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Két székely. 
Csikszeredn. nov. 12. 

(É) Két nagy székely dóit ki az élók so-
mból. Mindketten e vármegyének voltak szü-
löttei ós büszkeségei. 

Györffy  Gyula, a czatószeg; harisnyás szé-
kely ti a közöttünk nótt. fel,  irt tanút a csik-
íomlyói főgimnáziumban  tudományt a otthon 
,;z eke.szarva mellett őstermelest. A székelyt 
jí'lljmzö kiváló ésszel és Istenadta tehetséggel 
hirt. Hozzi tele volt ambícióval, mihez azon-
ban nem járult vagyon és protekció. 

Tehetségénél talán csak izzó faj  szere tete 
\olt nagyobb. E két kiváló tulajdonsággal elin-
dult küzdelmes u'jára, hogy hazájának és fa 
janak hasznára legyen. A küzdelmes nehez 
<let megacélozta. Volt óriási akaratereje és 
határtalan munkabírása. Ennyi ékes tulajdon-
sáé mellé nem kellett se vagyon, 3e protekció. 

Es ment a maga utján szédületes gyorsa-
sággal a kisbirtokos nemes székely egyszerű 
gyermeke. Az ország első politikusa, a közélet 
<egkiválóbb harcosa és a székelység vezére 
î tt csakhamar. Mozgalmas, vih -.r»5l támadt 
éiete szakadatlan munkában telt el. Tanult so 
kat é3 állandóan. Igy lett beiole Magyarorszag 
ijikiválóbb parlamenti szónoka, ki gróf  Ap-
ponyi Albert után egész bizonyosan a második 
r.'.lvet foglalta  le magának. 

Politikai pályáján sok csapást osztott s ó 
maga is súlyos sebeket szenvedett. Egy hatal-
mas tábor azonban mindig őt nézte és soha 
ii nem hagyta, aki egy fejjel  nagyobb volt 
i.nnalunk. Ez a tábor az (így milliónyi székely-
i g volt. Es miért bálványozta a székelyseg 
• J\ürfl'yt  jó és balsorsban egyaránt V Megmond-
ok Mert önmagát látta benne, az izzig-verig 
r,ü. nagyeszű,  bátor ós nyilt  szivü ós soha 
r.cm lankadó  karú  székelyt. 

A másik nagy székely, aki igen korán itt 
íagyott minket, szinten e vármegyéből, a ml 
wűnkből való, ki a tudománynak és fajának 

t Csendben, elvonultan, de szakadatlan mun-
kában. Faját éppúgy szerette és érte eppen 

dolgozott, mint Györffy  vagy L'gron Gábor, 
sors nem engedte meg, hogy páratlan mun-

káját, a székelyek  jogát  az ismeretlenségből 
teljesen kiemelje. Értesülésünk szerint azonban 
a munka kéziratban csaknem teljesen megvan 
s igy nevét Bochkor .Mihály mindörökre beírta 

szekeiység történetébe. Olyan közkincset 
nagyott hátra ezzel, mely pótolhatatlan és nem-
zeti szempontból fel  nem becsülhető. O ezért 
két évtized kemény munkáját áldozta fel  és 
satal életét adta érte. 

Emlékezzünk I 

t Dr. Györffy  Gyula. 
Csikszereda, november 12 

Meghalt. Eltemették. Első és utolsó 
tiyugalomra hajtotta le fejét. 

A végzet ugy intézkedett, hogy szülőföldjé-
től távol, Budapesten végezze be életét. 

Vármegyénknek, a székelységnek, a magyar 
nemzetnek volt büszkesége, a csatószegi egy-
szerű székely fia. 

Esze, tehetsége, fajának  Bzeretete Ugrón 
Gáborral. Orbán Balázszsal, Tibád Antalal 
állította egy sorba. 

Halála eppen olyan veszteség nekünk, mint 
volt azoké, akiktől fajunk  boldogulását és egy 
jobb jövőt remélhettünk. 

Kora ifjúságában  vezetóju volt a budapesti 
„Egyetemi Kör"-nek és alig 24 éves volt, ami 
kor a karcf-.il  vi kerület országgyűlési képvise-
lőjének megválasztotta. Ettől kezdve életében 
alig lehetett egy nyugodt perce. 

Tőle ésszel és ambícióval, érvényesülni 
akart és ebez az alkotmányos életűt, a politi 
kát választotta. Nagy szónoki tehetséggel ren 
delkezett; — parlamenti sikerei utat nyitottak 
törekvéseinek. Magyarország egyik legünnepel 
tebb parlamenti szunoka volt. 

Folyton emelkedett pályáján, ügyvédi iro 
daja az elsők között szerepeit, amikor a buda 
pesti ügyvedek a kamara elnökségere jelölték. 
- Alig egy néhány szavazattal maradt kisebb-
ségben Dr. Szivák Imrével szemben. Politikai 
pályáját U^ron Gábor oldala mellett, az ellen 
zéken kezdette. A párt felosztásáig  hűen ki 
tartott. 

Ezután belépett a szabadelvű pártba és nem 
egyszer volt államtitkár, sót miniszterjelölt. 
Banfiy  Dezsőnek nemcsak hive, hanem lesjobb 
bara'ja és tanácsadója lett, amikor Báüll'y az 
uj pártot megalakította. Kóztudomásu volt az, 
íiogy Bán fi'/  Dezső Gyóiffy  Gyula megkérde-
zése néikül ritkán határozott. 

Mind a ketten jó magyarok, székelyek vol-
tak. Meg is értettek egymást, működésűket az 
igazi magyar szív, a magyar érdekek szelleme 
irányította. 

A politika gyakran az egyének személyes 
dulakodásává válik. A dulakodásból, a támadá-
sokból es rágalmakból bőven kijutott ueki is. 

Ellenségei neki rontottak. Először a nép-
párt korifeusei  akarták tönkretenni azért, mert 
neki tulajdonították annak a fogadtatasnak  ren 
dezéset, amelyben részük volt Xicbyéknek és 
Molnár János apátnak Csikszentmártouban. 

Ez a kerület a Györffy  Gyuláé volt. A nép-
párt vezérei országos korutjukbau ezt a kerü-
letet is felkerestek,  de a kerület hidegen fo-
gadta, sőt uemelyek záptojással dobáltak meg 
a szónokokat. Ezt a néppárt felejteni  nem tudta 
es ezt az izléstelenseget Gyöiffy  Gyulának tu-
lajdonította, holott a legcsekélyebb része sem 
volt benne. 

Megindult ellene s sajtóban a hajsza. Pana-
mával es egyéb rágalmakkal vádolták. 

Szterényi volt miniszter vádjai irányították 
a hajszát és amig rágalmazója milliók ura lett, 
addig Györffy  mindig vagyon nélkül állott és 
szegenységben halt meg. 

A hajsza tetőpontját a tusnádi székely kong-
resszus előtt érte el. — Megbénította Gyöitl'y 
Gyulát működésében és a közéletben már már 
vegleg elbukni látszott, de a székelység ót el-
esni nem engedte. 

Összeférhetetlenségi  ügye miatt lemondott 
mandátumáról, de kerülete újra megválasziotta, 
bizalmával megtisztelte, mert ragaszkodott hoz-
zája és uem hitt a rágalmakban. 

Ez a ragaszkodás végig kisérte pályafutá-
sán. Amikor megalakult a Justh-párt, ellenzéki 
szelleme oda vezette. Visszatért a karcfalvi 
területhez, a honnan kiindult. 

A kormány jelöltje, Surányi, óriáBi össze-
gekkel vesztegetett és a hivatalos apparatus 
mindent elkövetett, hogy Györffy  Gyulát kibuk-
tassák. Ez alkalommal sem Bikerült. Ezt a 
mandátamát meg is tartotta 1918. ív novem-

beréig, amikor a forradalom  alatt az ország-
gyűlés felo-wlortnak  jelentette ki magát. 

Hosszas poiitikai pályáján tartott beszédei-
nek egyrésze „Gyöiffy  Gyula országgyűlési kép-
viselő beszédei" cimü könyvében vaunak ösz-
szefog'alva.  Legutolsó parlamenti szerepe egy 
hatalmas szónoklat volt. Indítványt nyújtott be 
az iránt, hogy a kepét az állam váltsa meg. 
IÍÍRÍ, vaj a ló sérelmi} a katholikus papságnak 
a székelyföldön  a keparercdszer. 

GyörfTy  Gyula indítványát a kérdésnek min-
den részietére kiterjedő beszédében oly hatás-
sal és meggyőzéssel indokolta, hogy a Ház 
egyhangú határozatával tűzte ki napirendre. 
Ez a sikere utolsó szerepe volt politika életé-
ben. Közéleti működése kiterjedt az erdélyi 
róm. kath. Siáíus ügyeire. A Státusnak sokáig 
volt alelnöke. K díszes állásban az egyházi és 
közoktatásügyekben, mint kiküldött iskolaláto-
gató fejtett  ki áldásos tevékenységet. 

iskolalátogatásai alkalmával mindig elmond-
ta, hogy miként kellene a pusztuló székely 
fajból  művelt, gazdag fajt  teremteni. Eszmék-
ben, gondolatokban kifogyhatatlan  volt. Egy 
percig sem tudott ugy élni, hogy ne gondolkoz-
zék vagy ne beszéljen. Ez a nagy elmék sa-
játsága. 

A politika mellett a megélhetését biztosító 
ügyvédi irodája vette igenybe tehetségét. Jog-
tanácsosa volt a Leszámítoló Banknak, a váci 
káptalannak és Vaszary Kolos hercegprímásnak. 
A primaşi uradalmak jogügyeit ó vezette. 

A magyar főúri  családok közül többeknek 
Gyöiffy  Gyula volt a jogtanácsossá. Egyik és 
taián legnagyobb ügye volt a grof  Palfi'yak 
pere a cseh származasu gróf  Vrtna családdal 
szembon. 

Mária Terézia, gróf  Kaunitz kancellárja 
uradalmaiból egy senioratust alakított leányai 
számara. Három leánya volt. Az alapítólevél 
szerint a senioratus birtokosa a legidősebb 
leány utóda, ezután a következő és végül a 
legkisebb leánygyermek utódai. 

Feltétel az volt, hogy a leányok csak az 
esetbon örökölhetnek, ha kifogástalan  nemes-
hez mennek feleségül.  A kifogástalan  nemes-
ség felfele  kilenc fokon  mindkét agra a nemesi 
szarmazást megkívánta. 

Amikor a második leány ágára került az 
öröklés, aki egy Pálffy  grófné  volt, a harma-
dik, a legkisebb ágon való cseh Gróf  Vrbna 
család azt vitatta, hogy a magyar Gróf  Páiffyak 
nem kifogástalan  nemesek, mert ugy apai, mint 
anyai ágon felfelé  kilenc fokon  a nemes szár-
mazást bizonyítani nem tudják, tehát ők követ-
keznek. Óriási munkát fejtett  ki Györffy  e per-
ben éveken keresztül. A per érdeklődés tár-
gyát képezte nemcsak itthon, hanem külföldön 
Ausztriában, Spanyolországban és Németor-
szágban. E két utóbbi állam lovagrendjeiből 
alakított bizottság volt hivatva dönteni az 50 
milliós hiíbizomány jogos birtokosa felől  az 
által, hogy megállapította a kifogástalan  nemes-
séget. A pert a Puff'yak  elvesztették, azonban 
Gyötfiy  perujjitással elt és bebizoayitotta, hogy 
a cseh Gróf  Vrbna család több hamis okira-
tot használt fel  — és ezen hamis okiratok miatt 
végül is a Pálffyakuak  lett igazuk. 

Az utóbbi időben a magasra vágyó és ma-
gasan szárnyaló lélek unottan vonult félre. 
Volt része dicsőségben, volt része rágalomban. 
Sokat tanultunk tőle. Életenek és emlékezeté 
nek tisztelet. Legyen nyugodt az ó örök álma. 

( - « - n . / 
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Bochkor Mihály halála. 
Dr. Bochkor Mihály, a kolozsvári magyar 

egyetem volt tanárának halála súlyos veszte-
sége a magyar jogtudománynak és az erdélyi 
róm. katholikus egyháznak. Bochkor Mihály 41 
évvel ezelőtt Marosvásárhelyen született. Elő-
kelő Bzékely nemesi családból származott. 
Atyja Bochkor Mihály kolozsvári kúriai biró 
volt. A kiváló tudós eredetileg a papi pályára 
készült. Évekig a bécsi Pázmáneum papnevelő-
intézetnek növendéke volt. Kora fiatalságában 
súlyos tüdőbaj támadta meg, amiért kénytelen 
volt otthagyni a lelkészi pályát. 

A kolozsvári egyetem jogi fakultságára  irat-
kozott be. itt végezte a jogot és később ügy-
védi oklevelet is szerzett. Rövid ideig ügyvédi 
gyakorlatot folytatott,  nemsokára azonban az 
erdélyi róm. kath. Státus igazgatótanácsa tit-
kárává választotta meg és Bochkor ezt a meg-
hívást elfogadta.  1903-tól 1910-ig fáradhatatlanul 
dolgozott a katholikus status érdekében. 1910-
ben a nagyváradi jogakadémiára az egyházjogi 
éB a magyar jogtörtenet tanárává nevezték ki 

1914-beu, a pozsonyi Magyar Tudomány-
egyetem felallitasakor,  az egyházjog tanárává 
nevezték ki. Pozsonyban 1917-ig adott elő, 
amikor a kolozsvári Magyar Tudomány-Egye-
tem meghívta a jogtörténet rendes tanarának. 
Bochkor elsősorban cgyházjoggal foglalkozott, 
a jogtörténet csak kisegitó tárgy a volt. 

Az imperiutn átvétele után folytatta  zajta-
lan tudományos munkáját, mig körülbelül két 
héttel ezelőtt a tüdőgyulladás ágynak döntötte 
és megölte a gyönge szervezetű jogtudóst. 

Bochkor egyéniségét a szelídség es a mély 
vallásosság jellemezte. Fáradhatatlanul nagy 
szorgalommai foly  tatta tudományod búvárkodá-
sát. Teljes visszavonultságban elt, a nyilvános 
szereplést lehetőleg kerülte. Kartársai és tanít-
ványai az igaz embert és a nagy tudóst be-
csülték és szerették benne, aki a szeretet val-
lásának tanításait az életben is mindig követte 
és egész életében soha senkit meg nem bán-
tott, senkivel még csak ösözeszóllalkozása sem 
volt. 

Dr. Bochkor Mihály nagyon sok, valóban 
értékes tudományos munkát hagyott hátra. Leg-
nagyobb munkaja az erdélyi rom. kath. auto-
nómiáról Bzóló nagy munkaja. 0 volt az első, 
aki ezt a kérdést feldolgozta.  A katholikus 
autonómiáról ezenkívül nincs is más tudomá-
nyos munka. Igen sok jogtörténeti munkája is 
van. Nagyszámmal irt kisebb terjedelmű érte-
kezéseket, egyházjogi és egyház politikai kér-
désekről is. 

A legutóbbi években a székelyek jogának 
megirasaval foglalkozott,  amellyel az Erdelyi 
Muzeum Egyesület bizta meg. Rendkívül nagy 
szorgalommal nagyértékü eredeti forrastanul-
mányokat végzett. Halála azonban megaka-
dályozta nagybecsű munkájának befejezéseben. 
A hosszú évük kitartó tudományos munkájának 
eredménye azonban csak részben semmisült 
meg, mert kéziratban tudományos búvárkodá-
sai megmaradtak. Halála azonban mégi6 pótol-
hatatlan vesztesége a magyar jogtudománynak, 
mert a székelyek jogára vonatkozó rengeteg 
értékes adat szállott vele együtt a sirba. 

Dr. Bochkor Mihályt november hó 5-én, 
pénteken délután 3 órakor temették a Szent-
ferencrend  óvári templomából. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Áthelyezés. A kolozsvári pü. min. 

államtitkárság Nagy János pü. Bzámv. főtaná-
csost, a Bzolgálat érdekében, hasonminóségben 
a kolozsvári pü. igazg. mellé rendelt számve-
vőséghez helyezte át. 

— Magyarországgal a távirat forga-
lom ismét megnyilt. Postaigazgatóságnak 
folyó  hó 11-ón kelt 23375—1920. számú ren 
delete szerint Magyarországgal a megszakadt 
távirda ösBzököttetest ismét felvenni  elrendeli. 
Küldhetők magán- és állami táviratok. A tá-
viratok Bukarest, Nagyvárad és Aradon át 
leBznek Budapestnek transietálva. Ugyanott 
cenzuráltatnak is. 

— Halálozások. Szaniszló Kálmán kászon-
ujfalui  községi jegyző 49 éves korában folyó 
hó 4-én meghalt. Halálát édesanyja, felesége, 
két gyermeke és három testvére gyászolja. 
Szaniszló egyike volt a vármegyei jegyzői kar 
legderekabb tagjának. 

— Adám Péter csikszenttamási birtokos 
7G éves korában meehalt. Halálát gyermekei, 
ifj.  Ádám János és Biró Ágostonnó kiterjedt 
családjaikkal gyászolják. Ádám Péter tipikus 
alakja volt a szorgalmas és takarékos székely-
nek, ki életében igen tekintélyes vagyont szer-
zett s községe első gazdája leit. Halála nap-
jáig ugy öltözködésében, mint életmódjában a 
lehető legegyszerűbb volt. A mi birtokviszo-
nyainkat tekintve, méltán nevezhető lett volna 
,,parasztnábob"-nak. 

— Márton Zakar csikszentgyörgyi földbir-
tokos, ü2 éves korában, november hó 12-én 
meghalt. Halálát hét gyermeke, köztük Marton 
Ferenc budapesti festőművész,  aok unokája és 
igen kiterjedt rokonság gyászolja. 

— A tejellátás és a rendőrség. Több 
oldalról vesszük a panaszt, hogy a rendőrök 
kora reggel a szomszéd községekből érkező 
tejárusoktól a tejet maguk részére foglalják 
le, amit havi megrendelésre naponként beszál-
lítanak. Emiatt sok család és gyermek nem 
jut tejhez. Kérjük a főkapitányt,  hogy rend-
őreit az előre megrendelt tej elrekvirálásától 
szigorúan tiltsa el, mert ehhez nincsen joguk. 

Eljegyzés. Dánfalvi  Antal József  tanitó 
e hó 8-án eljegyezte Csikszenttamásról özv. 
Ferenc Jánosné leányát Annuskát. 

— Szüreti mulatság. A csíkszeredai 
ipartestület és iparos nőegylet által meghirde-
tett, de később betiltott szüreti mulatságot 
ujabb engedély alapján folyó  hó ti án tartották 
meg a Vigadó termeiben. Az ipartestület és 
nóegyletnek ezúttal is igen jelentékeny anyagi 
és erkölcsi sikerben volt része. Az estélyen 
szépségverseny is volt, melyből Aczél Ödönné 
és Ligeti Samuné kerültek ki győztesen. Ipa-
rosaink jól tennek, ha egyleteik önzetlen és 
jótékonjcélu fáradozásait  személyes megjele-
néseikkel honorálnak, mert bizony ezúttal is 
kevesen voltak. Mig a közönség megértően 
támogatja derek iparosainkat, addig az iparos-
mesterek egy jórészt: rendszerint távoltartja 
magát minden jótékonycélu akciótól. 

— A szomszéd községek egyesitese 
Csikszereda val. Évtizedeken át, de különö-
sen a háború előtti években á'landóan napi-
renden volt Csiktaplocza és Zsögöd községek-
nek Csíkszeredával való egyesítése. Ennek a 
mozgalomuak főként  az adott tápot, hogy a 
két község összeépült a várossal, mely csekély 
lakósságával nem képes nagyobb közigazga-
tási feladatok  megoldására. Annak idején a 
magyar belügyminiszter elvileg kimondotta az 
egyesítést, melynek kivitelét azonban a háború 
megakadályozta s a sokat vitatott ügy aktáit 
irattárra hciyezte. Az egyesítés kérdése most 
újból kisért. Tetiu polgármester szintén hive 
az egyesítésnek, melynek érdekében a belügyi 
á'lamtitkárnál interveniált. Értesülésünk szerint 
a belügyi államtitkár a kérdést egészen újként 
kezeli B döntése előtt a községek ujabb meg-
hallgatását rendelte el. Az érdekelt községek 
soha sem rajongtak az egyesítésért B főként 
Taplocza jóidéig határozottan ellene volt. Hogy 
most hogyan gondolkoznak a községi képviselő 
testületek, azt előre megmondani nem lehet. 
Mindenesetre érdekes lesz a községek ujabb 
állásfoglalása,  mely valószínűleg az egyesítés 
kérdését is eldönti. Ha most újból nem sikerül, 
a kérdés aligha kerül le napirendről, mert ami 
véleményünk Bzerint az egyesítés, tekintve, 
hogy a községek összeépültek Csíkszeredával, 
a vármegye központjavai a annak minden 
anyagi és kulturális előnyeit élvezik, előbb-
utóbb meg fog  történni. Ez tisztán csak idő 
kérdése. 

— A osikszeredai temető. Halottak 
napján kint jártunk a temetőben. Ismét az a 
szomorú kép tárult elénk, ami már hosszú 
évek óta megrögződött mindenki szemei előtt. 
Az egész temető egyetlen tömegsír benyomá-
sát teszi. Kifosztva,  elhagyottan, gondozatlanul. 
Hasztalan varázsoltak a szerető kezek a sí-
rokra virágos erdőt, hasztalan hirdette a sok 
száz égő gyertya az örök világosságot, bizony 
a mi temetőnk a várog legelhagyatottabb, leg-
gondozatlanabb helye. A háború ÍB sokat ron-
gált rajta. Széthordották a temető ÓB sírok 
fakerítéseit,  nemrégiben még a tehenek legel-
tek a temetőben, ahol már a sírokat sem lehet 
felismerni.  Nem hisszük, hogy ilyen tömegsír 
még B vármegyében volna. A* temetőben utak 
nincsenek, a gyalogösvények sírokon vesetnek 

keresztül s ha valaki temetkezni akar, azt 
csak régi Birok felbontásával  teheti. Nem rész-
letezzük tovább azt a szomorú képet, melyet 
a temető a szemlélőnek nyújt. Csupán arra 
mutatunk rá, hogy ezt a temetőt le kell zárni, 
mert oda temetkezni már teljes lehetetlenség. 
Uj temetőnek megfelelő  területeket kell eür 
gősen szerezni. Vagy a jelenlegi tóazomszéd 
ságában, ahol üres telkek vannak, vagy má-
alkalmas helyen. A város vezetőségének kell 
kezébe venni ezt a nagyfontosságú  ügyei 
mert. a temető, hol halottaink drága emlékei 
őrizzük, ma a város szégyene. A társadalom 
nuk is feltétlenül  segitó kezét kell nyújtania egy 
beindítandó akcióhoz. Mi azt hisszük, hogy 
egész temető-kérdést a magánjavakkal vagy 
egyik pénzintézettel, ha a péuzviszonyok ja 
vulnak, meg lehet oldani. Elvégre aki temet 
kezik, az megfizeti  a sir helyét. Hosszú lejú 
ratu amortizációs kölcsön segélyével pedig le 
bet kisajátítás nélküi is megfelelő  területn' 
szerezni. Az egyházközség ós a városi tanáe-t 
vegye fontolóra  e pár sort s akkor reméljük 
hogy lesz uj temetónk. 

— Bevonultak az ujjoncok. Marostorda, 
Csik éa Kiskükülló vármegyék legifjabb  kor 
osztályai most vonultak be katonai szolgálatra 
Marosvásárhely reggeltől késő estig hangos volt 
a daloló reguták énekétől. Mintegy ö'.ezer ifju 
vonult be Marosvásárhelyre, ahonnan különböző 
ezredekhez osztják azét őket. Két korosztály 
a vasúttól pedig 8 vonult be ez a'kalommal 

Egy asszony rémtette. A napokban 
Incze Lázár járásbirósági kézbesítő egy hiva 
talos bírósági iratot akart kézbesíteni a va^ut 
nál lakó Ferenc Halázsué csikszeredai lakós 
nak. Amint betoppant a lakásba, szörnyű kép 
tárult eléje. Az asszony a nála levő Moldva 
ból magával hozott 8 éves tiu gyermeket a 
padlásra felakasztotta  és igy akart véget vetni 
életenek. Incze Lázár azonnal levagta a köte 
let és megmentette a gyermeket a haláltól. 
Jelentésére az ügyészség megindította a bűn-
vádi eljárást, tegnapig azonban az asszony i 
még nem tartóztatták le. A vadállatias asszony 
ki férjétől  elváltán él, a gyermeket másfél 
hétig megkötözve tartotta és állandóan kinozt.i 
A szomszédok nyilatkozata szerint az asszo 
nyon nem vettek észre elmebHjt vagy más, a 
beszámítást kizáró betegséget. A gyermeket 
végleges elhelyezésóig Incze Lázár fogadta 
magához. 

— Meghívó. A Csíkszeredai Tisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezetének igazgatósága közi: 
hogy az 192G. november 14-én délután 3 órán. 
határozatképtelenaég esetén november 21-én 
d. u. 3 órára meghívott közgyűlés nem a hir 
detett helyiségben, hanem a Városháza tanáé* 
termében fog  megtartatni. 

— Deáky Vidor halála. Egy munkában 
ember- éR hazaszeretetben teljes élet ért véges 
Deáky Vidornak, a megyeszerte általánosan 
ismert éa becsült gyimesbükki földbirtokosnak 
folyó  hó 5 ón Brassóban történt tragikus hals 
Iával. A hatalmas, erőteljes testben érzékeni 
lélek lakott. Nemcsak családját szerette rajon 
gáaig, hanem a gyimesi szegény lakosságnak 
bőkezű támogatója, nagyszámú Ismerőseinek 
önzetlen barátja volt. L'tóbbi időben a hábom-
izgalmak következt ben nemesen erzó lelke 
elborult, gyógykezelés végett Brassóba vitték 
Az erőa test nem tudott dacolni a lelki kórra! 
B agyszélhüdéa oltotta ki az 53 éveB férti  éle 
tét Tragikus sorsa a Mikó Bálintok, a Mei3i-1 
Józsefek  sorsához hasonló, azért megérdemli 
hogy a nyilvánosság előtt ia szenteljünk em 
lékének pár sort. Temetése 8-áu történt Gyí 
meabükkön az egész Gyitnes osztatlan res/ 
véte mellett A szertartást Boér János nyui 
plébános végezte a középloki és gyimesbükki 
plébánosok segédletével. A ravatalnál a gyász 
beszédet György Lajos gyimeabükki plebáno> 
mondotta, a sírnál a község lakossága és kép 
viselötfcstülete  nevében Gergely Viktor gör 
kath. esperes búcsúzott el emelkedett beszed 
ben, csíkszeredai jóismerósei éa barátai neve 
ben pedig Mánya Ferenc, fógimn.  tanár inon 
dott utolsó Istenhozzádot. Az elhunytat özve 
gyén s 5 gyermekén kivül kiterjedt rokonsaa 
gyászolja, kik közül többen, köztük 2 gyer 
meke Budapesten veszi a halálhírt. —a—z-

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
CBikBzeredában, Gimnázium-utca 18. sz alatt, 
dr. Csedó-féle  házban meenvltotta. is— 
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— Felhívás, A Caikazeredai Dal- és Zene-

egylet vezetősége kéri mindazokat, kik az egye 
sliletnek működé tagjai s továbbra is azok 
akarnak maradni, valamint azokat, akik a jö-
vőben működő tagok akarnak lenni — foljó 
évi november hó 22-ig a Vákár könyvkeres-
kedésében kitett iven sajátkezű aláírással je-
lentkezni szíveskedjenek. Kttól a jelentkezés-
ről íügg, hogy az egyesület működését meg 
tudja-e kezdeni vagy nem. 

— Szent Imre ünnepel?. A helybeli róm. 
kath. főgimnázium  nemes ifjúsága  folyó  hó 7-én 
délelőtt 11 órakor tartotta meg a hatalmas s 
tágos kápolna helyiségeben szent Imre ünne-
jiéiyer A siker várakozáson felüli  volt, min-
denki meghatva, megkönnyebbülten távozott. 
Szép zene és énekszámok ugy a vezető tauár, 
mint a fiuk  lelkesedését dicséri. Kimagasló 
ueiyet foglalt  el dr. Csipak regens ruagasszár-
Tiyalásu űnm-pi beszéde, mely sokat ragadott 
magával s többek szemébe varázsolt köunye-
iwnt. Szent Imre herceget á iitotta az ifjúság 
f|p  követendő példaképül, ki uem kisebb áldo-
zatot hozott a haza oltárára, midőn pzivét-lel-
ket felajánlotta  Nagyasszonyunknak, mint szent 
at\ ja. ki a koronát és hazát helyezte oltalmába, 
mert a szent tíu oftWtoriuma  az ep z ifjúság 
aeveben történt 8 ezzel örök időkre í.gyogóvá 
Mte nevét. Olyan szépen mondotta: a felaján-
lott korona fénye  elhomályosult, vájjon a fel-
ajánlott ifjúság  lelke megmaradt-e szépnek? 
> itt hangja fátyolos  lett s szomorúan állapí-
totta meg. hogy a komisz világ szelleme az 
:;ju szivekbe is behatolt s átalakította azt. De 
'•gyben annak a remény s vigaszteljes gondo-
latnak adott kifejezést,  hogy a magyar ifjúság 
nincs elveszve, ha visszatér régi ideáljához, 
i-zent Imre herceghez. Mindszenty Gedeon. 
-Tibur jósnője" c. versét mélyen átérezve s 
hangulatosan szavalta el l'ál Sándor, minden-
kiben hasonló húrokat rezgetett meg. Közben 
váratlan meglepetés erte a mit sem sejtő pub-
licumot. Egy V. gimnázista kiáll a pódiumra s 
csengő hangon kéri a közüuség szives figyel-
mét s jóindulatát, hogy Gáspár Jenő néhány 
tzép versikéjét elszavalhassák. S jöttek a kis 
törpék s előadták mocdókájukat oly édesen az 
ártatlanságról, tisztaságról es jóságról. Köszön-
jük a tanari kar kedves fáradozását,  hogy pár 
percre feledtették  velünk a sivár jelent, elenk 
u itva a dicsőséges multat. Kérjük, máskor is 
szerezzenek a szegény halandóknak, kik az élet 
luVHtís utjat rojják, néhány ily kellemes pilla 
natot a örömet, hadd vigyünk az amúgy is tul-
:ealis s prózai, bétközuapi életbe egy kis ide-
alizmust. rr. 

Tea-délutanok. A helybeli Oitáregylet 
i-lhatározta, hogy a pár évvel előbb bevezetett 
jjtekonycélu tea-délutánokat újból meghono-
sítja. Az első ilyen tea délután a Hutter-kávé-
3az termeiben csütörtökön a siker teljes jegyé-
én zajlott le. Értesülésünk szerint az egylet 

Sylvester-estélyt és később egy műkedvelői 
- ordast is fog  rendezni. 

Megváltoztak a postai hivatalos 
úrak Vezérigazgatóság 7439í'>—1920. sz. en 
t'-'lelye alapján fűtési,  világítási költségek 
^asztása céljából az összes nem kincstári hi-
ntálok november 11-tól március végéig hét-

köznapokon 8—12-ig és 14—10-ig tartanak 
-zulgalatot. Fenti korlátozás Csikmegyében a 
sikezeredai kincstári postahivatal kivételével 
tóbbi összes postahivatalokra kiterjed. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazon ne 
"jólelkű úrhölgyeknek, kik anyagi támogatá-
•akkuí a létesítendő aggház javára rendezett 
-síeljünk sikerét előmozdították, hálás köszö-
ntet mondunk. Egyben tisztelettel kérjük, 
• ogv célunk elérésében ezután is minél többen 
imogatni szíveskedjenek. A csíkszeredai ipa-

nőegylet vezetősége. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
A volt rendőrfőnök  nyilatkozata. 
A következő sorokat kaptuk 

Tekintetes Szerkesztő Ur I 
A közvélemény tájékoztatása céljából tisz-

telettel kérem az alábbi sorokat a Csiki Lapok 
legközelebbi számában közölni méltóztassék. 

A Brassói Lapok 232. számában rólam meg-
jelent közlemény nem felel  meg a valóságnak. 

*) E rovat alatt költöttekért nem villái fele-
ISMég* a Haerk. «a Kiadó. 

Ezt a valótlan közleményt egy csíkszeredai ur 
személyem iránti gyűlöletből küldötte be a 
lapnak, aki egyebet sem tud a terrorizál ásnál 
s aki a törvényes intézkedések összevonásá-
val olyan khaoszt csinál, hogy jogász embe-
rek csömörbe esnek tőle. 

Az ügyészség önállóan (Hózetes letartózta-
tást, illetve vizsgálati fogságot  nem r ndelhet 
el, legfeljebb  indítványt tehet eziránt. A cikk-
író szaktudása ebből is kitűnik. 

Ellenem egy év és három hónap alatt, mig 
Csikszereda város rendőrfőnöke  voltam, senki 
feljelentést  nem tett. SchafVer  Arthurt terrori-
zálták. Először mint bűnrészest, később pedig 
kényszerítő módon felültették  ellenem, mig 
alkalma nyilt szabadon nyilatkozni törvényéé 
forumok  előtt. 

Ami a fegyelmi  vizsgálatot illeti, egyelőre 
annyit kijelenthetek, miszerint az olyan igaz-
ságosan volt vezetve, bogy a személyem iránt 
gyűlöletben lángoló csíkszeredai úrral nemso-
kára a törvényszéki tárgyaló teremben fogok 
találkozni, ahol hivatalos hatalommal való 
visszaélésért fogják  felelősségre  vonni. Az 
eredményt annak idején közölni fogom. 

A velem szemben elkövetett sok igazság-
talanság miatt egyelőre állásomról lemondot-
tam. Ez alkalommal a legnagyobb sajnálattal 
válok meg a csíkszeredai becsületes székely 
néptől, de vigasztal az, hogy mint magánember 
továbbra is kö7íük maradok, hiszen én is en-
nek a vármegyének szülöttje vagyok. 

Ezúttal köszönetet mondok minden egyes 
városi lakosnak, bogy egy év és három hónapi 
rendőrfőnöki  működésem alatt oly becsületes 
magatartást tanúsított a sok szenvedés d ieára 
is. Büszkesége lehet a székely népnek és a 
megzavarodott világnak is példaképpen szol-
gálhat, 

Egyet sajnálok és ez az, hogy mikor ne-
héz munkám után a személyzetemmel annyira 
jutottam, miszerint a lakosság érdekében több 
tevékenységet tudtam volna kifejteni,  váratla-
nul becsapott az ellenséges tüzes gránát éü 
robbanást idézve elő, megzavart mindent. No, 
da mi ezektől nem félünk,  a háború alatt volt 
alkalmunk hozzászokni 

Végül csak annyit, hogy az igazség és sze-
retet erősebb bárinDly ellenséges fegyvernél, 
hiszen Krisztus Urunk is azzal győzött. 

Csikszereda, ^9-0- november 11. 
I. Pop, volt rendőrfőnök. 

Haják—Zsizsman hangverseny 
1920. évi november hó 20 án lesz. 

En vagyok a szin, az illat, 
A napsugár, a szerelem. 
Bibor szirmú rózsa vagyok, 
Madárdalos kertekben ... 
Én vagyok a kéj, az ábránd. 
A boldogság és a mámor. 
Vig leány-kacaj vagyok én, 
Gondtalan éjszakákon. 
Én vagyok a holdnak fénye  ... 
A csillag, mely reád ragyog. 
. ..Én vagyok a Minden.... 
És mégis a: S?mmi.„. 

.Mert én az Élet vagyok. 
A Halál.... 
Én vagyok a kin, a bánat, 
A fájdalom,  a félelem. 
Én a mélységes csend vagyok, 
Csillagtalan éjjeken 
En vagyok a könny, a jajszó. 
A zokogás és a panasz. 
Megfejthetlen  titok vagyok.... 
8 a sir, mely felé  haladsz. 
Én vagyok az élet célja, 
S megnyugvást csak én adhatok. 

Én vagyok a: Semmi.... 
És mégis a: Minden 

Mert én a Halál vagyok. 
Csikszereda, 1920. X. 21. BORDÁS. 

Egy első polgárista fiu  mellé keresek fiatal 
embert, aki magánúton vizsgára előké-
szítené és kisebb irodai munkákra vállal-
kozik. Javadalmazás: koszt, lakás és fizetés 
megegyezés szerint. — Az állás állandó. 
Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit. 

TANITÓ URAK FK^ELTYÉBEI 
Vajna—Szabó-féle  ABC-és könyv — a 
fonomimikai  módszer elvei szerint — 
megérkezett s mig a készlet tart kapható 

a VÁKÁR könyvnyomdában Csíkszeredában. 
Ugyanott palatábla és előmeneteli napló ls kapható. 

Négy drb kut cementgyürü eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. :—: 

i 
• 

I 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre ée t e l c l n t e e m e g 

S Z É K E L Y ÉS 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 finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 32— 

UJ SZŰCS MŰHELY. 
Több éven át szerzett külföldi  tanulmányi 
utunkról haza érkeztünk és Csíkszere-
dában a Grünwald-fele  házban egy 
a mai kor igényének teljesen megfelelő 

S Z Ű C S M Ö H E L Y T 
nyitottunk, hói elvállalunk minden e szak-
mába vágó uj munkát, átalakításokat, ja-
vításokat és fejtöméseket.  Úgyszintén sző-
nyegek készítését. ízléses és jó munká-
val óhajtjuk a nagyközönség pártfogását 
megszerezni. — Kiváló tisztelettel: 

Bálint és Bernát, sziiesmesterek. 

Zeneoktatás! Elvállalom haladók tanítását, 
a legmagasabb kiképzésig, mindenféle  vonós 
hangszeren. Kívánatra házhoz is elmegyek. 

SeBtak Antal, Csikszereda, Mikó-utca 5. sz 
1-3 

Eladók gazdasági eszközök, szának ós 
szekerek Gözsy Péter csiksomlyói 
lakosnál. 

Eltávozás miatt különféle  bútorok azonnal 
eladók. Értekezni Gimnázium-utca 53. sz. a. 

Elköltözés miatt egy családi ház 
eladó. Cim a kiadóban. 

M e g l i i v á s . 
A r Hangya ' ' Nugyenyed fogyasztási  éa értékositó 

szövetkezete kötelékébe tartozó Csikszentmárton-
Csekefulva  és Vidéke fogyasztási  és értékesítő szö-
vetkezet 1920. évi n o v e m b e r hó 21-ón d é l u t á n 4 
órakor a községházánál 

1920. évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. §-a értel-
mében meghívatnak. Határozatképtelenség esetén a 
gyiilés november Ló 28-áu fog  megtartatni, mely te-
kintet nélkül a megjelent tagok számára, határozat-
képes lesz. 

NAPIREND 
1. Mult ÓV! (izlcteredményről szóló jelentések 

tárgyalásit. 2. Zárszámadások megvizsgálása és fel-
ment vény megállása. 3. .Mérleg megállapítása. 4. 
Tiszta jövedelemről vuló rendelkezés. 5. Az igazga-
tóság kiegészítése. 6 felügyelő-bizottsági  választása. 
7. Netaláni indítványok. 

1919. év december hó 31-én a tagok száma 266, 
üzletrészeinek száma pedig 47li volt; az év folyamin 
belepett — tag üzletrésszol: kilépett — tag — 
Üzletrésszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált évi mér-
leg a bolthelyiségbeu kifüggesztetek  ós mindenki 
altal megtekinthető, 

Kelt Csik szentmárton, 1920. évi augusztus 30-án. 

Aa Igaagatóaág, 



4-k oldal. C S I K I L A P O K 6 szám. 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás-nélküliek, sin -fogsorok, 
aranykoronák, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany ós kautschuk mun 
: —: kák átdolgozását készíti — 

Waczel Ferenc rogteclinikiis, Csikszereda 
(dr. Pál Gábor ügyvéd házában' 
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Értesítem a nagyérdemű közönségét, 
hogy m i n d e n s z o m b a t o n 
e s t e , a t é l i i d é n y a l a t t 

DISZNÓTORT 
rendezek. Minden egyes tor alkalmá-
val különbnél külömb sütemények lesz-
nek felszolgálva.  Kitünó asztali es 
fajborok,  pezsgők, likörök es sö-
rök állnak a mélyen tisztelt közönség 
rendelkezésére. — Kiváló tisztelettel 

VASS GÉZA, 7 
a BÜKABEST (HUTTER)-kávéliáz és Étterem berioií 

)) l" mentbolos sósborszesz m i n d e n e d d i g i t f e l ü l m ú l . 8-1.-, 

Értesítjük az igen tisztelt hölgyközönségét, hogy tanul-
mány utómról visszatértem s igy Csíkszeredában a Sör-
gyárral szemben levö. 1*1 árkus István-utca 3. szám alatt 

VARRODÁT NYITOTTUNK, 
hol pontoy ós jutányos árak mellett elvá'lalunk min-
dennemű női varrást, úgymint: kosztüm és ká-
bát keszitest, továbbá alakitásokat és fehér-
nemű varrást a legdivatosabb kivitelben. :—: 

U g y & a e t t t a s u l a î s í e i T e t e r t í i e k . 
A hölgyközönségszíves pártfogását  kérve vagyunk tisztelettel: 

S z ő k e Károlyné és P a l l ó s Etel. 

i 
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FOGORVOS | 
Rendel naponta délután 2—6 oraig. | 

Csikszereda, Mikó-utca 34. szára. ^ 

p i a ^ f r J f i ^ f r g i ^ f r g f i i l ^ f ^ 

É T T E R E M ÉS S Z Á I t ü O D f l  IWEGJÍYITÁS! 
luitHJmJ 

íá i iBiaa 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában, a Vigadóval átellenben lovö . :v£arasest i 

( S z o p o s ZDomolsos-fóle) 

S z é L l l o c L é u t é s é t t @ x » a . @ t 
átvettem s azt a mai nehéz viszonyokhoz mérten berendeztem, 
melyet 1920. evi november hó 4-en .csütörtököm este 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. 
ízletes etelek es jo zamatu tájborokról állandóan gondoskodva, 
valamint a pontos és szolid kiszolgálásról bizlositva a mélyen tisztelt 

közönséget, maradok kész szolgálattal 3 — : 
Házilag szőtt posztópréselés, ványolás és 

mindennemű r v ü a a f e s t é s , 
báli toillett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztitó gyüjtődemet megnyitottam 

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

G-yéir é s f ó i i z l e t  B r a s s ó 
Sv&ftk  < á B d ö r e 

CaiokrÁk atca 2. sz. (n volt c>i\ork«-gvârtiau). 
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J f l i l i n e z k y  A n d o r v e n d é g l ő s , Cs ikszereda . 

LsreiaitaBigjLMgrsiiGiw^ii^^ 

felveszett  egy lánckarkötő 
8 án délután, aki inegtalalia, ÖOO 
lei jutalomban részesül, ha átadju 

a Biro-fele  vendéglőben. : —: 

Árverési hirdetmény. 
A csendöreégi hadtest parancsnokság 

21454. számú és a brassói 8-ik esendőr-
ezred parancsnokság 8:140. azárnu ren-
delete alapján közhirré teszem, hogy 
folyó  évi november hó 17-én d. 
e. 11 órakor a csikszeredai csendőr-
ségi laktanyában tartandó nyilvános ár-
verésen árverés alá kerül 5 darab ló. 

A legtöbbet ígérő árverező a vétel-
árat 3 százalék hozzáadásával, melyet a 
bélyegilleték törvény 47. t.c. előir, azon 
nal lefizetni  köteles. 

Mercurea-C.uc, la 9 N'ov. 19:20. 
Csikszeredai csendőrszároyparancsnok. 

Locot. Stinghe. 

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

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

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébe! 
Van szerencsém a vásárló közönséget tisztclottcl értesíteni, hog^ 
Városház utca 4 szám alatt állandóan raktáron tartok 

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

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

Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel aT-oí 
S z e . a a . t 6 E r n ő , Z T ^ S Z J . V E K 

t.Mk.s/.ereda r. t. viiros korlátlnu íitilméróséuok üzletvezető e 
C s i k s z e r e d a , Városház-utca 4. szám (Régi postaépület). 
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r r ERTESITES C a i k 9 z e r ( í d í i é s v'déke nagyérdemű közönségét tisztelettel 
1 ertesitjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NYITOTTUNK. 
I S a l c t á r o n taxtVLnls: Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktuz-
helyeket. K é s z i t ^ i n l c n i © g : r e n d . e l é s r © épület-bádogos munkákat, 
fúrdóberendezéseket.  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 eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
28-SS 

Nyewrtctt Vákár könyvnyomdáján, Csttosseradttsa. 




