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A magyar szervezkedés irányai. 
Irta: dr. Granpierre Egg>'-. 

A január 9-en tartott eiukcszitő 
értekezlet előkészítő minőségének meg 
felelően  a magyarság poli;ikai céiklil 
zése kérdéseben a Romániához csatolt 
terület egész magyarságának kiküldöttei 
vei megtartandó alakuló gyűlésre bizta 
á döntést. Ugyancsak az alakulogyüles 
tog határozni a politikai akiivitaa esz-
közeinek kérdéseben is. Az Ugyun ket 
ségtelen, hogy a politikai szervezkedem 
már önmagában aktivi;ás. L)j ketaeg-
telen az is, hogy ez a leped meg nem 
jelenti a parlamenti aktivitás igénybe-
vételének elhatározását. E inek tárgya-
lása ma még nem is időszerű. Nn.c-
Bemmi oly konkrét körülmeny, aui-.-ly 
már most szükségessé tenuo ennek a 
kérdésnek bővebb taglalását, unnál ke-
vésbé, meri a parlamenti akti vitae, a 
lepes tárgyi előfeltételei  sincsenek meg. 
A nini hiauyua eo iiibas vaiasitoi név-
jegyzékek mellett — minden egyeb ide-
vonatkozó körüiménytól ehekinive — 
szó sem lehet arról, hogy a magyarság 
valódi helyzetének megfelelő  módon ve-
hessen részt a politikai éleiben. 

Ez a kérdés azonban — ismétlem — 
nem időszerű. Sokkal nagyobb fontos-
sága van a magyarság politikai pro-
grammja közelebbi meglutarozasának. 

Az általános irány köziudouiasu: a 
magyarságnak, mint nemzeti kisebbség-
nek elhelyezkedésé a roman állam ke-
reteben, annak szuverénitása alatt. Min-
den volt magyar politikai irány képvi-
selői megegyeznek abban — a pártokon 
már felülemelkedtünk  — hogy a ma-
gyarság csak egységesen, csak, mint 
nemzeti kisebbseg keresheti érvénye-
sülését. A nemzeti kisebbség fogalmát, 
— amely különben már régebb idő óta 
ott lappangott a köztudatban — a béke-
szerződések öntötték nyilt k özjogi alakba, 
határozottan kollektiv tartalommal, mert 
hiszen az egyéni polgárijogok elismeré-
sének biztosítására ilyen külön nemzet-
közi kötelezés nem volt szükséges. A 
polgári jogok teljes és egyenlő mér 
téket minden állam alkotmánya bizto-
sítja polgárainak faji  es nemzetiségi 
különbség nélkül. Gyeknek a jogoknak 
a védelmére nem volt szükséges külön 
közjogi személyiség alkotása és nemzet-
közi ellenőrzés alá helyezése. 

Igaz, az államszuverénitás eddigi fel-
fogásába  ezt az intézményt — mert bíz-
vást annak lehet tekinteni — nehéz 
behelyezni. Dd ne felejtsük  el: a világ 
halad. Néha borzalmas zőkkenésekkei, 
látszólagos visszaCÉúszásokkal, de foly-

ron halad előre. Ennek a haladásnak 
az iránya a vahdi. demokrácia. Az a 
demokracia, aoie y nemcsak az egyé 
ueknek, hanem a nemzeteknek is teijes 
egyenjogu-ágot biztosit es uicdüt uü 
arra, hogy ku lurajukat, egyéniségükéi 
és létüket minden áiiamalakuhtfcban  meg-
őrizhessék, fej.eEzíhesaék,  tehát üurna-
iiukról rendelkezhessenek. Eí a népek 
sokat hangoztatott önrendelkezési joga, 
a tulajdonképeni demokrácia. Ennek ke-
resztülvitele fogja  csak a beke feun 
maradaeat s a különböző nemzetek be-
kés együitinuködését. biztosítani több 
nemzetről lakolt területeken. Es a nem 
zeii kisebbségek letenek elismerese, 
közjogi fogalommá  eiuelese es nemzet 
közi ellenőrzés, tehát nemzetközi vede 
lem akt helyezeae, • aókp o a jövendő 
ki.vakuás falé,  ameiy n>tgy gazdasági 
egységekben kouftdcmcio.i  álianiokbu. 
s ezek kereiebeu a konföderáció  ko:ieii 
tiv szuverenitás alatt al:ó ntiuztti 
aufotiuuiiakból  fog  áliani. * 

Természetes, hogy ma még a kü ön 
államok miudeuható egyeni szuvereni-
tásának érzése igen erős, különösen a 
győztes államokban, inelyeknei inegvun 
a hajlandosag a nemzeti állam twaz ev 
eiot.ii felfogasanak  hangsúlyozására. 

Valójában azonban a XIX. század 
vegen es a XX- század elej-n kó öti 
nemzetközi egyezmények nagyban kor 
latoziáK az egyéni áliamázuv'-ivniUts' 
a N 'pek Szövettsege e ubb u'ubb a:ta-
ianos szuverenitását fogja  annak helyebe 
tenni. 

= Orosz tamadas előtt. Nauenből je-
lenlik : Csicserin szikrataviraiot iuiézelt az 
európai államokhoz, melyben tudomásukra 
hozza, hogy tázovj'-toroszország megfogja  tá-
madni a vele haiaioa államokat, ba a szóvet-
segesek nem ismerik el Oroszország jelenlegi 
kormányát. 

= A romániai magyarok és székelyek. 
A Patria irja: A nagy migyar szocioiogus, 
Játszi O.-zkar a becai Magyar Újságban nyilat-
kozott arról, bogy milyen impressziókat szer-
zett Romániában- A nyilatkozatban különösen 
érdekes az erdelyi magyarrág jjolitikai rnaga-
lartásara vonatkozó ívsz. Jászi Oszkár szerint 
az eidélyi magyarság első kotelessege az, hogy 
lemondjon a rev»ns eszméjéről s a passiv re-
sisztencia helyett az uj allam megerősítése 
céljából az aktív politikában résztvegyen. Más-
részről a román állam vezetői kell, hogy biz-
tosítsak a magyar kisebbségnek mindazon jo-
gokat, amelyekert a románok küzdöttek a ma 
gyár ádam kereteben. Jászi véleménye szerint 
a politikai aktivitasra legalkalmasabb a szé-
kelység. Ezeknek meg kell adni a kulturális 
és politikai jogok teijessegét. De hogy a köl-
csönös bizalom es megertes a politikaban létre-
jöjjön, abso.ut szükseges, hogy aromán poli-
tikában olyan férfiak  is szerepeljenek, a kik a 

békés megegyezés bivei. Ilyenek — Jászi B«e-
riut — Jorga, iliclialaehe, Lupu, Goga, Mad-
geán s különösen Maniu. 

— A belpolitikai helyzet. Bukaresti 
ieieuieseink fczciint  a kisebbsegi államtitkárság 
U't'.-Mtésér'} vonatkozó törvényjavaslat körül 
kijl .kuliak a partok véleményei, a Kurír t. IL 
azt j 'k'u;i. A nemzeti ellenzek elveti teljes 
egihzeben a torvényjavaslatot és külön tör-
vényijén óhajtja szabályozni a nemzeti kisebb-
ségek kerdeaet. Hivatkoznak többek között 
arra, bogy a törvényjavaslat még a legjobb 
esetben sem jelenthet megoldást, mindössze 
annyit jelent, hogy a Mocsonyi gazdátlanul 
maradt minisztériumát államtitkárság formájá-
ban hcoíZ'j.ik a beiiigyminisztériumba. A nem-
zeti ellenzék szerint ezzel szemben végre ren-
dezni kel: a kerdes ege -z komp exumát, még-
|i ilî  a bék-szerzodiftek  és a gyulafehérvári 
határozat i-/;«ji!eiuebe&. Ezekben a politikai 
körökben kiii. uhun ugy vannak ertosiilve, hogy 
a kormaiy vissza fo.sja  vonni a javaslatot, 
v.igy lf»:»lalit:  is elhalasztja tárgyalasát, bogy 
a ktpv icL'lobiiz megnyitásakor ne adjon alkal-
in n ujabb ch:s összeütközó.>re. A liberális el-
leiiZ'jü szinten eilL'iizi a törvényjavaslatot, mert 
vcisíií-njT izermi huiiu>k>:ri é-;? zeüi.kc?eeekre 
fog  vrzutiii es csak még jobban eimérgositi a 
kiaL-bbaegek ktid-.set. A kisebbségeknek ma-
guknak keil szenniük kiépíteni szervezeteiket 
cs a kormány uak elsősorban is arra kell 
ügyelnie, hogy minden honpolgár egyenlő el-

Î turnéban r^sz. sü.jön. Különben az ó körükben 
is az a vóiOtuény terjedt el, hoay a törvény-
javuoiat nem ktTtil targyalásra. Ezzel szemben 
a kormány parii poiiíikusok azt állítják, hogy 
a jniudiat vijsz.ivonásara nincsen semmi ok. 

Danselou a magyar határokról. 
1A Bacska es a rutén fáitól  J — Csehek és tótok 
hai ca. — A magyar kuitur^ílágitóerejs. — Miért ! n .m rendeltük el nepszavazast Magyarorszagon 7 

Parin, január 10. A francia  kamarában, a 
trianoni liete ratiíikaiá^ának kapcsán, Danielou, 
a béke elö.uidja, hosszabb beszédet mondott, 
melyből a következő részeket emeljük ki: 

— A magyar békedelegáció fontos  okmá-
nyokkal és gyakran nagyhatású megállapítá-
sokkal tiltakozott a magyar határok megálla-
pítása mikéntje ellen és a nemzetiségi kisebb-
ségek jogainak ki nem elégítő tekintetbevéte-
lé re hivatkozva, egyes területeken népezava-
zast követelt, aminek támogatására felhozta, 
hogy az uj határok törtenelmi és faji  szem-
pontokkal ellentétesek, egyes városokat derék-
ben vágnak ketté, tisztára magyar vagy német 
városokat c ai ólnak idegen fenhatoság  alá, 
egyszóval megbontják a régi Magyarország 
gazdasági egységét. 

A magyar delegáció azzal vádolta meg a 
legfőbb  tanácsot, hogy a kárpáti medence uj 
kialakitásánal ügyeimen kivüi hagyta az ezen 
a területen keverten élő népek békéjét, de 
nem voit igaza, amikor Magyarországot ugy 
akarta beállítani, mint aki egyedül hivatott 
arra, hogy ezt a békét megőrizze, Franciaor-
szágnak el kell ismernie, hogy az uj határokon 
belül áilamok egyuémelyike valóban hasonlít 
a régi osztrak-magyar monarchia régi össze-
tételire. Csehországot tekintve, az ott elhelye-
zett hatféle  népfaj  halmaza láttára fel  kell 
tenni a kérdést, hogy ez a halmazat nem 
lesz-e fásaké  uj bonyodalmaknak. 
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— A tótok és csehek viszonyát nem min-
dig lehet barátságosnak nevezni. AH ez a rut-
hénekre, akik Magyarországra jártak aratni és 
itt látták el magukat gabonával. Es anyaor 
száguktól elszakított magyarokról nem is kell 
szólni. A H8H királyságban a horvát kultura 
az, amely a szerb kulturával való ellentétessé-
génél fogva  adhat alkalmat nemzetiségi tor-
zsálkodásokra. , 

A honfitársaiktól  elszakított magyarokról 
szólva Danielou, meleg szavakkal, mondhatni 
megindultan szólt az otthonaiból kiűzött vagon-
lakókról, akiknek sorsát a nemzeti kisebbsé 
gek védelméről BZÓIÓ szerződésszerű rendelke-
zésekkel óhajtaná jobbra fordítani. 

Danielou ez alkalommal rátér 
as erdelyi magyarság 

sorsára, akik, elismeri, valóságos szigetet ké-
peznek Románia közepén és remeii. hogy a 
bukaresti kormány megfontolás  tárgyává teszi 
a nekik járó bizonyos formájú  autouomiár. Az 
előadó reméli, hogy ez a magyarság nem fog 
törekedni a fennálló  helyzet megváltoztatásira, 
amely reményét azzal okolja meg, hogy ezek 
a magyarok túlságosan messze esnek az anya-
országtól. Már nem ilyen bizakodó azokkal a 
magyarokkal szemben, akik régi hazajuk uj 
határain élnek: A csehszlovák határvidék, a 
szabadkai vonal és a mai román fennhatóság 
alatt álló, de tiszta magyar lakosságú, Bzatmar, 
Nagyvárad és Arad magyarságaval szemben. 

Danielou nem feledkezik  meg róla, hogy a 
trianoni francia  meghatalmazottak gyakran za-
varban voltak egyes teriiletek odaítélésénél, 
olyankor, amikor délszlávok, vagy románok, 
vagy csehek és magyarok által körülbelül 
egyenlő arányban lakott területekről volt szo. 
Akármely irányban döntöttek is volna, egyfor-
mán jogos tiltakozás jutott volna részükről 
minden oidalrol. Minthogy pedig a hozzájuk tár-
sult hatalmak tiltakozása termeszeteken kózeleb-
ról erintette volna óket, kötelességüknek talál-
ták ezeket a hatalmakat részesíteni előnyben. 

A magyar delegáció koncedáita, hogy rend-
kívül nehéz a batárokat a nyelvhataroknak 
megfelelően  felállítani  eB elismertek, hogy a 
nyelvhatár habár logikus volna ÍB, de megsem 
kielégítő. 

Az nj magyar határ megállapításának nem 
egy pontjánál el kell ismerni azt, hogy az el-
szakított magyarság számára rendkivülieu nagy. 

Millerand, a francia  delegáció akkori elnöke, 
erre való tekintettel csillantotta meg a magya-
rok előtt ismert kisérő levelében a határknga-
zitás reményét. Erről az okmányról még ezoini 
fogunk,  egy biztosat azonban megmondhatunk 
róla: az uj kiigazítások nem lesznek nagy-
mérvűek. 

Kétségtelen, hogy a békeszerződések egyik 
célja minden háborús veszély kiküszölölese, 
tehát kiküszöbölésé azoknak a csábító lehető-
ségeknek is, ámenek kedvet ébresztenének 
bárkiben valamely bonyodalom felidezésere. 
Igazságosnak kell lenni es vissza kell gondolni 
arra, hogy mi volt a legfontosabb  okok egyike, 
a miért a Bácskát Jugoszláviának itelték oda: 

Belgrádot lőtávolságon kivül akartak he-
lyezni. 

Danielou ezután a Bánság megyéinek, 
KraBBŐBzörénynek, Temesnek és Toron'álnak 
néprajzi viszonyairól beszélt. Ebből az alka 
lomból beismeri, bogy egy megoldás sem le-
het kielégítő olyan területeken, ahol a fajták 
ennyire keveredtek. 

— A magyar delegáció több ízben hivat 
kozott arra, hogy a magyar civilizációt a béke-
szerződés au:yosan fenjegeti. 

Valóban kár, hogy a békeszerződés nem 
körvonalazta pontosabban az intézkedéseket, 
amelyekkel meglehetne menteni ennek a civili-
zációnak a szomszéd államok birtokába került 
különböző vívmányait. 

Ha ez a civilizáció hü akar maradni a régi 
hagyományhoz, az antant csak szerencsésnek 
fogja  magát érezni Ha tényleg megvan a ma-
gyarságban a civilizáció világító ereje — a 
magyarok állítják, hogy megvan, — mi aka-
dályozza abban, bogy tovább világítson? Az 
alkalma meg les2 hozzá és Franciaország nem 
fogja  megtagadni a részvételt békés fejlődésé-
ben. A magyar'civilizáció, ha, amiben hiBzünk, 
megőrzött valamit múltjából tartsa kötelessé-
gének, bogy a tfl'e  kívánt áldozatokat meg 

hozza és valamikor még tisztes szerepet játsz-
hasson az uj Európában. 

— Vájjon a magyarország által követelt 
népszavazás jelentekenyen megváltoztatta volna 
a hozott határozatokat? A békekonferencia 
nem volt ezen a véleményen. A határkiigaziió 
bizottságok különben szabadon fordulhatnak  a 
népszövetség tanácsához azokban a pontokban, 
amelyek megváltoztatása egyformán  mindenki-
nek az érdeke. így példám nem vagyunk biz-
tosak benne, hogy vájjon a Csehországhoz csa-
tolt rutén fold  autonom helyzete tény leg a leg-
jobb megoldás e? 

Tényleg elegendően* gondoskodnak e szer-
ződések a többi államok nemzeti kisebbségei-
nek jogairól ? 

Minthogy Magyarország a népszövetségbe 
való telvetelre törekszik, ideje volna, hogy a 
népszövetség közérdek re való tekintettel a le-
hető legszélesebb körben rendezze, amit ren-
dezni szükégeti. 

Budapesti élet. 
Immár több mint ket esztendő óta alig 

hallunk vaiamit a magyar fóvaros  életéről. A 
politikáról meg csuk olvasunk az ujsagokban, 
a pesti életről azonban keveset tudunk. 

A leggyökeresebb változás miudenesí tre az, 
hogy Magjarorszag, habar a trianoni beke te-
rületét es lakósagat egyharmadra c.-ökkentette, 
megszabadult Ausztria ne^yszáz^dos bilincsei-
től. Újra szabiul es függőién  lett. Az ország 
most is hagyomáuyos királypárti, bar kiralya 
meg nincs. 

Az ország kormányzója Horthy Miklós, a 
volt vitéz ellentengernagy, ki se nem báró, se 
nem grof,  de a posti utca azt beszé.i, hogy 
ugy el, miül egy kiskirály. A királyi paioia 
fcuyes  termeiben lakik, ajtói és a palota előtt 
most is alabardos őrök allanak, mint a Pestet 
ritkán látott Habsburgok alatt. Horthy zárko-
zott eletei el, autón j -ir, de nem ereszkedik 
le az utca népe köze. Sajat szavai szerint a 
politikát nem szereli, király nem akar lenni, 
bar jelentós párija van, mert izzig-vérig magyar. 

A keresztény politikai kurzus egészen uj 
emberek kezebe adta az ország kormányzásai. 
A regi, Hagy képzettségű és fajsmyu  jjoiiiiku-
sok visszahúzódtak es csak most kezdtek lo 
kozatosan a politikai küzdőtérré kilépni. He-
gedűs Lóránt csak az imént vállalta a péuzügy-
miniszteri tárcát azzal a jelszóval, hogy az 
országot a gazdasági csődtől megmentse. Ap 
pouji es Audra:-sy mar a politikai aktivitas 
terere leptek. Jól értesült körök szerint a jövő 
embere gróf  Bethlen Isivau. 

Budapest kepe általában olyan, mint a há-
ború előtt. Az utcák ou a villauyosok rendesen 
és zsúfolásig  megterhelve közlekednek. A fő-
város népe büiü torokban hömpölyög az ut-
cákon es bámulja a feuyesebbuel  íenyesebb 
kirakatokat. Tevedcs \oina azt hiuni, bog} 
Budapest szűkölködik. Mindent lehet kapni, 
csak horribilis aron. Csupán tüzelő és világító 
anyag van kevés. 

A Hungáriában egészen jól meg lehet ebé-
delni 15U es vacsoraifui  koronáért. Ter-
mészetesen ital nélkül. Legfeljebb  egy-két po-
hár Bör fer  el a szamUban. Ezenkívül a borra 
va!ó, mely most is mindenütt divatban van. 

Atui Budapest utcain feltűnő,  az a r. gi 
tisztuBág hiánya. A pesti utca ma szeméttel, 
hóval vagy sárral van tele. A takaritas óriási 
költségeit a főváros  uem birja. Különösen fel-
tűnő ez nagyobb havazás idején. 

A fényűzés  igen nagy. A háború a'att 
könnyen szerzett vagyonok előtt semmi sem 
drága. A hölgyek csaknem térdig érő, hosszú-
szárú cipóbeu, egészen rövid szokn\ában. pré-
mekkel terhelve es mesés ékszerektől csillogva 
a nyilvános helyek, elókeő éttermek, színhazak 
és mulatók leguugyobb látványosságai. 

A színházak zsúfolásig  latogutottiik, csupán 
a pes'í éjjyli élet különbözik a régitől. A vilá-
gítás és fűtés  általános mizériái miatt este 10 
órakor sötétség borul a milliós városra, a 
njilvános helyek bezárulnak s a hatalmas 
világváros pihenni tér. 

A történelem azt bizonyítja, hogy nagy há-
borúk és nemzeti katastrophík után gyász-
fátyol  helyett az élnivágyás ellenállhatatlan 
erővel kereste meg a maga területet. A hosszú 
báboruk vasfegyelme  éB ezernyi nélkülözése 

után jött a reakció. Az emberek lázasan ke-
resték a szórakozást és gyorsabban éltek, mint 
a béke nyugodt idejében. 

A budapesti társadalmi élet ma ugyanezeket 
a tüneteket mutatja. A jótékonyság jegyében 
nap-nap után összejön a születési és pénz-
arisztokrácia és a szellemi intelligencia. Leg-
felkapottabb  hel)e most a budapesti társaság-
nak a nem régen épült, a főváros  tulajdonat 
képező Szent-Gellért szá'ló, Budán, a söt jt 
sziklák komor hátterében. A kocsik és autók 
végtelen sora hozza egyre-másra a társasagot 
a délutáni teákra. Ugyanaz a nzines kép, ami 
Londonban a királyi pár jeleuleteben lejátszik. 
Ezrtk az esték egyebként a legszerényebb ke-
retek között mozognak, A hölgyek és férfiak 
délutáni utcai ruhaban jelennek meg és egy 
üres tea meliett szórakoznak és egy-két órát 
táncolnak. A belépő jegy husz korona és egy-
egy. ilyen tea-d -lutan százezer koronát meg-
haladó tiszta jövedelmet hoz a. fogságból  haza-
térő foglyok  javára E*. a milliókra menő tiszta 
jövedelem megadj i az absoluMót a társaság 
nak, mely már sok szerencsellen hadifoglyot 
visszajuttatott régen látott hazájaba. 

A Nemzeti Kaszinó megint eleven képet 
mutat, esupnn a kocsisor ritkább. A tagok 
nafiyrésze  ugyanin most gyalog megy a ka-
szinóba, ez-rt a szép-utcai kocsistraml eltűnt. 

A Ki U-szálló, a Szent Gellert rivali.-a, moist 
is » legelőkelőbb társaságok találkozo helye. 
A Duna-palota elegáns lermtibeu szintén nagy-
sikerű teákat rendeznek a Mentó-egyesület es 
más jótékony célok javára. Van orosz tea is, 
melyet a VVrangel hudsereg sebesült fehér 
orosz tisztjeinek felsegélyezésere  rende?ntk. 
Az est háziasszonya Marouchevski orosz tá-
bornok, Wrangel budapesti megbízottjának fele-
s-gf\  de a szereplő magyar fiatalság  t-orából 
szazhet\enhatan szerepelnek a régi cari koro-
nával díszített Ízléses meghívón. 

A Menekülteket Védő Szövetség a m. kir. 
Operaházban tartott ragyogo estélyi a vaggon 
akók szenvedéseinek enyhítésére. Az előadást 
Kukosi Jsínő vezette be, Herczeg Ferenc ün-
nepi beszédet irt, felvonult  az Opera művész-
gárdája, Sáüdor Erzsi, M d k Auna, dr. SzékHy-
bidy F erenc, kit vámsunkban is sokan ismer-
nek. A művésznők közül Jászai Mari és Fay 
Szeréna. Márkus Emilia, Kákosi Szidi is szere-
peltek. Külön érdekessége volt az előadásnak 
G :czi I-tván, a „G>imesi vadvirágok" pálya-
dijat nyert szerzőjének 3 képből álló egyfel-
voná- osi 

A külföldi  követségek szintén sürüo látják 
vendégül a magyar aristokmeia t s elókelóseg 
tagjait. 

Február l én megtartják a régi pesti far-
saDtíok királynéját a Széchenyi-Bált. 

így nez ki Pesten most n társaság élete, 
ez azonban csak a f-lsó  tízezreké, mert hz 
élet általában nyomasztóan súlyos s itt-ott 
c-a'̂ nem kétségbeejtő. 

Tülan legsu tosabban érinti az elviselhetet-
len drágaság a tisztviselő osztályt, mely Fza-
mokban nagy fizetést  kHp, de azzal még a 
legnelkü özhetetlenebb életszüksegleti cikkeket 
sem tudja megszerezni. Régen piacra kerültek 
a megmaradt családi ékszerek, az ezüstnemük 
s bizony a felesleaes  bútorok és ruhaneműét 
is. A kúriai biró éppenugy küzködik a minden 
napi betevő falatért,  mint a legkisebb tisztvi-
selő. Az u olsó remény Hegedűs Lóránt, az uj 
pénzügyminiszter, ki csak egy esztendőt ken. 
radikalis pénzügyi reformjainak  végrehajt is.-ir.i. 

Az ország nehéz betegségből mér esak 
mo>t lábbadozik. a krízisen talán tul v.in, 
inógyu'ásuhoz nirg igen sok idő kell. 

A Vigadó. 
Csikszereda. jan. 14 

Mikor a varmegye magánjavai a Vigadót 
megépítette, az a cél lebegett szemei e'ótt, 
hogy a vármegye székhelyen a színháznak és 
más külturális céloknak méltó csarnokot emel-
jen, mert köztudomás szerint Csíkszeredában 
alkalmas helyiség egyáltalában nem volt. 

A legutóbbi időben számtalan jótékonycélu 
összejövetelt tartottak nagy közönség részvé-
telével a Vigadóban. 

Ezek az összejövetelek bebizonyították, hogy 
bár i magánjavak, célja nemes eB helyes volt, 
a kitűzött célt még Bem érte el, mert a Vigadó 
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tervezője, néhai Szász Róbert mérnök az épít-
kezést kísérleti nyúlnak tekintette s alapjában 
ugy elhibázta, hogy mai beosztásában alkal-
matlan nagy közönség befogadására. 

A legnagyobb hiba mindenesetre az, hogy 
a hangversenyteremnek nincsenek mcllékhelyi 
gégéi, éttermei és dohányzói. Az épület jobb 
szárnyára, egészen távol a hangversenyterem-
től, rendeztek be ugyan annak idején étterme-
ket és kávéliázat, de mert a tapasztalat szerint 
nem volt megfelelő,  már régen lakásnak a'a-
kitották át. Szóval hiányzik a hangversenyte-
rem mellól az étterem, mely egy egész estén 
át a hangversenyterem zsúfolt  közönségét 1»> 
vezetni kepes volna és adandó alkalomkor a 
táncolóknak helyet biztositana. Ezt főként  a 
legutóbbi estélyeken tapasztaltuk, mikor gyil-
kos harc indult meg műsor után a helyekért. 
A közönség tétlenül vergődött órákig egy hely-
ben, nagyresze kénytelen volt haza menni, 
mig a kiváró fiatalság  táncba kezdhetett. 

A magánjavak a hangversenyterem udvnri 
oldala felől  építhetne egy kevésbe kirüló et-
termet közvetlen a hangversenyterein melié, 
azzal összekötve. A költségeket be lehetne 
szedni n^m is hosszú idő alxtt az építési költ-
ségek mértékebez szabó t magasabb teremdi-
jakból, mivel csak egyet en terem hozzáépíté-
séről volna szó. Ezzel a Vigadót céljának meg-
felelővé  lehetne tenni, mig igy alkalmatlan és 
< gy tüz esetén, vészkijarók hiányában, egye-
nesen életveszélyes. 

A teremdijakat egészen jól megbírják t 
mostani 8—10—12.000 leis tÍBzta jövedelmek 

Ezzel kapcsolatban em'itjük meg aJt a nagy-
mértékben komikus ujabb szokást, hozy a ren 
dezóségek ti>zrán az emberi, de egyá talaban 
nem indokolt hiúság kielégitese céljából mű-
soros estélyeken és hangversenyeken 30—4(1 
széket egy sorba úgynevezett oldalszékeknek 
állitnak be, vagyis az egész terem egymással 
szembe állított széksorokból áll, melyek ege 
szen hátrajönnek a terem végéig. A közönség 
nem egymást, banem a Bzinpadot akarja látni, 
de ezt csak uzy érheti el, ha órákon át 
Bzinpad felé  fordulva,  nyakával testgy akorlato-
kat végez. 

Bizonyosan állitjuk, hogy ennek a képnek 
sehol sem talalhatni párját. Azért tettük szóvá, 
hogy a jövő rendezői talán belátják ezt a fe-
lette komikus helyzetet és ezentúl a szikeket 
kizárólag a természetes fekvésben,  a színpad-
dal Bzemben sorakoztatják fel.  A második eset-
nél a közönség maga fogja  belátni ennek a 
változtatásnak helyességet és termeszete^sogét. 
A dolog financiális  részét periig o-iszuk bt* ugy 
a rendezők, hogy meg ni rövidüjlenek. No de1 

erre talán nem keli tanácsot adjunk. Végtére; 
is mindenki nem ülhet paholyban, vagy első | 
helyen. Ezt csak egy körcirkuszban lehetne! 
megvalósítani, melynek se vége, se hossza s! 
csak egy sorból állana. I 

Egy kicsit a mi közönségünket is fegyel  ! 
mezni kell es akkor leszokik arról az eléggé j 
el nem ítélhető balhitről, hogy hangversenyre 
vagy eBtelyre csak akkor megy. ha páholyt 
kap, amikez végtére is mindenkinek lehet jog-
címe, ha pénze van. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előfizetőinket  kérjük, hogy hátralékon dijai-

kat postafordultával  külujék bc, liogy ne legyünk 
kénytelenek lapunk küldését beszüntetni. 

— Felhívás. A csiksomlyól róni. kath. tanító-
képző-intézet igazgatóságit felhívja  azon tanító uru-
kat, akik az 1920. év lolyunián az iiitézRthr-n tanítói 
oklevelet szereztek, hogy oklevelüket az állami ér-
vényesség rávezetése céljából az iga/.gatóaág címére 
beküldeni szíveskedjenek. 

— Doktsirá avatás. Kovács Lajos jogszigorlót 
a budapesti t-Vyeteim-c doktorrá avatták. 

— Halnlo ások. Ozv. S/.ücs Mártonné s/ül IJony-
hay Katalin 80 éves korában január 12-én Máruiniiros-
szigeten meghalt. Kihunyt iérje annak -ión álluni-
ügyész volt (Jsikszeredábmi és sógora 1- -IÚCK Autul 
árvaszéki elnöknek. Az clliult kiváló szh jóságú úri-
asszony halála régi ismerősei körében mély részvétet 
keltett. 

— Fazakas Imréné szül. Farkas Gizella folyó  évi 
január hó 21-én, 32 éves korúban meghalt Csikszent-
domokoson. 

— Álaroos-bál. F. hó 15-én tartotta meg a hely-
beli ipartestület rendkívül nagy érdeklődés kisérte 
álarcos-bálját. A résztvevők nagy tömegét alig birtu 
befogadni  a Vigadó. Az erkölcsileg és anyagilag fé-
nyesen sikerült estélyt farsangi  jókedv jellemezte. 
Szép és ötletes jelmezekben nem volt hiány. Éjfélkor 
u álarook eltűntek s szemtől-szembe reggelig folyt 
tOTibb a tiae. 

— Thea-catély I A csíkszeredai református  egy-
ház jövő hó február  1-én közszükségletének részbeni 
ledezésére a (Bukuresl) szálló kávé- és éttermében 
egy szórakozó theaestélyt rendez. Az estély iránt 
megnyilvánult érdeklődés általános. 

— Álaroos-bál. Karczfalván  1921. február  5-én, 
községi szegény alap juviVn), Mészáros Ignác nagy-

termében zártkörű álarcos-bált rendeznek. S/emé!y-
jegy 15 lei. 

— Műsoros kosaras táncmulatság. A szépvi/.i 
Ifjúsági  Egylet 1921. február  6-án, a Kaszinó termé-
ben ímlsorriil egybekötött kosaras táncmulatságot 
rendez. Személyjegy 10 lei. 

— A Magyar Szövetség kezdeményezé-
séről, céljairól és az aktivitás passivitás kér-
déséről a különböző irányú sajtóközlemények 
nyomán felmerült  bizonytalanság oszlatá^a cél-
jából eeé-z terjedelmében leközöljük Grand-
pierre Emilnek, a szervezkedés egyik kezde-
ményezőjének a kolozsvári „Ellenzék'-ben 
megjelent cikkét. A mi álláFpontunk már isme-
retes eddigi közleményeinkből, melyek során 
aggodalmunknak kellett kifejezést  adnunk ama 
akció felett,  mely egv külön propagandával 
akar praejudikálni a Szövetségnek. Mi közép-
úton haladva az egységes szervezet, a szolida-
ritás és » politikai fegyelmezettség  érdekében 
ismételten valljuk, hogy nem tesz szolgálatot 
ügyünknek »z, ki már most, az alakulás első 
lépésénél felvet  és vitat, a szövetség döntési 
elé tartozó olyan kérd-^eket, m"!yek elkülönü-
lésekre és a közhangulat megzavarására al-
kalmasak. 

— Műsoros-est A knrczfal  vl róm. kath. polgári 
iskola növendékei, 1921. február  G-áu Mészáros ven-
déglősnek nagyiermél eii bállá! egybekötött miisoros-
estet rendeznek. S/eiuélvjegy 15 lei. 

— Köszönetnyilvánítás. Kik boldogult férjem 
elhunytakor részvétüket nyilvánították, fogadják  há-
lás köszönetem. U/.v. Bodó Józsefné  és családja. 

— Oazdak figyelmebe.  A Csikvármegyei 
Gazdasági Egyesület az élelmezési gabonaszük-
HKglet fedez»*tlen  hiányának pótlására a gazdák 
részére néhány vaggon búzát ós tengerit fog 
beszerezni. A búzára 250, a tengerire 180 lei 
100 kilógrammonkint előre lefizetendő.  Körül-
belül ennyi le<z az ára a gabonának. Jelent-
kezni lehet február  hó 1 ig az egyesület titkári 
irodajában (Csik^z'-rtd i, Vármegyeház) és a 
községi elóljárósázokná'. A szükségelt, gahooa-
m nn\iségról hatósági bizonyítvány. kell m-g-
rend^ló szerezzen, annak igazolásári, hogy élel-
mezési és nem továbbeladási célból veszi a 
gabonát. 

Bolthelyiséghez 2 drb kirakatra készletben 
levő tokozatok, ablakrámák, egy ajtótokozat 

- és (J drb vasazott ajtószárny eladó. Érte-
kezni lehet. Tompos Károly csikcsícsói jegyzőnél. 
Egyik főutcában  egy 5 ezoba, előszoba, fürdő 
» szoba, egyéb mellékhelyiségekből álló kőház, 
- jó karban lévő gazdasngi épülettel és gyü-
mölcsös kerttel eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Meghívó. 
A Tusnádfürdő  és vidéke fogyasztási  szö-

vetkezetének Tusnádfürdőn  1921. évi január 
ho 30-án délután 4 órakor tartandó 

rendkívüli közgyűlésére. 
TÁRGYSOROZAT. 

1. Bo tos el bocsátásán ak ismertetése. 
2. Határozat a szövetkezet fentartása  avagy 

felosztásáról. 
' 3. Szövetkezet fentartása  esetén boltkezelői 

állás betöltése. 
4 Feiosztás esetén 3 felszámoló  bizottsági 

tag megválasztása, 
a. Htzbrtr ügy. 
ti. Indítványok. 

Pivyeljuezietts. Amennyiben a? 1921. Január hó SO-ihn a gyüléi 
nciu U-íiiii; bi.lro/ kţkv."i'.1 u rea küvelkcgö napon 1921 Január Sl-éa 
*il(.'lti'.au 4 ör:i,ur 11'-mê 'tariv.i amelyen a fenti  targysoroaat felett 
ü:ii:tru/.( t'jkiulet uéiklil a mê rjcUnt tagok mamára Ad Ualetráiaek 
arauyara. 

Tusnádfürdo,  1921. 
Zatlukal József, 

szov. elnök. 

évi január hó 17-én. 
Jakab Fereno, 

S2öv. ügyv. igazgató. 

Hirdetmeny. 
A csikszentmártoni és csekefalvi  közbirto-

kosságok közös tulajdonát képező, a csikszent-
mártoni Piactérén álló 26 m. hosszú és 17 m. 
szeles faragottfa  és deszkából épült barak épü-
let (mozibáz) 1921. evi januar hó 29-én d. 
e. 10 órakor Csikszentmartonban. a körjegyzői 
irodaban nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 12.000 lei. Bánatpénz a kiki-
áltási ár 10 Bzázaleka. 

Bánatpénzzel el nem látott és távirati aján-
latok fig^  elembe nem vetetnek, utoajánlatnak 
helye nincs. 

Az árverési és szerződési feltótelek  a csik-
szetrmái toni közbirt. t-lnokenél m.-giekinthetok. 

Ciikszentinárton, 1920 évi november 23. 
Ifj.  Maty.is Ferenc, Darvas Oabor, 

küzhirt. elnök. kozbirt, elnök. 

X X X 
X X X X X X X X X X X X X 

ÉETE 
Van szerencsém ugy a helybeli, mint a vidéki közönség 
uidoinására hozni, hogv Csíkszeredában, Vadasz-utca 
36. szam alatti ssjat hazamban (Üzv. Filó Károlyné 
temetkezési intézete mellett) i mai kor igényeinek megfelelő 

UJ VEGYESKERESKEDÉST 
rendeztem be. És arra fogok  tö-ekedni, én, mint e szakmába 
teljes játtassággal b;ró, bogy o'esó árak melletti pontos 
kiszolgálásommal a közönség Uényeit! kielégítsem, vagyis 
bizalmát megnyerjem Becses pártfogást  kér tisztelettel: 

FILÓ KÁROLY, vegyeskereskedő. 
• 9 1 

Szesz-és szeszesital ki mérők figyelmébe! 
TiszteV'el érte-itrm a vásárló közönséget, hogy Városház-utca 4 szám alatti rak-

. táromba i allandóau i'aktaron tartok 
szavatolt 96° os finomított  szeszt, az összes rum és kiváló finom 
likőrfeléket,  valamint kisüstön főzött  szilvóriumot, b o r s e p r ő t , 
törkölyt es cognacot, 47-52 

a legíölib  míaeséga  mnsoeüít&tl  ím  kegraljai  1©IS»M 
tesmlsa besekufc  kösdoakéat és p.al&ekesva 

és naponként friss  töltésű világos és barna sört. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számítva nagy árengedménnyel. 

bor, sör és s z e s z n a g y k e r e s k e d ő , 
.. Csíkszeredában, Városház-utca 4. szám. 
r Telefon-iaim  44, 

rv 



Egy jó karban levő kisebb birtok, 
kenyelmes uri lakóházzal és 
gazdasági épületekkel Csiksze-
reda mellett eladó. Eladó még 
nagyobb fatömeg.  Cim a kiadó 
hivatalban. s—a 

Épitkezesi anyagok: mész. tűzálló eamott-
tégla kapható Csikszereda Erzsébet-utca 
'21 sz. Koczkásná'. — Ugyanott Mioorka 
fujtjuk  kiváló szép példányaitól tojás 

keltetéshez előjegyezhető. 1—4 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás - nélküliéit, sin - fogsorok, 
aranykoronák, arsnyhidak, ugysiin-
tén régi arany ás kautschuk mun-

: kak átdolgozását kesziti :—: 

Waczel Ferenc í t t e c M ü s , Csitszereda 
(dr. Pál Gábor ügyvéd házában). < 

Eladó 100 drb lülsó Osikszeredai 
Faaru Bútorgyári részvény. 
Citn a kiadóbivatalban. 8— 

A ciifyállaM  vasöQtő és gépjavító elvállal: 
kaiyhak, üstök, kocsiparsoiyek, gepreszek, 
rostelyok stb. öntvenyek előállítását es 
gazdasági gépek ja vitásat. 

Á t v e s z : tört öntvényeket, ócska kovácsolt 
vasakat, sárga és vörös rezet bármily 

menyiségben, megfelelő  árr>k mellett. i_ 
Cslkszentmártonon egy jó karban levő kőrisfa 

kész I c c c s i o l a d . 6 . Érdeklődni lehet 
Bartha András kereskedonel. 

Ele.dió egy kétjáratra készült, de joleu'.cg 
egy 42 colos kövü malom, szijazattai 
együtt. A malom teljesen üzemképes. — 

Cim a kiadóhivatalban. 1—3 

tBiiaiaaiei^fBiaff l iaaBiiBiHBiiaMia 

Román-magyar és magyar-román 
fordítások ^ i ^ i ^ S S ; 
fordítását  elvállalom. Ifj.  N.igy Ödön, C-ik 

ízereda, Hargita-utca lő. szám. s-t» 
0 thon vagyok minden délután 2—5 között. 
t a f á B B a f g p ^ í B i a i á i t g M i á M B i i ^ i i 
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Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre (b  t e l c i a t e e xnegr 

S Z É K E L Y ^ RÉTI 
Erdélyrészi Butorsyár K.-Tarsa-
ság hatalmai szépen bermdezett 

BUTORTERM EIT 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 4a— 
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• 
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• 
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M E G H Í V Ó . 

Gsikmftgyei  Ssé&ely Jlaafe  EéesTlaytiseaság 
A t. c részvényesek meghívatnak az 1021. evi februar  hó 6 an 
(vasárnap) délután 3 órakor az intezet helyisegeben tartandó 

XI. é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e . 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság jelentése, a zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapit/tóa 
és a nyereseg hováfonlita^áii»  vonatkozó javaslat. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadasa. 
4. Elnök választás. 
5. A részvénytőke felemelése  tekintetében a részvénya'áirási határidő meghosszabbi 

tása, a kormánv hatósagi eugedely megérkeztétől számítandó 90 napra. 
6. Esetleges indítványok eB interpellációk. 

AE lgazgatósag. 
Ha a részvényesek határozott képes számban mec nem ielcnnének az alapszubályok 12. § "• "<"91 

mében az uja\>bi kflzgyillési  határidő febiuar  hó |3-án délután 3 ót-ükor «nnkor a Jflíin'evők  « ..í'* 
jelent részvényesekre való tekintet uélkill határoznak. 

Városi oserepüzem igazgatosaga 
Bzám ad 2127—1920. vt. 5—5 

Hirdetmény. 
A városi cserépüzem a cserépgyártást téli 

Üzemre is kiterjesztette. 
A vároB és környék érdekelt közönségének 

figyelmét  felhívjuk  arra, hogy cemeutcserrp 
szükségleteiket minél előbb jelentsék be a vá-
rosi mérnöki hivatalnál, mert a gyártás csak 
a szükséglethez mérten történik. 

A bejelentés alkalmával a megrendelt meny-
nyiség arának 30 százaléka fizetendő  a városi 
pénztárba. A cser p ára darabonkint egyelőre 

helybeli égetteknek Lei 2 80 
másoknak . . . . Lei 3.20 

. Mercurea Ciuc, la 15 Decemvrie 1920. 
Tetiu Aurel m. p., Frank Miklós m. p., 

igazg. elnök. Ügyv. Igazg. 

Aktíva. 
Pt-U/iké*zlut 
Érték pn pírok 
Válto-tárcit 
FeNzcrelés 
Adósok 
különfélék 

Tartozik. 

\W|p£-nzámla. 
2Ú584 97 
.rj:t2«3 12 

21611083 
fiO  i -

39179ii Oü 
34 80 

68860980 

Itószvényióke 
Tnrtulékuk* 
Belétek 
Hitelezők 
Ft'l nem vett osztnlj 
Átmeneti tételek 
Nyereség áthozat 1919. évről 

Folyó évi nyereség 

' M (<t«f  <0Mtl4r«i Let «7.000 -

jkok 

Pa« -va. 
lÖuOoO 
43Ű73 25 

42ÖI44 O'J 
59091 03 
2JIH-
3Ú.807 

4539 2'J 
49192 07 53731 36 

688609 80 

Veszteség- és nyereség-számla. Követel. 
Kiírnátok 
Fizetések 
Adók és Illetékek 
Küttsépck . 
Nyereség áthozat 1919. évről 

Folyó évi nyereség 
4539 29 

49192 07 

1.1903 51» 
13025 — 
ti662lJ4 

27382 03 

Kamatok . 
Jutalék . . . 
Kpyéb jövedelmek 
Nyereség áthozat 1919. évről 

3495. < 45 
60703 38 
14508 77 
4539 29 

53781-36 
114704 89 1Í4ÍÖ4 89 

Csikszereda, 1920. évi december hó 31-én. 
Keresltei tolal, Veress Elek, Péter Júzser. Nagy Lalos, Cilka Béla. PletkoYics löisef,  Dr. Daradics Félix. 

Megvizsgálta, a könyvekkel összehasonlította és helyesnek találta,» felügyelő-bizottság 
Olkszeroda, 1921. éri január hó 17-én. 

Farkat Imre, felügyelő  bis. elnök. Kováts Jenő, felügyelő  hu. tag, 

Ctuprat: Dr. VA8V, Prefect «y^roatoW Vákár könyvnyomdáiban. C*ll.'»eredábf»< 




