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Proletárdiktatúra. 
Csíkszereda, február  G. 

A szociáldemokrácia problémája ma 
a körül forog,  bogy vájjon a szocializ-
mus a demokrácia által valósítsa e meg 
céljait, avagy minden tekintet nélkül 
arra, hogy ma még nem képez többsé 
get, erőszakkal vegye át a hatalmat, 
behozván a proletárdiktatúrát. Ez más 
ként azt jelenti, hogy a demokrácia in 
tegráns része-e a szociáldemokráciának 
vagy pedig csak taktikájához tartozik 
mint harci eszköz arra az időre, mig 
kisebbségben van. Az orosz bolaevis 
táktól a német Spartacusokon át a ma-
gyar kommunistákig a túlzó irány a 
második megoldás mellett van. Nem 
akarják bevárni, hogy túlsúlyra jut e a 
szociáldemokrácia a meggyőzés, propa 
ganda eszközeivel, hanem már most 
meg akarja valósítani erőszakosan a 
nagy társaaalmi átváltozást. 

Okoskodásuk röviden a következő: 
A proletáriátus osztályküzdelmének vég 
célja az osztályellentétek kiküszöbölése, 
minden további osztálykthdelem lehe 
tetlenué tétete. Eit a kommunisták egy 
uj osztály nyomással akarják elkezdeni, 
de azt hiszik, hogy a diktatúra, terror 
által létrehozott uj osztályelnyomás mint 
utolsó, önmagát fogja  lehetetlenné tenni 
és ezzel minden osztályeluyomást. Azt 
hiszi, hogy az elnyomatásból nem ismét 
az elnyomottak kflzdelme  fog  elóállani. 

Mindezzel szemben nem idézhetünk 
klasszikusabb tekintélyt, mint Kauteky 
Károlyt, aki a proletáriátus diktáturá 
járói szóló legújabb iratában a legha-
tározottabban tagadásba veszi, bogy a 
fejlődés  bevárása nélkül erőszakkal 
meg lehetne valósítani a szociáldemok 
rata célokat. 

Kautsky abból indul ki, hogy az 
erfurti  programm végcélul tűzte minden 
kizsákmányolás és elnyomatás kizárását. 
A szociális termelési mód maga sem 
végcél, hanem csak eszköz, mert ha 
kíderü'ne, hogy nem tudja a végcélt 
biztosítani, el kellene vetni. 

A szocializmust demokrácia nélkül 
megvalósítani nem lehet, tehát csak 
akkor lehet erről szó, ha a demokrácia 
segélyével többségre jut. Amig egy nép 
nagy többsége idegenül áll a szociális 
musaal szemben, addig nem lehet szó 
a nagy társadalmi változásról. A diktá-
turá polgárháborút váltana ki, már pe-
dig az alsó osztályok diktatúrája után 
a kard diktatúrája következne. Hivat 
kosik az orosz példára, ahol a prole-
tárdiktatúra semmi gazdasági eredményt 

nem tud felmutatni,  a nép általános jó-
letét neircsak liogy nem emelte, hanem 
teljesen aláuzáliitoita. A proletárdikta-
túra mngfosztja  az embereket szabad-
ságuktól, e mellett még azt a kenyeret 
is kiveszi szájukból, mely biztosítva 
volt számukra a kapitálisztikus terme-
lési mód mellett. 

Kautsky állásfoglalása  után alig ké-
telkedhet még valaki a túlzó irány kár-
hozatosságárol. Határozottabban nem 
lehet azzal szembeszállni, mim ő teszi. 
Ha. a szociáldemokrácia ma legkima-
gaslóbb alakja igy beszél, ezt a pol-
gári társadalom elégtétellel veheti tu-
domásul. Bonunk kell abban, hogy sem 
a szabadságot, sem a gazdasági életet 
sikerre kilátástalan kisértetek nem fog-
ják tönkretenni. 

Ki a esik i prefektus ? 
Gaal Endre dr. cáfolata. 

Csíkszereda, február  0. 
Néhány nappal ezelőtt az egész 

vármegyében e!ttrj"dt az a hír, hogy 
a nagyszebeni román kormányzó-tanács 
esik vármegyei prefektussá  dr. Gaal 
Bűdre vármegyei másodfőjegyzőt  ki-
nevezte. 

A valószínűtlennek lát?zó hírt egy 
Nagyszebenből Csíkszeredára érkezett 
bélbori gör. kaik. tanító Kohányi Gyula 
tanfelügyelőnek  újságolta, mint befeje-
zett tényt. Hozzátette még, hogy előbb 
dr. Moldován Szilveszter szászvárosi 
román ügyvéd volt kinevezve csikvár 
megyei prefektussá,  ki azonban a ki-
nevezést azzal az indokolással hárította 
el rnsgától, hogy Csík vármegye Bzin-
magyar vármegye lévrn. oda prefek 
tusnak csak magyar ember nevezhető ki. 

Mi ezeknek a híreknek valóságát a 
mai postai közlekedés mellett —r saj 
nos — ellenőrizni nem tudjuk. Éppen 
ezért, hogy valamely világosságot de 
ritsünk ki a kissé rejtelmesnek látszó 
ügyben, egyenesen dr. Gaal Bndre 
másodfőjegyzőt  kerestük fel  és kérdez-
tük meg a hirek komolysága felöl. 

Dr. Gaal Endre éppen akkor kelt 
fel  ágyából, melyet spanyolbetegség 
miatt napokig volt kénytelen őrizni. 
Kérdésünkre elmondotta, bogy vele 
február  3 áo, mikor még ágyban fekvő 
beteg volt, közölték prefektusi  állítóla-
gos kinevezését. A hír a legteljesebb 
mértékben meglepte, mert ő ebben vagy 
ehhez hasonló kérdésben soha senkivel 
nem tárgyalt, mert senki olyan isme-

rőse, aki a uagyszeheni román kor-
mánynál beníentea lenne s igy öt ott 
ajánlhatta volna, nincsen, ez okból ért-
hetetlen előtte a hírnek komoly elter-
jedése. 

Közöltük vele, hogy az elterjedt 
hirek szerint dr. Dobreán Mihály gyer-
gyószentmiklósi román ügyvéd, ki állí-
tólag neki rokona és aki már kinevez-
tetett csikmegyei közélelmezési prefek-
tussá, lett volna az, ki kinevezésével 
hathatósan támogatta. Dr. Gaal Eadre 
azonban ezt a leghatározottabban meg-
Cifoüa  és kijelentette, hogy dr. Dob-
reánt csak futólag  ismeri és circa öt 
év óta egyáltalában nem beszélt vele. 

Végül dr. Gaal Endre tudósítónk 
előtt kijelentette, hogy a prefektusi 
állást a jelenlegi viszonyok között nem 
vállalná el. Egyben felkért  a következő 
nyilatkozat közzétételére: 

N y i l a t k o z a t . 
Pár nappal ezelőtt értesültem arról, 

hogy a vármegyében az a hir van 
napok óta elcerjedve, miszerint a 
nagyszebeni román minisztérium ál-
tal a csikmegyei prefektusi  állásra 
én vagyok kiszemelve. 

Kijelentem, hogy sem én, sem 
senki megbízottam a csikmegyei pre-
fektusi  állás tárgyában senkivel, sem 
az én, sem senki másnak érdekében 
nem tárgyaltam, s hogy engemet an-
nak elfogadására  nem is kért senki 
fel.  Az egész kombináció bizonyára 
egy félreértésen  alapú?, mely a leg-
jobban éppen engemet lepett meg. 

Dr. Gaal E n d r e , 
Csik vármegye mfőjegyzője. 

A népek önrendelkezése. 
Csikszereda, február  6. 

A békekonferencia  bizottsága ki-
mondta, hogy ö azt a statisztikát fo-
gadja el helyesnek, mely szerint tíz 
millió cseh szlovák lakós között három 
millió a német fajhoz  tartozó. 

A békekonferencia  véleménye sze-
rint pedik három millió német — meg-
felelő  autonómiával — szépen elélhet 
egy állami közösségben hét millió cseh 
polgárral. 

Jegyezzük meg jól: a csehek száma 
csak akkor tesz ki hét milliót, ha a 
magyarországi tótokat is cseheknek 
számítjuk. Mégis odaitél A konferencia 
három millió' németet a cseh államnak. 
Mert véleménye szerint ezeknek a né-
meteknek a lakhelye beleesik a siáza-
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dokkal ezelőtt felbomlott  eseh állam 
történél mi határaiba. 

A békekonferencia  tehát ugy értel-
mezi a népek önrendelkezési jogát, 
hogy három millió német cseh nem 
csatiakozhatik ahhoz államhoz, amelyik-
hez szive-lelke vonja és amellyel nyel-
vileg, fajilag  egybetartozó. 

Pedig a német csohek összefüggő 
nyelvterületen laknak Szászország ha-
tárain. 

Ellentétek a vilán népei között. 
A puskaporos hordó. 

Az előzetes békekonforencia  tárgyalásai 
amilyen mértékben előrehaladtak, a nehézsé-
gak ugyanolyan arányban tornyosu'nak. A 
mindenfelöl  összeütköző érdekellentétek kö-
zepette, csak világos fej  és biztos kéz aka-
dályozza meg, hogy egy szikra fol  ne rob-
bantsa ama lőporos hordót, amelyen ma az 
egész világ ül. Naponta a világ minden részé-
ből ujabb és ujabb hirek érkeznek társadalmi 
és politikai zavarokról. 

A szerbek és olaszok elkeseredetten ha-
dakoznak az adriai kikötők hovatartozandósá-
gának kérdésében. 

A montenegróiak hevesen tiltakoznak az 
ellen, hogy őket akaratuk ellenére Jugoszlá-
viába kebelezzék be. 

A csehek és lengyelek hadban állanak 
Szilézia miatt. 

Németország és Lengyelország mobilizáltak 
egymás ellen. 

A bolsevikiek harcban állanak Oroszország 
többi részével a régi területekért. 

Kina és Japán igényt tartanak Kian Csaura. 
Az ausztráliai aspirációk a Cs^ndesóceán 

ügyében ellentétben vannak az ázsiai népek 
óhajával, ezalatt pedig titkosszerződ'jsek to-
vább komplikálják ezek ügyét. 

Anglia ellentétbe került Hedzsa>szal Da-
maszkusz miatt; Japánnal p?dig a Cícnd'^-
oceán északi részén fekvő  szigí1!»'!-; miatr. 

A legkomolyabb ellentét, azonban Francia-
ország, Anglia és Itália között az Adria keleti 
partvidékének odaígérése dolgában támadt. 

A brassói polgármester 
és a cserebogarak. 

Annak idején, a mikor a kormány rende-
letet adott ki a cserebogarak pusztításáról, 
történt a következő eset: 

Brasáí városában kidobolták és hirdetést 
is tettek közzé, hogy a cserebogarak ot pusz-
títani kell, mert vékáját 10 koronájával bevált-
ják a városházán. 

A kidobolás* idején egy csiki fuvaros  szé-
kely végighallgatta hogy mit doboluak. 

Amikor hazajött Csobotfalvára,  lévén neki 
hét gyermeke, kiadta a családjának a 
rendeletet, hogy vonuljanak ki a „Nagy 
bükk"-be es szedjenek cserebogarat, dc any-
nyit, a mennyit csak tudnak. 

ödsze is szedtek vagy 7 hektóval. 
Erre a székely befogta  a szürkéket, a 7 

hektó cserebogárral bekocogott Brassóba b 
ott megjelent a városházáu. 

Egyenesen a polgármesternél kért kihall-
gatást, kinek előadta, hogy hozott 7 hektó 
cserebogarat. ^ 

A polgármester meghallgatva őt, azt kér-
dezte, hogy azt minek bozta? 

.Azért hogy váltság bé, — feleié  a Bzé-
kely, mivel hogy a mult héten itt azt dobol-
ták, hogy 10 koronát adnak vékájáért*. 

,És honnan hozta" ? — kérdezte a polgár* 
mester. 

„Én egyenesen Csikból", — feleié  a székely. 
„Jó, jó — de hát mi csak azokat váltjuk 

be, a melyeket Brassóban fogtak". 
„Ugy a fenét,  — mondá a székely. 
Há isze, ha nem váltsák itt bé, én mán 

haza nem viszem, hanem csapom itt el őket". 
Megijedt a polgármester, hogy még kitelik 

a székelytől és mind elereszti a cserebogara-
kat. Összehívta a tanácsot és a tanács ugy 
határozott, hogy a 7 hektó cserebogarat be 
váltják, nehogy a széke'y a városházán szél-
nek eressze az egészet. (É.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csikmegye prefektusa.  Ellenőrizhe-

tetlen hirek szerint a nagyszebeni román kor-
mányzótanács Csikvármegye prefektusává  dr. 
Moldován Szilveszter szászvárosi román ügy-
védet nevezte ki. A prefektus  még nem érke-
zett meg. 

— Apáthyt szabadon boosátották. 
Budapestről táviratozzák: A lapok arról ér-
tesHInek, hogy a kormány lépései Apáthy 
szttbadonbocsátá&a erdekében eredménnyel jár-
tak. A román parancsnokság Apáthyt Erdély 
volt kormánybiztosát Bzabadlábra helyezte. A 
részletek eddig nem érkeztek bo. 

— Közélelmezési prefektus.  A nagy-
szebeni román kormányzó-tanács Csikvármegye 
közélelmezési prefektusává  dr. Dobreán Mihály 
gyergyószeutmiklósi román ügy védőt kinevezte. 
A prefektus  székhelye Gyergyószentmiklós. A 
napokban megjelent Szász Lajos alispán-
helyettesnél és cd ttokat kért az ellátatlanokra 
vonatkozólag. Meggyőződhetett arról, hogy a 
vármegye közeüásága katasztrofális  veszélye-
ket rejt magában. 

— Doktorrá avatás. Zakariás Bálint jog-
hallgatót, lapunk egykori levelező munkatársát, 
kinek tollából annak idején nem egy hangu-
latos vtrri és elbeszélés jelent meg lapunkban, 
folyó  óvi január hó 8Lón, Kolozsvárt doktorrá 
avatták. 

— Villanyvilágítás a községekben 
A Csikszeredai Takarékpénztár értesülésünk 
szerint tárgyalásokat folytat  a felcsiki  ós al-
csiki községekkel a villanyvilágítás bevezetése 
tárgyában. A tárgyalások kedvező mederben 
haladnak ós remény vnn rá, hogy a nagy-
arányú üdvös akció mielőbb a megvalósulás 
stádiumába lép. Erre garancia Balogh Gáza 
baukigazgató személy», ki ismert agilitásával 
és szakértelmével ezúttal is a köznek igen 
nagy szolgálatot teíz. 

— Nyugdíjazások. A vármegyei tiszti 
nyugdíj választmány folyó  hó 6 áo tartott ülé-
sében Zikariás Lukács gyergyószeutmiklósi 
főszolgabírót  és Lajos Gergely központi hiva-
talszolgát saját kérésükre nyugdíjazta. Ugyan-
csak nyugdíjazását kérte Kovács Árpád vár-
megyei aljegyző is, kinsk ügyében a választ-
mány még nem döntött. Ez üléssel kapcsola-
tosan ülést tartott a jegyzői nyugdij-választ-
mány is, mely saját kérésükre nyugdíjazta 
Árpa Lajos szárhegyi, Péter József  csiktaplo-
czai és Simon Eudre gyergyóvárhegyi jegy-
zőket. 

— Eljegyzés. Székely Lajos körjegyző, 
tart. főhadnagy  eljegyezte Bartha Jucikát 
Brassóban. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Gyászrovat. Gergely Ferenc csikszent-
irarei jegyzői írnok és földbirtokos  41 éves 

korában, folyó  hó 5-én meghalt, Csikseent-
imrén. 

— Zakariás Péter f<Hdbirtokos;68  éves ko-
rában, rövid szenvedés után, folyó  év és hó 
6-án elhunyt, Szépvizen. 

— Tánoestóly Cslkszentmihályon. A 
csikszentmihályi róm kath. egyháztanács, az 
orgona- és harangalap javára, 1919 évi már-
cius hó 1 én (szombaton), Cslkszentmihályon, 
a vasút állomáson e célra berendezett nagy-
teremben jótékonycélu zártkörű tánc-estélyt 
rendez. 

— A háromBZéki prefektus  beikta-
tása. A nagyszebeni román kormányzótanács 
Háromszékmegye élére főispánná  (prefect) 
Vecerdea Miklós dr.-t, az Albina brassói fiók-
jának volt igazgatóját nevezte ki. Vecerdea dr. 
beiktatását január 31-ére tűzték ki. Ez alka-
lommal nagyobb csapat román lovasság érke-
zett Sepsiszentgyörgyre. 

— Leszerelt katonák díjmentes uta-
zása. A kereskedelemügyi Máv. Hivatalos Lap 
legújabb számában értesiti az összes máv. 
szemólypénztárakat, valamint a máv. jegyvizs-
gáló ós ellenőrző személyzetet, hogy az állami 
munkaközvetitő által elhelyezett katonák a 
kijelölt munkahelyre díjmentesen szállíthatók. 

— Wilson vissza fog  jönni az általa-
noa békekonferenciára.  A Temps szerint 
Wilson reméli, hogy a február  tizenötödikére 
tervezett elutazása előtt aláírhatják az előze-
tes békeszerződést. Mialatt Wilăon Amerikában 
tartózkodik, a bizottságok folytatják  tanács-
kozásaikat, ugy hogy Wilson visszatérése után 
nyomban megkezdhetik az általános békekon-
ferenciát.  Azt hiszik, hogy május elsején alá-
írják a végleges békeszerződést. 

— Lengyel vereség Ravaruszkánál. 
Az ukrán vezérkar jelenti: A lengyelek Rava-
íuskától északra offenzívát  indítottak öt gya-
log- és három iovasezrcddel. Mindenütt vissza-
vertük őket. Súlyos veszteséget szenvedtek. 

— Román mozgósítás. Bern. Itteni ro-
mán követség tudatja, hogy a román hadse-
reget ismét mozgósították. — Bdhivták az 
187*i—1897. évfolyambelieket. 

— Karoly exkirály válni készül 
Zitától. A Prager Tagblatt szerint Károly 
exkirály válni készül Zitától, mert azt hiszi, 
hogy ez által visszanyerheti az elveszített ro-
konszenvet, ami pedig a restaurációs törekvé-
sek szempontjából igen fontos. 

— Erdélyi román kölosön. A bukaresti 
Izbanda itja: Erdély Bürgős szükségleteinek 
fedezésére  a minisztertanács egy köicsön fel-
vételét határozta el. A kölcsön 4 óv múlva 
visszafizetendő  5 százalékos kötvényekre fogja 
a kormány felvenni,  mely kötvények alpári 
(névértéken) kerülnek kibocsátásra. A kölcsön-
kötvenyek korona értékre fognak  szólni s egy 
korona 50 banival fog  átszámittatni. A Jegy-
zések már most megkezdőduek s aláírásokat 
ugy itt, mint a Kárpátokon túlról elfogadnak. 
A kölcsön összego nincs előre megállapítva. 

— Komáromot kiüri t ik a csehek. A 
csehek kivonulása a városból legközelebbi 
órákban várható. Napok óta az összes raktá-
rakat kiüritik, minden élelmiszert, fegyvert, 
katouai felszerelési  tárgyakat elszállítanak. 
Eddig több vonat lisztet, cukrot, zsirt, szalon-
nát, katonai ágyneműt szállítottak el, sőt a 
lőszergyár készletét is elvitték. 

— A román petroleumüzemek be-
szüntetik működésüket. Az .Universul" 
jelenti: A lokomotivok és vasúti kocsik hiá-
nyában a román petroleumüzemek a napokban 
beszüntetik működésűket, mert a szállítás tel-
jesen lehetetlenné vált. 
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— Népek ligája ülésezik. A népek li-

gájának bizottsága hátión megkezdi üléseit 
Murat herceg balotájában. 

— Elfogadott  határosatok. A béke-
konferencia  a következő javaslatokat fogadta 
el: 1. a nemzetek egyesüléséről szóló határo-
zati javaslatot; 2. azt a határozatot, amely 
bizottság kinevezését javasolja az ellenség ál-
tal fizetendő  kártérítés megállapítására, to-
vábbá annak megállapítására, mennyit tud 
fizetni  az ellenség, milyen formában,  milyen 
módon és milyen határidőn belül. Ennek a 
bizottságnak öt tagját a nagyhatalmak, öt tag-
ját pedig a többi államok küldik ki: 3. a há-
ború kitöréséért való felelősség  ós a büntető 
szankció megállapítására kiküldendó bizottságra 
vonatkozó javaslatot; 4. a nemzetközi munka-
föltételek  tanulmányozására kiküldendó bizott-
ságról szóló javaslatot; 5 a kikötői viszonyok, 
a hajózható viziutak és a vasutak tanulmá-
nyozására kiküldendó bizottságra vonatkozó 
javaslatot. 

— Németország hadisarcot fizet.  A 
békekonferencia  megválasztotta ama bizottsá-
got, mely meg fogja  állapítani a Németország 
által fizetendő  hadisarcot. 

— Amerika nem bizik a béketárgya-
lások sikerében. — Wilson elutazásra gon-
dol. — Bem. Az afrikai  német gyarmatok kér-
désében ismét kiujult az ellentét Amerika és 
sz'ivots'igeeei között. Wilson már annak h le-
hetőségéről beszélt, hogy esetleg kénytelen 
lesz elhagyni a békekonferenciát.  Az araerikai 
sajtó mindinkább alább hagy optimizmusával. 
Az amerikaiak nem bíznak a párisi konfe-
rencia sikerében. A szená'ua követeli, hogy 
Amerika teljesebben érvényesítse akaratát, 
inert a tárgyalások kezdenek igen Inssu me-
derbe jutni. A franciák  azért huzzák-hnlaszt 
ják a tárgyalás m9netét, hogy ujabb fegyver-
szünet megkötésére kerülhessen sor s ez által 
a németekre ujabb pressziót gyakorolhassatok. 

— Romín hivatalos jelentés Erdély-
ből, Bukovinából és Besszarabiaból A 
román főhadiszállás  Bukarestben február  I en 
a következő hivatalos jelentést ailta ki: 

1. Bukovinában és Erdélyben a helyzet 
valtozatlan. 

2. Bsssz^rábia északi részében a helyze-
tünk megjavult. Az időjárás következtében 
hadműveleteink csak lassan haladhatnak előre. 

— Érdekes Ítéletek. A 7-ik hadosztály 
birósága — mint Désről jelentik — legutóbb 
a következő érdekes Ítéleteket hozta: Dr. Fá-
bián dési lakost beszállásolás megtagadása 
miatt 1000 lei pénzbüntetés; Tigerianu oru-
viczai munkást egyenruha jogtalan viselésóért 
és csalásért egy évi börtönre ítélték; Prieop 
Uavrilla, Bálint 0. és lile Simont 500 lei pénz-
büntetésre ítélték, mert a román nemzeti 
zászlót letépték. Szabó János G hónapi, KoLn 
István és Szabó Ferenc három hónapi börtön-
büntetést kttptak a román zászló letepésóért. 

— Amerika megszavazta az élelme-
zési segitsegot Európának. Washingtonból 
jelentik: A parlament legutóbbi ülésén a kor-
mány előterjesztésére megszavazták az Európa 
részére adandó élelmizési segítséget, hogy a 
^ 'iiyegetó éhinség leküzdhető legyen. E célra 

100 millió dollárnyi rendkivüli hitel igénybe-
vételét engedélyezte a kormánynak. A törvény-
javaslat az alsóház megszavazása után a FZO-
nátason keresztülment és az elnökségi szen-
tesítéssel is el van látva. 

— A franciák  nem tárgyalnak a bol 
seviki orosa kormannyal. A francia  ka-
mara bizottság kilenc szóval őt ellenében ho-
zott határozattal fölszólította  a kormányt, hogy 
ne tárgyaljon az orosz bolBeviki kormánnyal. 

— A német-román bankjegyek. A 
nagyszebeni ideiglenes román kormányzótanács 
felhatalmazást  kapott, hogy az Erdélyben, Bá 
nátban és a romáuok által megszállott többi 
területeken forgalomban  levő német-román 
bankjegyeket lebélyegezze. 

— A sixtusi Madonnát követelik az 
olaszok a németektől. Az o aszok — mint 
párisi újságokban olvassuk — elhatározták, 
hogy a békefeltételekbeu  okvetlenül követelni 
fogják  több Németországban örzött olasz ere-
detű műkincs visszaadását iá. Igy mindene-
setre követelni fogják,  hogy adják vissza a 
németek Olaszországnak a drezdai képtár vi-
lághírű k-ncsét: R-.fael  si\:.usi Madonnáját. 
A fraiicia  lapok természetesen nem irják meg 
hogy a sixíusi Madonnát N'-m Jtország a tizen-
nyolcadik században nem háborúi utoa ra-
bolta el Olaszországról, hanem annak reudje 
és módja szerint első német tulajdonosa hu 
ezer aranyért vette meg olasz birtokosától. 

— Péter szerb királyt ujabb szélütés 
érte. Zimonyi jelentés szerint Péter királyt, 
aki már hosszabb idó óta beteg voit, s kinek 
állapota az utóbbi napokban erősen rosszab 
bodott, másodszori szélütés érte. A midőn a 
trónörökös erről értesült, azonnal atyjához 
sietett. Faleronban Sándor régenshoreeg hir-
telen elutazása mi'itt. az a hír terjedi el, hogy 
a párisi béketárgyalás™ utazott. 

— Aradot francia  csapatok szállottak 
meg. Aradra érkezett Temesvárról egy t frikai 
vad sz-zred. Megbízható hírek szerint rövidé 
sen ideérkezik" Gambetta tábornok egész ve-
zérkarával és huzamosabb ideig a városban 
marad. 

Taplocza Retutja mellett l holdas 
sarjus kaszáló eladó. 

É r t e k e z h e t n i e Inp ki?ídőli ivaUil :»bau. 

Fényképészeti cikkek 
jutányos áron beszerezhetők 

Vakar L. könyvkereskedésében. 

FAJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó s»b. jutá-
nyos áron kaphatók hár.uiiyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny 
ben és nagyban. — A tiszteit 
vevők becses partfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
/m /nv/lt^iTV/rţv^-'TTv^/ffvVftf/TA^iTv/iiv/î^  /itv 

Cs kszeredai Hadigondozó Népirods. 
Számj 37— 1919. 

hjf.  ni. 
HIRDETMÉNY. 

Budapesten a San Marcó-uícai irgalomház-
ban, a meiy gyógyitliatatlau betegek elhelye-
zösero szolgál, jelenleg több üres férőhely 
van és az imézet igazgatósága készségét 
nyi vánitotta az iránt, hogy teljesen gyógyit-
haraf.lan  betegségben vagy sérülésben szen-
vedő illetve teljesen elnyomorodott és állandóau 
ápolási igény'ő hadisérül!eket az intézetben 
el fog  helyezni 

Felhívom a gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő rokkant katonákat, hogy felvételüket 
az .Országos Hadigoudozó Hivatal" utján az 
emlit; tt budapesti San Marcó utcai irgalom-
hazban Írásban kérjék; s a beadványukhoz 
betegségük fokát  és minőségét tanúsító ható-
sági orvosi bizonyítványt csatoljanak, mely azt 
is igazolja, hogy állapotuk állandó ápolásra 
szorul. 

Mogj9g\zom, hogy tüdőbeteg és elmebeteg 
katonák nem folyamodhatnak,  mert ezeknek 
befogadására  az intézet nincs berendezve. 

Csikszereda, 1919. évi január hó 25-én. 
H a j n ó d I g n á c , 

hg. ni. igazgató. 

Ertesités! 

Székely és Réti "SKJÜSSijí 
előnyösen ismert cég, intéaetünknél 

in i n t a s z o b á k a t 
helyezett el. rae'yek minőség ós ár 
tekintett ben a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A miutaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  23— 

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
Csikszereda. 

Felhívás. 
A Központi Takarékpénztár Rész-

vénytársaság Csíkszeredában 1918. évi 
d; cember hó 28 :iu tartott rendkívüli 
közgj iiK aéb-ü hozott határozata folytán 
egyesűit a Csikszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársasággal, ennélfogva  a ker. 
törv. 202. ós köveik. §-ai értelmében 
felhivaínak  a Központi Takarékpénztár 
Részvénytársaság hitelezői, hogy köve-
teléseiket a f  ínti törvényszakaszban irt 
jogkövetkezményük mellett és határ-
időben akár a Központi Takarékpénztár, 
akár a Csikszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársaságnál jelentsék be. 

A Központi Takarékpénztár r. t. 
2-3 Csíkszeredában igazgatósága. 

•VIZSGÁKRA I 
a polgári-és középiskola 
minden osztáiyából.érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 
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Csíkszeredai Takarékpénztár R.-társaság. 
Hirdetmény. 

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

Ezen határozat értelmében : 
1. A Központi Takarékpénztár Részvény-

társaság Csikszaredaban, beolvad a Csiksze-
redai Takarékpénztár Részvénytársaságba. 

2. A Csikszeredai Takarókpénztár Rész-
vénytársaság a beolvasztással kapcsolatosan 
500.000 korona alaptőkéjét 2500 darab, egyen-
kint K 200.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1.000.000 koronára -meii fel. 

3. A Központi Takarékpénztár részvényei 
olykép cseréltetnek kí, hogy minden 2 darab 
részvény és 56 korona készpénz ráfizetés»  elle-
nében egy darab 200 korona névértékű uj ki 
bocsátásu Csikszeredai Takarékpénztári rosz-
vóny adatik ki. A kicserélés a Csikszeredai 
Takarékpénztár főintézeténéi  Csíkszeredában 
1919. év január hó 15-tól 1919. év február  hó 
15 ig eszközlendö. Ezen időn tu! a készpénz 
befizetés  után r»"/n kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári r ••szv-nye.k, mel.\ék 
fenti  modon 1019. év junius hó 80 ií nem cse-
réltetnek be, semmisnek tekintetnek, ezek 
helyett íibocsátoU C.-ikszeredai Takarékpénz-
tári uj részvény-k az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöttével értokf:-iUetnMk.  A tar-
talékalapot iüetó, valamint az t-.r.ékesif-.ssrl 
felmerült  költségek kvonása uián frnmaradolt 
összegek az illető részvényesek javára birói 
letétbe helyeztetnek. 

4. Az újonnan kibocsátandó 2500 drb rész-
vényből ilymódou a Központi Tak irékp 'nztár 
részvényeinek kicserélésére GUO darab rész-
vény használtatik fel.  A fenmaradó  1900 drb 
részvénjból 1250 drb részvényre eíső orhau 
a Csikszt-redai Takarékpénztár rt. régi rész-
vényesei birnak elővételi joggal olyképpen, 
hogy minden 2 drb regi részvény u*áu 1 drb 
uj részvényt jegyezhetnek; másodsorban pe-
dig 300 drb részvén)re a Központi Takarék-
pénztár rt. volt — a kicserélést már í'oe.ana-
tositott — részvényesei tziiitén "2 1 í:'; n\l an; 
végül 350 darab uj rés/vény miivános :>iá-
rásra bocsáttatik es bárki által szaludon je 
gye.zhetó. Ez utóbbi tételi? n<'lzw- iu j^gjzés 
esetén fentartja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzéseket legjobb belátá-a hzí rint 
lészállii&a. 

5. A kibocsátandó uj részvények a régiek-
kel mindenben egyenlők, 1919. évtől járó s-zel 
vényekkel lesznek ellátva, 1919. üzleti ev 
eredményében részesülnek. 

(i A Csíkszeredai Takarékp-'uztár rí. régi 
részvényesei, valamint a K'i-po.>ti Takarék-
pénztárnak volt — a kicserélést már főtana 
tositott — részvényesei a róí-zv 'tiykep^nyok 
bemutatása mellett elővételi jósukat a 4 pont 
szerint 1919. év február  ha 15. bezárólag gya-
korolhatják. Az elővételi jog nem gyakorlása 
folytán  esetleg visszamaradó részvénymennyi-
séget az igazgatóság szabadkéztől értékesiti. 

7. A nyilvános aláírásra hocsátott és bárki 
által szabadon jegyezhető részvénymennyiség 
jegyzési határideje 1919. év márciu-» hó 15. 
bezárólag 

8. A kibocsátandó uj részvények átvételi 
árfolyinia  a Csíkszeredai Takarékpénztár régi 
éB a Központi Takarékpénztár ' olt részvényesei 
részére részvényenkint . K 260— 
teljesen uj részvényeik rés/,'re K 275.— 
Ez árfolyamértékből  K 200 — a részvénytőkét 
illeti, mig a költségek levonása után fenrna-
radó ö.syz'< a tartalékai: ]) javára fog  Íratni. 

9. A befizetések  következőkép teijesitendók: 
első résziét a jegvzés vagy eíővéteii jog gya-
korlása alkalmával és psdig ré.-zv-nyi-ukiut 
K 100.— ; második részlet cimén 100 korona 
1919. év március hó 3l-ií, végül a régi r^sz 
vényesek által K 60 — ; uj részvényesek által 
K 75.- 1919. év április hó 15-ig. Minthogy 
pedig a részvények 1919. év január hó 1-től 
kezdódóleg részesüknek osztal kban. a befize-
tők tartoznak befizetéseik  után 1919 év ja-
nuár hó 1-tól a mind nkori befizeti  napjáig 
Hzámitott 5u/o-os kamatom megfizetni.  Viszont 
a jegyzés alkalmával akár több réí-z'et, avagy 
az egész összeg is egyszerre lefizethető. 

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

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

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

Csíkszereda, 1919. január hó 2. 
5 Az igazgatóság. 

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

Nagymihály Sándor 
fu<nádi,  sepsiszentgyörgyi ós kézdi-
vá>tárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

Megnősülne 38 éves iparos, ismeretség hiá-
nyában ez uton óhajt ismeretséget kötni 
idősebb leánnyal, vagy fiatal  özveggyel, ki-
nek 70—80 ezer korona hozománya van. 
Csak fényképpel  ellátott komoly levelekre 
válaszolok. Diszkréció biztosítva. „Szép jövő" 
jeligén a kiadóba. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Csikmindszent község határában fekvő,  a 

közbirtokosság tulajdonát képező „Borda" ha-
vas dűlőben a Berszán sarkon aluli részben 
Nagypuszta vele és Medvéstelek nevű havasok 
eey évi időtartamra folyó  évi februar  hö 
28 án délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvá-
nos árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
kiadatnak. 1— 

Árverési feltételek  a csikmindszenli közbir-
tokossági elnöknél betekinthetók. 

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

közbirt. jegyző. közbirt. elnök 

Pályázati hirdetmeny. 
( A lemondás folytán  üresedésbe jött gyergyó 

csikszeredai.. ji;Somafalvai  községi tanitói állásra pályáz-iti.t 
hirdetek. 

Pályázati kérvények f.  évi február  hó 20-ig 
felszerelve  benyújtandók. 

Imets Ákos, 
1—2 isko'aszéki elnök. 

Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A in. kir. osztály- j sorsjáték föárusiróju. 

Üzletköre: 
átvétele hetétikönyvecskére tis fol  yósziiinliirn előnyös feltételük  melleit. Pénzbetétek: 

Kölesönök folyósítása  váltóra, kamatos kötolczvönyre, tfirlesztésos  (annnit.ásns) jel/.nloj;-
kölrsön ingatlanokra 15, 20. 2."í évi iilöttirlumr«. Kereskedőknek előnyös lel-
tételek mellett, árulűtolt nyújt, 
nynjt értékpapírokra, mérsékelt kamut melletl. 

pontos napi árfolyamon, 

ndapesti értéktőzsdén. a legolőnyíisobli foltéi  e-

Előlegeket 
Zálogkölcsönöket fol,™it  ai'""y '''s e/ilst l';''<VBkr 

Értékpapírok  v^lo'e ** eladása mindenkor 

Tőzsdei megbízások ÖteSu" 
S 7 e l v é l l V p l v ' ' ' j " 1 6 " 1 6 3 beválr.ása. Üzletfeleinek  a 44/6-os luajţyur koronajáradék szelvónve-

ket már 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkiil. 

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

V Í1 o - v n i l L- í i r /u l ú t ! elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését ós szakszerű bankári ke-
* " " t V C ^ e i e t » zelését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei khâ nStiviiâ̂ tl̂ af  d'italanul s/0,Rál 

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

A magyar liadikölcsön kötvények vétóiét és eladágát elónyöa feltételek 
meilett kfízvetiti,  azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 

t - ü - z i f a , é s ü e u s z é a a . . 
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) 
szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
iirméler 1 méteres bükk hasáb lüzifa  20 korona 
hektoliter L'aazén . 7 korona 

Venni szándékozók bárcát J akab Gyulánál Csíkszeredában 
van halnak, .1 fuvarouok.  pedig a l ö v é t e i festék  malomnál 
bzabo János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELYME^YEI FATERMELŐ r é s z v é n y t á r s a s á g . 
NVUWÉKU; Vákw L. kwsyvayoatfqábftifclĵ eradában. 



c s í k i L A K O K 8-Jk oldal 

A' SZÉKELY NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIKSZENTMÁRTONON. 

MEGHÍVÓ. 
A SZÉKELY NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1919. évi február  hó 27 én délelőtt 8 órakor Osikszent-
m&rtonban, az intézet helyiségében fogja  megtartani 

XVII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
melyre a részvényesek meghívatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság jelentése a mult ttzletévröl, a zárszámadás előterjesz-

tése, tárgyalása. 
2. Felfigyeld  bizottság jelentése. 
3. Az igazgatóság és felfigyelő  bizottság részére adandó felmentvény  iránti 

határozathozatal. 
4 Igazgatósági javaslat és határozathozatal az Alcsiki Bank Részvénytársa-

sággal való egyesülés tárgyában-
5. Határozathozatal a társaság vagyonának átadása, a részvényeknek Alcsiki 

banki részvényekkel való kicserélése és a kicserélési árfolyam  megállapítása tár-
gyában. 

6. Esetleges indítványok. 
A közgyűlésen minden részvényes szavazati joggal bir, ki 1919. évi január hó l-ig u 

intézet részvénykönyve szerint, mint ilyen igazolva van és legkésőbb a közgyűlés napján délelőtt 
8 óráig a társaság elnökénél részvényét leteszi. 

Csikszentmárton, 1918. évi december hó 31-én. 
A Székely Népbank Részvénytársaság 

Igazgatósága. 

Tartozik. Mérleg-számla. Követel. 

VAGYON 
Pénztár számla 
Váltó számla 
Kötvény számla . . . 
Qiró-számla O.-M. Bankuál 
Értékpapír számla 
Ház számla 
Előleg számla . . . 
Ingatlan vételár számla 
Folyó Bzámla . . 
Hadikölcsön Bzámla 
Berendezési számla . . 

Kor. ért. 
15.530.61 

319.381.36 
13.128.98 

1.105.79 
500.-

21 902.19 
5 66573 
3 543.25 

227.059.-
7.020.30 
1.000.-

TEHER Kor. ért. 
Alaptőke számla 100.000.— 
Tartalékalap számla . 103.000 — 
Külön tart. alap számla 2.687.06 
Betét Bzámla 405,631.82 
Illeték számla . . . . 951.61 
Fel nem vett osztalék számla 1.863.60 
1918. évi nyereség 1.793.22 

Tartozik. 

615 827.21 
Veszteség-nyereség-számla. 

616.827.21 

Követel. 

VE8ZTESKG 
Betét kamat Bzámla . 15.935 44 
Betét kamatadó számla . . 1.593.54 
lg. tag, felügyelő  b. tag és tiszt-

viselők fizetése  . 10.740-
Osleti költség számla 1 231.20 
Napibiztosi dij számla 228.— 
PoBta költség számla 103.38 
Hadikölcsön kamat 242.78 
1918. évi nyereség . . . . 1.793.22 

31867.56 

NYERESÉG 
Mult évi áthozatal 6.429.41 
Kamat számla 18.153.20 
Illeték számla . 2 771.80 
Különféle  számla 67.60 
Jutalék számla . 60.25 
Folyó számla kamat . • 4393 40 
Részvény aláirási dij számla 2.— 

31.867.66 

Csikszentmárton, 1918. évi december hó 31 én. 
Béres János s. k., Könyvelésért: Morvái Kristóf  s. k-, 

pénztárnok. könyvelő. 
Dr. Nagy Jenő s. k , Üjfalusi  József  s. k., Dr. Ujfalusi  Jenő a. k., 

lg. tag, ügyész. 
Osoboth István s. k , Tompos János s. k. 

A fenti  mérleg-, veszteség- és nyereség-számlát megvizsgálván, azokat a 
fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítva, mindenben megegyezőnek s helyesnek 
találtuk. 

Csikszentmárton, 1018. december hó 81 én. 
Csutak Bálint s k., Benke Lajos s. k., Lórinoz János •. k., 

f  b. tag. f.  b. tag. f.  b. tag. 



B-ik oUai C S Í K I L A P O K 5. alám. 

MEGHÍVÓ. 

A Z A L C S I K I B A N K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
XX1ÍII.  ÜZItETÉVI REfiDES KÖZGYOliÉSÉT 

Csikszentmártonon, 1919. évi február  hó 27-én délelőtt 9 órakor üzlethelyiségei-
ben — Cseh-ház — tartja meg, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tá r g y s o r o z a t : 
1. Bizottságok kiküldése a szavazatok számbavételére és jegyzőkönyv hite-

lesítésére. 
2. 1918 évről szerkesztett zárószámadások, igazgatósági és felügyelő  bízott 

sági jelentések előterjesztése, az évi mérleg megállapítása, a felmeutvények  rnog 
adása és a nyereség felosztása  feletti  határozathozatal. 

3 Alap'őke felemelése  és az alapszabályok módosítása. 
4. Egyesülés a Székely Népbank R. T. csikszentmártoui pénzintézettel, ennek 

beolvasztása u'ján; ezzel kapcsolatosan a Székely Népbank R. T. aktiváinak éH 
passzíváinak átvétele, részvényeinek Alcsiki Bank részvényekkel leendő kicserélése, 
a kicserélési árfolyam  megállapítása. 

5. ügyvezető igazgató fizetésének  megállapítása. 
6. Hat igazgatósági tag választása három és két felügyelő  hizotMgi tag 

választása egy évre. — Ügyészek választása. 
7. Indítványok. 

Alapszabály kivonat. 
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen, vagy meghatalmazottja által, kinek 

azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja Bzavazali jogát; köteles azonban minden 
részvényes a gylllés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál, elismervény 
mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy szavazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van, minden további 5 részvény csak egy szavazatra jogosít, azonban sem 
saját személyében, sem más által képviselve, sem végre másoknak képviseletében, avagy mind-
három médon együttvéve 20 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

Az igazgatóság. 

Tartozik. 

VAGYON 
Pénztár készlet 
Giró, csekk és folyószámla  bankoknál 
Szelvények 
Értékpapírok (óvadékképe?) 
Váltó és kőtvénykölcsönök 
Folyószámla adósok i fedezettel) 
Ingatlanok 
Előlegek 
Múmalom . . 
Elektromos mú 
Egyéb aktívák . . . . 

Mérleg-számla. Követel. 

31.127.01 
174.447.15 

5 250.-
77.637.83 

545.233.71 
556,034.28 

5.86140 
3.248.22 

139.545.81 
137 426 07 
37.470.41 

1,713.281.89 

TKHKR 
Részvénytőke 200.000.-
Tartalékalap 110 423.2"» 
Betétek . . . 710.777.1:» 
Hadikölcsön előlegek 643.766. 
Letétek . 21.882.6."» 
Folyószámla . . . 1 955.1'.' 
Fizetetlen tőke kamatadó 3.130.34 
Fel nem vett osztalék 1.150. 

Tiszta nyereBég 20.197.31 

Tartozik. Eredmény-számla. 
1,713.281.8U 

Követel. 
VESZTESÉG 

Betéti kamatok 31.303 48 
Betéti kamatadó ^ 3.130.34 
Adók 2.200.08 
Tartalék alap kamata 5.320.99 
Bankhelyiség házbére 1.000— 
Üzleti költségek 3.626.50 
Tiszti fizetések 9.727.78 
Postaköltségek . . . 378.71 
Folyószámlái kamatok 1.138.90 

Tiszta nyercBég . . . . 20.197.31 
78.024 09 

NYERESÉG 
Kamatok 66.944.70 
Jutalékok 2.206 2"» 
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 
r kamata . . . 6.654.51 
Értékpapír kamatok . . . 1,878.— 
L*irt követelésekből befolyt  340.6:5 

7S.024.0il 
Csikszentmárton, 191H. évi december hó 31-én. 

A könyvelésért: Dr. Oseh Sándor, 
igazgató. 

Az i g a z g a t ó s á g : 
Dr. Ady Endre , 
ig. tag, hadbavonult. 
Végh I s tván József, 

ig. tag. 
Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 

A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g : 
Fe jé r Sándor, 

f.  U. b. elnök. 

András Lajos, 
ig. tag, elhalt. 

Bodó János 
ig. tag. 

Dr. Csiszér Miklós, 
ig. elnök, elhalt. 

Incze Ignác, 
ig. tag. 

Oseh István, 
f.  U. b. tag. 

Potovszky József, 
f.  U. b. tag. 




