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A magyarság szervezkedése. 
A kolozsvári szervezkedésnek egyre han-

gosabb visszhangja támad. Ugy látszik, uiintba 
a mngyarsag c*ak a kezdeinenyeztst várta 
volna, hogy azután a bosszú idon keresztül 
visszafojtott  unergia kitörő erejével induljon 
meg az eiőite megnyitni Ígérkező uton. A inig 
egyrészt örömmel köszöntjük ezt az impozan.s 
lendületet, mert benne Utagadhatatlau j-.lei 
Umt rjük fel  az élet jogára praedestináló éini 
akaratnak, addig másrészt bizonyos aggoda-
lommal laju'<, bogy, mintha a c-ti, ammyfele 
törnünk keli, az ut, amelyen haiadnuuk m g-
alkuvast nem tűrő i-züksegesseg, nem bonta-
koznék ki eíég világosan mindannyiunk előtt. 

8 ha 
a békeszerződéseket megalkotó bö'csti a vi-
lágnak alkotásaik iráoyitó elvéül az ethuogr.-fiji 
egységek lehető kiformálását  tűzték ki, nem 
hihetjük el, hogy eppeo a magyarsággal szt-m-
ben akarták volna megtagadni elveiket s cél-
tudatosan törekedtek volna éppen a magyar-
ság etbnografiai  egységének megbontására. Ha 
az uj batarok ebben a kérdécben nem felelne* 
mt g teljesen az ideálnak, annak az oka ó sze-
rintük is, oem a jóakarat hiánya, de a legyőz-
hetetlen akadalyok voltak, amely akudaiyok 
termeozete egyszerűen lebetetíenne tette a po-
litikai és ethnografiai  batarok egybeesései. S 
hogy maguii is erezték a nagy alkotas hiányos 
ságait, arra joggá: következethetünk abból az 
uj fogaiumboi,  melyet éppen a béketargyala 
Bok hoztak a viiagra smely a kisebbségek vé-
delmének hangzatos nevét viseli. Éppen a ki-
sebbségek vedei merői hozott hatarozmanyok 
vannak hivatva expiá^ni az ethnografui  egy 
Bégek ellen kényszerűségből elkövetett vétke-
ket s vannak hivatva arra, hogy e megbonto i 
egységek, az állampolitikai érdekeinek meg-
óvása mellett, a lehetőségig tovabbra is fenn-
maradjanak. A kulturális közöBBéget és e kö-
zösségben a közös feladatokat,  célokat, érde-
keket egyforma  intenzita&sal kell ereznie ugy 
az anyaország, mint az elszakadt részek ma-
gyaraaganak. 

Vagy találtak-e abban 
valaha is államellenes cselekedetet, ha az er-
délyi Bzáez ifjúság  a német egyetemeken szivta 
be a német kuli urát B ápolta a németséggel 
való kulturális közösséget, vagy ha a magyar-
országi roman középiskolákban bukaresti ké-
pesítésű tanárok tanítottak? 

Egy másik erdélyi laptársunk a magyarság 
mozgalmának zászlajára az „Erdély az tidelyi-
eke" jelszót óhajtja felírni  s mint végső cd, 
Erdély autooomtaja lebeg Bzemei előtt. Meg-
értjük ezt is. Az erdélyiek psychologiájáiöl 
Minte elválaszthatatlan volt mindig a lokál-

patriotizmus. 8 ha visszagondolunk arra a eok-
ezor megmosolygott megkülónböz telesre, ami-
vel az erdélyi ember .Magyaror-zág'-ról be-
szelt, ma ugy látjuk, bogy az ó szüket-b ha-
zája iránt megküiöubözteictt szeretete mindig 
e.it a lelkekben t> ma, a viszonyok váltó-*á á 
val ez a szeretet újra érvényesülésre tönk-
szik. Tisztelettel huj u;>.k meg ez érzés előtt. 
De ne feledjük  el, hogy az erdélyieken ki vili 
meg szazemi a magyarságnak keresnek ina 
lelki megnyugvást a ni:igjarság kérdésének 
kielegiiő ni' go dasáb^n. R-dely nmgaban egy 
geografi  ii egység. Közgazdaságilag is mogali-
hat önmagában. S ütni ma Erd'lynek legjob-
ban I;'.j, az, amitu erre az idezeit cikk is Ur. ij, 
közgazdasági mostoha helyzete. És ebben a 
kmlebben az elsőrangú erdekközö-seg fennáll 
Erdély mit,djn nemzetisége között. Ezt a be-
következett hanyatlót éppnn ugy sínyli a to-
rnán, m nt a szá^z nemzetiségű erdélyi. Nem 
akarjuk elvitatni, hogy a gazdasági meg> ró-ö-
dés mindanu>iuiikra nézve egyarant fontos.  Dl-
nem et g d,ük j mi ep< cialisan magyar, nem-
zeti, ku turalis c^<j:iinkat még egy nyvn, kü 
löntien fontos  s/.t inp»ut érdekeben sem a honi-
lokttrüói kiesni. A magyarig SZÍ rvi zkod^se-
n> k eii-ó, eminens feiadita  nem ieh-n ma-, 
mint bizfbsiíani  a magyarság ethnografiai,  kul-
turális egysegét. Minden egyéb szempont csak 
masodretdü lehet. Ennek az egysegnek bizio 
sitasira pedig csak egyetlen ut vezethet. Tor-
hetetlenül megaliani a békekötésben biztoscott 
logaink meileit s csüggedést uera ismerve bar-
co ní mindaddig, mig e jogaink az utoiso jottaig 
a biriokuukban ninc-enek. Azutáu majd be-
szelhetünk rucgértesrő1, közös munkáról. 

Ki a felelős a w tisvMft inéért? 
Egy volt kolozsvári államtitkár nyilatkozata. 

Kolozsvárról jelentik: Közismert dolog, hogy 
az Avarescu-korm&ny az uralomra való ju ás» 
után egy minisztertanácsi határozatot hozoit 
az esküt nem tett magyar tisztviselők érdeké-
ben. Ez a rendelkezes, amely et maga Avare^cu 
miniszterelnök irt alá, megjelent a hivatalos 
lapban es megkapták azt elsősorban a kolozs-
vári államtitkárságok, de az összes prefekiur.ik 
is. A rendelkezes világosan intézkedett arra 
nézve, hogy esküt nem tett magyar tisztvise-
lőktől a hatóságok vegyék be az esküt, amit 
a tisztviselők nagy zöme fel  is ajanlott és 
ugyanakkor int-zk< dett, hogy a mag\ar tiszt-
viselők egy reszet h-iyezz-k el a szükséghez 
merten, viszont azon tisztviselőket, akiket uio 
mentán nem lehet elhelyezni, reudeJkezeM 
állományba kell tenni es a járandóságukat, ki 
keil utalni. 

Sőt egy ujabb intézkedés szerint a magyar 
kormány intervenciójára az antant nagy hatal 
mak utasítottak Romániát is, hogy a repatrial-
takat fogadja  be es a visszatérő tisztviselőket 
régi poziciojukba helyezze vissza. 

Eizel szemben az tör'éut, hogy az esküre 
jelentkező magyar tisztviselők ügye az állam-
titkári bürök ban és a prefektu-i  fiókokban  el-
tűnt és nemhogy visszahelyezték az adásukba 
— kivéve egy pár esetet, — hauem még ren-
delkezes! állomanyba sem he'yeztek senkit. 

Eltfi  tekintetre azt hinné mindenki, hogy a 
kormány a hibás, mert a kiadott rendeletben 
adott igéretét hem tartotta be. Holott az igaz-

ság az, hogy a rendelet végrehajtása körül 
tup isztalt mulasztásokért elsősorban a kolozs-
vári á lamtitkárságok a felelősek.  Különben itt 
atadju'c a szót egy kolozsvári volt államtitkár-
nak, aki jelenleg képviselő és az utóbbi hetek-
ben a bukaresti kormánykörökben szóvátette a 
magyar ti.-ztviselök ügyét. 

— Bukaresti tartózkodásom alatt a minisz-
teriumbiu rrdeklédtem a magyar tisztviselők 
elhelyezésének vagy rendelkezési álományba 
va ó he yez '-sén^k az ügye felől  ég nagy mag-
icp"téseinre ott kijelentették, hogy a rendelet 
kiadása ót-.» oda eliben a tárgyban semmiféle 
jelentés nem érkezett és azt hitték, hogy a 
magyar tisziviso'ök a kormány felszólítása  da-
c.ira nem jelentkeztek esl;iitét';íre. 

— Én itteni államtitkárságom alatt teljes 
mértekben átéreztun a magyar tisztviselőket 
ért határtalan tragédiát es kollegáim előtt ezţ 
többször szóvá is tettem, hivatkozva a kormány 
T' nd 'letere. De :iz igazat, megvaliom, azt hit-
tem, hogy az ik az államtitkárok, akik a magyar 
tisztvi eiők ügyének a referálásával  meg vol-
tak bizva, a jelentéseiket elküldöttek Buka-
restbe. 

— De tekintettel arra, hogy az esküre je-
lentkezett magyar tisztviselők listáját mai na-
pig nem kü'doiiék be a minisztériumnak eddig 
ismeretien, de semmivel sem iudokolt Utóokolc-
ból. az i teni állam;iikárokat terheli a súlyos 
f-leiosség  azért a mulasztásért, amivel ma még 
felbi  csülhetetlen anyagi és erkölcsi károkat 
okoztak a magyar tisztviselőknek. 

E'.eket mondotta a volt államtitkár, amihez 
e helyen csak annyit füzünk,  hogy a Magyar 
Szövetség azonnal lépjen akcióHá a magyar 
tisztviselők még mindig vajúdó ügyében. Egy-
v.-zetö emberekből álló deputáció utazzék le 
Bukarestbe és ott a kormánynál tegye meg a 
szükséges lépéseket, mert a magyar tisztvise-
lők ügyét bitangjára hagyni már többé nem 
lehet. 

A vörös hadsereg és a bolseyi-
kiek uj háborút készitenek elö» 

Az Adeverulból vesszük át a következő na? 
gyon érdekes közleményt: 

A „Poslcdnie Novosti*' cimü antlbolsevista 
irányzatú orosz lup a bizonyítékok egész soror 
zatat közli le, a mellyel a szovjet kormány há-
borús terveit igyekszik bebizonyítani. 

Ezon számunkban az orosz készülődésnek 
fejtegetéseit  közöljük le, ugy, ahogy az oroBZ 
i»p visszaadja, egy katonai térkép vázlata 
kapcsán. 

Az orosz vörös hadseregnek két célja van. 
Az egyik: acélszerü oszloppá1 biztosítani Orosz-
ország gazdasági létét-, a másik cél, hogy ha-
lálos d jfest  mérjen az európai imperializmusra, 
felidézvén  igy egy generális forradalmat.  Ez ai 
á'ta anos jellemzés, amit nyújt a „MoBeovea 
Prada* december 21. száma. 

A térképen láthatjuk, hogy a Petrograd* 
Moszkva pouton 45—50 hadosztálynyi haderő 
van elhelyezve. Moszkva környékén újjászer-
vezés alatt áll körülbelül 15 hadosztály,.ja 
melyek a krimi és lengyelorszáei bireokból. 
kerültek ki. Nem kevesebb, mint 60̂  hadosztály 
áll a fronton.  Ide Bzámitva azt a három cso-
portban elhelyezve (ezek között van a 2 ée 5. 
cuhani divízió) szemben állván körülbelftl  90 
ezernyi eszt és litván hadsereggel.-
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Lengyelország ellen készenlétben áll 25—30 
hadosztály, körülbelül 250 ezer embernyi lét-
számmal. Hozzáadva ebhez a tartalékot is, 
mely Moszkva környékén átcsoporlosittatik, a 
szovjetek Lengyelország ellen körülbei űi 400.000 
embernyi haderő felett  rendelkeznek. 

A szovjetek front  bázisát ezen a fronton  az 
úgynevezett „vasdivizió" képezi és ezek a 
Vitebsk-MoghilevSmolinsk sorban álianak. Me-
gint egy másik erős divizió Gomel Kitw. A lo 
vas csapat a hires Oai parancsnoksága alatt 
áll, aki a mult évben a lengyelek elleni offen-
zívában is részt vett. 

Az ukrán XIV. és I. hadsereg, a melyhez 
a Tarasanchi divizió (Krimbő') tartozik, elfog-
lalja az OdesBza-Tiraspol-Camenet-Podoise vo 
nalat. A lovas oszlop Maghitoz sectorában áll. 

A szovjet-kormány azon magyarázata, hogy 
a Dnyeszter vonalon összpontosított haderő 
jobb éghajlatban való pihenés céljából történt, 
nem más, mint egyszerű bolsevista ironia. Más 
szóval, azon tény, hogy a fentirt  fővezér  Ca-
menev főhadiszállását,  vezérkarával egyiiu 
Oasinibe és Tuleinba ütötte föl  és az a tény, 
hogy ebben a Bector ban találtatnak fel  az egy -
Béges legjobb szovjet csapatok, valamint a hi-
res Budién: maga — azt igazolja, hogy a bolse-
vikiek előfeszítenek  valamit. 

Nem fer  ketseg hozzá, hogy a szovjettek 
uj vérontást készítenek elő. A közei jövő be-
fogja  igazolni a kommunisták h.<di celjau. 

Diák-est. 
Csíkszereda, február  2. 

Este hét óra. Az occát, mint nehéz szürke fátyol, 
boritja a köd. Ott bolyongok a yöröses-sárgáu vilá-
gitó lámpák alatt és azou gondolkodom, unt csinál-
jak? Hova menjek? Haza meg korún vau. A kávéház 
flres.  A korcsmát unom. Az uccakon pedig más tár-
saság nmesen, mint a csönd. De egyszerre c?ak, 
mintha elvágták volna a csöndet, megmozdult az 
ucca. Táncra öltözött fiatal  lányok és az őket kisérő 
fiatal  emberek és mamák lépesei kocognak bele a 
ködbe. Először csak egy-két pár; azután ruiud töboeii-
többen és fél  nyolckor már annyian vannak az uccán, 
mint vásárkor, ki gyalog, ki kocsin igyekszik Tap-
loca ftlé. 

Mi ez? Mi van ma? Kérdem önmagamtól, majd 
feltéved  nézésem a Hutter-káiéház ablakára és ott 
látom meghúzódva szerényen az egyszerű kis pla-
kátot: „1921. lí . 2. Diak-est.' Nagyszerű, hisz nekem 
is van jegyem. Gyerünk 1 Feltűröm kabátom gallérját 
és belevágom magam a ködbe. 10 perc múlva már 
előttem áll a gimnázium impozáns epülete. Belépek! 
A terem zsúfolásig  telt, de azért még mindég jönnek. 
Ott látom a város közönségének színe-javát. Az idő 
gyorsan telik. Már nyolc óra. A várakozás idejét 
felhasználom  és elnezcm, hogy a diákok milyen 
ügyesen építették fel  a színpadot, szerelték fel  a 
villanyt és rendeztek el mindent ugy, hogy semmibe 
sem lehet hiba. Háromnegyed kilenckor a karzatról 
felhangzik  a' diákzenekar „Nyitánya." A muzsika 
nagyszerű összhangjából, szinezeseből mvgiudoui, 
hogy á diákság énekes zenekarral rendelkezik. A 
muzsika puhán száll felém  és én udvarlok neki. Az 
utolsó akkordok után fulhangzik  a taps. A tapsot 
félbeszakítja  egy csengő éles rikoltása. Felmegy a 
függöny  és ott áll előttünk Buszek Gyula tanár. 
Kezeben papirlap éa beszél. Beszide nyugodt, okos 
és lendülete». Megtudjuk tőle, hogy mi az estély 
célja. A cél pedig a kirándulási alap kasszáját meg-
tölteni, hogy a szegény és jó tanuló diákokat kirán-
dulásra vihessék el és költségeiket ez alapból fedez-
zék. 8zép céJt Es látszik Buszek tanár uron, hogy 
A ezt komolyam akarja, bogy ő nem nagyképűsködik, 
nem akar tüntetni, tuium ilolgozis, hogy a szegény 
diákot a nyári szTlnidö alatt cgy-k t napra kiragad-
hassa a nyomorúság savanyu szugu ketrecéből és 
kivihesse a termeszet tiszta leheletére, hogy közel 
érezze magát az Istenhez, megtanulja becsUlDi uz 
életet és ne félje  a halált. Segítse az Isten önt tanár 
ur célja elérésűben. Köszönetet mondott iniudeu-
kinek, ki az est érdekeben fáradozott.  Szép és szel-
lemes beszédét zugó tapssal honorálta a közönség. 

A műsort folytatta  Völgyi István, ki kuphizott 
és egy néger táncot mutatott be igen ügyesen, 
melyet kétszer mégis újrázott a közönség általános 
derültsége mellett. 

A tanc mán „Az uj házt rend" cimü 3 felvonásos 
vígjáték következett, meiyet Buszek Gyula és Vén-
eiéi József  tanárok dolgoztak át igen szellemescu a 
diákok számára a „Baba" cimll vig,átékból. A darab 
nagyon sikerűit és meglepő gördülékenységgcl per-
gett le. SzintM szokatlan volt tiatal műkedvelőktől 
annyi színjátszó kétséget látni. 

Elragadóan szép és bájos Vilma volt Nagy Bo-
riska, kit szinpadról mar ismerünk s aki mint ügyes 
táncosnő közismert, azonban hosszabb lélegzetű sze-
repben még nem láttuk s most örömmel gratulálunk 
a készséghez és a rátermettséghez, mellyel nehéz 
és választékos szerepét oly szépen megoldotta. Mind-
végig ficom  volt, előkelő, szerelmes és elegáns. 

Balázs Ilonka Erzsókjával olyan elsőrendű ala-
kítást nyújtott, mely alakítás még hivatásos és rutl-
nirozott színésznőnek is dicsőségére válna. Ügyes-
ségért sok tapsban volt része. 

Veress Gizella, Keresztes Ilona, Ambrus Aranka 
klaebb szerepeikben igen jól megállták helyeiket és 
késsségOk legjavát nyújtották. 

C S I K I X J L ' P O K 
László J . Vilmos, Belnler őrnagya elsőrendű 

alakítás volt Bár a szerep a férfi  szerepek között a 
legnehezebb, mégis bravúros megoldást nyert Laszlo 
által,' ki bemutatta, hogy nemcsak kedve és készségé 
van a színjátszáshoz, hanem tehetsége is. 

Csinos és a szerepkörhöz pompásan beillő del-
cegséggel játszotta a huszárőrnagyot Fodor Elek. 
Takács István helyes Zanó volt, azonban egy olyan 
szép partnerrel szemben több tűzzel kelleti volna 
játsza a szereimest. Grossberg Manó íinom Gertuer 
volt. Igazi „Vigec" Lázár Viktor, Buzús Gcrő, Dáj-
bukát Jenő, Bjke Bela tanulók kisebb szerepeiket 
ügyesen játszották. Nagy András mint Tiiták ház-
mester méltó partnere volt Erzs=ók szobuleánynuk. 
Alakítása e neuiüeu a legsikerültebbekhez tartozott 
s játékával állandó derültségben turlotta.a közönséget. 

Ügyes volt még a kis Pócsa Irénke I. o. t. kon-
ferenciája  is. A szereplőket ugy a nyilt színen, mint 
függöny  után a közönség vihaioă tapssal jutaluiuzta 

A műsor után tánc következett Aiiczi Miska mu-
zsikájára, aki jól muzsikált és igen szorgalmasan 
betartotta a hosszú szüne teke t . 

Éjfél  utáu szépségverseny volt, melyből győz-
tesként Nagy Boriska, a siker legnagyobb részese 
került ki.. - •-

A fiatalság  reggelig táncolt és mindenki egy 
iól sikerü.t kedves, meleg est emlékével tért haza. 
' (bor.) 

KÜLÖN tfK  LÉK. 
— A népnxamliilás  eredménye  Csik 

ban. A dvtívuibot  len CsiAvauneg) e terü-
leten megtaiiott  általait  s nvp^zmulnlas 
eredmenyeszei  int a inko*stig  szunia 14l OiS, 
ebből  lerí)  7U.4M,  nó 10 018, mugyar lütí  UJJ. 
roman 2<>.ib0, nemet es sváb 2&5, zsidó 
l&ül,  mas nemzetiségű  Ü93.  A népszámlálás 
ei edmenyét  nem tarthatjuk  pontosnak,  mert 
lylU-ben  a lakosság  szama 14'J.OOO  volt, 
ameiy szám köztudomás  sierint nem c~ök 
kent,  hanem szaporodott.  Az 1&10. evi nép-
számláláskor  Csikutegye  szaporodás  tekin-
tetében a megyek  között  a második  helyen 
állott.  Ez az arany azóta sem rosszabbod-
hatott. 

— Eljegyzés. K o v á c s .Gyula folyó  évi 
január ho 30 an eljegyezte Csa^z-tr Bjia tábla-
bíró és neje leányát Erzsiket, Marosvásárhelyen. 

— Korosolya-Bgylet estelye. A hús-
hagyó kedden megtartandó koicsolya-estöly a 
legnagyobb sikerűnek igerkezik. Az erdekiod^s 
oly nagy, hogy a jegyek mar az el.-ő ket uapon 
csaknem mind elkeltek. A rendezőség iwuüent 
elkövet, bogy a közönség, kellemes uzórakoz 
tatásáról gondoskodjék. Értesülésünk szerint a 
sok farsangi  tréfán  kiviil egy Eleven Újságról 
is gondolkodott a rendezőség, mely telo lesz kel-
lemes m -glepetesekkel és jó ízű bohoságokkal. 

— Tevedes a kréta körül. A C iki 
L'ipok legu obbi t-zamáb m vezető helyen fog-
lalkoztunk a kultusz ailamTÍtkarsag egy rende-
letével, mely szerint a kormány meg a fele-
kezeti ískolakban is elrende.heti, bogy az ok-
tntás nyelve roman legyen. Ez a rendelet, 
amint mo-t jelenlik, il> értelemben téves és a 
hivata'os fordiio  hibás forditásabol  keletkezett. 
A rendelet lényegé az, hogy a román anya-
nyelvüeknek a kormány elrend-lheii, hogy 
roman nyelvet használó isko'át látogassanak. 

— Lebeiyegzik az erdelyi köloaönö-
ket A beki'szerzódes alapján a buk resti kor-
mány elhatározta, hogy a vo t osztrák-magyar 
monarchia h:>dikölcsön kötvényéit es egyéb 
a lampapirjait lebeiyegzi es a párisi jóvátételi 
bizottságnak dja at, hogy azokat az u odtlla-
mok között felossza.  A lepecsetelés 15—80 
nap alatt megy végbe. Anuak befejezte  utau 
az értékpapírokat Párisba küldik. A be m m 
jelentett és le nem p« csétclt papirosok érték-
telenekké válnak. Ez ügyben egy erdélyi pénz-
ember a következőleg nyilatkozott: Ezen ren-
delkezés érzékenyen érinti a Romániához csa-
tolt területek bankjait és lakóit. Az erdelyi 
pénzintézetek tudvalevőleg most minden érték-
papírjukat Budap :stre szállították és ezért a 
román kormánynak módot kéli nyújtani, hogy 
t papírokat hazabozassuk. Ha Magyarország 
nem adná ki az értékpapírokat, ugy diplomá-
ciái uton kell kikérni, vagy pedig a bejelen-
tésnél el kell fogadni  az értékpapírok letéti 
nyugtáit. A nyolcadik badikölcsön c mletei a 
forradalom  miatt le Bem érkezhettek, tehát 
«>zek be sem mutathatók. A kormánynak min-
dent el kell követni, hogy a károsodástól meg-
óvja a lakosságot. 

— Felmentett deményházi székelyek. 
A kolozsvári hatodik hadtest hadbírósága más-
félnapi  tárgyalás után érdekes bűnügyben ho-
zott Ítéletet Ddnesi András, Lakó Gáspár, K ŝ 

6. Biáflk 
Ferenc és Bereczki Antal deménybázai lako-
sokkal szemben. A vád szerint 1919. óv márc. 
19 én a hat székely megtámadott egy roman 
hadseregbeli katonát, lebuztá* a szekérről, 
puskatussal összeverték és bajonettel össze-
szurkálták. Később pedig Dénesi egy másik, 
falubeli  legénnyel arra buzditotta.társait, hogy 
támadják meg és fegyverezzék  le a nyárád-
remeteí csendőrórsöt. — Csakhamar az eset 
után két ezázad katonaság szállta meg a falut 
és ók a veréstől való felelmükben  bujdostak 
ki a közeli erdőbe Három hétig bolyongtak 
így. m " jd visszatértek es a csendőrök elfogták 
őket. Hosszú és súlyos szenvedeseken mentek 
keresztül, úgyhogy végül kórházba kellett őket 
szállítani. «Azután Nagyszebenben hadbíróság 
elé kerültek. Ott 10—20 évi fegyházra  Ítéltek 
őket. A tud'íróság hosszas, fogság  Titán most 
mind a hat vádlottat nembünösnek mondotta 
ki és felmentette  őket a vád- és következ' 
ményei alól. 

— Tea-estély. A csíkszeredai ev. ref.  egy-
házközség 1921. évi február  bő 26 án (szom-
baton), Csíkszeredában a Hutter-kâvehazban 
tet-est-lyt rendez, melyre előre is felhvjuk 
ujy a vitros, mint, a vidéki lözöusés figyelmet. 

— P.irbuzam Bu-arest, j*n. 2ö. A D cia 
egyik vezetőcikk* ben osszehaso<iiiiá*t teve 
lí >mania és Hzo iî z-'dos á lamainak közaila-
l)otai között, a kövatkezóket ír j . : Megdöbbeutó 
"Z a koutr iszr, aramy a szom zedamknál ta-
pasztalható rend es a nálunk tétó fejetlenség 
között van. A vasutakról nem is kell beszemi. 
Mindenütt másutt tisztaság, ablakokkal ellátott, 
fűtött  kocsik. Nincsenek a tetőkön es az üt-
közőkön utasok. Oynn állipo ok, mint nálunk, 
talán c-<ak S^ovj'it-Oro.^zországbau lehetnek 
meg. Miuden más álla-oban lázas muukát latunk 
a helyreállítás felé.  Ná'uak csak szavalnak, de 
egy h'd-ir, vagy egy őrházat sem állítottak 
h 'lyre. Ami azoubun bennünket leginkább meg-
alázhat az, hogy mind -gyík szom-zédunknal 
akár volt ellenséges, akár volt baratsagos al 
latnban Járjunk is, ugy bi szélnek ró unk, miut 
a f-nek-  ti * n korrupció or.-zágaról. E^y cseh 
miniszteri tanác-os moudotta, hogy a csth 
állampo'gárok megdönthetetlen bizonyítékokat 
szolgáltattak arra, hogy i t olyan dolgok tör-
ténnek, amelyek valósággal kompromittáljak 
Románia h rnev<ft  és 'öukreteszík a szomszéd 
államokkal való rcDd*zeres gazdasági érint-
kezést. Egv főbb  vasuii hivatalnok fefpana-
szolt;*, hogy minden a román vatutak .-zervo-
zetleu6egtból származik. Számos o:yan csth 
VHHgon van, amelyet már egy év előtt küldtek 
at és ma sem tudják tőlünk visszakapni. Meg-
esett, hogy egy nnpra kö caöakért mozdonyt 
mm ndtiik vissza s'b. 

— Egy szász lap a cenzúráról. A 
Siehenbürgirch Deutsche Tageb'att írja: Egy 
ideig cenzuramentességnek örvendett a sajtó 
s ez nem volt a közérdek kárára. Az általános 
i-ztr»jk óta ismét áldozatul estünk a cenzúrá-
nak Nem lehet eleget hangoztatni a hatalom 
birtokosainak, hogy a cenzura f»nntartasa  a 
leíszdrencsétlenebb int-zkedes, ha az ország 
belső békéjét végre vUszaadni akarják. Azt 
megtudjuk érteni, bogy a bolsevista tenden-
ciájú dolgokat törlik a lapokból. De érthetetlen 
MZ olyan cikkek törlése, ame yek a lakosság-
nak bármely jogáért lépnek sorompóba. A 
görögkeleti ünnepeken az uj-ágok nem jelen-
hetnek meg, mert a c nzurahivatal ünnepel. 
A tisztviselő tartsa meg vallasának ünnepeit. 
De a hivatalok működése emiatt meg nem 
akadhat, mert ezek a nem görögkeleti vallású 
állampolgárokért is vannak és rende.kezésre 
kell állaniok azokon a napokon, amikor sem 
állatai ünnep, gem vasárnapi munkaszünet 
nir.es. Nem követeljük, hogy a felekezetek 
ünnepein az illető á'lami tisztviselő ne ünne-
peljen,-de állítsanak egy olyan helyettest, aki-
nek nincsen ünnepe. Hogy jön ahhoz egy ujság-
vállalat, hosy felekezeti  ünnep miatt egy napját 
elvegyék és hogy jön ahhoz ezer meg ezer 
olvasó, bogy ne kapja meg lapját uzokon a 
napokon, mikor nincs munkaszünet? Nyomaté-
kosan követeljük a cenzúra megszüntetését, 
így ir a szász lap, de természetesen minden 
sorát mi is aláírjuk. 

— Uilliardok rothadnak. Marosvásár-
hely vidékén, mint egy bukareBti lap iija, 
nagymennyiségű fa  rothad, melynek értéke 
milliárdokra rug, mert kocsibiány miatt nem 
szállítható. 



6. C S I K I L A ^ O K Mk oldâL 
— Karofalvi  polgári Iskola miisoros 

e s t é i d é n e k t ö b b akadálya nines, február  7-én 
este 7 érakor meg less tartva. 

Talar a bíráknak és ügyvedeknek. 
Február elsejével életbelépett az a r> rdelkezép, 
amely szerint az Ügyvédek a biro.-uig előtt 
csakis talárban jelenhetnek meg. a talároknak 
ugy az ügy vidéknél, mint a bíráknál fekete 
pinia selyem! ől kell készítve lenni, fekete 
selyem béléssel éj csukott gallérral. A talár 
gallérjan fehér  jelvény viselendő, amely az 
igazságszolgáltatás tisztaságát szimbolizálja, a 
bal vállon román nemzetiszínű kokárda. Az 
ügyvédjelöltek a taláron megkülönböztetés cél-
jából fehér  c«ikot viselnek. Értesülésünk sze-
rint as Ítélőtábláknál már elsejével életbelépett 
ez a rendelkezés, mig a törvényszékeknél c«ak 
márc. elaejen. A járásbíróságokat e rendel-
kezés egyelőre nem érinti. ' 

— Drágább lett as utasás a tisztvi 
Belöknek is. A Cfr.  vezérigazgatósága már 
regebbtn felemelte  a vasúti alkalmazottak 
személyzeti jegyeinek árát. Most az állami, vá-
rosi, községi alkalmwzottak és katonatisztek 
menetdíj kedvezményeit redukálták. Január 
25 tói kezdvo ezek az utóbb említett alkalma-
zottak a regi kedvezmény tói, amely szerint az 
»l.-obb osztály szerinti feluru  jegyet válthattak, 
eleam-k s kötelesek az eddigi 50 százalékos 
kedvezmény fentartása  mellett arrt a kocsi 
o-ztayra jegyet valtani, amelyen utazni akar-
nak. A regi igazolványokat egyelőre márcim 
30 ig meghosszabbítottak, de ez idő alatt kö-
telesek az illetők uj igazolvány beszerzéséről 
gozdoskodni. 

— A „Székely Méhész", ez a rövid 
fennállása  alatt is már nep^erüvé vált. ügyes 
kis szukujsár, mely a 2 ev óta szünetelő 
„M hészeti Közlöny* pótlása céljából indul• 
volt meg, januártól kezdve meg-'/iint, i Intve 
helyet ad itt a most mar ismét megj'-lenő 'en i 
cimü régebbi társának. A valósagban annyi 
lörtént, hogy a két lap egybeolvadt, uj jeles 
munkatársi erőkkel bővült, s ezentúl az Erd«ly-
részi Méhészegylet kiadásában, mint annak 
hivatalos lapja, jelenik meg. A szerkesztés 
tulajdonképpeni munkáját azonban tovabbra is 
Oál Imre végzi; k'inok hozzáértése, paraţian 
UgyLuzgalma biztosítékot nyújt a lap tartal-
massága, színvonalának további euielk -̂d-Be 
iránt. 

— As Erdélyi Bortermelök Szövet-
kezete marosvásárhelyi oegnek esik 
ue reda i fióktelepe  állandónn  raktáron 
tart  kiváló  minőségű  — kizarólag  1UJ8.  évi 
termésből  — nagymennyiségű  kókűllő-  és 
marosmenti borokat,  a legnagyobb  válasz• 
tékbnn.  — Irodája:  Csíkszereda,  Vadász-
(ApuITy  ,-utca 7. szám. Dr. Fejér  Antal-fele 
hazbaii. 6— 

1921. évi ad. 2. szám. 
végrehajtói. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak 
1921. évi G. 203. hz. végzése lolytúa Fosztó Géza 
ügyvezető-igazgatóstul képviselt Várdotlalva és 
vidéke hitelszövetkezete végrehajtató részére, \ «jţi'.e-
bajtóst szenvedő ellen 408 lei 27 ln'n követelés s 
járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  .alperestől lefoglalt  és ÍT'JUO leiie becsült 
ingóságokra a csíkszeredai járáabiri's&g 1U2I. évi' 
(í. 20!). szúinu végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap és Icliilíoglaliiitúk követe-
lése erejéig is, amennyiben azok kielégítési 'jogot 
uyertek volna, a végrehajtást szenvedő lakásán 
Várdolfalva  községében leendő megtartása határidőül 
liMJ.  évi február  hó 17. uupjáw délelőtt 
10 árúját  tüzöui ki, nmikor a bíróilag lefoglalt 
ingók és pedig: 1 pejszűiti 8 éves kanca, 1 telién, 
faragott  fák,  kocsik stb. slb'. a legtöbbet ígéröuck 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becsálon 
alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jegot tiiruuafc,  ameuiiyibeu ré-
szükre s. luglalás korábban 'eszközöltetett voia» és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki ncra liláik, 
liogy elsőbbségi'jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttuél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ue mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  Ibgmik utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1921. évi juuuár hó 28-ik 
napján. Molnár Sándor,. 

bir. végrehujtó. 

V E S Z E K üres haBznált borvizeBÜvegeket 
bármily mennyiségbe. 1 I. 180 lei, 7 dk 
1 lei. -h 1. 1 lei, folyó  hé 2ő-ig. 1T|. 

Barcaay Dénes kereskedő, Csíkszeredában. 

Egyik főutcában  egy 5 szoba, előszoba, fürdő 
• ezoha, egyéb mellékhelyiségekből álló kőház, 
- jó karban lévő gazdásági opülettel és gyii.-
mőlc.-öB kerttel eladó. Cnn a kiadóhivatalban. 

El&cLó egy ketjáratra készült, de jelenleg 
egy 42 colos kövli malom, szíjazatta! 
együit. A malom teljesen üzemképes. — 

Cim a kiadóhivatalban. 3—8 

Épitkezesi anyagok: mész, tűzálló samott-
tégla kapható Csíkszereda Erzsébet-utca 
21. szám - Koczkásnál. 3—4 

REGATUL ROMANI A 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

Nr. 5444'1920. 

Hirdetmény. 
A törvényhatósági közutafcuak  1921/22' évi 

kö!i >-ég«iIóírá'jyz.'itát a vármegye prefectje 
21001920. sz:>itiu határozatává! jóváhagyta, 
amu az/a! tet-zek közhírre, hogy a költaég-
e őirányzat a csíkszeredai áilamepitészeti hiva-
ta'nál l>özsz»ml*re ki van téve es lő n*p alatt 
eliene hozz un feb  bbezes adható be. 

Miercurea- Ciuc, I* 28. Januárié 1921. 
Otetea, 

p. subprefect, 
prlmnotar. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. L. tanar Sepsiszentgyörgy, 

latunkra nem használtatjuk. 
Sjjná-

NYILTTER.*) 
Niiilatkoxat. 

A valóság érdek  eben tisztelettel  érte-
sítem  nagyrabecsült  vevői/Let,  hogy azon 
biresztelesek,  bogy üzletemet  Czell  Frigyes 
és Fiai  cég megvásarolta  volna, teljesen 
alaptalanok,  miután csak tárgyalások  vol-
tak  ez irányban kőztünk,  amelyik  nem 
vezettek  eredményhez. 

Igy  üzletem még megnagyobbítva  áll 
nagyrabecsült  vevőim rendelkezésére,  ahol 
a szolid  és pontos kiszolgálást  tovabbra is 
biztosítom.  Kiváló  tisztelettel 

Szántó  Ernő 
likőr',  rum• és kognak  gyára, bor-, sör- és 

szesznagy kereskedése, 
Csíkszereda,  Városház-utca  4. 

•) E rovat alatt költöttekért nem vállal fele-
Maaécat a Sxerk. éa KiadA. 

1 
BáVDOl ©*. 

rOGOBVOS 
Rendel naponta délután 2—6 óráig. 

Oaiknweda, Mikó-utoa 84. szám. 

S T E S I T É 
Van fzorehcsérrr  ugy a helybeli, mint a vidéki közönség 
tudomására hozni, hogy CMkszeredaban, Vadasz utca 
36. szám alatt .(özv. Filo Karoly no teinetkezesi 
intezete mellett) a mai kor igényeinek megfelelő 

UJ V E ^ y E S K E R E S K E D É S T 
rendeztem b«vÉs arra fogok  törekedni, én, mint. e szakmába 
teljes játtas«ággal b ró, bogy o'c?ó árak melletti pontos 
kiszo!gá!á>-omraal a közönség idényeit kielégítsem, vagyis 
bizalmát megnyerjem Becses pártfogást  kér tisztelettel: 

FI LÓ KÁROLY, vegyeskereskedő. 
a-is 

Szesz-és szeszesital ki mérők figyelmébe! 
Tisztelettel értesítem a vásárló közönséget, 
táromban állandóan raktáron tartok 

hogy Városház-utca 4. szám alatti rak-

szavatolt 96°-os finomított  szeszt, az összes rum és kiváló finom 
likőr feleket,  valamint kisűstön főzött  szilvóriumot, bo r sep rő t , 
törkölyt es coenacot, a-s? 

«, legiefeb  a&a^slgm és &&1S»M 
texraéeü beie&at feesdaa&é&t  és B&laekeava 

és naponként friss  töltésű világos és barna sört. 
Viszonteladóknak a legoletőbli napi árakon számítva nagy árengedméaiqrsl. 

bor, sör és szesznagykereskedő , 
Csikszeredaban, Városház-utca 4. szám. 

Telefon-uám  M . 

f f 

I 

M CPMVII T CsilcszeredLá.'baix ("Városlxása - vitca, ^ 
LVJIN I IL I 3Dr. Z a k a r i á s ZEvEajaö-féle  Háua) a. 

/ 

Kovács Testvérek Drogériája. 
Raktáron tartja az összes gyógyszereket, k ö t s z e r e k e t , 
pipere, fényképészeti-,  sportcikkeket, illatszereket stb., stb. 

Viszonteiarusitók részére nagy árkedvezmény. 
A közönség szíves pártfogását  kérik «-io g ö n nutuuacg s/jven paiviugaoat aciia - »» 

[«KOVÁCS ÁRPÁD és KOVÁCS GYULA. 



MEG H I V Ő. 
Gyimesvölgyi Fatermelők Részvénytársaság Gyimesközéplok. 

A t. c. részvényesek meghívatnak az 1821. evi februar  hó 28-án (hétfőn) 
délután 2 órakor a oeg gyimesközéplok! helyisegeben tartandó 

T á r g y s o r o z a t : 
B) Az igazgatóságnak a lefolyt  Uzletévról szóló jelentésének tárgyalása. 
b) Az évi számadások, az igazgatóság és fe  ligyelőbizottság jelentésű és ezek javas-

latára az évi mérleg és nyereség felosztása  feletti  határozathozatal 
c) Az igazgatóság és felügyelóbizottság  felmentése  feletti  határozathozatal. 
d) Az igazgatóság és felügyelóbizottság  megválasztása. 
e) A kereskedelmi törvény szabá'y <i FZ- rint a közgyűlésnek fentartott  minden egyéb 

ügyben való határozása és tóke felemelés  ügyben való döntésé. 
f)  Esetleges indítványok és interpellációk 

A.Z, í g r a z g r a t ó s á g - . 
Ha a részvényesek határozott képes számban meg nem jelennének ugy az alapszabályok 8. §-a 

értelmében az ujabb közgyűlési határidő március hó 7-én délután 3 órakor, amikor a jelenlevők a niSK 
nem jelent részvényes&re való tekintet nélkül ba.'ároznak. 

Vagyon 
Áru számla készlet 
Személy számla adósok 
Személy számla erdőkre 
Erdővétel és készlet 
Beruházási számla 
Pénztár számla 

Tartozik. 

M É R L E G - S Z Á M L A. Teher. 
1354100*— 

85054 27 
1I14940 — 
236106 — 
32780 iá 

130441*92 
2953122-44 

Ké^zvénytöku számln 
Személy Hzámla hitelezők 
Értékcsökkenési alap 
Ez évi nyereség 

Veszteség és nyereség számla. 

275000 
2630169 69 

504 i 2:> 
43209 50 

2953422 44 

Követel. 

A csttpállalvi vasöatd es n j a v i t ó elvállal: 
kalybá'-, üstök, koc-<ip rst lyek. gepreszek, 
rost-Mynk stb. öntvények eióá'litasát és 
gazdasági g^pek javítását 

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

raenyis^eben, mpufnleló  árak mellett. 3—12 

©Fogak, fogsorok, 
© szsjp >dlas-nélküliek, sin-fogsorok, 
@ aranykoronák, aranyhidak, ugysrin-
@ tén róni arany és kautschuk mun-
© -:„kák átdolgozását késiiti :—; 

" Waczel Ferenc foi tecMns,  Csíkszereda © (dr. Pál G.ibor ügyvéd házában). 

Tanulónak felvétetik 
4 5 gimnáziumot végzed, jó családból való fiu 
Barih'í K-iroiv fodrásznál  C-iksz^rednban t—4 

Z o n g o r a h a n g o l á s 
t e j e s e z a k é r t s l e m m e l . 1 - 0 

Raktár kezelési költség számla 
Fuvarbér számla . . . . 
Erdővétel felhasznált  gömbía 
Termelési költség számla 
Üzleti költség számla . . . . 
Értékcsökkenési beruházásból . 
FOrészOzem költség számla 
Alapítási költség számla 
Tiszti fizetési  számla 
Utazási költség számla 
Adó és illeték számla 
Betegsegélyző számla 
Telepbér számla 
Kamat számla . . . . 
Drágasági pótlék számla . 
Nyereség 

11>696 10 
683 — 

526 8 60 
402557 10 
1369879 
504» 25 

77992 — 
464:) 75 

32112 50 
21-'85 70 

1000 — 
3035 5J 
6972 — 

100451 49 
32112 50 
432095) 

91001168 

Gyimesközéplok, 1920. évi december hó 31 én. 

Áru számlától 01001108 

\ 

\ 

\ 
§1001 lü8 

Ooldflnger  Adolf,  Zakariás Jánoa, Dobál Antal, 
Ifj.  Bermann Izidor, Grosz Albert. 

Megvizsgálta, a könyvekkel összehasonUtotta és helyesnek találta a felügyelő-bizottság: 
Gyimesközéplok, 1921. évi január hó 15-én. 

Zakariás István, felügyelő  biz. elnök. 
Baohari Bernát, Id. Bermann Izidor, felügyelő  biz. tagok. 

E i ó j e g - y z é s e l c V á j á r n á l . 
E l v e s z e t t a Diak-estélyen egy ezüst bat 

szogletú karköiós óra. Aki megtalalta illó 
jutalom ell^neben szíveskedjek e lap 

kiadóhivatalába átadni. 

Üzlet- áthelyezés. 
Értesítem a t. közönséget s főleg  a sókis-

árus ur-ikot, hogy a sónagyárudát és raktart 
folyó  1921. évi február  hó 1 tő1 kezdódóleg 
Vüdász u c-i 4. szám alatti saját házamba tet-
tem át. (Az Ecetgyár és Cseh István mészár-
széke között). 

2—3 Hajood Ignáoz sónagyarus. 
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Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre »s t e l c l a a t s e m e g 

S Z É K E L Y és R É T I 
Erdéiyrészi 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. 44— 

! 
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I Cwnnrt: Dr. VASÚ, preftol «wmateţt Vákár Miyvayomdáiábat, GMkutredébNi. 




