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legnagyobb veszély fenyegetné.  Ua minden 
máB ország felülbélyegeztetné  a koronát, csak 
mi nem tennénk, akkor a külföldön  levő ÖSBZOS 
— sok-sok milliárd — korona mind Magyar-
országra zudulna éB a Magy arországban forgó 
korona árát szorítanák le. 

A bankjegy lebélyegzést feltétlenül  meg 
kell CBinálni, ha minden más ország megcsi-
nálja. 

Nagyon keservesen járna aB a kisgazda, áld ko-
ronákban, százas vagy ezres bankókban tartja 
vagyonát és a kormány nem rendelné el a 
felülbélyegzést  akkor Bem, ha valamennyi uj 
ország felülbélyegezteti  az ottan forgó  koro-
nákat. Eunek az lenne a következménye, hogy 
a cseh-szlovák korona, a délszláv korona, a 
német-osztrák korona sokszorta többet érne, 
mint a miéuk. Mi még jobban eladósodnápk. 
viszont rengeteg tömegű uj osztrák bankó 
özönlene hozzánk. Ebből az következne, bogy 
a korona teljesen elértéktelenednék. 

Avasntasoll nem kiváii j ál a nyilatkozat aláírását. 
Marad minden a régi. 

A magyar szárnyaskerék derék katonáinak, 
a vasutasoknak önérzeteB és határozott maga-
turtása meghozta a kivánt eredményt, mert 
mint azt vasárnap délelőtt a brassói pályaud-
varon a rotpán kormányzótanács mellett mű-
ködő román vasucigazgatóság főnöke,  Crlsto-
dorescu Z. a vasúti hivatalok főnökeivel  kö-
zölte, a román kormányzótanács, illetve vasui-
igazgatóíág elállott attól a kívánságtól, hogy 
a vasutasok nyilatkozatot írjanak alá. 

Két izben tették a román hadsereg által 
megszállott területek magyar vasutasai elé a 
hüsegeskü pótlását célzó nyilatkozatot. Mind-
két izb6n arra az álláspontra helyezkedett a 
vaeutasság, hogy semmiféle  nyilatkozatot alá 
nem ir, de enélkül becsületesen ÓB pontosan 
végzi munkáját. 

Mikor most másodszor került felszínre  a 
nyilatkozat kérdése, a Gazeta Oficiala,  a ro-
mán kormányzótanács hivatalos lapja, rende-
letet közölt, melyben a nyilatkozat aláírásának 
idejét is pontoean megszabta és az aláírás 
megtagadásának következményeit is megálla-
pította. A vasutasok ekkor sem voltak hajlan-
dók a nyilatkozatot aláírni, hanem inkább ké-
szeknek nyilatkoztak a következmények vise-
lésére, pedig ezeket a következményeket a 
legutóbb kiadott rendeletek ugyancsak meg-, 
szigorították. 

Illetékes helyen most ugy látszik belátták, 
hogy a vasutasok egységes magatartását nem 
lehet, Bőt a forgalom  fenntartásának  érdekében 
nem is szabad próbára tenni s ennek követ-
keztében jelent meg vasárnap délelőtt.a braa-
s4i pályaudvaron Cristodorescu Z. román va-
BUtigazgató, aki közölte, hogy a vasutasoktól 
nem kívánják a nyilatkozat aláírását. Crlsto-
doroscu egyidejűleg felkérte  a brassói vasnfl 
hivatalok főnökeit,  bogy legrövidebb uton kö-
zöljék ezt az egész pályán levő alkalmazottak-
kal és azokat, akik a kilátásba helyezett tila-
koltatásra való tekintettel a vasúti épületekben: 

birt lakásaikból már ki is költöztek, hívják fel 
lakásaik elfoglalására,  mert egyelőre marad 
minden a régiben s a vasutasok nyugoétan 
folytathatják  közérdekű és nagyfontoetágn 
munkájukat, 

Csíkszereda, március 21. 
Mfk-or  a mult év őszén elhajigáltuk, 

fegyvereinket,  tettük ezt azon elhatá 
rozott szándékkal, hogy többé nem har-
eoluak, hanem minden erőkkel rajta 
leszünk, hogy a meggyötrött emberiség-
nek és magunknak a rég óhajtott békét 
visszaadjuk. 

Azóta hosszú hónapok, kerek felesz-
tendö telt el és ma sem tudnók meg-
mondani, hogy mikor leBZ itt a béke? 
Burópa népei ma is szenvednek, sőt 
jóval rettenetesebb helyzetben vannak, 
mint a háború alatt. Minden vonalon 
szünetel a termelés, az élelmiszer kész 
letek teljesen kifogytak,  nincs meg a 
mindennapi keny«rllnk, nincs ruhánk, 
ninos cipónk, nincs semmi, ami máskor 
elkertt hetetlen életszükségleti cikk volt. 

Nem volt addig ii nehéz belátni, 
hogy ez a bűnös háború tönkretett népe-
ket és nemzeteket évszázadokra. Vér-
ben és anyagiakban oly nagy a pusztí-
tás, hogy a veszteségek pótlása belát-
ható időn belől a legnagyobb emberi 
munka és szorgalom mellett sem lehet 
ségea 

De hát mit várunk akkor, mikor 
talpunk alatt ég a föld,  egy egészen uj 
világégér van kitörőben, melyet ma még 
elfojtani  képesek vagyunk, de holnap 
már nem, mert Burópa négy sarkán 
egyszerre kaphat tüzet 1 ? 

Az emberiségnek közös kincse volt 
a béke és azt e rettentőm válságos 
időben visszaszasezai közös kötelessé-
günk. Egy- féleszteadő  telt el aHélkfil, 
hogy mi a zftld  asztalt láttuk volna. 
Halljuk és nagy ritkán, ha véletlenül 
ujságpt látunk, olvasunk, hogy a béke-
tárgyalások folypak,  s&t előrehaladnak. 
Dle mi* * legalaő sorba* érdekeltek, 
még mindig itthon vagyunk, a legna 
gyobb- sötétségben, elzárva mindenkitől 
és mindentől. 

A puskát azért dobtuk, el, hogy 
győzzenek a wilsoni elvek. Nen* kétel-
kedhetünk ma sem, hogy a béke az 
igazság békéje lesz. Bz a háború meg-
győzhette a világot arról, hogy erősza-
kos hódítás osak ideig óráig tartható 
meg és a legnagyobb veszélyeket rejti 
magban. Bz a veszély nemc-akaz ér-
dekelt népeket érinti, haeem állandóan 
fenyegeti  a világ összes kulturnépeit, 
melyek egy kis hódítás kedvéért a most 
lezajlott világháborúban. hihetetlen, vér 
éa mügiT álénsairlral Jioatak. 

10 torif  dobnHeftátahóditás  eszmé-
jét a békekonferencia  anyagából. Hoz 

zanak létre olyan békét, mely az uj 
háború csiráját nem hordja magában, 
hanem a wilsoni elvek elfogadásával 
igazságot szolgáltat és nyugalmat bizto 
sit a világ népeinek. Ha nem igy lesz, 
hasztalanul folyt  el milliónyi ember vére, 
hasztalan volt minden áldozat. 

A tavasz, a termelés megkezdésének 
ideje beköszönt. Cselekedjenek tehát 
jól és gyorsan, mert a gyorsaság életet 
ad és megszünteti ezt a haldokláshoz 
hasonló tespedést. Tagjainkat tapogat-
juk, hogy még élünk-el? 

Magyarország megkezdi a 
bankjegyek lebélyegzését. 

A lab&ly«|ZM. nwn okoz értékcsökkenést — A 
beMgynhiinter leirata • vármegyék alispánjaihoz. 

A belügyminiszter táviratilag értesítette a 
megyék alispánjait, hogy a bankjegyek felül-
bélyegzése megkezdődik. A belügyminiszter 
felhívja  az alispánokat, hogy figyelmeztessék 
és világosítsák fel  a vármegyék lakosságát, 
hogy a bankjegy az - értékét nem vesziti el, 
Bőt éppen az érték megmaradása követeli a 
lebélyegzést. 

Fel kell szólítani a lakósságot — mondja 
a rendelet, — hogy minél tömegesebben adja 
be pénzét a bankokba, vagy ahol pénzintézet 
nincs, a postatakarékpénztárba, amely azt kö-
teles elfogadni,  összegyűjteni és a felülbélyeg-
zésről, illetve az elrongyolt bankjegyek kicse-
réléséről gondoskodni 

Minden.bankjegyre reákerűl a .Magyaror-
szágu bélyegző, német-osztrák területen pedig 
.Német-Ausztria" felülbélyegzést  tesznek majd 
a bankjegyekre. A kormánynak ez az intézke-
dése védekezés, amire Jugoszlávia, Csehország 
és Német-Ausztria hasonló intézkedései kény-
szerítik. 

E téren nem a magyar kormány volt a 
kezdeményező. Mihelyt azonban mindazok az 
államok, amelyekben a korona pénz van for-
galomban,, a területükön levő koronákat felül-
bélyegzik és kimondják, hogy ezután náluk 
csak az általuk lebélyegzett korona bir fizetési 
erővel, magától érthetődik, hogy a külföldön: 
Németorezágbsn, Svájcban, Hollandiában és a 
többi Idegen államban levő korona mind abba 
az egyetlen országba vándorolna, ahol a le 
ţem bélyegzett korona is elfogadott  fizetési 
•szköz. 

Ily módon a nálunk forgalomban  levő 10, 
vagy 15 milliárd korona papírpénz értékét a 
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Iskolareform. 
Röviden megemlékeztünk már arról, bogy 

a magyar népkormány minő reformokat  szán-
dékszik a közoktatás terén létesíteni. Az uj 
iakolajavaslatot a tanitószervezetek közös bi-
zottsága már le is tárgyalta. E szerint a kia-
dedovó, az elemi iskolák és a négy alsó közép-
iskolai osztály egy 8 osztályú elemiben len-
nének egyesitve. 

Az uj iskola tanulói már nem padokban 
ülnének, hanem nagy asztalok körül. Színes 
ironokat fognak  használni s a rendszeres irást 
csak a második osztályban kezdik, addig csak 
kézttgyesitó gyakorlatokat végeznek játéksze-
rekkel. 

Az eddigi tanrendszer egy sokszor megfol-
tozott ókonzervatív intézmény, melyet jogászok 
tákoltak össze irodai asztalok mellől. A köz-
oktatást kevéobbé az oktató személyzet, tehát 
nem a rátermett szakemberek irányították. A 
szakemberek csak arra voltak utalva, hogy 
végrehajtsák a rendeletek özönét, amelyekből 
bó termést hozott minden iskolai év. 

Gyökeres és tisztességes reformra  van 
szükség, mert a mostani oktatási rendszer a 
kényszermunka büntetésének jellegével bir s 
az elért eredményt összevetve azzal a vesződ-
séggel, amivel a tanulás a gyermekekre uézve 
jár, hasonlíthatatlanul keveset tud felmutatni 
az eddigi rendszer. 

Remélhetőleg az uj iskolareform  kevesebb 
súlyt fog  fektetni  a bürokráciára s a fontos 
szempont az lesz, hogy kevesebb veszódséggel 
több elméleti, különösen pedig gyakorlati tu-
dáshoz jusson a tanuló. 

Azt ÍB remélni lehet, bogy az iskola reformja 
a tanítani terv reformját  is magával fogja  hozni, 
mert az még nem minden, ha uj osztalyfel-
osztáet csinálunk és padok helyett asztalokat 
rakunk a szobába. 

(Jj szellem kell a régi helyébe. Ez lesz az 
igazi hasznos reform. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Apáthy István szabadonbocBátasa. 

A dési roman haditörvényszék több heti tár-
gyalás után szabadlábra helyezte Apathy István 
fokormánybiztost,  kire nem sikerült reábizo-
nyitani a bolseviki vadakat. 

— Majlath püspök varosunkban. Maj-
iáth Gusztáv Károly erdélyi püspök folyó  hó 
16-án városunkba érkezett. A főpásztor  az ia-
kolákat látogatta meg és bérmált. Ünnepélyes 
fogadás  nem volt. 

— Személyi hir. Fejér Hándor alispán 
több havi szabadság utan újból elfoglalta  hi-
vatalát. 

— 18 fok  hideg. Váratlanul az egész 
vármegyében nagy havazás volt, mely et szo-
katlanul erős hideg követett. A tegnap éjjel 
18°C. voit a hideg, ami március 21-en, tavasz 
első napján, meg Csikmegyeben is szokatlan. 

— MároiUB 15. Az idén a szabadsag ünne-
pét sem a varos, sem a varmegye nem ünne-
pelte meg. E napon el volt tiltva minden gyü-
lekezés és ünnepely. Igy hát a magyar sza-
badság ünnepe külsőleg nem jutott kifejezésre. 
Az emberek sziveikben ünnepeltek és a szent-
misén vettek részt. 

— Az uj 200 és 26 koronás bank 
jegyek elfogadasa.  Az utóbbi időben sürün 
fordul  eió, hogy a videkiek u 200 és 25 ko-
ronás bankjegyeket nem akarják elfogadni, 
holott azok eppeu olyan teljes értékűek, mint 
a többiek. A közönség tudomasára hozzuk, 
hogy ezeket a bankjegyeket mindenki teljes 
nevertékben elfogadni  köteles, meri ellenkezes 
eseten súlyos bümetes alá esik. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. Csík 
vármegye közigazgatási bizottaaga folyó  hó 
27-én dr. Györgypal Domokos kormánybiztos 
elnökletével rendes havi ülést tart. 

— Halalozas. Debitzky Mihály baróti 
gyógyszerész meghalt. Elhunytban Antal Jó-
zsef  törvényszéki elnök apósat gyászolja. 

— Adakozás. Dr. Györgypál Domokos 
kormánybiztos a rendelkezési alapból a hadi-
árvák javára 120 koronát adományozott. 

— Uj hivatali elnevezés. Dr. 'Szende 
Pál pénzügyminiszter az állami adóhivatal el-
nevezését „ á l l a m p é n z t á r " - r á változ-
tatta át. Az uj elnevezés oka az, bogy a hi-
vatalos érintkezésben a városi adóhivatalok 
és fogyasztási  adóhivatalok között sok zavar 
merült fel  B az állami adóhivatal elnevezés 
már régóta nem fejezi  ki azt a hivatást és 
hatáskört, amelyet az adóhivatalok a pénzügyi 
közigazgatás terén betöltöttek. Az elnevezéssel 
természetesen karöltve jár az uj állampénz-
tárak belszervezetének mélyreható reformja, 
amelyen most dolgoznak a pénzügyminiszté-
riumban. Ezután a pénztárosi éB ellenőri, va-
lamint a főnöki  teendő megbízáson fog  ala-
pulni és a pénzkezelést, amihez legfeljebb 
ügyesség és nem Bzakértelem kell, jövőben 
nem az állampénztárak főnökei  fogják  teljesí-
teni. Amint halljuk ezekért a reformokért  az 
adóhivatali tisztviselők éppen 30 esztendeje, 
hogy harcolnak, de a régi letűnt rendszer ezen 
közerdeken alapuló kívánságokat éa követelé-
seket sohasem tudta megérteni s mikor utolsó 
óráiban megértette, csupa kényelmi szempont-
ból és közönséges konzervativizmusból nem 
teljesítette. Ezzel a reformmal  a Bach-korszak 
egyik hivatala tűnik le s ad helyet a közön-
ség érdekeivel annyira össrenótt modem ál-
lampénztárnak. 

— Egyházi hírek, l'iiapök urunk Todor 
Imrét Csertéshondo:ról Áthelyezte Homoród-
remetére, Btjgözi Józsefet  Alcsócsernátonból 
Ozsdolára, MeBzáros Józsefet  Nagykászonból 
Alsócsernátonba; Ferenc Sándort kinevezte az 
onáliósitott Sepsibükkszád lelkészévé, Szőcs 
Albertet megbízta a nagykászoni, dr. Hollanda 
Jánost a gyergyóremetei plébánia vezetésével; 
Adorján Karo yt a bereczki hívek ideiglenes 
gondozásával. — Hohenlóbe Károly Egon her-
ceg, nagyszebeni föe^peres-plebános  plébániá-
járól lemondván és tanulmányai folytatására 
szabadságot nyervén, a státusi igazgatótanácsi 
választása alatt álló nagyszebenvárosi plebá 
niára Dobordán Károly segesvári fóesperes-
plebános egyhangúlag választatván meg, Püs-
pök urunk ót Nagyszeben be.városi plébánossá 
és Bzeben—fogaraei  főqpperessé,  helyébe pe-
dig Lázár Bela szentszéki tanácsos nagyszebeni 
ideiglenes administratori segesvári plébánossá 
s küküllői fóesperessé  nevezte ki. Alespare 
sekké neveztettek Lőrinc Sándor szászl'enesi 
és Múrza István erzsébetvárosi latin szertárt, 
plébános, ki egyúttal esperes kerületi tan-
felügyelő  is lett. Jellman Gyula t. tábori lel-
kész e foglalta  újra a kudzsiri plébániát. — 
Bochkor László Erzsébetbanyára, Kovács Li 
jos Olahlaposra nyert küidetest Sorbán József 
a 82 ik szekely gyalogezred volt katonai lel-
késze olasz fogságba  esett b jelenleg Elba 
szigetén tartózkodik Vorto-Ferraio városkában 
ugyanabban az épületben, melyben annak ide-
jen I. Ntpoleont internálták. — Segédlelké-
szek: Radványi Józsefet  Nagyszebenbe, Nagy 
Jánost Csik-Nagyboldogasszonyra nevezte ki 
Püspök urunk, Tamási Ignácot Nagyboldog-
asszonyról áthelyezte Kézdiszentlélekre. Nyug-
díjazás: Nyugdíjba bocsátásukat kértek es 
megnyerték Balogh Ignác Bzárazpataki ós Ba-
lOgh Lajos gyergyótölgyesi plébánosok, eddigi 
hosszas éB lelkiismeretes szolgálatuk teljeB 
elismerése mellett. 

— Április hó 1-én óletbelep a nyári 
időszámítás. Mint illetékes helyről értesü-
lünk, az idén kor&bban kezdik el a nyári Idő-
Bzámitást, mint tavaly. Április hó 1-én éjfél-
kor fogják  az órákat előre igazítani és Bzem-
ben a tavalyi szeptember 15 ikevel, csak szep-
tember végén térnek vissza a rendes időszá-
mításra. Hogy az erdélyrészi megszál.ott terü-
leteken ez az uj időszámítás életbe fog  e lépni, 
még nem tudjul*. 

— Pénzügyi kinevezések. A magyar 
népköztársaság pénzügyminisztere az állami 
tisztviselők státusrendezése során kinevezte: 
az V-ik fizetési  osztályba Schuster Olivér pü. 
fótanác80s  p4nzügyigazgatót, miniszteri taná-
csossá; a VII-ik fizetési  osztályba Ferenczi 
Győző adóhlv. pénztárost állampénztári főta-
nácsossá, Nagy János számtanácsost II. oszt 
főszámtanácsoBsá;  a VIII ik flzetéBl  osztályba 
dr. Daczó Mózes pü. segédtitkárt titkárrá, 
Farkas Imre és Kóltn József  számvizagálókat 
Hzáintanácsosokká, Ambrus DéneB adóhivatali 
főtisztet,  Weger János ellenőrt éa a harctéren 

eltűnt Gál Sándor főtisztet  állampénztári ta-
nácsosokká, Ruzsics Lajos főldadónyllvántar-
tási biztos-segédtitkárt titkárrá; a IX-ik fize-
tési osztályba Demuth Sándor számellenőrt 
számtanácsosi elm- és jelleggel számvizsgá-
lóvá, dr. Szörtsey László és Sztojka Miklós 
fogalmazókat  pü. Begédtitkárokká, Kováts 
Jenő és Orbán Mihály áll. adóhivatali tiszte-
ket állampénztári főtisztekké,  Benkő Jakab, 
Lukác?ffy  Kristóf  és Lakatos Izra szám-
ellenőröket számvizfigálókká;  a X-ik fizetési 
osztályba Thiry János éB Szántó Ábrahám 
számtiszteket számellenőrökké éB végül a 
Xl-ik fizetési  osztályba Nagy Ödön adóhivatali 
gyakornokot, állampénztári ÍI. oszt. tisztté. K 
kinevezések a csikvármegyei pénzügyigazgatás 
kiváló éB érdemea tisztviselőit érték. 

— Összeírják az állatállományt A 
nagyszebeni kormányzótanács határozata foly-
tán az egész megszállott Erdélyben rövidesen 
összeírják az állatállományt. Ha a szám pon-
tosan meg lesz állapítva, ugy az egész állat-
állomány öt százalékát rekvirálni fogják  u 
közellátás részére. Az ily módou felhajtott 
marhák közvetlenül kerülnek kimérés alá, 
maximált árban s nem engedhetők semmi 
körülmények közt sem át a lánckereskedelem-
nek éa a közvetítők is teljesen ki lesznek zárva. 

— Áprilisra meg lesz a végleges 
béke. Wilson elnök Európába való behajó-
zása előtt azt a nyilatkozatot tette, hogy a 
békekonferencia  tárgyalásai annyira előre ha-
ladtak már, hogy csak igen kis ellentéteket 
kell még elsimitani ós hogy április végére alá-
lesz irva már a végleges béke. A békekonfe-
renciának az a célja, hogy olyan békefeltéte 
leket állapítson meg, amelyek a központi ha-
talmakat ne kényszerítsék ujabb háborúba éB 
bogy egy ilyen rettenetes világégés örökre 
lehetetlenné legyen téve. 

— Uj magyar postabélyegek. A köz-
társasági uj bélyegek elkészültek és forga-
lomba is hozattak már. A bélyegek a régiek-
től csak a feliratban  különböznek, amelyek 
most „Magyar Népköztársaság' feliratot  viselik. 

— Az örmények követelései a béke-
kongresszuson. Pariai jelentés szerint AZ 
örmény nemzeti tanács, mely még 1918. má-
jusában kiáltotta ki Örményország független-
ségét, megteremtette az örménykormányt ós 
parlamentet, arra kéri a nagy hatalmakat, hogy 
őket ÍB hívják meg a békekonferenciára.  Az 
örmény köztársaság hatezer négyszögkilómé-
ter területen kétazázezer emberből áll, benne 
30—40 ezer főből  áiló hadsereggel. Arra is 
hivatkoznak, hogy a háború kezdete óta a 
törökök ellen harcoltak az antant oldalán. 

— Zar alá veszik a nagy bankbeté-
teket. A kis betétek ezabadon maradnak. Az 
osztrák kormány néhány nap előtt zárlat alá 
vette az összes bankbetéteket. A budapesti 
bankok kívánták, hogy ez Magyarországon is 
történjék meg. De kérték azt is, hogy az olyan 
formában  történjék, hogy a közönség körében 
megnyugvást keltsen, nehogy az emberek min-
den alap nélkül megrohanják a bankokat és 
indokolatlan félelmükben  kivegyék betéteiket. 
A kormány akceptálta a bankok álláspontját 
és ennek megfelelően  a mai napon bocsátja 
ki a hivatalod lap rendkívüli számában a be-
tétzárlat rendeletet, mely azonban a kis tőké-
ket teljesen szabadon hagyja és a nagy tő-
kékből ÍB esetről-esetre mindig megadja a 
kormány a feloldáBt. 

— A béke hajnala. A ruházati cikkek 
árainak esése már jelentkezik. Egy brassói 
lakós tegnap érkezett meg Bécsből, aki otían 
a következő cikkeket vasarolta és hozta ma-
gával : 3 drb. jó férfiinget  á 14 K, ti pár jó-
minóségtt kötött női harisn>ut á 12 K, éa egy-
pár erős férficipói  90 K árban. Reméljük hogy 
nálunk is, amint a küiföldi  behozatal' meg-
kezdődik, megjelenik a galamb az olajággal. 

— A románok lefoglalták  az állami 
javakat. A nagyszebeni román kormányzó 
tanacs „dekretumoi" adott ki, amely ben 1918. 
december hó 1-től kezdve minden olyan intéz-
kedést, mely az állami javak elidegenitéso 
tárgyában történt, semmisnek jelent ki. Akik 
ilyen állami ingót vagy ingatlant 1918. októ 
ber 18-tól november 30 lg terjedő időben vá 
sároltak, vagy erre jogot szoroztak, tartoznak 
a romáu kormányzótanácsnak 60 napon bolül 
bejelenteni. 
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— Egén hajórajokkal indult meg 

»i élelem Amerikából Európába. Az 
amerikai élelmiazer-Bzállitmányok hajói szaka-
datlanul járnak az Óceánon. Március 4 én 
egyszerre négy amerikai kikötőből indultak 
el hajók hármas és négyes csoportokban. A 
hajókat még mindig cirkálók kisérik. Egyedül 
Lengyelország részére 17 ezer tonna élelem 
érkezik a napokban Danzigba, melyet külön 
vonatok visznek Varsóba, hogy ellássák éle-
lemmel a lengyel lakósságot. Jelenleg 50 ezer 
tonna élelmiszer van útban Európa felé. 

_ Minden héten aj szenzáoiós mű-
sor. A csikszeredai „EDISON" mozgÓBzinház-
ban, folyó  évi március hó 23 án d. u. 5- éB 
este 7 órai kezdettel bemutatásra kerül 
„ÉLNKD KELL ÉRTEM' rendkívül érdekfe-
szítő 4 felvonásos  d e t e k t i v dráma, a 
műsor kiegészítő része lesz .AZ ÚJSZÜLÖTT 
APA", végtelen mulattatós vígjáték. 

Megnyilt a világposta közlekedés. 
Február 26-ától kezdve megszűntek a nem-
zetek közti posta határok, amelyeket a háború 
létesített. Mától kezdve küldhetők tehát nyilt 
levelek, levelezőlapok, hírlapok, nyomtatványok 
áruminták Franciaországba, Ang'iába, Itáliába, 
Görögországba, Svájcba, Spanyolországba, Por 
tugáli&ba, Hollandiába, Dániába, Svédországba, 
Norvégiába, Japánba, Kínába ós Amerikába. 
Ajánlott leveleket a béketárgyalás befejezéseig 
csak a feladó  kockázatára vesznek fel.  A le-
velezés nyelve francia,  angol vagy olasz lehet. 

— Megszűnt a gazdasági blokád Ma-
gyarország ellen. A nagyhatalmak tizeB 
bizottsága elhatározta, hogy Ausztria é* Ma-
gyarországra nézve megszünteti a blokádot 
és azonnal gondoskodni fog  a volt monarchia 
népeinek közvetlen élelmezésről. Az élelmi-
szerszállltmányokat a fiumei  ós trieszti kikö-
tőn át fogják  irányítani. Az élelmiszerszállítás 
ügyét Hoover vezeti. Hoover a szövetségesek 
tanácsa előtt kijelentette, hogyha a Fiume és 
Trieszt elleni blokádot megszüntetik, ah kor 
garantálja, hogy elegendő élelmiszert büldhet 
a monarchiába. A trieszti és fiumei  raktárak-
ban — hir szerint — 80 000 tonna élelmiszer 
van felhalmozva,  amelyek azonban Hoover 
rendelkezésére állanak, hogy munkáját nyom-
ban megkezdhesse. 

Szerkesztői üzenetek. 
Üzenet. Kéziratát csak most vettük kéz-

hez. Sajnálatunkra csak átdolgozás után kö-
zölhetnék. 

Dr. HAJNÓD GÁBOR ORVOS 

320—1919. k. i. 
Hirdetmény. 

Csikszentlélek község képviselőtesiü 
lete közhirré teszi, miszerint n község 
tulajdonát képező vadászterület 1919. 
évi máreius hó 27-én délelőtt 11 
órakor a községházánál tartandó nyil-
vános árverésen haszonbérbe fog 
adatni. 

Árverési feltétel  a körjegyzöi irodá-
ban a hivatalos óra alatt megtekinthető. 

Csikszentlélek, 1919. évi márc us hó 
13-án. 
KovácsEndresk., Nagy Gyárfás  ak., 

körjegyző. biró. 

Sz. 96—1919. 
Árverési hirdetmény. 

A csikmadarasi róm. kath. templom 
tulajdonát képező 166 hold 400 G-öl 
területű „Térkő" nevü erdei kaszáló 
1919. évi fütermése,  1919. évi 
április hó 2 án délután 2 órakor kez-
dódóieg, a csikmadarasi emeletes isko-
lánál elárvereztetik. 

Árverezni szándékozók kötelesek 200 
koronát árverezés előtt az elnökségnél 
kötelező összegül letenni. 

A feltételek  a csikmadarasi róm. 
kath. plébánián betekinthetők. 

Csikmadaras, 1919. március hó 1 én. 
Balló János, 

3-:! alesperes-plebános. 

Hirdetmény. 
Alulírott közbirtokosság elnöksége 

közhirré teszi, hogy a birtokosság tulaj-
donát képező Csipkés és Királykút 
nevü havasai t 1919. évi március 
hó 31-én délelőtt 8 órakor Karczfal-
ván a községházánál tartandó nyilvános 
árverésen egy évi időtartamra a 
legtöbbet ígérő árverezőnek haszon-
bérbe adja. 

Árverési feltételek  a közbirtokosság 
elnökségénél megtudhatók. 

Karcfalva,  1919. évi márciuB hó 10. 
Potovszky Ferenc, Gidró Alajos, 

birt. jegyző. i -2 birt. elnök. 

Á s v e j t é s i M c d a t a e a y . 
Várdotfalva  község tulajdonát ké-

pező Furtlna és Tóhavas nevü 
havasi legelők 1919. évi március 
hó 28 án délelőtt 10 órakor megtar-
tandó nyilvános árverésen egy évre 
azonnali készpénzfizetés  mellett Várdot-
falva  községházánál haszonbérbe 
adatnak. Árverési feltételek  fenti  köz-
ségházánál bármikor megtekinthetők. 

Várdotfalva,  1919. március hó 10. 
Márkos Sándor, Ferencz Imre, 

s. jegyző. 2-2 k. biró. 

Csíkszeredában a Lukács Juliska-
féle  házban megkezdette, 

ftondalt  4. a. f - i l«  d. m. 8 - 4 . 
1 - 2 

ÉRTESÍTÉS. 
Pál Gábor nyugalmazott flHnHni  1 

folyó  hó 3 0 án délután 2 óra-
kor Várdotfalva  községházánál 

ÖNKÉNTES ÁRVERÉSEN ELADJA 
a -"7-ó.xd.otfalvi  2 a . a t 0 . r o a a . 

NAGYBÜKK ALATTI INGATLANAIT 
és a csiktaploczai határon 
Kovács János rendőrkapitány 
lakházával átellenben fekvő 

" b e l s ő s é g e t . 
Eladó! Egy darab 4-es 
GŐZOSÉPLÖGÉP. 
aixa alclad.óHi'^ratal'baxx. 

• « • • s á s t M r & « t » £ » y . 
Szén-péteregyházmegye elöljárósága 

ezennel közhirré teszi, hogy a tulajdo-
nát képező Rakottyás havasi, Prelukács 
havasi és Nagyhavassarki legelőjét, 
Etetökertet és a László Pál által birt 
belsőséget folyó  évi április hó 
22 én délután 2 órakor Csiksomlyón, 
az Egyházmegye irodájában, azonnali 
készpénz lefizetése  mellett, árverezés ut-
ján egy, esetleg három évre bérbe 
adja. 

Árverezni szándékozók a kikiáltási 
ár 10 százalékát kötelesek k fizetni. 

Csiksomlyó, 1919. évi március hó 15. 
Bálint Lajos, 

1—3 főesp.  elnök. 
Sz. 1852-1919. »i. 

-Áx-<7-®róBl la . ixd .e toaéxiy-
A csikszeredai vármegyeház kibővítési építkezés-

nél fennmaradt  haszuálatlau I. szelvényű vasgerenda-
t art ók a hadviselés által tűzkárt szenvedett és épü-
leteit újraépíteni szándékozók között folyó  évi már-
olua hó 91-ón a vármegyeháa épületében délelőtt 
10 ó n k o r nyi lvános asóbeli árverésen claJptnuk. 

A/. eladásra kerülő vasgerendatartóka következők : 
I. 1 dr>> 26 szelvényű 6 90 in. lioss/.u 
2. 1 
3. I 
4. 1 
5. 12 
0. 1 
7. 12' 
8. 2 
9. 10 

10. 1 
11. 1 

2 > 
20 
18 
16 
15 
14 
13 
10 
10 
10 

7.20 
6.70 
1.30 
250 
2 62 
2.50 
2.G0 
2.90 
1.80 
0.83 „ 

Szám: 377—1919. vt. 2-2 

Árreséofi  Mi&etatéa?. 
Csíkszereda város tanácsa közhirré 

teszi, hogy a város tulajdonát képező 
.Dávid Péter-féle  beltelken Ap&ffi  Mihály-
utca 18. szám alatt levő faházanyaga 
folyó  hó 24-én délelőtt 10 órakor a 
városgazda hivatalos helyiségében ár-
verés utján a legtöbbet ígérőnek azon-
nali készpénzfizetés  kötelezettség mel-
lett el fog  adatni. 

Csikszereda, 1919. évi március 8-án. 
A városi tanács: 

Dr. Márton sk., Dr. Ujfalusi  sk., 
főjegyző.  polgármester. 

jgiBiBffliEmiBMBmiBmiaania 

FAJBOROK 1 
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 bccses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

4 6 -

Mluden árverező hatósági bizonyítvánnyal iga-
zolni tartozik, hogy a hadviselés folytán  epületei 
leégtek. Kgy-egy árverezőnek csak annyi darab v»s-
gerendatarío adható el, amennyire saját epületeméi 
ténvlez szüksége van. , , , . . . 

Kikiáltási Ár kilogrammonként 50 (ötven) hl er 
l é s ezen áron alul nem adatnak el. Fizetendő suly-
i ként lemérés mellőzésével az elméleti suly allapit-
I tailk meg. A vételár készpénzben azonnal lefizetendő 

és a megvásárolt vasgerendatartók azonnal átveen-
1 dők éa elszállltandók. 
I Csíkszereda, 1919. évi március hó 10-éu. 

F e j é r Bándor , alispán. 

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

Veress Eleknél, Csíkszeredában. 
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Felhívás. 
A Székely Népbank részvénytársasági 

Csikszentmártonban 1919. évi február 
27-én tartott közgyűlésében hozott ha-
tározata folytán  egyesült az Alcsiki, 
Bank részvénytársasággal, ennélfogva 
a ker. törv. 202 ós köv. §§-ai értelmé-
ben felhivatnak  a Székely Népbank 
részvénytársaság hitelezői, hogy köve-
teléseiket a fenti  törvényszakaszban irt 
jogkövetkezmények mellett éa határ-
időben akár a Székely Népbank, akár 
az Alcsiki Bank részvénytársaságnál 
Csikszentmártonban jelentsék be. 

A Székely Népbank Részvény-
á r társaság igazgatósága. 

Értesítés! 
0 7 a L o | w Dpfí  erdélyrésxl botorepár r. I. 
OZÖKciy Bö noll 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 helyisegeben 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  4— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

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 csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi építési anyagraktáraiból. 

34-

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

eatVtt-. Dohány 
B u d a P « 9 ^ e , o n 32 

n-u- 84 
-40-

Árverési hirdetmény. 
• a i k M r m f i n  â U I O I k u y t M t k i f t i i 

ö s s z e s i n g a t l a n o k 
• B k ^ t M i i f M M  a t i i a u a l á m k » l 7 « k o a k U t e a 
kSMéfffcfcritmál  ftl  i « 0 M k t M I . 

Csikszentmiklóson 1010. mároius 24 én délelőtt 0 órától 
Osikdelnén 25 én 0 
Osikvacsárcsiban 27 én 9 „ 
Osikcsicsóban 29-ón 0 
Osikszép vízen 31-én 9 . 
Gsikszentmihályon „ április 3-án 9 o 

A Csiktaploczai határban levő ingatlanok Csikosiosó községházá-
nál 1010. évi mároius.hó 20-én délelőtt 9 órakor lesznek elárverezve. 

Árverési feltételek  az árverés napján lesznek közzétéve. 

Az örökösök. 

! 
Az Udvarhelymegyei Fatermelő Részvénytársaság 
l ö v é t e i búkke rde j ében (a régi festókmalomnál) 

egy szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy ürméter 1 méteres bilkk hasáb tilzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  . . . 7 korona 

Venni széndékozók bárcát Jakab Gyulánál Csikszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a lövéte i festékmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELYME^yEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
17— 

Hirdetmény. 
Karczfalva  község tulajdonát képező 

község korosmája a piactéren már-
cius hó 30 án a községházánál egy-
másután következő 5 évre nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Feltételek a községi jegyzőnél meg 
tudhatók. 

Karczfalva,  1919. évi március 3-án. 
Qidró Alajos, Potovszky Fereno, 

k. biró. 3-3 k. jegyző. 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály- aorejáiélíu főárusitója^ 

Üzletköre: 
Pénzbetétek i t v é l e l e h e t é t l k ö n y v « e s k é r e és folyószámlára  előnyös Jeltételek mellett. 
l ^ r i l p Q Í i n n k - 'o'yósltAea váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztéaes (annultiíos) lelíélo*-
XV U11/oUliU K kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi Időtartamra. KereeMttiiek •lfaLte  fel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. ^ 

Előlegeket n y u ^ é^P^P110*™ mérsékelt kam t̂ mellptt. 

Zálogkölcsönöket folyósU  "rany * WDSl 

Értékpapírok  V é t e l e é s e l a d á s a m i l l d e n k<?r a pontos napi áríalyajpop.. 

Tőzsdei megbízások í̂  meiieV bQdwí8t4 ̂ ukiŝ m«tepi4WAubt 
Szelvények 
Külföldi  pénznemek és ércpénzek t ^ r t ^ ^ J Ü ^ ' 

, , , PontpAnaftHAr/WywWjköaveUU. 

V agyonkezeles  meg4rzését és 3zakszerQ ke-
Minden pénzügyi- és tőzsdei k ênW^C ŝaf8 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték fdeHönwitóía 
foglalkozik  osztálysorsiegyek eladásával. 
h a ! Ü k Ö l 0 8 f l n  k ö t y ^ é k vétkét és eladfeát  előnyös feltételek 

mellett közvetít., azokra olesó kamatig a l ^ j n ^ á ^ e i t e o i » ^ 
szelvényeit köUségmttteüJt.boiéUítu 3 r _ 

( E l o - d - ó t-u.2Ü.f@L é s f a s z é n . I 
Av TTHnarliAlvmairaai Vafa rma lA  P Áfl«irónirtllraMáír  • 

Kyessstatt Vékér fc,  kSayvoyonuléjáhsa, (feltaaraUbaT 




