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Nemzeti autonomia. 
Osikszer da. okt. 15. 

(É) . Az ostromállapot és cenzura 
!ii«gőZüa::''V"l egyre erou-ljosob^en dom-
íi-ti'udik ki az erdélyi magyar sajtó 

orst.rîD állásfoglalása  a magyar terü-
.**i .lutonomiáját illetőleg, mely terü'Ki 

személyi voDtitkozásaibvi egyaránt 
hivatva lesz az erdélyi magyarság npni-
êti létét, ku!túráját és gazdasági fejlő 

d'-sót biztosítani. 
A szabad sajtó elöíu-árja a szabad-

ságjogok vinszateresenek s mikor ezek 
<ÍZ előfeltételek,  egyben a mai passzi-
vitás helyébe lépő aktivitás előfeltételei, 
ndva lesznek, elementáris erővel fog 
megnyilatkozni az erdelyi mngynr nép-
ükarat, mely a nemzeti autonómiával 
egyet jelent. 

A magyar sajtó békljókba volt verve 
â még ma sem olyau szabad, amilyen 
nek lenni kellene. Ma is vetik egyre a 
gáncsot, hívogatják ide-oda a sajtó kép 
viselői', kellemetienkednek a bit keli, 
fenyegetnek,  közbsn púdig feljegyzik 
észleleteiket a politikai rendőrségei), 
akar a híres Bach-korszakban, a spie.di 
világ burjánzásakor. Ezek azonban ma 
tuár apró tüszurások, amelyek coljukat 
el nem érik s csak mosolyt váltatlak ki. 

Erdély két és fél  milliónyi magyar 
•iága nemcsak nemzeti egységére, faji 
jellegére, ezeréves kulturájára és tra-
díciójára támaszkodik akkor, mikor a 
maga részére uutouomiát követel, ha 
uem bizik a Románia által ratifikált  és 
törvénybe iktatott magyar békesíerző-
'ió.i 47. § ában, mely szeriut Románia 
kötelezettséget  vállalt  arra nézve, 
hogy a nyelvi,  faji  és  vallási  nép 
kisebbségek  védelmére  szerződést  állit 
ki u szövetséges  és  társult  íőhatai 
uiakkal  oly értelemben,  amint  azok 
12ükségesnek  látják. 

Mi tehát a legelső teendőnk ? A nép 
kívánalom szabad és egységes megnyil-
vánulása a Komániához csatolt összes 
magyar területeken,' beleértve Bánátot 
-s u Királyhágón tu;i részeket is, me-
lyek díintén a megvalósítandó területi 
autonomia részes ii lennének. Nyílt kár-
sával kell játszanunk. Érezzük az auto 
nutuia szükségét és hiányát, tehát mi-
előbb és egységesen kifejezésre  kell 
juttatnunk ebbeli akaratunkat, hogy tu-
doinást szerezzen róla az egész világ 
Ĥ az úrra illetékes tényezők. Dokumen-

tálnunk kell ezáltal a magyarságnak, 
tnint kisebbségnek kiVitrittltná' az uj 
illatnalakuiaitttl szemben, mert néma 
gyermeknek az anyja sem érti mí-g 
szávát, neküjk ped g meg Ltll monda 

nunk az egész vliág előtt, hogy a béke-! 
szerződé i 47. § ban Románia által vál-
lalt köt-lezetíBfcget  magunlra in'-zve 
csak a ut-mzeii autouomi» biztosiiu^aval 
látjuk teljesítettnek, nyugalmunké.!, sza-
bad fejlődésünket  biztosítottnak. 

A nemzeti kisebbségek védelmét 
elhanyagolni nem iehet. Elegendő körül 
nézni a ma is a forrongó  Európán, hogy 
egy pillantás alatt meggyőződést szerez-
zünk ennek a tételnek igazságaról. Ugy 
látszik, hogy az Avarescu-kormány tagjai 
és wze'.ő feifiai  belátjúk ezr, legalábbi 
erre engednek következtetni nyilaiko 
zattiik, inel>ek hol a keleti Svájcíoí, 
az Erdeiben megvalósítandó kan'.onalis-
rendszert, hol általában a nepkisebbsó-
gek vedelrnónek stükaégességét hang-
súlyozzák. 

Talán elértük már ftz'  az aliapotot, 
hogv mikor legelemihb emberi jogaink-
ért küzdünk, ostorozzuk a kfccleti  pisz-
kot, az undok korrupciót, a hatalmi túl-
kapásokat, tie legyünk ok tai» ti támadá 
soknak kitéve, ne legyünk irredenták 
mik kikiált,va, hunem értsék meg már 
egyszer a túlsó oldalon is, hogy egy uj 
államtesthez való csatolásunk nem jelenti 
a tui leigázásunkat s Románia csak ak-
kor lehet egységes és erős ugy kifelé, 
mint befelé,  ha faji  sajátosságaink sza-
bad érvéuyeeüleséoek biztosításával, 
módot és alkalmat nyújt nekünk arra, 
hogy az uj államalakulatban elhelyez-
kedve, erőnket és tehetségünket ren-
delkezésére bocsássuk. 

A sokat hirdetett éR hangoztatott 
megértés, az együttműködés, a belső 
béke es az alkotó munkához szükséges 
nyugalom csak akkor következik be, 
mikor ugy n legfelsőbb  illetákesek, 
mint ezek legalsó végrehajtói ettől a 
szellemtől lesznek áthatva s ezeket HZ 
eszméket fentartás  nélkül fogják  végre-
hajtani. 

Addig is nekünk mennünk kell a 
maguuk utján. A békeszerződés 47. §-a 
módor és alkalmat nyújt arra, hogy az 
erdélyi magyarság autonómiát nyerjen. 
Ebbeli akaratunkat a megengedett for-
mák között ki kel) nyilatkoztatnunk. 
Ezért küzdeni, legyen a mi imádságunk. 

Ezideig jogokat nem kaptuuk, csak 
ígéreteket hallottunk. A tettekből sem-
mit sem láttunk, ellenben két év óta 
nehezedik vállainkra az elviselhetetlen 
sok-sok teher és kötelezettség. Hogy 
ez igy nem mehet és ez nem szolgálja 
a konszolidációt, az Románia egy vezető 
kormányferfb  előtt sem lehet titok. 

A % erdélyi magyarság akkora érté-
ket és erői kc pvisel, melyet számításon 

kivül hagyni a konszolidáció munkájá-
ban az Mlam elleni bün volna. Ezt lás-
sak be Romáuia nagyratörő kormány-
férflai  s ükkor egy csapásra egy évszá-
zaddal lép előre a megnagyobbodott 
román állam. 

r 1 
Dr. P. SARRU. 

A bukaresti klinika volt gyakornoka. Bel-
gyógyász. A bőr és nemi betegségek szak-
orvos. Orr , stégé-, fúlgyógyáHZ.  Gyógyítja 
a legmodernebb elvek alapján a vérbajt 

A t. közönség érdekében készletben 
tart.Noosalvarsant minden adagokban. 

Rendel naponta délután 3—e- lgT-
Csikszereda, Hargita-utca 32. szám. 
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Szívszorongva 
vártuk, hónapokkal ezelőtt, több magyar test-
vérünk sorsának jobbra vagy balra való for-
dulását. 

Felcsigázott fantáziájú,  tulbuzgó tisztvise-
lők, inkább érdemekre pályázó detektívek, kí-
sérleteket láttak mindenfelé  s egyre-másra fe-
dezték föl  mindenfelé  az összeesküvéseket. 

Ma Temesváron fogdostak  össze egy csomó 
magyart, holnap Nagyváradon, azután Kolozs-
várra, Kézdivásárhelyre került a sor. Mindenütt 
megteltek a börtönök véresre vert, meggyötört, 
megkínzott emberekkel, akik a nyomozások 
során, csakhogy a további kínzásoktól Bzaba 
dúljanak, beszéltek, vallottak össze-vUsza akár-
mit. amit éppen elébök diktáltak. Hiszen olyau 
mindegy volt, az akkori életnél százszor jobb 
volt a halál. 

És megjelent a halál alakja is. 
Azoknak a bizonyítékoknak 0") az alap-

ján csak u?y gyártották a halálos Ítéleteket. 
Itt 6, tul 8, megint 4 halálra ítélt családja 
várt» remegve, hozv mi történik a súlyos rab-
ságban sínylődő férjjel,  testvérrel, baráttal. 

Bizonytalanságban, remegve éltük napjain-
kat valamennyien, mert senki sem tudta, hogy 
melyik pillanatban, miért kerlll vizsgálat alá, 
hiszen abban az idóben egy színésznőről írott 
kedvezőtlen kritika is elég volt ahhoz, hogy 
valakit letartóztassanak. 

Annak a bosszúért lihegő, a legsötétebb 
középkorra emlékeztető szellemnek a kisöprU-
zÓBÓt, letörését látjuk most, amikor egymás-
után olvassuk a Flohr tábornok, Kratochwill 
ezreden es társaik, a nagyváradi hét halálra-
ítélt Csécsy Nagy Imre és társai felmentését, 
a Kertész-Terhes pör megszüntetését. 

A higgadtabb, nyugodt szemlélődés most 
már megállapította, hogy Erdélyben és a Bá-
nátban nem voltak összeesküvések, ilyeneket 
csak a felvert  képzelet, vagy a minden áron 
érdemeket szerezni akarás fedezhetett  fel. 

Örömmel öleljük keblünkre hónapok hosazu 
gyötrődés után megszabadult testvéreinket, 
miközben méltatjuk azt a megváltozott uj irányt 
és szellemet, amely méltó akar lenni a mai 
kor müveit, liberális emberi felfogáshoz. 

Ennek a szellemnek aa érvényesüléséhez 
aaonban még sok minden hiányzik, 



olda C S I K I L A P O K sám. 
El kell seperje az útból azokat, akik hiva-

talba belépő ügyes-bajos embereket bottal, 
poffal  fogadják,  akik ló farkához  kötött embe-
reket kergetnek egyik községtől a másikig, 
akiknek vallató eszközei a gúzsbakötés, a lá-
bak talpának, az összefogott  ujjhegyeknek és 
körmöknek pálcával verése, a harapófogó,  a 
hasbaütés éB hasonló eszközök. 

Svájcban nincsenek ilyenek, Svájcban bol-
dogok, elégedettek az emberek. 

Azt mondják, mi leszünk a keleti Svájc. 

Előzetes  értesítés. 
Szabó Jenő  iró, kinek több kötetre 

menő  költeményét  a kritika  a legme-
legebb  rokonszenvvel  fogadta,  az irói 
sors földi  kálváriájának  súlyos kereszt-
jén  valamit  könnyüendő,  irodalmi  kör-
útra indul.  Ebben az útjában 1920. év 
november hó 13-án felkeresi  városun-
kat is és  itt  több mint  három évtize-
des  irói  munkássága gyöngyeinek  be-
mutatásával  irodalmi  estélyt  szándé-
kozik  tartani. 

Ez estélyre,  mely iránt  már is igen 
nagy az érdeklődés  és  amely a leg-
distingváltabb  izlést  is kielégítő  lelki 
élvezetet  fogja  nyújtani  a szép  és  ne-
mesért  lelkesedni  tudó  közönségnek, 
előre  is felhívjuk  az érdeklődők  figyel-
mét.  Tekintettel  az eddig  is megnyil-
vánult  nagyfokú  érdeklődésre,  nehogy 
'az estélyre  igényt  tartók  jegy nélkül 
maradjanak,  jegyekre  már most elő-
lehet  jegyeztetni  Vákár  L. könyvke-
reskedésében. 

A csikszentmiklósi iskolabotrány. 
Hogyan hajtják végre az állam-

titkár rendeletét? 
Csíkszereda, okt. 14. 

Erdélyben a felekezeti  iskolákkal szemben 
elkövetett sérelmek végtelen sora még mindig 
nem zárult be. Hasztalan minden panasz, a saj-
tónak egységes állásfoglalása,  a békeszerződés-
nek a kisebbségek kulturális autonómiájára 
vonatkozó s Románia által törvénybe iktatott 
rendelkezése, — a sérelmek csak nem akarnak 
megszlinni. 

Csikszentmiklóára állami tanitóknak Géza 
Miklósul és Josif  Bokhurut nevezték ki. A na-
pokban vonuitak be CsikszentmiklÓBra, zsebük-
ben a .Dekretum-'-mal, fejükben  túlfűtött  gőz-
zel. A község ezúttal ősi szokásaitól eltért. 
Nem várta a kulturlovagokat diszkapuval, 
fehérruhás  leányokkal, viragokkal és a plébá-
nos ur üdvözlő beszéddel, ami tanitó úrékat 
kemény kifejezésekre  ragadtató és láthatólag 
felbosszantá,  amint következik. 

Géza Miklósu és társa a „törvény nevében" 
lefoglalták  a közbirtokosság tulajdonát képezd 
iskolaépületet, melyet a község a mult évben 
a róm. kath. egyházmegyének iskolai célokra 
átadott. Lefoglalták  a róm kath. iskola ÓH hitel-
szövetkezet bútorait, sőt a róm. kath. tanitók 
magántulajdonát képező taneszközöket is. Vé-
gül lefoglalták  az iskolaszolgát is, kit nyom-
ban a hivatali eskü letételére szólítottak fel. 

E nem éppen figyelmes  eljárásra megjelent 
a helyszínén Csikszentmiklós község jegyzője 
éB az igazgatótanitó, akik figyelmeztettek  Géza 
Miklósu kulturbajnok urat, hogy a lefoglalt  in 
gÓBágok nem tartoznak a volt községi iskola 
felszereléséhez  és az iskolaépület is a közbir-
tokosság tulajdona. Erre Géza Miklósu kihir-
dette legmagasabb határozatát: „Ha akarotn, 
elhiszem, ha nem akarom, nem hiszem*. És 
tényleg nem hitte el, ellenben kiadta a szigorú 
rendeletet, hogy kivüle még az Úristen se tegye 
be a lábát az iskolába. 

CaikBzentmiklós népe szófogadó  és engedel-
mes. Hiába volt a nagy Ügy buzgalom, a csik-

szentmiklósi állami iskolát még az Úristen se 
látogatta, annál kevésbbé a növendékek. Inkább 
elmentek a róm. kath. iskolába, számszerint 
százhetvenen. Az állami iskola megrakva az 
elrekvirált (falun  már csak igy nevezik) felsze-
relésekkel, méltóságteljesen hirdeti: .Léiek az 
ajtón se be, se ki 1" Csupán a megBzaparodott 
egerek hirdetik falai  között a XX. század kul-
túráját. Remélhetőleg ebből nem következik az, 
hogy a róm. kath. iskolát, melynek százhetven 
növendéke van, be kell záratni I ? 

Hogy orról az igen tanulságos esetről es 
rendezőiről a revizor urnák is tudomása legyen 
és módjában á'ljon a leggyorsabb vizsgálatot 
lefolytatni,  szószerint id« iktatjuk Mateu köz-
oktatásügyi államtitkárnak Kolozsvárt, 1920. 
szeptember 24-én 27807-920. sz. a. kelt és a 
tanfelügyelőkhöz  intézett alábbi rendeletét: 

Tanfelügyelő  Ur! 
Tudomásomra jutott, hogy ahol állami es 

felekezeti  iskolák vannak, a hatósági köz-.'gek 
kényszerítik a szülőket, hogy gyermekeiket az 
állami iskolába küldjék, só: egyes helyeken 
bezáratják a felekezeti  iskolákat. 

Ennek folytán  utasítjuk, hogy lépjen sürgő-
sen érintkezésbe az illetékes közigazgatási ható-
ságokkal (prefekt,  pretor), hogy e ténykedéseik-
kel hagyjanak fel  s engedjék meg a szüióknek 
azt a szabadságot, hogy maguk választhassák 
meg azt az iskolát, hol gyermekeiket beíratják. 

A felekezeti  iskoláknak elismert nyilvános-
sági joguk van, nem zárhatók be súlyos ok s a 
főtitkárság  tudta s előzetes beleegyezése nélkül. 

Íme, eddig szól a rendelet. A rendelet meg-
van, csak ninCBen, aki végrehajtsa. Hányszor 
mutattunk rá, bogy mig felülről  kiadják a 
helyes rendeleteket, addig a vidéki kiskirályok 
alul mindent összerónának, legfőképpen  Ro-
mánia tekintélyét. 

Várjuk a vizsgálatot és az elégtételt attól, 
akihez a fenti  rendelet megérkezett. 

Krónikás. 

Football—mérkőzések. 
Folyó hó 3-án és 10-én közönségünknek al-

kalma volt, bogy részét a football  játék izgal-
maiból kivegye. Kezdjük mar belátni, liogy a 
sport az igazi összekötő kapocs ember és em-
ber között. Nem hittük és uem vártuk, hogy 
a közönség i'yen imponáló megjeleni'ssel tesz 
tanúságot sportszeretetéről, ami csak biztató 
és örvendetes jelenség a club fennmaradására. 

3-án: 16. Vadászezred—Cs. A. K. 1:1 (fél-
idő l:0.i. Az elúó találkozást a nyilvánosság 
eló:t való megjelenés miatt az idegesség cs 
kapkodás uralta. A vadászok diktálják a tem-
pót, aminek az első félidőn  belül gól eredménye 
volt, amit Subu center lőtt kapásból. 

A második félidőben  a zöldcsikosok erőre 
kopnak s habár egy megítélt 11-es a kapuról 
visszapattan, mégis utána Ábrahám, a kis Manó 
góllal egyenlít. 

10-én : Cs. A. K.—16. Vadászezred 2:1 (0:11. 
A második találkozás sokkal nívósabb, erósebb 
iramú matsch volt. A kezdés után a vadászok 
olyan gyors játékot produkáltak, hogy ha ezt 
a tempót a játék végéig megtartják, biztos 
győzelmet aratnak. Subu gólja által magukhoz 
ragadják a vezetést az egész félidőre.  Az első 
félidő  különben változó játékkal folyt  le majd-
nem állandóan a pálya közepén ; a közönség 
mindkét részről nagyon izgatottan követte szem-
mel a játékot. 

A második félidőben  a Cs. A. K. nak sike-
rült 11-es által egyenlíteni, söt Ábrahámnak 
szép gólja által a mérkőzést a saját javára 
eldönteni. Ez a félidő  sokkal nívósabb passz-
játékkal folyt  le, látni lehetett, hogy a Cs. A. 
K. minden erejét megteszi, hogy először egyen-
lítsen, később pedig magához vegye a vezetést. 
A játék majdnem kizárólag a vadászok kapuja 
előtt a közönség állandó örömrivalgása és buz-
dítása közben játszódott le és bizony a Cs. A. 
K balösszekötője, a kicsi „Manó" állandóan 
veszélyeztette a kaput, mig viszont Roman so-
kat mentett. 

Mindkét játék fair,  de izgalmas volt. A va-
dászok legjobb emberei: Subu, Roman, Rendi, 
a Cs. A. K.-é Ábrahám, Büchler és Molnár 
voltak. 

Hlreihk szerint a Cs. A. K. legközelebb a 
Brassóiakkal méri össze erejét. 

Két őrmester garázdálkodása. 
Insultált rendőrfőkapitány-

Csíkszereda, október 15. 
A mult vasárnapra volt hirdetve a helybeli 

vadászezred éB a Csíkszeredai Atlétikai Klub 
íootball-csapatai közötti revansmérközés, mely 
ről lapunk más helyén számolunk be. 

A mérkőzéB befejezése  után a Csíkszeredai 
Atlétikai Klub győztes csapata a Vigadó eme-
letén levó klubhelyiségébe jött össze több 
nportbaráltal együtt. A társaság hangulatát w 
éjféli  órákban ablakcsörötnpölés zavarta met!. 
Az utcáról az emeleti ablakot kővel beverték 
Többen a bezúzott ablakhoz siettek és látták, 
hogy egy katonaruhás egyén sietve belép a 
szemben levó Szopos Domokos-féle  vendéglőbe 

A társaság tagjai, köztük Fajér Albert, Fe 
jer Ferenc és Fejér Béla lesiettek az utcára 
3 benéztek a szemben levó Szopos Domokos 
féle  vendéglőbe, ho! többnyire katonák csa 
ládjaikkal szórakoztak. Esy külön usztaluáJ 
ültek Roch Áron . s Pop Augustin vadászol 
mesterek. Fejér Albert, ki aktív tiszt volt, oda 
lépett Nyisztor őrmesterhez, ki annak idején 
az ó ezredében szolgált és halkan megkérdezte 
tőle, hogy vájjon uem tudja-e, ki törle be a 
klub ablakát? Alig ejtette ki szavait, t'op őr 
mester neki ujţrott és többször mellbe vágta. 
A dühöngő őrmestert Nyisztor fogta  le. 

A durva iazultus elől Fejér Alberték el 
hagyva a vendéglőt, a vár felé  tartottak 
parancsnoksághoz. Pop és Roch őrmesterek 
azonban az utcíra is utánnuk mentek és ott 
Fejér Albertet, Fejér Ferencet és Fejér Bélát 
bajonettel és derékszíjjal sokszorosan bántal-
mazták, mi elől a leányiskolába menekültek 

Történetesen ez időben mentek hazafele 
Farkai, Imre számtanácsos és Benkő Jaka>> 
számvizsgáló csendbeu, teljesen szótlanul. A/. 
őrmesterek leoldott, derékszíjjal táraadták ine* 
őket. Farkasnak fejére  oly hatalm ,s ütést mén 
az egyik, hogy a kalap messze repMlí f"jéro 
Közben a másik Benkót bántalmazta, ki a vu 
ratlan támadás elő1 futva  menekült ízintéu 
vár felé. 

Aliz haladt Ötven lépés-jyire, szembejöttek 
Subu György rendőrfőkapitány.  Cloaje Vasilf 
főispáni  titkár és Micu közélelmezési tisztvi 
selő, akik Bcnkővei együtt visszaérkeztek a 
csata színterére. Az őrmesterek nem ijedt-A 
meg. A jól dolgozó derékszíjjal a társaságnak 
estek s annak tagjait szintén inzultálták. Hiába 
volt a hangos szócsata és figyelmeztetés,  az 
őrmesterek nem értették meg a tragikomikus 
helyzetet. Közben a sok sípolás és lármára 
egyik detektiv a várból őrséget hozott, rneh 
Subu főkapitány  rendeletére a két dühönso 
őrmestert elfogta  és bekísérte, de mivel Ugye 
letes nem volt, az őrmesterek azon éjjel egy 
nyilvános házba mentek mulatni s csak reggel 
kerültek hurokra. 

Másnap az ezredparancsnokság panaszoso 
kat kihallgatta és ez alkalommal Branea alez-
redes a tisztikar nevében őszinte sajnálkozásai 
fejezte  ki a brutális eset felett  és kijelentette, 
hogy a hadbíróság szigorú büntető ítéletét pa-
naszosokkal közölni fogja. 

Subu főkapitány  ez események hatása alatt 
mindaddig, amig az ideiglenesen engedélyezett 
klub alapszabályait a belügyminiszter megérő 
siti, az atlétikai k'ub helyiségeit, m'-ly egyéb 
ként a legcsekélyebb provokálásra sem adott 
okot, bezáratta. 

Sérülteknek szerencsére komolyabb bajuk 
nem történt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A piac. A mult szerdai hetivásár ax 

eddigieknél valamivel élénkebb voii. A fo 
gynsztó közönség nagyou kereste a zöldaégfé 
léket, a hagymát, a káposztát, a burgonyát és 
tűzifát  .Mindössze hagymát hoztak egy pár sze-
kérrel eladásra, melyet a közönség rövidesen 
szétkapkodott. A hagyma válogatott koszorúja 
5—6 lei volt. Káposzta jóformán  semmi sem 
volt. Az eladásra került csekély mennyiségből 
2 fejért  1 leit kértek éa adtak. Tűzifa,  fcur 
gonya, tojás, majorság, turó és más élelmiszer 
jóformán  semmi sem volt Gyümölcsből nagy 
vásár volt. A felhozott  kevés tűzifát  a rendőr-
ség foglalta  le saját szükségletére. 
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— Ninos pénz az állampénztárban. 

\ csíkszeredai állampénztár csőd előtt áll. Két 
íiónap óta a tisztviselőknek és nyugdijasoknak 
csak egy részét tudja fizetni,  a többit pénz 
hiányában mai napig sem tudta kielégíteni. 
Különösen sulyoB csapás ez a tisztviselőkre e9 
nyugdíjasokra, kik megélhetésüket csekély il-
l e t m é n y ü k b ő l amúgy sem tudják biztosítani, 
s ü r g ő s intézkedés volna teendő, mert nem nagy 
összegről van szó, semmi esetre sein olyanról, 
mely eg) államnál zavait okozhatna. 

Szüreti mula t ság . A Csíkszeredai Ipartestü-
,-t Iparos Nőegylet J9-'0. évi október bó 23-án 
„i'-ja meg * szüreti mulatságot. Az előkészületek 

i,agyban folynak.  Felhívjuk a közönség ügyeimét, 
aíinil is inkább, mert ez a mulatság nagy áldozato-
sai kiván és nagy fáradsággal  jár 

Csíkszereda az éjjeli tolvajok vá-
rosa. Nincsen nap. niHyen a tolvajok váró 
-unkban ne működnének. Az utóhbi időben oly 
. akmerók lettek, hogy e^ész utcákat fosztanak 
ki mindabból, ami kezükbe kerülhet. Legutóbb 
u Vár-utca lakói voltak soron. Már megírtuk 
ízt a vakmerő lólopási kísérletet, melyet két 
ismeretlen tettes az éj sötét leple alátt de 
f'laee  József  vicomte gazdasagi felügyelőnél 
elkövettek. ahol egy véletlen, a ló által fel-
fűtött  vizes vedrek csörömpolése lett árulójak, 
luéikül azonban, hogy tetiesek elfoghatok  let-
tek t olna. A napokban sürü egymásutánban káro-
<iiották meg; ismeretlen tolvajok Bartha János 
korházi el'enórt. Benkó Jakab számvizsgálót, Lö-
nuc Gyula állam vasúti mérnököt dr. Sándor Gyu-
l.tt es dr. Klthes Gyulát. Bartha Jánosnál a pidíás-
rúi uegyvenkét darab száradás alatt U-vó fe-
riernemüt és több értékes, kikészített rókabőrt 
luptak el. Kára igBn nagy. A többieknél nagy-
számú majorságot,, pulykát, tyúkot, libát és 
csirkét loptak el. Érdekes, hogy a tolvajok az 
i-.llopott baromfiak  fejeit  1» helyszínén levázják 
ej ugy véresen szállítják tovább. Annyi meg-
tllapitbató, hogy a lopásokat többen, valószt 
niileg ketten követik el. Az sem lehetetlen, 
üogy tettesek azonosuk a megugrott lókötók-
k-i. Ha a Csíkszeredában utóbbi időben cikö 
vut'*U íolvajlasokat statisztikába foglalnék,  a 
kicsiny város a maga arányszámával minden-
esetre az elsők közé kerülne azon városok 
küióit. ahol a vagyonbiztonság alaposan felfor 
uu7. A reudörseg erélyesen nyomoz, eddi* 
eredménytelenül. 

Az ügyvédek munkában. Vt^re a 
•isikszeutmártoni ügyvédeket is újból bejegyez 
ték az ügyvédi kamara névjegyzékébe s igy <lr. 
Nagy Jenő. dr. Ady Endre, dr. Marton Gábor 
éi dr. Botár Adoif  csikszentmártom ügyvedek 
.1 napokbau megnyitották irodájukat. 

— A bútorgyár kibővítésé. Aa egy 
rvvel ezelőtt alapított Klső Csíkszeredai Faáru 
Bútorgyár hatalmas lépésekkel haiad a fejlő-
dés utján. A vasút mellett telkeket vásárolt és 

mintegy 6 millió korona költf-íggel  épült 
gyárépületek és tisztviselólakások immár tető 
i-t!alt vannak. Krtesülésünk szerint a gyár az 
uj telepen december hó 1-én megkezdheti az 
eddiginél sokkal kiterjedtebb üzemét. Csikme-

ében. a fa  hazájában egy bútorgyár alapi-
tasa évtizedek kívánalma volt. Ugy látszik, 
lios^ ez a gyár nem csak mea fog  felelni  a 
kívánalmaknak, hanem rövidesen e szakmában 
hrdély legnagyobb gyára lesz. 

Megnyílt a hatar Magyarorszag 
felé.  A nagyszalontai vámhivatalhoz es a ha-
tárrendőrség főnőkéhez  távirat érkezett, ame;y 
szerint a személy- és áruforgalom  Magyaror-
szággal megkezdődik. A távirat szerint sza-
bályszerű utlevellel biró utasok közvetlenül 
utazhatnak román területről Magyarországba 
ön viszont, az aruforgaloin  pedig szintén sza-
bad, a bevitel illetve kivitel törvényes koriá-
iozasain belüi, vagyis egyes cikkek kivitelére, 
vagy behozatalára különleges engedely szük-
séges. A távirati rendeikezes megérkezése óta 
tnar többen utaztak keresztül a nagyszalontai 
pályaudvaron Kötegyáa, illetve Békéscsaba felé. 

— Lesz-e pótbeváltás? Munteanu kolozs-
vári pénzügyi államtitkár arra a kérdésre, hogy 
mi lesz a be nem váltott korona készlettel, a 
következőket jelentette ki a „Szamos" kolozs-
vári tudósítója előtt: „Amidőn a bukaresti 
péuzügyminiBzter a beváltást szigorú korlátok 
közzé ezoritotta és ugy intézkedett, hogy min-
denki csak egyszer válthat be, ezt azért tette, 
hogy a valuta spekulációt, mely a be nem je-
lentett koronakészletekkel folyt,  1 törje. Hang-
súlyozni kivánom, bogy a közönség ue üljön 
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fel  a spekulációnnk és ne dobálja el a korona-
keszletet, mert a kormány módját fogja  találni 
annak, hogy a közönség pénze igazolt esetek-
ben utólag is beváltható értékesíthető legyen. 
Esetenkénti pótbeváltás lesz. ami annyit jelent, 
hogy a beváltási határidőn tul is, minden iga-
zolt esetben, ahol a spekuláció kritériumai nem 
forognak  fenn,  a beváltást foganatosítani  fog-
juk. Erre különben külön rendelet fog  megje-
lenni. Ami az adósságok kérdését illeti, a hely-
zet világos. Az 1:2 arány az adósságokra is 
vonatkozik. Azok a kereskedők pedig, akik kül-
földön  vásárolták áruikat és pedig magas va-
lutáris differenciák  mellett, a beváltási arany 
és a korona árfolyamának  a fixirozása  reájuk 
nézve sérelmes, az ipari és kereskedelmi ka-
marák utján kéréssel forduljanak  a kormány-
hoz, mely a jogos kéréseket figyelembe  veszi 
3 ebben az arányban is külön intézkedéseket 
fog  tenni". 

— Román földrajz  ós történelem a 
magyar iskolákban. A kolozsvári magyar 
középiskolák vezetőségének küldöttei tegnap 
délelőtt szükkörü megbeszélést tartottak Miklós 
kanonok vezetése alatt, Megvitatták a kultusz-
kormány ama reodeleténuk végrehajtási módo-
zatait, amely a román földrajz  és történelem 
tanítását irja elő a magyar felekezeti  iskolák-
ban is. Az értekezlet elhatározta, hogy a ren-
delet előírásainak eleget tesz és annak meg-
felelően  nyomban beállítja a tanrendbe a két 
:ár*y óráit. Egyszersmind elhatározták, hogy 
a magyar nemzet történetet és földrajzát  is 
tanítani fogják,  különös tekintettel az erdélyi 
magyar székely nemzet történetére; éppen ugy, 
ahogy a szász iskolákban a szászok történetét 
tanítják. 

— Szakadozott pénzeket mindenki kö-
teles eifogadni  a belügyminiszter egyik ren-
delete értelmében. Szükségesnek tartjuk erre 
figyelmeztetni  a vásárló közönséget, mert sok 
tekintetben az ilyen pénzek el nem fogadásá-
val csak nehézzé teszik a pénzforgalmat.  Tehát 
minden rossz pénz érvényes ba a szériák szem-
mel láthatók. 

Miort internáltak a osikmadarasi 
kántortanítót? A csiktnadarasi róm. kath. 
kántortanítót elfogták  és az alsószombatfalvai 
táborban internáltak. A kántortanító a pénzbe-
jelentes alkalmával egy koronát jelentett be s 
a bejelentő laphoz mellékelt egy rövid nyilat-
kozatot. melyben az »gy az egyhez beváltási 
aráuyt követelte. Ez a „bűne" a kántornak. 

- Telefonforgalom  Parissal és Lon-
donnal. Bukarestből jelentik: A bukaresti 
kormány és a francia  és anşol kormányok kő 
zött megállapodás jött létre, mely szerint a mai 
naptól kezdve a ket országgal a magán tele-
fonforgalom  megindul. 

Uj lap Gyergyóban. A'ig szűnt meg 
a Gyergyószentmiklóson megjelenő .Csikvár-
megye", máris arról kapunk hirt, hogy a Szini 
Lajos iró szerkesztésében annak idején meg-
indított és papirhiauy miatt hosszabb ideig 
szüneteltetett .Nzékt'Jyfóld'  cimü lap ebben a 
hónapban Gyergyószentmiklóson ismét megje-
lenik. A politikai hetilap kétségtelenül uagy 
hiányt fog  pótolni Gyergyóban, melynek nagy 
és intelligens közönsi gc régóta nélkülöz egy 
erős helyi sajtóorgánumot. A Szini Lajos lap-
ját még nem láttuk, ót azonban ismerjük. Ha 
lapja a régi csapáson halad, akkor a székely-
ség érdekeinek igaz istápolója lesz. Ha pedig 
más utakra téved, melyet feltenni  ninc9 okunk, 
akkor nem fogja  kisérni a székelység meleg 
és osztatlan szeretete, melyből táplálkozni kell. 

Az iparcikkek előállitasi költségei. 
Az Erdélyi Gyáriparosok Szövetsége marosvá-
sárhelyi csoportja közli az érdekeltekkel, hogy 
az iparügyosztály kolozsvári államtitkársága f. 
évi Hzeptember hó fi  án kelt 6178—1920. szám 
alatti rendeletében mely a folyó  év szeptem-
ber hó 10 én megjelent Gazeta Oficiala  28-ik 
számában közöltétett, oly arányban intézkedett, 
bogy minden ipari vállálat köteles iparcikkei-
ről pontos önköltségi számításokat clkéisziteni 
és ezeket folyó  évi szeptember hó 25-ig az 
ipar és kereskedelmi minisztérium kolozsvári 
államtitkárságának I. d. ügyosztályához beter-
jeszteni. Az Erdélyi Gyáriparosok Szövetségé-
nek közbenjárására sikerült ezen határidőt f. 
év október hó 30 áig meghosszabbíttatni. Ezen 
ujabbi határidón tul további halasztás semmi 
körülmények között nem fog  engedélyeztetni. 

3-ik oldal. 

A beterjesztet önköltségi Bzámitások sem maxi-
mális árak megállapítására, sem pedig a ko-
rona relaciónak leibe (1:3.50) való átszámítá-
sára nem fognak  felhasználtatni,  hanem kizá-
rólag arra, hogy áttekintés nyeressék az irány-
ban, hogy az előállítási költségek és az árak 
a korona beváltás ut tu miképpen fognak  ala-
kulni. 

— Milyen Magyarország termese ? A 
magyar fótdmivelésiigyi  miniszter hivatalos je-
lentése szerint az idei búzatermés (J és félmil-
lió métermázsa, a rozstermés közel 6 millió 
mázsa, a zabtermés 3 és félmillió  mázsa, ku-
korica 13 miliió, burgonya 21 millió, cukorrépa 
7 millió métermázsa. 

— Minden lepeosótelt germán lei jó. 
Lábrakapott az a híresztelés, bogy a Banca 
Generale áital kibocsátott úgynevezett germán 
leibankjegyek nem volnának mind jók ÓB elfő 
gadhatók. Az az állítás, hogy a német kibocsá-
tású bankjegyeken különféle  pecsétek vannak, 
tény, de ez nem teszi azokat érvéuytelennkké. 
Négyféle  lopocsételésü germán leik vannak. 
Lepecsételte azokat a pénzügyminisztérium, a 
központi pénztár, a kincstári kezelőség éB a 
vámhivatal. Bármily pecsét legyen tehát egy 
germán leien, az jó. A le nem pecsételt germán 
lei rossz. Az ötven banis és egy leies germán 
bankjegyek nincsenek lepecsételve, a többi el-
lenben igen. 

— Elveszett Csomor Aladár méhészmes-
teri oklevele. Becsületes megtalálót kéri káro-
sult, hogy az oklevelet adja be a Csiki Lapok 
szerkesztőségébe. 

— Mi van a tanonciskolával? Köztu 
domasu teny, bogy Csíkszeredában a romáu 
megszállás idejét megelőzőleg évtizedeken át 
színvonalas iparos és kereskedő tanuló iskola 
állott f^nn3—4,  illetve 6—7 évfolyammal  arra 
képesített tanárok, tanitók közreműködésével. 
Amióta pedig a megszállásból okkupálás lett, 
ez a kultúrintézmény is immár 2-ik éve szü-
netel. A mulasztás kétségtelen és nagymérvű 
is, amennyiben legalább 100 iparos és keres 
kedő tanuló nélkülözi az iskolai oktatást. Tes-
sék elképzelni minő iparos, minő kereskedő 
válhatik majd azokból az ifjakból,  akiknek nagy 
része, az analfabétaság  szintáján álló értelmi-
séggel, elparlAgosodott lélekkel áll iparága 
szolgálatába. Éppen ezekre való tekintettel 
csodáljuk a városi tanácsot, az ipartestületet, 
a tanfelügyelóséget,  de leginkább a buzgó is-
kolaszék bámulatunk tárgya, hogy a tanonc-
iskoláról ugy a mult tanévben, mint az idén 
megfeledkezett.  (rs.) 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó-féie  házban megnyitotta. 14— 

N Y Í L T T É R . * ) 
Szárhegyre történt eltávozásom alkalmából 

jó barátaimnak és ismerőseimnek ezúton kül-
döm szívélyes üdvözletemet. 

Szárhegy, 1920. évi október hó 16-án. 
Fülöp Alajos, 

várm. tb. irodaigazgató. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lSsségnt A Ssark. és Kiadő. 

Milia" mentholos sósborszesz 
minden eddigit felülmúl.  a_,ó 

Sz. 749—920. kj. 

Hirdetmény. 
A Csikszentmiklós községben felfo-

gott egy darab 2 éves, jegynélkUli fe 
hór üllő tinó, mint gazdátlan jószág 
1920. évi október hó 21-én dél-
előtt 9 órakor a községházánál ár ve 
rés utján eladatik. 

Csikszentmiklós, 1920. évi október 
bó 15 én. 

Erőss Pál, Kelemen Qyósó» 
k. biró. jegyző. 
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V|4»BWgt 
Báró Nopcsa Elekné ujaradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei fóraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- és szesznagykereskedő 

Csikszereda, Városház-utca 4. sz. a. 
ajánlja naponta lriss töltésit palack és min-
den nagyságn hordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Visaonteladoknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. 12—13 

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

Gyártja az ..Ottilla Vegyészeti Gyár R. T 
Marosvasárhely. 4-15 

Egy négyszobából éa mullékhelyiségekbói álló 
lakás eiado. Eladó nevét megmondja a 
kiadóhivatal. 2-2 

* 
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FOQOBVOS 1 

Rendel naponta délután 2 6 oraig. | 

rí 
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. seám. 

ELAPÓ E6Y RÖVIP ZONéORA ÉS 
SZÉP SZALON GARNITURA. 

Cim megtudható a k i a d ó h i v a i . a i b : - : 

i 
• 

I 
I 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvasár-
helyre (a  t e l c l n t s e m e g 

S Z É K E L Y ÉA R É T I 
Erdélyrészi Butorayár R.-T»r;a-
ság hataímas sztpen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb é. 
egész linóin bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 211--

Fordltásot román és német nyelvre. 
Miudennemü ügyiratok (kerei 
mek, szerződések, üzleti levőink 
stb.i román vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakasomon vagyok található. 

M a y e r J á n o s , f'ó̂ irrm.  tanár. 
folt  lörTíayeiékl rftmáll  nfcm.l  bites lolmÁck 

Mindennemű ruhákat, fonal,  plü.s, selyem 
f e s t é s é t , 

báli toilett, paplan, függöny  ÓH kézimunka 
tisztító gyüjtődémet megnyi tot tam 

T a r e a , ! SékncLox 
divatáru-üzletében Csíkszereda, Főtér. 

O y á , r é s f ó \ i z l e t  B r a s s ó 
BVftftfe  Â J i â o i e 

Csiokrák-uiua 2. sz. (a volt cukorka-gyárban). 
17-28 

siementhali vemhes tehén, egy 
másfél  éves üuő, egy lineoin 
shirei koca 8 malaccal, egy 

gazdasági szekér eladó Csíkszeredában 
Var- (Mikó)-uíca 30 s-:ám alatt. 

Két darab irodai Íróasztal eladó, 
T e k í e s z János aszraiosmes'eniéi 
Csíkszereda, Oitimáziuui-uica. 1 -

975 — 192(1. szám. 

Hirdetmény. 
Aluliror.t község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a nála felfogva  levő egy 
du rab 1919. e \ i darussörü ÜSZŐ tinó, 
melynek bal fUle  busitoir, h.t n jogos 
tu'iíjdonodsK nem jelo:itko?.ít, a község-
házánál 1920. évi oktober hó 22-en 
delelött 9 orakor el fog  arvervuetni . 

Mili lileni (Caikszontmibál;»). ' «-<•>• i vi 
október hó 6 án. 

Községi elöljáróság. 

V o r o c f o K l t  2 ~ " 3 c i P é s z - s e K é d 
|\C1 üOlulllV magas fizetéssel  és egy 
cipőfelsőrész készítő. - Baczoni 
Károly, cipőfelsőrész  készítő. Csiksze-
reda, Vár- (Mikó)-utca 11. szám. , 

ţ Bádogos műhely megnyitás. 
Vau szerencséin értesíteni a nagyérdemű 

közönséget. hogy külíölJöii szerzett tapasz-
talatok után Karozfalván  (Mészáros Ignác 
vendéglősnek házában) 1 3 

BÁDOGOS MŰHELYT 
nyitottam. Klvállulok minden i* szakmába 
vágó munkát, úgymint: t emplomfödéseke t . 
ópüle tcaa tornákáa t , vízvezeték szere lés t , 
ltaktáron tartok: k o n y h a e d é n y e k e t , f ü r d ő -
kádaka t . s a j á t g y á r t m á n y ú k á r b i t l á m p á -
ka t . Készítők s p o r h e l t e k e t minden kivitel-
ben é s k á j h a c s ö v e k e t nagy mennyisrgbi-n is 

Célom a kevés haszon és jó munku. 
A nagyérdemű kü/.üus.';g l.e.-Mi» |>«i>.fo-

gását kérve miiradok teljes tMzteicílel 
B O H D O I S - ^ 3 - O S T O I S r , 

b ; i i l ( i | ; o » i n OSÍTCI- K ;I re /. IV» Iva 

I 

I 

HIRDETESEKUU 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek és felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A J . B A X . 

1 r 
Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébel 

Vau szerencsém a vásárló közönséget tiszteletté! értesíteni, hogy 
Városház utca 4. szátti alait állandoau raktáron tartok 

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 Eiekné uradalmi sörfőzdéjének  Ujarad, Csikmegyei fóraktára. 
Via70tii..-í!idókuak a legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel . 

Saives pártfogást-  k'-rve, maradok tisztelettel 35-ja 

S z á "t O 3T 2 T L Ő , S S t ' y í i r í í l í í c Í é î ă 
i '*ikx/.f  reJa i város korlátlan italiuérésének iizlr-t vezetője 

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

• • 
• 

• • • • 
• 

'  r ERTESITES ( ' r i i , i s z c r e i i ; t
 **  v i d é k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g é t t i s z t e l e t t e l 

1 értesítjük, miszerint Rakoczy-utca 12 sznm alatt 

BÁDOGOS ÜZLETET N í l T O T T Ü N K . 
K a l c t á J o n t a r t V i r O c : Konyhacdenyeket. fiirdókadukat  és takaréktüz 
helyrkv't. K é s z í t ő i n k m © g r © n d . © l é s r o épület bádogos* m un kak;U, 
fúrdoberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlüuk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljos tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok. Csikszereda. 
a na 

I 
I 
• 

I 
I 

Iíf3!t!amtt  VáWr kSaivnyoindáJábsuB, CRiVwarodiban. 




