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Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Uj Bábelt építsünk. 
Irta: Ágoston lgnáe. 

A társas egy ülteiéinek árfeltétele  a bi 
zalom es meretei egymás iráni. N iuc-ak egye-
tek, tle neuizeiek is csak ny u^aioui, bone 
m-iien frjih.  tik ki erőiket, viheuk előre sor-
tUvat. A termeszét ved> kezö ea támadj szer 
vek nőikül, gondozasára hagyva aUoita 
m> g bZ embert, jelentem akarva ezzel, ho^y 
trieluievel jţralkodnalik a főid  összes óntudat-
lan ieremt.uenyein, de embertársaival egyet-
értésben, bizaiomboi szüieiő meg-rietiben keil 
élnie s vegláihaiatianban szrp jovőr, kunur-
babelt keh epilenie, hol a tz^p, jo ta ig-z a 
fő  det az eggei öeszt-köii. Nemed telkeket min 
dig kinosau érint az ailausagboz visazaknáu 
kőző erőszak, terror s igy a testveriesaegei 
ember es ember és ember között megtagadó 
babom. E-zmek, jogok, ku turalisag kivívásáért 
inditou harcokba meg valahogyan bele lehet 
nyugodni, de a kapzsiságból elkövetett baboiu, 
csak atka lehet az emberi haladásnak. Hogy 
mégis megtörtent, ebben a korban, mely et iuei 
tan neveztünk a d.Coó huszadik szazadnak, e 
ha felzokog  bennünk & lel&k: a fclszamuua 
tatlan veszteségek szemleletén, ha győzők éa 
legyőzőitek magukba szaliva keseregnek a 
vesztesegek fölött:  most kellene igazan ke-
resni azokat az érintkező pontokat; keresnie 
nyerteseknek es veszteseknek, meiyek a se-
beket heggesztik, a gyűlöletet megszüntetik, 
az ellenieteket elenyeszteik. A muitba való 
visszapiiiantasnak csak okulás Cdijaból van 
értelme, ntm a revansoi gyűlölködés méreg-
csöppjeinek öasztszedéséig. Nem a megtett utat, 
hanem a hatra.evól foniOigas&uk.  A muituoi 
tanú ni a kaiuokon, oku<ui helyes, de amoiy 
nemzet nem a jövőt tartja uzeiue eióit, az ueui 
halbd, de visszafejlődik.  A világtörténelem pe-
dig bizonyítja, hogy harcos nemietek tokáig 
ntm umnatutk mrg eletüket: az eleihez beké 
és szeretet keli. H.rc ea gyüio.kudcS vege: 
puaziula*. Müveltoeguuk sem ionét boá-zas eietu, 
ha egy mád i meg nem ertjük, meg n< m szeret-
jük. Fajunk Bzercieie, valatuukboz vuio ragasz 
kodaaunk, nem zarja ki embertársaink önzetlen 
BZeretetet, ma&ok hitbeli meggy ózode&enek Uoz 
toletben tartusát. Mar Caak azért sem, mert 
bár több nemzet fiai  vagyunk, de mindenikünk 
ember s mert nem < getzen tótunk függ  az aeui, 
hogy milyen vallást követünk, lehat nem i& 
bonthatnak azért, a mi nem vétkünk. 

A faji-  és vallásos elkü.önülés és ebből 
eredő elleutétek igen 60k haburunak es taroa-
daimi egyenetiensegnek vo.tak okai s ha eze-
ken a tereken igazi bzocuiis érzekkei ód er-
zéssel igyekeznének az ailamok vezetői az egy-
maeboz kózeledesi n^gkiserieni s vallatok fejei 
engedekenyseget tanttsitani, ahol az nem üt-
köznek elvekbe: igen sok emberben születnek 
meg a tesiveriesseg. 

Nem igaz az, hogy az emberek nem eze 
rétik egymást. Szeretik, csak érdekhajhászo, 
zavarodban halászni szerető emberek állandóan 
Ugatják őket jelszavakkal s a tömegekre szug-
gesztiv a hatáeuk a jelszavaknak. 

Ha nagynevtt miniszterek, államfők  nemcsak 
a Bajat nemzetük javát óhajtanak, de más nem 
•eteket is és azokról szeretettel beszalnepek, 
ba nem ifl  szövetségesek, akkor a nep maga 

örömmel fogadna  szivebe azokat. Ha a Baj tó 
nem szítaná aiiaadóao a gyU ölködeet, máfteg 
ptyu&ntek volna a megtörd gondolatok. Ha 

egyházfők  az igaz I ten és emberszeretet ne-
veben jóakarattal voinanak más vallasu hívón-
kéi szemben is B éles nyíl ukozatokkal nem 
ítélnek el ő->et es vezeioitei; az einberi.-ég 
gyersan elismerne, ho^y: egy Aiyauak gyer-
mekei vapyauk. Nemcsak a szép, a mii veszet 
luternacioudiis, d=; az emberileg minden anyagi 
es szellemi szükséglete is az. 

Hd a beke idején Viaicu mernöknek repülő 
gépen való felszanasa  sorainkba bámulatot 
vánott ki s ntm kerd zte senki, milyen uem-
zetisegii, hanem eijenzt.lt mmücu.i, bolyán 
eneme a luüomauy c^ak egy nemzet mono-
pol urna. 

H> Mi'sszina laVói pusztulnak, az egeBZ 
világ sir es segít. Ha a viiág muakásai nyo 
moroguak es ktnyer, bajiek neikűl vanuok, 
iniuüenki keze ökoibe szorul a tőke kegyet 
leusege miatt. Az embereknek miudeuuapi 
énnikezeei lehetuege annyira egy Ciaiaüdalor-
rasziotia a főid  lakóit, hogy a mi az egyiknek 
fáj,  azt az összes erzi. Jjjjenek lehat a nagy-
eszű, nagy&zivü és tekintelyü emberek s ne-
ve j-.k u^y az embereket, hogy mig akkor is 
tekintsem egymást teeUereknek, muor jogokai 
követelnek. Nincd ember, kiben valami «rtuk 
ne volna, micsoda gonoszság tebat c jak a hiá-
nyok, hibák uian iu.atni és iteim. Szeretetet, 
uiegériesi hozzanak uj emberek, *posioiok b 
akkor lesz beké ; epu.ni fog  az uj Baue , mely-
nek epitöu maga az Ur fogja  segíteni 1 

A vármegyék uj beosztása. 
Magyar nyelvii közigazgatás. 

Csikszeiuju, március 18. 
A Csiki Lipok legutóbb íauierieite 

azt a javaslatul, meiy az erdeiyi var 
megyek uj bdosziaoac tervezi. 

Amint közöltük, Caikvarinegye gyer 
gyotöigyesi jarasa, valamint a gyiuitS 
.kUZdcgeK ea uzvölgyi reszea a szuinszeu 
o roaiauiai vaiuiegyehhez csatoltam* 
uuk. IÍA a terv varuiegyenkre rendkivu< 
jcrtiiuitítí, mert ludvaievo.eg e reazekea 
ttíkUaznek a varmegye niaganjavamak 
uriaai kiierjedcaU eidoi ea kaszalói, to-
vábbá igen aok községi, közbn tokosdügi 
es egyuazkőzsegi vagyon, meiyek kiea 
nentk a varmegye teruietebói. ÉritB 11 
lesünk azerini a varmegye pretekiujához 
egy nagyobb kUidöiibeg keszili azon 
aeresaei lordului, hogy befolyását  az 
eiBzakiias eiieu ervenyesitse. 

Egyébként Gjga Oitavian miniszter 
a napokban a Uukaremben megjelent 
azekeiyudvarhelyi fö.dmives  küidöitscg-
nek azon kereaere, hogy a Szekeiyfoiü 
hagyaaaek meg egy tömbben, kijelen 
tette, hogy helyet ad a keresnek, meri 
a azekeiyaegnek joga van ehhez a beke 
azerzödes erielmebcn. Szavai Bzerint az 
egész tervezet a kormauy elé terjesztett 
javaslat csupán, amit a kormány a kö-
zölt formában  nem fogadhat  el, mert 
ezzel nem lehetne a kisebbségi jogok 
biztoaitásút eszközölni, nu&r pedig min-
dea kisebbségnek jogában AU ao^a-

nyelvét a közigazgatásban órvényesiteni. 
A Bzékelyaeguek ugy a közigazgatásban, 
mint iakoiáiban a magyar nyelvet biz-
tosítani kell a békeszerződés értelmében, 
ami a raufiuacio  folytán  mar tételes tör-
vény. Eít a jogát a székelységnek s 
máa kinebbdégeknek nem lehet konfls-
kálni. Bizton hiszi tehát, hogy a vár-
megyei uj beosztásokból nem lesz semmi. 

Eiek Qoga miniszter szavai, ki töb-
bek között meg kijelentette, hogy ai 
el nem helyezett, illetve szolgálattételre 
jelentkezett magyar tisztviselők egyelőre 
rendelkezési állományban vannak (?), il-
leive lesznek helyeeve s amikor sor 
kerül rajuk, szolgálattételre behívják. 
Addig is azonban fizetésük  folyósítva 
iesz (Mikor?). A koroaabb tisztviselők 
pedig nyugdíjaztatni fognak. 

Uj magyar határállomások. 
Budapeei: Magyarország hivatalos köreiben 

bizonyosra veszik, hogy rövid időn belől meg-
indul a vasúti forgalom  Magyarország és a 
szomszéd államok között. Ez uj nehéz feladat 
eié áhitja a magyar államvasút iizemét: meg-
oldani a határállomások preblémáját. A béke-
szerződések ugyanis a magyar államvasutak 
sinpárait 47 helyen nyilt területen két állomás 
kozott vagjak el, ugy hogy a 47 helyen tulajdon-
képen nincs ma határállomás, enólkiil pedig 
sem a kiviteli, se a behozatali forgalmat  le-
bonyolítani nem lehet. Ezért a magyar kormány 
arra hatarozta el magát, hogy e határállomások 
epiiesét azonnal megkezdeti. Ez iţj határállo-
uüá̂ ok epiieae es felszerelése  17 midiardba 
aerüi. 

A legelső ilyen építkezéseket Nagycsanád 
es Apaifaiva,  Gyulavár és Oniaka, Nyiraorany 
es Érmináiyfalva,  Szabadka és Bacsalmás, 
Harkany és Alsómihaly, Nagykanizsa és Kap-
ronca, Aisólendva és Muraszerdahely, Szóny 
es Komarom, Hont és Ipoiyáág, Salgótarján és 
Karancs (Fülek), Bánréve és Pelsőcs között 
leiesitik, mert u^y hiszik, hogy ezeken a vo-
nalakon indul meg a forgalom  a leggyorsabban. 
A 47 állomáson kívül uj állomások épülnék a 
Duua es Tisza hatarolt partjain is. 

Ezenkívül a magyar kormány a transito for-
galom érdekében több uj rendelkezést tett 
K.bó sorban előjegyzési raktárakat (hitelrak-
tárakai) ieiesitett. Ezeknek révén a kereske-
dőknek módjukban áll a külföldről  hozott arut 
előzetes behozatali engedély nelklil importálni, 
azokat vamfizetes  nélkül beraktarozni es min-
den engedely nélkül exportálni. Most késiül 
egy uj rendelet, amely szerint a belföldi  felek 
a nem zárt összegekről (80 százalek) a kül-
földiek  pedig — a csehek kivételével — egész 
számlakövetelésükről szabadon rendelkezhet-
nek, abból akár belföldi,  akár külföldi 
Iára Mabadon teljesíthetnek átutalásokat, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Gróf  Majláth Gusztáv Károly 

erdélvl püspök dr Fejér Gerőt, a gyulafehérvári  pap-
nevelő-intézet rektorát székesegyházi kanonokká ne-
vezte kl. Dr. Fejér Gerő elóbb a gyulafehérvári  fő-
gimnázium tauára.majd igazgatója volt, mely állásai-
ban, mint kiváló pedagógus és szervező maradandó 
érdemeket szerzett az itjuság nevelése és az intézet 
modern átalakítása és felszerelése  körül. Nagy munka-
bírásáért és ismert erélyéért a püspök az ferdelyi  róm. 
kath. státus előadójául hívta meg, amely rendkivQl 
fontos  állásában tlz évig megfeszített  erővel dolgo-
zott a státus uradalmainak rekoutruálása és a hábo-
rús károk helyrehozatala körlll. A státus előadói szé-
kéből nevezte ki a püspök Fejér Gerőt a gyulaf  hér-
vári papnevelő intézet rektorává, mlg most érdemei 
elismeréséül a székesegyházi kanonoki méltóságot 
adományozta neki. 

— Repatrialtak utazása. Csütörtököt 
délután varosunkból társadalmunk több eiőnjö 
sen ii-mert tagja u'ázott el M igyarországbo. 
A repatrialtak között volt Wera<n Sitnu volt 
vezető államügyész, Muzsn^y Józzef  * olt tör-
vényszéki biró Csitzer Tamas, S<só e Karolj 
ügyészségi irod a tisztek és id. N g. Ö-I«>n po-
tas. Â vasúti állomáson távozók sok jó Garatja 
jelent meg es mondott »zivélyes Lucsut a r* 
patriáltaknak. Jól tudjuk, bogy a repatriáltak 
nebéz Bsivvel vették kezükbe a vándorbotoi. 
de bangéulyoznunk kell, bogy az elszakadt ma-
gyarság érdeke megköveteli, miszerint senki 
Be távozzék innen, ki megelhatését megtalál-
hatja. Kivánjuk, bogy eltávozottakat uj el-
helyezkedésükbe sok szerencse és megelége 
dés kisérje. 

— A Magyar Szövetség szervezkedő 
gyűlése Csíkban. A március 16 ára tervezeit 
csíki szervezkedő nagygy ülésre minden előké-
szület megtörtént abban a reményben, hogy a 
még február  végén beadott kervényekre > z 
engedély a kellő időbea meg fog  érkezni. Vég-
telenül sajnálatos, hogy a belügyi államtitkár 
ságtél sz engedély többszöri bürgetés dacara 
nem erkezett le, mi okból az előkesziiő bízott 
ság kénytelen volt az utolsóelőtti napon a 
gyűlés megtartáBat elhalasztani arra az időre, 
mikor az engedély megérkezik. A elhalasztás-
ról a közönség meg jó időben értesítést nyert 
s igy az elhalasztás nagy obb zavart nein oko-
zott. Az előkészítő bizortság, mihelyt az enge-
délyt megkapja, gondoskodni fog  a gyűlés nap-
jának jpublikálásáról. 

— Újból megjelente a betiltott lapok 
A betiltott Brassói Lapok, Ellenzek, Keleti Új-
ság, Újság, Hétfői  Újság a napokban ujb"l 
megjelenhettek. A közönség valósággal elkap-
kodta közkedvelt ujsázjait, melyeket csaknem 
kéthétic nélkülöznie kellett. A betiltást mag» 
a pénzügyminiszter táviratilag oldotta fel,  m-n 
nem látott okot, mely a lapok betiltását indo 
kolttá tenné. A belügyminiszter kijelentette, 
bogy a tárgyilagos Bzabad kritika gyakorlását 
nem é hajtja korlátozni. 

— Egy évi halasztás as ügyvédeknek Maros-
vásárhelyről irják: Az Igazságügyi resszorttól rende-
let érkezett a helyi tábla és törvényszékhez, mely 
szerint az államnyelvet nem beszélő ügyvédek egy 
évig még anyanyelvüket használhatják tárgyaláson, 
beadványokban. 

— Hivatalos nyilatkozat a vármegyék beosz-
tásáról. Az utóbbi napokban egyes helyi lapok olvan 
híreket közöltek, mintha a kormány már döntöt' 
volna a vármegyék nj területi és közigazgatási be-
osztásának kérdésében. Illetékes helyről felhatalma-
aist nyertünk annak kijelentésére, hogy a hir llven 
formában  nem felel  meg a valósagnak Igaz ugyan, 
begy a közigazgatási reformmal  kapcsolatban tervbe 
van vévo a vármegyék ujabb átcsoportosítása is, 
ezen munkálat azonban ezidőszerint még csak a kez-
deményezés stádiumában van. Az-'ezcn kérdés tanul-
mányozására kiküldött bizottság jelenleg még csak 
az adatgyűjtés munkáját végzi, amelvnek befejezése 
után várható az Illetékes tényezők határozott for-
mába öntött javaslata, ami fölött  részletes nyilvános 
tárgyalás után a törvényhozó testület fog  végérvé-
nyesen dönteni. A képviselőházi é szenátusi tárgya-
lás során módjáben lesz az összes érdekelteknek né-
zeteiket, kérelmüket, vagy esetleges sérelmeiket akár 
képviselőik, akár pedig felirat  utján kifejezésre  jut-
tatni, ami jelenleg még egyáltalán nem időszerű. 
Dr. Vasú Sándor, Csikvármegye prefektusa. 

— ötven éa huszonöt banis éropénzt varnak. 
Bakarestből jelentik: A minisztertanács felhatalmazta 

-TUnlescu pénzügyminisztert, hogy ha.4z millió érték-
ben 25 éa M banis ércpénzt bocsássanak ki. 

— Házasság Bokor Zoltán horgos! (Jugo-
szlávia) földbirtokos  Budapesten márcins 10 én 
vésette oltárhoz Fejér Sándor ny. alispán és 
•eje Bsáva Katinka leányát, Ellát 

— MegMfint  lap. A* „Egyetértés" című maros-
vásárhelyi uiság, melyet Truppéi Győző, volt szená-
tor szerkesztett rövid élet után megszűnt. 

— Minden Jóban van valami rosss. A „Glóbus" 
Írja: Ei délynek az ó-királysághoz viszonyítva, fejlett 
mezőgazdasági viszonyai és állattenyésztése van. A 
lecsúszott állategészségügyi javítása érdekében az 
Erdélyi Gazdasági Egylet kérte Cudalbu földművelés-
ügyi minisztert, hogy a járási állatorvosi állásokat 
mielőbb töltse be. A miniszter válaszában hivatkozik 
az ó- királyságbeli állapotokra, hol 45—80 községre,, 
mint mlnáluuk 20 községre efcik  egy állatorvos. Amig 
le nem sütyedünk e téren az ottani szinvoualra, ad-
dig tehát nem remélhetjük, hogy előhaladunk éa ez 
a sülycdés az állategészségügyi terén kb. 50 évvel 
való visszaesést jelent. És e visszaesést a gazdakö-
zönség megszámlálhatatlan n illlókkal űzeti meg, mert 
a ruga yos állati betegségek ellen való küzdelemre 
a lehetősi g nincsen meg. 

— Megadóztatják az ablakokat is. 
Bukan-stboi jelentik: A p'nzügi miniszter uj 
•dó törvényjavaslatot készítőit K'.b n m-g 
adoz'.itjn a hazak ablakait, a hasznos htz 
il a'okat, ökröket, kutyákat. Az adónem a 
akókr» is kiterjed. 

— J .szi Oszkár oikke A nsgv tudós, » 
magyar n*mzet .bölcső", aki a Kaio.yi kor-
>uany a att naponként háromszor sz «vait, izga-
tott es félrevezetett,  n <gy cikket adott le nem-
régen a Bűkare>ti H rl <pban és más lapokban. 
Nevetséges az a naiv tudulansái;, a meiylyei 
i nagy lőcs az iiteni magyarság, mint kisebb-
ség ügyeit kezeli. Nem is igen foglalkoznánk 
ve>e, de egyetlen egy sor jó tanác aiból nagyon 
megragadja a figy>-imUuket.  Uykezzeuek a 
magyarok — tanácsolja a nagtfcrfiu  — kultu-
rajukat kiépíteni es p^dig az elemi iskolától 
elkezdve az egyetemig. Nem rossz. Hat a ma-
gyarságnak n^m voltak és nincsenek iskoiái »z 
uj államokhoz csatolt területeken? Jöjjön ide 
hozzánk és ne Bécsből, vagy Bukarestből fir-
káljon és nézzen szét. Nincs az a magyar 
község, a melyb>-n a magyarok által fenntar-
tott felekezeti  iskola nem volna. ÉJ nézzen 
szét Marosvásárhelyen, Szekelyudvarbelyen, 
Kezdi vásárhelyen, Csiksomlyón es más varo-
sokban, mindenütt állanak eB müködutk gim-
náziumaink és epyéb iskoláink. 

És nem volttk e nekünk egyetemeink Ko-
lozsváron, Poz-onyban? 

Mester I Ha őu o yan igazságos védője a 
nemzeti kisebbség- kuek, miután itt most mi 
vagyunk a nemzeti kisebbség, kérje meg az 
allamot, hogy adja vissza nekünk a kolozsvári 
egyetemet, m^rt uz aliam hatalmas és gazdag, 
epittiet mas egyetem t, van vagyona hozzá, de 
mi sz^genyek vagyunk. 

Ei volna az igazság Öntől, Mester. 
Aztán, mint volt ig iziagos és nagy magyar 

miniszter, miért nem megy o ykor Budapestre 
la:ogatóba, hogy hirdesse ott is viagbodogitu 
tanxit? Magyar Írónak még is csak ott volna 
a helye. 

— Gyümölcsfaiskola  a Székelyföldöt).  Szinte 
egy évtixeüdel e/e ött nagyforgalinu  és változatos 
termelésű gyümölcsfaiskolája  volt a Székelyföldnek 
Székelyudvarhelyen. A magyar földmivelésügyi,  kor-
mány azonban ezt faiskolát  azzal a szándékkal "<eg-
szilutetto, h o g y egész Enélyre kiterjedő üzemil fais-
kolát Fogafasban  szervez. A székely megyék annak 
idején felírtak  a terv ellen, azonl>an a faiskolát  mé-
gis megszüntették, viszont a nagy Uzcmü laiskola se 
tudott megszüntetni A kisvidéki faiskolák  áldását az 
egyszerű köznap ls érezte, gyümölcstermelése mind 
váíasztékosaub iett s az eluiult ősz is éppen a Székely-
földön  a fajiryüuiölcsök  óriási hozama val jutalmazta 
mi-g a kisgazdák keitészkcdését. A faiskola  hiánya 
teliHt ezen a vidéken káros visszaeséseket okozna. 
Az „Ud várhely megyei Földinives Szövetség"' éppeu 
ezért munkába vette, hogy régi faisko  áját a Jíükilllő 
mentén visszaállítja és télies üzembe helyezi, 

— Ha kellemes olvasnivalót akar, rendelje meg 
Tóth Sándor lup ait, a Tükor-t és Színház és Társa-
ság-ot. A Tükör 32 oldalas riportlap, minden héten 
18—20 szenzációs eredeti riportot közöl, melyek min-
denkit érdekelnek. Előfizetési  ára egynegyed évre 35 
lei. Ugyanannyiban kerül egy negyedévre a Színház 
és Társaság, Erdély legnagyobb színházi és művé-
szeti hetilapja. Minden vasárnap elegáns kiállításban, 
fénykép  kkel és rajzokkal díszítve jelenik meg ötle-
tes, nivós és változatos tartalommal. Az uj előfize-
tők Ingyen kapják a 76 oldalon gyönyörű karácsonyi 
számot. A két lap megrendelhető Cluj—Kolozsvár, 
Str. JUIIQ Maniu (v. Szentegyház-u.) 6. szám alatti 
kiadóhivat albau. 

— Köszönetnyilvánítás. Karczfalván,  1921. évi 
február  hó 5-én megtartott álarcos-bálon felűlfizettek 
• következők: 

Csikszentdomokosről: Balogh Dénes 80 lel, Ud-
vari Mihály'Szakács Mihály, Szakáos Károly, Kedves 
Lázár, Bartis Lajos, Kosa Mihály, Sáska Kálmán, 
Dazbek Sándor, Boga Katalin, Boros Albert, Bécs 
András, Albert Bálint, Kató Ferenc, N. N., Markai 
Péter, N. N. 2020, Bálint János, Koaa Márton, Bo-
liasik Mártonná, K., KOMI Sándor, Dobos FWANO, 

N N., Bara Dávid 10-10, Török István, Bodó Imre, 
László Lajos, György Márton 5-5 

Cslkienőfalváróf:  Ferencz Józset Karda István 
10-10, Györgypáll Berta, Kedves János, Ábrahám 
József,  Simon Ferenc. Antal Gergely, Tatár Ágoston, 
Szentes József  né, Ferencz Lajos, Gligor George, 
Varga Erzsébet 5-5. 

Karczfal  várói: BrOller József70,  Dr. Élthes Endre, 
Szakács Mihály 30-30, Gidió Márton, Potovszkv Fe-
renc, Brüller Uermann, Fazakas Ferenc, Antal Péter, 
Both Ágoston, Asztalos Bóláné, Hankó A utal, Már-
kus lludolfné,  Mihály Gergely 10-10, Gidró Gergely, 
Birtha István, Illés János, Balázs Ferenc, Both Már-
ton, Gernáth Anua, Orea János, Ferencz József, 
Tatzel Rudolf,  Bjricz Imre, Gergely Antal 6-5. 

Csikdánfalvárói:  Jánosi Mihály, S'.abóElek, Fű-
>öp Márton, Pál Dénes, Kovács Béla 10-10, Imre N., 
Zsok Jóssef,  Kajtár Márton, Pál Albert, Szőcs Bo-
riska 5-5 

Csikmadarasról: N. N, György Elek, Cseh E. 
10-10, Antul Jánosné, Juhász Alajos, Dombi Áron, 
Pál Liiios, Pál Fer-nc, Antal Ferenc, Fazakas luire, 
Antul J^nos, Cs.iki Dénes 5 5 

Csikszcntniihályrnl: Császár István, Dombi Sán-
dor, .Minier t\ároly, Gábos Dénes, Kiirtó Domokos 
10-10. Trohán Jenő, Bácz József,  Dubos Dénes, Ba-
lázs Károly 5-5 

Vucsáicsiról: Péter Ágoston, Biró Kálmán, Biró 
Rudolf,  C-ás/.ár Elek, Császár Béla 5-5. 

Csik^zépvizről: Dencz György, Antal Tamás, 
Jakab János, Balázs Ferenc, Grodea Johau 20-20, 
Péter B-tla, Veres Béla, Zikariás Jenő, Bodó András, 
Ferenc Lijos, Miklós István, Kalamár József,  Tőke 
József,  Sándor Antal, Rinc Pál, Ladó József,  Kzabó 
BÁnl. Keresztes Károly, Benő Pál, Imre Dénes, S'uhl-
inüller Anti, Szakács János, Biro Károly, Szász Ist-
ván, Miklós Audrás, Kis Dém-s, Balázs János, Biró 
András 10-10, Nagy Miklós 15, Aulai Pál 7, Imre 
Jáuos, Veszenyei Sándor 6-6, Pál József,  Gergely 
l> örgy, Fazakas József,  Miklós Dénes, Gegő Sándor, 
Ferencz István, Veres Béla, Antal Károly, Zikariás 
Domokos, Ferenc Elek, Csáki István, Szász István, 
Antal Árpocs, Mihály Iguáez, Antul Gyula, Szász 
Mihály, Antul Mihály, Bartha Antal, Császár Joákim 
6-5, Imre Lajos 3. 

Csíkszeredáról: Zsoltán Endre, Petres Andor20-20, 
Csikrákosról: Ferencz József,  Dobos Árpád, S.abó 

János 10-10, Lázár Árpádné 6, Mánya Kristóf,  Pap 
üyörgy 5-5. 

Csicsóról: Madarasiné, Koncué, Szentes Gyula. 
Adorján Albert, Meskó Jakab 20-20, Erdélyi Akos, 
Búzás Imre, R , László Árpád, Tanár Lajos, Szentes 
Dénes 10-10, Péter József  15, Radics, Udvari 6-5 és 
Bodo Dónesné 2 lei 50 bani-t Mindannyian fogadják 
a rendezőség hálás köszönetét. 

— Tízezer koronás bonok beváltása. Azok, 
akik 100U0 korouások 60*/«-at megkaptak, a 4G'/«-ot 
az állampénztáruknál az ünnepek uián felvehetik. 
Azok ped g, akik' még semmit sem kaptak, fordul-
janak a kolozsvári Banca Nutlonalához. 

— Pontös cimzcst kór a postahivatal. Tudva-
levő, hogy a világháború következtében Európa több 
államaiban és ezek birtokában volt tartományoknál, 
változások történtek. Eünél fogva,  hogy a küldemé-
nyek minél gyorsabban juthassanak rendeltetési he-
lyükre és a téves irányítások elkerülhetők legyenek, 
ielkérjQk a t. közönséget, hogy a külföldre  szóló 
összes küldemények címzésénél a rendeltetési hely 
mellett ieUétlenül kiírandó azon ország, vagy tarto-
mány, amelyhez a rendeltetési hely tartozik Ugy-
szlutén a beilöldre szóló ö.-szes küldemények'címzé-
sénél az utolsó posta mellett okveilen kiírandó a 
vármegye ás uzou helység közelebbi megnevezése, 
hová a küldemeny szól A küldemények csakis ily 
módon való címzése biztosithatja a késedelem nél-
küli szállítást és a rendeltetési holyre való pontos 
megérkezést, mert a helységek uj elnevezé.-e egy-
részt a postaalkaiinazottak előtt még nem eléggé 
ismeretesek, másrészt egyes helységek még nincsenek 
végleg ellievezve, végül pedig vannak hasonnevű 
helyek ugyauazon vármegye területé J. Egyben fel-
hívom a t. közönséget, hogy a suceavai törvény-
széknek szóló küldemények címzésénél a Suceava 
néven kivül feltüntetendő  még Fălticeni,vagy Buko-
vina aszerint, amint a küldemény a régi királyságbeli 
törvényszéknek, vagyabnkovinal törvényszékneks^ól 

— Felhívás a vármegye jegyzőihez. A Romă-' 
nlához csatolt vármegyék jegy/.oi egyletei folyó  évi 
március hó 28. és 29-en Kolozsváron kongresszust 
tartanak, hogy az adminisztráció egységesítése, az 
országos jegyzői egylet megalakítása, alapszabályok 
megállapítása, egy szaklap alapítása, egységesítési 
tanács megválasztása és fizetések  rendezése ügyében 
határozzanak, minthogy a vármegyei jegyzői gyűlés 
összehívása sok nehézségbe ütkozl-.-, ez uton hívom 
fel  mindenik kartársainat, hogy a ki a kongresszuson 
meg akar jelenni, erről engem és a tövlsi jegyzőt szí-
veskedjék sürgősen értesíteni. Az elszállásolásról a 
rendezőség gondoskodik. Várdotfalva,  1921. márc. II, 
Kartárái üdvözlettel: Pál ff  y András egyleti elnOk. 

— Tanoestóly Dánfalván.  A csikdánfalvl  ifjú-
ság 1921. évi márcins hó 28-án (Húsvét másodnapján), 
a létesítendő róm. ka h. templom oltár alap javára 
a községháza nagytermében, műsorral egybekötött 
kosaras táncestéiyt rendez. Zenél a cslkszentdomo-
kosi zenekar, ttuök Imecs Tamás. Védnökök Antal 
Gergely, Zsigmond István, Paláncz (Sándor. Pénztár-
nok Zsok József.  Ellenőrök Szőos Béla, Csákt Ger-
gely. Rendezők: Antal Kálmán, Balló István, Csa-
ták József,  Fibula Józstf,  Mtolnár György, Szabó Elek, 
János Mihály, Darvas Albert, Fülöp Márton, Kriatőf 
András, Vizi Ferenc. Zenerendezó Bálint Áron. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ! Tis telettel kórjflk, 
hogy akik elöflaeteal  hátrálékalkat még nem 
egyenlítették ki, ast postafordultával  saivesked-
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— Boreladás nagyban. 
Napokban nagyobb mennyiségű 
küküllömenti es aradi 6 és uj 
borok érkeztek a Czell Frigyes 
és Fiai ceghez, pielyeket mint 
értesültünk, a cég kisebb-nagyobb 
tételekben jutányos aron fog  a 
helybeli piacon eladni. A cég is-
mert jo hirneve, valamint össze 
köttetéseinek nagy kiterjedese 
elég garancia a borok jó minő 
sege felől.  Amig a készlet tart, 
ajanljuk minden vendeglősnek 
borszükségletet minél hamarabb 
beszerezni. 
Szám 383-1921. vt 

RENDELET. 
Közlekedési és közoki atánüjryi miniszter nr el-

rendelte 49414—1920. sz rendeletével, hogy a nagy-
böjt első árom napjún, VHgylM hétfóu,  kedden és 
szerdán és az egész nagy Léten, virágvasárn ptól fel-
támadásig. valamint vízkereszt előtti uapon scmnii-
nrffll  előadás nem tartható. Közhelyeken, kávéhá-
zakban, étkezdékbea és italmérési üzletekben zenélni, 
•Igadnl, énekelni tilos, sőt vízkereszt előtti napon 
minden ilyen helyiség zárva tartandó. Az ilyen helyi-
ségek szigoraan ellenőriztetni fognak. 

• kolozsvári államtitkárság felhívja  a közönséget, 
hogy a hadikárok iránt beadott térvények cl ntézé-
sét ne sürgessék, mert egyelőre Femmlfelo  liadikár-
előlegek pénzkészlet hláuy miatt n^m fizettetnek  ki. 

Az erre célra előirányzott összeg megérkezése 
a tán, a hadikárelőlegek minden sQrgetés nélkül azon-
nal kl lesznek fizetve. 

Mereurea-Ciuc, la 4 Martie 1921. 
TE TIU, primar. 

Szám 23—1921. árv. 

Hirdetmény. 
ÖÍV. Nagy látván né vendéglős gond 

nokság alá helyeztetése miatt Mercurea 
C uc r- t. városban, a kir. tőrvényház, 
vármegyeház és a katonai laktanya 
szomszédságában levő jó forgalmú  Traján 
(volt Zöldfa)  vendeglő részére 

^üzletvezető 
kerestetik. — Pályázók zűrt írásbeli 
tjánlalaikat 1921. évi március hó~31-ig 
alu irott gyámhatósághoz Bdják bp, ahol 
a közelebbi feltételek  is megtudhatók. 

M. Ciuc, la 10 Miriie 1921. 2-3 
Mercurea-Ciuc r. t. város árvaszéke. 

Csikszentmarton Főtérén, egy 4 szoh», 
konyha, kamra és megfelelő  mellékhelyi-
ségekből ál'ó, li<sl»ihelyÍRPznek kiváóao 
alka mas kőház eladó. Cim a kiadóban. 

Eladó egy ebédlő berendezés, lámpák, 
kepek, háztartási eszközök. Gimnázium u. 27. 

1921. évi 11. szám. 
végrehajtói. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-

húré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak 
1920. évi G. 3970. az. végzése folytán  Dr. Szántó 
Sama ügyvéd által képviselt ifjú  Dávid Ignác 
végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 
2980 lei követelés s járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 17900 leire becsült ingóságokra a csíkszeredai 
járásbíróság 1920. évi Cr. 3970. számú végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap és 
telülloglaltatók követelése erejéig is, amenuyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, a végrehajtást 
szenvedők lakásán Várdotfalva  községében leendő 
megtartása határidőül 1921. évi ítiarvlua  hő 
24. napján délelőtt  10 óráját tűzöm ki, 
amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: faragott 
fák,  kocsik Btb. stb. a legtöbbet igérőuek készpénz-
zfizetés  mellett, szükség esetén becBáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előzd kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedi^ szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1921. évi március hó 9-ik 
napján. 

Molnár Sándor, 
bir. végrehajtó. 

Z o n g o r a h a n g o l á s 
7-io t e j e s s z a k é r t e l e m m e l . 
E i ó j e g y z ó s e l s V á k á r n á l . 
Egv majdnem uj p^lisand^r ebedlő beren-

dezes es egyeb bútordarabok eladok. 
Cím a tiadóbivatdbau. 

Egy ügyes és erőteljes fiút,  aki 
legalább 2 gimnáziumi osztályt végzett 

molnár-tanoncnak 
felvesz,  Szabó Karoly Csicsó. 
Eladó 25000 darab első minóspgü tégla, 1 

drb Hdffer  és Schrantz gyártmányú ket-
Jaratu malom, egy darab Nonim faj  3 
éves, BÖiet szürke 1G5 cm. mag*s mén-
caikó. — Értekezni lehet Peter Mózes 
füróázgyárossal  Cdbpálfalva.  2—2 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre *s t n l r l n trrrr m e g r 

S Z É K E L Y ÉS RÉTI 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarua-
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. 50-

REQATUL ROMANIA. 
Pretura plasei Sinmartin. :—: Judeţul Ciuc 

Nr. 518—1921. 

Pályázati hirdetmény. 
A tu-inudi (Csikmegye) segedjegyzői 

alias megüresedvén, pályázatul hirdette 
ÍS frtihivorn  mindazokat, akik ezen állás' 
•Inyerni óh-tjijak, hogy szabályszerű"! 
'elsz 'rele kérvényüket folyó  évi április 
10 ig alulírott primpretornál adjak be, 
gazolva azt is, hogy az állam és magyai 
nyeivet szóban és írásban bírjak. 

Az állás javadalmazása a K. T XX 
•jzámu decreiumában van megáliipitva. 

S-tnmariin, la 8 Martie 1921. 
Gábor, 

l_2 primpretor. 
REGATUL ROMANIA 

Pr*<ura plasei Sanmartin. :—: Judeţul Ciuc 
No. 519 -1921. 

Pályázati hirdetmény. 
A cáikszentmártoni segedjegyzői 

áll&S megüresedvén, palyazatot hirde 
>ek és felhivom  mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabály 
szerűen felszerelt  kérvényüket folyó  évi 
április hó 10 ig alulirott primpretor 
nál adják be, igazolva azt is, hogy az 
áilam és migyar nyelvet szóban ép 
írásban bírják. 

Az állás javadalmazása a K. T. XX 
decre'umában van megállapítva. 

Sanmartin, la 8 Martie 1921. 
Gábor, 
primpretor. 

Elköltözés miatt eladó» nagy forgatna 
vidéki kereskedelmi városban egy 
jó menetelu fűszer-  és rövidárn 
üzlet, ital, dohány és só enge-
délyei egybekötve. — Cím a 
kiadóhivatalban. 

fallBlil5HBIilBnaBanBI5Ell 

Kiiünó minőségű, tisztán kezelt 

Ásztali és palack BOROK 
jutányos árban kaphatók a 

K ö z p z i l a s á t í Egyesü le t R - T . - n á l 
í W i r t a e & a £ t a T e s b % a d ) 

M E D G Y E S E N 
IRODA: PíNCÉK: Ruth-utca 17. Forkss-uica 9 és II. 

1—8 
iBiBBliiinanaiicaHiăHBiHăl!aBaiBaaj 

Mindennemű roman — magyar — 
aemet— es francia-nyelvű 

F O R D Í T Á S O K 
készítését elvállalom 

Ganea Káról} várm. i M a n a t ó , Cs íkszereda. 

e I a d ó b u t o r o k ! 
Egy teljesen jó karban levő cserefa  iróasc-
tal, egy 24 személyes cserefa  ebédlőasztal 
és egy talponálló, kemény fából  esztergályozott 

ruhafogas  eládo. Cim a kiadóhivatalban. 
A csityállalvi vasöntö és gépjavító elvállal: 

kályhák, üstök, kocsiperselyek, géprészek, 
roat^lyok stb. öntvények előállítását és 
gazdasági gápek javítását. 

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

menyiségben, megfelelő  árak mellett. 9—ia 

V̂ M^M^M^MJ _ _ 
! Î 1 E 1 3 S © á í f © © t t © t .  i 
* DAAADTTAÚ P m FOGORVOS j 
a Rendel naponta délután 2—6 óráig. t 
^ Csíkszereda, Mikó-utoa 84. szám. ^ 

P60-

Fordítások: román és n met nyelvre. 
Mn<lecnemü ügyiratok (terei-
met, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román vagy n^met nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagy ok található. — 

ÉPÍTKEZÉSI ANYAGOK: 
ELSŐRENDŰ 

DARABOS M É S Z 
tűzálló samott tégla, 

SAMOTT FÖLD 
Kapható Erzsébet-utca 21. sz. a. 

KOCZKÁS BÉLÁNÁL 
I ^ S ^ Z E E E P Á B A N . 

|/n»'!'H»l 'H* 
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A húsvéti ünnepek alkalmából ajánlunk i 
küküllőmenti borkülönlegességünkeVaW MP* finom likőröket | 

C Z E L L F R I G Y E S és F I A I j 
s ö x g 3 r s L r s u C s i l s s z e r e c L s L - i _ 2 + 

ţ Szesz, rum és egyéb szeszesitalok jó minőségben és olcsó áron fenti  cégnél kaphatók. | 

A Bucunsti (Hütter) kávéháü- és 
etter- mben esienként 8 órától kez-
uódóleíc ifi.  Miczi Misk* z-nekara 

ZENE-ESTELYT 
tart. E fórendii  konyha es kitiii ó 
kiiküliómenii borok, va amint barna 
maláta sör áll a m. t. közönség ren-
deikezéséreszolidkiszolgálás mel eit. 
Vendeglős: V a s a G é z a . 

n ir 

F o g a k , f o g s o r o k , 
szájpadlás -nelküliek, sin - fogsorok, 
aranykoronak, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany és kautschuk mun-
:—: kak átdolgozását készíti :—: 

Waczel Ferenc foţtecMiis,  Csiiszereila 
(dr. Pái Gábor ügyved hazauan). i 

Vin Kẑ rt-ncsein a nmyerdemii Kö̂ önŝ g be 
es s fiuy»*  m'i fe  hívni, hogy C îk^z-T-da Ri 
koc.-i ULI (Gimnázium) 22 sz. udvari lakásodon 

női szabó-ipart iizök. 
Elvállalom a jftjuiai^uaabb  i.roo kostümok, 
k*bato!>', ponsyo áh, aijak, blousok stb. vala-
mint. ftjhtrn-  njü k ké.-z tósét U. A na^yerdemü 
közönség becses pirtlö»ásat kerve, miradtum 

mely tiszteletiéi 1—-2 
Kováts Janosne női-szabó. 

Eladó Várdotfalvan,  egy meter 
magas köaiapon allo, jo karban 
levő tornácos fahaz.  ö >vebn tei-
vi aguijiittst a kiadóhivatal nyújt. 4—3 

C-ikFzerrda és szomszéd községei területén 
eladó 50 holdnyi nagyreszt I. osztályú 
birtok, kőházzal, gazdásági epületekkel 
ellátott raatlVl holdi yi bel&öseggel, esetleg 
fundus  insiructussal egyiiit. Cim a kiadóban. 

Z É r t e s i t ó s . 
Van aserenoaém Caikszereda éB vidéke közönsé-
gét tisztelettel értesíteni, bogy Csíkszeredában, 
Vadáss- (Apaffy  Mihály j-utca 7. huzszam alatt 

„Meteor" i m i ú M i n p t o n 
oim alatt irodát nyitottam. — bivuiiaiok gyári 
üiemekbez aaukseges felszerelések  ea eieimeze-
sek, továbbá üzleti áruk és magan szükségletek 
kö«vetiteset es végül képviseleteket minden szak-
mában. Vidéki lapok re&zére hirdetésükéi felveszek. 

Tisztelettel S p x e & C Z H V L g - á . 
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É R T E S Í T É S , 
Van szerencsém ugy a helybeli, mint a vidéki közönség 
tudomására hozni, bogy (Mkszeredaban, Vadasz utca 
36. szam alatt (özv. Fiio Karoiyne temetkezesi 
intezete mellett) a mai kor igényeinek megfelelő 

UJ VEÉÍYESKERESKEPÉST 
rendeztem be. És arra fogok  töiuk^dni, en, mint e szakmaba 
te jes j -.rtas iajg il bíró, hogy o ĉ ó árak melletti pontos 
kiszo!gáiá.̂ ommal a közönség idényéit kielégítsem, vagyis 
bizalmát megnyerjem Becses partfogást  ker tisztelettel: 

FILÓ KÁROLY, vegyeskereskedő. 
a-ria 
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Nagy m ű s z a k i és m e z ő g a z d a s á g i 
:—: o i k k e k t e i ak&ia . •.—•. 

Fürészgyárak 1 Hengermalmok 1 I t 
Mezftgazdakl 

Schieb gépgyár r. t. ajánl: £ 
Gatier lapok, cs^zoió korongok, gép- ff 
henger, dynaino es nyers oinjat, haj 10, 
kötő eu vanószijjat, tomito anyagokat, H 
reszelóketés raihdöLfele  iizemcikk"ket. 
Malmi felszoreieseket,  hengerezeket, ^ 

Af  H>á;ci selymet, sikszitat, koptatot stb. 
w Továbbá mindoufele  meióz -zuasági fel-  J 
2 sznreleseket u. m : cséplőgépét, kézi JJ 
"fi  tiiőrt, rostát, eket, kaszat, darálok, ffr 

bo ronák ta szecskavagók síb. stb. 
Uj éa használt gőzgépek, benzin, nyers 

olaj éa saivogaa motorok. :—: í j 
ţ ţ F ö l e r a k a t i ff 
2 :-. Cslkvánnegye éa környéke részére :-: J 
1! Flxüselstelxa. ^£azoal |T 
2 Oyergyóssentmlklós J 
2 Főtér Í5. sz. a. (Szilágyi-kávéház mellett.) f f 
K» W 
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C s i k e z e r e d á . ' b a n ( " V á r o s l i á . z - VLtca., 
IDr. ZjSbissLrleLS 3aáz ) a. MEGNYÍLT 

Kovács Testvérek Drogériája. 
Raktaron tartja az összes gyógyszereket, k ö t s z e r e k e t , 
pipere , fenykepeszeti  , sportci&üeket, illatszereket s b., 01b. 

Viszontelarusitok reszere nagy arkedvezmeny. 
A közönség szives pártfogasát  kerm s—10 

« KOVÁCS ÁRPÁD és KOVÁCS GYULA. % 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébe! 
Értesítem a vásárló közönséget, bogy Városház-uca 4. szám 
alatti raktáromban állandóan raktáron tartok szavatolt 

96°-os finomított  szeszt, az östzes rum 6s kiváló fl.iom  likörféléket, 
valamint kiaiiitön födött  szilvóriumot, bor seprőt, törkölyt es cogsacot, 

a legSebb aiaSaégá »»se»íaaati éa Q Q © 
t r a se fe r t  k o s á é a k é a t et 

Búrger Albert marosvasariielyi sörgyárából napon-
ként friss  töltésű márciusi es barna maláta sört. 

Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon u á m i t v a 
nagy árengedménnyel. 3— 

bor-, sör- és szeszoagykereskedése, 
, első csikuersdal likőr-, rum- és cognacgyára 

Caiksseredabu, Vaioiház-utoa 4. aaám, Telefon-saám  44. 

nagy arengeameni 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
KwiMt»» Vtóá» MumimáHtom, TTrtfcwmlHi» 




