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A magánjavak közművelődési munkája. 
Csikszereda, szept. 16. 

A Csiki Lapok már részletesen ismer-
tette az uj agrártörvény azon sérelmes 
és az egyenlő elbánást mélyen sértő ren-
delkezesét, mely a csiki székely határ-
őrezredek vagyonát kisajátítás alá veszi, 
ellenben az ugyanolyan jogi természetű 
naszódi román határőrezred vagyonát 
kiveszi a kisajátitás alól. Közöltük a 
magánjavak igazgatóságának memoran-
dumát is, melyet most a Magyar Szövet-
ség csikmegyei tagozatának memoran-
duma követ. A memorandumot rendkí-
vül érdekességéért és nagyfontosságáért 
alább egész terjedelemben közöljük: 
A Magyar  Szövetség  T.  Elnökségének 

Kolozsvárt. 
Erdély, Bánát és a többi csatolt magyar 

területekre vonatkozó agrárreform  ügyeben a 
Monitorul Oficial  1919. évi szeptember 12-iui 
117-ik Bzámában 8911—1919. szám alait és 
ugyanott az 1920. evi junius hó 12-iki szám-
ban (55) 2478—1920. szam alatt kihirdetett 
rendeiet-törvenyek 2. cikk 2. pont b. harmadik 
bekezdése a kisajatitas a ul kivette ta voit 
határórvidéki ezredek vagyonközösségének er-
deit, hegyi és községi legelőit. 

A Monitorul Oficial  1921. évi julius 30-iki 
93. szamában kihirdetett „Föidbirtokreform 
törvény" 141. cikke az előbb említett rendelet-
törvenyeket hatalyon kivül hely ezte s a 6. cikk 
rendelkezései szerint teljes egeszében kisajati-
tandonak sorolja fel  mindazon birtokokat, 
melyek valamely közérdek szolgálatában áilo 
jogi szemely tulajdonában vannak. Ezen ren-
delkezés folytán  kisajatitás alá esik a „Csik-
megyei volt I. székely határórezredet alkotott 
közsegek tulajdonát képezó javak" vagy rövi-
den „Csikvarmegye Magánjavak" néven birt s 
közmivelódési, közoktoasi, közgazdasági célo-
kat szolgáló csikmegyer szekely erdő- és legelő 
közvagyon is, bár ugyanezen törvény 24. és 
82. szakaszainak c. pontjai a naszódi voit II. 
román határőrezred vagyonközösségének telje-
sen hasonló rendeltetésű erdó- és legelóvagyo-
nát kifejezetten  kiveszik a kisajatitas alól. 

Csikvármegye székely-magyar lakóssága 
megdöbbenéssel vett tudomást az uj agrártör-
vénynek ezen kétféle  mérteket alkalmazó ren-
delkezéséről, mert a két közvagyon keletkezése, 
királyi adományozása, jogi minősége és birtok-
lása ugyanazonos s mégis a volt naszódi II. 
román határőrezred vagyonközösségének birtok-
állománya teljes egészeben fentartatik,  a csik-
megyei volt 1. székely határórezredet alkotott 
községek tulajdonát képező javak pedig egé-
szükben kisajatittatoak ugy, hogy a Csikvár-
megyei Magánjavak figyelemmel  a törvény 50. 
szakaszában foglalt  rendelkezésre, — az erdő-
és legelóbirtok tényleges értékének alig 1/10. 
rwzét kapják ellenértékűi a azt is a 86. sza-

kasz szerint nem törlesztéses járadékkötvé-
nyekben. 

A Csikvármegyei Magánjavak igazgató-tanácsa 
a súlyos sérelem orvoslása végett az ide A) 
alatt csatolt memorandummal fordult  az ország-
gyűlés mindkét Házához, melyben kérte, hogy 
a naszódi volt II. román határőrezred vagyon-
közösségének birtokaira az erdélyi agrártör-
vényben megállapított kisajátitas-mentesség 
törvényileg terjesztessék ki Csikvármegye 
Magánjavai-ra is. 

A Magyar Szövetség csikmegyei tagozata 
a saját részéről is köceiessegének tartja, bogy 
a Magyar Szövetség-nek a memorandum be-
nyújtását és a .Csikvármegyei Magánjavak." 
keletkezésére, rendeltetesére és birtoklására 
vonatkozo adatokat tudomására juttassa azon 
célból, hogy a sérelem kimutatása és a me-
morandumban foglalt  kérés teljesítése érdeké 
ben a megfelelő  lépéseket illetékes helyeken 
megtenni méltóztassék. 
/.  A Magánjavak  keletkezése  és birtoklása. 

Az 1764. évben felállított  határőrséghez 
minden darabont (pixidarius) nemes 6zékely 
család egy gyalog katonát s minden lófő  (primi-
pilu?) nemes székely család egy huszár katonát 
volt köteles adni s azt teljes ruházattal, a huszárt 
lóval is ellátni. Megjegyezve azt, hogy a székely 
nemzet minden tagja őai alkotmánynak fogva  szü-
letett nemesnek s mint ilyen a honvédelemre sze-
mélyesen kötelezettnek tekintetett, Csikmegyé-
ben alakíttatott meg az I. székely határőrgya-
logczred, ezenkívül pedig az ugyanakkor meg-
alakított székely huszárezredbe soroztattak a 
iófő  (huszár) családok katonái a szomszéd vár-
megyék hasonló katonáival együtt. Az adózás-
sal ed a katonai fölszerelés  költségeivel meg-
terhelt családok súlyod kötelezettséget telje-
sítettek, melyet a szegényebb családok alig 
tudtak elviselni. 

1769-ben Erdély—Moldva határán határren 
dőzés vitetett keresztül s ennek során Magyar-
országhoz olyan területek csatoltattak vissza, 
melyek azelőtt a szomszéd országok között 
villongás tárgyai voltak. A visszaszerzett hava-
sok (alpes revidicatae) egyelőre szabad birtok-
lás tárgyai voltak, később viszálykodásokra 
szolgáltattak okot s ezért II. József  akkori 
uralkodó 1783. évben a Besztercze-Naszó, Csik 
és Hlromszékmegyék határain s ezektől délre 
fekvő  visszaszerzett havasi birtokokat „a határ-
őr katonaság javára és előmenetelére adatni" 
reudelte. Ezen rendelet alapján az I. székeiy 
határőrezred hatósága a Csikmegye határvo-
nalába eső havasokat 1784. évben birtokba 
vették s haszonbérbeadás utján jövedelmeztet-
tek; a jövedetmet eleinte a 
között felosztották,  később megszüntették a 
bérfelosztást  s a haszonbérből ezredi közös 
ruházati pénztárt alapított**, mely pénztár a 
havasok jövedelmének szaporodásával a ruház-
kodás költségeinek terhén nagyot könnyített. 

A huszárcsaládok 1815—1920. évekig a 
baszonbéijövedelemból nem részesedtek, ezen 
időtől kezdve pedig aránylagos osztalékot kap-

határőrcsaládok4 Célokra 

tak s a Csíkban és Háromszékén alakult három 
huszárosztáiynak közös tulajdonát ke^zó külön 
ruházati pénztárt alapítottak, melyhez a három-
széki huszár családok is hasonló osztalékaikból 
hozzájárultak. 

Azon huszárcsaládok továbbá, melyek a 
szolgálatra alkalmas c.i.il idtag liiáuya, vagy 
szolgálati lovalt elpu3ztu asa miatt szolgálatot 
uem tehettek s igy a lóturt-is kuios-j^eitoi, va-
lamint a katonai szolgálatiéi is egyidöre men-
tesítve voltak, — ezen idő alatt annyi össze-
get voltak kötelesek evenként az u. n. lóbe-
szerzési pénzalapba befizetni,  mint amennyit n 
lótartásra fordítani  kellett volna s ezen összeg-
ből történt a lóvétel, ha az összeg arra ele-
gendőnek növekedett és a eaalad szolgálatké-
pessé vált. Ez a pénzalap az I. székely huszarőr-
gyalogezred illető Közös pénzalap volt. 

A Háromszék határvonalába eső hasonlóan 
visszaszerzett havasok a 11. József  uralkodó 
rendelete alapján a 11. székeiy határőrgyalog-
ezred hatósága vette birtokba. 

A határőrezredek a megjelölt birtokokat 
1851 ig egyformán  birtoko.tuk. Ezen évben 
Ferencz Jósef  császár és király a naszódi II. 
román határőrezred áital birt vagyoat örök 
időkre ezen ezredauk adui rcudclie, a székely 
határőrezredek inaó és iag:.tlan vagyonát pe-
dig az áilamkincáiar javára elkoboztatta s a 
határőrségei; feloszlatta. 

Ugyanezen um kodó 18G9. evben február 
16-án kiadóit rendoIjtévti ;.z 1. székely gyalog-
ezred által birt, Csikmegye határvonalába eső 
birtokokat és pénzalapokat azon közhasznú cé-
lokra, melyeket a rendjei lapját képező mi-
niszteri felterjesztés  m"gje;öH és amelyek a 
székeiy nemzet jólétet k' posek előmozdítani, 
Csikmegye közönségének közös feiosztbatatlan 
tulajdonául, a lóbe. z.-.rzcsi pénzalapot pedig a 
székely huszárezredet alkotott húsz ircsaiádok-
nak együttesen és egyenlő arányú jogosultság-
gal visszaadni reudelte. Ugyuuczeu rendelkezes 
hasonló jogosultságiul viász..f»dia  << II. szekely 
gyalogezred által bírt birtokodat és alapokat 
Háromszék közönségének. 

A naszódi volt II. román határőrezred, va-
lamint a székely gyaio^ h.iúiőrtízredekdt alko-
tott családok leszanmizoi 1851, illetve 1869-tól 
kezdve saját vagyonúkként bírtak s ha.-zuálták 
az előbb a hatarőr-jzredeu áital ténylegesen 
birt javakat. A birtomusra, a vagyon igazga-
tására és a jövedelmek íclkrisznuiására kor-
mányhatóságilag is elfogadott  szabályzatokat 
alkottak s ezen szabályzatok által biztosított 
autonom jogkörben rcudeiktzick a közvagyon 
fenntartása,  kezelése s jövedelműinek közhasznú 

való fordítása  iránt. 18üU. ulan tehát 
a királyi rendelet alapj.m a „Csikvármegyei 
Magánjavak" azon c-saladok birtoklásit és igaz-
gatása alatt állott, mely csaladok csaknem egy 
évszázadon keresztül az állam minden sogelye 
nélkül ezen vagyon jövedelminek segítségével 
nehéz katonai szolgálatot teljesítettek. Ugyanaz 
a vagyonközösség létesült és tartatott fenn 
tehát, mely a IL román határőrezred aitai bir-
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tokolt javakból kialakult a amely utóbbinak 
•értetlen fennmaradását  as qj agrártörvény ki-
fejezetten  és egyedüli kivétellel biztosítja. 
tl.  A Csikmegyei  Magánjavak  jövedelmé-

nek felhasználása, 
A jövedelem azon célokra használtatott és 

használtatik fel,  melyeket as 1869. február 
16-án kelt királyi rendelet alapját képezó 
miniszteri felterjesztés  megjelölt. Csikvármegye 
állami támogatást kulturális és közgazdasági 
beruházásokra más vármegyékhez viszonyítva 
aránytalanul kevesebbet épen arra való tekin-
tettel kapott, mert ezen célok szolgálatára 
jelentékeny közvagyont birt a volt határörezred 
esaládainsJc leszármazó lakóssága. 

A) A Csikmegyei Magánjavak iskolai, ne 
velésl célokra évenként jelentékeny összegeket 
fordít  a jövedelemből. 

1. Árva- és szeretetházat tart fenn  évi 
110.000 lel kiadással a természetben adott 
épületek, kertek és azok jókarban tartására 
szükséges költségeken kivül. A Várdotfalva 
(Csiksomlyó) községben levő Intézetben 70 nö-
vendék nyer Ingyenes ellátást, 20 pedig havi 
76 lel mérsékelt fizetés  ellenében szintén el-
látóét s ez utóbbi létszámban az ugyanott levő 
róm. kath. tanítóképző leánynövendékei is el-
helyezést nyernek. Ezen árva- és szeretetház-
ban elemi iskolát, kosárkötő és szalmakötő 
tanfolyamot  tart fenn  és önálló gazdaságot is 
létesitett 

2. Csíkszeredában IV. osztályos bennlakásos 
polgári leányiskolát épített és tart fenn  mintegy 
300.000 lei évi kiadással. Ezen iskola külö-
nösen a szegény székely szülőknek jelent nagy 
előnyt, mert gyermekeiket tandíj és fenntar-
tási költségek nélkül taníttathatják. 

8. Gyergyószentmiklósi, ditrói, alfalvl,  szép-
vízi, karczfaivi  róm. kath. polgári fiu-  és leány-
iskolákat segélyezi évenként ós egyenként 
Ifi—20  ezer leiel. 

4. A csikszeredai gazdasági földmivesiskola 
bavasi gazdálkodása céljára mintegy 160 hold 
területet vásárolt s az ennek keretében léte-
sített kertészet céljára még mintegy 9 hold 
földet  adományozott. A földmivesiskola  állami 
jellegű lévén, a részére vett terület is most 
román állami iskolai használat alatt van. 

6. Gimnáziumi, reáliskolai, tanítóképzői, 
ipari és kereskedelmi szakiskolai, posta-távírói 
és vasúti tanfolyami,  kertészeti, erdóórl, köz-
igazgatási tanfolyami  tanulóknak ÓB hallgatók-
nak, továbbá a főiskoláknak  minden Bzakára 
főiskolai  hallgatóknak ösztöndíj ós tanulmányi 
segély elmén évenként összesen mintegy 200 
•zer lelt fizet  ki. 

B) Qozdasági  eélokra:  kertészeti vándor-
tanítót javadalmaz, faiskolai  kezelőket jutalmaz, 
Utalános gazdasági, valamint állattenyésztési 
eélokra évenként mintegy 21 ezer leit fordít. 
A Csikmegyei Gazdasági Egyesület 60000 kor. 
kamatmentes kölcsönnel és 2600 lei évi se-
géllyel támogatja. 

C) Ipari  eélokra:  két vizerő központ léte-
sítésére előirányzott 16 millió leit s az előző 
években az előkészítő munkálatokra 60 ezer 
koronát áldozott. 

D) Az erdélyi róm. kath. egyházmegyének 
püspöki személyes garanţia mellett 190.000 
lel kölcsönt nyújtott, melyből mintegy 100 ezer 
lel a róm. kath. csikmegyei elemi iskolák fenn-
tartására, 80 ezer lei a csiksomlyói róm. kath. 
tanítóképző fenntartási  költségeire fordíttatott. 

E) Általános kulturális célokra a felmerülő 
esetek szerint megfelelő  összeget ad kl. 

F) A Csikmegyei Magánjavak a királyi vissza-
adományozás óta vármegyei székházat, fóld-
mlvesibkolát, megyei közkórházat, főgimnáziumi 
internátust, államhivatali épületeket építtetett, 
utóbbiakat pótom évi bérösszeg ellenében. A 
gyergyószentmiklósi állami főgimnázium  építé-
séhez jelentékeny összeggel járult hozzá, az 
Oltvölgyi vízltársulat vízszabályozási költsé-
geire mintegy 20 évvel ezelőtt 40.000 koronát 
fizetett,  Borszéken szegényházat tart fenn  va-
gyontalan betegek elhelyezésére, 1914. évben 
l»/« millió koronát szavazott meg az uj köz-
kórhás építésére stb. 

G) A volt határőrezred parancsnokságainak 
elhelyezésére szolgált összes épületeket meg-
térítés nélkül átengedte az államnak, pl. a 
gyergyószentmiklósi őrnagyi lakás adóhivatal 
számára, a szépvizi katonai épület pénzügyőr 
•ég számára, a cslkszentgyörgyl hasonló épület 

áll. Iskola részére, a csikszeredai régi várkas-
tély katonaság részére az államnak engedtettek 
át s még igen sok más épület s hozzátartozó 
kertek, melyek moBt román állami tulajdonba 
mentek át. 

E) A csikvármegyei keleti határszélén levő 
összes csendörlaktanyákat szintén a Magán-
javak vagyonából ópitették az állam részére, 
mellek ma szintén román állami tulajdonok. 

III. A II. alatt felsorolt  tények mutatják, 
hogy a román és székely határőrezredek va-
gyonának keletkezése, birtoklása, a vagyon 
jogi természete és rendeltetése ugyanazonos 
jogszerző tényekre vezetbető vissza. Az ezekre 
vonatkozó részletes adatokat az ide B), C), D) 
alatt cBatolt füzetekben  hivatkozott okmányok 
igazolják, mely füzetek  az 1869. január 23 án 
kelt miniszteri felterjesztést  és királyi rende-
letet, továbbá „a naszódi volt második román 
határőrezred birtokrendezése s ezzel kapcso-
latosan a többi volt határőrezredek vagyoni 
viszonyainak elintézése tárgyában kiküldött 
miniszteri bizottságnak 1868. szept. 4—6 án 
felvett  jegyzőkönyvét és az I. székely határ-
Őrezred vagyonának visszaadása tárgyában" 
felvett  „Átadási Jegyzőkönyviét tartalmazzák. 

A II. alatt előadottak pedig — melyeknek 
valódisága a Magánjavak Igazgatótanácsánk 
okmánytárában levő okmányokkal bármikor 
igazolható — kétségtelenül mutatják, hogy a 
jövedelem felhasználása  azon célokra történik, 
melyeket a visszaadó királyi rendelet meg-
jelölt s a mely célokra Bzolgált éB szolgál a 
naszódi román vagyonközösség hasonló eredetű 
vagyona is. 

Csikvármegye Magánjavainak sértetlen fenn-
tartása a csikmegyei székelység müvelődesé-
nek, közgazdasági létfeltételeinek  fenntartá-
sához és fejlesztéséhez  elengedhetetlenül szük-
séges. E közvagyon feloszthatatlan  tényleges 
birtoklása tudta csak produkálni azon jövedel-
meket, melyek az öBszlakóaság boldogulására 
eddig felhasználtattak,  de a kisajátítás végre-
hajtása azt jelentené, bogy e közvagyon birtok-
állománya pótom árért a szomszéd Békás, 
Tölgyes, Bélbor, Várbegy ÓB Holló községek 
román anyanyelvű lakósságának egyéni tulaj-
donává adatna át, mely lakosság eddig is e 
közjavakból részesült olyképpen, hogy a sok 
ezer holdat tevő hegyi és havaBi legelőket 
1869. óta csaknem kizárólagosan haszonbérbe 
birta oly csekély bérösszeg mellett, mely nem-
csak megélhetésüket, hanem anyagi gyarapo-
dásukat is lehetővé tette. A háború alatt rész-
ben lerombolt TölgyeB, Holló, Bélbor és Békás 
községek lakósságának a csikmegyei Magán-
javak a lerombolt házak újjáépítésére mintegy 
40.000 köbméter épület'át adott a lehető leg-
olcsóbb áron, sőt ingyenesen is. Ugyanezen 
községek lakósságának tűzifa  szükségletét látja 
el. Ezenkívül Békásban 64 családnak adott a 
falu  belterületén belsőséget, mely családok 
addig távoleső hegyvidéken voltak kénytelenek 
lakni. A megjelölt községek román lakóssága 
vette igénybe továbbá az 1873. XXII. és 1896. 
XXV. törvénycikkekben a telepitvényi és taxás 
birtokok megváltására biztosított jogot, mely 
megváltások folytán  az évi taksa húszszoro-
sával számitott csekély váltságdíja ellenében 
örök tulajdonhoz jutott. Mindezen vagyoni elő 
nyök dacára a szomszéd lakosság már most 
a törvényes eljárást megelőzve Igyekezik jelen-
tékeny területeket erőszakosan birtokába venni 
és abban megtartani. 

A békeszerződés az elcsatolt területek 
magyarságát egyenjogú állapolgároknak nyil-
vánította. Ezen egyenjogúságot kétségbevon-
hatatlanul sérti az agrártörvénynek ismertetett 
rendelkezése, mert az ugyanazonos közérdeket 
szolgáló két vagyonközösségre vonatkozólag 
nem egyenlő mértéket alkalmaz. 

A csikmegyei székelység örök időkre szol-
gáló közvagyonának megvédése érdekében azon 
kéréssel fordulunk  a Magyar Szövetséghez, 
mint a Romániában élő magyarság összeségé-
Aek egyedül jogosult képviseletéhez, hogy 
tegye magáévá a csikmegyei magánjavak igaz-
gatótanácsának memorándumát s annak telje-
sítése érdekében illetékes helyen minden szük-
ségesnek mutatkozó lépést sürgősen megtenni 
méltóztassék. 

Kelt Csikszereda, 1921. évi szept. hó 8-án. 
A Magyar Szövetség osikmegyel tagozatának nevében: 

Pil Gábor dr., elnök. Adorján Inra, jegyző. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— I&egtaBOBBaket aranyban 

vagy bankjegyekben vesz és elad. 
Átutalásokat a világ bármely pia-
cára napi árfolyamon  elfogad. 
Betéteket felmondás  nélkül ka-
matoztat. Kölcsönöket kedvező 
kamat mellett ad az Agrár Ta-
karékpénztár Részvénytársaság 
csikszeredai fiókja.  2-5 

— Uj pénzügyi hivatalok. Titulescu 
pénzügyminiszter az egész Románia pénzügyi 
közigazgatását újra szervezi. Az uj rendszer 
majdnem teljesen elveti a régi erdélyi (magyar) 
formákat  B bár az ó-romániait teljesen nem 
veszi át, mégis az alapot az utóbbi képezi. A 
p. ü. igazgatóságok hatásköre az uj rendszerben 
teljesen összezsugorodik, ami a közönség rop-
pant hátrányára túlságos centralizációt von 
maga után. Megszűnnek a régi állampénztárak 
s ezek helyett városokban a városi, járásonkint 
pedig a kerületi perceptorátusok fognak  mű-
ködni. Ilyen perceptorátusok lesznek Csíksze-
redán, Gyergyószentmiklóson (városiak), Csik-
somlyón, Szépvizen, Csikszentmártonban, Gyer-
gyótölgyesen és Ditróban kerületiek. Ezeknek 
az adóhivataloknak külközegeik a községi jegy-
zők, akik ügynökök (agentek) segítségévei 
szedik be a köztartozásokat és Bzállitják be a 
perceptoroknak, akik viszont havonta egyszer 
a pénzügyigazgatóság egyik ügyosztályaként 
működő központi állampénztárba szolgáltatjak 
be azokat. Hogy a perceptorátusok az adó-
kivetések során milyen szerepet töltenek be, 
valamint általában, hogy milyen lesz a rész-
letes hatáskörük, azt még pontosan nem lehet 
tudni. Nem lehet azt sem tudni, hogy az ön-
adóztatás elve gyakorlatilag miként valóaui 
meg és ezen a téren a pénzügyminiszter az 
adminisztrácáknak (volt pénzügyigazgatóság) 
milyen hatáskört szánt. A jelenlegi helyzet 
tehát az, hogy szervezik az uj hivatalokat. Az 
összes községi jogyzők megkapták községi per-
ceptai kinevezésüket, EŐt egyes kerületi és 
városi perceptorátusokhoz is történtek előzetes 
meghívások. Eszerint csikszeredai perceptor 
lenne Páll Ignác impiegat (hivatalnok), csik-
somlyói Nagy Ödön impiegat, gyergyószent-
miklósi Weis Náthán subsef  de secţie (a,'osz-
tály főnök),  ditrói Nagy Károly sef  de seciie 
(osztályfőnök).  Mondanunk sem kell, hogy a 
szervezés még embrionális állapotban van. Hi-
vatalok vannak, de hogy mi lesz a joguk és a 
kötelességük, az a jövő zenéje. Régente ugy 
volt, hogy először megállapították a hatáskört, 
azt precíz szabályokba és utasításokba öntötték 
és CBak azután következett a hivatal tuiajdon-
képenl beállítása. 

— Vaddisznó vadászat. A mult héten 
vadászaink a kászoni erdőkbe rándultak ki, 
ahol a vaddisznók rendkivüi sok kárt tettek. 
A háború alatt ugy elszaporodtak, hogy fal-
kákban járják össze a kaszálókat és a gabo-
nákat. A hajtás ezúttal igen eredményes volt, 
mert Hirsch Hugó dr. sebászfőorvos  és Merza 
Rezsó kereskedő egy-egy 90—90 kilós vadkant 
ejtettük el. Pár nappal rá még egy vadkan 
esett zsákmányul. A vaddisznók száma a haj-
tásban circa ötven volt. 

— Smllovits Marton közismert fatermeló 
városunkba tette át állandó lakhelyét. 

— A nyugdíjasok figyelmébe.  Hiteles 
forrásból  értesülünk, bogy a kolozsvári nyugdíj-
igazgatóság a nyugdijak fizetésének  uj rend-
Bzeret lépteti életbe. Ebből a célból az összes 
nyilvántartások ujjal csereltetnek ki és minden 
egyes nyugdíjas uj fizetési  könyvet kap. A 
helybeli pénzügyigazgatóság központi pénztára 
a f.  havi nyugdijak kifizetésekor  a nyugdíj-
fizetési  könyveket már be is vonta. Mini hogy 
a jelenlegi fizetési  könyvekre az uj nyilván-
tartások elkészítésénél a pénzügyigazgatóság 
központi pénztárának feltétlenül  szüksége van, 
figyelmeztetjük  a nyugdíjasokat,  hogy aki 
könyvét  még nem adta  be, a saját érde-
kében azonnal beszolgáltatni  ne mulassza el. 
Nyugdijasok alatt a rokkantak, hadiözvegyek, 
árvák, nyug. tanítók, nyug. tanárok is értendók. 
Az uj rendszer már október 1-én életbe lép. 
A könyv beszolgáltatás kötelezettsége nem vo-
natkozik a gyergyószentmiklósi állampénztár 
fisetés  körébe tartozó nyugdíjasokra, 



8. C S I K I L A P O K 8-k olda 
— A Magyar Szövetség ülése. A 

Magyar Szövetség kolozsvári központi bizott-
sága vasárnap délután Kolozsváron ülést tart. 
AZ ülésre vármegyénkből Pál Qábor dr., Gö-
rögb Joakhim és Nagy Jenő dr. bizottsági 
tagok utaztak el. 

— Helyreigazítása a mult számban meg-
jelent .Leányok a gimnáziumban* cimü cikknek. 
A csíkszeredai közs. polg. leányiskola mai napon 
lezárt létszáma 162 tanuló, ebből esik az I. 
osztályra 58, a II. osztályra 37, a III. osztályra 
34, a IV. osztályra 33 tanuló (nem 15, amint 
fent  emiitett cikk valószínűleg téves információ 
alapján közli.) A beiratkozások még mindig 
folyamatban  vannak a nehéz anyagi viszonyok 
és a rossz közlekedés okozta késedelmezéBért. 

A polg.  leányiskola  igazgatósága. 
— Szüreti mulatság. Az október 8-iki 

Bzüreti mulatságra az előkészületek nagyban 
folynak.  A rendezőség a napokban bocsátja ki 
a meghivókat, mely tartalmazni fogja  a rész-
letes műsort is. 

— Varatlan haláleset. Parfenie  Ilié Iv. 
16. vadaszezred százados felesége  f.  hó 16-án 
delben megszűnt élni. Két hét előtt orvosi be-
avatkozás segítségével egy gyermeknek adott 
eletet. Azóta gyengélkedik, amig ma a hálái 
megváltotta szenvedésétől. Férje és öt kiskorú 
gyermeke gyászolják. 

— Román nyelvű tanfolyam.  Tudomására ho-
zom az erdeklődö közönségnek, liogy i. évi október 
bó 1-ével román nyelvű tanfolyamot  nyitok. Beirat-
kozások Vákár L. könyvkereskedésében eszközölhetők 
f.  hó 2S-ig. Csíkszereda, 1921. évi szeptember hó 17. 

O&nea Károly, vármegyei irodaigazgató. 
— Uiklós herceg Csikszeredan. Miklós 

román herceg, Ferdinánd király kisebb fia  a 
napokban autóval Csíkszeredán átutazott. Út-
közben a Kossuth-éttermében ebédelt. 

— Egységesítés. E fontos  probléma az 
ország miuden egyes lakósát érdekelni fogja, 
amint erdekli is. Aki tehát ebben a kérdésben 
megfelelően  tájekozódui akar, minden vonat-
kozasbau megtalálhatja a tájékozódás helyes 
irányát Balogh Artbur nagyszerű tanulmányá-
nak elolvasása által. E tanulmányt vezető helyen 
közli a Pásztortűz legfrissebb  szama. Ezen kívül 
a lap valóságos tárháza az első rangú olvas-
mányoknak. Csupa friss,  aktuális és mélyen-
szántó írást közöl e szám. írói sorából Áprily 
Lajos, Makkay Sándor, Olosz Lajos, Reményik 
Sándor, Imecs Béla, Merész Károly, Oyallay 
Domokos, Nikodémusz Károly, Rajk Gyula, 
Buday Árpád, Walter Gyula, Járosi Andor, 
Pálos István, Finta Zoltán, Pap Mózes, és 
Töv'ísi Géza neveit emeljük ki. 

— Halálozasok. Hosszú Ferenc c. apát, 
fóesperes,  csikszentkirályi plébános 48 évi 
lelkipásztorkodás után 74 éves korában Bzept. 
14-én elhunyt Haláláról a kászonalcsiki esperesi 
kerület gyászjelentést adott ki. 

— Id. Antal János birtokos 77 éves korá-
ban szeptember 10-én Szépvizen meghalt. 

— Gazdák figyelmébe.  A Csikvármegyei 
Gazdasági Egyesületnél Sick-rendszerű ekék 
és kéttagú vasboronák kaphatók. 

— Csudalokő. Az erdélyi elbeszélő művé-
szet leggzinpompásabb és legmélyebb alkotá-
saink egyike Nyiró JózBef  ilyen cimü barlang-
minisztériuma, mely a szeptemberi „Napkelet"-
számban jelent meg. Méltán sorakoznak mel-
leje: Paál Árpád nagyszerű tanulmánya és a 
budapesti szociológusok egyik legjobbjának 
Poiányi Károlynak „Hivő és hitetlen' politika 
cimü korunk napi életének elevenébe vágó 
értekezése. A kitűnő Dénes Zsófia  a felsőbb 
tízezrek életeból veszi novellája tárgyát. Márai 
Sándor művészi fordításokban  adja a legújabb 
nyugati poétákat. Tabéry Géza erőteljes szín-
padi prológuszt közöl egy készülő drámájából. 
Kóhaimi Bela másfél  év magyar könyvtermését 
ismerteti. Balázs Béla regényfolytatásán  kívül 
még számos cikk vers és jegyzet emeli az uj 
Bzám értekét. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk 
a kiváló folyóirat  e legújabb számát. 

— A regátba viszik a románul nem 
tudó tisztviselőket. A CFR. igazgatósága 
elhatározta, hogy azokat a tisztviselőket, akik 
az esküt letettek, de a román nyelvet még 
nem sajátították el, hat hónapra Óromániába 
helyezi, hogy ott kellően elsajátíthassák. A 
bat hónap letelte után az illetők régi állásukat 
visszakapják. 
Eladó Csíkszeredában Vadász-utca 4. az. alatt 

tgy mozgatható két szakaszos Őrizék. ! - • 

SPORT. 
Cs. A. K.—Coltea 1:1 (0:1). Kornerarány (5:6). A 

4 tartalékkal játszó Cs. A. £.-nak erós, elkeseredett 
kflzdelme  volt e hó 11-én Brassóba a javarészt tisz-
tekből álló Coltea ellen. A Coltea gyorsan, erós rá-
menéssel játszik, mig a mieink egy néhányat elte-
kintve, nagyon féltették  a legtöbbször durván játszó 
ellenféltől  a lábnkat. 

Nappal szemben kezd a Cs. A. K. s a 4 pereben 
Henger akaratlanul hands-et vét, de a megítélt U-es 
a kapu mellé repül. Ezután össze-vissza játék a 22-lk 
percig, mikor ls a Coltea gyengo lövésből a bekkek 
hibája folytán  megszerzi a vezető golt. 

A második íélldóben Cs. A. K. fölény,  de a kapa 
előtt a helyzetek kiaknázatlanul maradnak. 37 percben 
korner a Cs. A. £ . javára. Grlger ragja gyönyörű 
csavart lövéssel s a kapns kezéről hálóba jnt a ki-
egyenlítő col. 40 percben Coltea sutját Szamorzia 
fogja,  de 3 lépést tesz a labdával anélkai, hogy le-
ütné, mire a biró az 5'/« vonalról szabadrúgást Ítél, 
amit a center hallatlan módon kapa mellé ló. Benoze 
biró jól bíráskodott. ^ 

Vasárnap, 18-án a Jó hírnevű és szép összjátékkal 
játszó brassói Ivria cionista csapat játszik bajnoki 
mérkőzést a Cs. A. K.-al. Kérjük a közönséget, tartóz-
kodjék minden olyan kellemetlen zavaró incidenstől, 
ami csak a játék szépségének árt és sportszerűtlen. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL*) 
Üzletfeleim  és ismerőseim tudomására ho-

zom, hogy állandó lakhelyemet Csíkszeredába 
Gimnázium-utca 44. szám alá tettem át. 

Smilovlt8 Márton fatermelő. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem villái fele-

lősséget a Szerk. is Kiadó. 

Eladó egy egéss vágás szekér, aiéna, trágya ós 
oserefasaaok,  Csikaiereda, Vár-utoa 17/b) SE. B. 

? Figyelem! ? 
Női éa férfi  szövetekben 6a vásznakban, 
mindenféle  mosóaruban mielőtt beváiarlást 

tenne, tekintse meg raktáromat. 

„TURUL"cipök gyárt lerakata. 
Férfi,  női és gyermek cipők 
nagy választékban, gyári áron. 

ţ N U R I D S Á N Y M Á R T O N 
1 női ez férfi  divat üzlete, Csikszereda. 

KOZMÁSI GAZDAKÖR hídmérleget keres 
megvételre. Lehet uj, vagy használt, 
melyre ajánlatot kér SZÁNTÓ LŐRINC, 

gazdaköri elnök. 8—8 

Nyilvános magánárverésen adós beleegye-
zése mellett eladatnak néhai Gondos Balázs 
tulajdonát képezett, még meglevő kaszálók, 
erdők, szántók ÉB a csíkszeredai Gimnázium-
utcában fekvő  beltelek a rajta levő összes 
épületekkel együtt, ez utóbbi szükségszerűen 
parcellázva ÍB. 

ÁrveréBi határnapul 1821. szeptember 
23-án d. e. 10 órája tűzetik ki dr. Balogh 
Lajos ügyvéd irodájában Csíkszeredában, hol 
megelőzőleg mindennap d. u. 2—6-ig az árve-
rési feltételek  is az érdeklődők rendelkezésére 
állanak. 

CsikBzereda, 1921. szeptember 14. 
Bodó Etelka. 

Ifj.  Miczi Miska és zenekara 
minden eBte 8 órától kezdődőleg 
éjféli  2 óráig a 

Bucureşti kávéházban 
H A N G V E R S E N Y E Z , 
hol jó zamatu küküllömenti asztali 
borokról valamint ízletes ételekről 

Vass Géza vendéglős gondoskodik. 
Szolid árakl Pontos kiszolgálási 

Egy liter asztali bor házhoz vive 14 lej. 
l— 

O 
O Ai Bit hlrdeléie. 8 
8 Bognár és Szántó8 
g Erdélyi Kereskedelmi r. t. Cluj—Kolozsvár g 
U Tirgul-Mures—Marosvásárhelyi fiókja.  0 
5? Str. Principele Carol (Sándor János-atca) 36a, 9 
U Telefon  i 53. V 
9 Raktárainkban mindenkori napi áron kap- I s 
O ható nagybani eladásban kitűnő minőségű O 
g E R D E L Y I B O R O K , g 
£ hordókban és palackokban; (külön kóser ţ j 
Q borpince Weisz Jeremiás felügyelete  alatt), Q 
O SZESZ Q 
| | és mindenféle  égetett és édesitett szeszes-
0 italok, különleges créme-likörök. 
O Gyors és pontos kiszolgálási 
O Áraink minőségének bemutatására készség-
O gel állunk t. vevőink rendelkezésére. 1—ao 
O w 
OOOOOOOOOOOO o t o o o o o o o o o o o o Szerény igényű székely gazdasszonyt, kerti 

munkáBt és egy kertész tanulót kere-
Bek. Cim és feltételek  megtudhatók Vákár 
könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 

Antilop, selyem, bársony 
v a g r y " b á j r m i l s r a a a 

nöi kalapok, sapkák 
k é s z í t é s é t , d í s z í t é -
s é t , a l e ű s l t á s á t elvállalja 

Venczel tanárné 
C s l l s s z e r e d á . ' b a s . , 

XXegrsr-vitoa, XXajd.VL-3a.dz. 

Szám 1370—921. vt. 

Hirdetmény. 
A városi tanács a postaépületen eszközlendő 

javítási munkálatokra pályázatokat hirdet. A 
munkák között szerepelnek: 

1. A kezelő, távirda hivataloknak, főnöki 
szobának és lakásnak festése, 

2. padló javítás, 
3. sütőkemence javítás, 
4. cement-folyosó  és kapu-bejárat javítás, 
5. víz-levezető nyílt árok készítése és kö-

vezése stb. 
Pályázati határidő 1921. évi szeptember 

hó 20-ának déli 12 órája. Bővebb informá-
ciók a városi mérnöki hivatalban szerezhetők be. 

Mercurea-Ciuc, la 9 Septemvrie 1921. 
2—2 A városi tanáos. 

Societatea Anonimă a Producătorilor de lemnerie în  Valea-Ghimeşului. 
M E G H Í V Ó . 

Gyimesvölgyl Fatermelók Részvénytársaság Gyimesközéplok. 
A t. c. részvényesek meghivatnak az 1921.* évi szeptember hó 28-án délatán 

2 órakor, a cég gyimesközépioki helyiségében tartandó 
RENDKÍVÜLI k ö z g y ű l é s é r e . 

TÁRGYSOROZAT: 
Tőke felemelés. 
A kereskedelmi törvény szabályai szerint a közgyűlésnek fenntartott  minden egyéb ügy-

ben való határozása és a tőke felemelés  ügyben való döntése. 
Esetleges indítványok és interpellációk. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
Ha a részvényesek határozott képes számban meg nem jelennének, ugy az alapszabá-

lyok 8. §-a értelmében az ujabb határidő október 22-én d. u. 2 órakor, amikor a jelenlevők 
a meg nem jelent részvényesekre való tekintet nélkül határoznak. 



4-Oc óllal. C S I K I L A P O K 38. M&gt 

kereakedetal ügynökség, Golkazwoda 
ELAD: 

10000 drb 3 0 - 1 5 - 6 em. válogatott I-a téglát 4900 
Leiért. 

I darab angol gyártmánya aaél pánoél pénz szek-
rényt Nr. 3, 

1 drb bécsi gyártmánya pénz szekrényt No. 3, 
2 drb bécsi Wertheim gyártm. pénzwekrényt Nr. 2, 
1 hálószoba berendezést (komplett), 
I nagy széles festett  rnhaszekrényt, 
I pulitaros egy ajtós rahaszekrényt, 
1 aséles szövettel behozott díványt, 
1 pnlltaros diófa  szalon asztalt, 
1 XMt< •tett hossza asztalt, 
1 nól Íróasztalt, 
1 SehSberl-ágy, plüs huzattal, 
1 dívány szövet hozatta], 
1 könyv állvány, 
3 bórszék egyenes háttal, 
0 tonettszék, Hockerll (szövet), 
1 d»b Pianino I-a, 
| drb konyhakredenc, 1 drb kerek konyhaasztalt, 
1 Emelőgép (Flaschenzag), 1 komplett Szalon garn 
3000 drb nyeles cirokseprő Károm kötései, darabon-

kint 3 Lej, 

1 

I Á I B O K 
FOOOBVOS 

D l . | 

Bsndol naponta d. e. 9—12 ós d. u. 2—6 óráig | 
Csíkszereda, Mikó-utoa 84. ssám. 

rw-

Eladó műmalom 
Csíkszeredában a Beke-fele  házban felsserelve, 

motorhajtással, saitákkal eladó. 
Napi teljesítménye 10 óra alatt 10 métermázsa. 

Jelenleg éjjel-nappal üzemben van. 
felvilágosítást  a helyszínen, vagy Frank 

Miklós mérnök i rodájában. 

K O T A O I á . fitt  « 7 * 
ttmódilt O a l k i M i o i t 

Legjobb beszerzési forrás! 
Gyógyszerek, kötszerek, gumml-
árak,vegysserek,liköreszenoiák, 
Ulatsserek, fésüáruk,  fónyképó-
sseti és toaUetolkkek. 12— 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság 
áruosztálya. ©®@©®®® 

As Erdélyi Bortermelők Szövetkezete helyi fióktelepének 
v e z e t é s é t I t t v é T e , értesítjük a t. vevőközönséget, hogy 

elsőrangú uradalmi fajborok, 
zamatos asztali borok és EB EH 
kiváló minőségű palack borok 

f l ó l E t e i e p - ü r L l z ö s a .  r e n d e l k e z é s r e . 
Boraink faj  tisztaságáért és kitűnő minőségéért szavatolunk. 

Köicsönhordókat a legjutányoaabb áron adunk. 
Csíkszeredai  Takarékpénztár R. T. Áruosztálya. 

6— 

Termény osztály: 
Székács-féle  vetőbúza. 
Petkusi rozs. 
Rézgálic kis és nagy tételben. 

Géposztály: 
Ekék, boronák és vetőgépek. 

Műszaki osztály: 
Olaj, tavotte, szij és gyanta. 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok, 
aranykoronák, aranyhldak, úgyszin-
tén régi arany és kautschuk mun-
: - : kák átdolgozását készíti 

Waczel Ferenc Weclmiliis, Csikszereda 
(dr. Pál Qábor ügyvéd házában), i 

S Fehér bőr- és vászoncipőibez és 
kezty'ülhez csak J P a » t y o l a » t " 
illatos feheritőt  használjon! 

18- Bekeminőség! Nem árt sem-
milyen anyagnak 1 Vigyázzunk a névre I 

Alcslki MQmalom és Villamosmfl  r.-t. 

HEflGElMBÍipitP 
Csikszentmártonon 

legmodernebb felszereléssel  a t. kö-
zönség rendelkezésére áll. Gyár t : 
kiváló minőségű finom  szitált lisz-
teket, darát, zsemlekását, korpát, 

takarmánylisztet. u -
Vámörletők gabonáját azonnal 

feldolgozza  és kiadja. 

Sepsiszentgyörgy, Iskola-utca 10. szám. 
Sürgönyeim: Bartha. Telefon  25. 

I 

I 

• 

I 
• 

a 
Szántó Ernő utóda BARBAT OKTAYIAN 

Első csíkszeredai rum-, cognac-, likőrgyára, 
bor-, sör nagykereskedése és szesz nagyraktára :—: 

C s í k s z e r e d á b a n , T7"á.TosH.á,z- in. tca 3 d ) s z á m . 

Raktáron tart: Elsőrendű fajborokat, saját gyárt-
mányú rum-, cognac- és likőr- különlegességeket. 

Ugyanott valódi cseh S o l i n ü v e g minden-
féle  nagyságban és mennyiségben kapható. 

p ® a t © o é e e e e l i d k t n a e l s á l & s t 
2—13 

m 

Î P É 

Az Első Gsikszeredai Faáru Bútorgyár és 
Kereskedelmi Vállalat R.T. Csikszereda 

•

F l \ / á l l £ ) l * bútoroknak, üzletberendezéseknek és egyéb fa-
U l V a l l a l . szakmához tartozó megrendeléseknek előállítását. 

• • M a r r i n n c n l / é a iparosok részére faanyagok-
• • IVI d g í l l l U ö U l \ n a k gép e n való megmunkálását. 
D a Ix fó  r r v r v r t • szekrényeket, asztalokat és székeket 
r \ d l \ i a r u i r l a r i , fenyőfából,  egyszerű és festetlen  állapotban. 

4-
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Cenzurat: Dr. V18U, prefect n VAkár fcieymywaít*^». 




