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Amerikai bizottság Csíkszeredán. 
Storey amerikai diplomata utja. 

Csíkszereda, február  16. 
Budapesten moBt több áutánt-bizott-

ság működik, melyeknek az a céljuk, 
hogy megbízható és hiteles információk 
alapján számoljanak be Magyarország 
viszonyairól és azokról a sérelmekről, 
melyek moBt az országot sújtják. Né-
hány hét előtt Cooligde egyetemi tanár 
vezetésével egy amerikai bizottság ér-
kezett Budapestre, melynek egyik tagja 
Mr. Charles Moorfleid  Srorey egyetemi 
tanár, aki a párisi békebizottság meg-
bízottjaként most sorra látogatja a ma 
gyar városokat titkárja, Dawidsohn kí-
séretében. 

Storey egész váratlanul szombaton 
délután négy órakor Sepsiszentgyörgy-
ről automobilon érkezeit Csíkszeredára-
Vele volt a nagyszebeni román kór 
mányzótanács részéről Rikóc/.y meg-
bízott i". 

A bizottságot Csíkszeredán dr. Uj 
falusi  Jenő polgármester és dr. Fodor 
Antal állami közjegyző fogadták.  Sioreyt 
dr. Fodor francia  nyelven üdvözölte. 

A profeszor  higgadt, megnyerő tno 
iloru, de zárkozott ember. A tárgyalásra 
meghívást kaptak dr. Györgypál Domo 
kos kormánybiztos, dr. Ujfalusi  Jenő, 
dr. Pál Gábor, Kassai Lajos, dr. Élthes 
Gyula, dr. Fodor Antal, dr. Vákár P. 
Arthur, ki azonban nem tartózkodott a 
városban. Storey meghallgatta Antal 
Áront, főgimnáziumunk  történelem-taná 
rát is, ki a székelyek múltjára szol-
gáltatott értékes felvilágosításokat.  Ki 
hallgatáson fogadta  továbbá dr. Szeke-
res József  plébánost, ki a székelység 
mult éa jelenlegi helyzetét ismertette. 
A bizottság előtt megjelent még Arama 
<G. Joan román százados, állomásparancs-
nok. Azokon kivül, akik meghívást kap-
ttak, sokan jelentek meg kihallgatásra, 
iígy a vasutasok is. Storey profeszor-
oak azonkan kimért volt az ideje, mert 
akiket meghallgatott és kikérdezett, 
alaposan éa a legnagyobb türelemmel 
fogadta.  Megérkezése után nyomban 
megkezdette tárgyalásait és egyfolytá 
ban fél  kilenc óráig folytatta. 

A tárgyalások a kaszinó külön he-
lyiségében folytak  és azokon egyszerre 
csak egy-egy meghallgatott, Storey és 
titkárja vettek részt. Közben Storeyt 
megkínálták frissen  sült kürtőskalács 
csal, ami rendkivQl Ízlett a profeszor-
nak és titkárjának, kik egy egész kür-
tőt elfogyasztottak,  sőt a konyhán meg 
is nézték a konyhaművészet remekét, 

amint szép pirosan forgatták  a parázs 
feiett.  Ugy látszott, hogy a három deci 
Küküllőmenti karcos is illett hozzá. A 
profeszor  melegen érdeklődött szekely 
festékesek  után is, az idő rövidsége 
miatt azonban ilyent beszerezni részére 
nem lehetett. 

Akiket Storey profeszor  nem fogad-
hatott, megnyugtathatjuk, mert dr. 
Györgypál Domokos kormánybiztos egy 
előzetesen, többek meghallgatásával és 
minden érdekolt bevonásával össze Alii 
tott memorandumot nyújtott át Storey 
profeszornak-  Ezenkívül az egyenként 
meghallgatottak élőszóval is bőséges 
adatokat szolgáltattak a múltra és je-
lenre egyaránt. 

Mr. Charles MoorOeld Storey nagy 
tájékozottsággal és elismerésreméltó tár-
gyilagossággal tárgyalt. Már a tárgyalás 
kezdetén térképet kéretett és u»»v ér 
deklődéssel hallgatta dr.  Foiţ. t̂al 
francia  nyelvű magyarázatait, közbén kér-
déseivel nagy tájékozódásról tett tanusá 
got. Jó ideig KaposLeó fakereskedö  angol 
nyelven tolmácsolt, ami a tárgyalásokat 
igen megkönnyítette. A kérdésekre 
dott válaszokat Storey vaskos jegyző 

köuyvébe irta bele, mely mindenesetre 
igen értékes anyagát fogja  képezni a 
békekonferenciának. 

Storey volt Aradon, Nagyszebenben, 
Brassóban, S -paiazeuígyörgyön. Csík-
szeredából Szászrégeribe, onnan Maros-
vásárhelyre utazott. Marosvásárhelyről 
Kolozsvárra ment. Remélhető, hogy a 
magyarországi viszonyokról és állapotok-
ról tárgyilagosan és helyes irányban 
fogja  majd tájékoztathatni a békekon 
ferencia  amerikai tagjait és magát 
Wilson elnököt. 

A csikszeredai közönség meleg óvá 
cióval fogadta  az amerikai profeszort 
és nagy tömegben várta a tárgyalások 
befejezését.  Este félkilenckor  a bizott-
ság dr. Györgypál Domokos kormány-
biztos és dr. Ujfalusi  Jenő polgármes-
ter kíséretében, akikhez többen csat 
lakoztak, a Kossuth éttermébe mentek 
át, ahol mindvégig igen szíves és ba 
rátságos hangulatban, megvacsoráztak. 

Storey ós kiséreto még éjfél  előtt 
vonattal tovább utaztak Szászrógenre. 

A románoknak Torontálhoz 
való jogát elismerték. A Patria je-
lenti: A párisi bizottság, mely a Bánátra 
vonatkozó igények dolgában a tárgya-
lásokat vezeti, elismerte, hogy a romá-
noknak joguk van Torontálhoz a szer-
bekkel szemben és várjá'k, hogy ezt a 
megállapítást a legközelebbi napokban 
hivatalosan is közzéteszik. 

Nem fogadták  el a népszövet-
ség tervezeté t . A népszövetségi bi-
zottság tegnap délutáni ülésén a vára 
kozás ellenére nem fogadra  cl a nép-
szövetségi tervezetet. Váratlan nézetel-
térés támadt a jövő háború megakadá-
lyozására szolgáló nemzetközi vizsgálat 
és döntőbíráskodása kérdéseiben, tizek 
után tehát nem sikerült a népszövetség 
alkotmányát Wilson elutazása előtt a 
béke értekezlet teljes ülése elé terjesz-
teni. Wilson ennek következtében — 
tervétől eltérőleg — még március elején 
visszatér Párisba. 

Hock a külügyi helyzet javu-
lásáról. A nemzeti tanács végrehajtó 
bizottsága Hock János elnöklése alatt 
ülést tartott, amelyen örömmel állapí-
totta meg, hogy helyzetünk külpolitikai 
tekintetben egyre javul. Határozatilag 
üdvözölték Kunflt,  Buchingert és Birót 
berni eredményes munkájukért. 



a. o l d a l 

Wilson elhagyja Európát. 
Az eddigi híradások szerint holnap hagyja 

el Wilson Franciaországot, hogy a George 
Washington fedélzetén  visszatérjen hazájába. 
Holnap-e pontosan, vagy később néhány nap-
pal, nem fontos.  FontoB az, hogy az elnöknek 
a kongresszus miatt vissza kell térnie. De hi-
riil adják azt is, hogy kétséges, visBza fog-e 
jönni még, miután esetleg kénytelen lesz sok-
kal hosszabb ideig maradni Amerikában, sem-
hogy visszatérhessen. Bizonyosra veszik azt ÍB, 
hogy távollétének idejére senkit sem fog  meg-
bízni helyettesítésével. Ez merőben felesleges 
volna is. Wilsont különösen most igazán csak 
Wilson pótolhatja. 

December ti án indult az elnök Európába. 
Mintegy két hónapja van itt Azóta sokfelé 
megfordult  és nem túlsókat beszélt. Bizonyára 
Bok tapasztalatot szerzett, sokat informálódott, 
de nagy kérdés ós különösen a mi szempon-
tunkból roppant fontos  kérdés, elegendőt-e. 
Amiket pedig mondott, amennyiben tudomá-
sunkra jutottak, nincs okunk aggodalomra, hogy 
az elnök a nagy vizén tul ÉB innen két külön-
böző személyiség. Eddig még ugyanaz a sze-
mélyiség, nem fogalom,  aminek eddig is tud-
tuk és gondoltuk. 

Két hónap alatt az elnök bizonyára leadta 
ide át a maţa varázslatos egyénisége súlyának, 
befolyásának  javarészét abba a serpenyőbe, 
mellyel az igazságot fogják  mérni. Most el kell 
mennie. De ha elmegy, szeretjük hinni, nem 
kétségek és bizonytalanságokkal lelkében száll 
ismét hajóra. Hogy nem könnyű csatája lesz, 
előre tudtuk és az azóta történtek csak meg-
erősíthették ezt a feltevést. 

Mert hiába az uj világ unos-uutalan emle 
getése, még mindig vannak, akik a saját ér-
dekük szolgálatát a Bzerint mérik, hogy meny-
nyire képesek másoknak ártani. Ez annak a 
kalmári, sivár és lelketlen világfelfogásnak  az 
ideológiája, rnaly a j it és rosszat, a hasznot 
és kárt szorosan koatiugeutátnak tartja a vég-, 
zet keze által az emberek között, mely szerint 
ha magamnak használni akarok, okvetlen más-
nak kell ártanom. Még mindig vannak a nem-
zetek közt is, melyek a saját nagyságukat és 
virulásukat csak mások kicsinysége és sony-
vedése mellett tudják elképzelni. 

Most elmegy, hogy visszatérjen. Mert ezt 
biztosra vesszük minden ellenkező kombináció 
dacára is. EgéBz munkát még nem végzett, 
félúton  pedig nem hihetjük, hogy megálljon. 
És hogy elvégzi, amire vállalkozott, nemcsak 
személyének rendkívülisége ígéri. Az Egyesült-
Államok olyan anyagi és erkölcse erőt jelen-
tenek, annyira érdektelenek az európai esemé-
nyekben, hogy leginkább kereshetik az igazi 
békét, rendet és igazságot. 

A magyar tanítók és tanárok szo-
ciális irányú továbbképzése. 

A közoktatásügyi miniszter rendeletei. 
Künn Zsigmond közoktatásügyi miniszter 

bárom nagyjelentőségű rendeletet adott ki, 
melynek az oktató személyzet szociális irány 
ban való továbbképzését célozzák. 

Az első rendelet módot ad a tanítóknak, 
hogy az uj renddel knpcso'atos uj feladatokat 
és uj kérdéseket megismerhessék. Ebből a 

C S I K I L A P O K 
célból a tanítókat a megyei székhelyre és más 
központi fekvésű  községekbe gyűlésekre hiv-
ják meg, melyeken a helybeli éB központi le-
küldött előadók és lehetőség szerint maga a 
miniszter is előadásokat fognak  tartani a nép-
oktatás uj tartalmáról. 

A második rendelet a földmivelésügyi  mi-
niszterrel egyetértőleg készült és gazdasági 
továbbképzőt rendszeresit a népiskolai tanítók 
számára. Azok a tanítók, akik a tanfolyamot 
elvégezték, hivatva lesznek a reformmal  kap-
csolatos többtermeléBi akció szervezésével is 
közreműködni. 

Az el9ő kurzus márciuB 15-ón kezdődik éB 
szeptember végéig tart és ezen 250—300 ta-
nító fog  ingyenes ellátás és elhelyezés mellett 
gazdasági irányú továbbképző oktatásban ré-
szesülni. 

A harmadik rendelet a tanítóképző és kö-
zépiskolai tanárok részére három hónapig ter-
jedő tanfolyamot  állit. A miniszter szándéka, 
hogy a mostani tanterv keretében a tanulók 
társadalom tudományi ismeretebet is sajátítsa-
nak el és hogy a tananyag főleg  a történelem, 
földrajz  éB egyetemes irodalmi történetekre 
különös súlyt helyezzen. Ennek értelmében a 
rendelet oly szociális irányú tanfolyam  szer-
vezkedéséről intézkedik, melyen a tanárok meg-
felelő  szociológiai, szociálfilozóflai  és társada-
lom gazdasági ismereteket elsajátítsanak. 

Az első tanfolyam  március 1-én, a második 
junius elején kezdődik. A felvételre  nézve a 
tantestületek fognak  véleményt mondani és 
közvetlenül a miniszterhez felterjesztést  intézői. 

Az iskolák reformja. 
Nyojţ^ ̂ Jályu elemi- iskola. Öt osztályú 

középiskolák. - Uj föiákolák. 
Az uj idők az iskolát sem hagyhatják érin-

tetlon'il. A kultuszminisztériumban reformbi-
zottságot alakítottak, amely az isko'ák reform 
jának kérdésével foglalkozik.  Az eddig fel-
színre került tervek szerint bizonyosra vehető, 
hogy az elemi iskolákat 8, a középiskolákat 
pedig 5 osztályokká alakítják át. Komolyan 
foglalkoznak  uj Bzakiskolák és uj főiskolák 
szervezésének a kérdésével és arról is szó 
van, hogy a tudomány egyetem ezentúl csu-
pán a tudományos pályára fog  nevelni. 

Az uj elemi Iskola két tagozatú lesz. Az 
első négy oaztály, melyben csak a kezdő isme-
reteket tanítják, lesz az alsó tagozat, araá9ik 
négy osztály pedig, melyben már szakismere-
teket is adnak elő, lesz a felső  tagozat. A 8 
osztályú elemi iskolák felállítása  tisztára pénz-
kérdés s ezt a problémát hamarosan meg fog-
ják oldani. 

Az uj osztályú középiskolában a 3-ik osz-
tálynál kezdődik a tagozódás. Aki a 3-lk osz-
tályt elvégezte, átléphet a szakiskolába, aki a 
hátralévő két osztályt is elvégzi, az az egye-
temre kerülhet. 

Az érettségi vizsga a m.d formájában  nem 
maradt meg, de teljes eltörléséről nem lehet 
szó addig, amig Európa többi kulturállamal 
fenntartják  az érettségi vizsgákat. 

ÉrdekeB ujitásként tervezik, hogy a tanító-
képző elvégzése után a tanárképzőbe mehet 
át a diák. A müegyetom valamennyi technikai 
pálya főiskolájává  alakul át. Lesz külön orvoBi 
főiskola  és egyéb főiskolák. 

Ugy a kormány, mint a szakkörök erősen 
dolgoznak abban az irányban, hogy ezek a 
tervek hamarosan megvalósulhassanak. 

7. Riám. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az államépitéaseti hivatal átvé-

tele. Folyó hó 14-én Bancsilla román mérnök-
kari ezredes és Grollinger brassói államépité-
szeti hivatali műszaki alkalmazott megjelentek 
a csikszeredai államépitészeti hivatal helyisé-
gében, ahol az ezredeB Végh István József 
műszaki tanácsos, hivatal főnöktől  különböző 
kimutatások megAdását és azok végleges be-
fejezéséig  helyén való maradását kérte. Végh 
István József  a kérelem teljesítését megígérte, 
azonban kijelentette, hogy a magyar törvénybe 
éB rendeletbe ütköző, vagy véleményével el-
lenkező intézkedést nem hajt végre, esküt 
nem tesz, kötelező nyilatkozatot nem ir alá, 
feletteB  katósága a magyar minisztérium. Az 
ezredes a kijelentést tudomásul vette. Ezután 
Grollinger kimutatást készített az állami és 
tözvén.yhatósági utakról, bútorokról, anyag-
számadásró', fenntartási  költségekről, engedé-
lyezett kavicsról, műszaki, kezelő és utkaparói 
létszámról. 

— Kinevezések. A földmivelésügyi  mi-
miniszter Révész Gyula állategészségügyi fel-
ügyelőt főfelügyelővé.  Keresztes Antal főállat-
orvost állategészségügyi felügyelővé  nevezte ki. 

— A belügyminiszter Pap Géza székenfő-
városi államrendőrsési foga'mazót  rendőr-
kapitánynak nevezte ki. 

— Sepsiszentgyörgyön nem jelennek 
meg az újságok. Sepsiszentgyörgyről irja 
tudósítónk: A „Székely Nép" éB a „Fűgget'on 
Székelység" cimü lapokat a román katonai 
parancsnokság beszüntette. 

— A román kormány öt millió leit 
folyósított  a vasutasok fizetésére.  A 
nagyszebeni román kormányzótanács a vasú 
tasokkal ezemben egyelőre elállt az ismert 
kötelező nyilatkozat aláírásától. A vasutasok 
tovább is köteleBségtudással teljesitik felada-
tukat, bár helyzetük nehéz, mivel a magyar 
népkormánnyal minden összeköttetésük meg-
Fzakadt, mi miatt megtörtént az a sajnálatos 
dolog, hogy február  1-én fizetést  egyáltalá-
ban nem kaptak. A bukaresti román kormány 
most 5 millió leit utalt ki az erdélyi vasuta-
sok fizetésére.  A p-jnz már megérkezett Ko-
lozsvárra. A tárgya'ások most folynak  a va-
sutasokkal, mert a vasutasok azt kérik, hogy 
fizetésüket  koronában kapják meg. A roman 
kormány erre hajlandó is. Egyébiránt csak az 
a változás történt, hogy a nagyszebeni kor 
mányzótanács va^utügyi osztálya egy román 
állomásfönököt  küldött Kolozsvárra, mint elle-
nőrző közeget. 

— Kinevezés Dr. Oyörgypál Domokos 
kománybiztos dr Zakariás Bálintot közigazga 
tási gyakornoknak kinevezte s egyben szolgálat 
tételre a főispáni  titkári teendők elvégzésére 
osztotta be. 

— A csíkszeredai oigányzenészek 
jótékonyoélu táno-estólye. A csíkszeredai 
cigányzenószek felerészben  Csíkszereda város 
újjáépítése és felerészben  a megalapítandó 
.cigányzenószek nyugdij-alapja" javára Csik-
Bzeredában, 1919. évi március hó 8-án szom-
baton a .Huttcr"-szálloda kávéház- és étter-
mében jótékony célú zártkörű „táncestélyt" ren-
deznek. Védnökei: dr. Ujfalusi  jenő, dr. Már-
ton LáB?ló, Cseh István mészáros, dr. Élthea 
Béla, dr. Na*y Imre, Nuridsány Mártou. Be-
lépő-díj: Bzemélyjegy 15 korona, családjegy 
30 korona. A zenét a brassói 1. cigányzene-
kar szolgáltatja. 

— Tolnay belügyminisztersege. A 
legtöbb lapban megjelent Tolnay Lajos vár-
megyénk volt főispánjának  belügyminiszterré 
történt kinevezéséről BZÓIÓ hir. Mint most ér-
tesülünk, ez a hir, bár a kinevezésről a leg 
komolvabb formában  volt BZÓ, egy kissé korai 
volt, mert a részleges kormányválság elsimult 
ÉB Nagy Vince belügyminiszter visszavonta le-
mondását. 

— A romániai taní tók földet  köve-
telnek. A romániai tanítók tegnapi nagygyű-
lésén határozati javaslatban követelik a kor-
mánytól, hogy élelmiszerekkel ne csak az 
aktív tisztek, hanem ók ÍB legyenek ellátva 

[és hogy minden tanító résaére 10 hektár föl-
det Bftjátitson  kl az állam. 



7. Hám, C S Í K I L A P O K 3-lk Oldal 

— A bírák nem akarnák külön *tá-
tUBt. A forradalom  kitörése után a birák éB 
ügyészek egy hatvan tagu biaottságot alakíto-
ttak a bírói fizetés  rendezés előkészítésére. A 
bizottság kiküldötte Székács Aladár kúriai 
birót Simay Oyula tanácselnököt és Sztrache 
Gusztáv főáliamügyészhelyettest,  akik az igaz-
ságügyminiszt rium és pénzügyminisztérium 
illetékes köreivel megcsinálták a külön birói 
státusz tervezetét. Időközben azonban elkéBzült 
a közalkalmazottak stá uziinak tervezete ls, 
a mely a birói státuBztervezetnél lényegesen 
elónyösebb. A birák nagy elkeseredéssel ér-
tesültek erről éB elhatározták, hogy ki fogjak 
jelenteni azt, hogy a birák nem kérnek külön 
státuszt, hanem a többi közalkalmazottakkal 
egyenlő elbánáBt. 

— Vámháboru a román impérium 
és a magyar köztársaság közt. A Patria 
nagyszebeni újság jelentéBe szerint az erdélyi 
román kormányzótanács fölöttébb  el van ke-
seredve amiatt, bogy a magyar kormány 
mintha csak az előbbi oligarchikus kormányok 
rendszerét követné, nem enged át a megszállt 
területre gazdasági árukat. Így többek közt 
ötezerötszáz vaggon gabonát is, mely már 
régebben megvétetett és amely már ki is van 
fizetve,  visszatart. Gz viszont arra indítja a 
kormányzótanácsot, hogy ó meg ne engedjen 
át magyar földre  Bzenet, olajat és más olyan 
cikket, melyre a magyar népköztársaságnak 
van azükBége. Ez, mondja a Patria tudósítója, 
vámháborut jelent a román impérium és a 
magyar népköztársaság közt. Ezzel a hírrel 
kapcsolatban ugyancsak a Patria jelentése 
szerint dr. Mezei Gyula, a budapesti román 
követség tanácsosa éB Balta Moise titkár 
Nagyszebenbe utaztak, hogy instrukciókat kér-
jenek a kormányzótanácstól a.gazdasági kér-
désekben való további eljárásra nézve. 

— Cipőt kapunk Amerikából. Az 
amerikai birezolgálat Ntwyorkból jt lenti, hogy 
az amerikai legnagyobb tizennyolc cipógyár 
megbízottakat küldött Európába, kik Anglián, 
Franciaországon és Olaszországon keresztül 
jönnek Svájcba tanulmányozni a cipő^zállitá 
sok megkezdésének ügyét. Az amerikai ctpő 
gyárak rengeteg készárut akarnak Európába 
küldeni, amelyből a központi hatalmaknak i-
jutni fog. 

— Erdelyben elmarad a földbirtok-
reform.  A Pátria közli a következő román 
információt:  Mi nem akarunk kereBztülviuni 
egy olyan földbirtok-reformot,  amelyet az or-
szág más részeiben csinálták és különösen 
nem akarjuk egyszerűen átvenni az agrár re-
formot,  mert a mi életviszonyaink egészen 
mások. 

— A román parancsnokság körren-
delete. A vármegye területén szekérrel éa 
vonaton való utazásra a községi biró által 
kiállított és az általa előirt igazolvány elégsé-
ges. A községi biró aláírására rá kell nyomni 
a község bélyegzőjét. Azon helyiségekben, 
ahol katonai parancsnokság van, igazolványt 
csak a helyőrség parancsnok adhat. Egyik 
vármegyéből a másikba való utazás csak a 
főispán  által kiállított Igazolvánnyal van meg-
engedve, amely igazolvány láttamozva kell 
logyen a katonai állomásparancsnok által. Ha 
az illető helyiségben nincs főispáni  hivatal, 
akkor csak az utóbbi parancsnok által kiállí-
tott igazolvány érvényes. Erdély határain kí-
vül való utazás, csak az erdélyi román had-
sereg főparancsnokság  által kiállított igazol-
vánnyal eszközölhető (Nagyszeben.) A követ-
kező esetekben: a) veazett kutya harapás, b) 
súlyos és sürgős esetekben betegség stb. egy 
ezzel megbízott helybeli orvos, aki a 9. román 
huazár ezred orvosával egyetértésben (akinek 
a véleményezése ezen eBetekben hitelezett) 
kiállított orvosi bizonyithány alapján, a Buka-
restbe való utazást a katonai állomáBparancB-
nok engedélyezi. A csikszeredai helyőrség pa-
rancsnoka : Resazel s. k., ezredes. Térparancs-
nok : Margaritopol s. k., Őrnagy. 

— Hegöltek egy román futárt  a vo-
naton. A nagyszebeni Patria Írja: A román 
kormányzótanács futárját,  kit fontos  ügyben 

EGY JÓ iUfiSU ItEÍflY 
irodai mu ikúk végzésére felvétetik. 
C í m : a lclad.d>liivatal"ban.. 

— A népköztársaság elnökének hi-
vatalos helyiségei. Budapestről jelentik, 
hogy Károlyi Mihály, a magyar népköztársa-
ság ideiglenes elnöke, a miniszterelnöki palo-
tából vasárnap költözött át a Svábhegyre, ahol 
a Lóránt utcában bérelt villát. A nemzeti pa-
lotában berendezték a népköztársasági elnök 
hivatalos helyiBégeit, valamint titkári hivatalát 
B Károlyi Mihály elnök már megkezdte hiva-
tali működését az uj elnöki helyiségben. 

— Erdélyből fa  érkezett Bukarestbe. 
Tegnap délben érkezett meg az első fasaállít-
mány Bukanstbe, amelyet az erdélyi román 
kormányzótanács küldött át, hogy a bukaresti 
fainséget  enyhítsék. 

— Bezárták a bukarest i egyetemet 
Tudósítónk táviratozza: A bukaresti egyetem 
előadásait fűtőanyag  hiánya miatt további ren-
delkezésig bezárták. 

— Az u j bankkormányzó a hadiköl 
csön bonitasárol. Bécsből jelentik: A né-
met-osztrák államtanács Károlyi Mihálynak, u 
magyar népköztársaság elnokenek kifejezett 
nozzajáruláuával kinevezte az Oaztrák-Magyar 
Bank kormányzójává Gruber báró alkormányzót. 
Az újonnan kinevezett főkormányzó  a hadi 
kölcsönről ezeket mondotta: 

— Nyugtalanságra semmi ok nincs. A kis 
hitüséget teljesen alaptalannak tartom. A há 
ború előtt Magyarország gazdasági helyzete 
viszonylag rosszabb volt, mint Ausztriáé, most 
azonban Magyarországon határozottan jobb a 
helyzet, mert legalább Magyarországon egysé 
ges kormányzat van. 

— Műkedvelő előadás Várdot falván 
A várdotlalvi „Ifjúsági  Egylet*, 1919. évi 
március hó 1-in szombaton, a várdotfalvi  köz 
ségháza nagytermében felerészben  az jfksett 
hősök emlékoszlopának éa feíeréfC 
pénztára javára színe.óadásual egybekötött 
„Zártkörű tánc-estélyt" rendez, mely alkalom 
mai az ifjuBág  „A tolonc" c. népszínművet 
adja elő. Csaladjegy 20 korona, Bzemélyjegy 
8 korona, állóhely 5 korona. A család éB 
személyjegyek ülőhelyekre érvényesek. 

— Gyászrovat. Szekeres Péter birtokos 
községiképviselótestületi tag és községi örökös 
tiszteletbeli főbíró,  folyó  évi február  hó 19 én, 
81-éves korában elhalt, Csikjenófalván. 

— Borbáth Géza 28 éves korábau, a harc-
téren szerzett betegség következtében, hosszas 
de békén türt szenvedes után elhalt Csíksze-
redában. 

— Özv. Weinstein Sámuelné szül. Zimrner-
man Gizella életének 70 ik évében folyó  évi 
február  hó 16-án a kolozsvári klinikán hosszas 
szenvedeB után elhunyt. Elhunytban Benkő 
Jakab járás számvevő, Benkő Zsigmond mozi-
tulajdonos éB Benkő Vilmos édes anyjukat 
gyászolják. 

— Műsoros eBtély Vaosárosiban. A 
vacsárcsi ifjúság.  1919. évi március hó 2-án 
(vasárnap) saját pénztára javára szioelőadáB 
Bal egybekötött zártkörű táncestélyt rendez, 
ez alkalommal szinrekerül ,A falurossza"  e. 
3 felvonásos  népszinmü. 

— Idők j e l e . . . A mindvégig császárhű 
tiroiiak legelterjedtebb napilapja, az „InBbruc-
ker Nachrichtenének hirdetései között az 
aláubi nem mindennapi csereajánlat jelent meg : 

Burgonya ellenében szivesen becseréljük 
a következő grammofonlemezeket:  O, du 
mein Österreich, Zitawalzer, Kaiser Kari 
Marsch, Hoch Habsburg, Österreichische 
VolkBhymne, Radetzky-Marscb, Heil dir 
im Siegeskranz. 

Vájjon akadt-e olyan, aki ebbe a csereüzletbe 
belement? 

Árverési hirdetmény. 
Csikborzsova közbirtokosság közhírré 

eszi, hogy a tulajdonát képező Kurta-
sarok, Peltenics, BalogveBre, Gyimesi 
szabadkertek, Farkashavas, Kórhán és 
Ruuk nevezetű havasok az 1919. évi 
március hó 5-én a folyó  évre a leg-
többet igírönek nyilvános árverésen ki-
fognak  adatni haszonbérre. 

Csikborzsováti, 1919. február  20-án. 

1 - 2 
Balog Elek, 

k. b. jegyző. 

Asztalos tanoncok 
f e l v é t e t n e d 

CIM: A KIADÓHIVATALBAN. 
lallBia51IBia51IBlBl51IBlBl5HBlBliflllHiaMp 

Elöflaetöinkhea.  Kérjük előflaetóinket,  hogy 
a hátrálékoa előfizetési  dijakat bouánk posta-
fordultával  beküldeni ulveakedjenek, mert ellen-

Budapestre küldtek, Békéscsaba é. Szolnok j 
között a vonaton meggyilkolták. aton felhajtani. 

Értesités! 
QyAbplw a q RAfi  erűélprészi bútorgyár r. t 
OlCKtiiy oo n e i l Marosvásárhelyt, 
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.  25— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

•VIZSGÁKRA I 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 

FAJBOROK 
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. 
42-

S F í f 
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Csikszeredai Takarékpénztár R.-társaság. 
Hirdetmény. 

A Csikszeredai 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 Csiksze-
redai Takarékpénztár Részvénytársaságba. 

2. A Csikszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság a beolvasztással kapcsolatosan 
500.000 korona alaptőkéjét 2500 darab, egyen-
kint K 200.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1,000.000 koronán» 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 névértékű uj ki 
bocsátásu Csikszeredai Takarékpénztári rész-
vény adatik ki. A kicserélés a Csikszeredai 
Takarékpénztár fóinlézeténél  Csíkszeredában 
1919. óv január hó 15-től 1919. év február  hó 
15 ig eszközlendő. Ezen időn tu! a készpénz 
befizetés  után 5°/o kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári részvények, melyek 
fenti  módon 1919. év junius bó 30-ig nem cse-
réltetnek be, semmisnek tekintetnek, az ezek 
helyett Kibocsátott Csíkszeredai Takarékpénz-
tári uj részvények az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöttével értékesittelnek. 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 6U0 darab rész-
vény használtatik fel.  A fenmaradó  1900 drb 
részvényből 1250 drb részvényre elsősorban 
a Csíkszeredai Takarékpénztár rt. régi rész-
vényesei bírnak elővételi joggal olyképpen, 
hogy minden 2 dib régi részvény után 1 drb 
uj részvényt jegyezhetnek; másodsorban pe-
dig 300 drb részvényre a Központi Takarék-
pénztár rt. vo!t — a kicserélést már fogana-
tosított— részvényesei szinten 2:1 arányban; 
végül 350 darab uj részvény nyilvános alá-
rásra bocsáttatik es bárki állal szabadon je 
győzhető. Ez utóbbi tetelre ne^ve tu jegszés 
esetén fentartja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzéseket legjobb belátása szerint 
leszállítsa. 

5. A kibocsátandó uj részvények a régiek-
kel mindenben egyenlők, 1919. évtől járó tzei-
venyekkel lesznek ellátva, az 1919. iizieli év 
eredményében részesülnek. 

6- A Csikszeredai Takarékpénztár rt. régi 
részvényesei, valamint a Köipouti Takarék-
pénztárnak volt — a kicserelest már fogana 
tositott — részvényesei a részvénytöpen^ek 
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 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 
illeti, míg a költségek levonása uián fenma-
radó összeg a tartalékalap javára fog  íratni. 

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

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

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

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

Csíkszereda, 1919. január hó 2. 
7— Az igazgatóság. 

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

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelvi építési anyagraktáraiból. 

30 

130 fokos marószóda 
kilogramonként 10 koro-
náért kapható, nagybani 
vételnél árkedvezmény. 

Veress Eleknél, Csíkszeredában. 

ARVERESI HIRDETMENY. 
Csikmindszent község határában fekvő,  a 

közbirtokosság tulajdonát képezd „Borda" ha-
vas dűlőben a Berszán sarkon aluli részben 
Nagypuszta vele és Medvéstelek nevü havasok 
egy évi időtartamra folyó  évi február  hó 
28 án délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvá-
nos árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe 
kiadatnak. 3—3 

Árverési feltételek  a csikmindszenti közbir-
tokossági elnöknél betekinthetők. 

Csikmindszent, 1919. évi február  bó 5-én. 
Páll Béla, Pál Ágoston, 

közbirt. jegyző. közbirt. elnök 

Tenyészcélokra eladó 
2 drb 18 hónapos Simenthali BIKA és 
1 drb gyönyörű Berni-Simenthali 24 hó-
napos BIKA 

Bartha Árpádnál Sepsiszentgyörgyön 
Iskola-utca 10. szám. 2—3 

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

Üzletköre: 
jp,* ' e t e t e k " , t v " t , e ' e betétlkönyvecskére és folyószámlám  előnyön feltételek  melleit. 

Kölcsönök váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztésen (annuitáfios)  jelzálog-
Keresktidâknek elóuyOa fel-

folyósltása 
kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra 
tételek mollutt áruhitelt nviijt. 
nyújt értékpapírokra mérsékelt kamat mellett. 

arany és czliHl tárgyakra. 

pouioa napi árfolyamon. 

teljesitésa a 
lek mellett. 

beváltása, üzletfeleinek  a 4'/,-os magyar koronajáradék V zelvénye-
10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkttl. 

Előlegeket 
Zálogkölcsönöket folyóí,lt 

Értékpapírok  eludésa mindenkor 

Tőzsdei megbízások .̂'j0811?.311 a budapesti értéktőzsdén, a legölőuyttsebh feltété' 

Szelvények K m 
Külföldi  pénznemek és ércpénzek 

pontos napi árfolyamod  közvetíti. 
\ n o ' v n í l l r p ' / o l á a elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését és Baakszeríl bankári ke-
' " W I ^ C A C i e ö ^ejéíjét, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei tî iágo9urs°ar *iuIttBUl seolgi l 

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

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

szelvényeit költségmentesen beváltja. 27-

Az Udvarhelymegyei Fatermelő Részvénytársaság 
l ö v é t e i b ük ke rd e j ében (a régi festékmalomnál) 

egy szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy ürméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  . 7 k o r o n a 

Venni szándékozók bárcát Jakab Oyul&nál Csíkszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a l ö v é t e i festékmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UDVARHELYMEÉYEI FATERMELŐ r é s z v é n y t á r s a s á g . 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában. Cuikuorcdában, 




