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dijak a 1 e s" o 1 c s ő b b au számíttatnak 
Késiratok nem adatnak vissza. 

Szabadság és rend. 
Csíkszereda, január 30. 

Európa, talán az egész emberiség 
sorsa dől ei a közeljövő eáemóuyeivsl. 
Egy á!taláuo3 nagy társadalmi átváltó 
7.ás mind" ii előjele, sót már folyamat-
ban levő jelenaógo all elöltünk. 

Teljes ianácatalansigíal kei-
lene a fejiődő  jövő eseményei elolt ál 
la'iunk, ha neoi tudnók, hogy társadal-
mak, nemzeteit fejlődése  is természeti 
törvényszerűséget követ. 

Az utóbbi évszázadok áilsndó jelűn 
sége a folyamat,  moly a nagy néptő 
ra-ígok felett  korábban uralkodott ab-
dzolur hatalmaknak helyébe a nemzetek 
önrendelkt^ésót helyezte. Az alkot 
máncyosságon, parhraentárizmuíon ke 
rosztül ez egyenes vonalban a demokrá-
ciához v^zet. A nagy francia  fornada-
ioai, a februári  forríidalom,  a negyven-
nyolc ennek a folyamnak  ujabb kiiadu'0 
pontja. 

Mindez tipikus péidája a vüag meg 
hóditásunak egy eszme által, iiisz a 
fejlődés  hullámai eljutottak a legtávolabbi 
európánkivüli világrészekre ia. Végzet-
szer Illeg vonult el a legkülönbözőbb 
nemzetek felelt  ez a fels/r.badulás 
a az egyes nemzet midőn azt hitte, 
szabadon, minden kényszer uélküi cse-
lekszik, tulajdonkeppen egy nagy ál 
talános törvény uralmának engedett. 

Társadalmak, nemzetek élete sortját 
ép ugy két ellentétesen ható erő irá 
nyitja, mint a földtekénk  alaku'áaát, 
ahol az egyik erő a magasságok ós 
mélységek kiegyenlítését, a niveüirozást 
célozza, a másik viszont nagyobb felU 
leti különbségek megteremtését. 

Európa ujabb életébon szemlátomást 
a nivelláló erő érvéuyesült, mely a régi 
feudális  különbségek elsimításává1, el-
tüntetésével a demokratikus egyenlőség 
felé  vezette a fejlődést. 

A fejlődésnek  ezt a tendenciáját az 
emberi természet alapösztöneinek felia 
merése is igazolja. Az emberi természet-
nek két eltörölhetlen alapvonása van: 
a szabadságnak és a rendnek kívánása. 
A korlátlan hatalom az elsőt áldozatul 
dobta oda a másodiknak. A szélső de 
mokrácia megfordítva  teszi. Csak a né 

pek naiv gyermekkorában Sehe.u-tr. el 
uyomui a-: első'. AmUu a ívűd utáni 
vágy a társadalmak koü^oíidálódádával 
kielégiw-ít előbb u óbb e! Kt-iletr 
jönni az időnek, midőn az egvuidaiu 
rend már csak tűrhetetlen nyomássá 
vált és a szabi-diág utáni vágy dUtá 
iori h-ita!omma! úrrá lett a másik vágy 
íbi-'tí. aiuiüi a szabadság mind kor 
huianab'oá vA!•, megint c-»ak tt r-mí 
utáni sitt-csegvTAO* lett «iindaiuiaa a má-
sik t'olet'u. A nagy forradalom  uíáu jön 
Napoleon cézárizmusa. 

A fejlődés  vonalának ezt a huilámzó 
irányát igazolja eddig a történelem. 
Rsnd és szabadság, mint a vonzás ké' 
változat Uu fonasa  közt láwüik lengeni 
a nemietek sorsának ingája, Aa eddigi 
tauusápr szerint minden tar ndalo«i rend 
alapelvenekjj0Íma  al?al dő> meg, ki-
váltván az dfnfötes  oröker. N ?in lehet 
folyton  balra ^W1»}*:, .amint a világot 
kürUíhajózónakjha baira indul sl, jobbról 
UeÜ visázaí/mie. 

M-jdt Europa fele.'-  nmét a szabad-
ság passzá! szeie silvit végig. Nem ne-
héz pu-Líjófe-nlni  ( diiigií-!; a'xpjae, 
in-in változik e át a passzá? szel sson 
szunn.a ul'enszellel. Nem tudunk sza-
badság nélkül eini, de iriiid n-.Vktil sem. 
A reakció elóli n>et:ekiiés csak abban 
lehet, ha u */»b:'.dpégot és a rendet 
együtt tudjuk megteremtem. 

Kisipari csőd előtt. 
A haboru alatt a csikvármegyei kisipart 

a munkáshiáuy állította válságos helyzet elé. 
Igen sok kisiparos maga is katonai szolgála-
tot teljesített, munkást pedig egyáltalán nem 
lehet kapni s igy stagnált a kisipar minden 
ága. Természetes, hogy ennek a helyzetnek 
kellemetlenségeit és nyomasztó hatását nem-
csak maga a kisipar sinylette, hanem a kö-
zönség is. Most a háború befejezto  után ren-
geteg munkaerő szabadult fel.  Volna tehát 
már munkái és dolog is akadna bőven, de 
nincsen anyag, amiből az iparos dolgozzon. 
Ezrekre rug a háborúból hazakerült munkások 
száma. Ezt a tekiutélyaa energiát most jól le 
hetne használui és potoini lőhetne a közszük-
ségleteknek a háború által fölidézett  hiányait, 
de a mesterek nem képesek az egyre jobban 
(elhalmozott munkát elvállalni, a munkanélküli 
lézengő munkásokat munkába állítani — mert 
a legégetőbb munkák elvégzéséhez szükséges 
anyagok is részben már teljesen kifogytak, 
részben pedig kifogyóban  vannak. Különösen 
nagy súllyal nehezedik ez az anyaghiány a 
bádogos, szerelő, lakatos és asztalos iparokra. 
Ezeknek kepvisalői mindent megpróbáltak már, 
hogy anyaghoz jussanak, de fáradozásaik  nem 

vezettek eredményre s igy nagy veszély fe-
nyegeti a helyi kisipar több tekintélyes ágát, 
hogy a legrövidebb időn b'ilül kénytelen lesz 
minik'ü munkát bü-ziintetni. 

Ez a veszély veszedelme a rendnek, a bó-
k-.nek, a köznek, mert ha ez az állapot be-
kíivetkezik, nem csak, hogy a leszerelt kato-
nák uagy része nem juih it a maga ós családja 
részére kenyeret biztosító munkához, hanem 
még az eddig munkában volt munkások éB 
öná;!ó ki*p trosok ajtaján is be fog  kopogtatni 
a szükség, a nyomor. Igazán zavarban va-
gyunk, nem tudjuk, kinek a figyelmét  hívjuk 
fel  <>rre a f>iiette  fontos  kérdésre. Azt hÍBSzük, 
hogy a leghelyesebb, ha a megszálló sereg 
parancsnoksága veszi kezébe ezt a dolgot, 
m.-rt ma itt egyedül ez rendelkezik az eaz-
kúzókkel, melyek az egyre jobban tornyosodó 
szociális veszedelem bekövetkeztének elhárí-
tására .szübségaeek. Ezért a megszálló csapa-
tok parancsnoksága kell, hogy megtegyen min-
den', a munka beszüntetés elhárítására, az 
iparosok anyaghoz juttatására, s ez által a 
bekoveikozheiő zavarok egyedüli okának meg-
siüriívíeŝ re. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Cüikszeredü, január 31. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a 
forradalom  kitörése óta nem tartott ülést, 
lien sok fontos  és közérdekű ügy pihent e 
miat, mig végre bebizonyosodott, hogy a köz-
igazgatás nem nélkü özheti legfontosabb  bizott-
ságának működését. Ezen álláspontra helyez-
kedve, dr. Györgypál Domokos kormánybiztos 
a bizottságot január 30-ára rendkívüli ülésre 
hívta össze. 

Az ülésnek megvolt a maga érdekessége. 
A Csíkszeredán állomásozó román katonai 
parancsnokság képviseletében ugyanis az ülé-
sen megjelent Arama G. Ioan százados és tol-
mácsa, ki az ülés lefolyásáról  jegyzeteket 
készített. 

Az ülésen megjelentek Szász Lajoa, dr. 
Éithes Gyula, dr. Gaal Endre, Végh István 
József,  T. Nagy Imre, Kohányi Gyula, Bálint 
Lajos, dr. Fodor Anta', Wellman Samu, de 
Place József,  Révész Gyula, dr. Pál Gábor, 
Schuster Oüvtr. A jegyzőkönyvet Erőss Jó-
zsef  irta. 

Az ülést dr. Györgypál Domokos kormány-
biztos nyitotta meg, ki első ízben elnökölt a 
bizottság ülésén. Megnyitó beszédében hang-
súlyozta, hogy a főit-páni  állást nem kereste 
és arra megkérdezése és tudomása nélkül ne-
vezték ki, mi ha meg nem történt volna, te-
kintettel megrendült egészségi állapotára, kor-
mánybiztosi kinevezését el nem fogadta  volna. 
Igy azonban a forradalom  kitörése idejében, 
mikor a haza a legnagyobb veszélyben forgott, 
kötelességének tartotta a kinevezés elfogadá-
sát. Számit a közélet kipróbált vezetőire él 
munkásaira, akiknek támogatásával reményli, 
hogy súlyos időkben vállalt feladatait  sikere-
sen meg tudja oldani. A bizottság éijenzémel 
vette tudomásul a kormánybiztos megnyitó 
Bzavait. 
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Aa ülés elején dr. Pál Oábor bizottsági tag 
több sürgős indítványt terjesztett elő, melyek 
a mai mizerabilis közállapotokon lesznek hi-
vatva segiteni. Rámutatott az utazási igazol-
ványok megszorításának közgazdasági hátrá-
nyaira s különösen arra a CBaknem elviselhe-
tetlen élelmezési mizériákra, melyek a szállí-
tás szUnetelése és az utazások megszigorítása 
folytán  állottak elő. Indítványára a bizottság 
elhatározta, hogy az utazási Igazolványok aka-
dálytalan kiállítására felkéri  a csíkszeredai 
romén katonai parancsnokságot. 

Szóvá tette továbbá dr. Pal Gábor azokat 
a tarthatatlan állapotokat, melyek a községek-
ben uralkodnak. A megszálló roman csapatok 
parancsnoka a csendőrscget, pénzügyőrséget, 
erdő- és mezőőri személyzetet lefegyvereztek, 
minek következménye lett, hogy igen sok, a 
románok által meg nem szállót községben a 
személy- és vagyonbiztonság alapjáén rendült 
meg. Különösen nagy a pusztítás uz erdőkben, 
ahonnan magánosak állandóan fuvarozzák  a 
fát  és eladják a gyáraknak, például a gyimesi 
községekben. Dr. Pál Gábor indítványára a 
bizottság elhatározta, miszerint a csíkszeredai 
román katonai parancsnokságot megkeresi az-
iránt, hogy a csendőrségnek, pénzügyőrségnek, 
erdő és mezőőröknek fegyvereit  adja vissza. 
Értesülésünk rzerint a megkeresés kedvező 
elintézésben részesül. 

Megemlékezett dr. Pál Gábor azon sajná-
latos balhiedelemről, mely a nép körében a 
közvagyon felosztásáról  elterjedt. A vármegye 
alispánjt hirdetményi leg fogja  a vármegye kö-
zönségét kellőképpen felvilágosítani. 

Ugyancsak dr. Pál Gábor indítványára a 
bizottság intézkedéseket tett a leszerelési di-
jak és rokkantak járulékainak sürgős kifize-
tésére. 

Köztudomásu, hogy Csík vármegyében a kár-
segélyek tekintélyes része már régen kifizette-
tett, azonban mai napig sem történt semmi 
érdemleges intézkedes a tüzkárosultak felse-
gitésére, vagy az elpusztult hajlékok felépí-
tésére. Az ülésen megjelent L'gron András 
kormánybiztos azt a felvilágosítást  adta, hogy 
a kormány a megszállás miatt egyelőre min 
den további segélyakciót és rekonstrukciót 
beszüntetett. A bizottság dr. Pál Gábor iudit-
ványára felkérte  dr. Györgypál Domokos kor 
mánybiztóst, hogy Csíkszereda város ujjsepi 
tise ügyébon belügyminiiszurrel szeuiíljeáen 
tárgyaljon és amennyiben az építési akció be-
szüntetést) elhatároztatott vo'na, a tűzkárok 
azonnali kifizetésére  kérje fel  a minisztert. 

A bizottság elitélőleg nyilatkozott azokról 
a közigazgatási tisztviselőkről, akik e súlyos 
napokban helyüket elhagyva, kötelességeiket 
nem teljesitik, hanem betegség ürügye alatt 
járnak-kelnek mindenfelé.  A bizottság utasí-
totta az alispánt, hogy e mulasztó tisztviselők 
ellen a legszigorúbban járjon el. 

Dr. Pál Gábor intézkedéseket kért a bi-
zottságtól a gazdák vetőinsg szükségletének 
biztosítására. Rámutatott arra, hogy a vár-
megyének állandóan igen nagy mennyiségű 
vetőmagot kell importálni, amely mennyiség 
az eddiginél ia nagyobb lesz a folyó  évben, 
mert liszt nem jön a vármegyébe és a meg-
levő csekély készletek egy részét a nép pá-
linka főzésre  használja el. A bizottság elhatá-
rozta, hogy a vetőmagszükséglet biztosítására 
a szükséges lépéseket már mo3t megteszi. 

Igen hátrányos állapot az is, hogy a nagy-
Bzámu hadiszolgállatási ügyeket katonai kép-
viselő hiányában letárgyalni nem lehet. A bi 
zottság elhatározta, bogy e tárgyban minisz-
tertől sürgős utasítást kér és engedélyt arra, 
hogy ezen ügyek katonai kiküldött jelenléte 
nélkül is letárgyalhatok legyen k. 

Dr. Éltbe» Gyula szóvá tette a román ka-
tonai parancsnokság takarmany-rekvirálásait, 
melyekért a gazdáknak térítést ezideig nem 
fizettek.  Indítványára a bizottság felkéri  a ro-
mán katonai parancsnokságot, hogy rekvirálá-
saiért a megállapított térítésekét minden eset-
ben folyósítsa. 

Schuster Olivér pénzügyigazgató jelentésé-
ből kitűnt, hogy az adókivetéseket a mai vi-
szonyok igen károsan befolyásolják  és az adó-
bevételek is minimálisra csökkentek. 

Dr. Éltbes Gyula árvaszéki elnök jelentette, 
hogy a telekkönyvek r« gyámpénatári értékek 

visszaszállítása iránt kormánybiztoshoz előter-
jesztést tett. Ezzel kapcsolatban dr. Fodor 
Antal indítványára a bizotteág felterjesztést 
intézett az igazságligyminiszterhez a vissza-
szállítás elrendelése iránt. 

Révész Gyula állategészségügyi felügyelő 
jelentése szerint a vármegye állategészségügye 
kielégítő. A ragadós állatbetegségek közül fel-
lépett a sertésvész Ditróban és a veBzett3ég 
Csomafalván,  Alfalubao,  Tekerőpatakon és 
Csikazentmártonon. A veszett kutya által meg 
mart egyének részben a budapesti, részben a 
bukaresti Pasteur-intézetbe küldettek. 

de Piacn József  vicomte gazdasági felü-
gyelő jelentette, hogy 1918. év folyamán  a 
vármegye állattenyésztése érdekében 92 bikát, 
átlag 6800 kor. vételárért, továbbá 80 drb. 
mangalica kanr, átlag 700 kor. vételárért vá-
sárolt. A községek 210000 kor. állami ked-
vezményben részesültek. 

Kohányi Gyu'a tanfelügyelő  a Hpunyoljár-
vány pu?ziitágRiról és u* iskolák tartós szü-
netelései-ól számolt he. 

Végh István József  műszaki tanácsos az 
utak állapotáról és a fedanyag  beszerzésének 
nehézségeiről tett jelentést. A bizottság uta-
sította, hogy a szükséges kavicshatmok szál-
lt tan ára egységár megjelölése nélkül hirdes-
sen pályázatot és anuak eredményéről a bi-
zottságnak tegyen jelentést. Egykor hires, ki-
tűnő utaink nagyon megromlottak, a szükséges 
fedanyag  sürgős beszerzése tehát bármily ma-
gas úron elkerüíhotetlen. 

Azülés bezártával, még a gyámügyi felebbvi-
teli küülöttség és fegyelmi  választmány tar-
tott rövd ülést. 

KÜLÖN FKLÉK. 
— A kársegélyek felfüggesztése.  A 

magyar belügyminiszternek 14482/919. szám 
alatt kelt távirati rendelkezése alapján, minél 
szélesebb körben leendő közhirrétetel végett 
közöljük, hogy a belügyminiszter minisztei ta-
nácsi rendelkezés alapján, a még le nem tár-
gyalt, továbbá uj íbb felülvizsgálat  utján meg-
állapítandó iniiulenn'-mü kársegélyek kifizeté 
sét, u^y a budapesti állampénztárnál, mint 
pedig az adóhivataloknál további rendelkezettig 
felfüggesztette  s elrendelte, hogy a lakosság-
nak tudom vúra adassék, hogy a kársegélyek 
kilizet'ise érd-keben Budapestre való utazá-
sával céltalan költekezésbe ne bocsátkozzék. 

— Andrássy kastélyát feldúlták.  A 
csehek Tóketerebesen megszállták Andrássy 
Gyula gróf  kastélyát, a tiszadobi kastélyát 
pedig teljesen kifosztották.  Andrássy kára 
körülbelül nyolc millió korona. 

— a német választások eredménye. 
A „Lokalanzeiger" számítása szerint megvá-
lasztottak 96 többségi szociálietát, 10 német 
demokratát, 30 centrumpárti, 44 német nem-
zetit, 10 független  szocialistát s 7 különböző 
kisebb párthoz tartozót. 

— Magyarorszag badiadóssága 33 091 
millió. Egy kőnyomatos lap szerint a német-
osztrák pénzügyi államhivatal bizottsága, ame-
lyet pénzügyi békekérdések előkészítésére 
küldtek ki, elkészítette je'entését a volt osztrák-
magyar monarchia mindkét államának köte-
lezettségeiről. Eszerint a két állam 19.18. évi 
október hó 31 lg terjedő kötelezettségeinek 
összege Ausztriában 84 097 millió, Magyaror-
szágon 42.891 millió, ebből Ausztriában a hadi 
adósságokra 67,955, Magynrországon 33091 
millió esik. 

— A romániai és erdélyi posta együtt-
működése. Az erdélyi posta- és távirda reor-
ganizációja céljából a bukaresti postaigazga-
tóság három magasrangu hivatalnokát kikül-
dötte Erdélybe, akik a brassói, csíkszeredai 
és nagyszebeni postahivatalokat fogják  vezetni. 
Egyidejűleg Prtdealon, Palánkán és Vercso-
róván keresztül a postaforgalmat  rendszere-
sitik. 

— Ifjúsági  tnnoestély. A csíkszeredai 
ifjúság  február  8 án az Európa termeibon a 
nagy harang javára táncestélyt rendez. 

— Román világ Háromszéken. Sepsi-
szentgyörgyről irják, hogy a vármegye román 
prefektusa  Popescu g. katb. lelkészt a vár-
megye alispánjává nevezte ki. 

— Kézdivásárhely megszállása. Az 
erdélyi városok megszállásának utolsó stáció-
jakónt a mult héten történt meg Kézdivásár-
hely megszállása. Erdély székelységének e 
délkeleti bástyája, melynek históriája (iábor 
Áronokat, Turóczy Mózeseket mutat fel,  ma 
már román katonák birtokában van. A meg 
szálló csapat, mintegy 300—400 an, Mária 
román királyné háziezredéból valók. Az állo-
mástól a Vasut-utcán harsona szóval vonultak 
be a nekik kijelölt honvédlaktnnyábn, mely-
nek kapujában nyomban felálltak  a posztok. 
A csapat parancsnoka, Vissarion Koustantin 
százados. 

— A magyar szikratáviró megkezdte 
működését. Rádió összeköttetés Budapest és 
Amerika között. Greel György, az amerikai 
sajtószolgálat vezetője a mult napoklmn ta-
nácskozást, folytatott  Gellért Oszkarral, a mi 
niszterelnökségi sajtóosztály főnök-vei  és Né-
met Alfréd  miniszterelnökségi osztálytanácsos-
sal, a Magyar Távirati Iroda vezetőjével, to-
vábbá dr. Varesa Mihály posta kormáuyliiz 
tossal és Hollós József  postavezérigazgatóval 
a magyar sajtó dróttalan távíró hirszolgáhi 
tának kérdésében. Az amerikai gyors és ala-
pos munkának és a budapesti radió-állomás 
kiváló teljesítő képességének élr-nk bizonysága, 
hogy a megbeszé és nyomán a Magyar Távi 
rati iroda ma már abban a he'yzethen van. 
hogy az amerikai sajtónak a békekonferen-
ciáról szóló fontos  táviratait a magyar sajtó 
nak szikratávíró közvetítheti. 

Az Adria forgalmat  ismét sza-
baddá teszik Magyarország részére. 
Legközelebb olasz külön küldöttség érkezik 
Budapestre, hogy a magyar kormánnyal, az 
Adria és a kikötő kérdéséről tárgyaljon. Állí-
tólag a bértárgyalásokon Magyarországnak 
az Adria mellett kis sávot és Fiúméban bizo-
nyos koncnssziókat adnak. Bizonyosra veszik, 
hogy az Adria forgalmút  ismét szabaddá te 
szik Magyarország részére és a magyar ha-
józási társaságok újra felvehetik  az előbbi mű-
ködésüket. 

— A hadikölosönkötvónyek és az 
adófizetés  A Djli Hírlap szerint a kormány 
elfogadja  a hadikölcsftnkötvényeket  adófizető  -
nek, még pedig a kibocsátási árfolyamban. 

— A hadianyagok elosztása a kisipa-
rosok között A hadügyminisztérium anyagi 
leszerelé-i tanácsa üíést tartett a hadianya 
gok elosztása tárgyában. Az ülés határozata 
hoz képest kiküldött albizottság javaslatot dol-
gozott ki a felosztás  módjáról. E szerint a le 
szerelésre jutó anyagokat elsősorbau a kisipar 
részére fogják  fenntartani.  A szétosztás irá-
nyítása céljából két központi bizottságot fog-
nak létesíteni, amelyek a H»dianyag-?rtekesit'> 
Intézetek és ennek bizományosaival karöltve 
fogják  n szétosztást vezetui A vidéki ügyeket 
intéző bizottságnak tagjai a kereskedelmi és 
iparkamaráknak, az Ipartestületek Országos 
Szövetségének és az Országos lparegyesület-
nek kiküldöttjei lesznek. 

— Székelyek véres táncmulatsága. 
A báromszékmegyei Bsreck községbeu a szé-
kelyek táncmulatságot rendeztek. Foris József 
53 éves föld  míves ittas állapotban szidalmazni 
kezdte a románokat. A megérkezett román 
járőrök le akarták tartóztatni, de ez ellen a 
rendezőség tiltakozott. A rendezőség azzal 
érvelt, bogy a letartóztatással vérfürdőt  idéz-
nének'elő. A járőrök erre eltávoztak a a mu 
latság rendben szétosz'ott. Foris Józsefet  a. 
románok másnap akarták kérdőre vonni. Meg-
jelentek a lakásán 3 az őrségre akarták ki-
sérni. Foris ellene szegült a fegyveres  hata-
lomnak s haragosan od-tszolt a románoknak 
— Semmiféle  hfttalomnak  nem engedelmes-
kedem! — Erre az egyik katona Forist mel-
belőtte Foris azonnal meghalt. 

— Aki kifizeti  saját halotti torát. 
Meghalt a napokban Kolozsvárt Liebrich Gyula 
nyűg- vonatvezető. Az öreg ur végrendeleté-
nek egyik pontja a következőket mondja: „A 
temetésemen megjelenő máv. altiszti kör tagok-
nak egy-egy előre készítendő névjegyem át-
adandó, mely utalvány egy liter borra a máv. 
körbe szól". A temetésen szét is osztották a 
megjelentek között az elhunt névjegyeit a este 
minden névjegy ellenében 1 liter bort adtak 
ki a Liebrich Gyula végakarata szerint. 
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— Február 17-én megkezdődnek az 
előadások az egyetemen A vallás- éB köz-
oktatásügyi miniszter Kolozsvár egyetemi ta-
nácsának azon javaslatát, hogy. az egyetem 
előadásait egy hónappal elhalasszák,! jóvá-
hagyta. Az előadáBok ennélfogva  február  17-én 
kezdődnek meg. Az egyetemen a beiratkozá-
sok február  1—17-ig tartanak. 

-— UJra korlátozzák a teheráru for-
galmat. A szénhiány folytán  a magyar állam-
vasutak igazgatósága kénytelen lesz már a 
legközelebbi napokban elrendelni a vasúti 
teheráruforgalom  ujabb korlátozását. Ha a 
helyzet nem javul, ugy a személyforgalom 
további korlátozása is megtörténik. 

— Amerika aprilisban kezdi meg 
Középeuröpa élelmezését. A Temps new-
yorki táviratot közöl, mely szerint a szenátus 
egyik bizottsága elhatározta, hogy a közép-
európai államoknak élelmiszerrel való ellátá-
sát április sején kezdi meg. E naptól k?zdve 
amerikai hHjók bonyolítják le az élelmiszer 
szállításokat, mely szeptember végéig tart. 

— Románia kilencmilliárdos kárpót-
lást követel. A Daily Mail jelent» Jussiból: 
Románia felmondta  a bukaresti békeszerződést 
és a központi hatalmakkal szemben 9 milliárdos 
hadiRárpótlási igényt támasztott. 

— Aki ma nem dolgozik, az ellenség. 
Csizmadia Sándor földmivelésügyi  állomtitkár 
gyújtó hangú kiáltványt bocsájtott ki a föld-
mivelŐ néphez, amelyben felszóli'ja,  hogy ki-ki 
dolgozzék a közért s igy önmagáért. — Ugy 
mond, aki most nem dolgozik, aki most tor-
zsalkodással, vitatkozással tölti az idejét, az 
ellensége hazájának, családjának és önmagá-
nak, az visszahívja a régi szolgaságot. Ne 
kérdezze senki, hogy kié a mezőkön romlás-
nak indult termés, mert az mindnyájunké, az 
országé. Annak nem szabad a földön  s föld-
ben rothadni, mert ez az éhínség szörnyét 
hivja a népre. 

— Kolozsvár u j tisztikara. A románok 
átvették Kolozsvár ügyeinek vezetését. Eltá-
volították helyeikről a rendőrség ós város 
tisztviselői karát és ma már ők vezetik a vá-
ros ügyeit. A polgármesteri teendőket ideig-
lenesen Popp Julián dr. Bzázados látja el, a 
míg az uj polgármester kinevezése meg fog 
történni. Polgármesterré Dragomir János dr. 
van kiszemelve. Főkapitány Popp Julián dr. 
lesz, polgármesteri titkár Dandea Emil dr., aki 
már el is foglalta  hivatalát. A városi főügyész 
Pap Dénes dr. ügyvéd lesz. Katonaügyi előadó 
és a lakáshivatal vezetője Cránik Viktor ügy-
védjelölt. 

— A cimek eltörlése. A kormány leg-
utóbb — a mostani válságot megelőzőleg — 
megállapodott a cimek eltörlésében és a bel-
ügyminisztérium most késziti az erről BZÓIÓ 
törvény tervezetét. Beavatott helyen a dolog-
ról igy nyilatkoznak: A közvéleményben a 
reform  kapcsán a cimet sokszor összezavar-
ják a nemességgel. Holott a hivatalból kijáró 
tekintetes, nagyságos, méltóságos címzés vagy 
az udvari, királyi tanácsosi cim — köztudo-
más szerint — egészen más, mint a nemesség 
és az ezzel kapcsolatos prédikátum, vagy a 
báróság, grófság,  hercegség. Utóbbiak eltörlé-
séről, legalább ezidejüleg nincsen szó, csak a 
köztársasági kormány, természetesen senkit 
sem fog'  nemesíteni, bárósitani; akinek ellen-
ben ez a megkülönböztetése meg van éB ebez 
ragaszkodik, az megtartja és háboritás nélkül 
meg íb tarthatja. 

, - H a d i * a r ° k kiutalása. Nagy Vincze 
belügyminiszternél a Székely Németi Tanács 
megbízásából tisztelegtek Tolnav Laioa Ra 
lázs Elek és Endes Miklós és kérték aminisz-
tert,  hogy az erdélyi hadikárokat utalja ki 
A belügyminiszter válaszában a kivánsáí tel 
jesttését megígérte. ^ 

— Ab „Est" megvette a „Magyar 
ország u ot . Lassanként kialakul Magyarorszá-
gon is a jellemző ujságtröszt, melynek tipikus 
példáját Ausztriában, Németországban, de kü-
lönösen Angliában látjuk. Az „Est" megvásá-
rolta a »Magyarország"-ot, mely február  else-
jétől, mint az „E&t* esti kiadása jelenik meg 
Molnár Ferenc szerkesztésében és ugyancsak 
tárgyalásokat folytat  egy i-eg^eii lap megvál-
tása tárgyában is. Az „Est" megvásárolta 
többek között az Erzsébet körúti Newyork-
palotát is 4 millió koronáért. 

— Táncestély. A szépvizi ifjúság  1ÍU9. 
évi február  hó 8-án, a Kaszinó nagytermében 
táncmulatságot rendez, a rokkantak javára. 

— Románia nem enged ki árut. A 
vasúti állomásfőnökök,  az őrségek parancs-
nokai és a közigazgatási hatóságok rendeletet 
kaptak, amelynek értelmében Románia hatá-
rain kivül tilos bármiféle  árut is szállítani. 
Parancs érkezett arra nézve is, hogy ameny-
nyiben ezt mégis megkísérelnék, minden esz-
közzel akadályozzák meg. A külföldre  irányí-
tott utbanlevő áruk feladási  helyükre vissza-
Bzállitandók. 

— Nincs ügyvédi vizsga? Az ügyved 
vizsgáló bizottság a kitűzött vizsgákat elh* 
lasztotta. Ez az intézkedés a román kormányzó 
tanács egy előbbi átiratával áll összefüggés 
ben, amely átirat a bizottság működésének 
felfüggesztését  kö/.ölte, illetve a kiadandó 
diplomákat érvénytelennek jelentette ki. Hii 
szerint Nagyszebenben román ügyvéd vizsgáló-
bizottság létesül. Dr. Vescan prefektus  a 
nagyszébeni kormáuynál közbenjárt, hogy a 
már megkezdett, félig  letett vizsgák befejez 
tessenek és. a vizsgázó jelöltek elutazása ne-
akadályoztnssék. 

— A birák is bizalmiféríi-rendszert 
kértek. Budapestről félhivatalosan  jelentik: 
A birák és ügyészek szövetsége feliratot  in-
tézett a kormányhoz és a külön státust, a 
teljes Hutouómiát, a titkos minősítés eltörlését 
a cimek megszüntetését ós a bizalmiférfi-rend-
Bzer megvalósítást kérik. A kormány a birák 
kérését toljeF.itette, a külön státus és ezzel 
kapcsolatban a fizetésrendezés  elkészült, a ci-
mek megszüntetéséről pedig külön néptörvény 
fog  intézkedni. 

— Vásárhelyi humor. A székely fővá-
rosból még mindig nem veszett ki a humor. 
Ezt igazolja egyik marosvásárhelyi laptársunk-
nak a napokban közölt alábbi különös izü két 
híre, melyek imigyen szólanak : 

•Végfl,  vége már 1 , . . Egyre halljuk ezt 
a dalt, hol juhbélhurou, hol rézkürtön nyá-
vogtatva. Szintúgy unja már az ember, mert 
annyira elcsépelt dana, hogy immár semmi 
magva nincs. Hát: vége, vége már . . Persze, 
hogy vége van még a kolbásznak is ós Jókai 
szerint a botnak pláne két vége is van Az 
ujaóban adju->ztált sportkabátnak három ujja 
is van: a két ujja az kettő, a harmadik pedig 
a hátujja 

litmányok kiutalását a román kormányzó-ta-
nácsnál biztosítsa. 

— Alkalmazást kereknek Kereskedelmi 
alkalmazottak, vas 17, divatáru 5, üveg és 
porc ilán 5, diszmüá u 2, fiirz^r  31, gyógy-
áru 5.. raktárnok 2, készruhaárus l, bórárua 
1, könyvkereskedő 1, utazó és ügynök 2. 
Magá ̂ hivatalnokok irod.»i tisztviselők 30, 
könyvelő 2, női kereskedelmi alkalmazottak és 
mng alk. nők 7. K -rjttk a t. cég főnököket 
ha ulkalmazotrakr.* szükségük van díjtalan 
közveütésünket igénybe venni szíveskedjenek. 
Kereskedelmi alkalmazottak és magánhivatal-
nokok ettyesületének állásközvetítő hivatala. 
Brasfó,  L"n?or 34. 

— A kétszáz koronás bankjegyekről. 
A neiiirégibi;u kibocsájtott 200 koronás bank-
jegyeket egyszerű kiállításuk miatt a közön-
ség idegenkedve fogadta.  Mikor pedig észre 
vettek, hogy az uj bankjegyek között kétféle 
kiállításúik vannak, a bizalom még inkább 
megcsappant, mert biztosra vették, hogy ha-
misítványok vaunak forga<omban.  A közönség 
megnyugtatására közöljük, hogy a kétszáz 
koronás bankjegyek közötti különbségnek 
alapja a következő. A recés hátlapuakat Bécs-
ben, a sima hátlapuakat Budapesten nyomtat-
ják Az se okozzon fennakadást,  hogy egye-
seken A., másokon B., jtl van s hogyv csil-
laggal jelöltek, meg csillag nélküliek is vannak. 
E jelek mind arra valók, hogy a bank meg 
tudja állapit,ani, melyik nyomdájában készült 
az illető bankjegy. 

— A köztársaság elnöke a királyi 
palotában. Károiyí Mihály, a magyar nép-
köztársaság ideiglenes elnöke pár nappal eze-
lőtt megtekintette a budai királyi palotában 
azokat a helyiségeket, melyeket a köztársasági 
elnök hivatala szániára akarnak igénybevenni. 
Az eluöknek azokat a szobákat akarják ren-
delkezésére bocsájtani, melyeket Ferenc Jó-
zsefnek  szoktak fenntartani  évtizedeken ke-
keresztül budadcsti tartózkodása alkalmával. 
Károly király csak egyszer, a mult év októ-
berében lakott e szobában. Az elnök magán-
lakására és hivatalos céljaira Ötvennyolc he-
lyiség szolgálna. Káiolyi különben kijelentette, 
hogy egyelőre nem szándékozik átköltözni a 
nemzeti palotába. 

— Szállítási tilalmak. A nagyszebeni 
romáu kormáuyzótauacs az áruk és gyártmá-
nyok kivitelére tilalmat állított fel.  Megtiltotta 
a bőr, talp, gyapjú, len, kender, szövetek és 
miedennf-mü  ruházati cikkek, továbbá szappan, 
gyertyák, stb. elszállítását egyik helyről a 
másikra. Ugyanilyen tilalmat állított fel  az 
élelmi cikkekre nézve is. Gabonanemttt, lisz-
tet, korpát, cukrot, petroleumot, benzint, fát, 
szenet, kokszot stb. elszállítani a helységekből 
nem lehet. 

— A csikszeredai kaszinó megbízható 
óvadékképes vendéglőst keres. Ajánlatokat a 
kaszinó elnökségéhez lehet tenni. 

— Liszthiány. Hosszas utánjárás után 
végre sikerült a városnak egy vaggon lisztet 
Bzerezni. Ez azonban oly csekély, hogy a la-
kósság legégetőbb szükségletét is caak pilla-
natnyilag képes kielégíteni, mert a beszerzesi 
csoport tagjai két hónap óta egyáltalában nem 
kaptak lisztet. Dr. Ujfalusi  Jenő polgármester 
Nagysiebenbe utazott, hogy további lisztBzál-

— A Román katonai paranosnokság 
rendeletei. A hatóságok valamint a közön-
ség tudomására adjuk, hogy egy Páll aláírás-
sal érkezett sürgöny nem egyéb mint hazug-
ság, amely azzal a szándékkal adatott fel, 
hogy a békés polgárok között nyugtalanságot 
okozzon. A csikszeredai román katonai pa-
rancsnokság, minden változás pénz árfolyamba 
kellő időben közhirré fogja  tétetni. Mindaddig 
a "közönségnek tudomására adjuk, hogy a 13. 
sz. rendelet folytán,  melyek az erdélyi meg-
szálló csapatok főparancsnoka  kibocsátotta, 
egész Romániában és a román hadsereg által 
elfoglalt  területeken, a korona árfolyama  50 
bani-ba állapittatik meg, azaz egy leu kettő 
korona. Aki váltás cimén többet követel, a 
haditörvényszék elé lesz állítva és 10,000 
lei-ig terjedő pénzbírsággal büntettetik. 

— Közhirré tétetik, hogy a felsőbb  katonai, 
parancsnokságtól igazolvánnyal ellátott tisztek 
vannak jogosítva rekvirálni, akik minden ha-
tóság kérésre igazoltatni kell magokat. Min-
den községi elöljáróság köteles telefonon  kér-
dezni a csíkszeredai állomásparancsnokságot 
valami rekvirálás alkalmával, hogy az illető 
tiszt a felsőbb  katonai parancsnokságtól jogo-
sítva van, vagy nem. A csikszeredai helyőreég 
parancsnoksága: Belloiu, ezredes, állomás-
parancsnok : Arama, százados* 
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Csikszeredai 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 határozat értelmében: 
1. A Központi Takarékpénztár Részvény-

társaság Csíkszeredában, beolvad a Csíksze-
redai Takarékpénztár Részvénytársaságba. 

2. A Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság a beolvasztással kapcsolatosan 
500.000 korona alaptőkéjét 2500 darab, egyen-
kint K 200.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1,000.000 koronára emeli fel. 

3. A Központi Takarékpénztár részvényei 
olykép cseréltetnek ki, hogy minden 2 darab 
részvény és 56 korona készpénz ráfizetés  elle-
nében egy darab 200 korona névérickü ui ki 
bocsátásu Csíkszeredai Takarékpénztári rész-
vény adatik ki. A kicserélés a Csíkszeredai 
Takarékpénztár fóintézeténél  Csíkszeredában 
1919. év január hó 15-tői 1919. év február  hó 
15 ig eszközlendó. Ezen időn tul a készpénz 
befizetés  után 5°/o kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári röszv nyék, melyek 
fenti  módon 1919. óv junim hó30-ignem cse-
réltetnek be, semmisnek tekintetnek, ;u ezek 
helyett Kibocsátott Csíkszeredai Takarékpénz-
tári uj részvények az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöttével értékesíttetnek. A tar-
talékalapot illető, valamint az értékesítéssel 
felmerült  költségek levonása után fenmaradott 
összegek az illető részvényesek javára birói 
letétbe helyeztetnek. 

4. Az újonnan kibocsátandó 2500 drb rész-
vényből ilymódon a Központi Takarékpénztár 
részvényeinek kicserélésére 600 darab rész-
vény használtatik fel.  A fenmar  .dö 1900 drb 
részvényből 1250 drb részvényre elsősorban 
a Csikszeredai Takarékpénztár rt. régi rész-
vényesei bírnak elővételi joggal olyképpen, 
hogy minden 2 drb régi részvéuy u-an 1 drb 
uj részvényt jegyezhetnek; másod?orbau pe-
dig 300 drb részvényre a Központi Takarék-
pénztár rt. volt — a kicserélést már fu^ana-
tositott — részvényesei sziiiten 2 :1 ai ári) ban; 
végül 350 darab uj részvény nyilvános :>lá-
rásra bocsáttatik és bárki álul szabadon .je-
gyezhető. Ez utóbbi téte're nézvr- tu'jrg. zés 
esetén fentartja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzéseket legjobii beláiá-'a szerint 
leszállítsa. 

5. A kibociáuüdi uj r»-szvér.yek a regiek 
kel mindeuben egyenlők, 1919. évről járó szel-
vényekkel iesznek ellátva, az 1919. üzleti év 
eredményéhen részesülnek. 

6 A Csikszeredai Takarékpénztár rt. rt gi 
részvényesei, valamint a Kö/ponti Takarék 
pénztárnak voit — a kicserélést már fo.r  ina 
tositott — részvényesei a részvenyküptinyok 
bemutatása mellett elővételi jogukat a 4 pont 
szerint 1919. év február  hó 15. bezárólag gya 
korolhatják. Az elővételi jog nem gyakorlása 
folytán  esetleg visszamaradó részvénymennyi-
séget az igazgatóság szabadkézből értékesiti. 

7. A nyilvános aláírásra bocsátott és bárki 
által szabadon jegyezhető részvénymennyiség 
jegyzési batárideje 1919. év márcim hó lő. 
bezárólag 

8. A kibocsátandó uj ré<zvéüyek átvételi 
árfolyama  a Csikszeredai Takarékpénztár régi 
és a Központi Takarékpénztár volt reszvéuyesei 
részére részvényenkinl . . K 260 — 
teljesen uj részvényesek részire K 275 — 
Ez árfolyamértékből  K 200 — a részvény tőkét 
illeti, mig a költségek levonása uián ftiima-
radó összeg a tartalékalap javára fog  Íratni. 

9. A befizetések  következőkép teijesitendók: 
első részlet a jegyzés vagy elővételi jog gya-
korlása alkalmával és pedig lészvéiiyeukint 
K 100.— ; második részlet címén 100 korona 
1919. év március hó 31-ig, vegiii a régi rész-
vényesek által K 60 —; uj részvényesek altal 
K 7 5 - 1919. óv április hó 15-ig. Minthogy 
pedig a részvények 1919. év január hó 1 tői 
kezdódőleg részesülnek osztalékban, a b. tize-
tők tartoznak befizetéseik  után 1919 «v ja-
nuár hó 1-től a mindenkori befizetés  napjáig 
számított 5% -os kamatot megfizetni.  Viszont 
a jegyzés alkalmával akár több részlet, avagy 
az egész összeg is egyszerre lefizethető. 

10. A részletek késedelmes befizetése,  vagy 
a befizetés  elmulasztása a jegyzés törlését 
vonja maga után ts a már befizetett  összeg 
a tartalékalap javára fordittatik  s a törölt 
részvények helyett az igazgatóság uj rewsve-
nyeket bocsáthat ki. 

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

12. Az uj részvények elkészítése után adat-
Q&k ki 

Csíkszereda, 1919. január hó 2. 
4 Az igazgatóság. 

Miihely megnyitás! 
Alólirott a nagyérdemű közönség 
szíves tudomására hozom, hogy 
Csíkszeredában, Mikó-u'ca 21. sz. 
aiatt (özv.Nagy Fereucné-féle  ház) 

KOCSIÖYÁRTÓ, NYERGES 
ÉS KÁRPITOS MŰHELYT 

—• nyitot tam. Elvállalok minden- ţ • 
fele  kárpitos munkát, díványok, 
m uráeok, kocsi- és szekérülések 
áthúzását, valamint k o c s i k és 
szánkók festését,  fényezését  és 
párnázását, a legpontosabb idő 
alatt, jutányos árak mellett. 

A m lyon tisztelt közönség szíves pártfo-
gasat kérve, m.radok kiváló tisztelettel 
S z a b ó J á n o s , kocsigyártó. 
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Ü z l e t v e z e t ő i , raktárnok! vagy 
ehhez hasonló állást keres e?y 
komoly megbízható több évi 
tapasztalattal biró kereskedő 
Cini a kiadóban. :i_3 

t^(BIS^lBiBl51tBlEl51ÍBÍBi5ilBlB51igMWltB) 

jlj Értesítés! 

| Székely és Réti 
g] előnyösen is.iuert cig, intézetünknél [gi 

j f j lmintaszobákatjg 
helyezett el, melyek minő:-éi> és ár IS 
tekintetében a legmesszebbmenő iüé- [ 3 
nyeket is kielégítik. - A mintaszohák IpD 
intézetünk külön helyiségeben IÜJ 
megtekinthetők és megrend*1U-stk Băi 

ugyanitt fe1  vétetnek. 22— H 
IfS 

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
Csíkszereda. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

fogászati  műtermemet 
Csíkszeredában, Apafii  M.-ufca 
23. sz. alatt megnyitot tam. 

W a c z e l F e r e n c , fogtechnikus. 
Felhívás. 

A közpouii Takarékpénztár Rész-
vénytársaság Csíkszeredában 1918. évi 
december- hó 28 áa tartott rendkívüli 
közgyűlésében hozott határozata folytán 
egyesült a Csíkszeredai Takarékpénztár 
Részvét;}társ;iaággai, cno M fogva  a k»-r. 
törv. 202 ór) kőpark. § :ii értelműben 
fo'.hivatuak  a Kö'poufi  Takarékpénztár 
R •sívéuyíár.sjaág hiie'c/.öi, hogy köve-
teld íik«r a f'iri  tórvényazakaaiban irt 
jogkövetkezm ôyok inullytt és határ-
időben akii- a Központi Takarékpénztár, 
akár u Ctikazoredai Takarékpénzfár 
R-'S2vényUráaságnál jel.jn'sék be. 

A Központi Takarékpénztár r. t. 
i-3 Csíkszeredában igazgatósága. 

130 íokos maroszoda 
ki ^grammonként 10 koro-
náért kapható, nagybani 
vételnél árkedvezmény! 

Veress Eleknél. Gsikszeredában. 

Fed é l e s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nadat, cémentcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
epitesi anyagot államiban raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymibály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi 
vá:>itrhe;yi fpitési  anyagraktáraiból. 
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FAJÖOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oporto stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordákban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogasat  kéri 
Neumann Benő Szászrégen, {j 
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IVIZSGAKRAI 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából.érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít eló a 

B u d a p e ^ l V ^ 

Ayuoiamu Vakar L, könyvnyomdájában, Csikswredábaa, 




