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Csíkszereda újjáépítése. 
Csíkszereda, március 5. 

A Csiki Lapok hasábjain már szám 
talanazor foglalkoztunk  Csíkszereda vá-
ros most már égetővé váit újjáépítésé-
nek kérdésével. A mai napon egy indít-
vány ker tilt szerkesztőségünkbe, amely 
számol az adott helyzettel éB feltűnő 
józan okfejtéssel  önerőnkből akarja meg-
valósítani azt, amit a most folyó  negye 
dik évben sem várhatunk felülről.  A 
tüzkárosultak talpa alatt immár ég a füld, 
az újjáépítést tovább nem halaszhatjuk, 
mert kitesszük városunkat a teljes el-
néptelenedésnek azáltal, hogy a tüzká-
rosult lakósság a szomszéd községekbe 
telepedik le, avagy szerte-széjjel a 
mezőkön épit hajlékot magának olyat, 
amilyent tud. 

Városunk polgármestere, Ujfalusi 
Jenő dr az indítvány szerzője, melyet 
legközelebb egy széleskörű értekezlet 
fog  tárgyalni. Az indítványt alább szó 
szerint közöljük és arra felhívjuk  a kö-
zönségünk Ügyeimét. 

A tűzkárt szenvedett lakosság már három 
év óta hujléktalan. 1916. és 1917. évben 
építkezni az akkori hadihelyzet miatt nem 
lehetett. 1918.' évben részben azért, réBzben 
a város által életbeléptetett épitési tilalom 
miatt szünetelt az építkezés. A folyó  évben 
azért nem lehet építkezni, mivel a város 
belső területének rendezésével a megszer-
vezett kormánybiztosság nem készült el. 

Azonban egyesek építkezni akarnak már 
a folyó  év tavaszán, mert tovább halogatni 
az építkezést nem lehet, de meg nem is 
tanácsos. 

Véleményem szerint a város belső terü-
letének rendezése keresztülvihető a városi 
szabályozási térkép alapján. Kzt a térképet 
Csikvármegye törvényhatósága is jóváhagy-
ván a legfőbb  részeiben, irányadó lehet az 
építkezési vonalak kitűzése tekintetében. Az 
egyes telektömbök rendezése igaz, hogy még 
nincs keresztül vive, azonban tekintettel arra, 
hogy a városi mérnök ennek elkészitéBére 
is utasíttatott, remélhető, hogy az építkezési 
idő bekövetkeztéig ezen munkálat is kész 
lesz s igy Bem fogja  akadályát képezni az 
egyesek építkezésének. 

A kormánybiztosság által felvett  rendezési 
térkép ugyan részben eltér a város ezen em-
iitett szabályozási térképétől, de mivel az el-
térés nem nagy és azon részben, ahol eltér 
(Vasúti állomás ÉB a Hargita, Vörösmarthy 
utcák közötti részek) könnyen összhangba 
hozható B igy nézetem szerint az építkezés-
nek m sem lenne akadálya. 

Legfőbb  akadály szerintem az építkezési 
anyag hiánya. 

Ismeretei, hogy a háború alatt minden 
ilyen termeld munk aazUneteit B most ott ál-
lunk, hogyha építkezni ia lehttne, nincs mi-

ből s ha vau is valahol — az olyan rettentő 
drága, hogy legyen az az építkezés a leg 
szolidabb, még se rentábilis. 

Ezen a bajon kellene valahogy segíteni. 
Nézetem szerint az egyes ember ezt a fel-
adatot megoldani nem képes. — Többeknek 
kellene összeállani és létrehozni egy társa-
ságot, amely társaság a Bzüksóges építkezési 
anyagok termelésével, összegyűjtésével fog-
lalkoznék. 

Ezen módon hiszem, hogy az épittetők 
sokkal előnyösebben tudnanak építkezni. 
Hogy pedig az igy tervezett anyagbeszerző 
tarsasag által várható haszonba az építkezni 
akarók is részesedjenek s építkezésük még 
ezzel a várható nyereséggel is kevesebbe 
kerüljön, helyes vo'na, ha az épitési anya-
gok összehozáaa, termelése, stb. társaság 
tagjai sorába az építkezni kívánók minél 
számosabban és minél nagyobb érdekeltseg-
gel lépjenek be. 

Indítványom tehát az, hogy alakuljon 
Csíkszeredában egy olyan részvénytársaság, 
mely a fent  említettéit az általam jelzett 
módon lenne hivatott szolgálni. 

Meg kellene ez eszmének nyerni a hely-
beli pénzintézeteket is, amelyek jelenleg ke-
vés gyümölcsöt hozó heverő tőkéjüket ezen 
célból a közérdekében is jobban tudnák 
hasznosítani. 

Kérem javaslatomat megszivelni s annak 
megfelelő  határozatot hozni. 

Csíkszereda, 1919. évi március hó 4-én. 
Tisztelettel: 

Dr. Ujfalusi,  s. k. 
polgármester. 

— A románok folytatják  lb igazság-
ügyi berendezkedéseiket. A „Pátria" je-
lenti : A kolozsvári tábla elnökévé Miksa Pom-
pejuszt, a marosvásárhelyi tábla elnökévé Papp 
Romuluszt, a szebeni törvényszékhez Munteán 
Gyulát, a brassóihoz Bárdosi Kornélt, a maros-
vásárhelyihez Repede Györgyöt nevezték ki 
elnökké. 

Pénzintézetek egyesülése. 
A csikszentmártoni Alcsiki Bank részvény-

társaság és Székely Népbank részvénytársaság 
folyó  évi február  27-én külön-k'ilön megtar-
tott rendes küzgyüléBeiken a két pénztár fú-
zióját határozták cl egyhangú megállapodás-
sal. Nem szenvedhet kétséget, hogy fontos 
közgazdasági intézkedésről vau szó. Ma ami-
kor az erők szétforgácsolása  a köz- és ma-
gángazdaság kárával jár, másszóval el kell 
ismernünk, hogy az erők tömörítésében van 
a sikeres működés kulcsa. Az erők tömörítése 
nemcsak vagyoni kérdés, hanem személyi is. 
A most keresztül vitt fúziók  — ez a szilárd 
meggyőződésünk, — mindkét irányban teljes 
eredményt jelent. 

Az Alcsiki Bank érdeme a kezdeményezés 
sikere. És ez igy is volt helyes, mert jelen-
tékeny, mult áll mögötte s a jóval fiatalabb, 
de fokozatosan  fejlődő  Székely Népbankhoz 
az első szót ő kellett intézze. Az utóbbi bank 
érdeme, hogy rokonszenvvel fogadtatott  ré-
széről a felhívás.  Kétségtelen azonban, hogy 
az Agrár Takarékpénztár beavatkozása az 

egyesítésbe, ennek sikerét előre biztosította. 
Meg a mult év nyarán Bodor Pál és Fekete 
Mauó urak, az Agrár Takarékpénztár maros-
vásárhelyi igazgatói személyesen folytattak 
tárgyalást Csikszentmártonban a két egyesülő 
bank vezetőivel, dr. Cseh Sándor és dr. Nagy 
Jenő urakkal. 

A február  27-iki közgyűlések határozatai 
fejezték  be most már a két intézet igazgató-
ságának buzgólkodását. 

Ma az Alcsiki Bank mögött — mert ez 
lesz az egyesülés után is a cég, — oly va-
gyoni éB szeméiyi erő áll, ami vezetés ós 
ellenórizés tekintetében a legjobbat jelenti. 

Az egyesülés folytán  a bank alaptőkéje 
400.000 korona, miután a két egyesülő bank 
300 000 kor. alaptőkéjén felül  100,000 kor. uj 
alaptőke jegyzést az Agrar Takarékpénztár vett 
át, illetve engedtetett, át ily mérvű érdekeltség. 
Az egyesülés folyamánya  továbbá, hogy az 
Alcsiki Bank tartaléktőkéje most már 272.000 
korona. 

A Székely Népbank részvényesei 4 rész-
vényükért 1 drb. Alcsiki bank részvényt kap-
nak. A Székely Népbank részvényei 100 kor. 
névértéküek ugyanis, míg az Alcsiki Bank 
részvényei 400 kor. névértéküek. A tartalék 
tőkékben mutatkozó százalékszerü különbö-
zet igazságos számolás szerint enyésztetett el. 

A személyi kérdések helyes méltánylást 
érdemlő módon oldattak meg: az Alcsiki 
Bank átvette a Szekely Népbank összes tiszt-
viselőit; utóbbi igazgatóságából négyet, felü-
gyelő bizottságából egyet választott be. 

Nyugodtan szegezhetjük most már le, hogy 
oly vagyoni erő van az Alcsiki Bank kezében, 
mely szélesebbkörü gazdasági és pénzügyi 
műveletre képesiti. A kászonalcaiki járás ki-
próbált Bzemélyi erej e áll rendelkezesre a ve-
zetés és ellenőrizésben. 

Külön kell szólnunk az Agrár érdekeltsé-
géről. Az Agrár nemcsak jelentékeny részt 
vesz az engedett részvényjegyzés folytán  a 
bank pénzügyi dolgaiban, hiszen affiliáciÓB 
viszonyról van szó, — hanem vezetése mel-
lett az Alcsiki Bank tárcájában lévő villamos-
müvek és mümalommal kapcsolatban Alcsik 
gazdag vidékére messzebbmenő közgazdasági 
tevékenység kifejtése  van küszöbön. Az Al-
csiki Bank és Agrár Takarékpénztár mindkét 
most említett ipari müvet részvénytársasági 
alapon, melyben a vezető szerep természete-
sen övék marad, — fogja  kifejleszteni. 

Az egyesülésnek és haladásnak megfelelően 
részletesen módosíttatott az Alcsiki Bank r. t. 
alapszabálya is. 

Megemlítjük még, hogy az Alcsiki Bank 
Uj elnöke Fejér Sándor alispán lett eddigi 
felügyelő  bizottsági állásából megválasztva. 
Az igazgatóságba választattak be többek közt 
dr. Nagy Jenó a Népbankból, Túri Zoltán aa 
Agrár delegáltjaként. Ugyancsak a felügyelő 
bizottságba az Agrár delegáltjaként Fekete 
Manó marosvásárhelyi főintézeti  ügyvezető-
igazgató választatott be. 

Ebben a nehéz közgazdasági helyzetben, 
melybe a vesztett háború folytán  jutott köz-
gazdaságunk, — ösBze kell fognunk,  egész 
erőnket odaadni, hogy sikert érjünk el. Ebben 
a biztos tudatban B a fokozott  Biker remé-
nyével vitetett dűlőre Kászonalcsik két pénz-
intézetének harmonikus egyesítése, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Majláth püspök városunkban. Maj-

láth Gusztáv Károly erdélyi püspök március 
16-án az iskolák megvizsgálására városunkba 
érkezik. 

— Házasság. Székely Lajos tusnádi jegyző 
és Bartha Juliska házasságot kötöttek. 

— Templomi zene. A nagyböjti 
idő alatt keddi napokon délután 6-tól 
7 óráig a helybeli plébánia templomban 
orgona, hegedű, celló, soló éB quartett 
énekszámokkal templomi zene lesz. A 
zene és énekszámok előadása alatt a 
templom ajtók zárva lesznek. 

-- Hazasşâg. Mihály József  gyergyószeut-
miklÓBi rendőrkapitány és özv. Lázár líerőns 
február  hó 25-én házasságot kötöttek. 

— A gyergyoszentmiklosi járásbíró-
ság u j vezetője. Az igazságügyminiszter a 
gyergyoszentmiklosi járásbíróság vezetésével 
Gencsy Zoltán szászrégeni járásbirót bízta 
meg. 

— Sorosások Erdelyben. A nagysze-
beni román kormányzótanács Erdélyben a 
románok és szászok sorozását elrendelte egé-
szen 36 éves korig bezárólag. A sorozások és 
behívások célja a még meg nem szállott ro-
mán lakta területek elfoglalása. 

— A vasutasok és a románok. A ro-
mánok az ismert nyilatkozat aláírására a va-
sutasoknak március 15-ig adtak végső haladé-
kot Aki addig a nyilatkozatot alá uem irja, 
elbocsáttatnak tekintetik. Hir szerint a vasu-
tasok nem változtatják meg eddigi álláspont-
jukat. 

— Olasz önkéntes csapatok jönnek 
Erdélybe. Bukarestbe 27-én két bataillon 
önkénteB érkezett Olaszországból, akik útban 
vannak Nagyszeben felé. 

— A román impérium klterjesztese. 
A nagyszebeni kormányzótanács több rende-
letet adott ki, melyekkel a román imperiumot 
Csík, Háromszék, Udvarhely, Brassó, Fogaras, 
Szeben, Hunyad, Kiskükülló, Nagykilkülió, 
Kolozs, Beszterce, MaroBtorda, Szolnokdoboka, 
Tordaaranyos és Alsófehér  vármegyékre ki-
terjesztette. E rendeletek szerint az összes 
tanítóknak, tanároknak, bíráknak, ügyészeknek 
ügyvédeknek és közjegyzőknek, tehát most 
már valamennyi közalkalmazottaknak esküt 
kell tennie a román államra, mert ellenkező 
esetben állásukról lemondottakaak tekintetnek 
és elvesztik minden igényüket. A rendelet 
sok tízezer közalkalmazottat érint. 

— Hivatalos román jelentés. A román 
nagyfóhadiszállás  február  hó 28-án a követ-
kező hivatalos jelentést adta ki: 1 Bukoviná-
ban és BeBBzarábiában a helyzet változatlan. 
2. Erdélyben: a) A magyarok nem respektál-
ják a megállapodásokat? Szervezett egységek 
ÓB csapatok naponta átlépik a megállapított 
demarkácionália vonalat és megtámadják védő 
csapatainkat. Az utóbbi időben a támadáso-
kat egyre számosabbá váló csapatok hajtják 
végre. Igy február  22-ról 23-ára virradó éjjel 
regurális magyar csapatok, irreguláris csopor-
tokkal egyetembea, három oszlopban átlépték 
a demarkácionáliB vonalat és elfoglalták  Gör-
csön, Cigányi ós Zilah helységeket. A helyi 
tartalékok beavatkozásával Görcsönt és Cigá-
nyit visszafoglaltuk.  Zilahért folynak  az akciók, 
b) A demarkácionális vonaltól nyugatra foly-
tatják az öldöklést és fosztogatást  az összes 
román vidékeken. A lakosság a hegységekbe 
menekül, ahol éhséget és hideget szenved. 

— A VÁMPÍR 4 felvonásos  társadalmi 
dráma, mely az olasz filmgyártás  remekműve 
folyó  év és bó 9-én kerül bemutatásra a esik 
szeredai Edison mozgószinházban. Az előadá-
Bok délután 5—7-ig és este 8 - 1 0 óráig tar-
tatnak. Itt emiitjük meg, bogy folyó  hó 16-tól 
kezdve az előadásokon ismét fog  játszani Miczi 
Miska zenekara. 

— Halálozások. Ferenczi Győző cBiksze-
rtdai adóhivatali pénztárnok folyó  hó 6-én 55 
éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Halálát felesége,  bárom gyermeke és kiterjedt 
rokonság gyászolja. Ferenczi Győző hosszú 
idő óta állt a csikszeredai állami adóhivatal 
ólén. Előzékenysége és puritán jelleme sok 
tisztelőt és baratot szerzett neki. A mult év 
őszén a betegség leverte, hivatalát kénytelen 
volt elhagyni. Azóta betegeskedett, mig most 
a halál magváltotta szenvedéseitől. A köztisz-
teletben álló adótárnok temetése folyó  hó 7-én 
délután 3 órakor a vároá á'talános részvéte 
mellett ment végbe. 

— Szekeiyudvarhelyi Ágotha Lajos 32 éveB 
korában — a háborúban szerzett betegség 
következtében — folyó  hó 2 án elhunyt Csik-
szentdomokoson. 

— Szép Bálint folyó  hó l én, életének 
16 ik évében elhunyt Csikszentsimonon. 

— Népszavazás Karinthiaban. A Ka-
rinthiában amerikai ellenőrzés alatt megtar-
tott népszavazás eredménye az volt, hogy 
61,491 szavazatot Német-Ausztria mellett, mig 
Jugoszlávia mellett 360 szavazatot adtak le. 

— A köztársasági elnök fizetése.  Kí-
váncsian várják, hol lesz, milyen leBz a köz-
társasági elnök rezidenciája s mekkora fize-
téssel fogja  az ország honorálni a megválasz-
tandó köztársasági elnök felelősségteljes  mű-
ködését ? Wilson az Egyesült államok elnöke 
375-000 dollár évi fizetést  kap, a mi pénzünk 
árfolyama  szerint 5 és félmillió  koronának 
felel  meg. Ezenfelül  az elnöknek hatalmas 
rendelkezési alapja van, amelyet legutóbb 
100,000.000 dollárral szaporított a washingtoni 
kongresszus. — Poincaré 1,200.000 frank  flx-
fizetést  huz. De a francia  elnöknek is vannak 
különböző rendelkezési alapjai. Mindezekkel 
szemben Károlyi Mihály, aki január 19 ike 
óta tölti be a köztársasági elnök tisztét eddig 
egyetlen fillért  sem kapott a magyar államtól. 

— Németország elvesztette egesz 
vagyonát. Berlinből jelentik : Az egyeB német 
államok megbízottai, akik a birodalom pénz-
ügyeiről tanácskoznak, megállapították, hogy 
Németország háborús adósságai 100 milliárdot 
tesznek ki. Ez az ösBzeg azonban még nem 
foglalja  magában a birodalom összes terheit. 
Legalább is három milliárdot kell fizetni  éven-
kint a rokkantaknak járadékban és kártéríté-
sekben, amihez járulnak a még ismeretlen 
magasságú hadikártéritések. Mindebből oly 
adósság áll elő, amely tőkében megfelel  a 
háború előtti egéBz német népvagyonnak. A 
belső adósság egy részét vagyonadó utján 
fogják  törleszteni. Mindamellett a birodalmat 
legalabb évi 13 milliárd kiadás terheli. 

— A válóperek gyors lebonyolítása. 
Juhász Nagy Sándor igazságügyminiszter a 
legutóbb megtartott minisztertanács elé több 
törvénytervezetet terjesztett előzetes szankció 
végett. A sürgős elintézésre várók között van 
a válóperekre vonatkozó törvény, mely a há-
borús tapasztalatok felhasználásával  az uj kor 
szellemének megfelelően  könnyebbé teszi a 
válást. A háború alatt megindult tömeges váló-
perek gyors lebonyolítása érdekében ezt a ja-
vaslatot soron kivül készítik el és ezzel egy-
idejűleg tető alá hozzák a holttányilvánitásá-
ról szóló uj javaslatot is, 

— A komunista utoai harook áldozata. 
Budapesten, a külső Aréna-nton halva találták 
Vértes Gyula dr gyergyószentmlklósi ügyvédet 
A holttesten külerószak nyomalt állapították 
meg, mire a rendőrség megindította a nyomo-
zást. Az eddigi adatok szerint Vértes dr a 
komunista utcai harcoknak lett az áldozata. 
Vértes Gyula dr. mint honvédtiszt harcolta 
végig a világháborút éb annak Idején Bzemta-
nuja volt DéBy Zoltán hősi halálának. 

— Faraangi szinelöadáa az árvaház-
ban. A csiksomlyói árva- és szeretetház igaz-
gatósága folyó  hó 2-án éa 4-én délelőtt rend-
kívül jól sikerült farsangi  szinelőadást rende-
zett. Az intézetet vezető irgalmaB nővérek a 
főnöknő  irányítása mellett fáradságot  nem kí-
mélve buzgólkodtak a szinelőadások sikerén. 
A növendékek nagy része szerephez jutott. 
Előadták a .Szobalány* című vígjátékot, az 
„Igazgató ur" cimü ós „Inkognito" című bohó-
zatokat és „Magyarország Nagyasszonya* cimü 
énekes vígjátékot Ezenkívül Czirják Róza ál-
talános tetszést aratott „Fiam lakodalma" cimü 
monológjával. A színdarabokban alkalmuk 
nyilt a rendezést ÓB oktatást végző nővérek-
nek, hogy csemetéik tehetségét ŰB Ügyességét 
a közönségnek bemutassák. A rendezés még 
egy nagy színpadnak íb becsületére vált volna. 
A szereplők jó kedvvel, ambicióval és nagy 
ügyességgel játszottak. Az általános elismerés 
mellett is külön kl ked emelnünk Gergely-
Rózát, Vaszi Tamást, Fehér Juliskát, Czirják 
Rózát, Ferencz Ernőt és Péter Jeremiást. A 
közönség különösen Vaszi Ttunáa mókáin mu-
latott, ki nem mindennapi tehetséget árult el. 
A „Magyarország Nagyasszonnya* cimü víg-
játékban a növendékek énektudása kemény 
próbára volt téve, melyet a legnagyobb siker-
rel állottak ki. A darab a kiáJJitás bsléaeaaé-
gével és látványosságával íb hódított. Általá-
ban * szinelőadások magas iskolaszinvonalon 
állottak és tanúságot tettek arról, hogy az in-
tézet vezetése a legjobb kezekben van. A kö-
zönség mindkét napon impozáns számban jelent 
meg és mindvégig élvezte az élénk és válto-
zatos előadásokat. Városunkból is igen sokan 
rándultak ki Somlyóra, igy többek között ott 
láttuk dr Györgypál Domokosnét, Bálint Lajos 
íóesperest és dr Élthes Gyula árvaszéki elnö-
köt nejével. Az előadások a nagy erkölcsi si-
keren felül  szép anyagi eredményt is hoztak 
az árvák javára. 

— Nöi birák. A budapesti központi já-
rásbíróságon a napokban volt az első olyan 
tárgyalás, a melyen női birák tettek igazságot. 
Az elnöklő biró mellett ült dr. Szegvári Sán-
dornó és Wlach Mária, a két szavazó biró. 
Az elnök ünnepies szavakkal nyitotta meg az 
ülést. Hangoztatta, hogy hála a nők egyenlő-
ségi jogának, ma már a nők birák gyanánt is 
szerepelhetnek. Tárgyalás alá került egy cse-
lédleány panasza a gazdája ellen, mert ez a 
cselédkönyvbe a leány magaviseletéről ezt 
irta be : „nem felelt  meg'. Miután az alperes 
állítását igazolni nem tudta, a birÓBáy kimondta, 
hogy a kifogásolt  megjegyzésre nem volt joga 
ÓB 150 korona kártérítést Ítélt meg a fel-
peresnek. 

— A magazzágrepúlóz u j rekordja . 
Lang kapitány, Blovesz hadnagygyal aeroplá-
non fölszállva  leverte az eddigi magaasáirppü-
lés rekordját. A két repülő 9882 m. magassá-
got ért el. Ebben a pillanatban a gép motorja 
megállott, Bovesz hadnagy elvesztette esamé 
letét B amikor a gép a földre  érkezett azonnal 
a kórházba kellett szállítani, mert lefagytak  a 
kezei és lábai. A pilota qjjain és arcán szen-
vedett súlyosabb fagyéit. 
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— UJ magyar bankjegyek. Ai önálló 
magyar bank előmunkálataival kapcsolatban 
már megtörténtek az Intézkedések a magyar 
bankjegyek készítésére is. A pénzügyminiszter 
felhatalmazta  az Osztrák-Magyar bank kor-
mánybiztosát, hogy az aj magyar bankjegyek 
elkészítéséről gondoskodjék. A kormánybiztos-
ság szUkebb körll pályázatot hirdet már a 
legközelebbi napokban a bankjegyek művészi 
előállítása céljából. A pályázó művészek 2000 
koronát kapnak éB az u művész, akit a bank-
jegyek rajzának elkészítésével megbíznak, 
minden elfogadott  bankjegytipus után 4000 
korona tiszteletdíjban részesül. 

— Burányi — Maró Gergely. Burányi 
Károly tanár, akinek áthelyezése annak ide-
jén oly sok port vert tel, Maró Gergely név 
alatt a darabont kormányt támogató cikkeket 
röpiratokat irt, amiért a tanári karok bojkot-
tálták : ugy, hogy a muzeumboz kellett át-
mennie. Most a köztársasági kormány a II. 
kerületi főreáliskola  igazgatójának tette meg 
Budapesten. 

— Mennyi egy milliárd. Parisban lik-
vidálják a háború költségeit. Szédületes szá-
mok röpködnek a levegőben, amelyek túlha-
ladják képzeletünk határait. — Szakértők 
becslése szerint a világháború összköltsége 
800 és 1000 milliárd körül van. Hogy mennyi 
ezer milliárd, talán fogalmat  sem tudunk al 
kötni magunknak. Egy milliárd is hihetetlenül 
Bok. Felülhalad minden, fantáziát.  Kgy milliárd 
aranyban 322.500 kg. Ka 17 köbméter helyet 
foglal  el. Felemeléséhez 6000 ember ereje 
nem volna elég. VaButi szállításához 24 vag-
gon volna BzükBéges, amely egy 400 métereB 
vonatot képezne. Arany 20 koronásokban 
hosBzában egymás mellé rakva 1050 km. sza-
lagot alkotna, vagyis Kolozsvártól Páriáig érne. 
— A pénzek egymásfőiébe  rakva 33 km. ma-
gasra érnének fel,  ami a Mont B'anc hétsze-
res magasságának felel  meg. 1000 koronás 
bankjegyekben ezrenként SBszekötve egy óri-
ási könyvtárat foglalna  el. 

— RablógyiLkosság Alfaluban.  Egy 
hafmereBZtő  rablógyilkosBágot eszelt ki az el-
múlt napokban négy elvetemült, pénzszomjas 
lélek. — Magyari János 68 éveB magánosan 
élő jó módú gazdálkodó alfalvi  lakos Székely-
Anna 22 éves leányt szerelmi ajánlatokkal ül-
dözte már régóta. A fiatal  leányt Magyarinak 
gazdasága kissé megszédítette s hogy az öreg-
nek azerelmét ne kelljen sokáig élvezni és 
pénzére kezet teheaBen, borzalmas tervet 
eszelt ki. — Magyarinak szerelmi ajánlatát 
látBZÓlag elfogadta  és az elBÓ találkát február 
26-án estére tűzték ki. Időközben azonban 
Bzékbly Anna tervét tudatta Erdős Anna 22 
éveB barátnőjével, Székely Birl testvérével és 
ennek férjével  Székely Alberttel, kikkel abban 
állapodott meg, hogy együttesen teszik az 
öreget el láb alól és akkor közöBen ki is ra-
bolják. A terv keresztülvitelére a pásztorórát 
eszelték ki, amikor is az előzetes megbeszélés 
értelmében mind a négyen megjelentek az 
öreg Magvari lakásán éB itt az öreget előbb 
beszéddel elszédítették éB azután neki esve 
földre  teperték és a magukkal vitt kötéllel 
megfojtották.  — A gyanút, hogy magukról el-
hárítsák, az öreget megfojtva  átvitték a kam-
rába és a gerendára felakasztották,  mintha ó 
maga magával végzett volna. Majd a lakás 
átkutatásához fogtak,  de az egész házban 
csak 200 koronát találtak. Ennyi ÖBBzegért 
kellett az öregnek elpusztulnia. Az elvetemül-
tek ezután távozni akartak, de nagy zajt csap-
tak és a zajra a szomszédok is figyelmesek 
lettek és az eltávozókat elfogták,  megkötözték 
és átadták a csendőrségnek. — A csendőrség 
a rablógyilkosságot nyomban jelentette a 
gyergyószentmiklósi vizsgálóbírónak, Pulszky 
Mihály járásbirónak, ki a vizsgálat megejtésére 
azonnal a helyszínére ment. A vizsgálat meg-
ejtése után a vizsgálóbíró a sötét bűncselek-
ményt beismerő tetteseket bekisértette a csík-
ueredai államügyészséghez. 

— Újra lesznek hústalan napok? Hir 
szerint a marhaállomány nagymérvű csökke-
nésére való tekintettel a kormány azzal a 
tervvel foglalkozik,  hogy újból bevezeti a 
hústalan napokat. Állítólag két hústalan nap 
l«ia egy héten, mint azelőtt volt. 

Osikszeredáhoe közel h a s z o n -
b é r b e v e s z e k e l s ő r a n g ú 

KASZÁLÓT. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Egy használt , j av i tás ra szoruló 
ZONGORA eladó Csíkszeredá-
ban, Mikó-utca 17. b) szám alatt 
a földszinten 

Szám: 16 — 1919. birt. 

Hirdetmény. 
Csikmadaras közbirtokossága 1919. 

március hó 17-én, Csikmadaras köz-

fnté'rl HASZONBÉRBE 
adja a c-ikraadarasi II. határrészben levő 
kaszáló és legelő területeit. 

Csikmadaras, 1919. február  hó 28-án. 
György Elek, Ifj.  Antal Albert, 

birt. jegyző. 2—2 k. b. elnök. 
EM^l 

FflJBOROü 
u. m.: rizling, leányka, t r a 
min, bakar, oportó stb. jutá 
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és l ikőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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Szám: 2—1919. 
Árverési hirdetmény. 

Csiktaplocza község törzskönyvezett 
lakóságának lulajdonát képező Farkas-
havas, Alsó és Felső Szlatina havasok 
legelői, 1919. március hó 15-én d. e. 
10 órakor megtartandó nyilvános ár-
verésen egy évre, esetleg bárom évre 
azonnali készpénz lefizetése  mellett Csik 
taplocza községházánál haszonbérbe fog 
adatni Az árverési feltételek  az árverés 
napján részletesen közöltetnek. Addig 
is felvilágosítással  szolgál alattirt elnök 
és jegyző. 

Csiktaplocza, 1919. február  27 én. 
Csedó Imre, P é t e r János, 

elnök. 2—2 t. jegyző. 

ásvasás. 
Néhai özv. Orbán Jánosné örökösei 

március hó 16 án, vasárnap délután 
2 órákor a csíkszeredai városháza nagy-
termében nyilvános önkéntes árverésen 
eladják mindazon szántó, Oltmelléki ka-
száló és erdei kaszáló bir tokaikat , 
melyek a taploczni és zsögödi ha tárta -
gositás alkaltnávttl részükre és örök-
hagyó özv. Orbán Jánosné részére ki-
osztattak. 

A vételárnak fele  az árverés napján, 
másik fele  az árveréstől számított 16 
napon beüli dr. Nagy Imre ügyvéd ke-
zéhez kifizetendő. 

Részletes feltételek  árverés megkez-
dése előtt közöltetnek. 

3—6 hold szántóföldet  ke r e sek 
haszonbérbe Csikszereda köze-
lében, egy esetleg több évre. — 

Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek. 
1 - 2 

Sz. 266 — 1919. 
Hirdetmény. 

Alólirott közbirtokosság elnöksége 
közzéteszi, hogy a birtokosság tulaj-
donát képező összes ingat lanokat 
a község házánál 1919. évi március 
hó 22-én délelőtt 8 órakor kezdve 
megtartandó nyilvános árverésen egy 
évre haszonbérbe adja. 

Az árverési feltételek  alólirottaknál 
megtekinthetők. 

Csikdánfalva,  1919. március 5-én. 
Pál Dénes, Kaj tár Márton, 

b. jegyző. 1-2 b. elnök. 

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

Felhivás. 
A Székely Népbank részvénytársaság 

Csikszentmártonban 1919. évi február 
27 én tartott közgyűlésében hozott ha-
tározata folytán  egyesűit az Alcsiki 
Bank részvénytársasággal, ennélfogva 
a ker. törv. 202 és köv. §§-ai értelmé-
ben felhivatnak  a Székely Népbank 
részvénytársaság hitelezői, hogy köve-
teléseiket a fenti  törvényszakaszban irt 
jogkövetkezmények mellett és határ-
időben akár a Székely Népbank, akár 
az Alcsiki Bank részvénytársaságnál 
Csikszentmártonban jelentsék be. 

A Székely Népbank Részvény-
i-3 társaság igazgatósága. 

ffll 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellet t 
közöl te tnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
ritvitt/iit >nv /it* /tiv'H* /n» 'Mv 'ii» "I» "I» 
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Értes i tés ! 
C71S|/0|w <£q RAfi  crűélyrésií bntoreyír r. t. 
OZÖKtíly öb nöll Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségeben 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  2— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csíkszereda. = 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet , gipszet, s tucatur 
nádat , cementcsőveket , kut-
gyürüket stb., stb., mindenfele 
épitési anyagot állandóan rak;á 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

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

3 2 -

Sz. 259—1919. 
Faeladási hirdetmény. 

Tekerőpatak község eladja az u. n. 
Maroanyire nevü rakodónál u helyszínén 
1919. évi március hó 14 én d. e. 
10 órakor kezdődő árvereaen a Csik-
vármegye Tekerőpatak községe hidrá-
ban levő Csikiragasa nevü erdejeböl 
házilag kitermelt es a Marosnyire nevü 
rakodóra beszállirott mintegy 2500 ms 

fenyőfatömegét. 
A rakodó az országút melleit fekszik 

s Vasláb áilomásátol 3 5 kiiometer tá-
volban van. 

Az eladás tárgyát képező falömeg 
mennyisége a kezelő erdőgonduoksag 
szakértői közreműködésével a helyszi 
nén pontos törzssnkénti leméréssel alla 
pittatik meg. 

Kikiáltási ár m' kint 50, azaz ötven 
korona, bánatpénz 12,500 korona. Ki-
használás időtartama egy év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a gyergyószentmikiósi m. járási 
erdőgondnokságnál rendelkezésre álla-
nak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, Ggye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szó beii ár 
verés megkezdése elő't az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. 

A megajánlott összeg számokkai és 
betűkkel is kiírandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Tekerőpatak, 1919. február  21 én. 
Tódor János, Antal Sándor, 

jegyző. 2-2 biró. 

Hirdetmény. 
Karczfalva  község mlajdonát képező 

község korcsmája a piactéren már-
cius hó 3 0 án a községházánál egy-
másután következő 5 évre nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Feltételek a községi jegyzőnél meg-
tudhatók. 

Karcafalva,  1919. évi március 3-án. 
Gidró Alajos, Potovszky Ferenc , 

k. biró. 1-3 k. jegyző. 

ÁxTeséofi  k i s d o t m á a y . 
Csikszentmiklós—Szépviz róm. kaih 

közös egyházak tanácsa folyó  év már-
cius hó 18 án délelőtt 10 órakor hi-
vatalos heiyisegöben nyilváuo-j szóbeli 
árverés alapján haszonbérbe ad j a 
egy esetleg három évre az egyházmegye 
Aranyos, Áldomás, Bsztenasora, Qeren-
duti, Sipocel havasait, Csüleméri kertet, 
Csemetekertet és a gyimesi korcsmá-
it ázat. 

Csikszentmiklós, 1919. február  28 án. 
Elnökség. 

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

Veress Eleknél, Csíkszeredában. 

Sz. 96—1919. 
Árverési hirdetmény. 

A csikmadarasi róm. kath. templom 
tulajdonát képező 166 hold 400 • -ö l 
területü „Térkő" nevü e rde i kaszáló 
1919. évi ffttermése,  1919. évi 
április hó 2 án délután 2 órakor kee-
dödőleg, a csikmadarasi emeletes isko-
lánál e lárvereztet ik . 

Árverezni szándékozók kötelesek 200 
koronát árverezés előtt az elnökségnél 
kötelező öBSzegUl letenni. 

A feltételek  a csikmadarasi róm. 
kath. plébánián betekinthetók. 

Csikuiadaras, 1919. március hó l én. 
Balló János, 

1—3 alespereB-plebánoi. 

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

Üzletköre: 
Pénzbetétek ' t v ® t e ' e botétikönyvecskére és folyószámlára  előnyös feltétslek  mailett. 
l ^ f i l n c / i n  í i l r folyósítása  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztéscs (annuitásos) jelzálog-
XVUlLOimUK. kölcsön Ingatlanokra 15, 20, 25 évi Időtartamra. Kereskedőknek előnyös fel-

tételek mollett áruhitelt nyújt. 

Előlegeket é r t ® k P f l P i r o l l r a  mérsékelt kamat luelleu. 

Zálogkölcsönüket folyósit  ttr,lny és eiü8t 
vétele és eladása mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbizások Stefct1  budape8ti órtóktőzsd6n-tt 
^ y p l v p n v p l r díjmentes beváltása. Üzletfeleinek  a 4'/0-os magyar koronajáradék szelvénye-
ké ZiClV e l l j t/h. ket már 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

Vr a r w n n l r o r 7 a l ó c ! elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését és szakazerü bankári ke-
" 6 J U l l l v e ^ c i e a zelósét, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei diitaUnnl mole" 
Mint a m. kir. osztálysorsjáték föelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával . 

A magyar hadikölcsön kötvények vételét és eladását előnyös feltótelek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 29-

Az Udvarhelymegyei Fatermeló Részvénytársaság 
lö 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 
egy hektoliter faszén  . . . . 7 korona 

Venni széndékozók bárcát Jakab Gyulánál Csíkszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a l ö v é t e i festékmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell je lentkezzenek. 

UPVARHELYME^YEI FATERtyELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASA*. 
15— 

ftfyoiaantt  Vákár l. ktfoyvayomdájóbaB,  CsUwwfedAbm. 




