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C S Í K I L A P O K 
POLITIKAí. \ZI)ASA< íCS TARSADALMI LIKTILA! Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Váknr la. k ö n y v - ós p a p i r k e r e s k a d é e e Csíkszereda, 
hovă a lap szellemi részét illetá mindeu köziemén 
7ulai)iint hirdetések és előti'.i-tési Hjr.k is ki'.lrienJ-'k-

K.e^j;.'lei;>ik m i n d a n va»-- r.'.ap 

M-e Hetünk a Wéuswiálizms? 
Lye•! c imei t-rdek-'-a e V . Uösöi 

K-jöd Tibor dr .Krd-My: Tud*,^" 
papírtban Ne»a politikai pm^zeiiem, 
honéin egy tisztult, fenkölt  vPáguéíio? 
osztaüft»'.  röötrehtijíhaiafian  és teljesen 
konzek vens igazsága sugárzik e rövid, d^ 
vel-Üí. fejtegetés  miud-vn monJntábó!. 
Cikkíró felsorolja  benne a kommuniz 
mus, a Marxfele  szociá'isia r^nd^zer 
teljen ösazcíí.'niiáíármk okait a vi«4:?o«*n 
megmagyarázna annak t.arîh'usiiî«s 
továbbá xiszlót bon* egy, az emberr-!?-
he?:, valamint ara:»i «oiuci.hoz e.ry: 

m itó »zoc:áii7r>iui roeltoi t rész? -ny 
alapon. Végül ect=n «ZGCi-.i;i?r-îu-; u'mj 
donképeni c-.rlĵ t és nyegéi az ai:vbbi 
markáns szavakkal preciziroxza: 

„Ennek a szocláiizmu-ínai c>íj.i »z 
egységes keresztóny társada'o.n. mc;!y 
uek alappillérei: az igazság, a rnue.ka 
és a szeretet, melyben az egyén sza 
badsága, a család szentsége éfl  köz-
java a l e g e l ő törvények s nme'ye* 
kerosü'.eny n*p akaraN K-ormtiuvo* K? 
a SKüciálizrou1:- nem akitrja o-^aiy..-
kat eltörölni, hanem fe!adtwina>-.  ludj.i 
,v/ osztály ellentéteket kibékíteni, w 
osztály ha? cjí iekttad-'üi E; ^ocwiz-
mus a jobbaoi'su osztály ,.k igén*-oi» ro< g 
nyesegeti és óket a mostohább vit^o-
uyok. születettek iránti kötelessé-
geik teljeailésére kényszeríti, akiket 
maga a rendszer az erősebbekke! szem 
ben véd, akinek jólétét és művelődését 
ápolja. Ez a szociálizmua a miudenkire 
kötelező inuakát hirdeti, mert alapjában 
van irva a minden emberre vonatkozó 
isteni parancs: „Arcod verejtékével 
eszed kenyeredet" és emellett &z az 
apostoii kijelentés, hogy „aki nem dol-
gozik, az ne is egv^k". Ei a afcociáliz-
muí nem vessd el a j-.-godan szţrze't 
tulajdont, m'-rt nein tagadhatja m^g & 
7. éa 10. parancsolatot. Ez u czocitiliz 
mus nem engedi meg a keze munkájá-
ból élő BüükadghsiyzeLÓvo! való vissza-
élést, mert „m-jltó a munkás az 6 bórere" 
— mondja a nemzetek apostoia. Ez a 
uociáíiemua megakadályozza tök o 
túlkapásait s a féktelen  versenyt, mely 
a munka biztonságára vesze.doimetjslenr 
és a megélhetést a szegényebbek szá-
mára lehetetlenné teszi. Végcéljában 
pedig olyan munkafeltételeket  és módo-
kat kiván nyújtani, amely az ember 
méltóságával, egyéuisége kifejtésével, 
az élet igazi javára vonatkozó jogaival 
összhangzásba hozhatók." 

B sorok nem is szorulnak bővebb 
kommentárra. Különben igazolják azok 

Felelős szerkesztő: Dr. KLTHES GYULA, j 
LiiptulajiloroH VÁKAIÍ L. j 

•vilii li .v-k rrnuv 
•ş/i.- :s.i 11= M ix t'éie u'ó-

pi-i flííjí  S i-lld "C- V;:i 1, lií-iinii ;?ni;::l 
sokkal woruob, g/  vir ors.í'\gyr 
rc-mbádöi»«ni!. ' ^y n mzeiíM v/gru^nlá^bís 
sodort. 0-1 l^big «tt&nbc-n még ma ie 
;t valaha oiv lia*L\l r;:ig orosz birodalom 
•elj^s l'Re PKe-inünk eíö!;. 

H i »-h • egy nj, í gy boldogabb és 
héke.-i-hb vi-ágot skaru^k, ezt. egy 
egyedül a keresmény alapon ép iii 6 
sípciáií-nm-i ííIííí* ••rhe.ljilk f' 

Megkezdődik a leszerelés. 
Megindul az import. Uj békekövet 

Bu re-1. j 'j u-ir 5. Tekint = tf.»i  ana, hogy 
a fűU  -.d :iz;Uhw a kormány kö/ti konflktu.-t 
telj-se:i elwmu't, wfőhatli-  z*»llás trtca:t-%i>e 
H:íiirint a P'>pokb:m nieskezdőil;k az ál-a'áno? 
le v. r.-'és. K il.öl jelíntéshől * itűnik az, bogv 
a Vajdi\-korm:inyu»k sikerült a konfliktusban 
felülkerekednie. 

Hitel. 
Eity knrns'O'ú plirgöny szerint a londoui 

! • a»sked Imi ktvitara elh )tározt«, hogyRum t-
n:. t is n/ok az or-^ajtik kőző sorozta, 
ai ii- 'y: ktifk  u kivitel c'ijár i hiielt nyújtanak. 
Kzek az országok, FinnoríKfig,  a Baiti-ta^ro 
mányok, Li»ngye'oriíZ C ehorsz -g, Jugosz-
lá i:'. ós Orosziirszáu. Az angol kormány ő-
1' get.et fog  nyújtani üz angol kereskedőknek 
és -.városoknak, hogy termékeiket ezekbe az 
országok bu fcivih"S8<Mc. 

Félreértették Maniu beszédét. 
Az Ar»d és Vidéke a következő bukar esti 

jelentest közli: „Maniu legutóbbi képviselőházi 
be«zédév -1 kapc30latban a sajtó egyrészt be-
MZudének a romt<n lenihti aspirációkra vonat-
kozó rószót tévesen értelmezte. A kormányzó-
tatiáes elnöke liesz-'dében arra mu'aio-t. rá, 
hogy Kománia a Bánát ós a magyar trrületok 
egj rt-sx-t elvesztette. A Bukarestben megje 
ler.ó francia  1-ipok .Tr.inblivauii" alatt 
egf.  sz ezóbau forgó  magyar területet értik é̂  
a fordítás  alkalmából igy törtánt a félraérlésre 
okot .dó tévedés". 

Ó-Romania elfogadta 
a Gergely naptárt. 

Régi tn'v volt az, hogy egész Rí mánia te-
rületére a Gergely-naptárt léptessék életbe. 
Ea a terv mo t̂ magvalósult, amennyiben most 
már ugy Erdélyben, mint 0 Rumáaiábnn az 
egységes Gergely nuptár az irányadó. A tiszt-
viselők a két naptár közti tizeuliáromnnpi fize-
tési kttlönbSzKtet már el is számolták. Az uj 
rendelkezés szerint a hivatali időszámítás és 
a hivatalos iinuepek csak mint egyházi ünne-
pek tartandók meg. 

CantucuBino utja. 
Cantacusino, a román békedelegáció uj fő-

nök 9 szombaton elutazott PárlBba. Annál stir-

.jfirstéaí  ÁT:  Kc:é?7. évre 92 kor. (KOUOldreMK) 
"élévro 16 kor. Negyedévre • kor. 

dijak a l e g o l c s ó b b a n acasalttatnak 
.iírrt'' st-ai edalaak viHsea. 

?ős> hb ri el ke lett ut ;zoii, niivol Victor Aoto-
nescu párisi követ lemondásával Románia 
képviselő nélkül marad*; Parisban. Tekintve, 
hogy valószínűleg 9 hónap folyamán  meg lesz 
a magyar békeszerződés is, Románia nem 
mulaszthatja el, hogy ne legyen idejében kép-
viselve. 

C.=ntacu*ino ni(jgb zést nyert, hogy eszkö-
zölj» ki a hozott határozatok módosítását A 
kormány meg van róla győződve, hogy Canta-
cus inona l t sikerülni fog  a magyar békeszerző-
dóst Ro?«:\-ia e óíiyíre megváltoztatni éí ugy 
a M-\?yaror.szá? felőli,  vrdainiut a bánáti határ-
í-zélon módosítást elérni. 

Vajda S 'ndor is Páríaba akart utazni az 
ünn~p»k itt, dţ» útját elhalasztotta a belső 
haiyz-1 ti -̂ tázódá3 Vig. 

A magyar és székely nemzetisé-
gű katonák nem mozgósíthatók. 

A nagyváradi katonai ügyosztály a kővet-
kező hirdetményt bocsátotta ki 

A hadügyminisztérium személyi Ügyosztályá-
nak 184G4. szám alatt kelt a volt osztrák-ma-
gyar hadseregből származott tisztek helyzeté-
nek M/.í»há!yozására vonatkozó rendelete alap-
ján a következőket teszem közhírré: 

A/(>!c a volt osztrák-magyar hadseregbeli 
ténylege< és tartalékos tisztek, akik a csatolt 
or.iz;'gréM/el polgárai és a mai napig legfelsőbb 
rendelet folytán  besoroz*-» nem lettek, Bem 
pedig valamely szolgálatra nem mozgósittattak, 
a kíuonai személyek általános népszámlálásáig 
(számba vételéig) az illető országrészüknek 
többi polgáraival egyenlő polgároknak tekin-
tetnek, de készen kell lenniök minden pilla-
natban arra, hogy behivási parancsot kapnak, 
amelynek engedelmeskrdm tartoznak. A nép-
számlálás id. jén mindazon tényleges és tarta-
lékos lis/tek, akik nem soroztattak és nem 
hivattak be, hivatalból össze fognak  Íratni. 

A csatolt országrészekben ezen tényleges 
és turtaiékos tisztek, akik a hadseregben leg-
felső  rend.-let folytán  besorozva nem lettek, 
de valamely rendelet alapján egyénileg szol-
gálattételre behívattak, ugy tekintetnek, mint 
azon egységeknél, vagy hivataloknál mozgósí-
tottak, ahol szolgálatot teljesítenek. Azon volt 
tényleges tisztek, akik a román hadseregbe 
leendő felvételüket  kérték, csak a minisztérium 
rendelete alapján szerelhetnek le. 

A volt OBztrák-magyar hadseregnek előbb 
emiitett ténylegeB tisztjei egyéni kérvényekkel 
kérhetik a tényleges állományba való besoro-
zásukat, de csak legkésőbben a hadseregnek 
a békeállományra való áttéréséig, azután már 
ilyen kérvényeknek nem fog  hely adatni. A 
követendő eljárás a minisztérium 1919- ivi 
április 11-én 166. szám alatt k e l t szabályzata 
és szeptember hó 1-én kelt 12622. szám alatt 
kiadott körrendelete határozza meg. 



9. Oldd. C S Í K I L A P O K 3. asén. 
Be nem sorozott tényleges és tartalékos 

tiszteknek szolgálattételre való behívása jövőre 
is folytatható  a hadsereg leszereléséig, de csu 
pán a kormányzótanács által megállapított 
szabályok szerint, melyek előírják, hogy ma-
gyar (székely) nemzetiségű egyének (tisztek 
és legénység) nem mozgósíthatók. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A magyar békedelegáció 

elindult Parisba. Január hó 5 é« 
gróf  Apponyi A*bprt vozetéd'-^^l ma-
gyar békedelegáció e!só caopor-j» =•» 
békeszerződés átvétele végett eiiiiduh 
Páriába. A magyar béke a legújabb hírek 
szerint még e hónap folyamán  rac-gköt 
tetik. 

— A csíkszeredai rom. kath. e lemi 
iskola igHZíaii-ága éneslii s/ii oíe" t.oj-, 
a tanítás lv. tton folyó  hó 12 én ve.-'-i k-vde'-;.. 
Az oktatás roind a i»»py os>Hy r^sz r- ez.-n-
tul a polgnP i--0't epii t-!i n <-... 

— H&zassag K'-m-ny Bi iii a i s; Láz.ir 
Ferenc? 1920. január 11 én tartották esküvő 
jiiket Kozmáson. 

— Meghiusult kommunista puccs. 
Budapesti je lenjek ss r iü a |ru'ciiii<lik[:ituri 
volt veziivi öss-ze^kiu -i sz'jílek ::zz:i!, a 
céllal, hogy Badapcsi-n vi-? z ím ,ir-ak a ku c 
munizmuHt. Az össz-e-u-i* t idejeKoran t'-l 
fedezték.  A magyar hu isnie* főv-  /. r- tw. 
ö í s z e e S h ü v é ; roi \ i. \ ! /.<> i>,\ u i 
ki: A magyar hadsereg fo'.ez  küerj di 
kommuiiista összeesküvőt fedezőn  i'el, a bol-
sevista pultnak még mindig bujku ó vezetői es 
tagjai részéről, Tervb.' vf,:t  k lut, hoiy a 
Geliert-szaliodat, mint a fővezérség  kö^p .>ii;j,ü 
és a Nemzeti Operaházat füirobbantjúlc  a kö-
zeli uapokbau, valamint pokolgépet kü.ilj uek 
HorUiy Alikiü-. fővezér  é.< a j-̂ ^a e i m iüy;w 
kormauy nemié ti érz Imú és ker szt?ny tag-
jai eiit-u. Az így t marit p.iuwot es zavart 
hasznaltuk volna fel  pro'ctârdikUîuia uj öli 

visszaállítására. Az összeesküvés vezetőinek és 
tagjainak nagyrészét már letartóztatták. A 
fővezérség  köréből kijelentettek még azt Í6, 
hogy nyugtalanságra nincs semmi ok. A ma-
gyar hadsereg felelősséget  vállal azért-, hogy 
a vörös rém visszatértét mindenkor képes lesz 
megakadályozni. 

— Adakozások az iskolaalapra. A 
Csíki Lapok eeyik utóbbi számában közzétett 
felhívásunkra  a napokban iudult meg a táraa-
riálom adakozása, mely azt célozza, hogy a 
legszükségesebb anyagi eszközök biztosításá-
val a cMksz?redai róm. kath. elemi iskola 
további működését fenntartsa  Újólag kérjük 
váru-uuk ós vidéke közönséget, hogy a lapunk 
kiadúhiviital»b:ui kitért, vagy má-» gyüjtőíveken 
.idakozni szíveskedjenek. mert ezáltal 280 gyer-
mek iovahbvépz':sét biztosítják. A gyűjtést a 
CsíM I. .pok 500 koroná* adománya nyirotla 
mea. A „Kereskedői Kor" gyűjtői vén ezideig 
1000 i-uionán feiiil  ayült bg adom >ny. Ada-
ko'<t ik még dr. Ganl Endre 100 korono, dr. 
S/í !inó Samu 200 koronn, dr. Kltlies Gyula 
200 korona, özv. Mihály FVrenczné. 100 kor., 
ul. G.ii Józs' í 40 korona, Lőffler  Marcell 50 
Lor., dr. Pás Gábor 200 kor., dr. Hirsch Hugó 200 
kor.. N. N. 300 kor. A gyűjtés ezzel kezdetét vetíe 
s i> m, ijük, hogy mih unarább a kivánt sikerre 
VOZPt. 

— Beváltják a magyar hadikölcsön-
s/e lvényeket . Korányi, magyar pénzügymi-
niszter kij-"=len;eitp, hoşy a h !di!;ö!csiinköívé-
üjek, v .iamint a mmyar áll lupáitok szelvé-
ny ai;;-k bcvá'rá-át legkésőbb ez év f*  bru trjá-
b in ism-H megkezdik. Ugyancsik ezen brszéi-
geíé.- során ugy nyihtkozott a m->gyar pénzügy-
íniniszt' r, hogy M :gy;irorszá£Ot a békekötés 
után körülbelül 12 midiárd korona adósság! 
foíja  terhelni. j 

— Karolyi Mihályt kiadták a magyar 
kormánynak. A b <» i jelentés sz-rint Káro'yi 
M haly, a iingyar népköztársaság volt oluö-
l éf  kiadrák a tnagy.'-r h itósáiíokn sk, amn.'y 
iöbb milliói sikkasztásokért fozja  fele  ősségre 
vonni. 

— Felülílxetéeek az Ipartestület es-
télyen. A helybeli Ipartestület Karácsony 
másodnapján rendezett műsoros estélyén felül-
fizettek  még a következők: özv. Hajnód Pálné, 
Péter Gyula 6—6 korona. Fried Sándor, Szo-
pós Józsefné,  özv. Hajnód Józsefné  5—5 kor. 
N. N., N. N., Ifj.  Biró József,  N. N.. N. N. 4 - 4 
korona. N. N. 2 korona AZ adakozók fogad-
ják az Ipartostttlet leghálásabb köszönetét. — 
Itt emlitjiik metr, hogy lapunk mult számában 
Szemerjai Ellzkéről megírt referádánk  a HZ"dó 
elnézéséből kimaradt. Szemerjai Blizke »Jaj, 
n»m látták-e a mamámat" cimü humoros mo-
nológót adta elő a közönség zajos derültsége 
és tetszésnyilvánítása mellett. Ezt ez<>nn*l 
helyreigazítjuk. 

— Megszűnt szubvenciók. Temesvári 
jelentés pzerint a magyar kormány, az állam 
Rulyos pénzügyi helyz<>to miatt, oeszünteii a 
Közlekedési és iparvállalatok állami szubven 
cióit. Hz a rendelkezés sok panamának vet 
véget. 

— Jubiláris újságok. A M-ironvásárhelyen 
megjelenő Székely Napló 1920. elején ritka 
nagy időt ért meg. A tartalmas, jól szerkesz-
tett lap fennállásának  50 évea évfordulóját 
töltötte be a a félszázad,  mely alatt a székely-
ség politikát, ku'turális és gazdasági boldogu-
lásának mindig rendithetet'en zászlótartója volt, 
nagy és szép múltnak emlékeiben gazda?. A 
1-ip félszázados  fennállásának  jubi eumi számát 
egy későbbi alkalmas időben adja ki. A fél-
százado • jubileum a!k tlraábó! Üdvözöljük ri-Ték 
laptársunkat és további pályafutáshoz  sok 
«zor^ncsét kívánunk. 

— Csendben, zajtalanul ezelőtt két évtel 
indult meg az .Erdélyi Tudósitó", melyet Ve-
ress Ercő jelenleg csíkszeredai fógimn-  tanár 
széles látáskörre1, gondosan és tartalmasan 
szerkeszt. A keresztény folyóirat  Brassóban 
jelenik meg, de olvasóinak tábora rövid két 
év alatt egész Erdélyre kiterjedt. A két évet 
jubileum alkalmából melegen üdvözöljük lap-
társunkat. 

A „csíki lapok" tárcája. 
Pár szó a nó'kérdésró'1. 

I r ta : KÜXNLE ILL'S 
Nagyon sokan vadnak mé>c iu.i h, akik a 

nők nyilvános működ:déveJ nem ertenek e^yet. 
Rindes érsünk az, hogy maradjon a nő a iozö-
kanál mellett. S uemcsak fútuk  vélek*.ilnek 
igy, hjni.m nagyon sokun a nok közüi is. 

S miért vwu ez? Talan a c-aladi eletet 
féltik  a modern szellemtől ? Vagy ta'án azt 
hiszik, hogy az a nö, aki kenyérkereseti pályára 
lép, nem knáuja a cs.ili»di .személyt többe'? 
Vagy talán azt gondoljak, hogy ;az a nő, uLi 
tudásánál fogva  gondolkozó iegitőiárc-a férjé-
nek, az éleiben nem állja meg ugy a h lyet? 

Ezen kerdéseke* tárgyilagosai} akarjuk .1-
birálni, éppen azért nem tekinthetünk el eg. -
Bzen attól az igazságtól sem, hogy a nőkérdés 
ferde  megiielését nem a kotiservBtiv gondol-
kozásuak idézték elő elsősorban, haa- ru inkább 
azok, akik a modernség zá.-zlója alatt a nő-
kérdésnek szégyenére váltak. 

A „moderndég" szó egész vörŐL-iposzió lett; 
gyiljtő fogalma  miiideuuek, ami távol állt er-
kölcstől, családtól, megbízhatóságtól. Hányan 
használták ful  felüíutes  gondolkozásuk, vagy 
akár könnyelmű tettük leleplezésére a .mo-
dern" jelszót. Ez aajaá'atos tény, mely Rokat 
ártott a nókérdésnek, de még nem ok arra, 
hogy kimondjuk az egészre a halálos Ítéletet 

Annál kevésbbé, mert a nőkérdés már egy 

megindult lavina, molyet útjában fe|tariózta'üi 
nem lehet. 

S n'-m lőhet nem csak azért, mert ezek a 
gondolatok sz-t vannnk az egész vilr.g^a rö 
pi'vu, izokac épp Uiy nem lehet összeszedni, 
mint akar a kéuiényun kiszálló füstnek  a ré-
szecskéit : hanem azért sem, mert a nőkérdés 
mai iránya s szükségszerűséget szolgálja. A 
rónék f̂  uj gazdasági elhelyezkedésén nagyon 
tév duek azok, akik azt hiszik, hogy a nő 
önnállóság iránti vágya hozta létre. Világért 
^em, hanem az a tény, hogy már a háború 
flott  jóval több leány volt, mint fiu.  Nem is 
beszélve arról, hogy most a hahoru után mi-
iyeu diferenciá'  mutat a staá-zlika. 

Mondják meg cekem tehát mo.<t azo!;, akik 
a nyilvánosság <1-: lépő nőket annyira elítélik, 
h«>gy az a női többlet, ki nem keresheti élete 
ceijnt a is.iládi é et alapításában, hol találja 
meg hivatását? 

Higyjék el, a keresztény alapokon álló mo-
il"ru nok mínd'g egyet fognak  abban érteni, 
hogy a uő első i!s legt-<.eiitcbb hivatása a csa-
ládi életben való elhelyezkedése, de legyen az 
a nő ugy nevelve, hogy ha ez neki nem sike-
rül, hasznos polgárává váljék hazájának. 

Nekünk nem szabad hátat fordítanunk  ko-
runknak. Eddig sajnos a nő vezetés nagyou 
rossz kezekben volt. Megtévesztő csillogó jel-
szavakkal a materialista alapon álló femininis-
ták toborozták táborukba a nőket, pedig Bédy 
Schwimmer Róza sajuálatos szereplése után 
azt hiszem már tisz'a képünk van orról, hogy 
mit ártottak ők oőkérdóslioknek. Ezen áram-

lattal szemben, egyedül csak a Szociális Misz-
siiótársulat volt az, amely nyíltan mert fellépni. 
De hol voltak a többi keresztény nők V Részint 
az ellenség táborában, részint pedig háttal, 
ordulva a jelennek, görcsösen ragaszkodva a 
múlthoz. Pedig milyen veszedelem rejtett 
passzivitásukban. Amig ők nem mertek nyíltan 
kilépni a síkra mindazért, ami nekik szeot 
volt, addig gyermekeik, kiknek lelke már a 
modern eszmét kívánta, elfogadták  a feinmi-
nisták káros tanitását. 

Da a keresztény nő nemcsak a múlthoz 
való ragaszkodása és a nyilvános szereplés1 öl 
való idegenkedése miatt húzódott ennyire vissza. 
Nemcsak azért, fáj  kimondanuak, de ugy van, 
fásultság  és önzés tilt a lelkén. Nem hatotta 
át az igazi vallásos világnézet. Külső csillo-
gásokban keresve a célt, haladt el embertársai 
mellett. Nem illet rá a szó „keresztény nő." 

De jött a háború s jött annál még rosszabb, 
a világnézetek rettenetes harca és a keresz-
t >i)y nő ÍB végre felébredt  dermesztő álmából. 
Zu/maráa hideg tél után, enyhe tavaszi ébre-
d's ez. Sötétség után fény.  Szemünk még 
nincs hozzá szokva, jelentőségét még felfogni 
is alig bírjuk, de valami csodásan jóleső érzés 
jár át, mikor hirUI vesszük, hogy a fővárosban 
keresztény lobogó alatt nők keresztény vi-
lágnézetet s keresztény lapokat propagálnak. 

Igaz, hogy öldöklő rettenetessógre és ször-
nyű iuségekre volt szUkség hogy magunk só-
hajtozzuok az igazság után, de végre látjuk s 
szent bizalommal telik meg a lelkünk. 
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— Nagyné 8alamon Róisika, oki. tánc-

tanítónő folyó  bó 11-én este fél  8 órától 12 
óráig szabudórát rendez az Európa nagytermé-
ben. Egyben értesítem a tisztelt közönséget, 
hogy folyó  bó 18-án este fél  8 órától éjféli  fél 
2 óráig tánciskolái kis próbabált rendezek, ven-
dégeket szívesen látok. 

— Mibe került E u n Béláék uralma. 
Budapestről jelentik: A Huszár-kormány hi-
vatalosan közli, hogy a kommunisták uralma 
Magyarországnak hárommilliárd 188 millió ko 
rónájába került. 

— Jotókonyoólu előadás. Câikszent-
márton és Csekefalva  Iparos és Miikedvelő 
Ifjúsága  1920. évi január hó 17-én, szombaton 
a Mozi helyiségében, a hadirokkantak és ár 
vák javára műkedvelő előadással egybekötött 
zártkörű táncmulatságot r :rd Színre kerül: 
„A falu  rossza" c. eredeti népszinmü 3 fevo-
násban. Irta: Tóth Ede. Személyik: F-ledi 
Gáspár gazdag falusi  fóldmive'ö  Veress Andor, 
Lajos, Boriska, gyermekei Szőcs János, Albert 
Linuska, Bátki Tercsi, árva, Fekdi Gáspár 
gyám?, alatt Bocskor Irénke, Göndör Sándor, 
solgalegény ifj.  Kovács Antal, Finurn Rózsi, 
menyecske Bartók Katinka, Csapó, gazdaem-
ber Szabó Ignácz, Csapónó, Sulyokné, Taris-
nyásué, módos asszonyok Könczei Amalka, 
Gergely Amálka, Keresztes Zsuzsika, M'gyei 
csendbiztos Nagy Károly, Kónya, kántor-tanító 
Albert Lojas, Gonosz Pista, bukcer Ambrus 
Lajos, Gonosznó Bartók Annuska, C-ierebogár 
Jóska, szólőpásztor Veress Jáno*, Czene, ci 
gányprimás N;igy István, Ádus, véti cimbalmom 
Francis Ferenc, Jóska, béres Veress Antal. 
Történet hely: Felső Borsod vidéke. Idő: Je-
lenkor. Az első és második felvonás  közt egy 
évi időköz. Belépti-dij: Calád-jegy 8 személyig 
30 korona. Személy-jegy 15 korona. Karzat-
jegy 10 korona Kezdete este léi 8 órakor. 

— Terjed a feminizmus.  Bulgáriában 
az uj szociális törvények ezután a nőknek is 
megadják a választójogot. Bulgária is sieteit 
tehát azokhoz a modern államokhoz j-oiakozni, 
amelyek a nőket egyenjogositják. 

— Adományok a gyergyoi arvahaz 
nak. Gyergyóremetéról 120 korona. Molnár 
Agoetouné 100 korona, a gyeigyón-meíei ifjú-
sági mulatság jövedelméből 245 korona. Ujabb 
terményadományok Gyergyóalfaluból  809 kor. 
értekben. Sándori Mihálytól 4 métermázsa mész. 
Isten fizesse  I 

— Felszabadult magyar területek. 
Salgótarján, Pozsony és Baja magyar kézen. 
A cseh sajtóiroda jfeleoti:  A kormány szeptem-
ber elején indíttatva érezte rá magát, hogy 
biztonsági okokból néhány községet a semle-
ges zónában meg6zálljoo. A magyar kormány 
e községek kiürítését követelte. Esetleges 
összeütközések kikerülése végett a cseh kor-
mány teljesítette e kívánságot és elrendelte 

salgótarjáni területnek, továbbá Hont, Ver-
neze és Bánréve községeknek a kiürítését. — 
A cseh-szlovákok Pozsonyt és a szerbek Buját 
kiürítették. Mindkét városban a magyar katona-
ságok vették át az imperiumot. 

— Eladó lakás és méhes. Szabó István 
csiksomlyói tanár lakása és méhese eladó. A 
méhek családonkint, a kaptárak és méhészeti 
eszközök külön-kUlön is megszerezhetők. 

— Javul a magyar járadék. A Neues 
Wiener Tagblatt egy cikkében megállapítja, 
hogy a bécsi járadékpiacon nagy kereslet volt 
magyar járadékokban. A nagy kereslettel 
szemben kevés kínálat volt, minek következ-
tében a magyar járadék tizennyolc százalékkal 
javult. A javulást Magyarország konszolidáció-
jának kedvező megítélésével hozzák összefüg-
gésbe. 

— Karcfalván  az 5 hetes tánckurzus az 
1919. december 27-én tartott vizsgabállal vé-
get ért. Az est sikerét fokozta  a világpo3ta 
és szépség,verseny, melyeknek első nyertese a 
mindenki által körülrajongott, bájos Boltr-sz 
Viruka volt. A táncmesternőnek szives fára-
dozásaiért ezúttal is köszönetet mondanak a 
tánciskolái uövendukek. 

— Megjelent az Ellenzek jubiláris 
naptára. Az Ellenzék, Erdély legrégibb ma-
gyar nfipiliipja,  a magyar kulturának és felvi-
lágosodásnak egyik leghatalmasabb oszlopa, 
negyven éves fennállásának  emlékezetére nap-
tárkönyvet adott ki. A naptárkönyv rendkívül 
c îno* és diszes kiuliitásban ugy irodalmi, mint 
közgazdasági tekintetben gazdag tartalommal 
jolent meg. Az obligát és ügyesen összeállított 
naptárrészen l.ivül rendkívül figyelemre  méltó 
sxép irodalmi részt is tarralmaz. Érdekes és 

. változatos irodalmi része bői kimagaslik A'exun-
der Bernát esztétikai tanulmánya a Mátyás 
szoborról, a száz év előtti kolozsvári szinész-
élet, a régi erdélyi hirlapirái története. Leg-
számottevőbb erdélyi írók novelláin kivül a 
világirodalom kiválóságainak Gorkij Maxim, 
Pieri1e L")uis, Marcell Prevost st'o. tollából kö-
zöl egy egy klsszikus becsű novellát. Az alma-
nach ezenkívül Ko'ozsvnr őskoráról egészen 
ujízerii és ívndkivül érdekes feljegyzéseket 
tartalmaz, a kitűnő es mély humoru Kovács 
Dezső Lo ozsvári írótól pedig apróbb története 
ket, a melyekben az erdélyi nép gondolkozását 
és lelkiélfM  megVapóan taitja fel,  összefog-
laló értekezés Erdély közgazdasági életéről. 
Azonkívül Erdély fonUmbb  ipari vállalataiuak, 
gyárainak és p•mzintózeteinek I' irása. A nagy-
szabású napturkönyv valóban Ei-déiy kincses 
kalendáriuma. Megrendelhető a kiadóhivatal 
utján. Ára 15 korona. Viszontelárusitóknak a 
könyvkénskcdöi forgalomban  szokásos rabat-
tot nyújtja a vl'ala 

A r o m á n ka tona i p a r anonnoksag r e n d e l e t e r e 
közö l jük : 

Az első vadász hadosztály hadbírósága, 
szeptember 15 tői október végéig a következő 
egyéneket büntette meg: 

1. Ştefan  Eu-chin t 2 évi fsnluura  lopá-
sért. 

2. Szabó Józsefüt  6 havi fegyházra,  mert 
egy román katonát támadott meg. 

3. H/zí's Mihály 2 évi foavházra  ugyanazért. 
4. István Illést 3 évi fegyházra  ugyanazért. 
5. Szabó Istvánt 3 évi fegyházra  ugyan-

azért. 
6. Kőszegi Istvánt 3 évi fegyházra  ugyan-

azért. 
7. Halas Istvánt 2 évi fegyházra  ugyanazért. 
8. Kiethy Istvánt 2 évi fegyházra  ugyan-

azért. 
9. Vörös Károlyt 10 évi fegyházra  ugyan-

azért. 

A második vadászhadoBztály hadbírósága 
szeptember 1-tól, október végéig a következő-
ket büntette meh 

1. Kurzberger B-.-nedek, l havi fegyházra 
utazási igazolvány hamisítása miatt. 

2. Sterling Alexander, 2 havi fegyházra 
ugyanazért. 

3. Jonescu George, 5 évi fegyházra,  kato-
nai ruha viselése és hivatalos pénz elsikasz-
tása miatt. 

4. Székely András, 6 havi fegyházra  sik-
kasztás és okmányhamisitás miatt. 

5. Richter Gyula 1 havi fegyházra  és 20 
lei pénzbüntetésre, fegyver  be nem szolgálta-
tása miatt. 

C. Bakom8Szegi Mihály J  havi fegyházra, 
hamis hírek terjesztése miatt. 

A TérparancsDokaág. 

P"l 7 \ n n Csíkszeredában Saent-
H L H I / U i é ) e k u t o a 2. szám alatt 
egy gyapjú fósülőgep,  egy benzin-
motor és egy tizedes mérleg, i-io 

Vadászterület bérbeadás. 
A várdotfalvi  közbirtokosság, Tol-

vajom, Taploczai határ, Somlyépataka, 
Csobotfalvi  határ és a Várdotfalvi  ha-
lárban levő összes vadászterületet 1920. 
évi január hó 1-től, 6 egymásután 
következő évre haszonbérbe adja Vár-1 

dotfalva  községházánál 1920. évi ja* 
nuár hó 19-én délután 2 órakor. 

Vgrdoffalva,  1920. január hó 6-én. 
Orbán János, Ferencz Imre, 

birt. jegyző. birt. elnök. 

TÖBB MÉNCSALÁP 
országos méretű kaptárban 
e l a d ó . Cim a U a t t M o . 

1 - 2 

No. 9 7 6 - 1 9 1 9 . 

Hirdetmény. 
Balogh István csikszentsimoni köz-

ségi jegyző hivatalomnál bejelentette, 
hogy Both Istvántól megvásárolt 1 drb 
szürke és 1 darab pej herélt lovakról 
szóló 11181. és 11192—1919. számú 
járlatokat ismeretlen módon elvesztette, 
megsemmisítem. 

Sanmartin, la 31 Dec. 1919. 
Gábor, 

primpretor. 

j^m Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagyérdemű 
• I közönség»4*, va'amint a cipészmestereket is értesíteni, hogy 
. 1 Csíkszeredában a Mikó utca 11. számú házban a mai 

• I kor igényeinek teljesen megfelelő  :—: :—: :—: :—: 

eipő-szabászati és cipőfelsőrész  készítő üzletet 
• • nyitottam, hol több évi gyakorlataim folytán,  melyeket az ország 

• I nagyobb városaiban szereztem, elvállalok felsőrészek  készíté-
sét ugy bármely fajta  bőrből, mint vászonból, a legegyszei übb 
tői a legdivatosabb és díszesebb formákban,  párankint 20 koro-
nától feljebb.  — Tucatos munkák előnyben részesüluek. 
st kér BACZONI KÁROLY, cipőfelsőrész  készitő. 
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A csíkszeredai törvényszék. 

I. P. 892—1919. ssám. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai törvényszék közhirrí 

teszi, hogy Varga Sándorné Ba'.âss B c •! 
Róza gyergyóreroet.i lakos részéről az 
1911. I. te. 748. §-:-tnak poô jA -ap-
ján előterjesztett kérelem fo'y'^i  •>:< 
állítólag eltűnt Varga Siiidor volt j.\y r 
gyóremetei lakos eihalálosüsa tf  ny -nek 
megállapítása iránt hk eljárást n mai 
napon megindítón;; m e!'ünr r*wr<-
ügygondnokuk dr. Buzííy J >zsef  üaywd, 
csíkszeredai irtkoa- rendelte ki. 

Felhívj^ a törvényszék jííí e!:ür)?e< 
és mindazokat, akiknek ••îuinî -be. 
léiéről tudomásuk v.-»n, h<»gy bir^á 
got, vagy »7. iigygondtsoí.ot i'üct 
életbenlétfről  értositeék, ftgy^emuind 
közöljék azokat az adatokat, amr-yből 
az eltűntnek életbeléte megtHlapi;h*íö, 
mert eilenkeaő ep.etben a bíróság w. 
eltüntet a jolen hiidetm'-nynek a ü:vh 
talos lapban törlént harmadszori bei1-, ta-
tását köve'ft  naptcV szâmifott  három hó 
letel-e után biróiJ."g az eih;i!áio'-/>:? uye 
felöl  fog  batúrozni. K-wlinesó br-jeN. n-
tése szerint Varga Sándor 1914 évi 
szeptember hó 8. napján, w'nt u magyar 
22. népf.  gyalogezred kaíonnj s — r 
Dnyeszter imwén Rud'íiki vlíl>s; vi 
vivott harcban hősi Ihiláü hall. 

Csíkszereda, 1919, juniu* 29 
Nagy sk., biró 

A kiadmány hi!o!; iii: 
Fazekas, irodiu^i. 

j| FOGORVOS ^ 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. Z 
qj Csíkszereda, Mikó-utca 34. sbóid ^ 

Naptárak 
kereskedőknek ismételadásra 
bármily mennyiségben, meg 
felelő  engedménnyel kaphatók 

Gyer̂yószeníuiikióson a Kossutli-JcöüyviiTomöálian 
é s 

Csíkszeredán a Vákár üzletében. 

P % 
íT" 

Értes í t é s ! 

| Székely és Réti ^ ^ f ţ 
ml elönjö̂ Hn fenteit  c».*, intéxetfiükmM 

f j m i n t a s j s p b á k a t 
(ggj heiyozptt ei. mn yok minő.-ég ár 
61 tekiiiTí-Héb-ü Ifgiw  s-iffcbbm-üö  igé-
B?! nyokí'f.  k — A iqw? v*o»ák 
'̂ j intP'ífitünk  külön ho'.yiswgeben 1 "1 D9ŰIÍMikinth tök 

» • - J -
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  |j| 
= = Csikszered?'. jgj 

É ^ ^ M a S ö l l s i l i t l ü i ^ i l 

16.304—1919. 
II. 

Hirdetmény. 
A kormún.v? ''Hn ĉ  19! 0 • d <-, 

ber hó 23-án k 31037 -919. III. 
számú rendelnie a kövtnk'xöi-ben <». 
Költetik: 

A magyar ok mán; V-íyf.srl:  1920. 
cvi jaou-lr hó 1 ?u! nem h 
tók; amely okiraton mégi* huszn&itat-
nának, a béiyi'glerovás semmisnek fopr 
tekintetni és az okirat meg fog  leletez 
telni. 

Mindaddig azonban, amig a mpufe-
lelŐ nyoroiáu román bélyegjegyek iot-
galombajöcnek, — a bélyegilleték kész-
pénzben rovandó le. 

Pénzügyigazgatóság. 
Csíkszereda, 1919. évi decembcr hó 

31-én. 
Schuster Olivér, 

miniszteri tanácsos, 
pénzügyigazgató. 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsőveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá 
ron tart B azok bármikor kaphatok 

Nagymihaly Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
váBárhelyl épitési anyagraktáraiból. 
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% SZESZ ÉS SZESZESITAL f* 
| KIMÉRŐK FIGYELMÉBE I g 
f g  Csik»:-.creda r . t . va ros Mikó-u tca 22 ez. ££ 

a l a t t sgeBZ é s ezegyesitaloi; n a g y b a n éa J ü ' 

k i c s inyben! k i m é r é s é t m e g n y i t ó 1 1 a . 

** 

Zon goraórákat házhoz járvaadok. 
Értekezhetni Gözsy Árpad 

gyógyszertárában. Gözsy Margit. 
1—3 

egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet vezet. 

IMRE ELEK, cukrász CSÍKSZEREDÁBAN. 
2—.i 

ERTESITÉS. 
Vnu szcreucsóin (taikszr-rcdn vjros és 
vidéke ntélytm 1 isz: cit 11ö 1 g_yliil/.öi»«̂ pét 
értcsitnni, hogy docentbpt hó 1 -1o 1 kezdve 

NŐI DIVAT-SZALONT 
nyitottam, hol olviUlulok angol t s franuia 
muiiUákata Irpujiitib divatazniint. Egj-ben 
értesíteni a ni. t. liölpyközönsé.gct/hogy 

SZABÁSZATI TANFOLYAMOT 
nyitok 1010. évi d e c e m b e r hó 7-töl kez-
dóiol rp , baludók ós kozd/ík ívszére. Fel-
vi)á(;ositH.ssal I nká . so raoa , Oíikvanreda 
lvossuth L.-n 20. s/.  a. hárinikor szolgá-
lok. Szíves pártfopáMikat  kéri tisztelettől 

Kövér Bándorné női szabó. 
l ' gyanou e l adó egy d r b pénsfiEekrőny  óa 
2 J r b t i zedes m é r l e g I'. O és 2 0 0 kg. sú ly ig 

6 - 6 

P H H n í x R-̂ -u ja mrn-
ElClUU n pgy 13 k:>ta--v rais bo'd 

i- ît-vi-j- d-'fU  réti kaszáló 85 i-.o'-d 
12 .••wf!  ezHiő!? 'le-férőit  erdős te-
rület. Ér!t»r r ;h°:t.ni dr. Vjşss L jos 
üívvc'ddts Síékelyudvarhslyen vasy 
V^-s J Azsef  birfo«  os^a! Csik faploc»  áü. 
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îi 
Állandóan rnktáron tart.: » 

í&ii 
rai FAJBOROK 

^ szavatolt 96" os szeszt, valamint rum, ^ 
cogn̂ c, szil órium, borseprö és minden-

nemű likőr feleket.  ţş, 
^ Tekintettel arru, hogy közvetlenül elsőrendű ^ 
«> gyári összekötietéstiin vanuak, módomban 
2 van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 

miuösigben pedig a legmesszcbTnneuő igé-
í j nyéknek el tget túve, kiszolgálni. Szíves párt-

fogást  kérve, uturadok kiváló tisztelettel J j 

^ Szántó Ernő üzletvezető, ^ 
^ Csikszei edn , Mikó-utca 22. szám. ^ i 

1 

i 
n. rizling, leányka, tra >|| 

H min, bakar, oporto stb. ju'4 g 
.--piimií-í  i, «..-l,-şlyen ,ţîj 

Üí Í!Í'.'-uí«V ben Í:.ÜÍCÍ»ÖR 
hotd V:.it.v;:''Tit inSftd̂ nrií-mft  iSj 

SZESZESITALOK. | 
cognac é s l ikőr is kicsioy- f|! 
ben é s nagyban. — A íio/i-.-ir ^ 
vevői*' b'-Cŝ fc  pár-. kí:!'l I Neumann Benő Szászrégen. | 

h i r d e t e s e k j ; : : 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek és felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 
1 

Ifiül  BttW»affllílb«,  OKQEHMndMin. 




