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9. oldal. C S I K I L A P O K 2. alám. 

Ü z l e t v e z e t ő i , raktárnoki vagy 
ehhez hasonló állást keres egy 
komoly megbízható több évi 
tapasztalattal biró kereskedő. 
Cim a kiadóban. 1-3 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előfizetőinkhez.  A Cdiki Lapok elő-

fizetési  dijai csak igen gyártsa folynak  be. A 
lapkiadás ma rendkívüli költségeket igényel, 
ez okból az efóflzetém  dijakat nem nélkülöz-
hetjük. Hazafi  is tisztelettel kél jük előfizetőin 
ket, hogy az előfizetési  dijakat mielőbb be-
küldeni szíveskedjenek, mert elleukező eset-
ben lapunk küldését beszüutetni leszünk 
kénytelenek. A postahivatalok p^nzküldemé-
nyeket továbbítanak. 

— UJévi üdvözlet plakáton. Leca di-
viziouárius, román tábornok Segesvárról, hol 
ideiglenes hadiszállása van, szokatlan, de mo 
dern formában  plakátokon kívánt a Gersely-
uaptárbelieknek boldog és békés uj esztendőt. 

— Hazasaág. Uubody Siudor Pál főhad-
nagy, a belügyminisztériumhoz beosztott lutár 
rendőrségi felügyelő  eljegyezte özv. Nagy 
Sándorné leányát, Margitot. 

— Kirendelés. A raarosvásárh >lyi fő 
államügyész Killényi Lóránt brassói állam-
ügyészt Csíkszeredára rendelte ki. 

— Kinevezés. Dr. Apáthy István, Kelet-Magyar-
ország főkormánybiztosa  dr. Vákár P. Artlmr gyer-
gyószentmiklósi lapszerkesztőt főkormányhiztossági 
megbízottá nevezte ki. 

— Felfüggesztett  főszolgabíró.  Csikvármegye 
alispánja Zakariás Lukács gyergyószentmiklósi fő-
szolgabírót hivatali állásától felfüggesztette.  A gyer-
gyószentmiklósi járás vezetésével dr. Márton László 
szépvizi főszolgabíró  bízatott meg. A szépvizi járást 
Puskás Imre tb. főszolgabíró  vezeti. 

— A zetelakiak meggyilkolták papjukat. A 
forradalom  idejében a zetelakí bolsevista izgatók 
meggyilkolták papjukat. Az erdélyi püspök interdik-
tum alá akarta vetni az egész községet, n hitközség 
töredelmes bánata, fájdalma  és fogadalma  azonban 
arra birta a főpásztort,  hogy egyelőre ue éljen ezzel 
a jogával. 

- A státus jószágigazgatója. Az erdélyi püs-
pök Végh Mátyás Kálmán nagybajomi uradalmi in-
tézőt a püspöki birtokok jószágkormányzójává kine-
nezte. Az a j jószágigazgató már elfoglalta  állását. 

— Tanügyi kinevezések. A magyar vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Hlaviukn György és özvegy 
Baróthyni Mártonffy  Klára állami polg. isk. megbí-
zott tanárokat a ditrói állami polg. iskolához a XI. 
fizetési  osztály 3. fokozatába  segédtanárokká ki-
nevezte. 

— Tis erdélyi megyében prefekturát  szer-
vesnek a románok. A nagyszebeni román kor-
mányzótanács elhatározta, hogy tiz erdelyi /árinegye 
területére prefekturát  szervez. A megyék élére már 
ki is nevezték a prefektusokat,  még pedig a követ-
kezők személyében: Marostordamegye: dr. Vescán 
János, Fogarasmegye: dr. Vasú Oktávián, Hunyad-
megye: dr. Vasinca Toma, Alsófehérmcgye:  dr. Topu 
János, Tordaaranyosuiegye: dr. Chirtop Zosin, Besz-
tercze-Naszód megye: dr. Trifon  Gavrila, Szolnok-
Dobokamegve: ür. Miháli Tivadar, Szebeumcgye: 
dr. Comsa Nikolans, Kisküküllömegye: dr. üalutin 
Martin; NagykükUllőmegye: dr. Romau Dionisie Az 
eddigi megállapitás szerint a megyék közigazgatási 
beosztása a régi marad, valamint a megyék szék-
helyei sem változnak meg. i-ddig négy vármegyében 
történtek intézkedések a közigazgatási impérium át-
vételére a román nemzeti tanácsok részéről a nagy-
szebeni kormányzótanács rendelkezése folytán.  Ez a 
négy vármegye Kis- és Nagyküküllő, Besztercze és 
Fogaras. Az ott levő magyar tisztviselőket felszólí-
tották az eskü letételére. 

— Qyászrovat. Id. Lázár Péter gyorgyószent-
miklósi kereskedő és birtokos, a Gyergyói Első Ta-
karékpénztár R, T. h. vezérigazgatója, 64 éves korá-
ban, folyó  hó 7-én elhunyt. Halálát kiterjedt rokon-
ság gyászolja. 

— Benedek Gábor csikszentkirályi földbirtokos, 
46 éves korában, folyó  évi január hó 14-én a csik-
szeredai közkórházbau elhunyt. Holttestét Csikszent-
klrályra szállították és folyó  hó 16-án temették el. 

— Oyofahlány.  Az utóbbi időben az egész vár-
megyében rcndkivül nagy gyufahiány  tapasztalható. 
Dobozonként a kereskedők 30—40 fillért  kértek, de 
ma már ilyen áron sem kapható. A gyufamizériának 
oka az, hogy a legközelebbi, kolozsvári gyufagyár-
nak mankaerejo és a gyufagyártáshoz  szflkségos  fa-
anyaga nincsen. Ehhez járul még a szállítási ne-
hézség. 

— A román katonai paranoanokság rende-
letei. A román katonai parancsnokság a megszállott 
területeken több rendeletet adott ki, melyek 
falragaszokon  is közzététettek. £ rendeletek megtilt-
ják az Idegen (osztrák-magyar) egyenruhák viselését, 
elrendeli a fegyverek  és robbauó anyagok beszol-
gáltatását, szigorú büntetéseket állapit meg vagyon-
niegsemmisitési törekvéseknél és románcllencs érzé-
sek nyilvánításánál, életbelépteti a cenzúrát a sajtó-
iul» vekre, irodalmi és képes termékekre, zenemüvekre 
és filmekre,  megtiltja a gyülekezést, elrendeli a lak-
helymegjelölést, védi az ipari berendezéseket, elren-
deli az osztrák-magyar és német kincstári javak be-
jeleutését és kimondja az ingyenes szállásadási kö-
telezettséget. 

— Kinevezés. A magyar népkormáuy Koncz 
Gyula alezredest ezredesnek nevezte ki. 

— Halálos szerencsétlenség. Gyergyószentmik-
lóson Vízkereszt napján a felgyujtott  ós megsemmi-
sített rauniciós raktáraknál gyermekek és felnőttek 
kutattak fellelhető  értékek után. Kutatás közben epy 
visszamaradt ekrazitos szelence felrobbant  és öt fiú-
gyermeket darabokra tépett, egy leányt és egy férfit 
halálosan, többeket pedig súlyosan megsebesített. 
Az ekrazít a felismerhetetlenségig  darabokra téple 
Portik János 15 éves, Portik Antal II éves, Brun 
János 13 éves, Brun Fülöp 8 éves ós Magyari Ist-
ván 13 éves gyermekeket. Kulcsár Róza a kórházba 
szállítás közben, Kulcsár Pereuc a kórházban halt 
meg. Ambrus József  12 éves gyermek tüdősérillést 
kapott. Állapota súlyos. Ambrus József  a kihallgatás 
során azt vallotta, hogy társaival ródlit keresett. A 
szerencsétlenséget azzal magyarázza, hogy egy előtte 
ismeretlen asszony a srapnel-liüvelyek között mo-
zsárnak valót keresett és a robbanás e közben tör-
tént. A helyszínén a hatóság emberei darabokban 
gyűjtögették össze a szerteszét heverő emberi test-
roncsokat. Egy tenyérnyi ép testrész uem került bele 
a szalmával behintett szekérbe. Lassanként öt gyer-
mek hullája került elő a kormos, sáros hnsdaraliok-
liól. Az apák és anyák megtörve sírtak a gyászszekér 
körül. A rettenetes szerencsétlenségből okulhatnak 
a hatóságok és közönség egyaránt. 

— Fogászati műterem. Dr. Veress 
Sándor vm. tiszti főorvos  fogászati  cikkek be-
szerzéséért Budapestre utazott. A legközelebbi 
időben fogászati  műtermet fog  nyitni, melyre 
igen nagy szükség van. w 

— A posta és a Csiki Lapok. Ugy a vidékről, 
iniut városunkból igen sokan panasszal fordultak  la-
punk kiadóhivatalához amiatt, hogy a Csiki Lapokat 
az utóbbi időben nem kapják meg. Kiadóhivatalunk 
a lapot gyorsan és pontosan minden előfizető  címére 
egv idő'ion cxpediálja s miután a Csiki Lapok a ro-
mán katonai parancsnokság előzetes cenzúrája alá 
esik, lapunkat feltartóztatni,  lefoglalni  vagy elsik-
kasztani senkinek sincs joga. A Csiki Lapok példá-
nyai kétségtelenül a postán ka'lódnnk el, ez okból 
felkérjük  előfizetőinket,  hogy lapunkat a postahiva-
taloknál követeljék és reklamáljuk, mert lapunk el-
maradása csakis a posta mulasztása lehet. Ha fel-
szólalásuknak eredménye nem volna, tegyenek pa-
naszt az illetékes kolozsvári posta és távírda igaz-
gatósághoz vagy panaszukat hozzák kiadóhivatalunk 
tudomására. 

— Jakab Ödön-alap Jakab Ödön elhalálozása 
alkalmával elhunyt tisztelői és barátAi koszoruraeg-
váltás címén több száz koronát adtak össze, hogy 
abból egy jótékonycéiu alapot létesítve, örök emlé-
ket állítsanak elhunytnak. A gyűjtést Vákár Lajos 
ur, lapunk kiadója vállalta el, kinél a gyüjtőiv bárki 
részére rendelkezésre áll. Minthogy az alap létesítése 
legközelebb megtörténik, a gyüjtőivet elhunyt bará-
tainak és tisztelőinek figyelmébe  ajánljuk. 

— A jegyzők elhelyezése. A működésűkben 
akadályozott közigazgatási alkalmazottak kormány-
biztosa a menekült vagy más okból székhelyüktől 
távol tartozkodó községi jegyzők elhelyezését meg-
kezdette. Az elhelyezésre vonatkozó rendeletek a 
Budapesti Közlöny-ben jelennek meg. Az érdekeltek 
külön Írásbeli rendeletet nem kapnak. A kormány-
biztos tehát ez uton is felhívja  az érdekeltek ügyel-
mét arra, hogy a Budapesti Közlöny-t állandóan ki-
sérjék saját érdekükben is figyelemmel. 

— A* erdélyi fater  melés bistositása. A ro 
mán kormány ineghivására a magyar fatermelök 
értekezletre jöttek össze Nagyszebenben. A megálla-
podások értelmében a román kormány hozzájárult 
ahhoz, hogy az üzemek teljes erővel folytassák  a 
termelést. Megengedi a termelőknek, hogy a demar-
kácionális vonalon túlra, tehát a meg nein szállott 
Magyarország területére is vihessenek át, de csakis 
kompenzációs alapon, vagy abban az esetben, ha 
Magyarország élelmiszert küld a faüzemokben  dol-
gozó munkások részére. Qondoskodui fog  a román 
megszálló csapatok parancsnoksága arról, hogy az 
üzemek ne szenvedjenek hiányt munkaerőben. A 
megszállott területre vonatkozóan elvként kimondot-
ták a szabadkereskedelmet és szabadforgalmat.  Fel-
kérte a román delegátus a magyar érdekelteket, 
hogy alakítsanak szervezetet, hogy együttesen tár-
gyalhasson velük s közösen tájékoztassák kívánsá-
gaik és szükségleteik felől. 

— A kéményzepróipar megszüntetése. A ma-
gyar népköztársaság kormánya a Budapesti Közlöny 
mult év december 31-én megjelent számában közzé-
tett 6659—1918. M. E. számú rendeletével a kormány 
a kéményseprést a városi törvényhatóságokban és 
a rendezett tanácsú városokban községi, a várme-
gyei törvényhatóságok egyéb területén pedig tör-
vényhatósági feladattá  teszi. Azt a területet, amelyre 
az ezidőszerint hatályban levő akár rcáljogu, akár 
személyes kéményseprő iparjogosultságok az irányadó 
szabályrendelet értelmében kiterjednek, közitzomek 
felállítása  végott szabályrendelettel vagy sürgős 
esetekben kereskedelemügyi miniszteri rendelettel 
oly területre lehet szorítani, amelyen az iparjogosul'» 
önmagát ós a vele szemben tartásra jogosult sze-
mélyeket a kötelező kéményseprői tennivalóknak 
dijszabásszerii díjért való teljesítéséből tisztessége-
sen eltarthassa. Ujabb engedélyt a kéményseprőipar 
gyakorlására senkinek sem lehet adni. A kereske-
delemügyi miniszter közvetlenül megvonhatja a ké-
ményseprő iparjogosultságot attól, aki a liábuiu 
idejen katonai szolgálatot teljesített segédnek vagv 
tanoncnak alkalmazásba vételét felhívás  dacára ula-
pos ok nélkül megtagadja. 

— Szenzációs műsor. A csíkszeredai 
Edison mozgószinházban folyó  hó 19-én d. u. 
4—6 ig és este 7—9 óráig a következő g»z-
dag műsor kerüi bemutatásra. 1. „Sorsüldözött" 
drámai játék 3 felvonásban.  2. „Budakéezi 
szerelem", vígjáték 3 felvonásban.  3. .Ter-
mészet utáni felvétel".  Helyárak: Bzámozott 
iilés az erkélyen és földszinten  1 K, Ii-ik he j 
3 K, lil ik hely 2 K, gyermekjegy 1 korona. 

— Uj változás a máv. erdélyi vona 
lain Naponként és másodnaponként közle-
kednek a vonatok. A magyar államvasutak 
kolozsvári üzletvezetősége ma egy ujabb hir 
detmenyt bocsátott ki, amely pontosan közii 
az erdélyi személyvonatok menetrendjét. Az 
üzletvezetőség értesítése szerint ez a váliozá-
már érvényben van és további intézkedésig 
érvényben is marad. Az uj, csak személy-
szállítással közlekedő vonatok Erdélyben igy 
érkeznek, illetőleg indulnak: 1. Naponkéni 
közlukeduek : A Budapest k. p. udvarról nap-
pal 9 órakor induló és Brassóba nappal 4 
óra 53 perckor érkező 512 sz. A Brassóból 
nappal 1 óra 05 perckor induló és Budapest 
k. p. udvarra éjjel G óra 10 perckor érkező 
öli sz. A Kolozsvárról nnppal II óra 44 
perckor induló és Brassóba éjjel 1 óra 59 
perckor érkező 514 sz. A Brassóból éjjel 2 
órakor induló és Kolozsvárra nappal 3 óra 
23 perckor érkező 513 sz. A Brassóból éjjel 
5 óra 13 perckor induló és Predeálra nappal 
7 óra 46 p :rckor érkező 550 sz. A l'redeálról 
nappal 11 óra 07 perckor induló és Brassóba 
nappal 12 óra 15 pjrekor érkező 511 sz. A 
Szákelykocsárdról éjjel 5 óra 40 perckor in-
duló és Marosvásárhelyre nappal 7 óra 
perckor érkező 801G sz. A Marosvásárhelyről 
nappal 11 óra 28 perckor induló és Brassóba 
éjjel 9 óra 2G perckor érkező 8004 sz. A 
Brassóból éjjel 5 óra 31 perckor induló és 
M-tro-vásárhelyre nappal 4 óra 50 perekor ér 
kező 8001 sz. A Marosvásárhelyről éjjel G óra 
25 perckor induló és Székelykocsárdra tí óra 
22 perckor érkező 503 a) sz. A Bánffíbunyad-
ról éjjei 5 óra 31 perckor induló és Kiskalo-
tára nappal G óra 38 perckor érkező 6912. sz. 
A Kiskalotáról nappal 7 órakor induló és Bánffi-
huuyadra éjjel 8 órakor érkező 6911 sz. Az 
Aranyosgyéresről éjjel 4 óra 52 perckor in-
duló és Tordára éjjel 5 óra 14 perckor érkező 
7914 sz. A Tordáról éjjel 3 óra 54 perckor 
induló és Aranyosgyéresre 4 óra 14 perckor 
érkező 7911 sz. 

— A megszállott területeken levő 
hadapródiskolak. A főkormánybiztosság  a 
következő értesítést adta ki a mogszállott te-
rületeken levő hadapródiskolák növendékeinek 
jelentkezése tárgyában. A m.igyar hadügy-
minisztérium 13. 48—9. sz. rendelete alapján 
a temesvári hadapródiskola első évfolyama 
Kismártonba, második évfolyama  Hajmáskérre, 
harmadik és negyedik évfolyama  Budapest— 
Hüvös-völgybe megy. A nagyszebeni hadapród-
iskola azon növendékei, kik más intézetbe 
óhajtják áthelyezésüket, azonnal vonuljanak 
be a budapesti hadapródiskolába, ahol tovább 
szétosztják őket. A marosvásárhelyi alreális-
kola növendékei pedig Nagykanizsán jelent-
kezzenek. Kívánatos, hogy a megszállott te-
rületekről Budapesten átutazó növendékek a 
hadügyminisztérium 20 ik osztályában további 
irányításukat kérjek. 



9. Mám. C S Í K I l a p o k 3-ik oldal. 

N Y Í L T T É R * ) 
Nyilstkosat. 

Alulírott Zakariás Gerő kijelentem, hogy a 
Tompos Károly csikcsicsói jegyző ur és családja 
ellen általam elkövetett szóbeli sértésekért a csík-
szeredai járásbíróság előtt ellenem folyamatba  tett 
H. 1357-1918. sz. büntető perben a mai napon bo-
csánatot kértem, a mit ezennel a nyilvánosság tu-
domására hozok. 

Csíkszereda, 1019. évi január hó 14. 
ZAKARIÁS GERŐ 

*) E rovat alatt közlöttekéi-t nem vállal fele-
lössíget a Szerk. 

497G—1918. szám. 1 - 2 
HIRDETMÉNY. 

Kézdivásárhely város tanácsa közhírré teszi, 
hogy a város tulajdouát képező 

VIGADÓ SZÁLLODA 
181B. április hó 24-tőí, 1925. április 24 ig 
terjedő 6 évre 1919. február  10 én délelőtt 
9 órakor a \árosi gazdasági hivatalban nyil-
vános árverésen bérbe fog  adatni. 

A s z á l l o d a ára: 
1. A fö'd-zinten  egy kávéház, két étterem, 

nyolc vendég szoba, egy a főtérre  nyíló bolt-
helyiség és a vendéglős részére fentartott 
magánlakásból. Az emeleten a főtérre  néző 
oldalon négy vend ig szobából. 

Az emeleten van egy állandó szinp iddal 
ellátott diszterem, mely nem képezi a bérlet 
tárgyát. 

A szállodához tartozik még mosóház, téli 
tekepálya, jégverem, istálló, pince, padlás és 
egyeb szükséges melléképület. 

A szálloda és hozzátartozó mellékhelyisé-
gek kikiáltási ára 6100 korona, tnelycek 10% 
bánatpénz gyanánt az árverés előtt az árverést 
vezető bizottság kezeihez leteendő. 

Írásbeli ajánlat is elfogadtatik,  de azért a 
szóbeli nyilvános árverés feltétlenül  meg fog 
tartatni. 

A városi tanács fenntartja  a jogot magá-
nak, hogy az árverezők között az ígért árakra 
való tekintet nélkül szabadon választhasson. 
Részletesebb felvilágosítás  nyerhető a gazda-
sági hivatalban. 

Kézdivásáihely, 1919. január 10. 
A városi tanács: 

Dr. Molnár Dénes, 
h. polgármester. 

Nyomdai munkák végzéséhez egy 
n ő i m u n k a e r ő flzetessel  fel-
vetet ik lapunk nyomdájában . 
Jó irás megkívántat ik. 

F e d é l e s e r e p e t , palát, meszet, 
cemente t , gipszet, s tucatur 
nádat , cementcsöveket , kut-
gyürüket stb., síb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

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

2 5 -

Csikszeredai Takarékpénztár R.-társaság. 
Hirdetmény. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-
társaság és a Központi Takarékpénztár Rész-
vénytársaság Csíkszeredában, 1918. év decem-
ber hó 28-án tartott rendkiviili közgyűlései 
kimondották az egyesülést. 

Ezen határozat értelmében: 
1. A Központi Takarékpénztár Részvény-

társaság Csíkszeredában, beolvad a Csíksze-
redai Takarékpénztár Részvénytársaságba. 

2. A Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság a beolvasztással kapcsolatosan 
500.000 korona alaptőkéjét 2500 darab, egyen-

kint K 200.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1,000.000 koronára emeli fel. 

3. A Központi Takarékpénztár részvényei 
olykép cseréltetnek ki, hogy minden 2 darab 
részvény és 56 korona készpénz ráfizetés  elle-
nében egy darab 200 korona névértékű uj ki 
bocsátásu Csíkszeredai Takarékpénztári rész-
vény adatik ki. A kicserélés a Csíkszeredai 
Takarékpénztár főintézeténél  Csíkszeredában 
1919. év január hó 15-től 1919. év február  hó 
15 ig eszLözlendő. Ezen időn tul a készpénz 
befizetés  után 5°/o kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári részvények, melyek 
feuti  módon 1919. év junius hó 30-ig nem cse-
réltetnek be, semmisnek tekintetnek, az ezek 
helyett kibocsátott Csíkszeredai Takarékpénz-
tári uj részvények az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöttével értékesíttetnek. A tar-
talékalapot illető, valamint az értékesítéssel 
felmerült  költségek levonása után fenmaradott 
összegek az illető részvényesek javára birói 
letétbe helyeztetnek. 

4 Az újonnan kibocsátandó 2500 drb rész-
vényből ilymódou a Központi Takarékpénztár 
részvényeinek kicserélésére GU0 darab rész-
vény használtatik fel.  A fenmaradó  1900 drb 
részvényből 1250 drb részvényre elsősorban 
a Csíkszeredai Takarékpénztár rt. régi rész-
vényesei birnak elővételi joggal olyképpen, 
hogy minden 2 dib régi részvény után 1 drb 
uj réBzvényt jegyezhetnek; másodsorban pe-
dig 300 drb részvényre a Központi Takarék-
pénztár rt. volt — a kicserélést már fogana-
tosított — részvényesei szintén 2:1 arányban; 
végUl 350 darab uj részvény nyilvános alá-
rásra bocsáttatik éB bárki által szabadon je 
gyezhető. Ez utóbbi tételre nézve túljegyzés 
esetén fentartja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzéseket legjobb belátása szerint 
leszállítsa. 

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

G A Csíkszeredai Takarékpénztár rt. régi 
részvényeset, valamint a Közpoati Takarék-
pénztárnak volt —' a kicserélést már fogana-
tosított — részvényesei a részvényköpenyek 
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 értékesíti. 

7. A nyilvános aláírásra bocBátott és bárki 
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 Közpoüti Takarékpénztár volt részvényesei 
részére részvényenkint . . K 260.— 
telj eseu 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-ig, végül a régi rész-
vényesek által K 60 — ; uj részvényesek által 
K 7 5 - 1919. év április hó 15-ig. Minthogy 
pedig a részvények 1919. óv január hó 1-tól 
kezdődőleg részesülnek osztalékban, a befize-
tők tartoznak befizetéseik  után 1919. év ja-
nuár hó 1-tól a mindenkori befizetés  napjáig 
számított 5%-os kamator megfizetni.  Viszont 
a jegyzés alkalmával akár több részlet, avagy 
az egész összeg is egyszerre lefizethető. 

10. A részletek késedelmes befizetése,  vagy 
a befizetés  elmulasztása a jegyzés törlését 
vonja maga után és a már befizetett  összeg 
a tartalékalap javára fordittalik  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 
illetó'eg érdemi választ adunk. 

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

Csíkszereda, 1919. január hó 2. 
2-3 Ai igazgatóság. 

Sz. 16920—1918. 
ai. 

P á l y á z a t . 
Csikvármegye törvényhatósági ut-

biztosi állás Csikszereda és Ditró 
SZCkhellyel üresedésbe jött, 1400 
koiona kezdőfizeífssel  és szabályrende-
leti'eg megállapított lakpénzzel, uti éB 
iroda átalánnyal, négyévenkint 200 koro-
nával, 16 év inán összesen 2200 koro-
náig emelkedóleg javadalmazott utbiz-
rosi állás betöltendő. 

Ennek folytán  az emiitett állásokra 
pályázni kívánók felhivatnak,  hogy a 
katonai kötelezettség teljesítését, továb-
bá irás és nyelv ismereteiket, szakkép-
zettségüket, eddigi foglalkozásukat  vala-
mint életkorukat, egészségük voltát iga-
zoló okmányokkal felszerelt,  sajátkezű-
leg irt folyamodványukat  a vármegye 
főispánjához  címezve, folyó  évi már-
cius hó 15 ig a mennyiben közszol-
gálatban vannak, elöljáró hatóságuk 
utján, különben pedig közvetlenül hoz-
zám terjesszék be, megjegyezvén, hogy 
az emiitett állások, rokkant illetve az 
1873. évi II. t.-c. értelmében kiszolgált 
és igazolvánnyal ellátott altisztek szá-
mára vannak tartva. 

Ily minősítéssel nem biró egyén 
cdak azon esetbe fog  kineveztetni, ha 
jogosítvánnyal biró altiszt nem jelent 
keznók. 

A kinevezés ideiglenes, a véglege-
sítés a szabályszerű képességű vizsgá-
nak egy évi szolgálat utáni sikeres 
letételétől tétetik függővé. 

Csikszereda, 1919 január hó 9 én. 
Alispán szabadságon: 

Szász Lajos, 
főjegyző. 

8z.: 4G9-1918. 
hg. ni. 

H I R D E T É S . 
Az Országos Hadigondozó Hivatal Fekete-

falu  községben (Szatmárvármegye) a Kor-
ponay Kornél gyümölcsgazdaságában 50 rok-
kant katona Bzámára egy egyéves gylimölcs 
és kertgazdasági rokkanttanfolyamot  letesitett. 
Az intezet címe: .Az Országos Hadigondozó 
Hivatal feketefalui  kertgazdasági rokkanttan-
folyama.u  A tanfolyam  1919. évi február  1-én 
kezdődik és a következő év február  l-ig fog 
tartani. A tanfolyamot  elvégzett rokkant kato-
nák szakszerű kiképzést nyernek mindenféle 
kertimunkában, gyümölcs és zöldség termelés-
ben, szólókezelésben, méhészetben, a téli hó-
napok alatt egyszerű gazdasági eszközök készí-
tésében, esetleg a kosár fonáshan  stb. 

As Országos Hadigondozó Hivatal intézetei 
a tanfolyamra  jelentkező hídisérűlteket (rok-
kantakat) alkalmatosságuknak megálapitáea 
után előzetes értesítés éB a reájuk vonatkozó 
összes iratok megküldése mellett, saját hatás-
körükben, rövid uton helyezhetik át az emii-
tett kertgazdasági rokkanttanfolyamra,  mig az 
intézetek kötelékébe nem tartozó rokkantak-
nak a tanfolyamra  való beutalásukat az Orszá-
gos Hadigondozó Hivataltól írásban, vagy 
személyesen kell kérelmezniök. 

Felkérem a községi hadigondozó bizottsá-
gok elnökségeit, hogy a tanfolyam  megnyi-
tási idejét és annak célját saját működési 
körletükben hirdeBsék ki és a jelentkező rok-
kantakat szíveskedjenek népirodánkhoz utasí-
tani. 

Csikszereda, 1918 november hó 20-áo. 
HAJNOD IONÁCZ a. k., 

hg. ni. igazgató. 
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Értesítés! 

QiáI/aIm ác Róti erdélyrészi butorgFár r. t. OZŐkely es n e l l Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek mii:őség: é> ár 
tekintetíben a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobak 
intézetünk külön heiyisegeben 
megtekinthetők és ineit-rendelések 

ugyanitt íoj\'iU<-tn;k. 20-

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
Csíkszereda. 

Alóliroti a nagyérdemű közönséj; 
szíves tudomására iiozum, hoşy 
Csíkszeredában, Mikó-u'ca 21 sz. 
alatt (öz v. Nagy Kérenctic-ív-!e háv) 

K 0 C S I 6 Y Á R T Ó , N Y E R G E S 

é s k á r p i t o s m ű h e l y t 
—• nyitottam. Elvállalok minden- • 

féle  kárpitos munkát, díványok, 
matrácok, kocsi- és szekérülések 
áthúzását, valamint k o c s i k es 
szánkók festését,  fényezését  és 
párnázását, a legpontosabb idő 
alatt, jutányos árak mellett. 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfo-
gását kérve, maradok kivá'ó tisztelettel 
S z a b ó J á n o s , kocsigyártó. 

1—3 

EEi51IBlBl5i[SÎBl5ilBlăl51făl 

F f l J B O R O K 
u. m.: rizling, leányka, tra 

m min, bakar, oporto stb. jmá 
— nyoa áron kaphatók bármilyen 

nagy mennyiségben £3 kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

I 

Isi 
1 
m 

S Z E S Z E S I T A L O K . 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

37-

•VIZSGÁKRA 1 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségi re, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelös-

injég|mellett^ készít elő a 

Kaszáló tag sarjút, «zónát bőven termő 
három ca fúl  holdas, a taploczai 
határban, az Olt mellett, e l a d ó . 

Bővebb felvilágosítást  a kiadóhivatal nyújt. 

Értesitem az igen tisztelt hölgybözöuséget, hogy 
Csíkszeredában, a Hargita-utca 30. szám alatt 

női kalapátalakitás vala-
mint női ruha varrással 

foglalkozom  s elvállalok minden e szakmába 
vágó munkát, gyors és ízléses kivitelben. Hzi-

ves pártfogást  kér kiváló tisztelettel 
Olajos Józsefné,  C s i k s z e r e d a . 

Uj fodrász-  és borbély-üzlet! ®m®®® 
Alulírott tisztelettel értesitem Csíkszereda város és 
vidéke férfi  közönségét, hogy 4 évi harctéri szolgálat 
után szerencsésen hazaérkeztem és 1ÍMÍ». január 1-én 

FODRÁSZ- ÉS BORBÉLY-ÜZLETEMET 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-utca (Grünwald-féle  ház) 
ismét megnyitottam. Midőn ezt bátor vagyok a m. t. 
közönség szives tudomására hozni, egyben biztosítom a 
ponton és tisztességes kiszolgálásról. Kiváló tisztelettel 

Bartha Károly fodrász és borbély, Csíkszereda 
3 - 3 Kossuth Lajos-utoa (Qrünwald Albert-féle  bás). 

Csíkszeredai Takarékpénztár Kész vény társaság'. 
A m. kir. odztály- ' sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Péll/betélek  l l t v , ! t 0 ' e botétikünyvecskére és folyószámlára  előnyös fellételek  melleit. 
K n l í ' Q í i n í i l ' folyósítása  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztésen (annuitásos) julzálog-
IVUIC'OUIIUIV kölcsön ingatlanokra 15, 20. 25 évi időtartamra. Kereskedőknek előuvö* fel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Elüleo eket ^ r t®kPaP' r°kra mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönüket folyt',sit  ttra"-v c"üsl Ur»-*kr«-
J i j f l g J^P^P[ fok  ®s e ' f t l ' "S í l  rnínd(?nkor 11 pontos napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbízások te'jesitl*sft
 R budapesti értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltére-

IbL melleit. 
S z e l v é n v p k " ' j ' 1 1 6 " 1 6 8 beváltása. Üzletfeleinek  a 4%-os magyar koroDajárndék szel véuye-

ket már 10 nuppal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek ^ r ^ ^ o T ^ ^ * * 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

\ aD 'Vnnl rpyplpQ elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését ós szakszeri! bankári ke-
» a g j u i i w e z e i e b z e lésót, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei kntntttVvaágosTtl'saf  dijtal,mul szolBil 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték főelárusitójb 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcaön kötvények vételét és eladását előnyös feltételek 
mellett küzveíiri, azokra o:csó. kam&lláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 23— 

Az Udvarhelymegyei Főtermelő 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 bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy ürméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
ogy hektoliter faszén  7 korona 

Venni szándékozók bárcát J akab Gyulánál Csíkszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a l ö v é t e i festékmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELYtyEáYEI F A T E R f l E L Ő  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslkueredában. 




