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Megjelenik minden vasári:ap. 

Az esesiényet eo román lap tutrélieii. 
A Dácia májua 19 íki szama „ A há-

ború caódje és a béke okozt , c.^lódás" 
címmel vezető helyen érdekes éa a 
békekonferencia  szellemét visszatükröz-
tető cikket közöl. A cikk közelről érint 
vén bennünket, érdekesebb részeit itt 
adjuk: 

— Elérkezett végre a rég óhajtott 
pillanat, a győzelem órája ütött az 
egész világon, de a boldogság még a 
győztes országokra sem szállott le. Bár 
mi is szerencsés részesei vagyunk a 
győzelemnek, mégis a mindennapi ba-
jok súlyos terhei alatt, oly boldogtala-
nok vagyunk. És ami nálunk történik, 
az kicsinyített kópiája annak, ami min 
denlltt a győzelmes országokban végbe 
megy. 

A háború csődje, melyet a viiág 
legnagyobb elméi kezdettől fogva  hir-
dettek, világos ma még azok eíőct is, 
akik a háborút okozták. Mi mást jelen-
tene Portugáliának a békekonferencián 
elhangzott tiltakozása, midőn panaszolja, 
hogy még a semlegesekkel szemben 
sem veszik figyelembe,  akik pedig Cé>ak 
kereskedelmi képviselőket küldtek 
Franciaországba, de ágyukat, nem. — 
De Álfonzó  Costa urján nemcsak Por 
tugália jelentett be tiltakozást, hanem 
valamennyi a nagyhatalmak részéről 
figyelmen  kivül hagyott és igazságtalan 
elbánásban részesített kin á'iara is. Más 
részről Szerbia, Belgium tiltakozása és 
a nagy és kia államok között a gazda 
Bági bizottságokban történt választások 
miatt kitört incidensek cjak teljessé 
teszik a háború csődjéről vallott néze-
teket. Duca miniszter kijelentései pedig 
csak újból megerőltették azt, ami már 
régen biztos volt. 

— A háború CBŐdje azonban nem 
csak a kis államok osztályrésze, amint 
első pillanatban gondolná az ember. 
Altalános jelenség az, mely a béke 
okozta csalódásban nyer nyomatékos 
igazolást, még a nagy és győzelmes 
országokban is. A nyugati győzelmes 
országok közvéleményében is mindin-
kább gyökeret ver a béke okozta csa-
lódás, és az oly drágán megfizetett 
győzelem gyümölcsétől megfosztva,  ki 
zsákmányoltnak érzik maguk a* mind-
nyájan. A legyőzöttek ugyanis nem tud-
ják teljesíteni mindazt, amit a háború 
vezetői ígértek, a győzők pedig tehe-
tetlenek a tényekkel szemben, és jól 
tudják, hogy a háború okozta sebek 
behegesztésére és begyógyitására talán 
még as eddigieknél is nagyobb erőfeyi-
téseket kell tenni. 

K Ü L Ö N F K L É K . 
— Egyházi kitüntetés. N »gy Autai csik-

szentuiartoni plébánost az erdélyi Főpásztor 
az alcsik-káazoní kerület alespere. sevé nevezte 
ki. A szentraárioni plébános a kitüntetést 25 
eves papi jubilemuma alkalmából nyerte. Nem-
csak a kerület papsága, de hivei is s veiök 
mindazok, kik a szerény egvbázi férfit  ismerik, 
igazán örömmel vették az elismerés hírét, mert 
egyházának es híveinek javára töltölt tartal-
mas huszonöt évet lelkiismeretes munkaban. 

— A szépvizi főszolgabirösag  átvé-
tele. A szépvizi fóazolgabiróságot  Coruea Ja-
kab Fogaras megyei községi jegyző, miut ki-
nevezett román fó&zolgabiró  íőlyo hó 20-án 
átvette. Miután a tisztviselők, segéd és kezelő 
személyzet szolgálatot nem volt hajlandó tel 
jesiteni, hivaulat kivétel nélkül elhagyta. Hi-
vatalukból eltávoztak Puskád Imre h. foszoiga-
biro, Minier Lajos szolgabíró, dr. Zakarias 
Balint közigazgatási gyakornok, dr. N^gy 
László j:irasono3, Z3id J"Z3ef  irodasegédiÍEZt, 
Miklós 1 onka díjnok és Biró Audrás hivaul 
szolga. F. bó 20-ától kazdcdóleg tehát a szép-
vizi járásban a ronrarr ftizígiwgaiás  működik. 

— Eljegyzes. Wéber Oazkár caikszi±nt-
domokosi lakos eljegyezte Neufeld  Elzát Csik-
szentdomokoson. Minden külön ertesités helyett. 

— A románok átvettek a kolozsvári 
egyetemet. A kolozsvári városi prefekt  a 
kormány zótanács utasítására a tudományegye-
tem tanárait iá eskütételre hívta fel  azzal a 
biztosítással, hogy -akik az esküt leteszik, 
helyükön maradhatnak, de kef  év után román 
nyelven kell az előadásokat tartaniuk. Mivel 
az egyelem tanárai az eBküt leienni uem vol-
tak hajlandók, a román hatóságok lefoglalták 
és átvették az egyetemet. A kormányzótanács 
ezzd kapcsolatban közhírré tette, hogy az 
egyetemi hallgatók mostani félévét  beszámít-
ják, a nyárra tervezett pótszemeszter meg-
tartását pedig — az eddigi magyar professzo-
rokkal — nem akadályozzák meg. 

— Könnyes szemekke l . . . Dr. Lázár 
Aurel nagyszebeni miniszter Arany János 
szülőfaluján,  a nagyszalontai városházán, hol 
»z impérium átvételére megjelent, többek kö-
zött ezeket mondotta: — „Én teljesen áttlrzem 
ennek a napn»k jelentőséget, meg tudom ér-
teni. hogy Önök, a magyar nemzet fiai  e perc 
ben könnyes Bzemekkel állanak itt, de bizto-
síthatom Önöket, hogy az egyik legfontosabb 
köteleBSegünknek ismerjük ezeket a könnyeket 
letörülni ós visBzaaduí Önöknek teljes nemzeti 
önérzetüket. Arany Jinosragyogó költeményeit 
mindnyájan ÍBmerjük, átérezzük s a bennük 
szárnyaló lelket nem akarjuk megölni. 

— A tanfelügyelőség  atvetele. F. hó 
20-án Comaniciu Miklós kinevezett román tan-
felügyelő  és Lates Miklós gyergyóvárbegyi 
gör. kath. tanító, kinevezett román segéd-tan-
felügyelő  a tanfelügyelői  hivatalt átvették. A 
személyzet szolgálatot nem lévén hajlandó 
teljesiteni, Márton Bálint igazgató tanítóval 
együtt eltávozott. Kohányl Gyula tanfelügyelőt, 
amint lapunk legutóbbi Bzámában megírtuk, 
a román katonai parancsnokság elfogta  és 
ismeretlen helyre Bzállitotta. 

— A magyarországi helyzet. Francia 
lapok jelentik: A budapesti helyzet képét a 
külföldet  elárasztott sürgönyökkell teljesen 
elferdítették.  Ezek a hamis hírek a Bécsbe 
menekült magyar reakcionárius és kereskedő 
köröktől származnak. A forradalmi  hadsereg 
katonai hi>iyzete zü'lött és lehetetlenné van 
téve, d:* a cseh és román csapatok még min-
dig nem vonultak be a magyar fővárosba.  A 
c.ehe'ii Miskolcon, a románok Szolnokon áll-
nak. 

— A németek u j emlékiratot küld-
tek Wilsonnak. Genfből  jelentik A berlini 
lapok köziik, hogy a német társadalom éa 
politikai tudományok tanulmányozó társasága 
egy részletes memoárt szerkesztett WilBon 
részére augol, francia  és német nyelven. Szer-
kői a legnevesebb es legiameretesebb német 
fílozofusok  és ezociológuaok. lzbanda jelenti: 
Brockdorf  Rantz«u újra egy jegyzéket nyúj-
tott át a szövetséges kormánynak. E jegyzék-
ben a német delegáció elnöke azt kéri, hogy 
a szövetségesek szakembereivel szóbelileg le-
hessen tárgyalni a hosszadalmas írásbeli jegy-
zek váltás helyett. 

— Színtársulat Kézdivásárhelyen. A 
városunkban is jól ismert és jóhirnevet szer-
zett Fehér Imre színtársulata megkezdette 
hat hétre terjedő sziniszezonját. A társulat jó 
erőkből áll s minden este zsúfolt  ház előtt 
játszanak nzinészeink. A nők közül megnyerő 
játékukén. F. Csók Vilma a színigazgató fele-
sége, Dny Gizi, Fehér Erzsi, Rabény Ilona és 
Baranya; Míuci kaptak sok tapsot, a férfiak 
közül pedig Ft-hér Imre, Sebestyén Lajos, 
Légrádi Pál, Rác Karoly, Darázs József, 
KoHc- G\u!a, Lisztay József  és Román Fe-
renc nyújtanak jó alakítást. A társulat a színi-
szezont a „Mágnás Mi->ka"-val kezdette meg 
és súure kerülnek: Három a kislány, Médi, 
Gólem, Tu' a nagy Krivánon, Mongodin ur 
fehsége,  Sulamith és Az asszony verve jó 
népszínmű. — Azt hisszük, hogy a nyár fo-
lyamán városunkat is meg fogja  látogatni e 
kedves kis színészgárda. 

Az élelmiszerek rekvirálását be-
szüntették. A román kormányzótanács közé-
lelmezési osztálya 565—1919. C. sz. alatt ren-
deletet adott ki, mellyel Brassó, Háromszék, 
Csik, M iroátorda, Koíozs, Beszterce Nassód, 
Szolnok-Dobok a. Udvarhely, Kisküküllő, Fo-
garas, Szebrn, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos ós 
Huoyad vármegyék területén, s az ezen terü-
I t- ken levő törvényhatósági joggal felruházott 
városokban, 1919. május bó 20 ik napjával 
megszüutette az é'elmiszerek rekvirálását. E 
rendelet értelmében május 21-től junius l-ig 
élelmiszereket szabad kézből csak hivatalos 
személyek vásárolhatnak közellátási célokra, 
junius 1-tól kezdve ujabb rendelkezésig azon-
ban mindenki jogosult augusztus l-ig fölmerülő 
szükségleteinek fedezésére  élelmiszereket sza-
bad kézből beszerezni. Az élelmiszerekkel való 
nagybani kereskedes azonban egyelőre tilos. 
A 80 kilogrammot meg nem haladó élelmiszer 
szállítása va-.uton engedély nélkül eszközölhető, 
a tengelyen történő szállítás pedig a mennyi-
ségre való tekintet nélkül szabad. 

— Az iskolai tanulók bárhová haza-
utazhatnak. Hivatalosan közlik, hogy a tanév 
végével az iskolai tanulók a meg nem szállott 
területekre is hazautazhatnak. Iskolai bizonyít-
vánnyal és személyazonossági okmánnyal kell 
a prefektusi  hivatalban jelentkezniük. 



ld. C S I K I L P O K . ám. 
— a 200 ós 26 koronás bankjegyek 

beváltása. A 200 és 25 koronás bankjegyek-
kel szemben kibocsájtásuk óta a közönség 
állandóan bizalmatlansággal viseltetik, ami a 
gazdaság, Ipar és kereskedelem körében a for-
galmat megnehezíti. A közönség megnyugta-
tására közöljük, hogy az OBztrák-Magyar Bank 
nagyváradi fiókja  hozzá intézett kérdésre a 
tegnapi napon hivatalosan értesítette a csik-
szeredai állampénztárt, hogy az 1918. évi ok-
tóber 27-ról keltezett egyoldalú nyomású 200 
és 25 koronás bankjegyeket az Osztrák-Magyar 
Bank 1925. évi április 30 ig köteleB beváltani, 
azok tehát mindenki által épp oly aggálytala-
nul elfogadhatók,  mint bármely más, az Oszt-
rák-Magyar Bank által kibocsátott .bankjegy. 

— Blokád alatt marad Magyarország. 
Az Adeverul jelenti: A gazdasági főtanács  a 
május 12—13-iki ülései elhatározta, hogy fón-
tartja Magyarország blokádját, amig a helyzet 
le nem csillapodik s nem tisztázódik. A tanács 
foglalkozott  azon intézkedésekkel is, melyeket 
tenniök kell, ha a német meghatalmazottak 
megtagadják a békealáirását. 

— Két vaggon cipő jón Kolozsvárrá. 
Végre megérjük azt is, hogy a cipóárak is 
esni fognak.  Egy kolozsvári kereskedőkből 
álló konzorcium ugyanis ket vaggon cipót kö-
tött le Prágában. Ugy' a bevásárlási, mint a 
szállítási ügyek engedélyét elintézték és igy 
a legrövidebb időn belül megérkeznek Kolozs-
várra az olcsó cseh cipók. 

— Széttépte a medve. Háromszéken a 
gyulafalvi  erdőben hetek óta egy medve ga-
rázdálkodott. A juh-aklokat látogatta sorra. A 
minap az egyikből egy bárányt ragadott el, 
mire rálőttek, a golyó azonban csak megse-
besítette B nem ölte meg a medvét. A juhos-
gazdának a fia,  Lázár Miklós vajnaifalvi  28 
eves legény a vércsöppök nyomán erós orosz 
fegyverével,  a medve üldözésére sietett, a 
medve azonban megtámadta, átölelte ÉB fejét 
ugy kettéharapta, hogy a szerencsétlen em-
bernek csak az alsó ajkai maradtak a fejből. 

— Olcsó cseh cukrot kap Erdély. 
Erdély közélelmezési kérdésének egyik leg-
nehezebb kérdése, a cukor kérdés, közelebbről 
kedvező megoldást nyer. A román kormányzó-
tanács a nagymennyiségű cukorral rendelkező 
cseh-BzIovák kormánnyal tárgyalásokat foly-
tatott Erdélynek rekompenzációs uton cukorral 
leendő ellátása tárgyában. A tárgyalások ked-
vező eredményre vezettek, ugy, hogy ha a 
szállítások elé nagyobb akadályok nem gör-
dülnek, négy héten belül megérkezik a/, elfő 
cukorszállitmány Erdélybe. Euól kezdve aztán 
leBz cukor kellő mennyiségben és ez a cukor 
Bókkal olcsóbb lesz, mint ahogy az eddig ha 
tóságilag megállapított cukor beszerezhető volt. 

— Faüzemvótel. Csíkszereda város tűzifa 
üzemét a Székelybank e hó 15-*n megvette. 
Tekintettel a faárak  rohamos emelkedésére 
ajánlatos, hogy a közönség jövő téli tűzifa  szük-
ségletét már most biztoeisa. Megrendeléseket 
mindennap a délelőtti órákban lehet eszközölni 
a bank helységében. 

— Az ajánlott levelek továbbítása 
ós a postai tarifak  módositasa. A román 
kormányzótanács által kinevezett központi 
posta, táviró és telefon  igazgatósáig által ki-
adott értesítés szerint a megszállott területe-
ken és Románia között május 25-től kezdve 
továbbítják az ajánlott leveleket. A leveleket 
csakis nyitott borítékban fogadják  el és további 
intézkedésig a posta az ajánlott levelekért 
nem vállal felelősséget  ÉB nem fizet  kártérítést. 
A boríték hátlapjára ráírandó a feladó  cime. 
Ugyancsak további intézkedésig az alábbiak-
ban módosítják a postai tarifákat:  Levelekért 
20 grammig 30 fillér,  levelezőlap 20 fillér, 
nyomtatványokért 50 grammonként 6 fillér, 
árumintákért 10 fillér.  Az ajánlott levelek dija 
50 fillér.  Táviratoknál egy szó dija 16 fi.lér, 
egy távirat legkisebb dija 2 korona. A délután 
4 óra és este 9 óra között feladott  táviratok 
után még 2 korona pótdijat kell fizetni.  A 
telefonbeszélgetés  dija és a hirlapok tarifája 
nem változik. 

— párisi ruhaszövetek Kolozsváron. 
Egy fecske  nem csinál tavaszt. De a tavasz 
mégis eljön, mert a többi fecskék  is megér-
keznek. Megjött Kolozsvárra az első francia-
országi zzövetszállitmány. A szövetek kitUnő 

minőségUek és a mi árainkhoz képest rend-
kívül olcsóak. A legdrágább helyen 150 koro-
nát számítanak egy méter párisi szövetért. 
Az árak azonban rohamosan javulni fognak, 
mert a kereskedő maga jelentette ki a vevők-
nek, hogy ne siessenek a vásárlással, mert 
ujabb szállítmányok vannak útban éB igy a 
szövetek napról-napra olcsóbbak lesznek. A 
szállítási összeköttetés ugyanis már megvan 
nyugati államokkal, a hol óriási mennyiségű 
felesleges  készlet vár elszállításra. 

— Értesítés. Tisztelettel értesítem az igen 
tisztelt szülőket, hogy a jövő, vagyis junius hó 
1-től kezdődőleg privát oktatást tartok napon-
kint 9 órától 11 ig. Előkészítek gimnázium és 
polgári iskolákra is. Jelentkezni lehet Vákár 
Lajos ur könyvkereskedésében, hol tandijak is 
megtudhatók, melyek előre az aláírási ív alá-
írása alkalmával havonkint fizetendők.  Tiszte-
lettel: Becze Ferencz, áU. tanító. 

— Wilson és a békeszerződés. Az Uni-
ted Press jó forrásból  arról értesül, hogy Wil-
r-on elnök mindaddig nem tér haza Washing-
tonba, mig a bekeszorződést alá n»>m irta. 

— Mit tekintenek hadizónának Er-
délyben ? Elhatározták, hogy Erdélyben hadi-
zónának tekintik mindazon területeket, melye-
ket az 1916. augusztusban kötött szövetségi 
szerződés érteimében megszabott határvonalon 
tul a román csapatok elfoglaltak. 

— Erdélyi kérdések a román minisz-
ter tanaoson. Maniu űyula résztvételével a 
bukaresti kormány minisztertanácsot tartott, 
amelyen erdélyi kérdéseket tárgyattak. A hadi-
zsákmáDyról ugy határoztak, hogy azt elsősor-
ban a hadsereg' szükségletére fordítják,  ami 
pedig fennmarad,  azt egyenlően osztják el. 
Erdély p nzügyi «zükségletére százmilliós köl-
csön felvételei  határozták el. 

— Mindazoknak, kik drága jó férjem  el-
hunyta alkalmából nagy fájdalmamban  osztoz-
tak, ezúton mondok bálás köszönetet. 

Özv. Sylvester Károlyné. 

Cl 71 n Á egyjó hangú zongora, 
L L H I / U bővebb felvilágosi 
tást ad V á k á r L. könyvkeres 
kedése C s í k s z e r e d á b a n . :—: 
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A Tá l&s&g. 
Csíkszereda, májas 28. 

A Csiki Lapok folyó  hó 18-án megjelent 19-ik 
számban a helybeli tisztviselői szövetkezet ellen egy 
alaptalan támadás jelent meg, amelyre nem válasz-
képen, hanem a közönség és első sorban az érdekelt 
szövetkezeti részvényesek felvilágosítása  céljából, e 
lap szerkesztőségének szives engedelmével legyen 
szabaa a következőket nyilvánosságra hoznánk: 

A vármegyei alispáni hivatal f.  év április 30-án 
2340. sz. alatti intézkedésével a szövetkezethez 500 
klg. cukor maradványt utalt át, azzal az utasítással, 
hogy a közalkalmazottak, Ügyvédek és gyógyszeré-
szek között befőzési  célokra ossza szét. 

E megbízást a szövetkezet szivesen elhárította 
volna magától, mert nem kizárólagosan a részvénye-
seket érdekelte, de a közbejött változások miatt az 
elől kitérni nem tudott. 

Az emberileg lehető legpontosabb kiosztás cél-
jából a szövetkezet az összes hatóságok és hivatalok-
hoz megkeresést intézett és a közalkalmazottak és 
családtagjaikról kimutatásokat kért. 

Ezeknek a kimutatásoknak felhasználásával  alig 
indult meg a kiosztás, a szövetkezetben egymást érték 
a kérdezősködések, de az alkalmazottak tökéletes 
felvilágosít  ást legfeljebb  annak tudtak adni, akinek 
neve a már leadott kimutatásban szerepelt. Ma-
gától értetődik ugyanis, hogy az alkalmazottak végre-
hajtó — és csak annyiban informáló  közegek, ameny-
nyiben az a nekik adott utasításokból kifolyólag 
lehetséges. 

Igy történhetett meg, hogy a Csíkszeredai Taka-
rékpénztár tudakozódásaira adott válasz sem lehetett 
tökéletes s igy nem elégítette ki az intézet igazga-
tóját. — Ez inilitotta aztán az igazgató urat arra 
hogy f.  hó 13-án megjelenvén a szövetkezet helyisé-

f ében, ott az alkalmazottak előtt a szövetkezet ellen 
les és nagyhangú (nem mondjuk, hogy „jóizlést" 

sértő!) kifakadásokat  tegyen. ^ 
Ennek természetes folyamánya  volt aztán az. 

hogy midőn 14-én délután 6 óraJcor az ügyvezetői 
Iguf  ató megjelent a szövetkezetben és a» üzletveze-

tőknek ujabb beérkezett kimutatásokat adott át, köz-
tük a Csíkszeredai Takarékpénztárét is, — Imre üzlet-
vezető avval a kijelentéssel lepte meg, hogy ő nem 
hajlandó tovább az üzletet vezetni, mert nem bírja 
a közönség egyrészének szekatúráját. 

Hosszas faggatásra  adták elő, hogy mik azok a 
szekatúrák és kiktől jöttek a jelentősebb támadások 
és sértések. Ezek között volt Balogh bankigazgató 
ur is. 

Mikor Kováts ügyvezető-igazgató a dologról igy 
tudomást szerzett, — alapszabályokba ütközö cselek-
ményeket látott fennforogni  s a megfelelő  intézke-
dések megtételéig is a Csikszeredai Takarékpénztár 
kiutalását visszakérte, mert egyrészt nem akarta a 
szövetkezetel annak a látszatnak kitenni, hogy terro-
rizmus hatása allatt cselekszik, másrészt nem akart 
alapot szolgálni arra, hogy az igazgató ur a cukor 
szó nélküli kiszolgáltatásából támadásának jogosult-
ságára és helyénvalóságára következtessen. 

15-én reggel tehát, mikor az alkalmazottak min-
den kapacicálás dacára nem nyitottak, kéoyszeritve 
voltunk a helyzet tisztázása okából Balogh igazgató 
úrhoz a következő levelet intézni 
„Tekts Balogh Géza nrnak takpénztári vezérigazgató 

Helytt. 
A szövetkezet alkalmazottjaitól a következőkről 

szereztünk tudomást: 
1. Azt mondta Vezérigazgató ur, hogy a várme-

gye alispánjának 2340—919. számú rendelete szerint 
az 500 klg cukor nem a csikszeredai közalkalmazot-
tak, gyógyszerészek és ügyvédek, — hanem a csík-
szeredai lakosság részére volt átadva; 

2. azt mondta Vezérigazgató ur, hogy a szövet 
kezetet nyomdafesték  alá veszi s a román prefektus-
nál eljárását szóvá teszi, ha személye a cukorkiosz-
tásnál ligyelembe nem jönne. 

Az első pontban foglalt  azon állítás, hogy a cu-
kor a lakosság részére lett volna átadva, nem felel 
meg a valóságnak, amit a szövetkezet Ügyvezető-
igazgatója az eredeti rendelettel bizonyít. 

A második pontban foglalt  kijelentést csak meg-
jegyezzük magunknak és kijelentjük, hogy még mi-
előtt erről tudomásunk lett volna, a kiosztást a 2 
takarékpénztár személyzetére is kiterjesztettük. — 
Tehát nem a fenyegetés  hatása alatt cselekedtünk, 
hanem egyszerű figyelemből.  Ki kell azonban jelen-
tenünk, hogy sem a két takarék, sein a nyugdijasok 
a cukoradagokat nem a megye 500 klg. cukrából 
kapják, mert az kimerült s ah'ioz a rendelet értelmé-
ben magánalkalmazottaknak, az ügyvédek és gyógy-
szerészek kivételével, nem is volt joguk, hanem kap-
ják a szövetkezet cukrából, jóllehet a pénzintézeti 
tisztviselő urak személyeiket illetőleg túlnyomó szám-
ban a szövetkezetnek nem is tagjai. 

Ezekből megállapítható, hogy a szövetkezet tá-
madása nem illetékes tényezők előtt alkalomszerül-
len volt. Tisztelettel." 

— Kigészitésképpen megjegyezzük, hogy a 2 
takarék alatt a Csíkszeredáit és az Agrárt értettük s a 
Székely bankról tényleg megfeledkeztünk. 

Ezek előrebocsátása után a közönség józan be-
látására bizzuk annak megállapítását,hogy mikülömb-
ség a szövetkezet levele és bankdirektor ur „Nyílt 
levél"-nek hangja, intenciója és egész szelleme kö-
zött — hói van a mi levelünkben „jóizlést" sértő, 
önérzeteskedésre alkalmat adó leckéztetés stb. ? 

A tények után kikérni és visszautasítani valója 
csak a szövetkezetnek lehetett volna, de a bankigaz-
gató urnák igazán nem. 

Ugyan csak a közönség józan belátására bizzuk 
annak a megállapítását, hogy időszerű és alkalom-
szerű volt-e a Nyílt levél, amely tulajdonkép Péter-
hez van címezve, hogy értse „Pál" s szolgálta-e az 
ilyen védelemre alig szoruló polgárság érdekeit akkor 
mikor a közalkalmazottakot tényleg havonta 75 dgr. 
cukor illeti s ezt január óta teljesen nem kapják meg; 
hogy lehet-e 500 klg. cukor {elosztásával „demokrá-
ciát „egyenlőséget" és „testvériséget" szolgálni?? 

Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy Igazán kár 
volt azért a pár dekagramm cukoradagért a senki 
más által józan ésszel nem irigyelhető szenvedő és 
nyomorgó tisztviselőket kiszolgáltatni próbálni a 
más társadalmi osztályok esetleges gyűlölködésének 
és fölösleges  volt a szolgálaton kivül álló magyar 
közigazgatást szenzációra, éhes alakok martalékául 
dobni, csak azért, mert talán valakinek valakivel 
elintézni valói vannak. Józan közönségünk bizonyára 
átlát a szitán és nem hajlandó statista szerepet ját-
szani. 

Az alispáni rendelet leközlésérc nem erezzünk 
magunkat illetékeseknek, egyrészt azért, mert aki 
kíváncsi rá nálunk megtekintheti; másrészt és főleg 
mert nem kívánunk további áldatlan hajsza köz-
pontja lenni. 

Egyet azonban kérnünk kell a bankigazgató úr-
tól: szíveskedjék megnevezni azokat a szövetkezeti 
tagokat, a kiket az igazgatóság „kizárt", akik „köz-
megvetésben", „közundorban" részesültek s „ama pár 
kiváltságost, aki eddig mindent kapott", mert amig 
ezt nem teszi, állításait roszhiszemü gyanúsításnak 
tekintjük. 

Köszönettel vesszük bankigazgató ur abbeli szí-
ves felvilágosítását,  hogy a vezetése alatt álló inté-
lntézet 25 részvénynyelvan nálunk érdekelve. 

Másjogitestiileteknek is vannak részvényei, nem 
25, de 500 is, de egy sem igényelte tagjai részére a 
szemelyeket megillető jogokat. Hogy az igazgató ur, 
hogy és miként élt eddig a szövetkezet nákül, az 
igazán nem tartozik a nyilvánosság elé, tehát ezzel 
r.em ls kívánunk foglalkozni. 

Cgiktzereda  íi  Vidéke  TittíeiuUintk 
Fonot*t4*i  ét  Értékiiité  Srivttím**, 



20. Mám. C S Í K I l a p o k 3-flc  oldal 

Alcsiki MOmakMi étVíHamamü Részvénytársaság 
Csikszentmárton. 

Alapítási tervezet és részvényaláirási felhívás. 
Alulírottak „Alcsiki Műmalom ét Vlllamosmtt 
Részvénytársaság"-céo alatt, Csikszentmár-
ton telephely részviny társasagot alapítanak. 
]. A vállalat  tárgya: 
a) Csikszentmártonon, egy vizturbiua haj ló-

erővel biró, ötjáratu, magasőrlő éa vámőrlő 
hengerműmalom, valamint a hozzátartozó szi-
lárd épületekkel ellátott ingatlan és összes 
tartozékainak megszerzése üzemben tartása; 

b) az előbb körülirt múmalommal kapcso-
latosan létesült, világitő és munkát átvivő vil-
lamosáramot termelő központ, valamint Csik-
szentmárton és Csikcsekefalva  községek en-
gedélye alapján már létesített éB üzemben levő 
villanyhálózat és ÖBBZOB tartozékainak meg-
szerzése és üzemben tartása; 

c) Mindazon anyagok és gyártmáuyok vé-
tele éB eladása, melyekkel a fennti  iparágak, 
üzemükkel kapcsolatosan, rendszerint foglal-
kozni szoktak. 

A vállalat  tartama  határozatlan. 
2. Az alaptőke  egyelőre 200.000 (kettő-

százezer) korona, mely 1000 darab egyenként 
K 200 (kettőszáz) névértékű részvényből áll. 
A részvények oszthatatlanok és bemutatóra 
szólnak. Minden aláiró köteles a jegyzés alkal-
mával a jegyzett réBzvények névérték össze-
gének 50°/0-át azon aláírási helynél, amelynél 
a jegyzés történt, készpénzben befizetni. 

A jegyzés alkalmával lefizetett  60°/o nyug-
tája részvény-utalványul szolgál. A hátralékos 
60°/« kifizetési  határidejét a részvénytársaság 
igazgatósága határozza meg és a Csíkszere-
dában megjelenő egyik lapban teszi közhírré. 
Ha valamelyik részvény-utalvány tulajdonosa 
a további részletfizetés  teljesítését a közzé-
teendő határidőben nem eszközölné, az igaz-
gatóság jogosult a részvény-utalványt a befize-
tett összeg egyidejű megtartása mellett sem-
misnek nyilvánítani éB az alaptőkében ilymó-
don beállott hián- t uj j-gyzés felvétele  utján 
pótolni; a késedelmes jegyző félnek  itymódon 
elvesztett befizetései  a tartalékalap javára es-
nek. Késedelmes befizetés  esetén G°/o kamat 
térítendő. 

3. Az alapítók fenntartják  a jogukat, hogy 
az első hat tagu igazgatóságot bárom évre 
kinevezhessék. 

4. Az alaptőke túljegyzése esetén az ala 
piték döntenek a jegyzések el-, vagy el nem 
fogadása  tárgyában, egyBzerü szótöbbséggel, 
fejenként  számítva a szavazatokat. 

5. A réazvényaláirás  határideje  1D1Ü 
julius 10. 

Az alakuló  közgyűlés  1919. julius 15~én 
d.  e. 9 órakor  Csikszentmártonban az Alcsiki 
Bank Részvénytársaság üzlethelyiségében (Cseh 
ház) lesz. A társaság közlönye, melyben az 
alakuló közgyüléB is össze fog  hivatni, az egyik 
Csíkszeredáiban megjelenő hetilap. 

6. A részvényalálrások és befizetések: 
Csikszentmártonon,  az Alcsiki  Bank 
Részvénytársaságnál, 

Marosvásárhelyen,  az Agrár  Takarék 
pénztár Részvénytársaságnál, 

Csíkszeredában, 
Oyergyószentmiklóson, 
Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen, 

az Agrár  Takarékpénztár  Részvény társaság 
üókintézeteinél  teljesitendők. 

A fentiek  alapján, mint alapítók felhívjuk 
a t. közönséget részvények jegyzésére. 

Csikszentmárton, 1919. évi május hó 18-án 
Teljes tisztelettel 

1. Agrár Takarékpénztár  Részvénytársa-
ság, Marosvásárhely. 

2. Alcsiki  Bank  r. t. Csikszentmárton. 
3. Léczfalvi  Bodor  Pál,  az Agrár Taka-

rékpénztár  r. t. vezérigazgatója,  Ma-
rosvásárhely. 

4. Dr. Cseh Sindor  bankigazgató,  Csik-
sseotmártoo. 

5. Cseh István  Ker.  Munkásbiztositó  pénz-
tári igazgató,  Csikszereda. 

6. Fekete  Manó  ügyvezető  igazgató,  Ma-
rosvásárhely. 

7. Fejér  Sándor  ny. alispán, Csikszereda. 
8. Oondos  Imre  földbirtokos,  Csikszent-

márton. 
9. lncze Ignác  földbirtokos,  Csikcsatószeg 

10. Keller  István  gyógyszerész,  Csikszent-
márton. 

11. Dr. Nagy  Jenő  ügyvéd,  Csikszentmárton 
12. Potovszky  József  kereskedő,  Csikszent-

győrgy. 
13. Tompos  János  földbirtokos,  Csikszent-

györgy. 
14. Turi  Zoltán  bankfőaök,  Csíkszereda. 
15. Végh  István  József  műszaki  főtanácsos, 

Csikszereda. 

Hogy ezen formaságok  tényleg megtörténtek-e, 
az illető rendőrség jegyzőkönyvileg fogja  megálla-
pítani. 

Ezen rendelet büntető szabálya csak a kifüggesz-
tés! időtől számított 3 nap letelte után lép életbe s 
csak azon személyek lesznek megbüntetve, akik e 3 
szabad nap eltelte után találtatnak bűnösnek. 

7. Az első 3 számú rendelet, melyet szintén e 
parancsnokság bocsájtott ki, de amely eltérő e jelen-
legi rendelettől, hatályon kivül lép abban a pilla-
natban, amikor ezen rendelet életbe lép. 

Kiadva parancsnokságunknál Nagyszeben. 
Ala, május 4-én 1919. 

Erdélyi csapatok főparancsnoka: 
Mardaresou, tábornok. 

Vezérkari főnök: 
Fanaitesou, tábornok. 

E 2>T D E L E T1. 
A belügyminiszteriül 1919. évi május 2-ikl 551. 

számn rendelete értelmében tudtára adatik minden-
kinek miheztartás végett a következő: 

1. Mindazok, akik utazási igazolványok tulajdo-
nosai, avagy azokért netalán folyamodnának,  azokat 
az állami közbiztonsági hivatal főnökénél  bemutatni 
és láttamozni kötelesek, annyival is Inkább, mert 
különben érvénytelenek, úgyszintén azon egyének, 
akiknek igazolványai az anyaországból valók, érke-
zésük és elutazásuk alkalmával jelentkezni kötelesek 
láttamozás végett. 

2. Alinden Csikvármegye területén levő gyártu-
lajdonos vagy igazgató köteles egy pontos kimuta-
tást késziteni minden egyes munkásról, aki szolgá-
latában, vagy a gyár szolgálatában áll. Minden egyes 
munkás neve, kora, nemzetisége, polgári állása, val-
lása és állami hovátartozósága pontos feltüntetésével. 

Hogyha Idegen állam alattvalója, pontosan meg-
határozandó mióta tartózkodik itten, mivel foglalko-
zott mostanáig, hol volt alkalmazásba azelőtt, lia 
pedig katonai szolgálatot teljesített, melyik hadsereg-
ben, melyik csapattestnél és milyen fegyvernem  uél 'í 
Melyik harctéren volt. 

Ezen kimutatás a fentnovezett  hivatalnak a ki-
hirdetési naptól számított 4, azaz négy napon bel íí 1 
küldendő be, minden adat pontosságáért az egyus 
gyárak igazgatója felelős. 

3. Minden olyan egyén, aki 1914. után telepedett 
meg, köteleztetik fentnevezett  hivatalnál (vármegye 
épületében) személyesen jelentkezni, még pedig 4 
napon belül. 

4. Minden osztrák-magyar hadseregbeli aktiv és 
tartalékos magyar és zsidó tiszt, épugy a volt oszt-
rák-magyar hadseregbeli csendőrök, kötelesek jelent-
kezni a kibocsátási terminustól számított négy na-
pon belül. 

Fenti rendelet ellen cselekvők, a törvény szigora 
szerint büntettetnek. 

Csikszereda, 1919. évi május hó 16-án. 
Az állami közbiztonsági hivatal főnöke: 

Gooiman György. 

Fedező mén! Elsőrangú, sárga-
színű, 160 cm. ma-

gas, lipicai fajta.  — Kancák elő-
vezethetők reggel 7 órakor és d. u. 
r> órakor C s í k s z e r e d á b a n , 
Mikó utca 26. szám alatt. 

Zsögödfürdő  megnyitásai 
Krtesitem Csikszereda város és 
vidéke n.é. közönségét, hogy 1819. 
évi május 25-én, (vasárnap) 

ZSÖ6ÖDFÜRDŐT 
ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOM. 

Este 7 órától W i e n tánc is lesz! 
Az eg^sz fürdőidény  alatt meleg 
kádfürdő s azonkívül a hideg bor-
viz fürdők is a m. tisztelt kö-
zönség rendelkezésére állanak. 

Kitűnő konyha, jó zamatu 
bor és pontos kiszolgálás. 

Szives pártfogást kér:—: kiváló tisztelettel-

ZERBES GYÖRGY, 

A román katonai parancsnokság rendeletére 
köí öljük: 

3. BE. rendelet (kibővítve.) 
Kötelező a Tiszáig megszállott egész területre, 

mely terület, hadműveleti területnek tekintetik. 
1919. május hó 4-n. 

Mink az erdélyi csapatok parancsnoka, a katonai 
törvénykönyv 32. és 57. §. 11. pontja értelmében, a 
hadsereg érdekében és az ország védelmére 

e l r e n d e l j ü k : 
1. Megtiltunk, bárminemű fegyvernek,  valamint 

oldalfegyvereknek,  kardoknak lőszereknek vagy rob-
banószernek viselését vagy tartását. 

2. Azon személyek, akiknek birtokába a fönt  em-
iitett fegyverek  vagy lőszerekből van, kötelesek azo-
kat, c rendelet kihirdetésétől számitott 3 nap alatt a 
legközelebbi román katonai parancsnokságnak be-
szolgáltatni, a honnan egy igazolványt fognak  kapni. 

3. A szándékosan ellenszegülők a haditörvény-
szék által 10 évig terjedhető fogházzal  és 10.000 Lei-
ig terjedő pénzbüntetéssel lesznek megbüntetve, kü-
lön megbüntetendők a már életben levő törvények 
értelmében mint: lázadók, kémek vagy árulók, asze-
rint mint be fog  bizonyltatni, hogy a fegyvereid 
azért viselték vagy rejtették el, hogy azokat vagy 
magnk, vagy mások akiknek rendelkezésükre bocsájt-
ják, a román hadsereg, vagy a román lakosság ellen 
használják. 

4. A bünszövetségesek és a bűnre csábitók, akik-
nek tetteik által a fegyverek  elrejtettek, tekintve 
Aket bűnrészeseknek ép ugy lesznek megbüntetve, 
mint a főbünösOk. 

5. E rendelet ellenszegülőinek kinvomozása, meg-
biztosok, hadbirok, 

Árverési hirdetmény. 
A csikszeredai Ipartestület, a Kos-

suth Lajos utcában levő, saját tulajdonát 
képező leégett épületes belsőségét, 
1919 évi május hó 28-án délután 
2 órakor a helyszínén, kedvezőtlen idő 
esetén az Ipartestület helyiségében, a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mel-
lett eladja. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdése előtt kötelesek 2000 ko-
rona bánatpénzt letenni. 3 _ 3 

Csikszereda, 1919. évi május hó 9-én. 
Biró József, 

elnök. 
Székely Károly, 

titkár. 

térparancs-
rendőrtisztek 

állapítása, a királyi 
nokok, csendőrtisztek és bárminemű 
által lesz végrehajtva. 

6. A jelen rendelet, amennyiben lehetséges a la-
pokbán lesz kihirdetve, valamint kifüggesztve  az 
összes községekben, a haditörvényszékek, hadbirósá-
£Ok, térparancsnokságok, csendórségek és jegvzősé-
pek tiíihelyfa,  köztudomásra hozatván dob által is. 

FflJBOROK  ( 
u. rn.: rizling, leányka, tra- I 
min, bakar, oportó stb. jutá- -
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

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

m 

i 
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Keresek megvételre egy jó kar-
ban levő faragottfábol  készült 
CSÜrt. — Cim a kiadóhivatalban 

Van szerencsém a t. vevőim tudom á-
Bára hozni, hogy újonnan berendezett 

cukrászdámat 
Apaffy  Mihály-utca 22. házszám alól 
az Apaffy  Mihály-utca 20. házszám alá 
hslyeztem át, hol naponta továbbra is 
állandóan nagy választékban állnak 

torták, izletss sütemények, 
fagylaltak,  valamint cukorkák 

a m. t közönség rendelkezésére. Meg-
rendeléseket ugy helyben, mint, vidékre 
a legpontosabban eszközlök. — Szive? 

pártfogást  kér kiváló tisztelettel 
IMRE ELEK cukrász, Csíkszereda. 
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Eladó belsőség V ö r ö s m a r i h y u t c a 
6. szám alatt, mely két lakrészből 
állott, szabadkézből eladó. Értekez-
hetni özv. Kalamár Imrénével, 
Hargita utca 6. sz. 2-2 

I 
I 
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Értesí tés! 
C 7 A | y 0 | y / S C R ó t i erdélyrészi öntorgyár r. t. 
O&BUciy ca neil 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 helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  11— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. = 

Z É r t e s l t e m a. t i s z t e l t 
m e g r e n d e l ő i m e t , h o g y 

ÉPÜLET ÉS HŰBUTOR 
ASZTALOS MŰHELYEM 
•újra, m e g n y i t o t t a m é s 
e lTrá . l l a lo l£ e e z a k t t á l o a 
Tréig^ó xo.lXLâ.exm.exxi'iâ. j a -
• v i t á s t i s a l e tL®tó leg-o i -
csó"b"bei33.. 7—13 

T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R G É Z A 
Csikvárdotfalva,  (Bocskor-feie  ház.) 

>11/ MIAU/ 
F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 

cementet , gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyúrüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 
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A kásxonalcsiki járás főszolgabírójától. 
Szám : 2492—1919. 

ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye kászonalcsiki járásá 
ban Kászonaltiz székhelylyel, Kászon-
altiz, Kászonfeltiz,  Kászonimpér, Kászon-
jakabfaiva  (Kászonfürdő)  ós Kászou-
ujfalu  községekből álló közegészség-
ügyi körben üresedésben levő kör 
orvosi állásra pályázatot hirdetek s 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
einyorui óhajtják, hogy az 1908. évi 
XXXVIII, te. 7. § ábau előirt képesí-
tésüket s eddigi alkalmaztatásukat iga 
zoló okmányokkal felszerelt  kérvényü 
i:et; hozzám folyú  évi május hó 25-ig 
adják be, annyival is inkább, mert a 
később érkező kérvényeket figyelembe 
venni nem fogom. 

A körorvos javadalmazása az 1908. 
évi XXXVIII. íc 10., 15., 17., 21., 22., 
23. és 26. § aiban van megállapítva. 
Likásbérét, fuvardiját,  rendelési, láto-
gatási és működési dijait s hivatalom 
kiszállásának idejét a vármegyei sza-
bályrendelet állapítja meg. 

A körorvos részére kézi gyógytár 
engedélyeztetni fog. 

A Munkásbiztositó pénztárral meg-
egyezés szerinti fizetés  jár. 

A választást folyó  évi május 27-én 
d. e- 11 ór:tkor a kászonaltizi jegyzői 
irodábaa megtartom. 

A kásüonaicsiki járás főszolgabirája. 
Csikszentmárlonou, 1919. évi május 

hó 17 ón. 
Wellman Géza, 

főszolgabíró. 

Kerestetik 
egy oly megbízható 35—40 év körüli 
nő, papi házhoz, aki a gazdasszonyt 
teendők minden ágát lelkiismeretesen 
végzi, 

úgyszintén egy kisebb leányka, 
u konyhai dolgok elvégzésére, 

továbbá egy szorgalmas 16—17 éves 
flu  szolgának, aki a kaszálást ia érti. 

Ajánlkozók fizetési  igényeik meg-
jelölésével Írjanak címemre: 

Fóris Andrásné ág. h ev. lelkész 
neje. Kiskapus (Nagyküküilőmegye). 

Csikszereda és Zsögöd kőzött (úgyne-
vezett kiesimezen) egy épületes 
belsőség, szabadkézből eladó. 
Ciai a kiadóhivatalban. 

Bérbeadó vagy eladó egy nagy 
asztalos műhely, 

nagymennyiségű anyagok kai és megfe-
jelő heiyiaéggfí!  együ't. Cim a kiadóban. 

Szám 4245 -1919. 
árv. 
Árverési hirdetmény. 

Csikvármegye árv asz éke n é h a i 
csikszentmártoni Becse Autal hagyatéka 
ügyében a kis és a nagykorú Balla 
örökösök tulajdonát képező, Csikezent-
györgyön, Csikbánkfalván,  Csikszent-
imrén levő összes ingatlanokat, 
Csíkszeredában a Szentléleki-ut mentén 
elterülő belsőségeket nyilvános árve-
résen eladja. 

Az árverezés ideje és helye: 
Csikszentgyörgyön 1910. évi 

junius l-én d. e. 9 órakor, 
Csikbánkfalván,  1919. junius 

hó l-én d. u. 2 orakc 
Csikszentimrén, 1919. junius 

hó 2-án d. e. 9 órakor a község-
házánál. 

Csíkszeredában, 1919. junius 
hó 3-án d. u. 2 órakor, a hely-
színén. 

Az árvaszék kiküldöttje az árverési 
és szerződési feltételeket  az árverezés 
napján fogja  kihirdetni. 

Csikvármegye árvaszéke: 
Csíkszereda, 1919. évi május hó 

19 éu. 
Dr. £ l thes Gyula, 

árvaszéki elnök. 

Eladó egy gözüzemii téglagyár, 
14 kamarás, modern körkemencével 
felepifményeivel  együtt Gyergyó-
Szentmiklóson (Csíkmegye). 

Értekezhetni az igazgatósággal. 
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T ^ r t O ^ í t Ó ' S Tisztelettel hozzuk üzletfeleink  és a vevő 
L t í ö l L t J c * . közönsr-tí tudomására, hogy s i k e r ü l t 

raktárainkat újból m e g f e l e l ő  b o r k é s z l e t t e l e l l á t n i . 

Több vaggon kiváló minőségű asztali 
és fajbor van pincéinkben elhelyezve. 

A s z t a l i b o r o k a t  l i terenkint }} ; -

Kiváló minőségű fajborokat l i terenkint Korona 12.-

! 

Korona 13.— 
nagybani áron tar tunk vevőink rendelkezésére. 

Klrr&iiL&tc* kaJUadófe  Tagymak k©i46v&l ©gy&tte v i g y 
k t l e a i a k t i i Í T a l l t i B « l g i l a t • « • S i a k o t . 

Erdélyi Bortermelők Szövetkezetének 
Fióktelepe, Gyergyószentmiklós. 

IRODA: Gyergyii Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében. 
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Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, CzKwwdában. Cenzúrázva: Sublt Joan Fraolo. 




