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Uj szent szövetség. 
A 19 ik szádad eluje-n is összerónak 

Napoleon legyőzői egy világszövetséget, 
mely sok kegyes cirnen a dinasztiáknak 
a népek szabadságvágya elleni hatalmat 
Bzervefcto.  Azó'a száz esztendönel is több 
idő olmult, a szent szövetség nem volt 
tartós éleiü, ellenben a népek szabad-
ságvágya valami kiegyezesfélével,  u 
parlamentarizmussal mégis érvényesüli 
tudott. Most is a háború befejeztével  uj 
világ szövetség készül, a N pliga, rae:y 
a maga alapszabály tervezete szerint 
arra alakul, hogy nz igazságra és be-
csületre alapított nemzetközi viszonyo 
kat teremtsen; a világ életében kizáró 
lagossá tette a nemzetközi jo* elöiras»! 
szerint való életet és az igazsag urai 
kodását. Az alapszabályok e'ősoroljak 
a népliga törzsiagjait is, kik ín-tguk a 
háború győztesei. Vannak aztán meg 
hivottak is; ezek a semleges államok. 
Szép és kegyes eszme ac1!, vannak is 
hozzá igy sokan, de vann.ik elegen meg 
nem hivo'fak  is. E<ek kizárotiakisak 
latszauanak, a világháború szomorú le 
győzöttjei ezek, v»gy a törzs agok egyes 
kirívóbb ellenfelei,  mint pl. M xiko. 
Oroszország a maga viiágresznyi nagy-
ságú területével szintén nem lehet benne, 
hiszen a világromlás rossz szelleme ott 
uralkodik Hat igy Afrikát,  Délamerikát 
ie hozzágondolva, a Népligából mintegy 
a félvilág  látszik hiányzónak. Vájjon 
ezt a kizárt felvilágot  nem illeti meg a 
N 'pliga alapszabályai szerint való igaz-
sag, becsület és nemzetközi jogrend? 
Ugy önkéntelenül felötlik  ez a kinos 
kérdés, mikor ury egy félvilágot  a világ-
ból kilöknek. Ez a csoportosítás tehát 
azt jelenti, hogy ahogyan régen a di-
nasztiák boldogságát szervezték a népek 
ellen, most a népek felerészének  a bol-
dogságát szerveznék a népek másik fele 
része ellen Vájjon igazság, becsület és 
nemzetközi jogrend less e az ilyen szer-
vezés? Hiszen eszerint kiváltságos né-
pek és rabszolga népek lennének; az 
emberiség feloszlanék  erre a két nagy 
és gyűlöletes ellentétü tagozatra. Vájjon 
ilyen tagozódás lenne a viiág eszmé 
nye; ez volna, amiért az emberiség a 
világháború kataklizmáját végigszen-
vedte? Nem lehet. Az ilyen tagozódás 
éppen ugy nem válbatik tartóssá, mint 
a régi szent szövetség. A két világ közt 
s a győztesek és legyőzöttek között 
egy nagy közös eszménynek kell kibon-
takoznia, ţpely azon a felfogáson  alap 
szik, bogy a világháború közös nagy 
emberi mozgalom volt, amiből vértisztu 
la.-ok a uj gondolatáramlások származ-

nak mindenik kü'/.dő félre.  Az ugvneve 
zett legyőzöttek is épp n olyan hői-ik'g 
vettek ré zi ebben a világvaltozásban. 
mint a győzök. Az emberiség tapaszta-
latait, uj belátásai?, technikai merész 
ségeit s ezek gazdasági igéretességét a 
küzdő felek  közös vetélkedése fejlesz-
tette ki, tehát közösen kell részesed-
niük az eredményekben. A jövő igazsá-
gának, becsű etének, nemzetközi jog-
rendjének csak ilyen megertés lehet az 
alapja. És ennek a szükségszerű kifej 
lődese éppen ugy el fog  következni, 
mint aho^y a régi szentszövetség is 
helyet adott a népek ezabadeágvágya 
érvényesülésének. 

Bethlenfalvi  Pál. 

A királyválasztó nemzetgyűlés. — Teck 
herceg megválasztása. — Az uj király 
családfája.  — Az angol király sógora. 

Kerü'ő u'on érkező jelentések az uj 
magyar király megválasztásáról adn*u 
liirr. Eszerint, a királyválasztó nemzet-
gyüés az anyai ágon magyar csaiadboi 
származó T< ck István ango: h rceg t 
választotta királlyá, kormanyzo pedig 
Horihy Miklós lett. A jelentések, ame 
lyek Temesváron éa Aradon keresztül 
jurnak el hozzánk, még hivatalosan nem 
nyernek megerősítést, de az a körül-
mény, hogy a b'4csi „Neue Preie Presse* 
adta le ezt a jelentést, valószínűvé teszi 
ezt, mert ez a lap mindig tágyila^osan 
számolt be a magyar helyzetről. 

Hivatalos megerősítés hiányában fen-
• artással közöljük a hirt, amit az a kö-
rülmény, hogy Teck herc°gnek már a 
royalista mozgalmak elején is sok hive 
volt, továbbá, hogy az antant megtiltotta 
a Habsburgok uralomrajuttatásár, hihe-
tővé tesz. 

Wien, február  23. A „Neue Preie 
Presse" jelentést közöl a magyar nem 
zetgyülés megnyitásáról. A képviselőház 
k^pe teljesen megváltozol, mert rend-
kivül sok a pap és parasztgazda képvi 
selő. A -megnyitó után Huszár Károly 
miniszterelnök szólalt fel  és beszéde 
végén felhivia  a képviselőket korelnök 
választására. Egyhangúlag Bernát Bélá' 
választották meg korelnöknek. Másnap 
a parlament kupolatermében gyűltek 
össze a képviselők és résztvettek a 
Csernoch János hercegprímás áital ce 
lebrált csendes misén. A következő na-
pon megtörtént a megalakulás, megvá 
laaztották a tisztikart és kisorsolták a 
mandátumokat igazoló bizottságokat. Az 
ezt. követő ülés volt a legjelentősebb, 
ezen történt a magyar királyság prok-

lamálása s ugyanekkor megtörtént a 
királyválasztás is, amelyen Huszár Ká-
roly miniszterelnök indítványára tu'nyo-. 
nió többséggel, nagy lelkesedéssel Teck 
angol herceget választották meg királlyá. 

Ez alkalomból mindenesetre érdekes-
nek tartjuk ismertetni Teck hercegnek 
származását. Teck István beceg első 
flzüiött  gyermeke Teck Ferenc herceg-
nek, aki 1837. évi augusztus hó 27-én 
született és 1900. évi junius hó 21-én 
halt meg Londonban. Édesanyja Mária 
cambridgei hercegnő volt, aki 1897. évi 
október hó 27-én halt meg Richmondtan. 

T- ck István herceg sógora V. György 
angol királynak, mert Viktória Mária 
királyné Teck István legidősebb nővére. 
Teck István herceg ereiben magyar vér 
is csörgedez. Teck a középkorban egy 
kis hercegség volt sváb földön,  mely 
eredetileg a zőhricgi hercegek birtoká-
ban volt. 1152 ben Konrádra I. Adalbert 
fiára  szállott, aki magát Teck hercegé-
nek irta és kinek utódai 1381 ben Wür-
emberfitiek  adták el ősi birtokukat. A 

hercegi csabid utolsó sarja Lajos Aquilea 
pau-iarkaj-i. 1439 ben halt meg. 1495-ben 
i. Miksa császár a Teck hercegi cimet 
•\s címert a würtembergi hercegre ru-
h:uta, Vilmos hirály pedig ugyanazt a 
címet 1863 ban Sándor würtembergi her-
c g ama gyermekeinek adományozta, 
"Áik a Rhedei Klaudina magyar grófnő-
vel kötött házasságából származnak, 
üzen a réven Teck István herceg közeli 
rokonságban van Fráter Lóránttal, aki 
mint ismeretes, az angol királyi család 
ro-onai közt részt is vett a londoni ko-
ronázási ünnepeken. Da távolabbi rokon-
ságban van több más főúri  családdal is. 

* 
Lapzártakor értesülünk, hogy Teck 

augol hercegnek magyar királlyá való 
megválasztása a nemzetgyűlésen nem 
'örtent meg, de Somssich gróf  magyar 
külügyminiszter kijelentéséből biztosan 
megállapi'haló, hogy Magyarország ki-
rálya Teck angol herceg lesz. 

— Az angol felsőhazban  szóba került 
a magyar szerződés. A brassói Székely 
Hírlap irja: Londonból jelentik: A felsőház 
üléseinek első napján, mikor is Curzon lord 
többek között a titkos szerződésekről is be-
szélt, Bryce, az ismert angol histórikus bizto-
sítást kért arra nézve, hogy a magyar béke-
szérződést nem fogják  megnehezíteni a háború 
tartama alatt kötött titkos egyezmények. Az 
angol delegátusok ne tartsák magukat a titkos 
egyezményekben többé kevésbbé megállapított 
határokhoz, hanem állapítsák meg a határokat 
a nemzetiségi elvnek megfelelő«n. 
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Zár aii vették a Gabonakészleteket. 
A kormányzótanács 98—920. számú rende-

letével elrendelte az Összes gabonanemüek és 
főzelékfélék  zár alá vételét. A rendelet szerint 
a közhírré tételtől számított 10 nap alatt tar-
tozik mindenki a birtokában vagy őrizetében 
levó búzát, tengerit, rozsot, zabot, árpát, tatár-
kát, burgonyát, babot, borBÓt, lencsét bejelen-
teni. A zár alá vett készletek felett  kizárólag 
a kolozsvári közélelmezési Igazgatósig rendel-
kezik. 

MenteBek az igénybevételétől a következő 
menyiségek: termelőknél havonként 1920. évi 
szeptemberig minden családtagra 20 kg. gabona, 
illetve 15 kg. liszt, 30 kg. burgonya, 5 kg. hü-
velyes és minden hold föld  megmunkálására 
30 kg. gabona, nem termelőknél 15 kg. gabona 
vagy 12 kg. liszt, 15 kg. burgonya, 2 kg. hü-
velyes. Vetésre: tavaszi buza 100 kg., árpa 
80 kg., zab 60 kg., tengeri 20 kg., borsó 100 
kg. lencse 75 kg., burgonya 800 kg. holdankint. 
Állatok részére minden malacnak 1920. é i szep-
tember l-ig árpa 50 kg., tengeri 50 kg., hizó 
részére 200 kg. tengeri, minden igásló részére 
naponként 2 kg., tengeri vagy korpa 2 kg. 

Az igénybevett terményekért a következő 
ÖBSzegeket fogják  fizetni  mázsánként: buza 200 
K, árpa 180 K, zab 150 K, tengeri 120 K, 
bibás tengeri 80 K, bab 300 K, borsó 250 K, 
lencse 400 K, burgonya 45 K. A tengeri ára 
február  1-től kezdve 5 koronaval, a burgonyáé 
2 koronával emelkedik. 

Azok, akik tavaszi buzájukat ónként beszol-
gáltatják, métermázsánként 100 koron» prémi-
umban részesül. 

A katMkns státus iskoláinak npe. 
Az erdélyi róm. kath. státus igazgató-

tanácsa a napokban Illést tartott. 
Az Illésen gróf  Maĵ áth Gusztáv Ká 

roly erdélyi pUspök elnökölt. Az igaz-
gatótanács tagjai közül báró Szt atae-
reszthy Zsigmond, Sándor J;inos, dr. 
Haller Gusztáv, dr. M.trki Sándor, dr. 
Nemes Ferenc, dr. Biró Balázs, dr. Fejér 
Geró és Matekásy Pál voiiak jt-ieu. 

Az igazgatótanacs Illésén felvetődött 
egy központi státusi pénzintézet létesí-
tésének gondolata. Egyik vidéki foespj-
res erre vonatkozóan már kidolgozott 
tervezetet küidört be a státushoz. A 
tervezetet tanulmányozás végett egy 
szükebbkörü bizottsaguak adták ki. 

Ilyefalvi  Siliye István nyug. őrnagy 
végrendeletében nagyobb alapítványt 
tett a brassói főgimnázium  részére. A 
katholikus státus már majdnem közel 
egy éve előlegezi a hét státuai gimná-
zium körülbelől 120 tanárának mindazo 
kat az illetményeket, a melyeket az 
államtól kaptak, beleértve a háborús 
drágasági pótlékokat is. A státusi inté 
zeteknek ez a tisztán személyi kiadat 
megközelíti az évi másfél  millió koro-
nát. A státusnak ezenkívül fedezni  kell 
az intézetek dologi szükségleteit is. A 
státus valósággal emberfeletti  munkát 
végez, amikor törzstőkéjének felhaszná-
lásával, részben pedig kölcsönök segít-
ségével, előteremti ezeket a nagy ösz 
szegeket. A státus azonban az alapit 
ványi javak tökejének és ebből kifolyó-
lag évi jövedelmeinek megcsappanása 
miatt nem képes arra, hogy minden 
egyeB tanár számára a mai drágaságnak 
megfelelő  összeget rendszeresen jmtas 
Boa. A státus a napokban tartott igaz 

C S Í K I L A P O K 
gatótanácsi ülésén elhatározta, hogy a 
különféle  körülmények folytán  nehéz 
megé'het^si viszonyok közé jutott taná-
rai részére rendkívüli gyors segélyt fog 
juttatni. Brre a célra nagyobb összeget 
szavazott meg. 

Az igazgatótanács a napokban tartott 
ülésén intézkedett a folyó  évi iskolalá-
togatások ügyében is- A slátusi igazgató-
tanács az irodájánál működő dr. Sz. 
István főigazgatót  bizta meg az össze** 
státusi tanintézetek meglátogatásával a 
sok irányban lefoglalt  dr. Fejér Gerő 
státusi előadó helyett. 

A Státus igen nagy károkat szenve 
deít ujabban, erdőségei fájának  a nép 
közötti szétosztása következtében. 

Ugyanis a kormányzótanács rende 
lete folytán  a népet a legközelebb eső 
erdőkből el kell látni egy évre szüksé 
ges tűzifával.  A vidéki főszolgabirák 
azonban holdankint osztják ki a státus 
erdősegeit a nep közölt, még pedig 
önkónyesc-n megállapított potom áron 
Az igazgatótanács elhatározta, hogy e 
mia'f  panasfzai  fog  élni a K. T illeté-
kes reszortjánál. 

Az igazgatótanács ezután tandíj kér-
deeekuí intízett el-

KÜLÖN FÉLÉK. 
— Műsoros tea-estélyt rundnz folyó  évi 

március hó 13-áu (szombatos) a Huíter-szál-
loda kávéház és éttermében a csíkszeredai 
iparos nőegylet. Az előkészületek nagyban foly-
nak 8 minden remónyünk meg van rá, hogy 
egy kellemes estét nyújtó programban lesz ré 
szünk. A nőegylet saját bUftat  szándékozik 
adni s e célra a jótékony cél érdekében ado 
mányokat szívesen foşad  és azokat, hirlapi'ug 
njugtázza a rendező bizottság. A belépő-dij 
méltányosan személyenkint 10 koronában álla-
píttatott meg: s ezért r"mé!jük, hogy társadal-
munk minden rétege nagy számban képvisel 
tetni fogja  magát. Megsugjuk, hogy az estélyen 
vármegyénk egy kedvenc szin mű vésze is ven 
dégBzerepelni fog  a a boldog ifjúságnak  regge-
lig módjaban lesz a táncok múzsájának áldozni. 

— A magyarok ujabb halasztást kap-
tak. Lyon, febr.  20. A legfőbb  tanács a ma-
gyar delegációnak február  13-án ujabb nyolc 
napi halasztást adott azon célból, hogy az 
észrevételekhez mellékelt jegyzékek lefordítá-
sát befejezhessék.  Ezt a határidő meghoíszab 
bítást a magvaroknak Londonból ratifikálták; 
a jegyzéket Lloyd Geoige irta alá. 

— Elhunyt bankigazgató. Kabdebó 
Ernő, az erdélyi Agrárbank kézdivásárhelyi 
fiókjának  vezérigazgatója, ki csaTc nemrég ke-
rült haza olasz hadifogságból  s csak az imént 
foglalta  el uj állását, spanyol betegségben 
meghalt. 

— A státus rendkivüli segélye, AZ 
erdélyi róm. kath. státus igazgatótauácsa leg-
utóbb gróf  Majláth Gusztáv Károly erdélyi 
püspök elnöklete alatt ülést tartott. Az igaz-
gatótanács ülése-n felvetődött  egy központi 
státusi pénzintézet létesitérónok gondo'ata. A 
tervezetet tanulmányozás végett egy szükebb-
körü bizottságnak adták ki. A Btátus elhatá-
rozta, hogy a különféle  körülmények folytán 
nehéz megélhetési viszonyok közé jutott ta-
nárai részére rendkivüli gyors segélyt fog 
juttatni. 

— Halálozás. Derzsy János pénzügyigaz-
gatósági hivatalnok, február  hó 24-én 54 éves 
korában elhunyt. Halálát neje és nngyHzamu 
rokonság gyászolja. 

0. siám. 

_ A záróra korlátozása. Csíkszereda 
város területén ezideig éjjeli 1 órában volt 
megállapítva a záróra és 2 óráig lehetett az 
utcán közlekedni. Most az illetékes hatosag a 
zárórát fél  11 órára korlátozta és 11 óráig 
lehet az utcán közlekedni. Értesülésünk sze-
rint a villanytelep elegendő nyersolajhoz ju-
tott, a világítás tehát nem lehet oka a záróra 
korlátozásának. Nagyváradon a térparancsnok-
i g éppen a mult héten tolta ki a zárórát 
éjfél  után 2 órára, szabadon hagyva az utcai 
közlekedést 3 óráig. Kívánatos volna, ha vá-
rosunkban, hol ezideig semmiféle  rendzavarás 
nem történt, legalább a régi záróra állíttatnék 
vissza. 

— Hymen. Szigeti Gyula helybeli cipéBz-
mester folyó  hó 26-én tartotta eljegyzését Vasa 
Bertussal, Vass Béla ipartestületi veudeglós 
nővérével, Csíkszeredában. 

— Köszönetnyilvánítás. A csikcseke-
falvi  iparos ifjúság  kosaras tár.cestélyón felüi-
fiz^ttek:  Szántó Ernő 50, Dr. Górnád Jenó 30, 
Nagy Antal esperes 20, Szemlész 15, Gidró 
Mihályné, György Adim, Gál Ferenc, Szabó 
Ignác 10-10, Knopp Aladár 8, Péter Antal. 
Bocskor Imre, Tompos Lajofa,  R^mek József, 
Száva Kajtáo, Veres Dénes, rtoós Imre Csik-
szentgyörgy 5 5 korona 

— Nemetország maga Ítélkezik a há-
ború vetkesei fölött.  A német álláspont, 
győzött. A francia  álláspont kudaroa. 
A szövetségeseknek a háború vétkeseinek ki-
adatására vonatkozó ujabb jegyzékét hétfőn 
nyujiotiák át. A jegyzek elfogedja  azt a meg-
oldást, hogy Németország maga ítélkezzék a 
vétkesek fölött,  azzal a fenntartással,  hogy 
tényekkel bizonyítsa be jóakaratat. — Jelentik 
továbbá, hogy szövetségközi bizottság fogja 
összt-gyűjteni, közzétenni és közölni Német-
országgal az egyes vétkesek terhére rótt. cse-
lekményeket. 

— UJ harangok kondulnak meg — mint 
az Erdélyi Tudósító írja — nemsokára Gyer-
gyószentmiklós városábau. Az egyháztanács 
elhatározta, hogy a temesvári Novotny-cégnél 
három fisz  hangú harangot rendel 966 klgr. 
ussziulyban. — A harangok pulya egyenként 
5 6 0 - 2 8 6 - 1 2 0 klgr. lesz. 65,000 korona áldo-
zatot követel ez a nemes elhatározás, melyből 
50.000 koronát azonban Gyergyószentmiklos 
városa fog  viselni. Bircsak mindenütt meg-
kondulnának már Székelyföldön  az uj haran-
gok, termelő, békés, megértő munkát és isten-
félelmet  hirdetve. 

— A tordai országos vásár. A tordaí 
Tivadar napi országos vásáron az állatárak a 
következőkép alakultak, minőség szerint: Igás 
ökör párja 16000—26000 korona. Fejős tehén 
drbja 8000—14000 korona. 1 éves borjú drbja 
2000 3500 korona. 2 éves boiju darabja 
5000—8000 korona. Juh párja 800—1200 kor. 
Hizott sertés 26 - 2 8 korona kilogramonként. 
Kocsiló párja 20000 - 30000 korona. Az állat-
fe'hajtás  elég naay volt, különösen a lóvásáron 
mutatkozott élénlség, a szarvasmarha-piacon 
az igásökrökb-,:n volt nagy kinálat, azonban 
keresletet a magas árak miatt alig lehetett 
észlelni. 

— Katonakötelesek figyelmébe.  A 
csíkszeredai katonai ügyosztálynál a folyó  évi 
«sorozásra vonatkozó lajstromok elkészíttet-
vén, azok a katonai ügyosztálynál nyilvántar-
tatnak s jogában áll bárkinek azok helyessége 
felől  meggyőződni. Mindazok, akik a védtör-
véuyre vonatkozó utasítás 66. és 84. §§-aiban 
körülirt valamely kedvezményben kivannak 
részesülni, ebbeli felszerelt  kérvényeiket folyó 
évi márciuB hó 1-lg benyújthatják. Csíksze-
reda, 1920. február  20. Kovács, főjegyző, 
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— Megbélyegesték a lebólyegiöket. 
Nagyszebenből jelentik, hogy az ottani törvény-
szék négy havi börtönre Ítélte Jean Lissayt, 
az Albina takarékpénztár vezérigazgatóját és 
Petre Manolet, a kormányzótanács pénzügyi 
rezortjának pénztárnokát, akik azzal voltak 
vádolva, hogy egymilliárd korona értékű sima 
pénzt csempésztek ue Erdély területére s ezt 
hamis bélyegzővel ellátva itt forgalomba  hoz-
ták. A vizsgálat során azonban csak annak a 
kétmillió koronának hamiaítását tudták a vád-
lottakra rábizonyítani, amit a hamis bélyegzé-
seken való tettenérés alkalmával náluk talál-
tak. — A sok millió hamis lebélyegzésü pénz-
ből Csikmegyébe is aonyi jutott, hogy mahol-
nap a gazdasági és kereskedelmi forgalmat 
teljes lehetetlen lesz lebonyolítani. Nap nap 
után sokan panaszkodnak, hogy ezerkoronásai-
kat és raáB kis-íbb bankjegyeiket nem fogad-
ják el a bankok, kereskedők, gazdák, sőt az 
állampénztár sem. Emiatt a kö2ön?ég az a 
része, melynek még van pénze, kínos hely-
zetbe jutott, mert elsőrendű szükségleteit sem 
tudja beszerezni. Sürgős és gyökeres intézke-
dés ezükségeB e lehetetlen állapot megszün-
tetésére, mely az amúgy U őrült drágaságban 
a mindennapi megélhetést kockáztatja éB tel-
jes gazdasági összeomlást von maga után. 

— Oazdaközőnségünk figyelmébe.  Te-
kintettel a fedező  mének nagy hiányára, gazda-
közönségünknek vélünk szolgálatot tenni, ami-
kor figyelmét  felhívjuk  arra, hogy Csikverebe-
sen Kovács Gergely földbirtokos,  régi hírneves 
lótenyésztéséből származó lipiczai-fajta  4 éves 
ménjével mérsékelt díjazásért fedeztet. 

— Az iskola megbecsülése. Trucza 
Miklós galóczáai gazda ritka szép jelét adta 
fennkölt  gondolkozásának s az iskola messzire 
kiható, népek jövőjót megalapozó és irányító 
áldásos munkája iránti tiszteletének. Folyó bó 
11-én küldte be a várra. kir. tanfelügyelőjének 
szabályszerűen kiállított adománylevelét, mely-
ben egytíinitós elemi iskola céljaira egy tel-
jesen és modernül felszerelt  tantermet, tauitói 
kényelmes lakást, telket, gazdasági épületeket, 
egynegyed hold kertet adományozott. Ezen-
kívül biztosította az épület, bútorzat és fel-
szerelés mindenkori jók rban tartását. Köte-
lezte továbbá magát, hogy a tanitó részére 
évenkint 150 klgr. lisztet, 150 liter tejet, 800 
drb tojást és havonkint 2 klgr. szalonnát in-
gyen Bzolgáltat. Ilyen állásokat kelleue szer 
vezni minden tisztviselő részére. 

— Eljegyzés. Kovács Piroska tanítónő és 
Rimeg Aladár gyárigazgató CsikBzentsimoDban 
jegybe léptek. (Minden külön értesítés helyet'). 

— Állami iskola Csikszeredaban. A 
vármegye tanfelügyelósége  a szükséghez ké-
pest egy vagy több magyar tannyelvű osztály 
felállítását  tervezi. A tanítási nyelv kizárólag 
magyar lenne s a tanitók magyar nemzetiségű 
esküt tett tanitók. 

— Köszönetnyilvánítás. A csíkszeredai 
Iparos Nőegylet február  hó 8-án tartott tea-
estélyére ételnemüt adakoztak: Helvig János-
né, Szabó Ferencné, Barcsay Károlyné, Bedő 
Ákosné, Csiszér Lajosné, Ádám Józsefné,  Pál 
Lajosné, Hajdú Andrásné, Mandel Bilánó, Biró 
Ferencné, Teklesz János, Schmidt Gyulánó, 
Morvái Istvánné, Biró Józsefné,  Orbán Balázs, 
Jánosy Jánosné, Ambrus Györgyné, Bsrkovics 
Samuné, Klein N., Eróss Ferencné, Miklós 
Gyuláné, Orbán Gáspárné, Paulovits Antalné, 
Dóczy Józsefné,  Kürty Lajosné, Popper N.-né, 
Biró Dénesné, Brezina Ferencné, Szopos Do-
mokos, Bakcsi Ferencné, Harcsa Józsefné, 
Szántó Ernő, Cseh István, Beke Árpádné, Ber-
ger Zseni, Borbándi Jánosné, ifj.  Pap Károly, 
Patros Andor, Tel* N,, Ciáka Béla, Grllo-

steinné, Szabó Lajos, Kövér Sándorné, Simó 
Gerőné, Lemberg Lipót, Teitelbaumné, Szvo-
boda Józsefné,  Zacharin N.-né, Rendi Mihályné, 
Iczkovicq Benőné, Dávid Janiné, Elthes Ká 
rolyné, Pusztai Andrásné, Moldován Jánosné, 
Balog Gézáné. — Felülfizettek:  Miklós Gyu-
láné, N. N., Székely Ödönné 100 100, H*jdu 
Áron 150, Cseh István, Máthé Istvánné 60 60, 
Muzsnai Józsefné  58, Bakcsi Ferenc, Biró Jó-
zsef,  Szabó.Ferenc, Erős Ferenc, Mandel Béla, 
Berkovics Samu, Vizi Sándor, Koncsag Károly, 
Hajdú Gergely, Sprencz Hugó, Antal Gyulánó 
50 50, Hajdú András, Kóka Antainé 40 40, 
Baczoni Károly, Csató Dávid, Grünstein Dá-
vid 30 30, Bíró Gézáné, Potoczki Janó 24 24, 
Vinklerné, Brüllerné, Kánya Károly, Császár 
Félix, Petres Andor, Jakab Sándor, Filó Ká-
roly, N. N., Magyari Albert, N. N., N. N., 
Kristóf  János 20-20, N. N. 15, N. N, Latzina 
Károly, N. N., Hajdú András, Bedó Ákos, An-
tal Gyula, Kürti Lajos, ReDdi Mihály, Antal 
Elemér, Májer Károly, Brüller, Bakéné, Dóczi 
János, Ádám József,  Teklesz János. Nagy 
István, N. N., Smidt Gyula, Brezina Ferenc, 
Poppernó, VerosB N., Kürti Lajos, Paulovits 
Antal, N. N., Mózes N., Vilk János, N. N., 
N. N., N. N., N. N., N. N., Czincerean József 
10 10, Rajz Antal. Tuma Mátyás 8-8, Barcsai 
Dénes 7, Hajdú Áron, Magyari Andor, Moldo-
ván János 6 6, Sílló Béni, Biró Antal, Pusztai 
András 5 5, N. N., Veigelnó 4-4, Barcsay Dé-
nes, Lízár János 3-3, N. N., N. N., Jakab 
Sándor, Filó Árpád, Fodor Sándor, Pál Antal 
2-2 koronát, N. N., Kovács Árpád, Filó Árpád 
20 20 fillért,  Májer Károly 10 fillért.  Fogadják 
mindannyian az iparos nőegylet élnökségének 
hálás köszönetét. 

— Letelt a határidő. Bukarest, február 
24. A magyar békedelegációnak adott utolsó 
nyolc napi határidő 22-ón lejárt. Ennélfogva  a 
jelenleg Londonban ülésező miniszterelnöki 
konferencia  a magyar békeküldöttséget Neu-
illyből Londonba hivta a határozat közlése 
végett. 

— Az Oltáregylet műsoros délutánja. 
A helybeli Oltáregylet március hó 4-én délu-
tán 6 órakor a polgári leányiskola nagytermé-
ben tartja legközelebbi műsoros délutánját. A 
rendezők ezúttal Aczél Ödönné,Lóffler  Marcelné, 
Nagy Margit, Fejér Ella és Végh Irón. Ugy a 
rendezők egyénisége, mint az általok összeho-
zott páratlan műsor biztosítékot nyújt arra, 
hogy az Oltáregyesület 4 iki délutánja az eddi-
gieknél is fényesebb  erkölcsi és anyagi sikert 
biztosit. A közönség érdeklődése igen nagy 
kár, hogy a leányiskola nagyterme nem nagyobb. 
Belépődijjtetszós szerint. A műsor a következő: 
1. Scbopin: Cismoll Impromtu, zongorán ját-
sza: Dr. Taubcr Józsefné.  2. Beszédet tart: 
Bíró Benedek Ferencrendi szerzetes. 3. Mascag-
ai Paraszt becsületből, Siciliám, Offenbach: 
Hoffmann  meséiből, Olympia dala, énekli: 
Gözsy Jolán, zongorán kiséri: Gözsy M irgit. 
4. Szaval: Becze György. 5. Cellón játszik: 
Sprencz György 6. Schubert: Ave Mária, énekli: 
Mayer János, zongorán kiséri: Dr. Tauberné-
7. Beyer: Die Fahnenwacht, zongorán jatsza: 
Gözsy Margit. 

— Kivándorlási hiénák Erdélyben. 
S/ebenből jelentik: Néhány nap óta az erdélyi 
vároBokat és falvakat  ügynökök keresik fel, 
akik Amerika számára kézműveseket és mun-
kásokat igyekeznek toborozni. Azok az Ígére-
tek, amelyekkel az ügynökök a férfiakat  ki-
vándorlásra igyekeznek csábitani a következők: 
A kivándorló hozzátartozói elutazása előtt két-
ezer dollárnyi összeget kapnak, amelyet azután 
a kivándorló béréből le fognak  vonni. A kilá-
tásba belyezBtt bérek maguk a dollár jelenlegi 

árfolyama  mellett nagyon csábítóak. Egy kéz-
műves tizenöt, egy kézimunkás hat, egy föld-
munkás 5 dollárt kapna egy n*pra. Miután a 
dollár jelenlegi árfolyama  mintegy százhetven 
korona, az ajáolat bizonyára CBábitó, azonban 
ezekre a csábító ígéretekre meg kell jegyezni, 
hogy a dollárunk csak a kü'foldön  van meg az 
óriási értéke és hogy ezek a bérek Ameriká-
ban az ottani drágaság következtében távolról 
sem olyan magasak, mint amilyennek nekünk 
látszanak. Azt beszélik, hogy eddig egyedül 
Nagyszebenből éB környékéről több, mint 3 
ezer munkás kötelezte magát a kivándorlásra. 

— Danzlg. Kivonult a német hadsereg 
Danzig falai  közül, megadással, anélkül, hogy 
a legkisebb incidens fordult  volna elő. S be-
vonultak az angolok. A nyolcszázezer lakost 
számláló kikötő története a váltakozó hadisze-
rencse hosszú Borozata. 1860-ban önálló büszke 
Hanza város, 1466-ban már a lengyel király, 
jogara alatt, 1734-ben orosz, negyven esztendő 
múlva szabad városállam, 1793-ban porosz. 
1807-ben Napoleon a város ura, hét éven át 
francia  vár maradt. Százhat esztendeig volt a 
németeké és most ismét szabad kikötő. A tör-
ténelem hullámzó folyása  vájjon ezúttal nyugvó-
pontra jut, vagy újból kezdetét veszi egy Bok-
százados hányódtatás? 

— Európai menyecskék Amerikában. 
Az amerikai lapok kimutatást közölnek arról, 

i hogy azok közül, akik a háború alatt Európá-
jban Bzólgáltak, 2289 tért haza ugy Európából, 
i hogy idevaló asszonyt vitt magával. A két 
világrész közötti házasságkötéseknél 1505 fran-
cia, 425 angol és 16 más nemzetiségű nő sze-
repelt. A nők közöl 893 egy kukot sem tudott 
angolul. A lapok ínég azt is megemlítik, hogy 
hogy az ifjú  menyecskék között ezer van olyan, 
akiknek önálló keresetük volt, nem szorultak 
más eltartására. 

— Kétezer ember a hullámsírban. 
A Danube angol hajó, mely Odeszából kétezer 
menekülő utass.il Konstantinápoly felé  haladt, 
a nyilt tengere a elsülyedt. A hajó egy elBza-
badult aknába ütközött és néhány perc alatt 
elsülyedt. Csak a hajószemélyzet menekült meg. 

— Farkasok a Székelyföldön.  Kézdi-
vásárhelyi tudósítónk irj% : A fegyverek  beszol-
gáltatása folytán  a Székelyfö'dön  elszaparodtak 
a farkasok.  Fényes nappal is bemerészkednek 
a falvakba.  A napokban egy 12 éves fiút,  ki 
Ozsdolára akart menni, két farkas  megtáma-
dott. A gyermek a kabátját dobta a farkasok 
elé. mire azok annak estek és igy sikerült el-
szaladnia a vadak elől. A farkasok  az erdők 
közelében nagy csoportokban járnak. 

— Nemzetközi vás&r Budapesten. 
Budapesten az év első felében  egy nagy áru-
minta vásárt, .Budapesti nemzetközi keleti vá-
sárit fognak  rendezni. 

NYILTTER.*) 
A „Csíki Lapok" február  hó 22-iki számá-

ban megjelent nyílttéri cikre legyen szabad 
kötelességszerűen megjegyeznem, hogy a román 
tisztikar által rendezett estélyre a postán fel-
adu't meghívók mindegyike kézbesítve lett. 
Azok sem a belkezelésnél, sem a kézbesítés-
nél el nem vesztek. Akinek címezve volt meg-
hívó, az meg is kapta, éppen ugy, miut a ho-
gyan megkapta volna a katonasággal minden-
nap érintkezésbe levő helybeli román kir. pósta 
távírda hivatal főnöke  ÍB. 

E sorok közlését köszöni a helybeli pósta-
hivatal nevében, tisztelettel: 

Pap Kálmán, 
pósta táv. felügyelő, 

hivatali idnOk. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem v&üal fele-

Itaifet  a Bmrk. fa  Kit^, 
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak 
1919. évi Pb. 1719/2. számú végzése folytán  dr. 
Kovács Albert csíkszeredai ügyvéd által képviselt 
Nagy Dénes csikszentdomokosi lakos végrehajtató 
részére, Sándor Lajos és neje csíkszentiloniokosi 
lakósok végrehajtást szenvedők ellen 1400 koiona 
követelés s járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 2220 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1919. évi Pk. 1719/2. számú végzé 
sével a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap- és lelülfoglaltatók  követelése erejéig is, az 
ingó árverésnek végrehajtást szenvedők lakásán 
Csikszentdomokoson Sandominic leendő megtartása 
határidőül 1920. évi március hó ii-lk  nap-
ján délután  4 órája kitüzetik. amikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók és pedig : szekerek, széna, deszkák, 
stb., stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mel-
lett szükség esetén becsáron alul is el /ognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volua 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban lieadui, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert 
különben csak a vételár fölöslegére  toguak utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1920. évi február  hó 15-ik 
napján, 

MOLNÁR SÁNDOR, 
kir. bírósági végrehajtó. 

REGATUL ROMÁNIA. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

68—1920. 
Publicatiune. 

Proiec U; bu^e'u'ui C uc p ; n.iu 
1920 fltnd  terminat, in d= cu'-s 15 
zile dela d*ta publictrei es'e espus spre 
vedere pub ica in locaiu1 «u^pref  cmrei. 

Mercurea Ciuc, la 22 P bruarie sr. n 
1920. 

Dr. Urdea, 
2—8 Subprefect. 

R E G A T U L R O M Â N I A . 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

6 8 H / a m . 

1920. 
Háztartási alap 1920. évi költségvetése. 

Hirdetmény. 
Azzal teszem kőzze, hogy az elő 

irányzat a vármegyeház kiadóhivatalánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthető és 
15 nap alatt hozzám szó vagy Írásbeli 
felebbezés  előterjeszthető. 

Mercurea Ciuc, 1920. évi február  hó 
22-én. 

Dr. Urdea, 
2 -3 subprefcct. 
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Csíkszereda r . t. váró* Mikó-utca 22 na 

a l a ' t szesz és wzes ewita ok nagyban ós 

hicsinybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . 

állandóan raktáron tart: 

s/avatolt 96° os baroti szeszt, valamint 
rum, coqn-c, szil ónum, borseprö ós 

** H 

mindennemű likőr feleket. 
Tekintettel arra. hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szántó Ernő üzletvezető, 
Csíkszereda, Mikó-utoa 22. szám. 

1—62 

& ** 

ELADÚ CsitaltauáíiOD Altiért Lajosnál lévő 
CSÉPLŐ GARNITURA 
B HP. • • r ó h e n - i a e s motor, 800 
raim cseplövel, H FFLI-- FTCB-.TI 
jó Kitrb.iit, j> s/iHZ'-i-r'ai. — Tu -ii(11> 

i>í .-z' "i h " Gyergyoreme 
ten, B a l a / . s Bertalan Janossal. 
1 -;> ;i;->*s, 15. b iz-<'í -m, p >st i m •! e-: 

l á l ( 3 szoba, konyha stb. 
e s m s s e l e g y ü t t e l f t&ét 

Csiksomlyón, Brassai Károlynál. 

Csíkszeredában, a Miko utca 28 
szám alatti epüietes belteK-k 
eUdo . C'in >• kii'd- liivi. Kibán 

Eladó egy d>»rab 4- s szamu Adl' r 
Fih<el9z gy.irtmán.vu penzszekreny, 
egy drb ivlenőrz^ (N.ttion 11) pénztar 
és egy darab másolókönyv pres. 
Cím a Uiadóhiva'aíban. 3—3 
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ţ FOGORVOS ^ 

Ş Rendel naponta délután 2—6 orâig. ^ 
^ Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám. 
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Megvete lre keresek egy jó karban 
ievő gyermekagyat . — Cím 
I-. ifMlohivisínih^n. 

CSIKVÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI 
/. ÁLLAPOTAIRÓL 

Irta: T. N A G Y I M R E . 
II ik kötet. ÁRA 6 KORONA. 

Kapható: a „Csiki Lapok" kiadóhivatalánál. 

M E G H Í V Á S . 
Alu iro't réfizv^nyarsasüíí  res-zvenyeneit Gyergyoszentmiklóson, 1920. 

evi március hó 2-an delelőtt 10 órakor, az Agrar T^narekp nzutr r. t. 
fi  )Kiii!i»xete hei.vist'g.-hen tartandó 

r e 3 n . c L l s Í T 7 — C L I Í 3 s ö z g 3 r " ü . l é s r © 
meghnju'-. 

1. Fe.'száinoló-bizottság jelt-ntese az 1920. évi február  hó 9-ére kitűzőt 
árveres elhalasztásának okairól. 

2 Dr. S indor Biiázs részvényes azon inditványa feletti  határozathozatal, 
it^iy sz<-r!nta C>: ff  * Mihály, továbbá C-s ff.'a  Ferenc ea Fiai c g összesen 241.150 
(Ke'-rósztiznogyvenegyezeregyx.'tv'.ötven) koronát kitevő tartozása járu'ekaivul 
együtt el-nj»edrHssenek és H Fürdö-utc* 3. és 4. szám alatti belsőségek tulajdon-
joga C. iff  a M hály örököseinek áteng dtessenek. 

3. A Hiíeliut-zet összes vagyon» értékesítésének elhatározása s az értéke-
sítés módozatai es feltételeinek  megállapítása. 

4. Esetleges indítványok. 
A Hitel intézet Részvénytársaság 

felszámoló  bizottsaga. 
Az alapszabályok 15. §-a értelmében azon részvényesek, kik a közgyűlésen metrjelentii 

szándékoznak, szavazataik gyakorlása szempontjából kötelesek részvényeiket legkésőbb a köz-
gyűlés megnyitása előtt téritmény ellenében az intézet pénztáránál letéteményezni. 
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Értes i tés! 

Székely és Réti •ffiSSSSíi 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégitik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyisegeben 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  49—50 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csíkszereda. 

A tavaszi idényre már most ajánljuk következő 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPJEINKET: 
5 és 6-os sz. szakrendszerű ekét, 

fagerendelyü  ekét, 
2 és 3 tagu acél boronát. 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
2-3 Sepsiszentgyörgy. 

Uyenatott VAkár könyvnyomdájában, Cau 
CMZIITM: CosMnlftla-




