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H rcleiesi dijak a l e g o l o s ó b b a n ssámittatDak 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

— Lisztüiany. Bár a város és vármegye 
vezetősége m ndent megtett a közönség liszt-
ellátásának biztosítására, ezideig semmiféle 
eredményt nem sikerült elérni. Több tisztvi-
selő hetekig utazott Nagyszebenbe, Marosvá-
sárhelyre és Budapestre, liszt azonban mai 
napig sem érkezett. Ilyen Bulyos helyzetben 
lakosságunk még nem volt. — Ha hamarosan 
liszt nem érkezik, a vármegyében éhínség fog 
bekövetkezni. 

— A magyar delegátusok határozati 
javaslata a berni konferencián.  A „Pravo 
Lldu" jelenti Bernből: A területi kérdések 
között van a negyedik halyen Csehország ós 
Magyarország határ-vitája. A magyarok a kö-
vetkező határozati javaslatot terjesztették elő: 

A népszava-
zásnak valamely semleges állam ellenőrzése 
alatt kell megtörténnie. A határok megálla-
pításánál az országrészek teljesen Bzabad 
gazdasági forgalmát  kell biztosítani, ne-
hogy a gazdasági fejlődés  lehetetlenné váljék. 
— Hymen. Dubsky László budapesti fő-

gimnáziumi tanár és Giál Rózsika Dánfalvn 
folyó  évi január hó 26 án házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés helyett). 

— Dr. Veress Sándor vm. tiszti főorvos 
Budapestről hazaérkezett és fogászati  műter-
mét megnyitotta. — Rendel naponta délután 
'/23—5-ig- Lakása Csíkszereda, Mikó-utca 34. 
szám alatt. 

— A pénzügyigazgatóság köréből. A 
pénzügyminisztériumban a tisztviselők fizetés-
rendezése már elkészült és legközelebb a hi-
vatalos lapban is megjelenik. Értesülésünk sze-
rint Schuster Olivér pénzügyigazgató minisz-
teri tanácsos, Daczó segédtitkár titkár, Szörtsey 
és Sztojka fogalmazók  segédtitkárok lesznek. 

— Uj betegség. A mult héten Budapes-
ten egy uj betegséget fedeztek  fel  a Jendras-
sík-féle  klinikán. A betegség abból áll, hogy 
a beteg napokon át csuklik, miközben heves 
fájdalmai  vannak. Haláleset nem fordult  elő. 
Egy eBet Csíkszeredában is fordult  elő, mely 
három napig tartott. 

— Tüz. A mult héten a főgimnázium  me-
getti katonai barakk eddig Ismeretlen okból 
kigyuladt és teljesen elégett. 

Nehéz álom 
gyanánt 01 a leikünkön a történelmi 
megpróbáltatás. 

És mégis bűnhődnünk kell. 
Maró önvádak gyötörnek. 

Ha 
lottaiból támadnak életre eltemetett né 
pek, nemzetcseosemőket a bölcsőből 
emel ki és állit talpra az uj világfel-
fogás. 

Vérző szívvel, ösz 
szetört lélekkel járjuk a történelem tö-
vises kálváriáját. Súlyos kereszt nyomja 
a vállunkat. 

A vérünk kering tovább és elviszi min-
denfelé  az elalélt testbe az élet tuda 
tát, 

A lelkünk telitve van 
azzal a fölényes  tudattal, hogy kultu-
r&nk ereje örökkévaló. 

Ha bé 
kés munkába indul a világ, ott leszünk 
mi is duzzadó erővel, titáni munkakedv-
vel és mindenha éjjáéplteni, alkotni-
tudáseal. 

— Előadások Londonban Ma-
gyarországról. Hágából táviratozzák: 
Londonbau egy ismeretterjesztő társa 
ság kezdeményezésére sorozatos nép-
szerű előadásokat tartanak, amelyek 
során több előadásban foglalkoznak 
Magyarországgal is. 

Az első ilyen estélyen Bryeco lord 
elnök hosszabb megnyitó beszédben 
igen meleg hangon nagy rokonszenvvel 
nyiíatkozott Magyarországról és hang-
súlyozta, hogy a magyarság megérdemli 
az angol nép te'jea jóindulatát. 

— Csak perfekt  román tiszt-
viselőket alkalmaznak. A román 
kormányzótanács sajtóirodája hivatalos 
közleményt bocsátott ki a román im 
perium alatt álló törvényhatóságok és 
községek közigazgatási reformjáról. 
Eszerint a megyék, járások, városok 
élére prefektusok  kerülnek. A szerve-
zet maga a romániai 1886. évi 28 t. c. 
értelmében lenne átalakítva. Ugyane-
zen az alapon történnék a törvényható-
sági bizottságok választása is. A viri-
lizmust eltörlik. Uj tisztviselőket csak 
azok közül neveznek ki vagy válasz-
tanak, akik a román nyelvet tökélete-
sen birják. A régi tisztviselők egy év 
leforgása  alatt kötelesek a román nyel-
vet ugy szóban, mint Írásban tökélete-
sen elsajátítani. A közigazgatás intéz-
ményeire és rendjére nézve fent  em-
iitett romániai törvényt fogják  életbe-
léptetni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Dr. Györgypál Domokos 

kormánybiztos Erőss Béla gyergyótölgyesi 
szolg-.birót a közszolgálat érdekéből a kászon-
alcsiki járásba helyezte át. 

— Tolnay Lajos Fehérmegye élén. 
A székesfehérvári  ellenforradalmi  kísérletek 
miatt a vármegye főispánját  és alispánját a 
kormány elmozdította és kormánybiztosnak 
dr. Tolnay Lajost, vármegyénk volt főispánját 
nevezte ki. 

— Hadiszolgáitatasok tárgyalása A 
hadügyminiszter értesítette a vármegye kor-
mánybiztosát, hogy a hadiszolgáltatások tár-
gyalására katonai kiküldöttek a feloszlott 
nagyszebeni katonai parancsnokság helyett a 
kolozsvári honvédkerUleti parancsnokságtól ké-
rendők. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. A 
vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 
17-én délelőtt tartja rendeB havi ülését dr. 
Györgypál Domokos kormánybiztos elnöklete 
alatt. 
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— A románok Szolnokdobokamegyé-
ben is átvették a közigazgatást. 

Szolnok-• 
dobokamegye közigazgatását a románok vet-
ték át. A nagyszebeni román kormányzótanács 
dr. Mihali Tivadart jelölte prefektusnak.  Dr. 
Miksa Liviusz, a dési román kormányzótanács 
elnöke értekezletet hivott össze a vármegye-
iláz nagytermébe. Az értekezleten Mibali Ti-
vadar dr., az uj prefektus  kijelentette, hogy 
Átveszi a közigazgatást és felnzólitotu  a tiszt-
viselőket, hogy vagy tegyék le nz eakiit, vagy 
pedig állásukból eltávozottaknak tekinti őket. 
A vármegye tisztikarának állásfoglalását  dr. 
Gajzágó alispán közölte az uj prefektussá1. 
Miháli azonnal ki is nevezte az uj román funk-
cionáriusokat. Alispánnak dr. Storbán árva-
széki elnök-helyettest nevezte ki, főjegyző  és 
egyben prefektusi  titkár dr. Moldován lett. 
Ezenkívül a járások élére is román főszolga-
birák kerültek. 

— A kőhalmi cigányok osatlakoztak 
Nagyromániahoz, A „Uenasttrea Romana" 
j ölen ti: Az erdélyi cigányok Kőhalomban naiiy 
nemzetgyűlési taitottak. Elhatározták, hogy 
csatlakoznak Nagyromániához. Egyben protes-
táltak a roraáu királyság egyes lapjainak eies 
hangja ellen. - Ugy sértegetik egymást, mint. 
a cigány sátor ajtaja előtt. Ez volt a véleménye 
egy „buli basa'-nak. A „Renaşterea Romana* 
hozzáteszi, hogy „a cigányok tulszemérmesek". 

— Szinelöadással egybekötött t;ino-
estely Csikpalfalván.  A p.tifaivi  ifjúsági 
egyesület folyó  évi február  ho 22 én (szom-
baton), az állami elemi iskola tantermében, 
saját pénztára javára, szineióadással egybe-
kötött táncestéiyt rendez. Ez alkalommal szinre 
kerül Geczy István világhuü darabja A gyí 
mesi vadvirág, 3 felvonásos  népszínmű. 

— 82 napig koplalt egy disznó. Succi, 
a világhírű oiasz koplalómüvész, ki egy pár 
hónappal előbb halt cl, egyhuzamban 35 napig 
nem evett semmit. A kupiaSas világrekordját 
ezideig ő tartotta. Succit most lefőzte  és re-
kordját megdöntötte — egy disznó. Keresztes 
Antal állatorvos ugyanis a napokban sertés 
ólja alól gyenge röfögő  hangokat hallott. — 
Figyelmessé lévén, felbontatta  a í-ertésól pad-
lását, ahonnan egy torzalakká soványodott 
Bertés került elő. A sertésnek feje  csaknem 
akkora, mint teste. Lábai annyira elgyengül 
tek, hogy alig áll rajtuk. Keresztes állatorvos 
megállapította, hogy a sertést a forradalom 
kitörésekor a mi katonáink a sertésól alá el 
rejtették. A hirtelen felbomláskor  elfelejtették 
vagy nem tudták elszá'litani és igy a sertés 
rejtekhelyén maradt minden gondozás, élelem 
éB viz nélkül. Pontosan 82 napig koplalt a 
disznó, melynek most csodájára járnak az em-
berek. Keresztes állatorvos szakvéleményé sze-
rint a disznó meg fog  élni, már most elég jól 
eszik, azonban a 300 kilót aligha fogja  elérni. 

— Gyaszrovat. Krau=z Misiké fol)  ó évi 
február  hó il-én, 19 éves korában meghalt 
Csikszentdomokoson. 

— Fejér Ida folyó  hó 8 án, 28 éves korá-
ban, hosszas szenvedés után elbunyt, Csíksze-
redában. 

— Mihály Jánoska 10 hónapos korában, 
február  10-éu meghalt, Siípvizeu. 

— A nagyhatalmak az erőszak ellen. 
A nagyhatalmak képviselői, miután meghall-
gatták ngy a csehek, mint a lengyelek előter-
jesztését, a TeBchen, Osztraka, Karwin, Oder-
berg, Jablouica terület kérdéseben, a követ-
kező nyilatkozatot tették közzé: 

A nagyhatalmak ugy látják, miszerint szük-
ségessé vált, arra figyelmeztetni  a nemzeteket, 
hogy feltétlen  meg kell várniok a béketárgya-

lás döntését és addig tartózkodniok kell min-
den megszállástól. Ideiglenesen a következő 
döntést hozták meg: 

A cseh csapatok által megszállott bánya-
területek egyelőre a csehek birtokában marad-
nak, mig a Teschen—Jahlovicai vonaltól délre 
eső terület a lengyeleknek adandó át. Ezeket 
a feltételeket  mindjárt alá is irták. A béketár-
gyalás egy bizottságot küld ki, hogy a hatá-
rozat végrehajtása alkalmával a konfliktusok 
elkiTülteasenek és hogy a béketárgyalás dön-
tése számára a kérdést érdembeu is tanulmá-
nyozzák. A béketárgyalás határozatáig fel  kell 
függeszteni  Sziléziában a választásokat és a 
sorozásoknt, általábun tilos minden ilyen irányú 
intézkedés a jövőben ugy a csehek, mint a 
lengyelek részéről. 

— A románok és a Bánát. Gradislean 
volt miniszter :iz öt nngy hatalomhoz memo-
randumot imézett a Bánát ügyében. A Bánátot 
maguknak követelik a románok. 

— Házasság. Hubcr János gyirnnsbiikki 
csendőr járásőrmester eljegyezte özv. Nagy 
Gábornét Gyimbsbükkön. 

— A gyufahiany  megszüntetése A ro-
mán katonai parancsnokság a kolozsvári Reiter-
féle  gyufagyárból  90 láda gyufát  utalt ki Csik-
vármegye lakóssága részére. A gyufa  köze 
lebbról megérkezik. Csíkszeredában értesülé-
sünk Bzerint Michna Rez>:ó kereskedő szabott 
árakon fogja  kiárusítani. 

— A budapesti kikötő építését meg-
kezdik. Tavasszal megindulnak a budapesti 
nagy kikötő munkálatai. A kormány e célból 
6 millió korouát engedélyezett az nlső félévre. 
Az építés leggyorsabb végrehajtás mellett 
8—10 évig tart s 120 millióba kerül. 

— A népköztársaság első vitézségi 
érme. A népköztársaság kormányt* Szász 
Imre egri hadnagyot a köztársasági nagy 
ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Szász 
Imra az első a népköztársaság katonái közül, 
;>.ki ozt a szép kitüntetést megkapta. A köz-
társasági érem ugyanolyan, mint a régi kitün-
tetés volt, e-upán a szalagja más. A köztár-
sasági érem uemzetiszinü szalagon viselendő 
r rajta ez a felírás  van : .Köztársaság". 

— A szerbek visszavonulnak a Bá-
natban Az .Uaivariul" tudósítója jelenti: 
A szerbek — állítólag az ántáut parancsára 
— megkezdték a Bánátból való kivonulásukat. 
Értesülések szerint 4—5 napon bel'll a szer-
bek kiürítik az egész Bánátot. Lúgost és 
Karánsebest már francia  csapatok szállták 
meg. 

— A romín kormány erdélyi köl-
osöne. A román kormány Erdélyben korona-
kölcsönt bocsájt ki az 1916. évi emisszió 
szerint. 

— Montenegró nem akar Szerbiához 
tartozni. A Lo Democrat meginterjúvolta 
Nikitát, aki hevesen tiltakozott Montenegró 
Szerbiához csatolása ellen. Montenegró — 
mondta — az egész harcot függetlenségéért 
vivta. Részt akarunk venni egy délszláv szö-
vetségben. 

— Az elszakadó országrészek és az 
állami kiadások. A cseh-szlovák pénzügyi 
kormányhoz közelálló helyről arról értesülünk, 
hogy ugy a cseh szlovák, mint a jugoszláv 
kormány elhatározták, hogy Magyarországnak 
1918. november 1. óta feimerült  kiadásaiból 
semmit Bem vállalnak és a végleges leszá-
molásnál azokat a bankjegy-mennyiségeket, 
amelyeket Magyarország és Német-Ausztria 
november 1. óta vettek át az Osztrák-Magyar 
banktól, a forgalomban,  levő arányosan meg 
osztandó összegből le fogják  vonni. Az álta'uk 
megszállt területeken behajtott adók és egyéb 
kincstári jövedelmek tekintetében szomszédaink 
nem tartják szükségesnek, bogy nyilatkozza-
nak, bizonyára ugy vélekedvén, bogy azt nem 
kell olyan nagyon szigorúan venni. 

— A román királyi pár Erdélyben. 
A román kilály főudvarmestere  tudatta Maniu 
Gyulával, hogy a királyi pár Erdélybe fog 
jönni rövid időn belül 

— Olasz hadifoglyaink  hazatérése. 
Arról kapunk értesítést, hogy a bukaresti ro-
mán kormány is lépéseket tett Rómában, hogy 
a volt magyar-osztrák hadsereg azon tiszti-
karát éa legénységi állományát, kiknek lakó-
helye a román csapatok által megszállott te-
rületen van, eresszék haza. 

— Nem lehet meg nem szállott te-
rüle tekre táviratozni . A posta és távird;i 
igazgatóság a román katonai parancsnokság 
intézkedésére megtiltotta a meg nem szállott 
területekre szóló magántáviratok felvételét. 

— Másfélmillió  pusztulasa. üzászrégen-
bői irják, hogy a (íorgénymenti falvakban 
150 vaggon hagyma hever, másfélmiilió  ko 
rona értekben. Az óriási értékű nrut nem le 
het elszállítani s nagy része rothadóban van. 

— România tűzifát  vásárol Erdély 
ben. A román államvasutak igazgatósását 
román kormány felhatalmazta,  hosy az erdelyi 
csapatok parancsnokságától 250 vaggon tűzi-
fát  vásároljon, vaggononként 600 lei árban, 
Brassó állomás átadáahellyel. 

— A hadikölcsön kötvenyek - és a 
román kormányzótanács. A „Viítoru!" 
jelenti : A nagyszebeni román kormányzótanács 
kijelentelte azt a keBzféget,  hogy tárgyalásba 
ki ván bocsátkozni a magyar kormáunval 
magyar állam idóssagi papirok és hadikölcsön 
szelvények beváltanának szabályozás:!dolgában. 

— Ót vaggon burgonya érkezett Bu 
karesibe. A L'lndepandauce Rom.nrm távi-
ratozza : Bukarest elöljárósága a mai napon 
két vaggon burgonyát kapott Brassóból. Há-
rom vaggon bu'gonya, ugyancsak bukaresti 
rendeltetései útban van Brassóból Rom;inÍH.u». 

— Megszüntették a 200 koronás 
bankjegyek nyomását. Ismeiwes, hogy ;<•/. 
Osztrák Magyar Buuk ;:éháuy hónappal ezé 
lőtt. a nagy bankj«-gyhixny enyhítésére néhány 
budapesti nyomdában 200 koronás bankjegye-
ket nyomatott. A bankjegyhiány azóta meg-
szűnt és az uj bankjegyektől már olyan je 
leutékeny készletek gyűltek össze, hogy 
bank vezetőcége a tovább nyomat megszün-
tette és ugy az Athenaum nyomdából, min." 
máshonnan már e! is szállították a/ ÖSSZÍS 
kinyomtatott készleteket. 

— Jótékonycélu estély. A csikszeredai 
polgár ifjúság  által a mult szombaton rende 
zett táncestély a legnagyobb siker jegyében 
folyt  le. Az Európa termei zsúfolásig  megt*."1 

tek közönséggel és a jókedvből is ugyancsak 
kijutott. A zenét Miczi Miska 16 tagu jói szer-
vezett bandája szolgáltatta. Az estélv védnö-
kei közül megjelentok dr. Györgypál Domokos, 
Schuster Olivér, Balogh Géza tp. ig., dr. KU-
hes Gyula, Czáka Béla, dr. Dávid László, 
Csibi Károly, dr. Szekeres József,  Pototzky 
Pál és Cseh István mészáros. A ti3zta jöve-
delem ötezer korona, mely összeg a Csik-
szeredai Takarékpénztárnál 476/V1. sz. alatt 
kamatozás végett elhelyeztetett éa á betét-
könyvet megőrzés végett dr. Szekeres József 
plébánosnak adta át a rendezőség elismervény 
ellenében. Alább közöljük azok névsorát is, 
akik szívesek voltak a jótékonycél érdekében 
adakozásaikkal gyarapítani a fenti  összeget. 

Felülfizettek  n következők: Czáka Béla 
500 K, Pototzky Pál, Cseh István mészáros 
200 200 K, Dr. Élthes Gyula, Csibi Károly, 
Dr. Szekeres József,  Balogh Géza tp. ig., Dr. 
Györgypál Domokos 100-100 K, Zerhesz Már-
ton 80 K, Dr. Hirach Hugó, Dr. Elthes Béla, 
Ugrón András, Gál Ferenc, Schuster O.ivér, 
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Dr. Dávid László 50-60 K, Gál István, Szántó 
József  Csikszentimre, Rudics István 30-30 K, 
Hamari György, Zerbesz Márton, Dr. Tauber 
József  25-25 K, Dávid András, Fejér Sándor, 
Simon Gergely, Simon Ede, Mózes Zsigmond, 
Holló Ferenc, Bálint Ignác, Balog Géza, Bakc?i 
Ferenc, Dávid Ignác, Kászonyi Alajos, Sándor 
Ignác Csikszentimre, özv Nagy Ferencné, 
Imecs csend, örm , Imre E'ek, Apponyi Gyula, 
Száva Artbur, Túri Zoltán, Becze Imre, Li-
geti Samu, Dr. Kovács Gyárfás,  Vákár Lnjos, 
Nagy József,  Szopos Domokos, Kajtea József, 
Förcs János, Dr. Ujfalusi  Jenó, Füleki Imre, 
Rancz János, Kállai Ferenc, Solymosi Károly, 
Aczél Ödön. Dr. Márton László 20 20 K, Dá-
vid Ilonka 16 K, Karda Gyula 15 K, Bartha 
Károly, Zeóke Károly, Ifj  Szabó Lajos. Gás-
pár Gyuláné. Bodis István, Hommer Bejámin, 
Veress Domokos, Lajos Béla, Salló János, 
Albert István, Bács Károly, Pál Ignácz, Haj-
nód Bözsi, Holló János, N. N, Salló Erzsike, 
KeresztcB Elek, Keresztes Sándor, Keresztes 
Károly, Drucza János, Tamás Gyula, Kalamár 
László, László József,  Eróss József,  Darvas 
Anna, Jakab Gyula, Fried Samu, özv. Trohán 
Józsefné,  Csorba Károly, Kalmár Ignác, N. N., 
Orbán Balázs, Péter István, Borbát Béla, Lacz 
Sándor, Pap Károly, Takács Károly, Bankó 
Vilmos, Dr. Kovács Albert, özv. VVeigel Fe-
rencné, Késmárki József,  Miiller Imre, Biró 
József,  özv. Péter Andrásné, Apponyi Károly, 
Waczel Ferenc, Pototzky Kristóf,  Szabó Lajos, 
özv. Szvoboda Józsefné,  Székely Ödön, Lofler 
Marcel, Bálint N, Dr. Nagy Imre, Hajnód 
Jinos, Kspcs Leo, Hoiló Gábor, Tarsai Sán-
dor, Kovács Sándor, Rigó István, Jakab Fe-
renc, Csiszér János, Imre Sándor, Rusz Sántba 
János, Mandel Béla, Hochschild Károly, Ja-
novicz József,  Dr. Zakariás Manó, Gál József, 
N. N„ Incze S;»ndor, Fekete Pál, Rincz Gábor, 
Szócska János, Kovács János, Kovács Ferenc, 
Bogos Mihály, Oprea Miklós, Pal Árpád, Kozma 
Juliska. Sprencz György, Salló Albert, Antal 
József,  Nigy Mózes, Farkas Imre, Szörcsei 
Sándor, Kovács Jenő, özv. Szász Lajosné, T. 
Nagy Imre, özv. Pap, Domokosnó, Ifj.  Nagy 
István, Dávid Elek, id. Dávid János 10 10 K, 
Berze Árpád, Sprencz Hugó 8 8 K, Szántó 
Ábrahám, Venczel Jó/.?ef,  Salamon, Barcsai 
Déaes, Bartha Istvánné, N. N., Bírger Zs^ni, 
N. N , özv. Bidiga Györgyné. özv. Gibosi Mi-
háíyué, Bartha Miklós 6 6 K, Benkó Jakab, 
Szopos József,  özv. Orbán Gáspámé, Miklós 
Gyula, Balázs látván, özv. Ambrus Györgyné, 
Pál Sándor, N. N., Hajnód Sándor, Ádám Jó-
zsef,  Holló Veronika, Vizi Sándor, Fekete 
Frigyesné, özv. Lenk Lijosné, S'íiwarth R'-zsó, 
Latzina Vilmos, Biedermann Viktor, Beke 
Ágoston, Dávid Gyula, Trohán Jenő, Darvas 
Sándorne, Szentgyörgy» Rózsi. N. N., 5-5 K, 
Bájer Béla, Kebelei Béla, Pál István, Tóth 
Ferenc, Borbandi János, ÉrŐBS Antal, Darvas 
Béia, Szász Gyula. Ferenczy Győző, B;jdő 
Akos, Biró Dénes 4 4 K, Schmidt Károly, 
Eiger Ferenc, Pál Lajos, Romfeld  Félixné, 
Gáspár József,  Szemerjai Ferenc 3-3 K. Gál 
László, Schuster Baba, Jakab Gyula, Lukács 
Juíis, László Dénes, Szopos Gáspárné, N. N., 
László Ilonka, Tóke József,  Keresztes Antalr.é, 
Kalamár Imréné 2 2 K, Szopos Albertné, özv. 
Szász Ignácné l - l korona. 

— Keresztényszociális ellenforra-
dalmi pucos Gyöngyösön. Gyöngyösről 
jelentik: A város képviselőtestülete tegnap 
tartott közgyűlésén a székesfehérvárihoz  ha-
sonló események játszódtak le. A közgyűlést 
az elnöklő polgármester az 1919. évi kilen-
cedik néptörvényre való hivatkozással felosz-
latta, mire viharos tiltakozás hangzott fel  a 
testület többsége részéről. Az ellenzék legna-
gyobb része a testület keresztényszociálista 
tagjaiból került ki. Nevükben Bozsk Pál dr. 
gyöngyösi plébános ellenforradalmi  jellegű 
éles beszédet mondott. Kijelentette, hogy ót 
becsukhatják, lelőhetik, de a néptörvénynek 
engedelmeskedni nem fog.  A polgármester és 
hivei, akiket a fordulat  teljesen meglepett, a 
terror elől kénytelenek voltak a teremből ki-
vonulni. Az ellenforradalmi  párt folytatta  ta-
nácskozásait. A polgármester jelentést tett az 
alispánnak, aki a belügyminiszternek jelentette 
az esetet 

NYILTTER.*) 
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon jó ismerősöknek, kik feledhetet-
len leásom elhalálozása alkamával a teme-
tésen rész Ivettek ésfájdalmnmat  enyhíteni igye-
keztek, ezúton bálás köszönetet mondok. 

Tisztelettel 
Özv. Fehér Ferencné. 

Nyilatkozat. 
Alulirott Antal Gergely ifj.  csikmadarasi 

takós kijelentem, hogy a mai napon Benedek 
Ödön ur által ellenem folyamatba  tett B. 179— 
1919. sz büntető perben az általam vele szem 
ben használt becsületsértő kifejezésért  a bíró-
ság előtt bocsánatot kértem, amit e helyen is 
megismételek. 

Kijelentem továbbá, hogy az ifj.  Antal 
Albert és Száva Kristóf  urak által ellenem 
B. 183—1919. EZ. a rágalmazás vétséjre miatt 
folyamatba  tett büntető ügyben a biróság előtt 
ugyancsak bocsánatot kértem, mert meggyő-
ződést szereztem arról, hogy a Csiki Lapok 
1918. é\i junius 14 iki számában is közölt s a 
madarasi erdő árveréssel kapcsolatba hozott 
80000 koronát nem nevezettek, vagy a birto 
kosság más vezetői kapták, s ez u;on is köte-
lességemnek tartom a közönség megnyugtatása 
végett is kijelenteni, hogy a mennyiben erre 
vonatkozó nyilatkozataira ilyen tnc ggyünusifá-
sokra alapul szolgálhattak volna — azt őszin-
tén sajnálom ós azért bocsánatot kérek. 

Csíkszereda, 1919. február  13. 
Antal Gergely. 

*) E rovat alatt küzlöttekért nem vállal fele-
lÖBBéget a Saevk 

Hirdetmény. 
Csih delne község közbirtokossága az 

ösfzi's  r rüietein 1919. évi február 
hó 23 án d. u. 2 órakor a község-
háznál a vad;isr/a i termeteket a követ-
kező öt. évre kitsdja. 

Feltételek a kozbir'okossági elnök-
nél betekinthetek. . 

Birtha Károly, 
b. elnök. 
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Értes í tés ! 
QyAl/plwpQ Da+í erflélyrésxllintorg7árr.  t. 
OttJIWiy cb ntíll Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
he'yczett el, meyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszot>ák 
intézetünk külön helyiségeben 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  24— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
= = Csíkszereda. 

Tenyészcélokra eladó 
2 drb 18 hónapos Simeathaíi BIKA és 
1 drb gvönyörü Berni Simenthali 24 hó-
napos BIKA 

Bar tha Árpádnál Sepsiszentgyörgyön 
Iskola-utca 10. szám. 1 - 3 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlásnélküii sinfogsorok,  aranykoro-
nák, arany hidak »t, úgyszintén arany é6 
kautschuk javításokat kéFzit 

W a c z e l F e r e n c fogtechnikus 
Csíkszereda, Apaffi  Mihály-utca 23. száin. 

Sz. 1919. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye feiesiki  járásban levő 
karcfalvi 

körorvosi állásra 
ameiyhez még Csikmadaras, Csikdáu-
falva,  Caikjeuöfdiva,  Caiksaenttamási és 
Csikszentdomokos községek tartoznak 
pályázatot hirdetek s felhivom pályázni 
óhajtókat, hogy az 1908. XXXVIII ic. 
7 § ában előirt képesítésüket igazoló 
okmányokkal felszerelt  pályázati kéré 
süket hozzám folyó  hó 25 ig adják be. 

Az állás javadalmazása 1600 korona 
törzsfizetés  és szabályszerű 200 korona 
ötödéves korpótlékok, természetbeni 
lakás, vagy 500 korona lakbér; 1000 
korona fuvarátalány,  valamint a szabály-
rendeletileg megállapított látogatási 
dijak. 

Ezenfelül  a ker munkásbiztositó pénz-
tártól tagjainak gyógykezeléséért évi 
1200 korona fizetés. 

A választást Karczfalva  községházá-
nál folyó  hó 28-án délután 3 órakor 
fogom  megtartani. 

Csíkszereda, 1919. február  hó 10. 
Dr. Sándor Gyula, 

főszolgabíró. 

E l s l i B l I ^ S l B l i a l i ă i i a B l I r â S l i 
Felhívás. 

A Ktfypouu  Takarékpénztár Rész-
vénytársaság Csíkszeredában 1918. évi 
di cernber hó 28 áu tartott rendkívüli 
közgyűlésében hozott határozata folytán 
egyesült a Csíkszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársasággal, ennélfogva  a ker. 
törv. 202. és küvotk. § ai értelmében 
felhivatnak  a Központi Takarékpénztár 
Részvénytársaság hitelezői, hogy köve-
teléseiket a fenti  törvényszakaszban irt 
jogkövetkezme-nyek mellett ós határ-
időben akár a Központi Takarékpénztár, 
akár a Csikszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársaságnál jelentsek be. 

A Központi Takarékpénztár r. t. 
3_3 Csíkszeredában igazgatósága. 

FfiJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphutók bármilyen 
nagy menDyieégben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

41-
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•VIZSGAKRAI 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából.érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készit elő a 



4-Ik oldal. C S Í K I L A P O K 
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 rendkívüli közgyűlései 
kimondották uz egyesülést. 

Ezen határozat értelmében: 
1. A Központi Takarékpénztár Részvény-

társaság Csíkszeredában, beolvad a Csíksze-
redai Takarékpénztár Részvénytársaságba. 

2. A Csikszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság a beolvasztással kapcsolatosan 
500.000 korona alaptőkéjét2500 darab, egyen-
kint K 200.— névértékű uj részvény kibocsá-
tásával 1,000.000 koronára emeli fel. 

3. a Központi Takarék pénztár 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 Takarék pjnztári rész-
vény adatik ki. A kicserélés a Csikszeredai 
Takarékpénztár főintézettnaí  Csíkszeredában 
1919. év január hó 15-től 1919. év februar  hó 
15-ig eszközlendő. E*eu időn tul a készpénz 
befizetes  után 5°/o kamat fizetendő.  Mindazon 
Központi Takarékpénztári részvt-.nyek, melyek 
fenti  módon 1919. év junius hó 30-ig nem cse-
réltetnek be, semmisnek tekintetnek, az ezek 
helyett áibocsátott Csikszeredai Takarékpénz-
tári uj részvények az igazgatóság által állami 
közjegyző közbejöttevei értéké-sittéinek. A tar-
talékalapot illető, valamint az ér.'ékesiióssel 
felmerült  költségek levonása után feninarudott 
összegek az illető részvényesek javára bírói 
letétbe helyeztetnek. 

4. Az újonnan kibocsátandó 2500 drb rész-
vényből ilymódon a Központi Takarékpénztár 
részvényeinek kicserélésére 600 darab rész-
vény használtatik fel.  A fenraarado  1900 drb 
részvényből 1250 drb reszvényre elsősorban 
a Csíkszeredai Takarékpénztár rt. régi rész-
vényesei bírnak elővételi joggal okképpen, 
hogy minden 2 drb régi rész\ény után 1 drb 
uj részvényt jegyezhetnek; másodsorban pe-
dig 300 drb részvényre a Központi Takarék-
pénztár rt. volt — a kicseréiüst már fogana-
tosított— részvényesei szintén 2:1 arányban; 
végül 350 darab uj részvény nyilv;,noH ulá-
rásra bocsáttatik és bárki által szabadon je 
gyezhető. Ez utóbbi tételre nézve tu jeg\zés 
esetén fentartja  az igazgatóság ama jogát, 
hogy a jegyzéseket legjobb belátasa szerint 
leszállítsa. 

5. A kibocsátandó uj részvények a régiek-
kel mindenben egyemók, 1919. évtc! járó szel-
vényekkel lesznek ellátva, sz 1919. üz.eii év 
eredményében részesülnek. 

6. A Csikszeredai Takarékpénztár rt. rí-gi 
részvényesei, valamint a K'>/poali Takarék-
pénztárnak volt — a kicserélést már fogana-
tosított — részvényesei a részvényLöpeuyek 
bemutatása mellett elővételi jogukat a 4 pont 
szerint 1919. év február  hó 15. bozarólaa- gya-
korolhatják. Az elővételi jog nem gyakorlása 
folytán  esetleg visszamaradó részvénymennyi-
séget az igazgatóság szabadkézből értékesiti. 

7. A nyilvános alairásra bocsátott és bárki 
által szabadon jegyezhető részvénymennyiség 
jegyzési határideje 1919. év március hó 15. 
bezárólag. 

8. A kibocsátandó uj részvények átvételi 
árfolyama  a Csikszeredai Takarékpénztár régi 
és a Központi Takarékpénztar volt részvényesei 
részére részvényenkint K 260 — 
teljesen uj részvényeik részére K 275.— 
Ez árfolyamértékből  K 200 — a részvénytőkét 
illeti, mig a költségek levonása uun fenma-
radó összeg a tartalékalap javára fog  iratai. 

9. A befizetések  következőkép teljesitendők: 
első résziét a jegyzés vagy e.öveteii jog gya-
korlása alkalmaval és pedig részvényenkint 
K 100.— ; második részlet ciaién 100 korona 
1919. óv március hó 31-ig, végül a régi rész-
vényesek által K 60.— ; uj részvényesek által 
K 75.— 1919. év április hó 15-ig. Minthogy 
pedig a részvények 1919. óv január hó 1-tól 
kezdődóleg részesülnek osztalékban, a befize-
tők tartoznak befizeteseik  után 1919 év ja-
nuár hó 1-től a mindenkori befizetés  napjáig 
számított 5%-os kamatot 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 éB 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 kozlokedáni viszonyokra való tekintettel, 
levélbeli megkeresésre a követendő eljárást 
illető'eg érdemi választ adunk. 

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

Csikszereda, 1919. január hó 2. 
6 - Az igazgatóság. 

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

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi ós kézdi-
vásárheSyi építési anyagraktáraiból. 

29 -

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

Veress Eleknél, Csikszeredában. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

C«:iVmindszent község határában fekvő,  a 
közbirtokosság tulajdonát képező „Borda* ha-
vas dűlőben a Berszán sarkon aluli részben 
Nagypuszta vele és Medvéstelek nevű havasok 
egy évi időtartamra folyó  évi február  hó 
28 án délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvá-
nos árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
kiadatnak. 2—3 

Árverési feltételek  a csikmindszenti közbir-
tokossági elnöknél betekinthetők. 

Caikmindszent, 1919. évi február  hó 5-én. 
Pali Béla, Pál Ágoston, 

közbirt. jegyző. közhírt, elnök 

Pályázati hirdetmeny. 
A lemondás folytán  üresedésbe jött gyergyó-

cpomafalvai  községi tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. 

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

Imets Ákos, 
2—2 iskolaszéki elnök. 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály- sorsjáték fóárusitója. 

• • 

Üzletköre: 
Pénzbetétek betétikönyvecskére és folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 
T ^ n l o C l i r i í i L ' folyósítása  váltóra, knmutos kötelezvényre, törlesztéses (annuttásos) jelzáloe-
lYUl ly&UllUh. kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra. Kereskedőknek előnyös fet-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Előlegeket értékpapírokra mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket folyósit  ttrany és ezüst tArsyakr* 
Értékpapírok  ®s e ' a < lásí i mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

TŐZSdei megbízások je^esit®sa
 a budapesti értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltéte-

Q y p l VPTl VpU" d iimentes beváltása. Üzletfeleinek  a 4%-os magyar koronajáradék szelvénye-
V J ^ C I V C I I J C I V ket már 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek ^ r ^ r m i ö d S 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

\ M t r v n n L r p y p l o a elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését és szakszerit bankári ke-1 a Ö J "1HVC4C1CÜ zelését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei dytBl"ul MOlg" 
Mint a m. kir. osztálysorsjáték főelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcsön kötvények vételét ós eladását elónyös feltótelek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget Dyujt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 26-

Az Udvarhelymegyei Fatermeló 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 ürraéter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 

egy hektoliter faszén  . . 7 korona 
Vonni széndókozók bárcát Jakab Gyulánál Csikszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a l ö v é t e i festékmaiomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELYME^YEI F ATER^E LŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
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Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Ciikaitrodában. 




