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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI UKTILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vákár L. könyv- és papirkereekedóse Csíkszereda) 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
7alamint hirdetések és előfizetési  dijak ls küldendők 

Megjelenik ifeinden  v a i á r t a p . 

Román közigazgatás. 

Er-
délyre kiterjesztették a román imperiumot. A 
román prefektek  kinevezése még a mult év-
december és a folyó  év január hónapjaiban 
történt. Azóta csaknem mindenütt átvették a 
közigazgatást, pénzügyigazgatást, bíráskodást 
és a többi hivatalokat. 

Egyedül Oslkvármegye volt az. ahol a köz-
igazgatás és bíráskodás -magyar maradt és az 
összes hivatalok zavartalanul működtek, mi-
vel a legutóbbi napokig kiserlet sem történt 
a román impreum kiterjesztésére. 

Két heli i'ri-
zet után a .kormánybiztost szabadlábra he-
lyezték. egyben folyó  hó 22-én délután 4 ór.̂ ra 
hivatalába kérették. 

A főispáni  hivatalban megjelent a ragy-
szebeni román kormányzó-tanacs által C.sik-
vármegye prefektjévé  kinevezett Neamtiu Va-
lér alezredes, ki ezldő^zerint Udvarhely vár-
megye prefaktje  Í3. A prefekt  dr. Györgypál 
Domokos kormánybiztostól a főispáni  hivatal 
átadását követelte, amit a kormánybiztos, nem 
ismerve el a kinevezes törvénnyességét, ke-
reken megtagadott. Neamtiu prefekt  erre 
fegyvereB  erőszak alkalmazására hivatkozott, 
mire a kormánybiztos elhagyta hivatalát. Az 
eljárásról jegyzökönyvet vettek fel,  melyet 
Nemtiu prefekt  is aláirt. 

Folyó hó 24-én sor került a vármegye alÍB-
páni hivatalának átvételére. Neamtiu prefekt 
kérte Fejér Sándor aÜBpánt, hogy maradjon 
meg hivatalában, eBküt nem kiván tőle. Fejér 
alispán kijelentette, hogy ő már nyugdíjazva 
van, eBküt nem hajlandó tenni, szolgálatot nem 
teljesít. Hivatalát elhagyta. 

Neamtiu prefekt  ezután Fejér alispán utján 
kérte a központi tisztviselőket, hogy magatar-
tásukról és arról, hogy szolgálatot hajlandók-e 
teljesíteni, nyilatkozzanak. 

A tiastviseiók senkit befolyásolni  nem akar-
ván, egyenként tették meg nyilatkozataikat. 
Száu Lajos főjegyző,  alispán-helyettes szin-
tén kijelentette a prefekt  előtt, hogy esküt 
temi aem hajlandó, uolgálatot nem teljeBit 

Ertfss  József  tb. főjegyző,  dr. Már-
ton László gyergyiszeotmikléBi és dr. Sándor 
Gyula felcsiki  főszolgabírók  az eskü- éa BZOI-
gálattételt Bzíntén megtagadták. Hivataluk és 
a kezelésükre bízott értékek átadása közelebb-
ről megtörténik és akkor véglegesen elhagy-
ják Éifcttat  A ttbtt tiMtMAkre aé* nea 
került a ser. 

Felelős szerkesztő: Dr. ÉLTHE8 GYULA. 
Laptuiajdonoa: VÁKÁR L. 

A vármegyei árvaszék dr. Élthes G^uia 
elnök vezetésevei jelent meg Neamtiu prefekt 
előtt, kinek egyértelmüleg kijelentették, hogy 
m m ismerve el a kinevezés törvényességet, 
esküt tenni nem hajlandók es szolgálatot nem 
teljesítenek. — Neamtiu prefekt  kijelentette, 
hogy a megyei árvaszék nem lévén politikai 
hatóság, a gyámügyi közigazgatást nem vette 
át, az árvaszék felett  sem ellenőrzést, sem 
felügyeletet,  sem fegyelmi  hatóságot nem gya-
korol, adminisztrációjába és hatáskörebe semmi 
módon ntrn avatkozik bele. — Erről jegyzö-
könyvet vettek fel,  melyet Neamtiu prefekt  is 
aláirt. Az árvaszék tehát folytatja  működését 
teljes személyzettel, mennyiben dr. Pal Gaboi 
is árvaszéki ügyészi tisztet, u fenti  irasba fog-
lalt nyilatkozat után, megtanotta. 

Értesülésünk szerint Neamtiu prefekt  a na-
pokban átveszi a fószolgabiróságokat,  a két 
városi tanácsot, rendőrkapi tányí hivatalokat, 
péczugyigazgatóságot és a két állampénztárt. 

Penteketi reg-je; Gyergyószentmiklóira uta-
zott, hol valószínűleg Dobreán Mihály közélel-
aieze?i kormánybiziOsHitl tárgyal és a városi 
hivatalokat -veszi át. 

Hír szerint a kezelőszemélyzettől a tovább 
szolgálatot m3gktmfltet̂ *' 

A fog  almazói szakhoz tar-
tozó tisztviselők ellenben elhagyhatjuk helyü-
ket. 

A bíróságok t-gyelőre tovább müvednek. 
Atmelük iránt uem a prefekt,  haiem a 
marosvásárhelyi tábla romiu elnöke fog  in-
itzLedui. 

Neamtiu prefekt  további intézkedesei közé 
tartozik, hogy pénteken CsiKszereda varosha-
zánál a prefekt  Bzóüen leudeleteiv, loaescu 
főhadnagy  es Marcanescu hadnagy vezetése 
mellett, román fegyveres  katonák jelentek meg. 
Utasitasuk volt arra, hogy a tisztviselőket szó-
lítsák fel  a távozásra és a hivatalokat, városi 
adóhivatalt és pénztárt zárják le és pecsétel-
jék le. A felhívásra  dr. Márton László főjegyző, 
majd a később megjelent dr. Ujfalusi  Jenő 
polgármester, a távollevő pénztárnok helyett 
pedig Dávid Wtván városi végrehajtó 

Erre lonescu főhadnagy  kije-
lentette, hogy a fegyveres  erő rendelkezésére 
áll, amit a tisztviselők az erőszak alkalmazá-
sának tekintve, inegmatózás után elhagyták 
hivatalaikat. A városi hivatalok ezután lezá-
rattak és lepecsételtettek. A városházát jelen-
leg fegyveres  román katonák őrzik. 

Az eljárásról hivatalos jegyző-
könyv vétetett fel. 

Neamtiu prefekt  legközelebbi intézkedesei 
ismeretlenek. Lapunk zártáig más hivatalát vé-
tel nem történt. 

— A békefeltételek  közlése. A német 
békedelegátuBok f.  hó 25-én Versaillesbe ér-
keztek, ahol az antant hatalmak eddig bizo-
nyára már közölték a békefeltételeket.  A 
békefeltételek  felett  tárgyalás nem indulhat 
meg, azokat a német delegátusok vagy alá-
írják vagy nem. 

Eilcfiaetóei  ár : Egész évre 20 kor. (KQlföldre  04 K) 
félévre  10 kor. Negyedévre 5 kor. 

Hirdetösi dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnak vímbb. 

A legközelebbi napokban minden 
valószínűség szerint Magyarország ÍR megtudja 
a neki megszabott békefeltételeket,  mlv«l 
valamenuyi békeszerződést májúi li-ig alá 
kell imi. 

A bo'sevista eszme a maga gyakorlati ke-
resztül vihetetlenségéböl rettenetes csapást zú-
dít a világ azon népeire, melyek nemzeti bá-
zisra kívánják fektetni  állami konszolidációjukat. 

Njgy nép, vagy kis nép, mely proletár ura-
lomra, proletár erkölcsökre rendezkedik be egy 
vélt abtolut emberi igazságok alapján, teljesen 
megtagadja lótezesenek jogosultságát b a kép-
zeletben fenséges  emberi eszme, melyet volta-
kepen a sátáni szellem termelt, minden más 
kulciváltabb és ethikásabb szellemet — akar-
va — nem akarva tönkre tesz, mert a finoman 
cizellált eime a fizikai  erővel jogegyenlősitte-
• ik, írót azt tu'számyalóban e.őtérbe helyeztetik. 

Az iateiiekiuj megingása jelentkezik az 
eszme keresztülviteleben s ez aztán minden 
vonalon, any agi, mint erkölcsi téren súlyos 
depressziót von maga után. 

Minden korszaknak meg van a maga diva-
tos aratnia» s azokat, kik ezen eszméket ha-» 
marosan be nem fogadják,  buta embereknek, 
legjobb estiben konzervatívoknak mondják, 
akik az emberi haladásnak kerékkötői. 

Hát igaz, hogy voltak világtételek, melyek 
sok-sok vér árán ugyan, de az emberiség javára 
utat törtek maguknak, de a mióta a világtör-
ténelem fennáll,  a krisztusi gondolatoktól kezdve 
a legvadabb népek legBimplexebb ethi tájáig 
mindenik áramlat a jólét, a biztonság és főleg 
az intellektus alapján és azoknak végcéljával 
keletkezett. 

A bolsevizmus nem ezen eszmék köstll való. 
A bolsevizmus lehet egy igen magas emberi 
nézőpont, lehet egy komplikált matematikai 
világszemlélet, lehet az élet éB halál között 
egy teljesen indiferena  átmenet, de nincsea 
benne még a megfelelő  ethika. 

A bolsevizmus, — mert a realitás alapján 
áll, az ember földi  létezésének normális tar-
lalmát kevéssé becsüli ós nemzeti életre ve-
szedelmes. 

A bolsevizmus a világ tűzcsóvája s elég 
annak egy kis szikrája, hogy útjában száa-
ezernyi tömegek indulatait és mohó vágyait 
felgyújtja  és olthatatlanul tovább terjessze. 

A magyar nemzet nem bolsevista: móg 
legszentebb nemzeti Ügyét sem kiváqja előbbre 
vinni éB igaza van: egy nemcet csak ssépea 
élhet, vagy szépen halhat meg. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Henter Géza törvényszéki 

jegyző eljegyezte Mártonffy  Mariska polgári 
leányiskolái tanítónőt. 

— Dr. Gaal Endre vármegyei másodfő-
jegyző eljegyezte Todorell Flórinát Gyergyó-
tölgyesen. 

— As uj kolozsvári vasúti üzletve-
zető. Értesülésünk szerint a román kormány 
a kolozsvári vasúti üzletvezetóség élére Nye-
guc vasúti főtisztviselői  állította. Á forgalmi 
osztály főnökének  dr. Bereczky üzletvezetóségi 
titkárt nevezték ki. 

— Változás az erdélyi román osapa-
tok paranosnoksagában. A nagyszebeni 
„Pátria* irja: hogy az erdélyi román csapa-
tok parancsnoka, Mosoiu tábornok más meg-
bízatás folytán  elhagyta állását és utódjául 
Mardarescu tábornokot nevezték ki. 

— Eljegyzés. Gál Zoltán (Somogy megye) 
Igali állampénztári tiszt eljegyezte Salló Er-
zsikét, Zaögödön. 

— Az udvarhelyi tisztviselőket fel-
mentették. A mult héten tárgyalták Pál Ár-
pád udvarhelymegyei főjegyző  ÓB huszonhat 
tisztviselő társa ügyét ÍB, akik tisztviselő 
sztrájk BzervezéBével voltak vádolva. Pál Ár-
pád főjegyző  védekezése azt hangoztatta, hogy 
a belgrádi fegyverszüneti  szerződés a magyar 
közigazgatás fennmaradását  biztosította s azt 
kérte, hogy ha már álláfiukat  és kenyerüket 
vesztették, legalább családjaikat ne fosszák 
meg tőlük. A hadbíróság Pál Árpádot és tár-
sait felmentette  ÓB szabadlábra helyezte. 

— írásbeli felhatalmazás  nélkül nlnos 
katonai eljárás. A marosvásárhelyi Székely 
Napló irja: Felmerült esetekből kifolyólag 
figyelmezteti  a rendőrkapitányság a város kö-
zönségét, kogy a katonaság közegei csakis az 
erre illetékes hatóság Írásbeli felhatalmazása 
alapján és közreműködésével foganatosíthatnak 
bárminő rekvirálást, vagy házkutatást s az 
erre jogosító írásbeli felhatalmazást  felmutatni 
kötelesek. Különösen ügyelni kell a katonai 
egyenruhák jogosulatlanul viselő egyének 
visszaéléseire B ugy ezeket, valamint a bár-
mely visszaélést elkövető katonai személyeket 
át kell adni a legközelebbi katonai, vagy csen-
dőrjárórnek és ha ez nem Bikerülne, a fel-
jelentést minden esetben meg kell tenni a 
katonai állomásparancsnokBágnál vagy a 
rendőrkapitányságnál. 

— Nagyidők tanuja. Osdolai id. Zsögön 
József  földbirtokos,  48 as honvéd, 91 éves 
korában elhunyt A honvéd aggastyán sokáig 
volt a község jegyzője, utóbb birója B széles 
körben tisztelték puritán lelkületéért. Bár gaz-
dag ember volt, az volt az akarata, hogy egy-
szerű gyalulatlan koporsóban temessék el. 
ZBÖgőn Zoltán képezdei tanár és dr. Zsögön 
Géza kolozsvári rendőrkapitány édes atyjukat 
gyászolják. Temetése e hó 18 án volt Osdolán. 

— A dévai muzeumot kirabolták. A 
dévai muzeumban betörők jártak, felf-szitet-
ték és feltörték  annak kettős ajtaját és min-
den értékes tárgyat elemeltek. Elvitték az 
ÖBBzes görög, római ÓB ujabbkori ezüstpénze-
ket, kifosztották  az etnographiai OBztály min-
den szekrényét, melyekben román síkföldi, 
román-havasi, román-erdőháti, magyar-bozsádi, 
magyar-csángó népviseletek és népművészeti 
tárgyak voltak elhelyezve. 

— Románia uj külpolitikája. — Alea 
Jaota est. A „Pátria" jelenti: Az izgalom, 
amely napról-napra növekedett, ugylátszik 

elérte kirobbanási pontját. Forrongó lázban 
hánykódik a világ, mint sorsdöntő időkben. 
Bizonyos, ezt mindnyájan érezzük, hogy át-
keltünk a Rubikonon, ahonnan nincsen visBza-
térés. Mindenki tudja már, hogy egy független 
akcióról van szó, a népek önrendelkezési jo-
gának és a gyulafehérvári  határozatnak elvei 
szerint tekintet nélkül arra, hogy megkapjuk-e 
vagy nem a nyugati nagyhatalmak hozzájáru-
lását. Az emberek lelkét mindenUtt öröm tölti 
el. A .Renaşterea Romana" igv ir: A béke-
konferencia  területi bizottságának a Bánát 
ügyében hozott döntés pillanatától kezdve 
külpolitikánk teljesen uj irányt vesz. A király 
elnöklésével tartott legutóbbi minisztertanács 
a magyarokkal szemben való sürgős intézke-
dések megtételével foglalkozott.  Elhatározták, 
hogy Románia saját erejéből szerezzen érvényt 
jogos követeléseinek. Ugy lászik a fordulatnak 
volt eredménye a románok erdelyi offenzívája, 
valamint Arad és Nagyvárad elfoglalása. 

— Apró hírek. Angol jelentés szerint 
hivatalosan javasolni fogják,  hogy május 1-tól 
a cenzura eltöröltessék, amint azt Olaszor-
szágban már rég eltöröltek. — Bécsben nagy 
az éhínség. Éhező nép csatangol városszerte 
és kenyérért, élelmiszerekért könyörög. — 
Demitru Rosetti aviatikus, aki résztvett az 
ojtozi harcokban is, Kisenev felett  lezuhant 
és halálra zúzta magát. — Czernin grófot 
állítólag akasztófara  ítélték és most minden-
képpen szeretne ausztriai otthonából Svájcba 
menekülni. — Az uj védcrőjavaslat szerint 
Angliában 1920. ápriliséig 900 000 ember ma-
rad fegyverben  a birodalom biztonsága érde-
kében. — 

— A báboru Németországnak 157 
milliárd márkába került. — Az orosz kormány 
egy 3000 versztnyi hosszúságú va?uti vonal 
építését kezdette meg Tobolszk kormányzó-
ságában, hogy fellendítse  Északoroszország 
gazdasági életét. — Abból az 50.000 amerikai 
önkéntesből, akik Németország megszállására 
alkotandó hadseregbe jelentkeztek, az első 
kontingens a héten elindul Franciaországba. — 
Valószínű, hogy az előzetes béke feltételeit 
egyezerre jogják közölni a központi hatalmak-
kal. — A békekonferencián  megjelent a nők 
nemzetközi tanácsának küldöttsége és azt 
kivánta, hogy a n;-pek ligájának csoportjaiba 
a nőket is válasszák be. Kívánták még, hogy 
a nők választójogának elve ismertessék el és 
létesittesék egy törvényes szervezet a pros-
titúció leküzdésére. — Románia az antant 
sürgős segítségét kéri. A megoldás módjától 
függ  a holnapi Nagyrománia magatartása az 
európai politikában. 

— A francia  sajtó és Magyarország 
Az Indredlarca jelenti: L'Homme Libre, a 
francia  miniszterelnök organuma egy cikkben 
elmélkedik a magyar bolsevizmus felől  b a 
többek között ezeket mondja: A magyar for-
radalomból, amelybe fokozatosan  bonyolódott 
bele Magyarország, nem lehet tisztán megál-
lapítani, hogy a magyarok elfogadták-e  avagy 
nem a kommunizmus elveit, Kun Béla meg-
gyilkolását egyáltalán nem erősítik meg, de 
annyit tudunk, hogy akár kommunisták, akár 
nem, forradalmárok  vagy monarchisták a ma-
gyarok es a mi minapi ellenségeink meggyőző* 
désből nacionalisták lettek. 

— MOZI. A csíkszeredai Edison mozgúsziuház-
bau, vasárnap, április hó 27-én bemutatásra kerül. 
„Szerelem hatalma" 5 felvonásos  társadalmi dráma 
és „Auguszt a szállodai cukrász" 1 felv,  bohózal.. 

— Garbai miniszterelnök Erdélyről. 
Az Adeverul jelenti: A „l'Homme Libre" 
Budapestről párisba érkezett szerkesztője közli 
Garbai népbiztossal folytatott  beszélgetését, 
melynek folyamán  Garbai állítólag kijelentette, 
hogy Magyarország azon egyszerű okból nem 
mond le Erdélyről, mert ott szén,- arany-, 
ezüst- ÉB fémbányák,  továbbá nagykiterjedésű 
sűrű erdők vannak. 

— Az erdők ügye a román impérium 
alatt. Nagyszebenből jelontik A román kor-
mányzótanács földmivelésügyi  osztálya a meg-
szállott területek erdészetét organizálva ide 
iglenesen erdészeti kerületi főnökségeket  szer-
vezett, melyeknek éléro egy főfelügyelőség! 
hivatalt állított. Az újonnan létesített hivatalok 
élére a végleges rendezesig ideiglenes vezető 
hivatalnokok lettek kinevezve. E kinevezések 
rendjén Moldován, volt romániai felügyelő  fő-
felügyelővé  : Bacila Lajos segesvári kerületi 
főnökké,  Székelyudvarhely, KisküküllÓ és Nagy-
küküllőmegyékre : Arnaut Miklós brassói kerü-
leti főnökké,  Brassó, Fogaras és Háromszék 
megyékre ; Precup Viktor pedig marosvásár-
helyi kerületi főnökké,  Marostorda és Csik-
vármegyékre lett kinevezve. Az erdészeti hi-
vata'ok eddigi tisztviselői megtarthatják állá-
sukat., ha — az esküt leteszik. 

— Megindul a postai forgalom.  Ko 
lozsvárról jelenük: Illetékes helyről nyert in-
formációk  szerint Nagyszebenben tárgyaláso-
kat folytatnak  a teljes posiaforgalom  felvétele 
felől  és valószínű, hogy a legrövidebb időn, 
esetleg már pár napon belül helyreáll a teljes 
postai forgalom,  utalványok és ajanlott levelek 
továbbításával. Természetesen, — mondta 
tudósítónk informátora,  ezt katonai intézke-
déseknek keil megelőzniök és rendezni kell a 
bélyegkérdést is. 

— Ötvenöt fokos  láz. Kievben az egye-
temi klinikán a „ünzetta de Saint Peters-
bourg" jelentése ezerint páratlan eset történt. 
Egy fiatal  lány tífuszban  megbetegedett és 
mikor az orvosok hőmérsékletét akarták meg-
mérni, a hőmérő negyvennégy foknál  várat-
lanul elpattant. A beteget beszállították az 
egyetemi kiinikára, ahol e^y különleges hő-
mérővel újra mérni kezdték a hőmérsékletét. 
Az eóetn^l jelen volt néhány egyetemi tanar 
és egy sereg orvostanhallgató is. Két izbeu 
mértek meg a beteg hőmérsékletét, először 
a hőmérő ötvenegy, másodszor ötvenöt fokot 
mutatott. Mikor a páratlan eset híre elterfedt, 
a kievi orvosok, kik nem voltak jelen a 
klinikán, hinni sem akarták a dolgot, de két 
előkelő tanár, Obrastzov ós Janovsky előadást 
tartott a hihetetlen orvosi esetről. Obrastzov 
tanár azt is elmondotta, hogy a beteg telje-
sen öntudatnál volt. 

Eladó 137 darab juh, 
ebből 55 darab 1—2 éves kos, 82 

I darab 1—4 eves anya juh részbeu 
" vemhesek és Hasak, Mikóujfalun 
& Á m W A SdUTQg Mstofeeoaál . 

E1E113 lalíBISlSl 

| Első taóipubényéstressor-oár. 
§ l e a e e $<$&s@£ és IP&ssa 
15 Brassó, Hossiu-utoa 131. szám alatt. 

O Gyárt: péuzszekrényeket, kazettákat, 
tressorokat, okmányszekrényeket, safe 
deposite, páncél szobákat, biztonsági 
zárakat. Elvállalja rongált pénzszek-
rényok kijavítását. - Vásárol feltört 

P pénzszekrényeket. 5—5 



16. szám. C S I K I L A P O K ft-Dc  oldal 

Meghivó. 
Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszereda. 

A t. c. részvényesek tisztelettel meghívatnak az 1919. évi május hó 18 án 
(vasárnap) délután 3 órakor az intézet helyiségéten tartandó 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság jelentése, a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség hováforditisa. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása. 
4. Alapszabály módosítás. 
5. Tisztviselők választása és fizetésük  megállapítása. 
6. Igazgatósági és felügyeld  bizottsági tagok választása. 
7. Esetleges indítványok és interpellációk. 

AZ IQAZQATÓSÁG. 

Aktivá. Vagyonmérleg-számla, 1917. évi december hó 31-én. Passiva. 

Készpénzkészlet . 
Értékpapír készlet 

1 
i 34120 

69762 
07 
25 103882 32 

Részvénytőke 
Tartalék alap . 46332 94 

200000 — 

Váltó tárca: 
282699 
197016 

42 
20 

Tartalék kamata. . 1853 31 48186 25 
Bankszerű váltók 
Jelzá'ogos váltók 

282699 
197016 

42 
20 479715 

10865 
62 

Háborús tartalék alap 
Ház alap 3538 08 

4059 72 

Értékpapír előlegek . 
55358 

100 

479715 
10865 — Ház alap kamata 141 52 3679 60 

Folyó számla adósok 
Egyéb adósok . 

55358 
100 

14 
13 55458 

340 
1000 

23 

27 
09 

20 

Jótékonycél alap 
Jótékonycél alap kamata 

1501 
45 

16 
03 1546 18 

Ovás költség 
Felszerelések 
Idegen pénzek. 

55458 
340 

1000 
23 

27 
09 

20 
Hadbavonult cs. t. B. a. 
Betétek 
Folyó számla hitelezők 
Felnem vett osztalék . 
Egyenleg, mint nyereBég: 

Mult évi áthozat . . . 
Folyó évi tiszta nyereség 

792 
357012 
24100 

1316 

10590 

67 
32 
79 

97 

Ovás költség 
Felszerelések 
Idegen pénzek. 

Hadbavonult cs. t. B. a. 
Betétek 
Folyó számla hitelezők 
Felnem vett osztalék . 
Egyenleg, mint nyereBég: 

Mult évi áthozat . . . 
Folyó évi tiszta nyereség 

9103 
1487 

97 

792 
357012 
24100 

1316 

10590 

67 
32 
79 

97 
D 

651284 50 651284 60 

Költségek. Eredmény-számla, 1917. évi december hó 31-én. Jövedelmek. 

Betét kamat 
Betét kamat adó 
Tartalékok kamatai . 

99 Adó és illetékek 3107 99 
Lakbér . . . 1200 — 

Tiszti fizetések 5500 — 

Üzleti költségek . . 3882 08 
Egyenleg, mint folyó  évi nyereség: 

9103 97 Mult évi áthozat . 9103 97 
Folyó évi nyereség 1487 

13920 30 
1392 02 
2039 86 

13690 07 

10590 97 

41633 22 

Mult évi nyereség áthozat 
Váltó kamat . . 
Érték papir kamat . 
Folyó számla kamat 
Különfélék  kamat 
Jutalékok 

| 9108 97 
20560 86 

I 3296 — 

2106 90 
1139 68 27102 94 

• o 6428 81 

I | 41688 92 

Csíkszeredán, 1917. évi december hó 31-én. 

Albert Ödön s. k., 
ig. pénztárnok. 

Szász Irón s. k., 
h. könyvelő. 

AZ IGAZGATÓSÁG: 

Szász Lajos s k Nagy Lajos s. k., Bálint Lajos s. k., Péter József  s. k., Keresztes Antal s. k . . 
lg. tag. ' *' lg. tag. ig- elnök. ig. tag. lg. tag. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: 
Fenti Vagyon mérleg- és eredmény-számlát megvizsgáltuk, fó-  és mellékkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtak. 

Krausz Mihály s. k., Farkas Imre s. k„ Dr. Márton László s. k., 



44 to lMf c s í k i L A P O K 

A Csikmegyei Székely Bank R.T. Csikszereda, 1918. évi 
Mérleg számla 1918. évi dfeoember  hó 31 én. Aktivá. 

zárszámadása. 
Passiva. 

Pénzkészlet 
Váltó tárca 
Értékpapírok . • 
Értékpapír előlegek 
Folyószámla adósok 
Óvás . 
Kuiöttfmr 
Felszerelések 

73686 
862652 
106517 
16815 

176730 
833 
100 

1000 

727836 

79 
62 
25 

89 
49 
18 

17 

Részvénytőke 
Tartalék alap . 
Háborús alap 
Hfaal  ap 
Jótékony alap 
Hadbavonultak s. alapja 
Betétek 
Fel nem vett osztalékok 
Folyószámla hitelezők 
Többek 
Nyereség áthozatal 1917 évről 
Nyereség ez évi 

Költségek. Veszteség- és nyereség-számla. 

Betét kamat . . 
Betét kamat adó 
Adó és illetékek 
Lakbér . . . 
Tttttl fizetések  . . 
A tartalékok kamatai 
Üzleti költségek . . . 
Nyereség áthozat 1917. évről 
Nyereség folyó  évi 

13292 97 
1329 30 
4000 — 

800 — 

5350 — 

1602 93 
7171 83 

20701 55 

54248 58 

Nyereség áthozatal 1917 évről 
yáltó kamat . . 
Értékpapír kamat 
Folyószámla kamat 
Különféle  kamat 
Hadikö csőn jutalék 
Egyéb jutalék 
Idegen pénzek 

l 
200000 

49652 43 
4059 72 
3789 97 57502 ' 12 
1592 5G 1592 56 

492 67 
430053 74 

632 — 

2194 58 
14666 95 16861 53 
10590 97 
10110 58 20701 55 

727836 17 

Jövedelmek. 

| 
10590 

97 
31705 52 
3371 50 
232Ő 14 

1 574 48 37979 64 
187 50 1 

5476 07 | 5663 57 
14 40 

] 54248 
ll 

58 

Szász Irén s. k., 
h. könyvelő. 

Csíkszereda, 1918. évi december hó 3l-én. 
Albert Ödön s. k., 

ig. pénztárnok. 
AZ I G A Z G A T Ó S Á G 

Ncgy Lajos • k., Keresztes Antii ». k., Bálint Lajos o k , Dr. Daradics Félix s. k., Dr. Fodor Antal s. k.f 
ig. tag. ig. tag. lg. elnök. ig. tag. ig. tag. 
Megvizsgáltatott és a főkönyvekkel  valamint a pénztárkönyv és számlákkal öspzehaeonlittatott és helyesnek találtatott. 

A F E L Ü G Y E L Ő B I Z O T T S Á G 
Farkas Imre s. k., Krausz Mihály s. k., 

f.  b. elnök. f.  b. tag. 

Dr. Márton László s. k., 
f.  b. tag. 

ă l . l t B - 1 9 1 » . 

Pályázati hirdetés. 
A halálozás által megüresedett esik-

m kántor-tanttói 
álTáfflra  pályását hirdettetik. 

J ö v e d e l m e i : 
a) A községi köibirtö-

koeflág  pénztáfából  . . . 800 K — 1 
b) W terű lágy tűzifa, 

ú Közeié* egyeseitói . . 202 K 16 f 
0) 30 kési napszám 30 K — f 
d) 16 hold azántó és ka-

jáló évi értéke . . . . 100 K — f 
e) Stoláris jövedelem 

átlag 250 K — f 
1) Regale kártalanítási 

töke évi k a m a t a . . . 4 K — f 
g) Fajzási és legelte-

tési jog 120 K — f 
h) Természetbeni jó la-

kás, gazdasági épület kerttel 
i) Ssolgálati évek sze-

rint, fizetés  kiegészítő állam 
segély. 

tok 1919. évi májas 18 áig a plébániai 
íivatalhoz benyújtandók, amely napon a 
személyes megjelenés és bemutatkozás 
is megejtetik. 

Az állás a kinevezés után azonnal 
elfoglalandó. 

Az egyháztanács 1919. évi február 
hó 9 én hozott határozata alapján. 

Csikmadaras, 1919. évi április hó 
6-án. 

Balló János, 
3—3 alesp. pleb. isk. elnök. 

1800 K 16 I 
K ö t e l e s s é g e i : 

a) Ab összes kántori teendők lelkiis 
meretes teljesítése. 

b) Ünnep és vasárnapokon as olvasó 
c) As iskolaszék által kijelölendő 

osztályok, valWsö» is kMttffM  tanítása 
A szabályszerűen felnevelt  pályása 

Hirdetmény. 
Csiktaplocza község törzskönyvezett 

lakósságának 2 darab l ipicai fajta 
fedképes ménlova 

van, mely ménekkel 60 K dij mellett 
bárkinek fedeztet. 

Reggel 7 órakor és d. u. 4 órakor le-
het kancákat vezetni. Egyik szénfekete 
a másik sötétpej. 

Csiktaplocza, 1919. évi április hó 
11-én. 

Osedő Imre, 
3—fr  elnök. 

40 óv körüli özvegy nő 
alánlkdiik «agdnyos urMaẑ  vagy 
plébániára gazdasszony! teen 
Öék végsőiére. Már volt alkal 
mazva három évig plébánián. 7 évig 
grófi  helyen ily minőségijén. 2-2 

OUI A X U M I I T A V A I A á V , 

é r t e s í t e m a. t i s z t e l t 
1aa.egrrendLel6i2aa.et, H o g r j r 

ÉPÜLET ÉS HOBDTOR 
ASZTALOS MOHELYEM 
•újra naesnyltottaiaa. 
e l v á l l a l ó i d e s z a l c t x i & l s a 
vá ,g ró p a l n d . e m i e m . T 3 . j a -
v í t á s t l s a l e l i o t ó l e ® o l -
OSÓToTMm. 3—13 

T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R G É Z A 
Csikv&rdoifalva,  (Bocskor-féle  ház.) 

Árverési h i rdetmény. 
A néhai Pototzky Alajos hagyatékát ké-

pező, ceikszentmihályi határban levő „Égés" 
nevű 90 holdas (havas) erdei kaszáló 
a ra j ta levő erdőséggel együtt esetleg 
külön-külön is 1919. évi má jus hó 4 ón 
délelőtt 9 órakor Csikszépviz községházánál 
önkéntes árverés utján el fog  adţţni. 

Árverési feltételek  az árveréskor közöltet-
nek. Árverezni szándékozók 10 százalék bánat-
pénzt kötelesek letenni. 

E l a d ó l darab 3 éves fekete 
tenyész méncsikó. 

Széke - ly u d v a r h e l y t , V. ker., 
Simon Jánosnál . 

Nyomatott Vákár fc.  könyvnyomdájában, Cilksioredábaa, 




