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A gazdák szervezkedése. 
Csíkszereda, dec. 10. 

A béke ratifikációjával  tniuden vonalon 
megindult a magyarság azerverkedése. 
Csupán a polikai szervezkedés késik 
még, mert a magyarság illetékes veze-
tői s maga a n- p nem lá'j i alkalmas-
unk az időt arra, bogy rezervált Tiaga-
tartásából kilépjen. Mindaddig mig a cen-
zura, a gyülekezési én egyesülési eza-
b dság korlátozása tar tós legfőképpen 
a közállapotok gyökeresen meg nem 
változunk, a i g lehrt a legteljesebb sza-
bad mozgást igénylő politikai szervez-
kedcsröl komolyan b^ezéin', bár kétség-
telen, liogy » magyarság bármely alkal-
mas pillanatban most már készen áll a 
politikai aktivitásra. 

Az eidélyi magyarság szervezkedési 
mozgalmaiból legfontosabb  szerep u gaz-
diknak. jutót', akik hosszú id" ó a 111 n 
den szervezkedés nélkü: teu -ietlenül 
á'lottak ;i háború követelte támadások-
kal szemben. Amint, Hore látható voi', 
b iköveueze -1 a termeies csődje, ineiy.'t. 
végveszéllyel fenyeget  az agrárreform 
mai kérlelhetetlen végrehajtása u?y cs 
abban az alakban, mint a kormány tör-
vényben ^s rendeletekben befektette. 

Agaidák mozgalmában kimagasló ve 
zelőszerep jutott uz E'-delyi Gazdasági 
Egyesületnek, mely kiterjesztette mükö 
deset a kapcsolt részek magyarsig.-tra, 
— igy a li máira is. De megmozdu tuk 
a maroatordamegyei gazdák is, akik a 
Fóldmives Szövetségben tömörültek. A 
székelyföld  gazdái tömegesen 1 pm k be 
a szövetségbe. HáromszokeD, Udvathe-
lyen éa Csíkban újra élednek a g*zda 
körök éa gazdasági egyletek, bizonysá-
gául annak, hogy gazdáink ön^uda'ra 
ébredtek, számolnak a helyzettel és véde-
keznek minden, a termeleat veszelyez-
tető akció ellen. 

Gyergyóban újraszervezték a gazda 
sági egyesületet, mely nyomban belépeti 
a marosiordai Fóldmives Sövetségbe. A 
szomszéd vármegyék gazdakörei egy 
másután alakulnak meg és csatlakoznak 
a magasabb szervezethez. A ciiki gaz-
dáknak nem szabad elmaradni, mert 
egységben az erő s a mai legválságo 
Fabb idő egyenesen megköveteli, bogy 
a beindított mozgalmat teljes erőnkből 
támogassuk. 

A töldmivelő nép nehezen mozdu1, 
mert alaptermészete a konzervativizmus. 
Mégis ki áll legközelebb hozzá, kihez 
bizalma van és akinek Bzavát megérti? 
A pap és tanitó. Rájuk vár az a szép 
és nemes, egyben nehéz feladat,  hogy 

gazdáinkkal megertesaék az idők hivó 
szavát s rábírják a szervezkedésre és 
helyes irányba vezessék őket. 

J '1 tudjuk, hogy a psp és tanítónak 
ezernyi elfoglaltsága  van, ők maguk is 
súlyos anyagi terhek alatt nyögnek, ne 
héz dolog tehát, hogy a társadalmi erők 
egyesítésének fárasztó  és legtöbbször 
liá ádatlan szerepét betöltsék. Töreked-
nünk kell arra, hogy helyzetükben ja 
vulás álljon be, meg kell adnunk meg 
élhetésüknek alapfeltételeit  s akkor ré-
mé,heijük, hogy a fa'u  népe megmozdu1, 
életre kelnek a gazdaköröli, a szövet 
kezetek éa olvasóegyletek, melyek a 
nemzeti megerősödés nagy célját szol 
gálják. A társadalmi erők egyesítésére 
kell törekednünk, hogy a mai jogbizony 
tnlnns^got a legteljesebb jogvédelem 
váltsa fel,  melyben érvényesülnek a? 
emberi jogok és rnp^niHpoíí'.a az egye-
temes demokrácia u jait. 

Mi a gazdáknak két erőteljes sajtó 
áll rendelkezésükre, az Erdélyi Gazda és 
az Rfd-lyi  Biraztla. E ket kiiünő szak-
lap i.-rtja öa>v,\- az erdélyi gazdák ha-
talmas szervezetét, közben tanítanak, 
felviiâgositunak,  tájékoztatnak, szóval 
mindazt nyuj'ják, mi az öntudatot fel-
kelti és ébrentartja. 

A csiki gazdak községenként ala-
kítsák meg újból a gazdaköröket, szö-
vetkezeteket, olvasóegyleteket és lép 
jenek be a magasabb szervezetbe, mely-
nek lapjait a tagságidij ellenében fog 
jak megkapni. A többi vármegye már 
elöl jár. Csikmegye gazdái nem marad-
hatnaU ei. Az ur nyílegyenes irányt inu 
tat. Egy percet aem szabad kéaleked 
nünk. 

Jorga. m o n d j a . 
Bukarest, dec. 5 Jorga lapja, a Neamul 

Uomanet-c, az erdélyi I irósági és közigazgatási 
rendszerről a következőket irja: 

— Azt hiszem, érdemes lesz felemlíteni  egy 
esetet, amely a nagyszebeni közönséget élén-
ken foglalkoztatja.  A kormány n"gy bírót és 
p"dig: egy főügyészt,  egy tanácselnököt és kél 
bírót áthelyezett. Mind a n°gyen .idegen" nem-
zetiségűek. Nem tutijuk, hogy;mi az oka az 
áthelyezésnek. L^het, hogy valami királyság-
beli fiatalabb  birá'i intrikája, akiket egyszerű 
járásbirákból táblai tanácselnökké neveztek ki. 
Valószínű, hogy ezeknek még vannak otthon 
jó barátaik, akiket uj „gyarmatainkon" elhelyez-
hetnek. 

Minket azért érdekel ez az Ugy, mert benne 
egy rendszernek a kifejezését  és megtestülését 
látjuk. A magyar rendőr alatt ezeket az em-
bereket előkptették volna. Most? A főügyész-
ből és az érdemes törvényszéki bírókból járás-
birákat csináltak és elhelyezték őket olyan kis 
városokba, amelyekről csak most tudtuk meg, 
bogy bíróságuk is van. 

El lehet képzelni azt az általános megdöb-
benést, amelyek az ilyen intézkedések keltenek 
ott, ahol hozzá vanuak szokva az emberek a 
birák, a hivatalnokok elmozdithatatlanságához. 
Es mit gondolhattak azok, akik azt látták, hogy 
ók nem egyebek a n ugy ok és rosszak kezében, 
mint játékszerek. Ezek az emberek itt hosszú 
ideje működnek, megtelepedtek, összekötteté-
seket teremtettek, volt hivatásuk és most egy-
szerre az utcára teszik, lefokozzák  őket. 

Meg vagyok győződve róla, hogy a konti-
nens legsötétebb sarkában sem történhetik meg 
ilyesmi. Az ilyen eljárással nem tesznek egye-
bet, mint gúnyt űznek az intézményekkel és 
az emherekkel. Azok, akiket érint, bizonyára 
azt fogják  tenni, amit méltóságuk sugall. Ami 
p̂ -dig minket illet, ebben a rendszerben csak 
közéletünk nagy veszedelmét láthatjuk. Ugyan 
ki fog  még állami hivatalt vállalni akkor, ami-
kor latja, hogy a nagyok kénye-kedvének, ba-
sáskodásának van kiszolgáltatva. Épp igy nem 
lehet indokolni azokat a közigazgatási újításo-
kat sem, F. mely eket ujabban behoznak anélkül, 
bogy azok valóban is visszaesést jelentenek. 
Kezd már bosszantani és zavarni bennünket az 
idegenek m-gvető tekintete és aggodalommal 
kell tekintenünk a jövő elé, amelyet a legsö-
tétebbnek látunk, ha ezen az uton haladunk. 

Katasztrófa  lenyeieü Románia mszöpzdasáfiáL 
A Dimineaţa vezércikket ír ezen a címen: 

.Nagy és közeli veszedelem". A királyságban 
a parasztság már nehezen szánja rá magát, 
bogy munkába menjen. A mezőgazdasági tevé-
kenység az egész évben nagyon lanyha és gon-
datlan volt és a mint a hivatalos adatokból 
kitűnik, a megművelt földterület  alig tette ki 
a tavalyinak 7—8 százalékát. Sokféle  oka van 
ennek az állapotnak. Elsősorban a bizalmat-
lanság, a birtokbahelyezések késése, a párthar-
cok gyűlölködő uszítása a nagybirtokosok ellen, 
a parasztság birtokhoz juttatása minden szer-
vezés nélkül. 

Mig a német megszállások alatt megszokta 
a paraszt a fuvarozást.  A vasút leromlásával 
ez csak fokozódott.  A leu leromlása, a mező-
gazdasági cikkek megdrágulása hozzájárult, 
li'-gv a paraszt Bokát keressen és elkényel-
mesedjék. 

Ugy gondolkozott, hogy amig szántott-vetett, 
földhöz  ragadt szegény volt es termését potyán 
adta. Most a ig dq'gozik s tele van pénzzel. A 
fuvarozás  és a kereskedes jobban fizer,  mint a 
szántás-vetés. Hiába magyarázzák neki, bogy 
előbb utóbb olcsóbb lesz a mezőgazdasági ter-
mény ára, a vasút megjavul és akkor a fuva-
rozásnak vége. O csak máról holnapra él, ma-
maligát eszik, pénzt gyűjt s fütyül  a többire. 

A nagybirtokosság tájékozatlan. A politiku-
sok valóságos hajtóvadászatot intéznek meg-
nyerésükre és az ő tevékenységük ÍB a válasz-
tási harcokban merül ki. S minek dolgozzék ő, 
ha azt hallja, hogy földje  többé ugy sem as 
övé. A paraszt pedig egyáltalán bérért sem 
akar dolgozni az uraságnak, mikor a fejébe 
verték, hogy 6 lesz az ur és a tulajdonos. Hi-
szen azzal töltötték meg szűk koponyáját, hogy 
a föld  az övé, tehát megalázó neki az araknál 
dolgozni. Nagyon szép dolog az emberi méltó-
ságot fokozni,  de csak az esetben lehetne • 
mi parasztjainkkal igy bánni, ha sservexve éa 
előkészítve lenne a nagybirtokosság helyének 
elfoglalására.  Mindaddig azonbao, amig es ntnes 
meg, w ország rémes katasztrófa  elé kerUlhet. 
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A politikai pártok megmérgezték a paraszt-
Bág lelkét. Bűnös propagandát iiztek és óriási 
felelősséggel  tartoznak a mai állapotokért. 
Benki sem vitatja, bogy a parasztot földhöz 
kellett juttatni, de szabad volt-e ezt olyan el-
hamarkodott módon csinálni, hogy az ország 
jó gazdasági rendjét fölborítsák  ? Ha a vetések 
csak 8 százalékát fogják  elérni a tavalyinak, 
könnyű belátni, hogy miféle  örvény felé  köze-
ledünk. 

Ha nincs kivitel, a valuta még jobban le-
romlik és a drágaság fantasztikus  magasságot 
fog  elérni. A parasztot ugyan nem nagyon 
bántja, hogy mi fog  következni. Hogy nem lesz 
kivitel, a városoknak s iparvidékeknek nem 
lesz mit enniök, hogy a valuta csökkenni fog, 
mi köze neki hozzá? A parasztok által felhal-
mozott pénzmennyiséget,,a királyságban két és 
fél  milliárdra becsülik. Ők tehát a háború után 
annyit zsaroltak össze, bogy nem félnek  töhbé 
a szegénységtől Sőt, ba drágulnak a mezőgaz-
dasági termények, ez is csak az ő előnyük. 

Szabó Jenő irodalmi estélye. 
A Vigadó nagytermét zsúfolásig  megtöltő, 

nagy közönség érdeklődése mellett tartotta 
meg Bzombaton, december 4-én irodalmi es-
télyét Szabó Janó, az „Erdélyi Irodalmi Tár 
Baság" rendes tagja. Örültünk, hogy az ország-
szerte jóhirnevü poétát személyesen is meg-
ismerhettük s hogy bemutatkozásával váro-
sunk nem a legelevenebben lüktető irodalmi 
életébe eseményt hozott. 

Szabó Jenő, mint költő, nem tartozik a 
párisi emlőkön táplálkozó fiatal  poéta nemze-
dékhez. Tompának, Petőfinek,  Aranynak, a 
nagy magyar klasszikusoknak tanítványa, az 
igazi magyar népicB és nemzeti iskola hivatoit 
régi munkása. Poémái Baját lelkén átviharzott, 
nagy, emberi szenvedések mélységeit s az em-
beri reménységek magasságait járják. Azért is 
tnd néhol olyan. megható, lélekbemarkoló, 
melegszívű lenni. Érzéseinek, mondanivalóinak 
a megfelelő,  mindig egyszerű ós mégis mű-
vészi, nemes bájjal áthatott kifejezését  könnyen 
találja meg. 

Legújabb költeményeiből mutatott be né-
hány komoly tárgyút — melyek közül a .Dal 
az Uporvárról* c. lapunk jövő számában közöl-
jük!— s a végén egy tréfás  verssel (Az eger") figu-
rázta ki magát. — Felolvasásában á két ellen-
tétes irodalmi és művészeti irányzatról, a ro-
mantikáról és a verizmusról szóló, népszerű 
stílusban, röviden összefoglalt  megjegyzéseit 
mondotta el. Az ideálizmus szolgálatában átló 
romantikával szemben elitéli a verizmust, m>:ly 
irányzat — azzal a jelszóval, hogy az iroda 
lomnak és művészetnek a valóságos életet kell 
visszatükrözni, ugy, amint van: mosdatlan és 
fésületlenül.  — témáit az erjesztő gödrökben 
keresi meg s az ott talált rothadást rakja fé-
nyes tálcára. A durva érzéki életet nem »z 
esztétika törvényei alakítják éB tartják fenn, 
az irodalomnak és művészetnek pedig csak 
esztétikai törvényei vannak. Nem irodalom és 
nem művészet az, amelyiknek egyetlen tárgya 
az erotika éa egyetlen célja a nemi Bztimuláció. 
A magasabbrendü ízlést halálos utálattal tölti 
el az alacsony szenvedélyek és állati indula-
tok szakadatlan, rimbeszedett tobzódása. Mi 
nek azt festeni,  a mi alacsony, extravagans és 
csúnya? Úgyis van belőlük elpgl Irodalomnak, 
művészetnek az a feladata,  hogy az állatem-
berrel szemben a szellemi-embert segítse 
diadalra jutni. — A közönség tetszése kisérte 
végig az „ütott-kopott, öreg poéta" minden 
figyelmet  lekötő előadását. 

A műsor változatossátételében közremüköd 
tek még: Páli Stndor VIII. oszt. főgimnáziumi 
tanuló, aki Szabó Jenőnek „Az öreg minoritá-
ház" cimü szép költeményét szavalta el ha-
tásosan. Azután Albert István, Franck Miklós, 
Sprencz György és Székely V. Károly nagy 
sikerű és megújrázott vonós négypsükkel 
nyerték meg a közönség tetszését. — Végül 
a szeredai és somlyói fiatalság  egy — Tompa 
Mihálynak „Az árvalányhajról* irt népregéjé-
ból alakított — fonójelenetet  adott elő, melyet 
egy kis kalamitás zavart meg, mikor a füg-
göny Bemmiképpen sem akart legördülni. Egyéb-
ként Ügyesen rendezett, azép szines kép volt. 

Kívánjuk, hogy bzabó Jenőt, körútjának 
twábbi megállóhelyein Is jósiker kisérje, ket-

tős szándékát: a magyar Irodalmi életnek 
ezekben a nehéz időkben való ébrentartását 
és az ő kilenc tagu családjával megosztott, 
sanyarú poéta-sorsának enyhítését illetőleg. 

t—e. 
Á t • m» 

Áron, a góbé, békén szántogat... 
Ekéje mellől az erdőre lát, 
Rigó füttyenti  onnan rá dalát.... 
Igy törte itt a termő hantokat 
Apja, ükapja ezer éven átl... 

Betűvetésből nem tud tán sokat, 
De beszélni a földdel  megtanult! 
A szent göröngyön sóhajtott a mult, 
Száz rege bontott rozzant sírokat 
S szivén régi gyászok hamva hullt. 

Hej, régi gyászok!... Szennyes csordanép 
Dögvészes árja földjén  rohan át — 
Idétlent szülnek a rémült anyák — 
S amerre véjben tipró lába lép, 
Hoit népek sírján ínség ver tanyát.. 

Keletokádta vad mongoltatár 
Országok hamván vérrel ver sarat — 
Halá'raagot vet és halált arat — 
Bus temetővé roskad száz batár. 
De él a Bzékely éa erős marad 1 

De él a székely 1 Es virul e föld  1 
Az ós barázda gazdagon terem — 
Hozzá gyökérzi csodá« szerelem 1 
Uj áldást rá az Ég kegyelme költ 
Verejtékvivtn, áldott kenyerwn I 

Hej, régi gyáBzok !... Tul a Marmorán 
Újult birokra megmozdul kelet I 
Uj riadó zug a világ felett 
S a székely kard a diadal Borán 
A reszkető nyugat reménye lett!... 

Oh, hányszor üt még orvul rajta itt 
Nehéz csapás, hogy földig  verje le I 
Sobét elnyomja, vánszorog vele — 
Véresre marji dacos ajkait, 
De gyáva jajazó nem volt kenyere 1... 

S hej, régi gyá-zok I Hmyszor keresett 
Osztályt a testvér véres vad vitán I 
A gyűlölet már nem is hal ki tán !... 
Ş a hősök népe még el nem veszett, 
Él, mint a fenyves  fönn  a Hargitán I... 

Él I... Él a vér^n váltott kenyeren! 
Os tűzhelyére Eg oltalma száll I 
Szánt, veteget, meg uj rendet kaszál — 
S e halhatatlan, örök szerelem 
A földdel  együtt a ti.ikra száll!.... 

Áron pihen... Az ekéből kifog... 
Deres haját friss  szellő lengeti... 
S egy büszke érzés ugy melengeti: 
Ez a rög itt az istenadta jog 1 
Ez a vas itt a szabadság neki I... 

S amíg a nap leszáll a domb mögött. 
Csak simogatja ekéje vasát.. 
S jövőjét jósok bárhogy olvassák 
Mig apja földjén  zúzhat egy rögöt, 
Nem fogja  tudni, mi a szolgaság 1. . 

Bzabó Jenő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Bombamerenylet a román szená-

tusban. Bukarestben a szenátus szerdán dél-
után tartott ü'ésén a teremb n bomba robbant 
fel,  mely megölte Radu Dnmeter nagyváradi 
görög katho'iku* püspököt, Ciorogaru szintén 
nagyváradi püspököt és Oreceanu igazságügy-
minisztert. A hatalmas robbanás megsebesítette 
Coanda tábornokot, a szenátus elnökét, Valeanu 
közmunkaügyi minisztert, Christea Miron és 
B ilán metropolitákat, Dumitrescu szenátort és 
még többeket. A nyomozás folyik,  ujabb rész-
letek még nem érkeztek. 

— Beváltják a bonokat A pénzbevál-
tás alka1 mával kiadott bonokat december 25, 
26. és 27. napjain váltják bo. A beváltási 
kulcs 1:3 50. Ez a rendelet véget vet a három 
hónap óta tartó bizonytalanságoak. Kínosan 

Ihat az a rendelkezés, hogy a beváltás éppen 

Karácsony ünnepeire esik, holott a beváltást 
egy pár nappal előbb vagy később is megle 
hetett volna ejteni. Érthetetlen az aránykulcs 
megállapításának a módja is, mert mindenki 
arra volt elkészülve, hogy a 40°/o-03 bonok 
beváltása szintén 1:2 arányban történik, amint 
az első beváltásnál általánosan megállapitta-
tott. A beváltási rendelet már megérkezett 
a kolozsvári pénzügyi államtitkársághoz. 

— Halálozások. Vajkai és Kereszti Mol 
nár Leontin budapesti ny. tanítóképző intézeti 
tanárnő Budapesten meghalt. Elhunytban özv. 
Élthes Jakabné t .sivérét gyászolja. 

— dr. Tamás Lázárné a napokban váro-
sunkban elhunyt. 

— Csikmegye az Erdélyi Gazdasági 
Egylet gyűlésen. Az Erdélyi Gazdasági Egy-
let d'-cember 5 én Kolozsvárt közgyűlést tar-
tott, melyen a,csíki gazdasági egyletet dr. Pál 
Gábor és dr. ÉHhis G ula, a gyergyói gazda-
sági egyletet Ágoston Ágoston képviseltek. A 
közgyűlés az agrárreform  ellen határozati ja 
vaelatot fogadott  el, melyet küldöttség visz a 
királyhoz és a kormányhoz. A közgyűlés rend 
kivül impozáns megnyilatkozása volt az erdélyi 
gazdáknak. Gazdáinknak ajánljuk, hogy lepje-
nek be a kolozsvári Erdélyi Gazdasági Egy-
letbe és a marosvásárhelyi Földmives iSzö 
vetségbe. 

— Az Iparos Nőegylet műsoros es-
télye. A csíkszeredai Iparos Nőegylet Kará-
csony másodnapján tánccal egybtkö.ölt mű-
soros estélyt rendez, melyen értesülésünk sze 
rint a legjobb műkedvelők működnek közre. 
A próbák lázasan folynak-  A műsoros estélyt 
a közönség figyelmébe  ^ján'juk. 

— A pápa megengedte a magyar 
püspökök esktíteteiet. Majlath püspök, aki 
a Romániához csato t területen levő magyar 
püspökök megbízásából Goga Oktaviánnal tár-
gyalt, majd audiencián volt a királynál ts. 
most Rómában időzik, hogy a pápától enge 
délyt kérjen a magyar hűségeskü ŝ mmiss> 
nyilvánítása és a román hűségeskü letétele 
tárgyában. Amint Rómából jelentik, Majlátii 
püspököt a páp-k hosszabb kihallgatáson fo 
gadta s meghatalmazta, hogy a béke ratifi 
kálása után az összea magyar püspökök te 
gyék IH a román kormány által kivánt hűség 
esküt. Az eskü letételével számos nag\fonto> 
ságu kérdés nyer megoldást: igy a felekezet, 
iskolák bizonyítványainak végérvényessege, 
amit a kormány tudvalevőleg az eskü leteie 
létól tett függővé. 

— A vadászt&rsulat tagjainak 
figyelmébe.  A hadsereg paracc3nok 
ság legújabb intézkedíse szerint, va-
dászfegyver  tartására engedélyt csak 
az illetékes hadtes'parancsnoksag adbat. 
Ez okból a kerületi rendórprefekturá-
hoz beadott kérések vissza lettek uta-
sítva. Illetékes helyen való interven-
ciómra azon felvilágosítást  kaptam, hogy 
maga a társulat kérje hivatalosan tag-
jai részére a fegyvertartási  engedélyek 
megadását. Minthogy a visszautasított 
kérések meilékleteit nem áll módunk-
ban megszerezni, ezúton felkérem  a 
társulat azon lagjdit, kik fegyvertartási 
engedélyre reflektálnak,  szziveskedje 
nek az illetékes rendőrhatóságtól vagy 
községi elöljáróságtól személyszonos 
sági igazolványt beszerezni, továbbá 
román nyelven irt nyilatkozatot adni, 
melyben kötclezőleg kijelentik, hogy a 
fegyvert  csupán vadászati célokra hasz-
nálják, azt senkinek ki nem kölcsön-
zik. Ezen okmányokat kérem a lehető 
ség szerint pár napon belül Bartha 
János titkárhoz benyújtani. 

Balogh Géza, elnök. 
— A Zord Idők a marosvásárhelyi Ke-

mény Zsigmond Irodalmi Társaság tulajdonába 
ment át. Szerkesztői Berde Mária, Molter Ká 
roly, Dékáni Kilmán és dr. Hajdú István let-
tek. Az értékes félhavi  szemle karácsonyi 

> száma már aaitó alatt n n 
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— Uj vármegyei főjegyző  Székely-

udvarhelyről jelentik, hogy Biró Dénes tb. 
főszolgabírót  — kinek végleges kinevezése 
iránt már elót- rjesztés történt — a vár-
megye prefektusa  a vármegyei főjegyzői  teen-
dőkkel megbízta és szolgálattételre t-creodelte. 
Biró Dénes, mint igazságos és nagy közigaz-
gatási tapasztalattal rendelkező tisztviselő is-
meretes. Megbízása annál jelentősebb, mert 
jelenben az alispánt áüas is üresedésben van 

— A nőegylet összejövetelei. A csík-
szeredai Iparos Nőegylet választmánya elha-
tározta, hogy az egylet tagjai részére minden 
i-ütörtökön este társas összejövetelt tart, 
K.elyeu a nőket érdeklő hasznos dolgok fog-
;;ak megvitatás alá kerülni. Az első ilyen tar-
tás összejövetel december 10 án este 8 órakor 
j^z az Ipartestület Kaszinójában, melyen Ba 
tzoui Károlyné fog  szabad elóadast tartani. 

— A gyergyói gazdasági egyesület 
ujraszervezese. C.sikmegye Gyergyóvidéke-
i ek gazdasági egyesü't-t^ november hó 28 án 
ajraszerveztetett. — Az egylet elnökéül Köllo 
iginc^o: vá'asziották m-ig, ki melleit kitálo 
i sztikar foglal  helyet. 

— Meheszeti zsebnaptár. Gál Imre mé-
hészeti felügyelő  ez évben is kiadta a méhész 
^azdak zsebn iptarát. A zsebnaptár tartalmas 
es valtozatos, inelyre minden méhésznek elke-
rülhetetlen szüksége van. A naptárra felhív-
juk méhészeink figyelmét.  Senki se mulassza 
el beszerezni. Ára 8 lei. Kapható Csíkszereda 
bati Vakár üzletében. 

— Borüzlet. Az Aranyos es Szamos men 
ten az uj borarak G—12 lei kőzött mozogtak. 
A pénzkrizia megállította az üzletet. M >ros 
menti borok iránt bukaresti c.igek érdeklődtek. 
M illigiiud fokonként  -10 bauis alapon, Pénz-
ijiány miatt a vasár elmaradt. A termelők tart-
j ik. az uj bort tavaszig. 

— Megszűnt az Uj Világ, A Keleti Új-
ság irja: Par nap óta már nem jelent meg a 
Ájrmányzótanács szárnyai alatr. alakult Uj 
Világ cimü magyar nyelvű napilap. J) ideig 
N tgyszeb-fnben  adták ki, később Ko'ozsvarra 
Költöztették át és nagyobb apparátussal akar-
tak dolgozni. Bukásában cs ik azt lehel cso-
dálni, hogy még ennyi ideig is fenntarthatta 
magát. 

— Magyarország megszállási kara. A 
jóvátételi bizottság vasúti bizottsaga, a meg-
szállás idej n elszállított vasúti anyag ügyét 
megvizsgálta. A Magyarországot ért karok 
összege vasúti anyagbau meghaladja a 80 mil-
i.ardoi A bizottság a magyar részről beszer-
z i iratokkal Bukarestbe utazott, bogy a ro-
mán kormánnyal a tárgyalásokat megkezdj*. 

— Előre helyett Világosság. A brassói 
szociáldemokrata-part lapját, az Élőrét a ha-
tóság betiltotta. A lap most újból megjelent, 
de cime Világos.-ág lett. 

— Visszajön egy amerikai .a agyár 
község. Klevclandi jelentés szeriül az ottani 
Rossuthlajosfalva  lakossága elhatározta, hogy 
visszavándorol Magyarországba és ott Cegiéd 
mellett Ujkossuthlajosfaivát  fog  alapítani. A 
visazavándorlők aui^rkai faházakat  hoznak 
magukkal és teljes berendezéseket, ugy, bogy 
ru uj telep a legrövidebb időn belül készen 
lesz. 

— Nagy tűzvész Száazrégenben. A 
Fiászrégeui vasúti állomástól pár meternyire 
épült „Magyar F.:keresked-lmi Részvénytársa-
ság* hatalmas fakitermelő  telepe valószínűleg 
a vooat kipattanó szikrájától tüzet fogott  és 
tóbb millió kárt okozott A kivonult maros-
vásárhelyi é6 pzomszédságbeli tűzoltók a tüzet 
óriási erőfeszítéssel  tud ák c-ak lokalizálni és 
hikerüít a telep egyré->zét több ezer vaggon 
faanyaggal  megmenteni. A kár igy is óriási. 

— Köszönetnyilvánítás. A csiksz»ut-
raárton—eseketalvi iparos ifjúság  kosaras tánc-
estelyén felülfizettek:  Dobos Sándor 20 lei, 
Manchner Tivadar 12, Erőss Béla. Sintha 
M iz^s, Hadnagy IgnácznA, Szőcs J ino?, B ir-
tok Pal, Bodó Dávid, Jártó László, J mea 
Béla, Darvas Károlyné, Kömény luván 10-10. 
Kömény József,  H son Gheorghu, Szócs Sán-
dor, Vuress András, Ambrus Lajos, G\örgy 
Adam, Nagy Antal esperaf,  Darvas Gábor, 
Nagy József,  Guzman István, Knbdebó Ferenc, 
Dániel Mátyás, tíaál Veronika, Veress I onka, 
K'lmovszky András, Gaal «János, Hadnagy Já-

nos, Gothard Rozika, Incze Vilma, Veress 
Erzsike, Veress Gizella, Bodó AgoBton, Bodó 
Denesné, Bodó Dénes, B rtha András, Boga 
Annuska, id. Gergely Lajos, Gaál Lajosné, 
Borcsa József  5 5. Hozó nővérek, özv. Sárosi 
Antalné 4 4, özv. Majos Líszlóné 3. Pascu, 
Füstös Károly, Béree János. Bardócz Ignácz, 
Salló István, özv. Ferenczi Sándorné, Albert 
Dánielné 2-2, Amira Jánosné, Hajdú Gábor 
11 lei. A nemesBzivü felülfize  ök fogadják  a 
rendezőség hálás köszönetét. 

— Javul a magyar korona. Báró Ko-
rányi, magyar pénzügyminiszter egy bécsi lap 
munkatársa előtt nagyfontosságú  kijelentést 
tett. Kijelentésében rámutat arra, hogy a ina 
gyár korona zürichi árfolyama  tévedésbe ej-
tette a magyar viszonyokkal nem ismerőd kül-
földet  az ország valutájának erejéről, ezért 
előkelő külföldi  pénzemberek jártak Budapesten 
s az ország több helyén e meggyőződtek a 
magyar valuta értékéről. Ezért a korona értéke 
napról-napra erősen emelkedik s ez a körül 
mény Magyarország költségvetését milliárdok-
kal javítja meg. 

— Gabonaárak. Aradon: 100 kg-ként a 
buza 260—280 lei, árpa 130-140 lei. mor-
zsolt tengeri 130—150 lei, nullásliszt 450—600 
lei, főzóltszt  400 - 450 lei, kenyérliszt 300- 3501. 

Marostordáhan a gabonaárak piaci ár*i vál-
tozatlanok : buza 100 kg ként 350—400 lei, 
(20 literea vékánként 60 N) rozs 300 lei, 
tengeri 120-150 lei, árpa 120—140 lei. zab 
80—120 lei, bab 120—150 lei, széna 50 lei. 

Kolozsváron a buza 350—450 lei, rozs 300 
lei, arpa 130-180 lei, zab 100 -130 lei. 

— Az ev legnagyobb kulturális szen-
z á c i ó j a lesz az Ellenzik 1921. evi naptára, 
Erda.y kincses kalendáriuma. Erdélyben ilyeu 
ügyesen szerkesztett, haszaos tudnivalókban, 
értékes és érdekes irodalmi és tudományos 
közleményekben ilyen gazdag kalendarium még 
sohasem jelent meg. Minden foglalkozás,  min-
den társadalmi osztály feltalálja  benne, ami 
szükséges számára. Ezenkívül valóságos gyűj-
teménye az érdekes olvasmányoknak. Kü'ön 
erteket képvisel a közgazdasági rész. amely 
Erdély egész iparáról, gazdasági életéről, min-
den számottevő vállalatáról nyújt összefoglaló 
áttekintést. Azok a vállalatok, amelyek eset-
leg még nem közölték a naptár kiadóhivata 
Iával vállalati adataikat, most már csak ugy 
lehetnek biztosab felvételükben,  ha táviratilag 
kérik a beiktatást és közük a szöveget. Az 
Elleuzék rendes évi vagy féleVi  előfizetői  in-
gyen kapják az értékes müvet. 

— A posta teljes kártaritest ad min-
denfele  könyve l t küldemonyek elvesz-
teso avagy csonkítása eseten. A postá-
ig izgatóság mu t bó lí) én kelt 35633—1920. 
számú rendele.évei ujjólag figyelmezteti  az 
összes érdekelt postai személyzetet, hogv a 
pos'ára adott küldeményekre a legtiagyoSb 
gondot forditsauak,  mivel hegy a had állapot 
megszűnvén a posta igazgatás a szabály 6zerü 
kárteriléseket megadja, ha a felszólalások  a 
postai küldemények leiadásától 6 hónapou be-
lül megtörténnek. Ennélfogva  most már csak 
a közönségen múlik, hogy az annyira bevált 
csomagfurgalmat  ujjólag igénvbe veRzi-e — 
amely egyedül hivatva van arra, hogy a mai 
nyomasztó és már-mur elviselhetetlen drágasá-
gon enyhítsen. 

— Kolozsváron és Brassóban magyar 
konzulátus lesz. Btró Ambrózy Lajos a 
külügyminisztérium elnöki osztályvezetője egy 
hitlapirón>k a következőket mondotta: — A: 
volt ellenséges államokkal rende* diplomáciái! 

'viszonyunkat csak akkor fbgjuk  felvehetni,  ha" 
báro n nagyhatalom » békét ratifikálta.  Azt re-
méltük, hogy Iiomá-ia m^g a három uagyba-
talom által való ratfi'-ác.ó  elő t fog  de facto 
képviselőt, ideküldeni, akinek számára megad-
tuk az agreemet, arait a mi de facto  képvise-
lőnk számára a bukaresti kormáuytól mi is 
megkaptunk, de a román képviselő még uem 
érkezett ui'-g. Hojy mi az oka, arról nincs tu-
domásunk., Magyarország konzulátusok felállí-
tását tervezi Kolozsváron, Brassóban, Pozsony-
ban, Káseán, Z igrábban és Fiúméban. 

PALATÁBLA 
bármily mennyiségben kapható, Vákár L 
könyvkereskedésébe Csíkszeredában. 
Eladó Csíkszeredában, 

a Hargita utcában egy épületes bel-
sőség, melyben jelenleg jó menetelU 
korcsma van. Értekezni lehet B e k e 

Ágoston tulajdonossal Csíkszeredában. 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok, 
aranykoronák, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany és kautschuk mun-

kák átdolgozását készíti :—: 

WUCZBI Ferenc foiteUns,  Csikszereda (dr. Pál Gábor ügyvéd házában). 

„Ottilia" mentholos sósborszesz 
minden eddigit felülmúl.  10_15 

Csehszlovákiából és Németausztriából a kő-
vetkező áruk érkeztek raktárunkra: 

Franckávé, Cseh cihoria, I-a Federweiss 5/c, 
Nalalcali darabos. Vaspor gránátokban, Vaspor 
darabos (vasöntödék reszére), Falzöid, Okker, 
Vaslakk, Chlormész, Paplrspárgá, Üres zsákok, 

Naftalin,  Glaubersó, Gyümölcsíz. 
Bővebb felvilágosítás  irodánkban nyerhető 

Erdélyi nyilvános raktár részvénytársaság 
Brassó, Vasut-utca 45. szám. 

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

Gyáitja az „Ottilia- Vegyészeti Gyár R. T. 
Marosvásárhely. 12—16 

3'VX2&&S8 S á l t S O l He. í 

5 
FOOOEVOS í Rendel naponta délután 3—6 óráig, w 

^ Csikszereda, Mikó-utoa 34. seim 34. SEam. | 

Fordítások román és n i e t nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) romén vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok található. — 

2«£a,3rer J á n o s , főgimn.  tanár, 
volt t-irveoj-síokt rtiuău ís német hiíc* tolmács. 

— Köszöne tny i lván í t á s AliuJazokuali, kik íulejt-
hetetlen jó feleségem  temetésén megjelentek Ü ezzel 
mérhetetlen fájdalmamat  enyhíteni Igyekeztek, ezutou 
isoadok hálás kOuAoetat. Dr. T A M i S LÁZÍLBU 

I Házilag szőtt posztópréselét:, ványolás cs 
mindennemű r i o l i a f e s t é e , 

báli toillett, piplan, függöny  és kézimunka 
tisztito gyüjtődemet megnyitottam 

h a r s a i S á n d o r 
divatáru-üzletéhen Csikszereda, Főtér. 

G y á r é s fö-Ciziet  B r a s e ó 
S v a a f c  A a & e s » 

Cslokrák-mca 2. sz. fa  volt cukorka-gyárban). 
S5-28 
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Eladó Csíkszeredában, a Vár-ntci 19. szám 
alatt levő 8 szobás kőház, gazdaBági épü-
letekkel és két befalazásra  is alkalmaB uj 
Meidinger-kályha. — Értekezhetni Vár-utca 
17. b. Bzám alatt. 3— 

15. szám. 
1920. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikcsicsó közbirtokosság eladja Csik-

csicsó községházánál 1921. évi január 
hó 14 én délelőtt 9 órakor kezdődő 
árverésen a Csikvármegye Csikcáicsó 
községe határában levő „Szeges" dűlő 
nevü erdejének mintegy 35 kat. hold 
területén 2100—1914. kgb. szám alatt 
kihasználásra engedélyezett álló luc-
fenyő  faállományát. 

A vágás területe a madéfalvi  ország-
úttól 8—9 kilóméter, a madéfalvi  vasút-
állomástól pedig szintén 8 - 9 kilóméter 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
tOrzsenkénti bemérés szerint 16214 drb 
6602-370 m' bruttó, 808 719 m' kéreg 
és csúcs és 5633 087 m* kereskedelmi 
célra alkalmas nettó haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 332352 korona (168176 
Lei) bánatpénz a kikiáltási árnak 10'Va. 
Kihasználási időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a Cáikszépvizi járási erdögond 
nokságnál rendelkezésre állanak. Az er 
dőgondnoksngnál megtekinthető a rész-
letes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek, utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zártajánlatok a szóbeli arve 
rés megkezdése előtt az árverező bizott 
aág elnökénél nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiirandó s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  teljesen ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Csikcsicsó. 1920. évi december hó 
5-én. 

Búzás József, 
birtokossági elnök. 

Hirdetmény. 
A 16-os Vadászezred az érdekeltek 

nek tudomásukra hozza, hogy e hó 
15 én délelőtt 11 órakor három ló 
árverés alá kerül, az érdekeltek a 16 os 
vadászezred gazdasági hivatalnál jelent-
kezzenek. 

(ss) Efstatiade  ezredes, 
ezredparancsnok. 

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

S Z É K E L Y ÉS R É T I 
Krdélyrészi Bútorgyár R.-Tarsa-
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. se— 

Községi elöljáróságok figyelmébe. 
Pénztári naplók már elkészültek és 
kaphatók Vákár könykereskedésében. 

Eladó 100 drb Első Csikszeredai 
Faáru Bútorgyári részvény. 
Cim a kiadóhivatalban. 2— 

Eladó 1919. évben szüretelt 650 
liter küküllőmenti bor. EíIiEÍ4-

Román-magyar és magyar-román 
fordítások, 
készítését elvállalom. Ifj.  Nagy Ödön, Csík-

szereda, Hargita-utca 15. szám. 2—9 
Otthon vagyok minden délután 2—5 között. 

Hargita utca 12. ház 
szám alatt egy gyer-

mekkocsi (fekvő  és ülő), egy diófa 
ruhásszekrény, 1 boros hordó 108 

literes, egy javításra szoruló zongora. 

ÉRTESÍTÉS. 
Van szerencsénk értesíteni Csik-
vármegye gazdaközönaégét, hogy 
a mai kornak teljesen megfelelő 
gőzerőrei berendezett 
^ C s u l s m - o t 

szereltünk fel.  Elvállalunk min-
dennemű gabonának, kukori-
cának őrlését és darálását. Kí-
vánatra a lisztet szitálva, vagy 
szitálatlan készítsük, a hogy a 
gazdaközönség azt követeli s az 
őrlést a lehető leggyorsabban tud-
juk eszközölni bármikor. Becses 
párfogásukat  kérjük tisztelettel 

Sk&EGZ AWBEÁS és EIAÍ 
gepeszek, 2—3 

G e i l i s o m l y ó " V á r d . o t f a , l - v a 

v 

s 
o 
o o o o 

8 
o 
o 
o 
o 
o 

8 

Egy félfedelü  es egy futó  kocsi 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. — 
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HIRDETESEK:::: 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek és felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

1 r 
Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébel 

Van szerencsém a vásárló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház utca 4. szám alatt állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96°-os finomított  szeszt, az összes rum és legkiválóbb likörfélé-
ket, valamint kisiistön 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 41-ÓS 
w l . Á b o r - , s £ r - á s s z e s z -

W ^ i O t ^ i i b U n a g y l e e r e s l e e cLé 3 © 
Csíkszereda r. t. város korlátlan italméróséuek üzletvezetője 

Csikszereda, Városház utca 4. szám (Regi postaépület). 

ÉRTESÍTÉS C 9 i k 8 z e r e d a é s v ' d ® k e nagyérdemű közönségét tisztelettel 
1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szám alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N Í I T O T T U N K . 
I f c a l c t á x o a i  t a r t l i r L l s : : Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktüz-
helyeket. 3 £ ó e z l t \ i n l £ r a e g r e n d L e l é s r e 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 Bzives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
ao-88 

Vfrai»tott  Vákár kfiByvayocndájibaa.  CüikusredábM. 




