentett koronák buvál-
Ui» tv napokban inngkezdődik. Előbbinél igazolni kell 

jogszerű szerzést, utóbbinál pedig a vis majort, 
ILUI miatt a bejelentés elmulasztatott. A kéréseket 
Któber hó 15-ig kell beadni a kellő bizonyítékokkal 

kiszerelve. A 40 százalékos bonnok beváltása már 
:iu-gkczdődött. Először a hivatalos bounokat váltják 

e, azután a magánosokét 2—3 hét alutt az összes 
"onnokat beváltják A tizezer koronások is lcgköze-
.rlibről beváltás nlá kerülnek. 

— Egy volt detektivfónök  letartóztatása. A 
s^ekelyadvarhelyi törvényszék vizsgálóbírója az 
.i^yészség indítványára elfogatóparancsot  aüott ki 
Voica laon volt székelyudvarhelyi detekti vfőuök  ellen 
avatali hatalommal való visszaélés büntette, szemé-
íves szabadság megsértésének vétsége, hivatali sik-
o l t á s büntette és csalás vétsége íniutt. Nevezett 
.jijmiis törvényes ok nélkill letartóztatott egy szé-
selyderzsi polgárt, őt a katonai állomásparancsnok-
•iígon a katonákkal megverette, továbbá egy székely-
wvaihelyi borkereskedőtől nagyobb mennyiségi! bort 
»•! talpat csikart ki s a legutóbbi repatriáló vonattal 
s.vándorolt utasok lefoglalt  pénzéből 99 Jollárt el-
sikkasztott. 

— Megint lopják a méheket. A nmk héten dr. 
iauber József  ügyvédtől és egv pár nap múlva Mi-
nály Lajos vármegyei aljegyzőtől eddig ismeretlen 
illések l - l méhcsaládot loptak el. A rendőrség 
uélyesen nyomoz. Dr. Tauber jutalmat tűzött ki a 
••i tűsek nyomravezetőinek. 

A p iac . A maximális árak következtében a 
•wkszeredai piac csaknem teljesen üres. A gazdukö-

i'Miség teljesen tartózkodó magatartást tanúsít. Egyéb-
r^ui a maximális árak változatlanul érvényben van-

u ü s azok szigorú betartására árvizsgáló bizott-
-ííU  hirdettnényileg újból felhívta  a közönséget. 

Szüre t i mula taág . A csíkszeredai Ipartestü-
c-.« I p a r N ő e g y l e t 1920. évi október hó r í -áu 

-zuiubaton) szüreti mulatságot rendez, a „Vigadó" 
i-Tiübut-ii. Készletus műsort lapunk jövő száuiá-

J N á özl'uuk . 
Z sögödfu rdön  minden pénteken, szombaton 

vasárnap egész napon út meleg kádfürdő  áll a 
i.Muiiség rendelkezésén;. Fenti napokon u társas-
. jcsi is közlekedik, ugy a délelőtti mint a délutáni 
''fákban. 

Lehet sürgönyöani Magyarországra. Oktú-
> [ hó 1-től kezdödöleg Magyarországgal a távirda-
r^uiom felvétetik.  Táviratok megírhatók bármilyen 
iropai ország nyelvén, egy szó dija 1 Lei 26 bani. 

t lulaptáviratok 50 százalék kedvezményt élveznek, 
dttgyarországba szóló táviratokat Kolozsvár, N agy-
arad, Arad, Temcsvái és Bnkurest központok továf)-
i '.jak 

Az At lé t ika i C lub és a helybeli 16. vadász-
1 tiszti válogatott csapat, a katonai sporttelepen 

' • •M luolball mérkőzése tolyó hó 10-én délután 3 
•mur . belopő-dij: é lőhely 10 Lei. Állóhely 5 Lei. 
ii.-akjegy 2 Lei. 

Gazdak figyelme  be. Az Erdélyi Oaz-
lasagi Egylet Agrar szakosztálya kiadta Erdély, 
Uanat és a többi csatolt magyar területekre 
-unatkozó Agrár-reform  rendelettörvényeket 
'nagyar fordításban.  A füzet  az 1919. szept. 
10-én kelt 3911—1919. számú rendelettörvényt 
foglalja  magában, ugy egyeztetve össze a két 
szöveget, ahogy ma hatályban van. A füzet 
függelékként  közli az aláirt békeszerződés azon 
szakaszának fordításét  illetőleg ismertetését, 
ui-ivnek az Agrár-reform  rendelettel kapcso-
íjibau allauak. A fordítás  és összeegyeztetés 
üf.  gróf  B-thlon Pál Ügyvéd munkája. A fUzrt 

ára 6 Lei s kapható a Csikvármegye Qazda-
sági Egylet titkári hivatalában Csíkszereda, 
vármegyeház. 

- I p a i i és pénsfigyi  eompaaa . „Kománia-1 cég 
alatt 25 milliós alaptőkéjű vállalat létesült Bukarest-
ben, uielv a/, egész romániai ipari és kereskedelmi 
vállatatokat részletes adatokkal tartalmazni fogja. 
Felhívja az iparkamara az összes vállalatokat és ke-
reskedőket, akik cégükre vonatkozólag adatokat akar-
nak szolgáltatni, vagy cégükről Információt  akarnak 
közzé teuui. hogy azt saját érdekükbeu a marosvá-
sárhelyi kamaránál sürgősen jelentsék be, mert az 
évkönyv november hóban már nyomdába kexül. 

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

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 
Elkallódott vármegyei akták. 

Vasú prefektus  figyelmébe. 
Az utóbbi időben kereskedőinknél és iparosaink-

nál sürün lehet látni hivatalos vármegyei ügyirato-
kat, melyeket csomagoló papiruak használnak fel. 
llyun hivatalos ügyiratokba csomagolják a husi Czáka 
Bein es Cseh Is tván mészárosoknál, a fehérneműt 
és gallérokat Hajdú inosóintózotében ós máshol. Hir 
s/.erint u tiszti főügyé.szi  iratok és percsouiók telje-
sen eltűntek, de elkallódtak más nagyfontosságú, 
soha nem pótolható akták is 

Nem tudjuk, hogy egy vétkes tisztviselő nye-
részkedéséről avagy gondatlanságról van szó, min-
denesetre kérjük a vármegye profektusát.  hogy a 
legszigorúbb vizsgálatot rendelje cl és inuntse meg 
a köznek, ami még megmenthető. 

Csikszereda, 1920. október hó 7. 
Több vároai polgár. 

Vidéki iparosok figyelmébe! 
A Csíkszeredai Ipartestület elnöksége, több vi-

déki önálló iparos azon kérdésére, hogy lehetnek-e 
a testületnek tagjai, ezúton értesíti, hogy az 1884. 
évi XVII. tc. betartásával, bármelyik vidéki iparos-
mester lehet tagja. 

Azon régi tagok pedig, akik a menekülés után 
meghívást és fizetési  felszólítást  nem kaptak, onnan 
ered, hogy a menekülés alkalmával a székház elégé-
sével a törzskönyvek is megsemmisültek 8 igy az uj 
elöljáróságnak nem áll nyilvántartás rendelkezésre. 
Azért tehát, akik továbbra is a testület kötelékében 
kívánnak maradni, kérjük, hogy okmányaikat hozzák 
magukkal és régi jogaikba visszahelyezzük. 

Csíkszereda, 1920. évi október hó 6. 
Oyönöa Gyula, Biro Jóaaef, 

ipt. titkár. ipt. ülnök. 

+ i E rovat alatt közlőitekért uem vállal fele-
lősséget a Szerk. és Kiadó. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Aláírási felhívás. 

1. A Csikmenyt-i Székelybank r.-t. folyó  évi 
szeptember hó 28-án megtartott rendkívüli köz-
gyűlésen 100.0U0 L î alaptőkéjét 4000 darab 
egyenkint 100 Lei névértékű uj részvény ki-
bocsátásával 500.000 Leire való felemelését 
határozta el. 

2. Az ujonan kibocsátaudó 4000 drb rész-
vényből 1000 d arabra a régi részvényesek elő-
vételi joggal bírnak oly képpen, hogy minden 
régi egy részvenyre egy uj re.-zvéuy esik, a 
fennmaradó  3000 darab pedig nyilvános alá-
írásra bocsáttatik és bárki által szabadon je-
gyezhető. Ez utóbbi tételre nézve túljegyzés 
esetén feutártja  az igazgatóság azt a jogát, 
hogy a jegyzeteket tetszése szerint leszállít-
hassa ; — esetleg a jegyzés szerint allapitju 
meg az alaptőke Összegét. 

8. A kibocsátandó uj részvények a régi 
ékkel mindenben egyenlők, 1921. évtől járó 
szelvényekkel lesznek ellátva és az 1921. év-
beli üzleti eredményben részesülnek. 

4. Az elővételi jog 1920. évi november hó 
15-ig gyakorlandó az intézet helyiségében, nem 
gyakorlása esetén a fennmaradó  részvényeket 
az igazgatóság szabadkézből értékesíti. 

5. Nyilvános aláírásra bocsátott rászvéuyek 
aláírási határideje 1920. november hó 30 ig 
bezárólag. 

6. A kibocsátandó uj részvények árfolyama 
a régi részvényesek részére részvényenkint 150 
Lei. Az uj részvényesek részére 170 Lei. 

Az árfolyam  értékből 100 Lei a részvény-
tőkét illeti, mig a kéltségek levonása után fenn-
maradó összeg a tartalék-alap javára fog  for-
díttatni. 

7. A befizetések  a következőképen eszköz-
lendók : 

Elsó részlet a jegyzés, illetve elővételi jog 
gyakorlásánál és pedig részvényenkint 50 Lel; 

második réBzlet 50 Lei 1921. év január hó 
1-én, végUI a régi részvényesek által 50 Lel, 
az uj részvényesek által 70 Lei, — 1921. év 
február  hó l-ig. A részvényesek a befizetett 
összeg után a bi fizetés  napjától számítva 1920. 
év december végéig ö°/0 kamatot kapnak az 
1920. üzletévi rendes közgyűlésünk után; — 
ellenben a méz ez évben be nem fizetett  ösz-
szetr után 5 százalék kamatot kötelesek fizetni. 

A jegyzés alkalmával akár több részlet 
vagy az egész összeg ia egyszerre befizethető. 

fí.  A részletek késedelmes befizetése  vagy 
a befizetés  elmulasztása a jegyzés törlését 
vonja maga után éB a már befizetett  összeg a 
tartalék-alap javára fordittatik  s a törült rész-
vények helyett az igazgatóság uj részvényeket 
bocsáthat ki. 

9. Az uj részvények mihelyt elkészíttetnek, 
kiadatnak. 

Csíkszereda, 1920. évi szeptember hó 28. 
Csikmegyei Székelybank Részvénytár-

saság Csikszereda. 

Kerestetik egy jókarban levő egyszerU ruha-
szekrény. Hol? Megtudható a kiadóhiva 
talban. 

Egy teljes hálószoba-berendezés eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Egy négyszobából és mellékhelyiségekből álló 
lakas eladó. Eladó nevét megmondja a 
kiadóhivatal. í—a 

Ottilia" mentholos sósborszesz 
minden eddigit felülmúl.  a_ 

Jól fejlődött  báznai és mangalica 
malacok és süldők, a Földmivee-
iskolánál eladók. 2-2 

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. 
é b r a o s z t á b i ^ - a . 

HIRDETMÉNY. 
A vármegye közönségének b. tudomására 

adjuk, hogy t e r m é n y o s s t á l y t l é t e s í t e t t ünk . 
Foglalkozunk gabonanemüek és hüvelyesvete-
tnéuyeknek nagyban való eladásával! Barna, 

rozs, árpa, aab, knkorioa 
v a g o n t é t e l e k b e n 

azonnal való, vagy határidőhöz kötött szállí-
tásra előnyös napi piaci áron megrendelhető. 

Ugy levélbeli, mint szóbeli megkeresésre 
készséggel Dyujt díjtalan felvilágosítást  a 

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. 
6 áruosztálya. 

Csikinindszenti Tejgazdaságnál 
tartani való anyakocák, süldők, 
és malacok eladók. Vétei eszkö-
zölhető Mindszenten Molnár Láazlóné-
féle  udvarban. 

HliBBBBBiBiBiallaÉalliMMI' ii'i'iiiílB 
Hirdetmény. 

Figyelmeztetem a közönséget és a keres 
kedőket, hogy a megállapított maximalis árak 
továbbra is érvényben maradnak. 

Az illetékes rendőri közegek utasítva van-
nak azok betartásának legszigorúbb ellenőr-
zésére és arra, hogy az észlelt legcsekélyebb 
visszaélést haladéktalanul jelentsék be az ár-
drágítások felett  ítélkező bírósághoz, ahol ls 
az illető árdrágítók a legszigorúbb büntetésben 
fognak  részesülni, mint a 2969—11,19. számú 
Decretben foglalt  intézkedések megszegői. 

Miercurea-Ciuc, 1920. okt. 5-én. 
Az árdrágítások felett  itélkezó bizottság elnöke. 

Clurea m. p. táblabíró. 
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Báró Nopcsa Elekné uj aradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei főraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- és szesznagykereskedő 

Csikszereda, Városház-utca 4. sz. a. 
ajánlja naponta friss  töltésti palack és min-
den nagysága bordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. n—13 

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

S Z É K E L Y ES R É T I 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Társa-
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész tinóm bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 2*— 

I 
I 
• 

I Nr. 2867-1920. 
PUBLICARE DK OFERT. 

Politia de stat din Sft.-Gheorghe  pe auul 
1920 pentru incalzirea birourilor si a incape-
rirol apartinatoare acestui oficiu  are necesitate 
de 30.000 klgr. lemne de foc  (fagi,  carpine si 
stejari 

Cei cari doresc a furniza  acestc cantitati 
de lemne pana in 15 Ociomvrie 1920 sa-si 
Înainteze ofertele  in scris acestui oticiu. 

Sft.-Gheorghc,  la 26 Septemvrie 1920. 
AJÁNLATI HIRDETMÉNY . 

A sepsiszentgyörgyi államrendöroéguek 
1920—1921 fűtési  idejére 30.000 klgr. tüzelő 
fára  van szüksége a hivatalos helyiségnek és 
ezzel kapcsolatos más helyiségek fütéBére. 

Mindazok, akik ezen famennyiségnek  szállí-
tására rt fl-;ctálnak  folyó  évi október hó 15-ig 
adjanak be Írásbeli ajánlatot a helybeli állam-
rendőrségnek címezve. 

flft.  Gheorghe, la 26 Septemvrie 1920. 
Şeful  politiei. 

1 : Foitásot 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. — 

^ C a y e r J ó a i o e , fógimn.  tanár, 
.olt rSrrénTHókl román éa német hilea tolmA««. 

Tusnadfúrdőn  egy tisztességes 
és szorgalmas hazaspár keres-
tetik hazmesteri allasra. B -vebb 
felvilágosítás;  r.d az K za-vüia *ulaj-
donosn. 3 n 

Mindennemű ruhákat, fonal,  piü-. súlyéin 
f e s t é s é t , 

báli toilett, psp'an, füpgöny  es kr-ziniunka 
tisztító gyüjtödemet megnyitottam 

T a r e a l S â n c l o r 
divatáru-üzletében Csikszereda, Kőtár. 

O y é i r é s f ö \ i z i e t  B r a s s ó 
S T M f e  J k a â e r , 

Ciiokrák-u. e» 2. sz. (u volt cu^orbu-gyárban) 
16 28 

Meghivó. 
A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1920. evi október hó 17-én délelőtt 9 órakor 
vagy ha elegendő részvényes meg oeui jelenne 

1920. évi október hó 24 én délelőtt 9 orakor 
C s i k s z e r e d á b a n , az intézet helyisegében 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, mely küzgyllléore a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. liiuőki megnyitó, jegyzőkönyvvezető és Liit*3lesiLük kijí-loietui. 
2. Az alapszabályok 23. és 52. §§ ainak módosítása. 

A közgyűlésén résztveuui kívánó részvényes tartozik részvényét, me!\ 19UJ. év 
ceinber hó 31 ig a részvénykönyvben nevére volt írva, legkésőbb 3 uappal a közgyűlés élőn 
tehát 1920. evi október hó 13-an déii 12 óráig Csíkszeredában az intézel pénztáránál 
a Gyergyói Bank és Takarékpénztárnál Gyergyószr-ntiuiklúson dismervén} clu-in-ln-n iete.nni 
Ugyancsak letétbe helyezhetők az 1919. évi alaptőke felom<-!és  alkalmával kiszolgáltatott 
a reszvüuyeket helyettesítő „Ideiglenes Elisiuervények' is A helyi adóhivatalnál korábban 
letett részvények letéti jegye szintén deponálható. 

Más részvényes képviseletében -- kivóve a kiskorúak, gondnokoltak és jogi szemé-
lyeket, -- csak azon részvényes jelenhet meg, ki sajat részvényének deponálásával ii. szolja 
részvéujesi minősegét, 

Csíkszereda, 1920. évi október hó 8-áu. 
Az igazgatóság. 

Schieb Gépgyár R.-T. 
Fiókja: Marosvásárhely. 

Strada Calarasilor — Kossuth L.-utca 7. szám. 
Ajánlunk 1-a zsákkötöző zsineget (munilla 
kg.-ént 1U0 korona. Szakszerűen berende-
zett technikai kereskedésünkben raktáron 
tartunk mindeunemü tömítéseket (pakolás), 
gépüzemi-, fürészgyári  és malomipari kel-
lékeket, malomhoz selyem szitaszöveteket, 
gázolajakat, géptairt (tavotta) stb., uj benzin-
es szivógázmotorokat s nagy választékban 
mindennemű mezőgazdasági gépeket, cséplő-
gépekhez 800 kilogrammos tizedes mérleget. 

Telefon-szám  283. :—: 

f i n i i  Í A M & Q R ©c< 
FOOOBVOS 

Rendel naponta délután 2 

k 
í 

6 oraig. k 
Csíkszereda, Miko-utca 34. szám. ^ 

„ D E S I N F O R M " 
a legjobb fertőtlenitö. 

Gyártja az -Ottilia - Vegyészeti Gyár R. T. 
Marosvasárhely. s ie 

! i 

Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébel 
Vtwi szerencsém a vásárló közöuséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház uieu 4 szám alatt állandóan raktáron tartok 

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

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

Szives pártfogáBt  kérve, maradok tisztelettel ÍW-M 

S z á n t ó E r i x ő , 
Csikszereda r. t. város korlátlan italmérésének üzletvezetője 

C s i k s z e r e d a , Városház-utca 4. szám (Régi postaepület). 

• • • 

• • • 
• 

p DTFQITpQ Csíkszereda és vidéke nagyérdemű közönségét tisztelettel 
értesítjük, miszerint Rákoczy-utoa 12. szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N Í 1 T 0 T T Ü N K . 
E a k t á r o n t a r f u n l c :  Kuu haedé-iyeket. fürdőkádakat  és takaréktüz-
hei>i k''t. i c é s z l r ü m . l í : m e g r e n d e l é s r e ópület-bádogos munkákat, 
lurdóbeicndtízescket, vízvezeték muukákar, ,-zivatyu és l:ut javifásoVat,  takarók-
tűzh'lyeket a lego'csóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. - - Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérvo a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 

Vákár tt<ta»v*faa>d$ibeii,  Calkíiwrvdibw, 




