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Magyar külpolitika. 
Csíkszereda, január 24. 

Szomorú a helyzete az olyan or-
szágnak, mely a világtörténelem leg-
válságosabb pillanatában nem rendel -
kezik megbízható katonai erővel és 
amely nem állithat sorompóba megfelelő 
diplomáciai szervezetet a legfontosabb 
nemzetközi érdekek védelmére. 

Hadseregünk olyan, amilyen : ebbe 
most már bele kell nyugodnunk. De 
semmiképpen sem nyugodhatunk meg 
abban, hogy közvetlenül a béke-
kongresszus megnyitása előtt nem si-
került megszerveznünk a magyar külügy-
minisztériumot és nem tudtuk kiépíteni 
a külföldi  képviseletet. Kinek a rová-
sára irjuk ezt a szörnyű mulasztást? 

Ismerjük a fenforgó  nehézségek so-
kaságát, tudjuk, hogy az uj köztársa-
ságnak nem volt túlságosan nagy vá-
laBztéka az alkalmas emberekben. 

Ha a forradalmi  Magyarország olyan 
demokrata diplomatákkal vonulhatott 
volna fel,  akik uemcsak uj szisztémá-
jukkal, de a nélkülözhetetlen tájékozott-
sággal és imponáló képességgel tették 
volna nélkülözhetetlenné a régi iskola 
embereit, ugy csakhamar külképvisele-
tünk rendes mederben folyna  már. 

De csakhamar kitűnt, hogy se Biró 
Lajos, se Diner DéneB, se Bédi Schwim-
mer Róza, — hogy a többiről ne is 
szóljunk — nem valók külpotitikai és 
diplomáciái szolgálat teljesítésére. Igen 
ám, csakhogy a két havi kísérletezés 
közben legértékesebb javaink elérték-
telenedtek s legfontosabb  külpolitikai 
érdekeink ápolás és gondozás nélkül 
maradtak. 

A hiba ott kezdődött, hogy azok, 
akik a forradalomra  készülődtek, el-
feledkeztek  arról, hogy már előzőleg 
megfelelő  erőket küldjenek a semleges 
külföldre  a születendő köztársaság ér-
dekeinek kellő reprezentálása végett. 
A forradalom  tervezői közül vájjon ki 
gondoskodott arról, hogy a küiföld 
szimpátiával fogadja  az újjászületett 
Magyarországot ? 

Ezt a nagy mulasztást még most 
sem sikerült jóvátenni, fiiidőszerint 
vájjon ki képviseli és hogyan képvi 
selik a külföldön  Magyarország legszen-
tebb érdekeit? 

Azét a mindenkitől elhagyatott Ma 
gyarországét, melynek élete ellen tör 
a fél  világ. 

Oyoraan, azonnal siessenek a fedél 
xetre, akik odavalók! Ha a Untai ma-

gyar demokrácia még nem rendelkezik 
elég kitűnő diplomatávul, nézzünk kö 
iül azok táborában, kiknek múltja és 
eddigi szereplésük garancia arra? hogy 
értenek a mesterséghez. Válaaszuk ki 
ezek közül a legtehetségesebbeket, de 
ezek közül is csak azokat alkalmazzuk, 
akik őszinte fogadalmat  tesznek a köz-
társasági Magyarország becsületes ki-
szolgására. 

Sürgős felrtdüt:  a volt diplomácia 
magyar tagjainak a miniszterelnök el 
nöklete alatt tartandó értekezletre való 
egybehivása. Az értekezleten alaposan 
meg kellene vitatni az uj Magyarország 
nemzetközi helyzetét és meg lehetne 
állapítani a követendő külpolitika főbb 
irányelveit minden eshetőségre való 
tekintettel. Mert ha Károlyi Mihály 
— amitől óvjon az ég — pacifista 
programmja nem tudna diadalmaskodni, 
hová és kihez menjen a megbukott 
nemzet? Mi történjék, ha az egyedül 
üdvözitőngk hirdetett pacifizrous  be 
nem válik ? 

Legfőbb  ideje, hogy tisztába jöjjünk 
külpolitikánk lényegével és irányító 
eszméivel. Mégpedig nemcsak apaasziv, 
hanem az aktiv vonatkozások tekinte-
tében iö. 

Mintha Károlyi legutóbbi beszédé-
ben is már mutatkoznék valamelyes 
tünete- az aktiv külpolitika szükséges 
ség« fölismerésének.  Lengyelországra 
és Olaszországra való alludálása arra 
mutat, hogy ő is érzi, hogy a pacifiz 
mussal nem ellentétes, de azzal pár-
huzamosai haladó aktiv külpolitikára 
szüksége van az országnak. 

És ha tisztába jöttünk külpolitikánk 
céljaival és irányelveivel, gondoskod 
junk róla: a gyakorlati keresztülvitel 
ne kontárokra és dilettánsokra, hanem 
elsőrendű szakavatott diplomáciai erőkre 
bizassék. 

Hiszen aki ismeri a községi jegyzők háborús felada-
tait ós kötelességeit, az jol tudja, hogy teljes lehe-
tetlenség volt a jegyzőnek a közönség és felettes  ha-
tóságának megelégedésére működnie, mert ezek az 
érdekek sokszor ellentétesek voltak és sokszor tel-
jesíthetetlenek azon egyszerű oknál fogva,  hogy a 
legégetőbb elsőrendű szükségletek sem állottak ren-
delkezésre, amelyeknek kielégítésére a hatóságok 
voltak hivatva. 

És a négy és fél  évi háború után jött a forra-
dalom, a nép kitörő dühe, mely megint csak a jegy-
zők ellen irányult. Igen soknak életét kellett ártat-
lanul feláidoznia  a nép dühének, csupán azért, mert 
kötelességéi hiven teljesítette. Százával menekültek 
cl székhelyükről, egyetlen ruhában, vagyonukat köz-
prédának hagyva. Ma a vármegyékben szerteszórva, 
eszik a hontalanság ós anyagi tönkrejutás keserű 
kenyerét. El kell uzonbun ismernünk, hogy ha vol-
tak is bűnösök, legnagyobb részük ártatlanul szen-
vedett, mert ha Lajokat és bűnösöket keresünk, meg-
találjuk azokat a mindenkori kormányokig fel  csak-
nem minden hatóságnál. Nem szabad azonban elfe-
lednünk, hogy ezeknek a bajoknak tulajdonképpeni 
eredője a hosszú világháború volt. 

Vármegyénk jegyzői is az események feletti  el-
keseredésükben, kifáradva  az öt esztendei idegülő 
munkában, nagy számmal készülnek nyugalomba vo-
nulni. Már eddig is igen sokan adták be nyugdíja-
zásukat. 

Sajnálattal vesszUk tudomásul ezt a hirt, mert a 
közigazgatásnak sok kipróbált, becsületes munkása 
hagyja el a helyét akkor, midőn a haza érdeke azt 
kívánja, hogy kötelességüket a mai nehéz helyzetben 
a végső lehetőségig teljesítsék. 

Értesülésünk szerint nyugdíjazásukat kérték 
Arpa Lajos szárhegyi, Kovács Béla csikszentkirályi, 
Péter József  csiktaploczai jegyzők is. Nyugalomba 
vonulásukat mélyen sajnáljuk és nem tudunk egy-
szerűen napirendre térni felette.  Mindhárman a csík-
vármegyei jegyzői kar legkiválóbb közigazgatási erői 
voltak, akiknek egyéni intaktsága, vasszorgalma, ön-
zetlensége, erélye és kiváló szakképzettsége közsé-
geiknek mindenkor a javát szolgálta. 

A forradalom  kitörésekor is helyükön maradtak, 
őket a nép dühe nem érintette. Igv tehát távozásuk-
nak nem ez az oka, hanem közállapotaink züUött-
sége feletti  elkeseredésük, mely kiöli a közalkalma-
zottból munkásságának a rugóját, az ambíciót és 
arról győzi meg, hogy nem érdemes to /ább küzdeni. 
Sajnos, általános tény ez az országban. 

Mi megértjük Árpa Lajos, Kovács Béla és Péter 
József  távozásának okát, de reméljük, hogy távozá-
suk csak időleges, addig is azonban, mig ismét vissza-
térnek a közigazgatáshoz, sajnálattal vesszük tudo-
másul távozásukat. (—s —a.) 

j 
Csikszereda, január 24. 

A front  mögötti háború terhét legnagyobb rész-
ben a községi jegyzők viselték. A háború megsoka-
sította a jegyzők amugyis túlterhelt ügykörét es je-
lentékeny mértékben szaporodtak felettes  hatoságaik, 
melyeknek azelőtt sem. voltak hijjával. A rendeletek 
tömege, a hadisegély, közélelmezési, vetőmag, hábo-
rús panaszok, megannyi odlózus uj ügykör, melyek 
mind a község egyetlen értelmi vezetőjere haram-
lottak, ki egyedüli célpontja volt a hosszú haboru 
miatti elkeseredéseknek ós támadásoknak, akár volt 
alapja, akár nem. 

Csodálni lehet a magyar jegyzői kar hősies ki-
tartását és türelmét a háború alatt, mert sok-sok 
keserűségét még fokozta  a mostoha anyagi ellátás 
is, mely nem egynek existenciáját tette tönkre. Vol-
tak ugyan, mint mindenütt, akik megtévelyedtek; 
ezen nem ls lehet csodálkozni egy olyan hatalmas, 
dt munkával én felelőséggel  túlterhelt testületben. 

Nyugdijak felemelése. 
Csíkszereda, január 24. 

A magyar minisztérium 1918. évi 6495. M. E. 
számú rendeletével a polgári állami nyugdíjasok 
és nyugbéresek, valamint a polgári állami alkal-
mazottak özvegyei és árváinak ellátását 1919 óvj 
január hó 1-ével kezdődő joghatálylyal felemelte, 
illetőleg újból megállapította s a 9540—1918. P. min. 
sz. alatt, kelt körrendelettel kiadott idézett rendelet 
alapján ezen újból megállapított ellátásokat a pénz-
ügyi tárca alá tartózó állami nyugdijasok, nyug-
beresek s ezek özvegyei és árvái részére értés ül ér 
sünk szerint a csikszeredai és gyergyószentmlklósi 
állami adóhivataloknál a magyar penzügylgazgató-
ság már folyósította  is, ugy hogy ezen ellátási 
összegek esedékes részletei már fel  is vehetők. 

Ezen humánus intézkedéssel a magyar népköz-
társasági kormány a sokat szenvedett és nélkülözött 
nyugdijasok s özvegyek és árvák nehéz a n y u i 
helyzetén iparkodott segíteni s tette elviselhetőbbé 
s tűrhetővé nehéz helyzetüket. 

Ezen rendelettel az 1912 évi LXV. trc. által 
életbe léptetett uj nyagdij törvény egyes korlátosé 
rendelkezései szűntek meg, továbbá egyik üdvös 
intézkedésével teljesedésba ment azon régi óhajtás 
is, hogy ezentúl minden polgári állami nyugdíjas s 
ennek özvegye is nyugdijához, illetve özvegyi nyug-
dijához képest megfelelő  lakbér nyugdijat is élvae. 

Tájékoztatásul a felemelt  nyugellátási össsege-
ket az alábbiakban ismertetjük: 

1. Az 1917 évi november hó 1-je előtt nyuga-
lomba helyezett állami tisztviselőknek, altiszteknek^ 
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és szolgáknak nyugdija folyó  évi január hó 1-étől 
kezdődőleg következőleg emeltetett fel: 

a.) Azoknál, a kiknek nyugdija évi 1300 koro-
nánál nem több, évi nyugdijuknak kétszeres összege 
jár b.) Azoknál, kiknek nyugdija évi 1300 koroná-
nál több, de nem több mint évi 1400 kor. 2700 kor. 

évi 1600 koronáról évi 2700 koronát 
, 1800 , „ 3200 
„ 2000 „ 3500 
„ 2200 n 3800 
„ 2400 „ „ 4100 
„ 2600 „ 4 4 0 0 
„ 2800 „ „ 4700 
„ 3000 „ 5000 

és igy tovább fokozatosan  300 és 250 koronás emel-
kedéssel, ezen felemelt  nyugdijösazegekhez megfelelő 
lakbér nyugdíj is járul. 

2. Minden nyugalomba helyezett díjnok nyug-
dija kétszeres összegre, de legalább is 1000 koronára 
emeltetett fel. 

3. Minden állandóan alkalmazva volt állami 
napszámos és munkás nyugbére kétszeres összegre 
emeltetett fel. 

4. Az 1912 évi LXV. trc. alapján 1917 évi ne-
vember hó 1-je óta nyugalomba helyezett állami 
tisztviselőknek, altiszteknek és szóigáknak nyugdija 
1919. évi XV. trc. alapján tényleg élvezett háboríts 
segély beszámításával emelendő fel,  illetve állapí-
tandó meg a felemelt  nyugdíj s ennek megfelelő 
lakbér nyugdíj is. 

5. Az özvegyek és árvák nyugellátását illetőleg : 
Az 1919. évi január hó 1-je előtt elhalt állami tiszt-
viselők, altisztek és szolgák özvegyeinek összegi 
nyugdija 1919 évi január hó l étől kezdődőleg kö-
vetkezőleg emeltetett fel: 

lia az özvegyi nyugdíj évi 360 koronánál nem 
tübb, évi 800 koronát 

évi 480 koronáig 1000 
„ 600 1200 
„ 800 1400 

1000 1600 „ 1200 „ 1800 
„ 1400 „ 2000 
„ 1600 „ „ 2400 
„ 1800 „ „ 2600 „ 

és igy tovább 200, 400 és 600 koronás emelkedéssel 
évi 8000 koronáig. Ezen felemelt  özvegyi nyugdijak-
hoz a nyugijasok nyugdijainak megfelelő  lakbér 
nyugdíj is jár még. 

6. A nevelési járulék az 1919 évi január 1-je 
előtt elhaltak árváinál kétszeres összegre emeltetett 
fel,  mig az 1919 évi január hó 1-jo után elhalt áll. 
tisztviselők stb, nevelési járulékai a felemelt  özvegyi 
nyugdijnak megfelelő  ('/j-öd rész) összegben állapi-
tandóroeg. 

Óhajtandó volna, hegy ezen még több Udyös 
intézkedést tartalmazó rendelet a gyakorlatban is 
mielőbb éreztesse jótékony hatását a magyar állami 
s valamennyi nyudijasai, özvegyei és árvái körében. 

—y-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A székely nemzeti tanr.es tisztel-

gése. A székely nemzeti tanács képviseleté-
ben Nagy György dr., Balázs Elek dr. gyergyó-
szentmiklcsi Ügyvéd, Endcs Miklós táblabíró 
és Józan Miklós unitárius esperes Budapesten 
megjelentek Coolidge tanárnál, az amerikai 
bizottság elnökénél. Józan Miklós angol nyelvű 
beszédben ismertette a székelység történetét 
és jogait és angol nyel vii memorandumot nyúj-
tott át. Nagy György az Onwágos Köztársa-
sági Tanács nevében ismertette a magyar.ság 
jogos követeléseit. 

— Az u j kormúuy. Károlyi Mihály gróf, 
a magyar n^pVöztársapág elnöke Beriukey 
Dénes igazságügyminisztv rt bizfa  meg a kabi-
netalakitással. B^rinkev rövidesen megállapo-
dásra jutott a pártokkal. Eszerint négy tárcát 
kaptak a szociáldemokraták, egyet a radiká-
lisok éH egyet a kisgazdák. A rekonstruált ka-
binet tagjai a Kővetkezők : Miniszterelnök: Bs-
rinkey Dénes, Bslilgv: Nagy Vince, K*ireske 
dulmi: Garami Ernfi."  Hadügy: Bihm Vilmos, 
Közéleimezés: Baloghy Ernő, Pénzügy: Szende 
Pál, Népjólét és muokásügy: P^idl Gyula. 
Vallásügy: Vass Jáno:;, Közoktatásügy: Kunfi 
Zsigmond, Földmivelésügy: Buza Barna. Bir-
tokreform  végrehajtásával megbizva: Szabó 
István, Ruszkakrajna: Szabó Oresztész. 

— Két alispán a megyeházán. Vescan 
prefektui  kinevezési i. Dr. Vescan János ma-
rostordai pref-ktus  dr. Suoiu Viktor ügyvédet 
az alispáni teendőkkel bizta meg. E megbizán, 
illetve kinevezés kettős, para'lel alispáni állást, 
jolént, mert Kolló alispán is állásában marad, 
ezyüttmüködnelr. A prefektus  dr Russu Aurél 
ügyvédet inezóbándi főszolgabíróvá  helyettesí-
tette éa Domsa Trajánt adórárnokká nevezte 
ki. Az eddigi adótárnok is helyén marad. Vee-
can prefektus,  aki a városi prefekturát  vállalni 
nem hajlandó, az árvaqzékhez Is román bi-
zalmi férfit  fog  kinevezni éB az Üres főszolga-
bíróságokat betölti. 

A románok Kolozsvárra 900.000 iorona 
— Mrsápt szaM ki 

Neculcea tábornok, a VII. román divízió 
parancsnoka 900 ezer korona bírságot rótt ki 
Kolozsvár városának politikai szerepet ját?zó 
magyar előkelőségeire, mely összeget a szi-
lágymegyei Cigány állomás közeliben történt 
összeütközés alka'mával áldozatul esett ro 
mán katonák családjainak fognak  kiosztani. 

A 900 ezer kor. birság kivetése a követ-
kezőképpen eszközöltetett: 

Lendvay Emil 40.000 K, Gidófalvy  István 
30.000, Deák Albert 5000, Sándor József  5000, 
Biró Balázs 30.000, Köitő Gábor 1000, báró 
Horváth Emil 80.000, Hirtch Ödön 80000, 
Zágoni István 500, dr. Janovics Jenő 80.000, 
báró Jósika Jáno* 60.000, dr. Apáthy István 
2000, Goppolt Gyula 40000, Újhelyi Mór 
40.000, Körösi György 500, Dózsa Endre 
3000, dr. Posta Béla 30.000 Szentmiklósi Jó-
zsef  2000, dr. Szacsvay József  2000, Stotter 
Aladár 60.000, Bethlen Ödön 80.000, dr. Kecs-
keméthy István 750, dr. Benedek Miklós 500. 
dr. Kerthez Jenő 5000, Barabás Samu 750. 
Szász Endre 500, Papp József  dr. 8000, dr! 
Vince Sándor 4000, dr. Tamáev István 2500 
Jordáky Lajos 500. Czala J. Lajos 500 dr. 
Borosa György 5000, Magyary Mihály 8000 
dr. Réz Mihály 6000, Hirschfrld  Károly 6000, 
Fekete-Nagy Bála 6000, dr. Boér Elek 20.000, 
dr. Menyhárt Gáspár 3000, Desbordes Ernő 
50.000, SipoB Gábor 6000, ifj.  Sípos Gábor 
4000, Weinfeld  Samu 40.000, Szádeczky LMos 
2000, dr. Dobó Ferenc 25.000 K. 

A kirótt összegeket a névjegyzékben fog-
lalt kolozsvári polgárok a hivatalban l«fizettók. 
— Megjelent a román királyi liadosztálypa-
rancsnokság képviseletében egy százados egy 
kis bórtáskával a kezében Haller polgármes-
ternél a 900.000 korona átvétele végett éa 
nyomban át is vette az összeget. 

— Magyar prefektus  a székely vár 
megyék élén. A nagyszebeni román kormány-
nak az a terve került nyilvánosságra, hogy 
Marosvásárhely, Csik, Udvarhely és Háromszék 
megyék élén magyar prefektust  nevezzenek ki, 
mivel nevezett törvényhatóságok területén a 
közigazgatás teljesen magyar marad. Dr. Ko-
vácBy Albert közjegyzőnek felajánlották  n ma-
rosvásárhelyi prefekturát, 

— Liszthiány, értesülésünk szerint ugy 
a város, mint a beszerzési csoport kiküldöttek 
és k'séret utján igyekszik a közönség lisztel-
látását biztosítani. A kiküldöttek már elmen-
tek és igy remélhető, hô cy a vasúti szállítás 
eszközölhető lesz. Mindenpsetre gyors és eré-
lyes intézkedésre van szükség, mert ellenkező 
esetben a közönség a legrövidebb idő alatt 
éhínségnek leez kitéve. Addig is a gabona 
uzsora tetszése szerint dühöng. A termelőknél 
azonban a csekély készletek is már teljesen 
fogytán  vannak. 

— Az állami tisztviselők fizetésének 
emelése. A minisztertanács folyó  évi január 
hó 16 Iki ülésében tárgyalta a pénzügymlnisz 
temek az állami tisztviselők, kezeők, dljno-
kok, altisztek és szolgák előmeneteli viszo-
nyainak rendezésére irányuló javaslatát és azt 
kisebb módosításokkal el 1B fogadta.  Az erre 
vonatkozó minisztertanácsi határozatot és az 
egyes tisztviselői csoportoknak a miniszterta-
nács által megállapított uj létszámát feltüntető 
kimutatásokat a minisztertanácsi határozat ér-
telmében a pénzügyminiszter a legrövidebb 

időn belül közölni fogja  az összes, érdekelt 
miniszterekkel ugy, hogy a statuarendezésr.-
vonatkozó minisztertanácsi határozat alapjául 
eszközölhető összes kinevezések rövid időn 
belül meg fognak  történni. Az előmeneteli vi-
szonyoknak rendezése ki fog  terjedni nemesül, 
a tisztviselőkre, hanem a dijnokokra, altuzt 
tekre és a szolgákra is éB HZ összes rendel 
kezések 1919. évi január hó 1-től kezdődő 
hatálylyal fognak  végrehajtatni. Ezt az ált* 
lános státus-rendezést rövid időn belli! követni 
foiijs  az itólőbirák és államügyészok tülon 
státusának megalkotása, valamint a bírósági 
jegyzők ós joggyakornokok előmeneteli viazo 
nyainak rendezése. - - A javaslat igou uag-, 
előnyöket biztosit a háborúban is sokat szén 
vedett tisztviselői karnak, mert ugyszúlvn 
valamennyi állami tisztviselő e Pzerint t^i 
rangfokozattal  eiőre megy, Hűt lesz sok o;yu'i 
is, aki egyezerre két rangfokozattal  lép (.|(, 
Uj államtitkár-helyettesi állásokat iskreáln.a. 
hogy az előléptetésüket ezzel is luegkönnjii 
sék. 

— Károlyi amer ika i megvilágításban. 
Az Evening Post hosszabb cikket közöl Káról \ i 
ról és a magyarországi hdlyzctről A lap, md. 
Károlyit magyar Gambetláuak nevezi, dics* 
róleg méltatja Károlyinak a militárizmus eli. n 
és a demokrácia érdekében kifejtett  harcát. 
Az egész vi'i'tgnak érdeke, hogy Ktroiyiniik 
sikerüljön terveit keresztülvinni. 

- Változások Gyergyoszentmiklofi 
Városnál. Dr. Györcypál Domokos kormán) 
biztos-főispán  Orel Dezső polgármester, Blé 
nesi István számvevő, Német Elemér mérnök, 
dr. Dombi János főjegyző,  Bajna Árpád al-
jegyző, közélelmezéti megbízott, dr. Lőrinc/ 
Károly jogi tanácsos, árvaszéki einök, Ben ez 
Sándor pénztárnok és Madaras Balázs ellenőr 
gy6rgvöszentmiklósi lakósok ellen a fegyelmi 
eljárást elrendelte, egyben dr. Dombi főjegy-
zőt, Blénesi számvevőt és N4met mérnököt 
hivataü állásától felfüggesztette.  A feayeliiii 
e'j;írásra legfőképpen  a vagyonkezelés körül 
felmerült  vádak szolgáltattak okot. A nagy-
arányú vizsgálat teljesítésével értesülésünk 
szerint dr. Eithes Gyula rm. árvaszéki -elnök 
bizatik meg Orel polgármester nyugdíjazását 
kérvén, polgármesternek dr. Todor Bála vá-
roai tiszti főügyész,  tiszti főügyésznek  dr. 
László Dezső ügyvéd, főjegyzőnek  dr. C->ib\ 
Andor városi tanácsos, számvevőnek Török 
Tamás városi írnok és mérnökcek Ládáié 
Antal mérnök helyettesittetett. 

— Közigazgatási gyakornoki kineve 
zósek. Sólyom Ernő, Sáska Andor éB Kard:i 
István dijas, dr. Zakariás Antal díjtalan gya-
kornokoknuk neveztettek ki. Dr. Györgypál 
Domokos kormánybiztos főispán  Sólyom Ernő: 
a szentmártoni, Sáska Andort a felcsiki,  dr. Za-
kariás Antalt a gyergyószentmiklórfi  főszolga-
birósághoz, Karda Istvánt a központba főispáni 
titkári teendők ellátására osztotta be. 

— Erdély annektálását jelenti a ro-
mán hivataloB lap. A bukaresti román 
hivatalos lap proklamációt közöl Erdélynek 
Romániába való bekebelezéséről. Erdély Ügyeir, 
tárcanélkttli miniszter fogja  képviselni. A 1'" 
karesti lapok örömmel üdvözlik a proklamá-
ciót. Egyben azt írják, hogy Magyarország 
nem tekinthető semleges államnak — 

— hanem legyőzöttnek, u 
kinek viBelnie kell az elvesztett háborúval 
való felelősséget. 

— U] gyergyól föszolgabiró.  Dr. 
Györgypál Domokos kormáuybiztOB-főÍBpán  dr. 
Márton László szépvlzi főszolgabírót  a gyer-
eyószentmiklóei járás vezetésével megbízta. 
Dr. Márton állását már elfoglalta. 
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— Uj vütoiáa a naiv. erdélyi vona-

lain. Naponként és másodnaponként közle-
kednek a vonatok. A magyar államvasutak 
kolozsvári üzletvezetősége ma egy ujabb hir-
detményt bocdátott-ki, amely pontosan közli 
az erdélyi személyvonatok menetrendjét. Az 
lizletvezetőség értesítése szerint ez a változá-
már érvényben van és további intézkedésig 
érvényben is marad. Az uj, csak személy 
Bzáliitással közlekedő vonatok Krdélyben így 
érkeznek, illetőleg indulnak: 1 naponként 
közlekednek: 

Az AranyoBgyéresról nsppal 2 óra 10 
perckor induló és Törd *ra 2 óra 32 perckor 
érkező 7918 sz. 

A Tordáról nappal 12 óra 30 perckor in-
duló és Aranyosgyérehre nappal 12 óra 50 
perckor érkező 7915 sz. 

A Tordáról éjjel 5 óra 45 perckor induló 
és Abrudbány/sra nappal 1 óra 50 perckor 
érkező 8912 sz. 

A Székei> koc.-árdiól nappal 3 óra 10 pr-rc-
kor induló ós Marosujvárra nappal 3 óra 22 
perckor érkező 8216 sz. 

A Maro?ujvárróI nappnl 11 óra 43 perckor 
induló és Székelykocsárdra nappal 11 óra 54. 
perckor érkező 8215 sz. 

A Csíkszeredából nappal 11 óra 26 perc-
kor induló 8805 sz. és üyimesbükkre nappal 
1 óra 30 perckor érkező 8802 FZ. 

A Qyimesbükkról nappal 2 éra 20 p -rc-
kor induló 8803 sz. és Csíkszeredába nappal 
4 óra 17 perckor érkező 8808 sz. 

A Brassóból nappal 2 óra 45 p9rckor in-
duló 8011 sz. és Bereckre éjjel 7 óra 30 
perckor érkező 8706 sz. 

A Berec'urol éjjel 4 óra 45 perckor induló 
H709 sz. és Brassóba nappal 9 óra 58 perc-
kor érkező 8018 sz. 

A Küküllőszögró! nappal 12 óra 35 perc-
kor induló és Parajdra éjjel 6 óra 9 perckor 
érkező 8314 sz. 

A Parajdról éjjel 3 órakor induló és Kü-
klillőszögre nappal 7 óra 50 perckor érkező 
8311 sz, 

A Segesvárról nappal 4 óra 30 p?ickor 
induló (késett) és Székelyudvarhelyro éjjel 
7 óra 30 perckor érkező 8514. 

A Székelyudvarlielyről éjjel 3 óra 44 perc-
kor induló és Segesvárra nappal 6 óra 20 
perckor érkező 8514 EZ. 

Másodnaponkint közlekednek: 
A. Marosvásárhelyről éjjel 4 óra 38 p rc-

kor induló és Parajdra n&ppal 10 óra 09 
perckor érkező 9102 sz. 

A Parajdról nappal 12 óra 22 perckor in-
duló és Marosvásárhelyre nappal a óra 34 
perckor érkező 9103 sz. 

A Marosvásárhelyről éjjel 6 óra 5 perckor 
induló éB Kolozsnagyidára nappal 10 óra 40 
perckor érkező 9202 sz. 

A Kolozsnagyídáról nappal 12 óra 18 perc-
kor induló és Marosvásárhelyre nappal 5 óra 
54 perckor érkező 9203 sz. 

A Marosvásárhelyről éjjel 5 éra 05 perc-
kor induló 9202 sz. és Mezőméhesre nappal 
9 óra 07 perckor érkező 9312 sz. 

A MezőméheBról nappal 12 óra 30 perckor 
induló 9313 és Marosvásárhelyre nappal 5 óra 
54 perckor érkező 9203 sz. személyszállító 
vonatok. 

— Halálos szerencsétlenség Folyó hó 
20-án éjjel megrendítő szerencsétlenség tör-
tént a főgimnáziumnál  szemben levő házban. 
A házban Szőcs Ilyés erdőőr lakik, akinél el-
szállásolva voltak Birta Rózsika 13 éves és 
János Regina 16 éves polgári leányiskolái ta-
nulók. A leányok egy szobában aludtak. A 
kályha alá berakott fa  átmelegedve lüzet fo-
gott és a szobába oly nagyfokú  füstct  és 
széngázt terjesztett, hogy a mély álomban 
levő leányok megfulladtak.  A halál oka orvosi 
megállapítás szerint széngáz mérgezés volt és 
éjjel 3 órakor állt be. A tragikus véget ért 
Birta Rózsika Birta József  delnei községi bíró-
nak, János Regina pedig János Imre delnei 
birtokosnak voltak leányai. Temetésük folyó 
hé 22-én délután Gsikdelnén igen nagy rész-
vét mellett ment végbe. 

— Dr Imeoa János Ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában a polg. leányiskola mellett 
újból megnyitotta. 

— Mozi. Csíkszeredában 1919. évi január 
hó 26-án, színre kerül a következő érdek-
feszítő  miiáor: 1. .Vége n komódiának" drá-
mai játék 4 felvonásban.  2. „Félre az etiket-
tel" bohózat 3 felvonásban.  Főszereplő: Grote 
Veixler. Az előadások d. u. 4—6-ig és tste 
7—9-ig tartatnak. 

— 32 galicziai község kívánsága. 
Harminckét galicziai rutén község küldöttsé-
get menesztett a mezőlaborcíi főszolgabíróhoz. 
A küldöttség a községek aiua kívánságát tol-
mácsolta, hogy Magyarországba kebelcizék be 
őket, ahol jobb aor.-ot várnak, mint régi hazá-
jukban. 

— A Károlyi pa r t valsaga. Lovászy 
Márton az einöksegrői, Fernbsch és Ábrahám 
a part aielnöksegerői lemondtak s a pártból 
is kilépnek. A válság oka az, hogy tíuza Barna, 
Hock János, Naj;y Vince és híveik állást fog-
laltai; Lovászyewuak szerintük konzervatív 
iránya olum. ValoazinUlcg uj párt alakul. 

— Budapest lakossaga. A menekültek 
kormiiuybiztosBága Budapesten egy ellenőrző 
irodát állított tel. Ennuk statisztikája szerint 
Budapestnek most egymillió nyolcszázezer la-
kója van. Ezek között kétszázezer emVit-ruok 
nincs lakása és 450 ezer olyan lakó vau, kik-
utk ellátását a főváros  nc-m tudja biztosítani. 
A hivatal a legrövidebb idő alatt 300 <zer 
embert fog  a fővárosból  eltávolíttatni. 

— Nyolcszáz román csendőr Kolozs-
váron. Kolozemegyeben a közrend fenntar-
tásúm mintegy nyolcszáz főből  álló csendőr-
gégét szerveztek meg. Ezek a csendőrök már 
Kolozsváron vannak s a közeluapokban el is 
foglalják  őrshelyeiket. 

— Adakozás. A csikszentkiráiyi tantes-
tület B. Fejér íren ós Márton Juliska tauitó-
nők vezetedvivel Karácsony első és második 
ünnepén az iskolai növendekek közreműködé-
sével karácsonyi pásztorjátékot rendazett, mely-
nek 651 korona tit-zta jövedelmét a csiksoiniyói 
árva é.s szeretelhaz céljaira adományozták. 
Az emberbaráti célért ft  iüífiz«ttek  D^ncs Béla 
4 K, Szabó Ei-jk 4 K, B medek Gaborn j 1 K, 
Urszu!y Miklós 1 K, Kovács Biláno 5 K, Ko-
vács Lnjos 4 K, Sándor Gyula 4 K. A pász-
torjátékok rendezésébon rsziveitek Vi'os Mi-
hály k. biró és Ferenc Ltzár másodbiró is. 
A nemes adomány rt ezúton is hazafias  kö-
szönetet fejezi  ki Escher Filomina árvaházi 
főnöknő. 

— Rendelet. Az udvarhelyi kellemetlen-
ségek további elkerülése valamint a Cigány-
kánnál történt összeütközésekből kifolyólag  a 
következőket rendelem: Katonai ruhavisölésre 
csak azok az osztrák-magyar tisztek és legény-
ségi állományú egyének vannak jogosítva, akik 
a nagyszebeni román nemzeti tanácstól ilyen 
igazolvánnyal elvannak iátva. A kik fend  iga-
zolvánnyal nincsenek ellátva, kötelesek ugy a 
tisztek mint a legénység a katonai sapkát, ki-
tüntetéseiket és rangjukat letenni. 

— Hirdetmény. A hatóságok, valamint 
a közönség tudomására adjuk, hogy a tegnap 
egy Páll aláírással érkezett sürgöny nem egyéb 
mint hazugság, amely azzal a szándékkal ada-
tott fel,  hogy a békéa polgárok között nyug-
talanságot okozzou. Rendeleteket csak a nagy-
szebeni román nemzeti tanács, vagy a nagy-
szebeni román katonai parancsnokság a hely-
beli katonai parancsnokság által van jogosítva 
kibocsátani. Jövőre mindazok, akik rosszindu-
latból ilyen híreket terjesztenek, a haditör-
vényszék elé állíttatnak és Bzigoruan meg-
lesznek büntetve. A helybeli katonai parancs-
nokság: Stroe Balloiu s. k., ezrede?. Állomás-
parancsnok: Arama G. lonu e. k., százados. 

Csíkszeredai Takarékpénztár R.-társaság. 
Hirdetmény. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-
társaság és a Központi Takarékpénztár Rész-
vénytársaság Csíkszeredában, 1918. év decem-
ber hó 28-án tartott rendkívüli közgyűlései 
kimondották az egyesülést. 

Ezen határosat értelmében: 
1. A Központi Takarékpénztár Részvény-

társaság Csíkszeredában, beolvad a Csiksze; 
itdai Takarékpénztár Részvénytársaságba. 

2. A Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-

vénytársaság a beolvasztással kapcsolatosan 
500 000 korona alaptőkéjét 2500 darab, egyen-
kint K 20U.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1,000.000 koronára emeli fel. 

3. A Központi T-marékpriuztár részvényei 
oiy-.'. p cseréltetnek ki, hogy minden 2 darab 
részvény és 56 korona készpénz ráfizetés  elle-
neb-.n egy darab 200 korona névértékű uj ki 
bocvitásu Csikszeredai Takarékpénztári rész-
vén > adatik ki. A kicserélés a Csikszeredai 
Tai>. :vkpéuztár föiatézeténél  Csíkszeredában 
1919. év január hó 15-től 1919. év február  hó 
15 ig eszköziendő. Ezen időn tul a készpénz 
befizetés  után 5°/o kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári részvények, melyek 
fenú  módon 1919. óv juniui hó 30-ig nem cse-
réltetnek be, sammisnek tekintetnek, az ezek 
heiy'íU «bocsátott Csíkszeredái Takarékpénz-
tári uj részvények az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöttével értékesíttetnek. A tar-
talékalapot illető, valamint az értékesítéssel 
felm-.'iüit  köliséghk levonása uián fenmaradott 
összegük az iitotó részvényesek javára bírói 
letétbe helyeztetnek. 

4 Az uj');ic-n kibocsátandó 2500 drb rész-
vényből ily módún a Központi Takarékpénztár 
részvényeinek kic3oróiéséro 600 darab rész-
vény használtatik fel.  A fenmaradó  1900 drb 
részvényből 1250 drb részvényre elsősorban 
a Csikszeredai Takarékpénztár rt. régi rész-
vény esői bírnak elővételi joggal olyképpen, 
hogy minden 2 drb régi részvény után 1 drb 
uj részvényt jegyezhetnek; másodsorban pe-
dig 300 drb r«szvénjre a Központi Takarék-
pénztár rt. volt — a kicserélést már fogana-
tosított — részvényesei szintén 2 :1 arányban; 
végül 350 darab uj részvény nyilvános alá-
rásra bocsáttatik és bárki által szabadon je-
gyezhető. Ez utóbbi tétedre nézve túljegyzés 
eaetéu fentartja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzéseket legjobb belátása szerint 
leszáürsa. 

5. A kibocsátandó uj részvények a régiek-
kel mindenben egyenlők, 1919. évtől járó szel-
vényekkel lesznek ellátva, az 1919. üzleti év 
eredményében részesülnek. 

6 A Csíkszeredái Takarékpénztár rt. régi 
részvóuj esei, valamint a Központi Takarék-
pénztárnak volt — a kicserelést már fogana-
tositotc — részvényesei a részvényköpenyek 
bemutatása mellett eióvételi jogukat a 4 pont 
szerint 1919. év február  bó 15. bezárólag gya-
korolhatják. Az elővételi jog nem gyakorlása 
folytán  esetleg visszamaradó részvénymennyi-
séget az igazgatóság szabadkézből értékesíti. 

7. A nyilvános aláírásra bocsátott és bárki 
által szabadon jegyezhető részvénymennyiség 
jegyzési határideje 1919. év március hó 15. 
bezárólag 

8. A kibocsátandó uj részvények átvételi 
árfolyama  a Csikszeredai Takarékpénztár régi 
és a Központi Takarékpénztár volt részvényesei 
részére részvényenkint . . . K 260.— 
teljesen uj részvényesek részére . K 275.— 
Ez árfolyamértékből  K 200 — a részvénytőkét 
ill'. ti, mig a költségek levonása után fenma-
radó összeg a tartalékalap javára fog  íratni. 

9. A befizetések  következőkép teljesitendők: 
első résziét a jegyzés vagy elővételi jog gya-
korlása alkalmával és pedig részvényenkint 
K 100.—; második részlet címén 10Ö korona 
1919. év március hó 31-ig, végül a régi rész-
vényesek által K 60 —; uj részvényesek által 
K 75.— 1919. óv április hó 15-ig. Minthogy 
pedig a részvények 1919. év január hó 1-től 
kezdődőleg részesülnek osztalékban, a befize-
tők tartoznak befizetéseik  után 1919. óv ja-
nuár hó 1-től a mindenkori befizetés  napjáig 
számított 5°/o-os kamato' megfizetni.  Viszont 
a jegyzés alkalmával akár több részlet, avagy 
az egész összeg is egyszerre lefizethető. 

10. A részletek keaedelmes befizetése,  vagy 
a befizetés  elmulasztása a jegyzés törlését 
vonja maga. után éB a már befizetett  összeg 
a tartalékalap javára fordittatik  s a törölt 
részvények helyett az igazgatóság iţj részvé-
nyeket bocsáthat ki. 

11. Vidéki részvényeseknek, a fenforgé  ne-
héz közlekedési viszonyokra való tokintettel, 
levélbeli megkeresésre a követendő eljárást 
illetőleg érdemi választ adunk. 

12. Az uj részvények elkészítése után adat-
nak ki. 

Csikszereda, 1919. január hé 2. 
3-3 As igaig&tóaág, 



4-lk oldal. C S Í K I L A P O i t ' d. n á n * 

4976—1918. Bzám. 2 - 2 

HIRDETMÉNY. 
Kézdivásárhely város tanácsa közhírré teszi, 

hogy a város tulajdonát képező 
VIGADÓ SZÁLLODA 

1810. április hó 24-től, 1025. április 24-ig 
terjedő 6 évre 1B10. február  10 ón délelőtt 
9 órakor a városi gazdasági hivatalban nyil-
vános árverésen bérbe fog  adatni. 

A s z á l l o d a ára: 
1. A földszinten  egy kávéház, két étterem, 

nyolc vendég szoba, egy a főtérre  nyiló bolt-
helyiség és a vendéglős részére fentartott 
magánlakásból. Az emeleten a főtérre  néző 
oldalon négy vendég szobából. 

Az emeleten van egy állandó színpaddal 
ellátott díszterem, mely nem képezi a bérlet 
tárgyát. 

A szállodához tartozik még mosóhaz, téli 
tekepálya, jégverem, istálló, pince, padlás és 
egyéb szükséges melléképület. 

A szálloda és hozzátartozó mellékhelyisé-
gek kikiáltási ára 6100 korona, melynek 10% 
bánatpénz gyanánt az árveréB előtt at árverést 
vezető bizottság kezeihez leteendő. 

Írásbeli ajánlat is elfogadtatik,  de azért a 
szóbeli nyilvános árverés feltétlenül  meg fog 
tartatni. 

A városi tanács fenntartja  a jogot magá-
nak, hogy az árverezők között az igért árakra 
való tekintet nélkül szabadon választhasson. 
Részletesebb felvilágosítás  nyerhető a gazda-
sági hivatalban. 

Kézdivásárhely, 1919. január 10. 
A városi tanács: 

Dr. Molnár Dénes, 
b. polgármester. 

F e d é l o se r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 
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F f l J B O R O K 
u. m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK. 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

38-

'VIZSGÁKRA I 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából.érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 
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p h e l y megnyitási 
m • é 

Alólirott a nagyérdemű közönBég 
szíves tudomására hozom, hogy 
Csíkszeredában, Mikó-u'ca 21. sz. 
al att (özv. Nagy Ferencné-féle  ház) 

K0CSI6YÁRTÓ, NYERGES 
ÉS KÁRPITOS MŰHELYT 

nyitottam. Elvállalok minden-
féle  kárpitos munkát, díványok, 
matrácok, kocsi- és azekérülések 
áthúzását, valamint k o c s i k és 
szánkók festését,  fányezését  és 
párnázását, a legpontosabb Idő 
alatt, jutányos árak mellett. 

A mélyen tisztelt közönség pzlves pártfo 
gását kérve, msradok kiváló tisztelettel 
S z a b ó J á n o s , kocsigyártó. 

a a 
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Ü z l e t v e z e t ő i , raktárnoki vagy 
ehhez hasonló állást keres egy 
komoly megbízható több évi 
tapasztalattal biró kereskedő. 
Oim a kiadóban. 2 _ 3 

Értesí tés! 

Székely és Réti — ' S í , ' ; 
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 kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  21- I 

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
Csikssereda. 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály- sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Pénzbetétek ^tv®te'e betétikönyvecskére éfl  folyószámlára  előnyös /eltételek melleit. 
T ^ f t l p O i i n i i L -  folyósítása  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztéses (aunultásos) jel/.álog-
IYUHjöUUWIV kölcHön Ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtnrtamra. Kereskedőknek előnyös fel-

tétolek mellett áruhitelt nyújt. 

ElÓ'legeket értékpapírokra mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket folyós,t  68 ezUsl tir«*kr'1 

Értékpapírok  v®te'e e ' a c l « s a miudenkor a pontos napi árfolyamon. 

TŐZSdei megbízások Je^e6itj®a a
 budapesti értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltéte-

S y p l v p n v p l í díjmentes beváltása, tlzletfelelaek  a 4*/«-os magyar koronajáradék szelvénye-
k j ^ c í v c i i j o i v ket már 10 nappal az esedékesség elótt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek' l ^ t r . t ^ ^ l ^ T , 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

\ n c r v n n l r p p o l a a elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését és Baakszerü bankári ke-
* « I g j O H K - e Z i e i e S élését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei di)tal,,nul 8ZOlgil 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték fóelárusitója 
foglalkozik  osztály sorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcaön kötvények vételét és eladását előnyös feltételek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 24-

Az Udvarhely megyei Fatermelő Részvénytársaság 
l ö v é t e i b ü k k e r d e j é b e n (a régi festékmalomnál) 

egy szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy ürrnéter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  . 7 korona 

Venni szándékozók bárcát Jakab Gyulánál Csíkszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a lövéte i festék  malomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UDVARNELYN|E<SYEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
10— 

•l< 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, C~slks««redáb»B. 




