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Minden magyar ember iraftozzét be az Emté-fael 
A régi kapcsolatból 

ki^ü»kirott mairyarság közélete romba-
ilőlf.  Csak egyea pillérek és az ősi fun-
damentum maradink használható állapot-
ban. Ezek felhasználásával  kell újraépí-
teni, szervezni az egészet. 

Addig, mig a politikai szervezés er-
kölcsi alapot kap a békekötés ratifiká-
lásának formaságai  bevégzésével, ma-
gyarságunk közélete a közgazdasági és 
a szorosabb ertelemben vett kulturmun-
kásság terére .van szorítva. 

A sokfelé  elágazó kuliurmunkának 
legfontosabb  életnyilvánulásai természe-
tesen visszatértek az ősforráshoz,  a val-
lásos élet lényegében autonom szociális 
tervezetéhez az egyházakhoa. 

Cdfik  itt IQktet meg a magyarság kul-
turális életének öntudatos és önálló 
munkája, bár i;t is igen sok természe-
tes éa mesterséges akadaly bénítja. 

A ki tehát a magyarság kulturális 
életét előmozdítani akarja: annak tud-
nia kell, bogy ennek utja az intenzivi-
tás irányában is az egyházakon keresztül 
vezet. Főleg azon egyházakon, amelyek 
minden külső befolyástól  menten, kizá-
rólag itt élő híveik akarata által irányit-
tatnak s működésűk főiránya  az ethikai 
sikbu esik; a kor irányzatának megfe-
lelően a szociális etbikaiba is. 

Aki a magyarság kulturális életét 
most más irányítás alatt szolgálni vál-
lalkozik : lényegében elárulja öncélú 
magyar kultura ügyét, mert a magyar-
ság által vezetett kulturmunkából magát 
kikapcsolja ugy, hogy azzal nemsokára, 
észrevétlenül szemben találja magát. 

Az egyházakra utalt magyar kultura 
munkája természetesen meggazdagitja 
az egyházi élet tartalmát, de ép oly ter-
mészetesen ki is bővíti az egyházi élet 
körét s annak kormányzatában ugy az 
egészet, mint a részeket illetőleg a mo-
dem idők következményeinek megfelelő 
vállalkozásokat kell előidéznie. Nemcsak 
a majja autonómiáját kell Bzélesebb ala 
pókra fektetnie,de  megfelelő  autonómiá-
hoz kell juttatni a kebelén belül érvé-
nyesülő különböző kuiturmuukássági 
ágazatokat ia, érdekelt munkásaival és 
tagjaival egyetemben. Az egyháznak ez 
a szociálizálódása jótékony mintául fog 
BBolgálni az állami élet szükségszerű 
ssociálizálására is, mely » mai betege-
sen túltengő köipouii hatalom természe-
tes decentralizáiasára s autonóm életkö 
rlk pzerln'i N£ozódá«ra k»»M, hotry ve-
ifbijea,  oda, bol a különböző mutiknkö-

rök érdekelt munkásai saját uitiguk kor-
mányzóivá válnak. 

Azonban van a kulturának egy egész 
sereg oly elágazása, amelynek organi-
zálását az egyházak sem külön külön, 
sem együttesen nem vállalhatják. Ezek 
számára kell a magyar társadalmat egye-
sületi alapon organizálni. A gróf  Mikó 
Imre nagy koncepciójú alkotása: az 
„Erdélyi Muzeum Egyesület* és az BMKB 
ily célra alakultak. 

Az utóbbi évek részint megbénították, 
résr.int uj feladatok  elébe állították az 
ilyen egyesületeket. Újra munkába kell 
hát állítani őket, hogy minden állami 
politikától mentesen, a magyar kultura 
különleges feladatai  szolgálatára orga-
nizálják  a magyarságot  s segítsenek 
oda nevelni  a magyar társadalmat, 
hogy saját  szükségeit  felismerje,  szol-
gálatába  önként  beálljon,  áldozatait 
tudatos  készséggel  meghozza s fegyel-
mezettségével  megteremtse  a maga 
nemzeti  autonómiáját. 

A régi muukások Bziveseu várják az 
ujakat; azok tapasztalatait egészítse ki 
ezeknek lelkesedése s az egészet fog-
lalja össze az a hit, hogy a fajok  kul-
túrájának sokféleségében  az emberiség 
kultúrájának egysége jut diadalra. 

Aki bármely kultura fejlődését  aka 
dályozza: az eszményi emberiség — 
Isten országa — valósulásának ellen-
sége; aki szolgálja — istenes munkát 
végez. 

Nagy Károly» 
ref.  püspök. 

Megszűnt a sztrájk. 
Csíkszereda, okt. 29. 

AB Ó Romániából kiindult sztrájknak 
vége van. 

Avarescu ministerelnök erélyes ke-
zekkel nyuH a sztrájk letöréséhez. — 
Hatvanöt éves korig mozgósította a va 
sutasokat ós az igy behívott vasutasok-
kal katonai fedezet  mellett már az első 
napokban vonatokat tudott indíttatni s 
ha a teheráru forgalom  szünetelt is, a 
személyforgalmat  korlátoltan lebonyolí-
tották. A mozgósított vasutasok eleinte 
csak gyéren jelentkeztek, de a harma-
dik és negyedik napon már látszott, hogy 
a sztrájkolók elvesztették a csatát. A 
sztrájk öt nap elteltével mindenütt vé-
ge* írt. 

Avarescu miniszterelnök erélyes in-
tézkedései következtében a szociálista 
pártok tisztikarát és a munkásság vese* 
tőit nagy számmal fogták  el és vetették 
börtönbe. Külön had bíróságokat alakí-
tottak, melyek az életbeléptetett Traneu-
féle  sztrájktörvény alapján járnak el. A 
vezetők lakásait evakuálták, sokat Ma* 
gyarországra repatriáltak, kiket a hatá-
ron tul tettek. Három hónapra beszün-
tették a nagy katonai üzemeket a ren-
deletileg megtiltották, hogy a sztrájko-
lóknak a sztrájknapokra illetményeket 
fizessenek. 

A munkásság a súlyos vereségen 
okulhat. 

Minden alapot nélkülöző, kósza hírek-
kel szemben meg kell állapitanunk azt, 
hogy a sztrájk nem Erdélyből, hanem 
több nappal előbb é Romániából indult 
ki s ahhoz a magyarságnak semmi köze 
nem volt. Forgalomban voltak ugyanié 
olyan gazdátlan hirek, mintha a sztrájk 
mozgalom nemzetiségű jellegű lett volna, 
ez a vád azonban annyira nevetséges, 
hogy megcáfolni  kell, de vele foglal-
kozni nem érdemes. A magyarság min-
denütt megőrizte teljes nyugalmát, a 
polgárság mindvégig teljesen semleges 
volt. 

Csikvármegyét, amint azt a Csiki 
Lapok legutóbbi számában előre jelez-
tük, a sztrájk jóformán  teljesen érintet-
lenül hagyta. Az ipari munkásság min-
denütt dolgozott, sehol sem hagyta abba 
a munkát. A sztrájk csupán a vaautasok 
egy részére szorítkozott, de a személy-
forgalom  már a második napon megin- • 
dult s uagyobb zavart nem okozott. 

A sztrájk miatt életbeléptetett cen-
zúrát előreláthatólag rövidesen meg-
szüntetik, mert a munkások mindenütt 
felvették  a munkát. 

Az összeköttetés Magyarországgal 
újra megnyilt. 

A lioasztási szövetet haMM 
Mikor a Csikszereda és vidéke tiszt-

viselőinek fogyasztási  és értékesítő szö-
vetkezete megalakult, nagy volt a biza-
lom és a reménykedés, hogy az a sok 
száz üzletrész, amit a társadalom prole-
tárjai lejegyeztek, meg fogja  hozni gyü-
mölcseit B amellett, hogy a szövetkezet 
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az egészséges áralakulásra szabályoző-
lag és ir&nyitólag fog  hatni, a tisztvi-
selők olcsó és bő beszerzési forráshoz 
jutnak. 

Azok a lelkes vezetők és a tisztvi-
selők hozzájuk csatlakozott, hatalmas 
tábora, akik a szövetkezetet létrehoz 
tú'i, nem csalódtak, mert jól tudjuk 
mindnyájan, hogy a tőkeerős szövetke 
zet egészen a rnu't évig kitűnően pros 
perált, tagjait szolid alapon kifogástala-
nul ellátta és minden tekintetben jóié 
konyán hatott a helyi kereskedelemre 

A mult év nyarán tisztogatás ciine 
alatt nagy hajsza indult meg a szövet-
kezet vezetőségének egy két tagja ellen, 
mely a személyeskedésbe fu't  bele s 
végül az egész tisztikar lemondását és 
uj tisztikar választását azon jeligével 
eredményezte, hogy a csikszeredai sz(> 
vetkezet „jobb lesz, mint valaha". A 
kitisztogatott vezetőség visszahúzódott 
s a tagok nagy tábora várakozó állás-
pontra helyezkedett. 

Mi a sepregetést, mely erősen ma-
gán viselte a személyeskedés izét, an-
nak idején kifejezett  aggodalommal néz 
tilk, mert féltettük  a szövetkezel jövő 
jét. A nagy vihar nyomán ugyanis egy 
pár olyan vezető vált ki, akiknek neve 
hez a szövetkezet életre keltése és vi 
rágzása fllződött  s akik akkori vélerné 
nyQnk szerint is pótolhatatlanok voltak. 

Egyébként a purifikációs  hadjárattal 
egyáltalában nem óhajtunk foglalkozni, 
bár azt simábban és mégis eredménye-
sen meg lehetett volna oldani. 

Az uj vezetőség nem felelt  meg a 
várakozásnak, mert bár elismerjük, hogy 
a szállítási viszonyok nehezek, a szövet-
kezeti boltban egy év óta jóformán  sem-
mit sem lehet kapni. A bolt üres, a tagok 
pedig régen etazoktak onnan. Számtalan-
szor akartak vásárolni, de azt, ami minden 
más üzletben kapható, egy esetben sem 
tudták beszerezni a szövetkezeti boltból. 

Ez az, amihez nekünk közünk van. 
A tagok nagy száma ma hangosan kö 
veteli, hogy vagy adják vissza pénzüket 
vagy szerezzenek árut, hogy a szövet-
kezetben vásáro'ni lehessen. 

Mi csak egyet ismerünk. Uj életet 
vinni be a szövetkezetbe; akár a jelen 
tegi személyzettel, akár ujjal, de min 
denesetre nem az ellentétek kiélezésé 
vei, hanem teljes egyetértéssel, feledve 
a történteket. 

A szövetkezeti eszme életképessége 
minden kritikán felül  áll. Ma nagyobb 
szükségünk van a szövetkezetre, mint 
volt az alapításkor. A szövetkezetnek 
tehát nem szabad áldozatul esnie eset 
leges Bzemélyi ellentéteknek vagy véle-
ményeltéréseknek, hanem közös erővel 
meg kell tartanunk azt., amit su!yos vi 
Bzonyok között nehéz küzdeíemae' lé-
tesítettünk, amit kipróbáltunk, aminek 
áldásait éreztük, ami nékUnk jol bevált 
intézményünk volt. 

A tagok nagy számának óhaját tol 
mácsoljuk e helyen, midőn kérjük a ve-
zetőséget, hogy hívjon Össze sürgősen 
rendkivttli közgyűlést és tűzze napirendre 
a szövetkezet állandó árubeszerzési ak 
cióját. Ezzel elejét lehet venni annak H 
veszélynek, hogy a szövetkezet jelenté-
keny tökéje a lassú sorvadásnak tildo 
zatul essen. (8. a.) 

Visszavették az udvarhelyi köz-
igazgatási tisztviselőket. 

Vasú prefekt  nyilatkozata a osiki 
tisztviselőkről. 

* Csikszereda, okt. 29. 
Erdélyben a hivatalukból elbocsátott, annak 

idején esküt nem tett tisztviselők dacára sza-
bályszerű jelentkezésüknek, immár bárom hó-
nap óta hasztalan várják elhelyezésükét, holott 
a minisztertanácsi határozat régi jogaik épség-
ben tartását biztosította. 

Most biztos forrásból  azt a feltűnő  hirt kap-
juk, hogy Udvarhely megyében Cornea Tamás 
prefekt  2—8 kivételével szolgálattételre hívta 
be az összes régi vármegyei tisztviselőket, akik 
újból elfoglalták  helyeiket és megkezdették 
működésűket. Két régi főszolgabíró  is vissza-
került járrtsa élére. Ma Udvarhely vármegye 
tisztikara két román tisztviselő kivételévei a 
régiekből áll és magyar. Ezenkívül az utóbbi 
időben gen sok állami tisztviselőt szintén 
visszahelyeztek állásukba. 

Ez a nagyfontosságú  hir egész Erdély köz-
véleményét érdekli, mert a román-magyar köze-
ledésnek a jele a azt a sérelmet igyekszik eny-
híteni, melyet az erdélyi magyar s:ijtó nap-nap 
után orvosolni kér. 

Ez alkalomból a csikvármegyei közigazga-
tási tisztviselők megbízásából Szász Lajos a'.is-
pánhelyettes és dr. Élthes Gyula árvaszéki el-
nök felkeresték  dr. Vasú Sándor prefektet, 
hogy tőle a csiki jelentkezett tisztviselők el-
helyezéséről információt  szerezzenek. 

Vasú prefekt  ezúttal is készséggel adott 
felvilágosítást,  bár sajnos, a tisztviselők viasza 
vételére vonatkozólag ezúttal sem nagyon meg-
nyugtató választ nyertek u tisztviselők kikül-
döttjei. 

Vasú prefekt  kijelentette, miszerint tudo-
mása van az udvarhelyi nagyarányú visszavé-
telekről, de ez ott azért volt lehetséges, mert 
az újonnan kinevezett főszolgabírók  és más 
tisztviselők lemondottak állásukról. Csíkban ó 
sziutén nem zárkózna el az elől, hogy a régi 
tisztviselőket újból alkalmazza, de Csíkban más 
a helyzet, mert itten a közigazgatási állások 
csaknem kivétel nélkül be vannak töltve. Egy-
ben tudomására hozta kiküldötteknek, hogy 
éppen most érkezett le Csiszer Imre eddigi 
esküt tett árvaszéki elnökhelyettesnek árvaszéki 
elnökké és dr. Sándor Gyula volt felcsiki  fő-
szolgabírónak árvaszéki ülnökké való kinevezés" 

Kiküldöttek utaltattak arra, hogy az újon-
nan kinevezett tisztviselőket saját vármegyé-
ikbe lehetne áthelyezni, amit bizonyára szive-
sebben vennének. Ezenkívül igen sok fogalma-
zói éa kezelói állás van üresedésben ugy a 
központnál, mint az árvaszéknél es a főszolga-
biróságoknál, melyeknek régi személyzete bár-
mikor elfoglalhatná  helyét. 

Ya*u prefekt  kijelentette, hogy az előter-
jesztett kérést megfontolás  tárgyává teszi, utalt 
az áthelyezések nehézségeire, de határozott 
Ígéretet nem tett. 

Mindenesetre méltányos é« a várni "gye kö-
zönsége érdekében levő lett volna, ha az ár-
vaszéki Üres állásokat is a mai három hónap-
pal előbb jelentkezett régi tisztviselőkkel töl-
tötték volna bp s nom részben oly^no'-rkal, kik 
uek állásuk amúgy is megvolt, részben pedig 
olyanokkal, akiknek sem a törvényben előirt 
képesítésük, sem gyakorlatuk niiKMjn. 

Szász Lajos külön utait arra, bogy az árva-
sziknél még ma H üres Botár Béla ülnök, Mi-
hály Lajos jegyző hehe és több kezelói állás. 
Üres jeb ni'-g az alispáni és a gyergyói főszol-
gabírói állás, amelyre éppen dr. Sándor Gyula 
vagy más fószo  gabiró kinevezhető lett vo'na, 
mert végül is, ami megvalósítható Ud\arhclyen, 
az megtehető Csíkban, Háromszéken és a többi 
vármegyékben. 

Egyébként egy magas állású illetékes .sze-
mély azt az információt  adta a tisztviselők el-
helyezésére vonatkozólag, bogy Bukarestben 
most dolgozzák fel  a jelentkezések anyagát és 
a jelentkezett tisztviselőket három kategóriába 
osztják. Elsőben azok tartoznak, kiket nyom-
ban elhelyeznek; másodikba jönnek azok, aki-
ket teljes illetményekkel rendelkezési állo-
mányba helyeznek és később fognak  alkalmazni; 
harmadikba azok, akiket 1919. március 1 I álla-
pot szerinti illetmények alapul vétele mellett 

nyugdíjaznak. Hogy miért ezen állapot szerint, 
mikor mindig a nyugdíjazás időpontja a mérv 
adó, az megmagyarázhatatlan. 

Mi azt hisszük, hogy a közszolgálat ma it* 
nehezen nélkülözi a régi képzett és kipróbált 
tisztikart s arra teljes mértékben szükség vau. 
Ha tehát a kormány kivétel nélkül visszavenné 
az elbocsátott tisztviselőket, akkor ezzel nem 
csak igen fontos  közérdeket, elégítene ki, ha 
nem a konszolidáció munkaját is hatalmas ló 
péssel vinné előre. 

Szervezkedjék a dalárda. 
Viszhang a brassói dalárda felhívására. 

Csíkszereda, október 29. 
„A Hargitta aljáu mig dalnokok élnek, csak 

boldog időkről szóljon az enek' jeligével én 
nagyratöró ambltióvat készültünk és s?erv-/-
kedtünk. hogy mi is a dal templomában méltó 
helyet foglalhassunk  el. Ez voit 1914. évbeu 

Azóta sok minden történt. A jo'.ige fenm.-t 
radi, de a dal elnémult fkainkon  és nincs 
senki dalegyletünk vezetői közül, aki az elne 
inult ajkakat ujra raogszóilaltatna. Miért? N« 
ringassuk mugunkut továbbra is mél} ..'lomban 
s ue hanyagoljuk el, amiért atniyira lelkesültünk. 

Más erdelyi városokban a daiardák mar 
rég megkezdették léleknemesitó muukájukat. 
csnk éppen ini net,n akarunk lethargikus álmunk 
ból fölébredni.  E- redjünk mi is, inert eleget 
aludtunk! Vagy sok bajaink mellett meg is 
némultunk volna tan? 

Dal- é» Zene-eayletünk vezetősége hívja ö?sze 
az egyurület tagjait s kezdje meg működését 
ujra 3 u-gye lehetővé, hogy a Csikszeredai 
Dal- és Zene egylet lépést tarthasson más ha 
sonló kultúrintézményekkel. 

Ne hagyjuk d .lárd-mk kimúlását bekövet-
kezni, huncm a Hargitta alján csendüljön fel 
ujra az ének. 

Több dalárdista. 
K felhívást  magunk részéről is mindenben 

helyeseljük és nem kételkedünk, hogy a vez<-
lóseg soronkivü! megteszi a K'p^seket a dal 
egylet összehívására s újjászervezésére. Erre 
igen jó alkalom »z erdélyi—ban.iii d;*legyletek 
lapunk mult számában közzétett felhívás»,  mei> 
éppen a régi jól szervezett dalárdák uj eleire 
keltését és egy táborba tömörítését célozza 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Szervezkedik az egesz magyarság 

Megmozdult az egész Erdély, a Bánát, Kórós 
mente, Szatuiár és Mármaros magyarsága 
Megindult a társadalmi szervezkedés folyamata 
Egyelőre csak társad limi sz.'rvezkedesrői van 
szó, mely a teljes egyöntetűséget van hivatva 
elérni minden téren. Azt, hogy pi. Nag> szalon 
tan is ugyanolyan magatartást tanúsítson a 
magyarság, mint Csíkszeredán. Mindenki 
helyesli azt, hogy meglövő legnagyobb szer-
vezetének, az EilKÉ-nek  keretébe  tömörül-
jön minden  erő.  Ma még a szervezkedés 
kezdő stádiumában vagyunk, de néhány nap 
múlva már elérkezik a programm me^valósi 
taaáuak ideje. H 'gy mi a szervezkedés célj •-» 
és hogy mi a tennivaló, azt kimeritöeu to> 
stm lehet hirteleneben sorolni, de azt minden 
mag» ar emb"r érzi és tudj .̂ .4 hol inagvnr 
iskolát  kell  felállítani  es fenntartani,  ahol 
a magyar kulturát  kell  fejleszteni,  h hol a 
magyarság  érdekeit  kell  megved  ni, hazát 
megoltalmazni,  jogért  küzdeni:  ottan mind 
annyiszor sorompoba fog  lépni az EMKE, 
amely akkor már nemcsak egy egyesület les/ 
hanem egy harmadfélmilliós  népuek, Kriiei). 
a Bánát, a Kóros völgye, Szacmár és Mtr 
miros magyarságának képviselete. 

A cenzura. Lapunk szerkesztőségével 
közölték, hogy a 624—1920. számú rend let 
tel a cenzurat újból életbeléptették. Soha sem 
törokedtüuk arra, hogy a cenzúrának munkát 
adjunk s ezt jövőben sem tesszük. A mi pru 
grammunk a törvény korlátain belül mindig a 
rend és békéB termelő munka érdekeért küzd. 
Reméljük, hogy a megértő cenzura nem fog 
fehér  foltokat  hagyni lapunkban, mikor antugy 
is végtelenül sajnálatos, hogy újból megkötött 
kezekkel kell tollúnkat megfogni.  A Csiki La-
pok legutóbbi száma már cenzúrázva, f-jber 
folttal  jelent meg. A sztrájk megszűnvén, re-
mélhető, bogy u cenzura sem lesz hosszú eletU. 
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— A Csiki Lapok mult heti száma a 
sztrájk dacára a rendes időben változatlan ter-
jedelemben jelent meg. 

18° C hideg. Varmegyénkben a legutóbbi 
napúkban erősen télieere fordult  az idő. A fák 
leveleiket alig hullatták e!, máris havazni kez-
dett, jelentve, hogy beköszöntött a tél mindon 
njomoruságaval es drágaságával. Csütörtökön 
uz egész vármegyében nagy hó asett 8 utánna 
1 hóméió 18" C. hideget mutat, melyet még 
k, !i'inetli'ntíbbé tesz a csipős szél. 

— Letartóztatták a brassói lapok 
szerkesztőit. A már megaz'int általános sztrájk 
Kitörésékor dr. Szele Bélát, a BrasBÓi Lapok 
íú^erkesztőjet, Kocsis Bélát, a Brassói Lapok 
Melos szerkesztőjét, dr. Itombawr Tivadart, 
i,2 Krdélyi lljsâţ falelős  szerkesztőjét éa Bartha 
Karolj t, az Előre felelős  szerkesztőjét letar-
t mattak és ma is vizsgálati fo^sagban  tart-
jáV. Állítólag az a vád ellenük, hogy részük 
van a nztrajk elóidézésóbeu, ,rzt azonban dr. 
S/.I'IL* Bjlarül, Kocsisról Hombüi! r«] igun 
uebíz volna elhinni. A vizsgalat mn. Jen esetre 
kideríti a valót, lavánaius voUia azonban, hogy 
hz minél gyorsabb kgyen, nehogy ártatlan 
rmbtírek szenvedjenek hosszabb fogságban. 

Hymen. Klein Ktel (Gyiraesbükk) ós 
Ui'fSöhübl  Ignacz imtítíközéplok) jugyesek. 
Minden külön értesítés helye tt. 

A piac. A szerdai hetivásáron ugvanaz 
i kep uralkodott, mint az elmúlt heten. Igen 
-ok gyümölcs és elegendő zöldség \o!t, de 
burgonyát semmit, káposztát igen keveset hoz-
tak a piacra. Tojasţ nem lehetett kapni, yzár-
iij:ist is keveset. Álta'ában megállapíthatjuk, 
nogv a pLc régi kepe még nem alakult ki, 
a gazdák tartózkodók a maximált árakkal 
>zemben. A kereslet szintén csekély, minek 
al Általános pénztelenség az oka. Az árak 
ugyanazok voltak, mint a mult heti piacon. 

— Uj prefektus.  Háromszék vármegye prelck-
'.csává Neam'.iu Valér alezredest nevezték ki, ki leg-
utóbb KisküUüllő, a mult nvbeu pedig LMvarhely 
vármegye prefektusa  volt és ebbeu a minőségében 
Csikvármegye prefektusi  teendőit is több hónapon 
ii ellátta. 

— LlsEtkioBBtas. A Csíkszeredai Takarékpénztár 
kl'.al létesített terinényosztály egyre nagyobb ará-
nvakban fejti  ki működését. Ezideig n.tgy mennyi-

egészséges mull évi tengerit és több vaggon 
Ó-Komániából szállított és Brassóban inegóröltetett 
ÍÍ'.ÜDÓ lisztet árusított ki. A tengeri mázsáit liiO L. 
d kruyérlisztté 240— 280 lei, a lozólisztté 850—4001. 

a nullás lisztté 550—600 lei volt, "ami előnyösebb, 
in.ut a legtöbb erdélyi városban. Értesülésünk sze-
mit a pénzintézet a szállításokat megszakítás nélkül 
tulvtatju, raktárait a Keresztes Antal házában es 
Alijert Balázs üzletében á l land .an tizemben tart ja s 
,-gközclebb ujabb jelentékeny szállítmányokat vár 
A raktárak a közönség rendelkezésére állanak, a vá-
-uria*hoz semmiféle  hatósági jegy nem szükséges, u 

FALUIN vidékre ÍM teljesen szaUad. A pénzintézet 
>r\,t>e vette, liogy tíycrgyószciitmíkioson liókosz-
lalyt tévesi' 

- Felhívás. A csíkszeredai Ipartestület clöijáró-
Irlhívja azon részvényjegyzőket, akik a Beszer-

í-si Csoportnak még az összeget be uem Űzették, 
• o^y a/.l haladéktalanul tizessék be, inert mindaddig, 

ÍU.:^ ei meg nem történik, semmiféle  tekintetben 
'-p«s«'ket uein tehet és nem haladhat előre. Kelhiv-
ju« továbbá mindazokat, akik még nem jegyeztek 
.e-, it-nyuket és a Beszerzési Csoportba be akarnak' 
• ípiii, hogy azonnal jelcntkezzeuek. 

- K é p z e t t v a r r ó l e á n y házukhoz ajánlkozik. 
Mójegyzéseket elfogad  Misó-utca 17/b. szám alatt. 

PoBtaoBomagok feladása.  Folyó évi október 
I - lő 1 kezdve az 5 'k lg rn ios értéknyil váiiitus és 

oielnélkili: csomagfor^alom  megnyílt Kománia 
' gesz területén. A közönséges, betét es kéziusomag 
•ulydija kg-ként vagy ennek töredékéért 1 lei. íjzál-
i ihatok a 1' T és P. Sz.-ben előirt tárgyak, Felté-

telesen szállíthatók, a törékeny vagy terjedelmes 
irgyak, éló állatok, folyadékok  stb. Ki vannak zárva 

•líállitásból a gyorsan romló, erjedő, robbanó és 
•./ulékony tárgyak. A csomagokat a szállítási útnak, 
* csomag terjedelmének, tartalmának és tormészeté-

megfelelően  kell csomagolni. 
Halálozás. .Szabó l i tván kurczfji)  vai lakó.s, 

íV éven korában, f.  hó 23-án. a csíkszeredai közkór-
tizbnn meghalt. 

l e g y eUa&olobaA... *) 
Zeugó cimbalomnak, 
Síró hegedűnek 
Kesergós danáját 
Mostan meghalljátok I 
Kedves jó szomszédim... 

Rokonim... barátim... 
Hívogató szómat, hogy ne átalnátok. 
Nagy búsulásomban 

Mind velem lennetek 
S bucsu poharamat vélem Uritnétek. 

*)A Zord Idok irodalmi pályázatán megdicsért ver». 

Tort ülünk barátim...! 
Gjh! Szóljon hát a nóta! 
Falumtól, házamtól, 
A harang szavától 

Búcsúzom ez torban... 
Búcsúzom ez földnek 
Minden porszeméről, 
...Szentelt sirhaltnoktól.... 
...Harmattól... virágtól... 
Keleti napsugár 

Hajnali csókjától.., 

Hegedűdnek húrja 
Sírjon hát 1 

Zokogjon: 
Volt egyszer... pgy Oitliec. 

Messze az Olt partján, 
Nagy Hargitta alján 
Zsindelyes székely ház. 
Ablakában sok-sok nyiló 

Rozmaringszáll,. 
...PázsitOB udvarom,., 
Sírjak tán ? 

Nótázom I 

Deres már a fejem  • 
tt vándorbotot Bzorit görcsösen 

Két kezem. 
Kokonim... pajtásira... ngye 
Könnyet nem láttatok még 

Szememben... ? 
Csendben imádhozom; 
...Hogy is van Istenem... ? 

Szinte elfelejtém 
„Miatyánk Úristen. 
Hol vagy a mennyekben... ?" 

W. F. A 

Szerkesztői üzenetek. 
Gerbu pretor, Tulghes. Ilekilldött kéziratát sej-

uálatunkrtt nem közölhetji'.k mert a s/.óbanforgó  cikk 
nem a mi lapunkban jelent meg és u kolctkezett vi-
tánuk eldöntése nem reánk tartozik. 

38. számú RENDELET. 
Mi, a Nyugati Csapatok Parancsnoka a 

3746—1918. azamu legf  j.sőbb Királyi Dekrc-
tum alapjáü, mely elrendeli, hogy egész Érdek-
területe haditerület és a Hadügyminisztérium 
wi-ik iigyoczia'y. Igazságszolgáltatás) folyó  évi 
október 4. keletű G889. számú rendelete és a 
katonai büntetótörvéuykönyv 57. §-ának '2 ik 
bekezdése alapján elrendeljük: 

1. A haditörvényszékek (Curtea Marţiala) 
folytatni  fogják  az ítélkezést a nekiek kijelölt 
terűleteken az ezen Parancsnokság allal kiadott 
rendeietek ellen vétkezők fölött,  amely rende-
letek annak idején ki voltak függesztve  ÓB ki 
lettek hirdetve a nyilvánosságnak. 

•J Az összes cselekmények, melyek fölött 
eddig a Pretorok voltak illetékesek, hogy Ítél-
kezzenek az ezen rendelet kihirdetése után 
a Haditörvényszékek Ítélkezésé alá esnek. 

3. Jelen rendelet kihirdetendő a lapokban 
és kifüi.geüztetcndó  a Haditörvényszékek, a 
Térparancsnoksagok, a Csendőrség és Község-
házak székhelyén es köztudomásra hozatik dob-
verés melletti kihirdetéssel. 

Keh Nagyszebenben, a Nyugati Csapatok 
Parancsnokságának székhelyén 1920. evi októ-
ber hó 20-án. 

A N)ugati Csapatok Parancsnoka: VAlTÜ-
IANU sk., hadtest vezénylő tábornok. POPESCU 
ST sk., ezredes, vezérkari főnök.  A másolat 
és fordítás  hiteléül: PETRITOPOL sk., főhad-
nagy, Csikszereda helyőrségi segédtisztje. 

Egy ház eladó. — Cim a kiadéban. 

— Dr. Negrea János ügyved irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. BZ. alatt, 
dr. Csedő-féle.  házban megnyitotta. i6— 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyóujfalui  róm. kath. elemi iskolá-

nál (marostizesi) tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Helyi jövedelme 100 korona és 
240 korona lakásdij. A többi egyházmegyei 
segély. Ugyanitt egy tanítói állásra helyet-
tes kerestetik. Mindkót állásra férfi  és nő-
tanító pályázbatik. 

A gyorgyiujtilvi  r. k.  iakol&ttik. 

Ottilia" mentholos sósborszesz 
minden eddigit felülmúl.  »_15 

Ad 1044 -1920. mj. 
Pályázati hirdetmény. 

A csik vármegyei volt székely-határdr 
ezredeket alkotott községek székely ia-
kósságüinak tulajdonát képező Ruházati 
alap kezelésére vonatkozó alapszabály 
39. § ában irt jogkörömből kifolyólag  a 
csikvármegyei magánjavak igazgatóBá 
gánál rendszeresített 

ügyészi állásra 
az alábbi feltételek  szerint ezennel pá 
iy&zatot hirdetek. 

Î.  Minősítési  kellékek. 
Az alapszabályok 49. §ának rendel-

kezései szerint megkívántatik az Ügyvédi 
oklevél. 

2. Időtartam. 
Az ügyész megválasztása 6 évre tör-

ténik s a választás hatálya 1020. évi 
január hó lével kezdődik. 

3. Illetmények. 
Javadalmazása 3000 korona évi tisz-

teletdíj. Költségeinek felszámítása  az 
alapszabályok 27. § ában irt rendelke-
zések szerint történik. 

4. Jogosultság. 
Az állás elnyeréséért csak azok folya-

modhatnak, akik az aiapszabá'yok 8. 
§ ában körülirt jogosultságukat igazolják. 

5. Határidő. 
A pályázati kérvény benyújtásának 

határideje 1920. évi november 20 
déli 12 óra. 

Felkérem mindazokat, akik ezen 
állást einyemi óhajtják, hogy sajátkeeQ-
leg irott s szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérvényeket hozzám a kitűzött 
időig beadni szíveskedjenek. 

Csikvármegye magánjavainak 
igazgatósága. 

Csíkszereda, 1920. évi október bó 
18 án. 

Dr. Gaal Endre, 
2 -2 igazgató. 

REGATUL ROMANIA. 
PRIMPRETURUL PLASEI TULGHES. 

No. 1863—1920. 
Pályázati hirdetmény. 

Bélbor község jegyzői állására 
pályázatot hirdetek. Az állás javadalma-
zását a Cons. Dir. XX. számú decretu-
mában és a községi szabályrendeletben, 
valamint szabályrendeletileg megállapí-
tott dijak képezik. 

Felhívom mindazokat, akik ezen ál-
lást elnyerni óhujtják, hogy az 1883. 
évi I. t. c. 6. szakasza; illetve az 1900. 
évi XX. t.-c. 3. szakaszában előirt ké-
pesítésüket, valamint eddigi működésű-
ket igazoló okmányokkal felszerelt  kér-
vényüket hozzám folyó  év október 
hó 31-ig adják be. Választás napját 
később fogom  kitűzni. 

Tulghes la 16 okt. 1920. 
S. Cotta, 

prlnprttai, 
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Értesítem a nagyérdemű közönséget, 
hogy m i n d e n s z o m b a t o n 
este, a téli i d é n y alatt 

DISZNÓTORT 
rendezek. Minden egyes tor alkalmá-
val különbnél külömb sütemények le-z 
nek felszolgálva.  Kitűnő aBZtal i és 
fajborok,  pezsgők, likőrök ós sö-
rök állnak a mélyen tisztelt közönség 
rendelkezésére. — Kiváló tisztelettel: 

VASS GÉZA, 7 
a BUKAREST  ( H ü l T E R B á v é l i i í és étterem bérlője. 

f Bádogos műhely megnyitás, f 
Vaii szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy külföldön  szerzett tapasz-
talatok után Karozfalván  (Mészáros Ignác 
vendéglősnek házában) 3 3 

B Á D O G O S M Ű H E L Y T 
nyitottam. — Elvállalok minden e szakmáim 
vágó munkát, úgymint: templomfödéseket. 
ópületostttornazáat, vízvezeték szerelést. 
Raktáron tartok: konyhaedényeket, fürdő-
kádakat. saját gyártmányú kárbitlampa-
kat. Készítek sporhelteket minden kivitel-
ben és kájhBCBÖveket nagy mennyiségben is 

Célom a kevés haszon es jó munka. 
A nagyérdemű közönség becses pártlo-

gását kérve maradok teljes tisztelettel 
B O X D O i e - Á . O - 0 S T 0 2 S T , 

b r t d o t í o s m e s t e r K a r e z í n l v a . 

K E Ü A T U L R O M A N I A . 
PRIMPRETORUL PLASEI TÜLOHES. 

No. 1863—1920. 
Pályázati hirdetmény. 

Bicaz (Gyergyóbékás) község jegy 
ZŐi állására pályázatot hirdetek. Az 
áliás javadalmazását a Couc. Dir. XX. 
számú decreíurnában és a községi sza-
bályrendeletben, valamint szabáiyrende-
ietiieg megállapított dijak képezik. 

Felhívom m.ndazokat, akik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az lb83. evi 
1. t.-c. 6. szakaszában; illetve az 1900. 
övi XX. !.-c. 3. szakaszában előirt ke-
pesitesüket, valamint eddigi müküdet-ü-
ket igazoió okmányokkal felszerelt  kér-
vényüket hozzám folyó  év október 
hó 31-ig adják be. Választas napját 
később fogom  kitűzni. 

Tulghes la 16 okt. 1920. 

1 - 2 
S. Cotta, 

primpretor. 

Fogak, fogsorok,  © 
szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,  © 
aranykoronák, aranyhidak, ugysiin- © 
tén régi arany és kautschuk mun © 
: —: kák átdolgozását készíti :—: © 

Waczel Ferenc Iw&Mm, Csikszereda ® 
(dr. Fái Gábor ügyvéd házában i. 5» 

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

6yártja az -Ottilla- Vegyészeti Gyár R. T. 
Marosvasárhely. «—16 

Egy drb 3-as sertés-ól és tyuk-
ketrec eladó. — Cím a kiadóban 

• T S E I S S S A S i O I © s . Î 
• FOGORVOS | 
• Rendel naponta délután 2—6 oraig. | 
ş Csikszereda, Mikó-utoa 34. szám ^ 

Házilag szőtt posztóprérelés, ványolás és 
mindennemű r t l l i a f e s t é s , 

báli toilett, paplan, függöny  és kézimuuka 
tisztító gyüjtődemet megnyitottam 

T a r s a i S á n d o r 
divatáru-üzletében Csikszereda, Főtér. 

G y á r é s f<5"üzlet  B r a s s ó 

l"sio-.r:ik-il <-a 2. ssz. (.-. vo:t cuko:k-.-pyArlidu). 
1ÍI-J8 

tforoctpHlf  2 - 3 c i P e s z - s © g é d 
lyOl w J l v l l l Y magas fizetéssel  és e g y 
cipőfelsőrész  készitő. - Baczoni 
Károly, cipőfelsőrész  készítő. Csíksze-
reda, Vár- (Mikó)-utca 11. szám. 
Háromszékmegye, Ki l y é u községben, 

n -pa! r Péter fö.'dbirt-okosuál  7 d r b 
jorgsirei és báznai fajkan  eladó. 

Eladó egy 21 méter hosszú szi-
vattyús kutfelszerelés.  Cim u 
kiadóhivatalban. 

CsikBzeredaban, Bács Karoly viz eb 
géperőre berendezett malmaban, egy 
ügyes fiu  tanulónak felvetetik. 

sieuienthali vemhes tehén, egj 
másfél  éveLí Qnő, egy liocoln 
shirei koca H malnccul, t'ţţy 

gazdasagi .szekér eladó Coikszt-redábaii 
Vár- (Miko) u'ca 30. fzám  alatt. 
Egy 

(Djsaüiüüj isin5iiarg5iiBia5iiaa«ni| |q 

ÉTTEREM ÉS SZÁIiIiODA JWEGflYITAS! 

• 
• I 

• I 
• l 

• 
— a 

EJES Van szerencsém a nagyérdemű kö/.ö'iség tudomására hozni, hogv 
Csíkszeredában, a Vigadóval átellenben levő . A a r a s e s t i 

( S z o p o s D o m o k o s - f é l e ) 

S z ă u l l o c L s u t é s é t t e a r s a o - e t 
át-.ettem s azt a mai nehéz viszonyokhoz mérten berendeztem, 
melyet 1920. evi n o v e m b e r hó 4-en csütörtököm este 

Disznótorral egybekötve ünnepélyesen megnyitok. 
í z le tes ételek és jo zamatu fajborokról  állandóan gondoskodva, n i 
valamint a pontos és szolid kiszolgálásról biztosítva a mélyen tisztelt j3j 

közönséget, maradok kész szolgálattal i :; fCiSBlfal 

Jlilinezky Andor vendéglős, Csíkszereda. 
© Ü i i í g í á t i Í S E É ^ 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébel 
Van szerencsém a vásárló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház utcii 4 szám alatt állaudóan raktáron tartok 

szavatolt 96°-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 legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel. 

Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel 35-52 
Á O "T^"! - r " T V O "bor-, s ő r - é s e z e s z -

- t - I ^ Ü Q , n a g y k e r e s k e d é s e 
Csikszereda r. t. város korlátlan italmórósónek üzletvezetője 

Csikszereda, Városüáz-utca 4. szám (Regi postaépület). 

• • • 

• • • • 
• 

ÉRTESÍTÉS C s i k 3 i : e r t : t ! : l é H v'déke nagyérdemű közöuségét tisztelettel 
!. értesítjük, miszerint Rakoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS JDZLETET NlfITOTTüNK. 
E a k t á x o n t a r t n n l c : Konyhaedéuyekei, fürdőkádakat  és takaróktüz-
helyeket. ZKZész l t i i zLk: a a a e g r r e a a d e l é s z e épület-bádogos munkákat, 
fúcdóbercndezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, tukarok-
túzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel. 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
—KA 

¥vom»l©tí Váfeár  kBtyvBybmdftttkMi,  Cii&Mradábaa. 




