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Vakar h. könyv- é . papi rkereskedé .e Csíkszereda, FELELŐS SZERKESZTŐ: Blőfiietó.l  ár : Egész évre 16 kor. (Külföldre  20 K) 
hova a lap szellemi részét illető minden köziemén^ KOHÁNYI GYULA F é l é v r e 8 kor- N e K y e d é v r e 4 kor-
ralamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. . - - Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n BBámlttatnak 

• Telefon  hívószám 20. = Laptulajdonos: VAKAR L. Eósiratok nem adatnak vissia. 

A jÖVÖ Csíkszeredájáról. képpen azoknak helyes korrektivumára Míg az első talán hónapok, talán 
- saját tudósítónktól. - s az építési tervek, költségelőirányza- egy év munkája; addig a második év-

Munkatársunk abból az alkalomból, t o k . é s építőanyag szükségletek statisz- tizedek munkája, 
hogy dr. Ugrón Gábor királybiztos az ükájára van szttkség. Az első periódus tartalommal való 
erdelyi vármegyék rekonstrukciójának fontos  és mindenesetre helyes megtöltése kizárólag állami feladatot 
munkájában dr. Vákár P. Arthurt je- megértéssel jól megoldható problema képez, bár a társadalom is igyekezett 
lentős szereppel bizta meg, kérdést in- az> h o Sy a kisebb birtokosok, gazdái- kivenni részét s talán — sajnos — Er-
tézett hozza B Ő Csíkszereda jövőjére k°dók s általában azok, akik a nagyobb dély volt az, ahol a társadalom nem 
vonatkozólag az alábbi nyilatkozatot építési költséget járulékaikból és más volt oly mérvben adakozó, mint amilyen 
t e t t e < megoldási tervek szerint hordozni nem nagy mérvtl volt az Erdélyt, Erdély ma-

Amit dr. Ügron Gábor királyi biztos t u d í á k > hogy azok miképpen jussanak gyarságát s különösen a székelységet 
a Magyarország munkatársa előtt nyilat- hajlékhoz? IM a város érdeke és a ért romlás. 
kozott az erdelyi rekonstrukcióra vo- m e 6 é r t ó s dominálja a helyzetet s e té- Jövendő Erdélyért állam és társa-
natkozólag, az csak megnyugtathat min- r e n a z o k t e szne k a közügynek szol- dalom s általában mindazon tényezők 
denkú, hogy Ugrón Gábor kezében Er- g* l a t o í> akik felvilágosítják  polgártár- részt vesznek, amelyek felfogják  egy 
dély sorsa jó helyen van. Ahhoz a nyi- a a i k a t 8 ^alános elvvé teszik, hogy erős, egy indusztrializált, egy gazda-
latkozaihoz semmit sem kell hozzáfűzni  Csíkszereda csak a közmegértésen és sági tőkét képező és képviselő Erdély 
s abból elvenni egy jotányit sem lehet. a köicsönös áldozathozatalokon keresz- fontosságát. 
Hogy én a „jövő Csíkszeredájáról" szó- l ü l l e h e t e W szépen fejlődő,  kultur- A kicsinyes konzervativizmus véres 
lok ezt csak azért teszem, mert éppen központ. áldozatokat követelt tőlünk s e kicsi-
királybiztos ur Őnagyméltóságának meg- Az építőanyag szükséglet nagy és nyes konzervativizmus kell óva intő 
bízásából részt veszek abban a mun terhes gondját tetemeB részben Tolnay mementónk legyen, 
kában, amely a jövő Erdélyt kiépíteni Lajos dr. főispán  ur vette vállaira s e Az állam élete örök és erejenagy, 
van hivatva s így termeszetes, hogy tekintetben sikerült sok olyan kérdés de nem kiaknázhatatlan. 
legjobban szenvedbtt szülövármegyem tisztázása, ami által az építési tervek Helyes államgazdálkodást akkor foly-
Borsa szivemen fekszik.  elkészítése napján már az építés isza- tatunk, ha egymás alá és fölé  rendel-

Csíkszeredán légig menni keserű vartalannl megkezdhető. jük a ható erőket, hanem ha egymás 
érzések nélkül neU lehet, Szépvizről, Hiaba, sok jelszó megőrlődött, tul- mellé állítjuk s a lehetőségek okos mér-
Madeíalváról, Tölgyesről s a többi sokat élte önmagát, így az is, hogy ,a pénz legeléséböl képezzük ki alkotásainkat, 
szenvedett községekről levenni az in- kormanyozza a világot". Nem a pénz, Az erdélyi királyi biztosság, Erdély 
tenziv gondoskodás kezét, nem lehet, hanem az anyag s jelen esetben az belső értékehez méltó koncepciók össze-
Nemcsak nem lehot, de nem is szabad, ép í tőanyag . Örömmel vettem, hogy hozásán láradoz s dr. Ugrón Gábor ki-
mert helyes gazdasági rend csak ott ez irányban propozicióim ugy főispán  rálybiztos akkor, amikor az Erdelyi Szö-
képzelhetó el, ahc 1 a keservek gyűjtő- urnái, mint Bartha vezérkari alezredes- vetuég által lerakott talajon az alkotan-
áliomásai megszül [tettetnek. n é l meghallgatásra találtak s igy a fa  dókat egyéni képességeinek értékes 

Csíkszereda csodás n y u g a l o m m a l szükséglet, a tégla, az építési kő, mész, patinájával bevonva „ E r d é l y l y e l 
viselte idáig mártiriumát s ha még tü- homok, vas s szükséges időben a bá- E r d é l y é r t " akar dolgozni, akkor 
relmet és jóindulatot kell kérnünk, ezt dog, üveg és a szükséges fedőanyag  ezzel már is a biztos utat mutatja s a 
csak azért tesszüL mert a nagy elren- rendelkezésre áll. biztos jövő zálogát adja kezünkbe, 
deződós időt s igf  türelmet kíván. S e tekintetben helyes voltUjfalusi  Egyebekben, ha a viszonyok meg-

A jóindulatra I és megértésre azért polgármester és a város képviselőtes- engedik én éjjel-nappal, testtel-lélekkel 
van szükség, hogy azon kérdések, me- tületének azon határozata, hogy épít- állok amellett a munka mellett, amelyet 
lyek egy fej'lődő|  városnál a köztekin- kezési tilalmat állítottak fel,  hogy az az erdélyi királyi biztosság folytat  Er-
tetek előtérbe totását követelik, jóin- anyagok az általános cél érdekében le- délyért s benne a jövő Csíkszeredájáért. 
dulattal és flgyeíemmel  kezeltessenek, gyének felhasználhatók.  Pó cél termé-

A város polgársága teljes bizodal- szelesen az volt, hogy a város rendezés . |,K?all#alma™t+al# haiai 
mát helyezte fáradhatatlan  főispánjába  hátrányosan ne befolyásoltassák.  « RUídiRdiiiKUUUcm Udjdi. 
B ennek a bizalomnak előlegezését ké- A város polgársága már most helye- - saját tudósítónktól. -
rik mindazok, akik a „jövő Csiksze- Ben cselekszik, ha a romhalmazok közül Csíkszereda, májas 1. 
redájának" megteremtésén dolgoznak, az értékes építő anyagot, téglát, követ, Hogy a magyar közalkalmazottak helyzete 
Helyi szervek éB külső tényezők egy- homokot összeszedi, elrendezi s az milyen sanyarú, arról felesleges  beszélni, any-
aránt. enyészettől megóvja. „yj r a t u ( j j a mind6nki s hogy mégis mindenütt 

Való, igaz, hogy a szabályozási ter- Jóságos királyunk gondoskodása kül- és mindig utcán, sajtóban és családban csak 
vek és építési tervek a tél folyamán  dötte Ugrón Gábort Erdély rekonstruá erről beszélnek, ez legjobb bizonyítéka annak, 
lettek volna elkészítendők, de a város lására s a királyi szándék egész em- hogy a segítség szüksége elérkezett arra az 
minden lakója tudja, hogy mig munka- bert talált Ugrón Gáborban. utolsó pontra, ahol ha vissza nem tartják, az 
erőkkel nem is rendelkeztek kellő he- Munkája két periódusra oszlik. Az egész tisztviselői kart a csőd mélyébe zuha-
lyeken, másrészt olyan bizonytalanság első, az oláh invázió által okozott ká- nás veszélye fenyegeti.  S ha ez igy van or-
uralkodott az egész vonalon, hogy az rok megtérítése, a gazdasági destrukció szágszerte, — mit mondjanak akkor a Csík-
kihatását még egy ilyen, alapjában nem megszüntetése, a tűzhelyek megterem- vármegyei közalkalmazottak, akik — Három-
nagy jelentőségű ügynél is éreztette. tése s általában a jogos panaszok meg- székvármegyei társaikkal együtt — még a 

A szabályozási tervek nagy voná- szüntetése. mai nap ls a katonai megszállással járó összes 
sokban meg is volnának s tulajdon- A másik periódus Erdély jövője I nyomoruségokat is kénytelenek szenvedni, s 



. oldal. l a p o k 
1 Biám. 

— s ha lehet még a nyomorúságnak is a felső-
fokon  feliil  túlzó, foka,  — mit szóljanak a 
CBikszeredaiak, akik immár több mint egy év 
óta egy leégett város romhalmaza között 
kénytelenek egyéb, többi társaikkal közöB 
nyomoruságaikat viselni ? ! • 

Csoda-e, ha ilyen körülmények közt ter-
mékeny talajra talált az a felhivás,  amelyet 
lapunk mult számában közöltünk s amely áp-
rilis 28-ikának d. e. 11 órájára értekezletre 
hivta össze egéBZ Csikvármegye közalkalma-
zottait a megállapított kársegélyek felemelése 
és a napidijszerü rendk viili segélyek továbbra 
is leendő folyósításának  érdekében. S csoda 
volna-e, ha a tényleges helyzet s a lelkeket 
megülő elkeseredés olyan dolgokra ragadtatta 
volna az ország szellemi proletárjainak ezt a 
legszerencsétlenebb csoportját, amely túlmegy 
vala azokon a határokon, amelyeket a bárány-
türelmü közalkalmazottaktól már a társada-
lomnak minden más rétege megszokott ? 1 

S ime ez a tisztviselői kar egy moccanás, 
egy oktáványi zúgás nélkül, teljes méltóság-
gal viselte magát, pedig teljesen megtöltötte 
megjelent tagjaival a vármegyeház nagytermét. 
Méltósággal, egyedül közismert helyzetére, kö-
veteléseinek jogosságára hivatkozva, állapította 
meg, hogy abból, amire a kormányok eddigi 
tényei és Ígéretei alapján ez időszerint kilá-
tása lehet, helyzetét elviselhetővé tenni kép-
telen, tehát a segítség nyújtás Bzándékával 
jövő uj kormánytól nemcsak Ígéreteket, ha-
nem tényeket vár, hiszen ha tőle joggal kö-
vetelik a munkát, ó viszont joggal követelheti 
meg munkaadójától a megélhetés és a társa-
dalomban való elhelyezkedés lehetőségének 
biztosítását. 

Az értekezletről szóló részletes tudósítá-
sunk itt következik: 

A közalkalmazottak kár 
segélye és napidija. 

Már d. e. 11 óra előtt sürü tömegekben 
hullámzott a tisztviselői kar a vármegyeház 
előtt elvonuló aszfalton  s mikor a kir. tör 
vényBzék épületéből a bíróság tagjai Antal 
József  kir. törvényszéki, elnök, Welmann Samu 
kir. ügyész és Veress Árpád kir. járásbiró ve-
zetésével bevonultak a vármegyeház kapuján, 
a város minden rangú és rendű közalkalma-
zottai azonnal megtöltötték a termet. 

Ott voltak : Fejér öándor alispán, Anta' 
József  törvsz. elnök, Schuster Olivér p. ü. ig < 
dr. Ujfalusi  Jenő polgármester, dr. Fodor Antul 
kir. közjegyző, Szász Lajos vm. főjegyző,  Ko-
hányi Gyula kir. tanfelügyelő,  dr. Veress Sán-
dor m. főorvos,  Nagy Jáhos számv. főnök,  Fe-
renczi Győző adéhiv. pénztáros, Ferenczi Dé-
nes gyergyószentmiklósi adóhivatalnok, Zsögfin 
Zoltán tank. int. tanár, Wagner Sándor fgm. 
tanár, Szemere László gyergyószentmiklósi 
szolgabíró, Kajtsa József  áll. isk. íg.-tanitó, 
dr. Györgypál Domokos vm. t. főügyész,  Cseh 
István kmb.-igazgató, Botár Béla árvsz. ülnök, 
Szántó Albert mérnök, Váradi Zsigmond pt. 
főnök,  László G., Veress Árpád, Domokos Sán-
dor, dr. Fejér Sándor, dr. VitoB Pál, Sztojka 
Miklós, Fülöp Alajos, dr. Fejér György, Mihály 
Lajos, Kovács Árpád alj., Welmann Samu 
László Géza, Wéger János, Eröss József, 
Ambruss Dénes, CsiBzér Károly, Farkas Imre, 
Demény Ferenc tábl. biró, Bocskor Antal, 
Kolin József,  Becze Gábor, P/ill Ignác, Nagy 
Ödön, Bálint Károly, Szobodeczky B. Aladár, 
dr. György Gábor, Csibi Károly, dr. Márton 
László, György Ignác, Kuna Dénes, Ferenczi 
Henrik, Böjthi Gábor, Benkő Jakab, Bartha 
János, Dávid Elek, Molnár JánoB, Báthori N., 
Nagy István, Sprencz György, Dávid István, 
öBBzes postaszolgák, stb. 

Az elnöki emelvényen Antal József  kir. 
törvényszéki elnök és Fejér Sándor alispán, 
továbbá Schuszter Olivér kir. pénzügyigazgató 
és Wagner Sándor r. kath. főgimn.  tanár fog-
laltak helyet. Antal József  üdvözölve a meg-

leqteket, röviden ismertette az értekezlet 

célját s kérte a megjelenteket, hogy annak 
vezetésére elnököt és jegyzőt válasszon. Az 
értekezlet elnökké közfelkiáltással  Antal Jó-
zsefet,  jegyzővé Kovács Jenő kir. adótisztet 
választotta meg. Elnök megköszönve a bizal-
mat,, bejelentette, hogy az értekezlet tárgyá-
nak előadására Wagner Sándort kérte fel,  ki 
a közalkalmazottak kívánságát már memoran-
dumba is foglalta  s felkérte  őt annak felol-
vasására. 

Wagner Sándor az egész értekezlet zajos 
helyeslése és többször nyilvánított tetszes-
nyilatkozatai között olvasta fel  a memorandu-
mot, amelyet, miután azt általánosságban az 
értekezlet egyhangúlag elfogadta  a végleges 
szövegezés végett egy Antal József  elnökből, 
az előadóból és Kohányi Gyula kir. tanfel-
ügyelóból alakított bizottságnak adta ki s 
amelyet az értekezlet jegyzőkönyve kapcsau 
küldöttBég fog  Tolnay Lajos főispánnak  a kor-
mányhoz juttatás végett átadni, a következő 
számunkban közöljük végleges szövegében. 

A memorandum elfogadásával  az értekez-
let feladatát  megoldottnak tekintvén, azt, mint 
ilyet befejezettnek  nyilvánította az elnök. 

Általános tisztviselői 
panaszok. 

Minthogy azonban az ország tisztviselői 
kara a tisztviselők egyetemét érdeklő kérdé-
sekben szerte az országban gyűléseket tart és 
állást foglal  mostanában, elnök előterjeszti, 
hogy felhasználja  azt a kedvező pillanatot, 
hogy a csikvármegyei tisztviselői kar ez idő-
szerint együtt tanácskozbatik, szükségesnek és 
célszerűnek látja, hogy ne oszoljunk szét a 
nélkül, hogy ezekben a kérdésekben mi is ál-
lást ne foglaljunk  s azért indítványozza, hogy 
alakuljon általános (a meneküléssel kapcsola-
tos kérdésektől független)  értekezletévé a köz-
alkalmazottaknak s vegyük az összes közal-
kalmazottakat közösen érdeklő kérdéseket tár-
gyalás alá. Az értekezlet ezt egyhangúlag el-
fogadta. 

Wagner Sándor előadó jelenti, hogy a sze-
gedi köztisztviselők értekezlete 8 pontból álló 
követeléssorozatot juttatott az összkormány 
elé s erre vonatkozó határozatát megküldte 
a törvényhatóságunknak. Vármegyénk alispánja 
az erre vonatkozó átiratot a jelen értekezlet 
elé terjeszti szóló utján s azért BZÓIÓ indítvá-
nyozza, hogy a csikvármegyei közalkalmazot-
tak értekezlete a szegedi memorandumot tegye 
magáévá B kérj»; fel  a törvényhatósági bizott-
ságot, hogy az abban foglaltak  megvalósítása 
iránt írjon fel  a kormányhoz. Az értekezlet 
igy határozott. 

A lakáspénzek felemelése. 
Ezután Schuster Olivér kir. tanácsos, kir. 

pénzügyigazgató indítványozta, hogy mivel az 
a tiz év, amelynek tartamára a törvényhozás 
a tisztviselői lakpénzeket megállapította, a 
folyó  év őszén lejár, az értekezlet tegyen lé-
péseket a tisztviselői lakáspénzek felemelése 
iránt. 

Többek hozzászólása után az értekezlet 
elhatározta, hogy: 

1) felkéri  a kormányt, hogy a törvényho-
zásnál a) a lakáspénzeknek a megváltozott 
viszonyoknak megfelelő  általános felemelését 
vigye keresztül; b) mivel az egyes városok-
nak a különböző lakbérosotályokba 10 év tar-
tamára történt beosztása céiszerütlennek bizo-
nyult, a beosztás időtartama 3 évben állapi t-
tassék meg; 

2) minthogy pedig Csíkszeredán a város 
leégese folytán  a lakásviszonyok a háború 
alatt az ország más városaitól eltérőleg (ame-
lyekben a lakbérek emelését tiltó kormány-
rendelet aránylag kedvező helyzetet teremtett) 
érzékeny mértekben Bulyosbodott, a kivételes 
hatalomról BZÓIÓ törvény értelmében kezében 
levő felhatalmazás  alapján a Csíkszeredában 
állomásozó közalkalmazottak részére már a 
lakáBpénzek uj törvényes rendezése előtt lak-
bérpótlékokat rendszeresítsen hasonlóan ahhoz, 
mint azt 1906-ban Koloaavárra nézve tette s 
a lakpénzeknek 1908-ban történt általános 
(elemeléséig érvényben tartotta; 

3) felkéri  a helybeli illetékes hatóságokat, 
hogy amint a lakáspénzek uj megállapítása 
Borra kerül, kellő körültekintéssel gondoskod-

jék arról, hogy kimutattassék a kétségtelen 
tény, mely szerint 

a) Csíkszeredában a tisztviselői lakásul 
alkalmas hérbeadott lakások száma az erre 
rászorult tisztviselőkét már a menekülés előtt 
sem érte el B emiatt különösen az állami hi-
vataloknak az utóbbi években történt szapo-
rítása (pénzügyigazgatóság Bzervezése stb.) 
óta, a tisztviselőknek jelentékeny része kény-
telen a szomszéd fahakbnn  lakást keresni 9 
hivatali teendőinek ellátására Csíkszeredába 
begyalogolni s ott közlekedési, világítási stb. 
mizériákkal küzdeni; 

b) a város leégése óta pedig ez a helyzet 
snny ra rosszabbodott, hogy annak javulása 
még az újjáépítés végrehajtása esetére .sem 
remélhető, mert az előbbi lakásszükség az 
itteni lakbéreket már a háború előtt a 10 év 
előttieknek (amelyik t. i. a lakbérosztályba 
sorozásnál irányadók voltak) kétszeresére 
emelte; 

tehát nyilvánvaló, hogy Csíkszeredának az 
eddiginél magasabb lakbérosztályba való so-
rozása akkor is indokolt és elkerülhetetlen, 
ha a lakáspénzek általános felemelése  meg-
történik. 

Tisztviselőtelep 
Csíkszeredában. 

Dr. Ujfalusi  Jenő polgármester indítvá-
nyozta ezután, hogy a város újjáépítésével 
kapcsolatban tűzessék napirendre egy tisztvi-
selői háztelep létesítése akként, hogy annak 
felépítése  épen ugy, mint a leégett házaké, 
katoDai munkaerővel, állami segítséggel ter-
melt tégla és faanyag  felhasználásával  történ-
jék s ennek intézésére bizottság alakittassék. 
Miután Fejér Sándor alispán hangsúlyozta, 
hogy a tisztviselői háztelep kérdése elvileg 
már el is van döntve, amennyiben a várme-
gyei magánjavak igazgatósága a város alatt 
elterülő 32 holdnyi területet, mely most kert-
gazdasági célra van bérbeadva a kir. ügyész-
Bégnek és egyes tisztviselőknek, e célra már 
elvileg kijelölte s ugyanaz a vállalkozás finan-
ceirozására is vállalkozik, — az értekezlet az 
indítványt elfogadta  s az előkészítő munká-
latok megindítására Antal József  elnökből, 
Kovács Jenő jegyzőből és Wagner Sándor 
előadóból állandó bizottságot alakított. 

Állandó tisztviselői 
szervezet. 

Szász Lajos vármegyei főjegyző  szólalt 
fel  azután. Örömmel látta azt az általános ér-
deklődést, amely a mai értekezlet iránt meg-
nyilvánult, még nagyobb örömmel tapasztalta 
azt az egyértelmű állásfoglalást,  melyet a vár-
megye közalkalmazottainak minden rétegéből 
összesereglett értekezlet tagjai a mai napon 
felvetett  Boknemü kérdésben tanúsítottak s 
ez arra biztatja, hogy helyes volua alakita-
nunk egy állandó szervezetet, amelynek hiva-
tása volna mindnyájunk nevében azonnal meg-
tenni a tisztviselők egyeteme érdekében mind-
azokat a lépéseket, amelyek szükségeseknek 
-és időszerűeknek látszanak, anélkül, hogy az 
egész testületet meg kellene mozdítani. Indít-
ványozza, hogy a szervezet létesítésének elő-
készítésére alakítsunk bizottságot. Az értekez-
let az indítványt egyhangúlag elfogadva  ki-
mondotta, hogy a csikvármegyei közalkalma-
zottak állandó szervezetének megalakítását 
szükségesnek látja s az előkészítő munkálatok 
megindítására Bzintén az elnökből, jegyzőből 
és előadóból álló bizottságot küldte ki. 

Ezután az értekezlet Antal József  elnök 
indítványára a memorandum készítésért Wag-
ner Sándornak jegyzőkönyvi köszönetet Bza-
vazott és az elnök éltetésével fél  1 óra után 
feloszlott. 

Segélykölcsön földbirtokra. 
Magyar kézen megtartani minden talpa-

latnyi magyar birtokot, a magyar társadalom 
gerincét képező középbirtokos osztályt gyá-
molítani nemzetgazdasági nagy rendeltetésé-
ben: az újonnan megfogalmazott  magyar bir-
tokpolitikának az egyik lngBarkalatouabb té-
tele. Ennek a birtokpolitikának Bzelleme su-
gárzik ki abból az akcióból, melyet a Magyar 
Földhitelintézetek Országos Szövetsége most 
szervez s amelyre nagy jelentőségénél fogva 



18. baám- C S Í K I L A P O K 5-ik oldal. 

B a bútorokat akar v e n n i 
ne sajnálja az utat M.-Vásárhelyre ót tekintse meg 

SZÉKELY é s RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai száüitók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlők, uri es hálószobák, szalonok, vas- és 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök, zongorák, 
Malma® választékban, jutányos árak mellett. 

22— 

Eladó ház 
Csíkszeredában, Mikó utca 15. sz. 
alatti, me ly áll 5 szép szobából, 

ÜZLET HELYISÉIN EK 
is könnyen átalakitható, kitűnő 
forgalmi  hely . B ő v e b b e t lapunk 

kiadóhivatalában. n -

Harminc darab A l c s i k i B a n k 
R É S Z V É N Y E L A D Ó , 

Naszke József  bankigazgatónál , 
Mezőkövesd . 

FAJBOROK { 
u. ra.: rizling, leányka, tra |H 
min, bakar, oportó stb. ja'á Ja 
nyos áron kaphatók bármilyen In 
nagy mennyiségben és kölcsön Isi 
hordókban. Valamint mindennemű Ül 

SZESZESITALOK, 1 
cognac é s l ikőr is kicsiny- |j | 
ben é s mtgyban. — A tisztelt lm] 
vevők becses pártfogását  kéri 1Ü 

Neumann Benő Szászrégen. 1 

A Koczkás-féle kőház, Csíkszeredában, Vörös-
marty-u. 21. sz. a. eladó. Értekezhetni ugyanott. 

1 - 2 

• • • • • • 

Bort és borpárlatot (eognaeot) 
E L A D O K 

Szöllősi Samu, Székelyudvarhely. 
2 4 -

4— 
faicaHBaiiBaHnaiiBaHnaiiraHiáliBaHiiai[BiaiálÍH) 

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

RAFFIA NINCS! 
kellő időben lássuk el magunkat 

Szölökötözö papirspárgával. 
Bármily mennyiségben kapható, mig a 
készlet tart. Raktár. Azonnnal szállítha-
tó. Ára 100 kg. kor. 850— Olcsóbb 
mint bármilyen más p a p i r s p á r g a . 

Kapható: 
Pápirárú Gyári ca KereskedelmiBéBfv.-Tára. 

Budapest, VII., Rákóczi-út 6. sz. 
Telefon:  83-63. 3 - 4 

Sürgönyeim: Paplrtextil, Budapest. 

MEGHÍVÓ. 
A KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTAR R.-TÁRSASÁÖ CSÍKSZEREDÁBAN 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1918. év i május h ó 18 án délelőtt 10 órakor tartja meg hivatalos helyi-

ségében, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 
A közgyűlés tárgyai: 

1 Igazgatósági jelentés és az évi mérleg előterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A mérleg megállapítása, a nyereség felosztása  és a felmentvény 

megadása. 
4. Felügyelő bizottsági tagok újra választása. 
5. Indítványok. 
Csikezeredában, 1918 évi április hó 19-én tartott üléséből. 

Az igazgatóság. 
Kivonat  az alapszabály  39. §-ból. 

Aki Bzavazatát a közgyűlésen érvényesíteni akarja, részvényét a megelőző nap délután 
5 óráig a csíkszeredai főintézetnél,  vagy a bttkszádi fiókintézetünknél  letéteményezni tartozik. 

V a g y o n mérleg számla 1917. év i december h ó 31-én. 
AKTÍVA. PASSIVA. 

Készpénzkészlet . 29475.87 
M. k. poatatak.-pénztár 221.89 29697.76 
Váltótárca " 409546.97 
Kötelezvények 4769.— 
Ideigl. kölcsönök 1000.— 
Előlegek . 920.— 
Folyószámla 1977.38 
Óvás . . . . . 67.34 
Osztrák-Magyar Bank üiró 200.— 
Beruházás . . 110.— 

443288.45 

Részvénytőke 
Tartalék alap 
Külön tartalék alap 
Betétek 
Ki nem fizetett  osztalékok 
Pizetetlen betét kamatadó 
Letétek 
1916. évi nyereség áthozat 1748.69 
1917. évi tiszta nyereség 694.47 

120000.— 
56121.80 
7489.70 

219141.91 
276.— 

1886.61 
40929.27 

2443.16 

448288.45 

Eredmény-számla 1917. év i december h ó 31-én. 
KÖLTSÉGEK. JÖVEDELMEK. 

Betét kamatok . . 10022 34 
Visszváltó kamatok 2320.47 
fizetések  . . 
Üzleti költségek 
Postadíjak 
Betét kamatadó 
Adó és illetékek 
1916 évi nyereség átbozat 1748.69 
1917. évi tiszta nyereség 694.47 

12342.81 
8619.66 
1676.75 

120.— 
1002.23 
258.15 

244316 
26462.76 

1916. évi nyereség áthozatal . . 
Váltókamat . . . 23069.71 
Kötelezvény kamat 
Eiőleg kamat . . 
Folyószámla kamat 
Különféle  kamat 
Különfélék 

871.50 
59.80 

217.50 
467.61 

1748.69 

24686.12 
27.95 

26462.76 
Csíkszereda, 1917. évi december hó 31-én. 

Dávid Ignicz s. k., 
igazgató-pénztáros. 

A könyvvelÓBért: Nóvák RezsŐ 8. k., 
számtanácsos. 

Dr. Imecs János, 
ig. tag, hadbavonult. 

Bodé József  s. k., 
ig- tag. 

Dr. Szántó Samu, 
vezérigazgató, hadbavonult. 

Czant Ferenci s. k., 
ig. tag. 

Az i g a z g a t ó s á g : 
Dr. Nagy Jenft  s. k., 

elnök. 
Dr. Ujfalusl  Jenő s. k., 

lg- tag. 
Megvizsgáltuk, az üzleti fő-  és mellékkönyvekkel egyezőnek, teljes rend-

ben találtuk. 
A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g : 

Pálffy  András s. k., Csiszer Imre s. k., 
(. b. tag. f.  b. elnök. 
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Gyergyói Bank és Takarékpénztár Részvény társaság j 

Befizetett  alaptöke 600.000 K. Tartalékalap 137.500 K. 

Elfogad  betéteket: 
Betéti könvecskére, 
Pénztári jegyekre, 
Folyószámlára s azokat felmondás  nélkül fizeti 

vissza. 

Hitelt nyújt: 
Személyes hitelen nyugvó váltókra és kötvé-

nyekre, 
Jelzálog bekeblezésre rendes és törlesztéses 

kölcsönöket, 
Községi és törlesztéses községi kölcsönöket jel-

zálog bekeblezés vagy más biztosíték mellett, 
Értékpapírokra, 
Kézizálogra, 
Nyersterményekre vagy iparcikkekre, 
Folyószámla a legelőnyösebb feltételek  mellett. 

Leszámítol: 
Váltókat, utalványokat, kötvényeket, járadékot, 

közraktári letétjegyeket (Warrants) és min-

dennemű hitelpapírt a legjutápyosabb ka-
mat mellett. 

Vesz és elad: 
Mindennemű hitel és értékpapírokat, sorsje-

gyeket, ércpénzt és idegen pénznemeket. 
Feldarabolásra alkalmas birtokokat és bérle-

teket. 
Elvállalja: 

Mindennemű követelések behajtását s átutalt 
pénzek kifizetésit.  ^ 

Ipari, kereskedelmi és gazdasági vállalatok 
létesítését vagy megszerzését és ezzel kap-
csolatos pénzügyi miveletek keresztül vi-
telét. • 

Általában mindazon üzletek és ügyletek le-
bonyolítását és közvetítését, melyek a bank-
üzlettel vagy a törvénnyel ellentétben nem 
állanak. 

1 - 3 Az igazgatóság. 

v 

i 
• 
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Kflküllómenti  fajborok 
kisebb nagyobb mennyiségben kaphatók 

Az Első Kisküküllövölgyi Hen-
germűmalom Borraktáránál 
5-5 Dicsőszentmártonban. 
PAPLANKÉSZITÉS! 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Csíkszeredában a Gál István-
féle  házban levő lakásomon elvállalok 

a legkényesebb ízlés szerint készítve, va-
lamint régiek áthúzását is. A m. t. kö-
zönség pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

Berkiovits S a m u n é , 
1 - 4 

Szám: 2—1918. 

Hirdetmény. 
Csikszentdomokos község, Csikmadaras 2. rész köz-

birtokosságának alulírott elöljárósága közhirré teszi, 
hogy a saját tulajdonát képező és a Csikmadaras 2-ik 
határrészben fekvő  kaszáló és legelő ingatlanait nyil-
vános szóbeli árverezés utján folyó  évi május hó 6 án 
délelőtt 9 órakor Csikszentdomokos községházánál ha-
szonbérbe adja. 

Az árverezési feltételek  a kir. erdőgondnokságnál 
és a birtokossági elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csikszentdomokoson, 1918. évi április hó 23-án. 
A birtokossági elóljáróssg. 

VILAGRA-SZOLO-UJDONSAö! 

jGurion^ 
CI p ö k r e a \ - v i a s z k 

Ötperczalatt 
fflyöStag  Lurion cipökrém-viasikbol 
barkkqynegyedKiló• l eg f inomabb 
x c i p ó c r é m e t f ö z h e l :  % 
A R A 2 - K . MINDENÜTT KAPHATÓ! 
Monfonviaszk-AVuvcK-RcszvcnyUrsaséa  • 

RUOAPFSTVI. ANlÖfi  AC.C.V-UT w _ _ 
Nyomatott Vákér b. fevöny  nyomdájában, Csikaieredában 




