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Hirdetési dijak a L e g o l c s ó b b a n Biámittatuak 
Séairatok nem adatnak 

Olvasóinkhoz. 
Csíkszereda,  január 9. 

Ezelőtt  kilenc  hónappal elháríthatatlan 
okok  miatt a Csiki  Lapok szerkesztésétől 
megválni  voltam kénytelen,  miután azt 
ugy évtizeden  át szerkeszteni  szerencsém 
volt. 

Több  oldalról  nyert felkérés  folytán  a 
Csiki  Lapok szerkesztését  most újból el-
vállaltam,  bár tudatában  vagyok  annak, 
hogy feladatom  igen nehéz és teljesítése 
elé rendkívüli  akadályok  gördülnek.  A kö-
telesség  elől  azonban nem szoktam  meg-
hátrálni  s talán éppen a mai nehéz idők 
voltak  rugói elhatározásomnak. 

Igyekezni  fogok  vármegyém közönségét 
e lapok  hasábjain épp oly lelkesedéssel  és 
kitartó  buzgalommal  szolgálni,  amint azt 
egy évtizeden  át — jobb viszonyok kő-
zött  — tettem.  Sőt  ha lehet,  erőmet  meg-
kettőztetem. 

Sokat  nem Ígérhetek,  mert számolnom 
kell  a nehézségekkel.  Bizonyos vagyok 
Mernie, hogy egyelőre  olyan lapot nem ad-
'Imivk  <tt?UBÚink  kezébe,  ihint *ít  nürutulis 
Körülmények  kőzött  tehettem.  Az a véle-
ményem azonban, hogy ma, mikor  a ióvá-
rosi lapok  egyáltaláoan  nem vagy csak 
elvétve jutnuk  el hozzánk,  a Csiki  Lapokra 
meg nagyobb szükség  van, mint a béke 
boldog  idejében. 

A Csiki  Lapokat  politikai  pártoktól  füg-
getlenül  vezetem, mint tettem  azt egy év-
tizeden  át. Ezután is nagy súlyt  helyezek 
a vármegyei közérdekre  és az azzal kap 
csolatOB eseményekre.  A < siki  Lapokban 
ezenkívül  az olvasó meg fogja  találni  ugy 
o. magyar belpolitikai,  mint a külpolitikai 
t»j a világeseményeket. 

Abban a reményben indítjuk  meg első 
üzámunkat,  hogy tevékenységünk  nem fog 
ukndályokba  ütközni  és fáradozásaink  nem 
lesznek  hiábavalók. 

A lap gondos  és tartalmas  kiállítása 
legfőbb  célunk  lesz. Nagy  súlyt  helyezünk 
nrra is, hogy a Csiki  Lapokat  olvasóink 
mindeokor  a rendes  időben  kézhez  vegyék, 
íla  ez nem így  lenne, ennek sem mi, sem 
a nyomdíak,  mely kellőleg  fel  van sze-
relve, okai nem lesznek. 

A Csiki  Lapok vasárnap reggel,  heten-
ként  egyszer fog  megjelenői. 

Hazafias  tisztelettel  kérem  olvasóink 
megértő  támogatását,  meri lapunk  egyedül 
*s kizárólag  ebből  nyeri erkölcsi  és anyagi 
altételeit.  ' 

Dr, Élthea  Oyula, 

U j e s z t e r - í ü . 
Csiksz reda, január 3. 

Az ötödik esztendő virradt ránk a 
vérea, embergyilkoló hboru óta. A há-
ború tele volt reménnyel és békevágy-
gyal. Talán egy nemzet sem óhajtotta 
jobban és őszintébben a bókét, mint a 
magyar, melynek soha egy pillanatig 
sem voltak bóditó céljai. 

Négy keserves uj esztendőt örökös 
békevágygyal eltelve éhünk át, becsli-
lettel állva a védszövetséget és remélve 
az elkövetkezendő jobţr jövőt. 

Mikor további kitartásunk már az 
öngyilkossággal voit határos, tengernyi 
vérveszteség és hősi áldozat, a béke 
többszöri, de sikertelen felajánlása  után, 
volt akaraterőnk és önkéntes elhatáro-
zásunk, hogy a háborút a magunk ré 
széről, — elvállva szövetségesünktől — 
befejezzük,  mert egy szövetség jem ter-
jedhet a uúuizet öiigjf.'&oawágáig. 

Mikor a fegyvert  letetetik, ü lépé-
sünkre az a bizalom vezetett, hogy vé-
gét vetve a további oktalan vérengzés-
nek, az Amerikai Egyesült Államok el-
nökének az entente részéről is elfo-
gadott pontjai alapján a becsüleres és 
igazságoB békét megkössük. 

Egy pillanatig fellélegzettünk,  mert 
jogosan remélhettük, hogy e nemes 
cselekedetünket a kölcsönös és jóindu-
lat u megértés fogja  követni. 

Sajnos, a magyar nemzet óriásit csa-
lódott. Soha sötétebb uj esztendőbe nem 
ment bele a magyar, mint most, több 
hónappal fegyverletételünk  után. 

Magyarország testét túlnyomó rész-
ben azok a nemzetek csapatai szállot-
ták meg, melyek az ország területére 
igényt tarínak — saját imperiumuk 
alatt. 

A magyar népkormány még állja a 
vihar csapkodásait, de védekezni ellene 
nem tud. Az eltelt hosszú idő alatt még 
a ktiiügyi érintkezést sem bírta létesí-
teni az entente államokkal, melyek 
ezideig el sem ismerték a magyar nép-
köztársaságot. Mikor a wilsoni elveket 
elfogadtuk  és az1 kormányunk végre 
akarta hajtani, nem gondoltuk, mert 
nem gondolhattuk, hogy elfogadva  el 
lenségeink békepontjait, megértésre és 
jóindulat u fogadtatásra  e lépésünk ne 
találjon. 

Ma fegyverlink  a jog és igazságba 
vetett hitünk és az a végtelen türelem, 
melylyel az eseményeket fogadjuk  és 
viseljük. Türelem az eseményekkel 
üzemben, lehot és Icell legyen egyedül 
helyes magatartásunk. 

Mi békét akartunk mikor fegyve-
reinket önként letettük. Ma is bókót 
akarunk. Békében akarunk ölni kifelé 
az egész világ népeivel és befelé  ai 
ország minden népével vallásra ós nem-
zetiségre való tekintet nélkül.' 

Legfontosabb  kötelességünk, hogy a 
közrendet, a személy- és vagyonbizton-
ságot megóvjuk és a megszálló csapa-
tokkal szemben barátságosan^ viselked-
jünk. 

A mi jövőnket a békekonferencia 
dön& el. Ott erős fegyverünk  a jog és 
igazság. Más fegyverrel  nem rendelke-
zünk, más fegyverhez  nem folyamodunk. 
A békekonferencián  hozandó perdöntő 
határozat lesz Európa uj elrendezöje. 
Mi mikor a fegyvert  letettük, e tényünk-
kel dokumentáltuk, hogy a hozandó 
perdöutő határozatnak eleve alávetjük 
magunkat és viseljük annak minden 
következményeit. 

Ez az álláspontunk — bár sok ke-
serűség és csalódás ért — azóta sem 
változott. Mi még változatlan türelem-
mel tekintünk a jövőbe. A békekon-
ferencia  csak akkor teremthet végleges 
állapotot, ha a jog és igazság jegyébeu 
fog  lefolyni*  Ez pedig nemcsak egyes 
nemzeteknek, hanem a világ összes né-
peinek egyaránt eminens érdeke. 

Ha a kötendő világbéke nem elégíti 
ki az abban résztvevő világ népeit, 
akkor hasztalan volt az a rengeteg vér 
és anyagi áidozat, mely elpusztította fél 
Európát és milliókat nyomorba és szen-
vedésbe döntött. Bzt nem hihetjük, ez 
nem történhetik meg. 

Mégis, ha a mindennapi eseményeket 
tekintjük és látjuk a békekonferencia 
huza-vonáját, lehetetlen, hogy bizalmunk 
megmaradjon és mindinkább egy kialvó 
láng ne legyen. 

Helyzetünk hasonló egy halálra-
ítélthez, ki már látja az akasztófát,  de 
még mindig remél, hátha az utolsó pil-
lanatban megkegyelmeznek neki. 

Befelé  a kép még szomorúbb. A 
magyar impérium rongy lett, a kormány 
hihetetlenül súlyos helyzetében még azt 
a helyes kormányzást sem tudja gya-
korolni, amit joggal elvárhatnánk tőle. 
Naponként olvassuk az államtitkári ki-
nevezéseket, kiknek Be szere, se száma. 
Minek ez, kinek ex? 
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A bolsevizmus már oly magasra há-
gott, hogy Budapesten két—háromaaer 
katona képes keiébe venni az állam-
hatalmat és ezzel ai ország kormány-
zását. Sehol erő és hatalom. Âz uj állá-
sok gomba módra szaporodnak, a had-
ügyminiszterek szeszély és egy pár száz 
katon% gusztusa szerint változnak, van 
hadsereg, még sincs és ha van, nincs 
fegyelem. 

A magyar nemzet tehetetlenül ver-
gődik, energiái kihasználatlanul hever-
nek 1 Oly célok után futkosuuk,  melyek 
el nem erhetők és meg nem valósitha-
tók. A polgári elem tétlenül, de foko-
zódó aggodalommal nézi ezt az örvénybe 
rohanást. 

Elérhető célokat é9 ezek szolgálatá-
ban tehetséges embereket lássunk, hogy 
megmenthessük gyorsan azt a keveset, 
ami még a végpusziuiásból megment-
hető. 

— Károlyi  u/évl  hesséde.  Orúf  Ká-
rolyi Mihály  miniszterelnök  újév napján 
részletesen  nyilatkozott  a helyzetről.  Be-
széde  nemcsak az országban, hanem még 
pártjában is kínos feltűnést  keltett.  A mi 
niszterelnők  kifejtette,  hogy Magyarország 
gazdaságilag  fog  jelenlegi  alakjában  in-
tegráns  egészet  képezni.  Ez annyit jelent 
egy miniszterelnök  ajkáról,  mintha ez or-
szág már a békekonfe:  encia előtt  lemon-
dott  volna az ország területi  integritásáról. 

Ha  a vezér, a miniszterelnök,  ki  egy 
személyben — mondhatjuk  a magyar 
népköztársaság  elnöke  is, lemond  az ország 
területi  integritásáról,  akkor  milyen kilá-
tásokkal  menjünk  a béketárgyalásokra'?! 
Azt is mondta  Károlyi,  hogy ő nem itéli 
ugyan el konzervativeket,  kikre  egy re-
akció esetén a kormányzás  átvétele  várna, 
de 6 mindenkor  a radikális  iránnyal fog 
tartani.  E kijelentés  hideg  zuhany volt 
pártjára,  mely már eddig  is féltékenyke-
dett  a radikálisok  és szociáldemokraták 
hegemóniájára. — Szóval  az újévi bekö-
szöntő  kiábrándítóan  és keserűen  hatott  az 
országra. Vájjon  mi lesz a közel  jövőben 
a magyar politikában  ? Ki  tudná  azt meg-
mondani  ? 

— A békekonferencia  programmja. Amerika, 
Anglia, Franciaország, Olaszország és Japán a világ 
újjáalakításának minden problémájáról tárgyalnak. A 
tárgyalások eredményét Belgium és Szerbia elé ter-
jesztik, ezután meghallgatják a szövetségeseket, akik-
nek egyes kérdésekben k ülön érdekeik vaunak. Ez-
ntán az ellenséges államokat egymásután megliivják 
legutoljára Magyarországot. A konferencia  végén 
tárgyalnak a nepazővetsegről, a tengerek szabadsá-
gáról és a fegyverkezés  korlátozásáról. 

— Berlinben teljes az anarchia. Berlini je-
lentések szerint ^Hniutornz&gbaii a helyzet Ismét 
rendkívül válságos, Berlin utcáin szakadatlan harcok 
vannak a kormány és a Spartacus-csoport katonái 
között A harcban a tüzérség is résztvesz. A kor-
mánycsapatok vezérletét átvette Hindenburg, ki Ber-
linbe érkezett. v 

— Haakenaen internálása. A franciák  Macken-
sen német tábornagyot internálták és Hzalonikibe 
vitték, honnan Franciaországba szállítják. A magyar 
kormány az internálás ellen tiltakozott, de ered-
mínytil»nül. 

Pénzintézetek fúziója. 
Közgazdasági és hiteléletünknek nagy és jelen-

tós eseményei játszódták le az elmalt év utolso nap-
jain. Vármegyénk legelőkelőbb pénzintézete: a Csík-
szeredai Takarékpénztár beolvasztotta a helyi Köz-
ponti Takarékpénztár Részvénytársaságot. 

A beolvasztó intézet által utóbbi időkben kifej-
tett céltudatos és eredményes munkásságot, megye-
szerW mindenütt éber figyelemmel  kisérik. Termé-
szetszerűleg ez aktivitással' együtt járt a bizalomnak 
'nagymértékben való megnövekedése s az intézet ro-
hamos fejlődése.  Az egykori szerény keretek között 
mozgott fntézet  fejlődésének  beszédes bizonyitéka 
azon számadat, hogy mig ezelőtt 3 évvel 24 millió 
évi forgalmat  produkált, ma már ez a 200 milliót is 
jóval meghaladja. A fejlődésnek  ezen hihetetlen mérve 
hozta magával azt, hogy a régi szerény székházat, 
a mostani modern és impozáns bankpalotával kellett 
felcserélni.  A jogos büszkeség érzetével könyvelheti 
el ma már a Csíkszeredai Takarékpénztár azon ered-
ményt és erkölcsi sikert, ^bogy megyei életUnkbeu 
ujabban minden közérdekű bankári tevékenység az 
intézet nevéhez fűződik. 

Az eddig elért sikerek legszebbike azonban két-
ségtelenül a Központi Takarékpénztár beolvasztása. 
Egy-két évtizeddel ezelőtt^ országszerte mindenütt 
dühöngött a bankalapítási láz s igen sok törpe ban-
kot nem a közszükséglet, hanem az egyéni érvénye-
sülés és különböző érdekek hoztak létre, minek ter-
mészetes folyománya:  a versengés, az erők szétfor-
gácsolása, a hozzá nemértő bankári tevékenység lett. 

Bár a beolvasztott Központi Takarékpénztár 
mindenben igyekezett a hozzáfűzött  várakozásnak 
megfelelni,  azonban részben tőkeszegénysége, rész-
ben a kedvezőtlen konjunkturák miatt erodinenyr.sebb 
munkásságot nein fejthetett  ki. Az intézet vezető-
sége ezt belátva, a beolvadást illetőleg a Csíksze-
redai Takarékpénztár részéTÓl jövő kezdeményező 
lépést lojálisán és megértéssel fogadta  s a megkez-
dett érdemi tárgyalások eredményre vezettek, Így az 
eddig külön utakon járt, külön célokért küzdött, kü-
lönböző eszközökkel és módszerek szerint dolgozott 
két intézet, a legjobb és legalkalmasabb időben 
— mindkét részről pusztán a magasabb közérdek 
szemelőtt tartásával — egyesültek. Ha érdem és elis-
merés illeti a beolvasztó intézetet a kezdeményező 
lépésért, el kell ismerni, nem kisebb a Központi Ta-
karékpénztár vezetőségének se azon érdeme, hogy 
félretéve  önállóság és más egyéb kicsinyes szempon-
tokat, kölcsönös előzékenységgel igyekeztek a feu-
forgú  nehézségeket áthidalni. A/. aktívák és passzí-
vák átvételi értékének megállapításával megbízott 
cenzorok közös egyetértéssel állapították meg a stá-
tust, mely megállapítást mindkét iutuzel közgyűlése 
egyhangú helyesléssel approbált. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár alaplókeemclése 
— mely a beolvasztásnak természetes következmé-
u y C — a í elkövetkezendő uo^nális időkre való tekin-
tettel, kivétel nélkül mindenkit a megnyugvás és 
bizalom érzetével tölthet cl. A hosszantartott világ-
háború nemcsak azt eredményezte, hogy millió ós 
millió életerős, nagy tottekre hivatott és szép remé-
nyekre iogositó emberélet pusztult el, hanem egyben 
többezer milliárd értékű mugán- és nemzeti vagyon 
is m e g s e m m i s ü l t , mit létleutartásuuk és boldogulá-
sunk érdekében ahogyan csak lehet, pótolnunk is 
kel). S bármilyen nagy legyen is jelenleg a bankjegy 
inHúció, ahogyan az elpusztult javak pótlása kezde-
tét veszi, nyomban jelentkezni fog  a pénzkereslet ás 
pénzhiány, mely kritikus idől^elkövetkezésekor csak 
igazán jól megalapozott, nagy és tőkeerős pénzinté-
zetek állhatják meg helyüket és tölthetik be kifo-
gástalanul hivatásukat. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár eddigi céltudatos 
működésével fényes  tanújelét adta annak, hogy a 
nagyközönség osztatlan bizalmára, jóindulatú támo-
gatására valóban joggal tarthat igényt. Mint vár-
megyei alapítású és kizárólag vármegyei érdekeket 
szolgáló pénzintézetet erkölcsi testületeknek, közbir-
tokosságoknak, egyeseknek egyaránt kötelessége 
abban támogatni, hogy az erőforrásokat  részére meg-
nyitva — szükség esetén viszonttámogatására szá-
raithassunk. Jól felfogott  eminens érdekeink követe-
lik meg, hogy egy erős alapokon nyugvó, szolid és 
hozzáértő vezetés alatt álló pénzintézetre támaszkod-
hassunk, mely hiteligényeinket minden időkben szo-
lid alapokon elégítheti ki és egyéb bankári művele-
teinket hozzáértéssel intézi. 

A részvény jegyzés a közeli napokban veszi kez-
detét s már most igyekszik mindenki a jegyezn1 

szándékolt mennyiséget biztosítani. Az eddig meg-
nyilvánult érdeklődés és más előjelekből ítélve, jó-
val tul fogják  jegyezni a kibocsátásra kerülő rész-
vénymennyiséget. 

Közérdekből már most figyelmébe  ajánljuk az 
intézet vezetőségének, hogy közbirtokosságokat és 
erkölcsi testületeket kivéve, magánszemélyek a meg-
engedett részvénymennyiségnél nagyobb tételű jegy-
zést ne eszközölhessenek. Az intézet jövő fejlődése 
és boldogulása kívánja meg, hogy minél szélesebb 
körre legyen kiterjesztve a jegyzés és a részvénye-
sek száma a lehetőségig fokoztassék.  Kereskedő, ipa-
ros, földműves  egyaránt jusson hozzá az őt megillető 
részvénymennyiséghez, nehogy egynehány u. n. pénz-
ember nagyobb mennyiségű részvény átvételével ki-
sajátíthassa K7. intézetet és a közre nézve veszedel-
mes befolyást  gyakorolhasson annak irányításába. 

Hisszük és reméljük, hogy a vármegye közön-
ségének széles rétege lógja ez értékes pénzintézeti 
részvényt jegyezni s igy el lesz érve azon közérdekű 
cél, hogy a részvények ne egyes kezekben összpon-
tosuljanak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— UJévi üdvözletek a vármegyénél. 

Az idén elmaradtak a szokásos testületi tisz-
telgések uj esztendő napján. Ehelyett a tiszt-
viselők és hivatalnokok egyenként keresték 
fei  dr. Györgypál Domokos kormánybiztost én 
Szász Lajos alispán-helyettest, kifejezve  jó 
kívánságaikat. 

— Uj kormánybiztosok. A kormány 
Ugrón Andrást Beszterce-Naszód, Szenner Jó-
zsefet  Marostorda és dr. Gyárfás  Etemért Kis-
kükülló vármegyék főispáni  teendőkkel meg-
bízott kormánybiztosaivá nevezte ki. " 

— A moratórium meghosszabbítása. 
A kormány Csík és Hárónmék területére -.t 
moratóriumot folyó  évi március hó 31-ig iui:n-
ho-mzzabbitotta. 

— Pénzügyi kinevezések. A pénzügy-
miniszter dr. György Gábor csíkszeredai pénz 
ügyi fogalmazót  jelen állomáshelyén való meg 
hagyás mellett a'IX. fizetési  osztályba pénz-
ügyi segéd titkárrá kinevezte. 

— A osikszeredai kerület képviselő 
jelöltje. A magyar népköztársaság kormánya 
az általános, egyenlő és titkos választójog 
alapján még e hónapban megtartja az ország-
gyűlési képviselőválasztásokat. Értesülésünk 
nzerint a csíkszeredai kerületben dr. Tolnav 
Lajos volt c^iki főispán  lép fel  Károiyi-párii 
programmal. 

Házasság. Dávid Uóznikát Hj^ytvl* 
Tamás Elemér körjegyző. íAbortálván, Udvar 
hely megye). 

Gyászrovat. Nárváry Manci élete vi 
ragjában, folyó  évi jauuár hó 2-áu elhunyt, 
Caiksztmtléleken. 

Balló Béla 20 éves kúrában, folyó  hú 
U én meghalt, Csikszeutimren. 

— Keren.Ciíi Sándor kereskedő, életének 
6H ik évében, folyó  hó 'J éli elhuny 1, CrtikHzent-
mártonbau. 

— A lisztviselők es nyugdijasok il-
letményeinek javitasa. A kormány a tiszt-
viselők ós nyugdíj ások illetményeit jauuár 
l ével lényegesen javította. Az biu<*lk(vdés n 
legkisebb illetményeknél 100 százalék, mely 
felfele  csökken és a legmagasabb illetinéuyek 
nél 50 százalékot tesz ki. A tisztviselők tize-
tét; rendezése márciusi végéig mbgtörténik e-
akkor az illetmények vé^legeuen rundeitetnef. 
A mostani javítás bár igen jelentós, uiugir* 
csak ideiglenes jellegű. A kormány rendeletei 
a tisztviselők és nyugdíjasok körében mut; 
nyugvást keltettek. 

Varoei tűzifa.  Dr. Kovács (iábur 
polgármester helyettes Háromszéken 30 vaggon 
tizifát  vásárolt., melyet felaprózott  állapotban 
a közönség rendelkezésére bocsátott. A tűzi-
fát  a vasúti állomán. mellett, szerabeu a villa 
mosmüvel, gép vágja, a honnan a város a 
megrendelő udvarára beszállítja. A felaprózott 
fa  beszállítva mázsánként 15 koronába kerü>. 
igy tehát egy úgynevezett kis öl tűzifa,  mely-
nek piaci ára felvágatlanul  3—400 koronr., 
a városból circa 240 koronába kerUl. Ka mi-
csoda kényelem a közönségnek, hogy tűzifáját 
felvágva  es beszallitva kapja meg! ? A pol-
gármester helyettes üdvös intézkedésével ha-
marosan letöri a tűzifa-uzsorát  és véget vet 
annak az állapotnak, hogy egy favágónak 
élelem mellett napi 40 koronát fizessünk. 
Helyes volna, ha a város idejekorán elegendő 
tűzifát  biztositana a közönség részére. A 
tűzifa-utalványokat  Frank Miklós miiszaki 
tanácsos adja ki. 

— Villanyszerelési vállalat. Dr Kovács 
Gábor polgármester-helyettes a város üzemé-
ben meg e hó folyamán  vidanyfelszereléni 
üzletet nyit, miáltal e cikkekben érezhető igen 
nagy hiányon óhajt segíteni. A városi villany 
felszerelési  vállalat még e hó folyamán  tel-
jesen berendezve és felszerelve  átada'ik a 
forgalomnak.  A felszerelési  cikkeket külön kí-
sérővel szállítják Budapestről. 

— Megnyilt a jégpálya. A legkedve.-ebb 
téli sport hetek óta javában foly  a Korcsolya-
Kgylet jégpályáján. A sima jégen naponkint 
az ifjúság  igen nagy számmal jeleuik mog és 
hangossá, kedélyesé teszi a környéket. A jég-
pá'ya rendezését Mihály L^Jos várm. aljegyző 
Vtigzi. 
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— Lisithiány. A város közélelmezésének 

további biztositáad a legnagyobb akadályokba 
ütközik. Eltekintve attól, hogy hónapok óta 
mindennemű szállítás szünetel és emiatt az 
üzletek a legnagyobbfoku  áruhiányban szen-
vednek, a legfontosabb  éle'.micikk, a liszt sem 
jön meg, ami az ellátatlanok élelmezését ka-
tasztrófával  fenyegeti.  A közalkalmazottak 
deeember 15. óta nem kaptak a csoporttól 
lisztet. Falukon szedik össze a gabonát uzsora 
árakon. Persze csak az, kinek nagy nehezen 
egy-két véka búzát vagy rozsot sikerül sze-
rezni 50—60—80 koronájával. A csoporton 
kivül álló városi ellátatlan lakosság január 
havára még nem kapta meg lisztjót és amint 
értesütünk, a lisztkontingens megérkezése le-
galább is nagyon kétséges. Nagyobb katast-
rófa  elkerülése céljából szükségesnek tarta-
nok, hogy a kormánybiztos a román katonai 
parancsnokságnál interveniáljon a szállítmá-
nyok biztosítása és leadása tárgyában, mert 
ellenkező esetben vármegyénk éhínség elé néz. 
Itt említjük meg, hogy a román katonai pa-
rancsnoksággal tárgyalások folynak  500 vaggon 
tengeri leszállítása iránt, mi ha eredményre 
vezetne, vármegyénk lakosságának ellátása 
biztosítottnak volna tekinthető. 

— A telekkönyvek visszaszállítása. 
Dr. E.thes (iyula árvaszéki elnök előterjesztést 
tett a telekkönyvek visszaszállítása iránt. Re-
mélhető, bogy a visszaszállítás már legköze-
lebb megtörténik. Erre nagy szükség is vau, 
mert a leszerelt katonaság a polgári jogszol-
gáltatás terén nem nélkülözheti a telekönyveket. 

— BorBzek berbevétele. A románok 
Borszéket Szárhegy és Ditró közbirtokossagu-
itói bérbe akarják venni. Komániának főleg 
Borszék kitűnő ásványvizére volna nagy és 
egtító szüksége, mert az országnak nincs jó 
ivóvize. Borszék fekvése  rendkívül megköny-
nyitené a szállítást. E célból Borszék—Tölgyes 
—l'iatrán át a vasutat már most kiépítenek. 
A tárgyalások még a kezdet kezdetén vannak. 

— Nincs pénze az adóhivatalnak. A 
csíkszeredai és gyergyószeDtmiklósi áilmni 
adóhivataloknak több millió korönát kellene 
kifizetniük  már régebb kiadott utalványok™, 
azonban a kifizetések  már hetek óta szünetel-
nek, inert az adóhivatalok nem rendelkeznek 
a szükséges pénzösszegekkel. Különösen nagy 
összegű kársegéiyck varnak kifizetésre,  me-
lyeket a károsuitak türelmetlenül várnak. Ér-
tesülésünk szerint intézkedés történt az irány-
ban, hogy az adóhivatalok a szükséges pénz-
összegeket mielőbb megkapják. Az adohiva 
talok eddig is a rendelkezésükre álló korlátolt 
összegekből a közalkalmazottak illetményeit 
akadálytalanul fizetik. 

— A jenőfalvi  vadáazat. Vadászaink-
nak a román katonai parancsnokság vissza-
adta fegyvereit,  miáltal lehetővé tette, hogy 
vadászaink a leguemesebb sporttal élhessenek. 
Vasárnap Jenőfalvára  rándultak ki, melynek 
eredménye két njul és öt róka volt. 

— A román parancsnokság rendele-
tei. A vármegye területén vendéglőkben, üz-
letekben vagy bármely máB helyiségben sze-
Bzes italt kimérni tilos. Vendéklőkben és korcs-
mákban a záróra esti ÍJ órában állapíttatott 
meg. Este 9 óra után az utcákon csakis a 
román katonai parancsnokság által kiállított 
igazolványokkal lehet járni. Egy leu érteke 
két osztrák-magyar korona. 

— A közönség figyelmebe.  A csíksze-
redai kaszinó bútorai a román betörés után 
legnagyobb részben széthordattak és ma a 
városban szanaszét egyesek birtokában vannak. 
Minthogy a bútorokra a kasziuónak nagy cm 
égető szüksége van, a kaszinó elnöksége fel-
kéri a közönséget, hogy a bútorok birtoklását 
a kaszinó vendéglősének a legsürgősebben je-
lentsék be, ki az elszállítás iránt intézkedni fog. 

—Köszönetnyilvánítás. Fogadják ezúton 
legőszintébb köszönetemet mindazok, kik felejt-
hetetlen feleségem  elhunyta alkalmából a te-
metésen való megjelenésükkel, avagy egyéb-
ként részvétüknek adtak kifejezést.  Csiszár 
János, trvszki bíró. 

— Mozi. A román katonai parancsnokság 
engedélyével, a csikszeredai Edison mozgó-
szinbáz ismét megkezdte előadásait. Minden 
vasárnap és ünnepnap két előadást tart. Az 
előadások délután 4—6 ig és este 7—9 óráig 
tartanak. 

— Ügyvédi iroda megnyitás. Dr. Ba-
logh Lajos ügyvéd irodáját Csíkszeredában, a 
Rákóczi-utca 66. szám alatt megnyitotta. 

— A csikszeredai Ipartestület, a tes-
tületi körhelyisége részére egy kimérót keres. 
Jelentkezni az ipartestület elnökségénél lehet, 
hol a feltételek  megtudhatók. 

— Nyilatkozat. A Csiki Lapok mult szá-
mában megjelent köszönetnyilvánításra a csik-
taploczai tanítók kijelentik, hogy ők az 1917. 
és 1918-ra járó ruhasegélyükról azért mondot-
tak le, mert erre a nép nevében éB a község 
nyugalmának érdekében őket három egyén 
felszólította.  Minthogy itt szabadelhatározásról, 
önkéntes adományozásról és nagylelkűségről 
szó sem lehet, eunélfogva  a köszönetnyilvání-
tás őket nem illeti meg. 

— Csikvármegyei mehészek egyesü 
lete felkéri  azon tagjait, kik a tagsági díjjal 
hátralékban vannak, hogy a hátralékot Biró 
József  fényképész,  egyesületi helyettes pénz-
táros kezéhez fizessék  be. 

Csíkszeredai Takarékpénztár R.-társaság. 
Hirdetmény. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-
társaság és a Központi Takarékpénztár Rész-
vénytársaság Csíkszeredában, 191S. 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 Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság a beolvasztással kapcbolatosan 
500.000 korona alaptőkéjét 2500 darab, egyen-
kint K 200.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1,000.000 koronára emeli fel. 

3. /1 Központi Takarékpénztár részvényei 
olykep cseréltetnek ki, hogy minden 2 darab 
részvény és 56 korona készpénz ráfizetés  elle-
nében egy darab 200 korona névértékű uj ki 
buosútásu Csikszeredai Takarékpénztári rész-
vény adatik ki. A kicserélés a Csíkszeredai 
Takarékpénztár l'úintézeténél Csíkszeredában 
1919. év január hó 15-íöl 1919. óv február  hó 
15 ig cszLözlendő. Ezen időn tul a készpénz 
bttízetés utan 5"/u kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári részvények, melyek 
fenti  módon 1919. év junius hó 30-ig nem cse-
réltetnek be, semmisnek tekintetnek, az ezek 
helyett íibocsátott Csikszoredai Takarékpénz 
tan uj részvények az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöltével 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 kicserelésere 600 darab rész-
vény használtatik fel.  A fenmaradó  1900 drb 
részvényből 1250 drb feszvényre  elsősorban 
a Csíkszeredai Takarékpénztár rt. régi rész-
vényesei bírnak elővételi joggal olyképpen, 
hogy minden 2 drb régi részvény után 1 drb 
uj részvényt jegyezhetnek; másodsorban pe-
dig 300 drb részvényre a Központi Takarék-
pénztár rt. volt — a kicserélést már fogana-
tosított — részvényesei szintén 2 :1 arányban; 
végül 350 darab uj részvény nyilvános alá-
irar-ra bocsáttatik es bárki által szabadon je-
gjezheiő. Ez utóbbi téteire nézve tmjeg>zés 
esetén fentanja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzeseket legjobb belátása szerint 
leszállítsa. 

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

6. A Csíkszeredai Takarékpénztár rt. régi 
részvényedet, valamint a Központi Takarék-
pénztárnak volt — a kicserélést már fogana-
tosított — részvényesei a rószvényköpenyek 
bemutatása mellett elővételi jogukat a 4 pont 
Bserint 1919. év február  bó 15. bezárólag gya-

korolhatják. Az elővételi jog nem gyakeiiâsa 
folytán  esetleg visszamaradó részvénymennyi-
séget az igazgatóság szabadkézből értékesíti. 

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

8. A kibocsátandó uj részvények átvételi 
árfolyama  a Csíkszeredai Takarékpénztár régi 
és a Központi Takarékpénztár .volt részvényesei 
részere részvényenkint . . . K 260.— 
teljesen uj részvényesek részére . K 275.— 
Ez árfolyamértékből  K 200.— a részvénytőkét 
illeti, míg a költségek levonása után fenma-
radó összeg a tartalékalap javára fog  Íratni. 

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

10. A részletek kéBedelmes 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 feuforgó  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. 
1—3 Az igazgatóság. 

ISI 
Értesités! 

Q7Ólrol\/ pe Páti erdélprészi botorsyár r. t. 
O i e r u l y Cö n c 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.  19— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
= Csíkszereda. 

ZSÖdíÖPFÜRPŐN 
1918. évi december 13 tói 
kezdve minden > 

péntek, szombat és vasárnap 
egész napon át 

MELEG KÁDFÜRDŐ 
áll a m. t. közönség ren-
delkezésére. — Tisztelettel 

Zerbes György fiirdötulajdonos. 
F e d é l c s e r epe t , palát, meszet, 

cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi építési anyagraktáraiból, 

2 4 -



C S Í X I L A P O K 1. siáin. 

q ş i k ^ A r n a e g y e a l i s p á n j a . 
Szám: 17121/918. 

Pályázati hirdetmény. 
A 125.000/902 B. M. rendelet I.-ső 

szakasza értelmében az elhalálozás foly 
tán megüresedett csikszenímárlojii járás-
orvosi állásra a pályázatot kihirdetem. 

Folyamodók az 1883. évi I. t. c. 
I.-ső és 9.-ik szakaszaiban előirt minő 
Bitésüket tartoznak okmányilag igazolni. 

A járásorvos illetményei az 1904. 
évi X. t. e. illetve 62.000,914 sz. B. 
M. rendelet szerint a X fizetési  osztály 
111. ik fokozatának  megfelelőleg  vannak 
megállapítva a mihez a megfelelő  há 
horus pótlékok járnak. 

Folyamodványok a közszolgálatban 
levők részéről szolgálatilag a hivatali 
főnökség  utjáu, a közszolgálatban nem 
állók részéről közvetlenül hozzám nyúj-
tandók be, de a vármegyei főispán  ur 
hoz intézendők. 

A benyújtás határidejéül 1919. évi 
január hó 31-ét tűzöm ki. 

Csíkszereda, 1918. évi december hó 
4-én. 

Alispán szabadságon 
Szász Lajos s. k., 

i_2 főjegyző. 

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

0 ^ 8 p e Te l - l onJ^ 0 

w 
hozzám legkésőbb 1919 évi január hó 19-én 
délelőtt 10 óráig adják be, mert a későbben 
érkezőket figyelembe  nem vehetem. 

Szállítási feltételek  nálam a hivatalos órák 
alatt megtudhatók. 

Csíkszereda. 191K. évi december hó 23 án. 
Alispáll szabadságon: 

Szász Lajos, 
főjegyző. 
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1 F f l J B O R O K 
5] u. Bi.: rizling, leányka, t ra 
gí min, bakar, oportó stb. jutá-
ra nyps áron kaphatók bármilyen 
9B nagy mennyiségbea és kölcsön 
S bordókban. Valamint mindennemű 

I SZESZESITALOK, 
g! cognac és likőr is kicsiny-
jsl ben és nagyban. — A tisztelt 
el vevők becses pártfogását  kéri 
U Néutaann Benő Szászrégen. 
i a in5p lŞ i^ l c i iB i ig» i in^ lBÎB^ iaăS l l 

Sz. 173^-1918. 
ai. 

Hirdetmény. 
A varmegyei iroda szükségletek: pupii, 

írószerét.1'«jépirás nyomtatványok 1019—1921 
(3 évi) '-flznmiégletek  ascáilitására valamint a 
.Vármegyéi-Hivatalos Lap" egy ives hetenkínt 
egy száp 200 példány kiadására fenti  ,'i évre 
ezennel árlejtést hirdetek. 

Felhívom mindazokat, a kik orre pályázni 
szándékának, hogv a papir és Írószer mintak-
kal fela0**Mf  kzabályszerü ajánlataikat Írásban 

Mübutor-asztalosnak kerestet ik 
2 tanuló. Brős Ferenc műasztalo», 
Csíkszereda. 

Kaszáló tag sarjút, szénát bőven termő 
három és fél  holdas, a taplomi 

1 J határban, az ült mellett, e l a d ó . 
Bővebb felvilágosítást  a kiadóhivatal nyújt. 

Uj fodrász-  és borbély-üzlet! ©o©m® 
Alulírott tisztelettel értesítem Caikszereda város és 
vidéke férfi  közönségét, hogy 4 évi harctéri szolgálat 
után szerencsésen hazaérkeztem és l!)l!l. január 1-én 

F0PRÂSZ- ÉS BORBÉLY-ÜZLETEMET 

Bartha Károly fodrász és borbély, Csíkszereda 

Csíkszeredában, Kossuth Lajos-utca (Grünwald-féle  ház) 
ismét megnyitottam. Midőn ezt bátor vagyok a m. t. 
közönség szíves tudomására hozni, egyben biztosítom a 
pontos és tisztességes kiszolgálásról. Kiváló tisztelettel 

1 - 3 Kossuth LajOB-utca (Qrünwald Albert-féle  ház). 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kii\ oBztály- sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
l"*én/l)etéttík  i a v ^ t ' > ' e 1,Pléttk8nyvecskére és folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 
ÍCí il Í'yíill íiLr folyósítása  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztóses (annnitásos) jelzálog-
rVUll 'OlMMIK kölcsön ingatlanokra 15, 20, ?.Z> évi időtartamra. Kereskedőkuek előnvüi lel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 
I^jl í í l e ^ ' p k e l "^"j1 ' ' , l"kpapirokia mérsékelt kamaL mellett. 

Zálogkölcsönökéi l"ly"siiL ttrh"v ezüsl '̂«.v"̂ ». 
Értékpapírok  v < ' , e ' n , 3 S "l"1'11"'" iiiiniií'nkor a ponto* napi árfolyamon. 

TÖ/S(leÍ meo'llizások * ,e'jt's'l®sa a Inulappsti értéktőzsdén, a legelőuvüseMi teltéu*-
^̂  lt̂ lk 1114*] lőtt*. 

S / e l VPI1 V ( ' k '* ' j" l e M t ,*H '"'váltása. P/Jetíeleinck « 4' | , os magyar koronajáradék szelvénye 
k-J/jl./! V 1.1\ kct mii- IU uappal az esedékesség i-löiL váltja költség levonás nélkiil. 

vételéL — eladását, mint a l)evi/.a-
küzpont bizományosa, mindenkor a 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

és szakszerit bankári ke 

Külföldi  pénznemek és érepénzek 
V 'lU'VOll lí lir/<»lMtl elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését 
* " f í j  "HIVI- /A I C » /.élését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és lözsdei 3zolgil 

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

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

szelvényeit költségmentesen beváltja. 21— 

fi  E I s l c L ó t - Ű L z i f e , é s f a s z é n . 
^ Az Udvarhelymegyei Fatermelő Részvénytársaság 

l ö v é t e i b ü k k e r d e j é b e n (a régi festékmalomnál) 
egy szekér bilkk hulladékl 'a . 

• egy i irméler 1 mé te res b ü k k hasáb tilzifa 
egy hektol i ter faszén 

I 
• 

I 

10 korona 
2 0 korona 

7 korona 
Venui széudékozók bárcát Jakab Qyulánál Csíkszeredában 
váitlmiuak, a fuvarosok  pedig a lövéte i featékmaloranál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELYME^YEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

I 

! 

Nyomatott Vikar L. könyvnyomdájában, CaíkaxeredábMi. 




