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A román mioíszterelnök nyilatkozik 
A párisi „Le Journal'1 intervjut közöl Uratianu 

román miniszterelnöktől. 
A Champs Elyséen levő hatalmas alabástrom 

oszlopokra támaszkodo, fényűzéssel  berendezett első-
rangú szállodákban — irja a „Le Journal" munka-
társa, — ugy fogad  Bratianu, mint egy király. Feje-
delmi az alakja es arca, amelyen az orr energikus 
hujlását nagy, álmodozó szemek enyhitik; hangja 
mt-leg és snitogásszerü, amikor népe szenvedéseiről 
emlékezik meg. 

— Attól tartok, hogy a párisi világ nem mél-
tányolja eléggé Románia eddigi szereplését és azt 
sem, amelyre a jOvőben hivatva van, A verdnni har-
cok idején Románia a németeknek 42 hadosztályát 
foglalta  le az ellenség legjobb taktikáju vezérével, 
Muckensen tábornagygyal együtt. Azzal biztattak 
bennünket, hogy a szaíonikii nadsereg a bolgárokat 
fo^ja  sakkban tartani. De hát ezt nem lehetett be-
taitani. A dolog vége az lett, hogy hátba támadtak 
bennünket. Az eredmény 320.000 katonánk halála lett, 
elveaztettOk hadseregünk felét. 

Sajátkezllleg kellett felgyújtanunk  petroleum-
forrásainkat.  Birtokainkat kirabolta, városainkat el-

uaztitotta az ellenség. Nekem házam volt Bukarest-
ien, elvittek belőle minden elvihetőt; birtokomat el-

kobozták; a havasokban levő villámat porráégették. 
U t semmink sincs. Mi, a kik 800 millió métermázsa 
gabonát vittünk ki, ma azt a kenyeret esszük, amely-
hez az amerikaiak irgalmassága juttat bennünket. 

Németország elleni hadikár megtérítési igényünk 
50 milliárdra rug. 

A nagyhatalmak ezzel szemben egy belga és egy 
s/.trb delegátust hívtak meg a pénzügyi bizottságba 
való részvételre, a románokat azonban piellőzték. 

Magától értetődik, hogy Ausztria és Magyaror-
szág felosztását,  Erdély és Besszarábia lakóinak az 
elosztását — amelyek 18 millió lélekkel rende kezö 
hatalommá tesznek bennünket — a kongresszus ha-
tározatára kell biznank, de ha azt akarják, hogy rto-
magia ifjú  és vérmes nemzetek közepette egy nagy-
hatalom szerepét töltse be Európa keleti felében, 
miért nem veszik észre, hogy nekünk állandó föld-
ruv.i határra van szükségünk? Meg volna ez a föld-
raj/,i határ: 200 méter széles Duna, mely az átke-
lésre a Rajnánál is alkalmatlanabb, mert 1200 kiló-
in t-ternyi szakaszon csak két hid van fölötte.  Mint-
hogy azonban mintegy 150.000 szláv átlépte egykor 
ezt a természetes akadályt és megtelepedett a Bánát-
ban, arról bestéinek, hogy ezt a területet kétfelé  kell 
osztani. 

Az ilyen felosztás  mellett létesitendő országha-
tár, mahatár volna, ingadozó éa bizonytalan. 

— A Dunával megismétlődik most az a hiba, 
mely ezelőtt ezer esztendővel a Rajnával történt Ká-
roly császárságának felosztásával,  amikor megenged-
ték, hogy a német nép mégteremthesse uj klrálysá-

f ;át, holott a folyamnak  válaszfalnak  kellett volna 
ennie a német és a francia  latin világ között. Ez 

volt az oka Európa történelme örökös zavarossá-
gának. 

— Bizonyos, hogy mi nem rendelkezünk az 
európai kérdésekben Franciaország fontosságával. 
Mégis, mi voltunk azok, akiknek a hadserege nélkül 
a moszkvai bolsevizmus a budapesti bolsevizmusnak 
kezet nyújthatott volna és Bécsig terjeszkedhetne ma. 

Másfelől  a török birodalom felosztása  njból 
életrekelti a kelet gazdasági életét és a Duna tor-
kolatai nem mint eddig, egy halQtt világnak, hanem 
egy elevennek a kapuivá váltak. Az ilyen hatalmas 
viziut mentén elterülő 18 millió lakósságn királyság 
Keletenrópa kertje lesz, mint ahogy kertje a Rajna 
melléki Hollandia Nyugateurópának. 

— Ha még sem akarnák Románia szolgálatait 
megjutalmazni, amelyeket Szaloniki megmentésével, 
Vera un tehermentesítésével, a bolsevizmus feltartóz-
tatásával és egyéb áldozataival — értve alatta a ra-
gályokat — hozott a világnak, amelyekkel lakóssá-
gáuak egytlzedréuzét veszítette el, Európa érdeke 
kivánnA meg, hogy segítségére siessenek a Kelet 
forgatagában  küzködő ország talpraállitásának. 

— Ugy látszik azonban, — amint már említet 
tíin — ho| 
ezt a mego 
rajzi szempontból 
inunkra ast a nyugalmat, melyre szükségünk van. 

ŞJ I.IWN. MIVUUBJJ, .11111» IU» W»*™-
Dgv a négy nagyhatalom nem tette magáévá 
^oldást, mert sem p é n z ü g y i , sem föld-
npontból nem hozza a békeszerződés szá-

Alcsiki műmalom és villamosmü 
részvénytársaság. 

Csikszentmárton, május 27. 
Az Alcsiki Bank a mult év második felében  a 

vétel folytán  tulajdonába kerlllt úgynevezett Csíki-
féle  csikszentmártoni mümalomnak vízturbina hajtó-
erejét villamos áramot termelő ipari vállalkozás köz-
pontjává tévén, Csikszentmárton és Csekefalva  járási 
székhely köz- és magánvilágitását vonta üzletkörébe, 
miután a két községgel előzetes megállapodást léte-
sített a községb >n a villanyhálózat kiépítése iránt. 

Vármegyénkben ez az első ilynemű magánvállal-
kozás s midőn i-.7.t  megállapítjuk' helyén valónak ta-
láljuk részünkről, mert alkalmunk volt erről meg-
győződni, annak megállapítását is, hogy egy rentá-
bilis s bevált vállalkozásról van szó. Pedig csak a 
kezdet kezdetén van a villamosmü vállalat, miután 
a község távírda és telefon  áthelyezése, mint elhá-
rítandó korlát, a posta-és távirdaigazgatóságnak in-
tézkedésére, az ősszel bekövetkezett hadi helyzet 
folytán,  késedelmesen, sziutc a tavasz elejéu eszkö-
zöltetett s igy a villanyhálózat kiépítése s H világitó 
erőnek egyesek részéről igénybe vétele éppen a tél 
folyamán  nem lehetett oly nagymérvű, mint a jelent-
kezők száma ezt magával ho ta volna. 

A természetadta erőnek, az i n g y e n aüta erőnek, 
a viznek teljes kihasználása végett részvénytársasági 
alapon szélesebb körű vállalkozás indult meg most. 
Az Agrár Takarékpénztár és az Alcsiki Bank Rész-
vénytársaság magánosok részvételével részvénytár-
saságot alapit, melynek célja az Alcsiki Bank tulaj-
donában levő Csiki-féle  üzemen kívül álló malomnak, 
kapcsolatban n villamos müveknek, hálózatnak meg-
szerzésével és fejlesztésével  nagyobb szabású ipari 
•• állalatot alapítani. A kibocsátott „Aláirási-iv" rész-
letesen tájékoztat a vállalat céljáról. Az alapitók 
minden irányban garanciát nyújtanak, hogy átgondolt, 
szakszerűen megbírált vállalkozásról van szo, mely 
vállalkozásnak magva, a ma üzemben levő villamos-
mü, a kezdet-kezdetén, már is kielégítette' a remé-
nyeket. Nem tudjuk eléggé helyeselni, hogy a pénz-
intézetek nem szorítkoznak többé a puszta kölcsön-
zésből eredő kamut bevételekkel meríteni ki üzleti 
tevékenységüket, hanem a közérdeket, ipart és köz-
gazdaságot szolgáló vállalatokat létesítenek. Ez mo-
mentán azért is indokolt, mert köztudomásu, hogy 
a pénzbőség a hitelkeresést korlátolja s gondoskodni 
kell a pénzek gyümölcsöző elhelyezéséről. 

Alcsik Csikmegye gabonatermelésének jelenté-
kenyen nagy részét szolgáltatja. Meggyőződtünk er-
ről a háború alatt. Sok requirálás volt s mégis Al-
csikuak, kevés kivétellel, volt mindig annyi készlete, 
hogy Felcsiknak, tíyimesnek, sőt Gyergyónak is tu-
dott adni. Nem is szólunk azon mennyiségről, melyet 
az Itt háburozó katonaság is kézen-közön maga ré-
szére igénybe vett. Meunyire kivánatos, hogy ily 
mennyiségnek lisztté feldolgozása  i t t és ne más 
megyékben történjék. Mi időveszteséggel és fuvar-
költséggel járt a múltban, hogy Alcsik népe szekér-
számra kellett gabonáját Udvarhelyre kihordja őrlés 
végett, vagy Kászon Kézdivásárhelyre. Igaz, hogy 
vannak vizi malmaink, de azt is tudjuk, hogy a pa-
nasz is sok itt-ott s berendezéseik hiánya miatt a 
finomabb  liszt őrlése lehetetlen. Most segitve lesz ezen. 

Egyelőre 200.000 korona lesz az uj vállalat alap-
tőkéje; a kibocsátók biztosítják a tőke jegyzést, de 
nem zárkóznak el attól, hogy bárki érdekeltséget 
szerezzen a részvényjegyzéssel. Ez kivánatos is azért, 
hogy a vállalatnak gyökérszálai minél messzéba el-
ágazzanak. 

— Az osztrák-magyar bank szavatol 
az uj kiboosatasu bankjegyekert. Abból 
az alkalomból, hogy a roman kormányzótanács 
az osztrák-magyar bankjegyek lebélyegzését 
határozta el és az uj kibocsátású papírpénzek 
forgalmát  korlátozta, a Keleti Újság munka-
társa információkat  kért az osztfák-magyar 
bank kolozsvári f'nőkétől. 

László Gyula bankfónök  kijelentette, hogy 
a 25, 200, tízezer koronás és a II. kiadású 20 
koronás bankjegyek éppen olyan jók maradnak 
továbbra 1* éB értük az oaztrák-magyar bank 
éppen ugy szavatol, mint a régebbi kibocsátású 
pénzjegyeiért. A közönség tehát, a lebélyeg-
zést rendelet dacára is, teljes bizalommal le-
het e pénznemek Iránt. 

Felelet „a valóságra".! 
Csíkszereda, 1919. május 30. 

Horatius közismert jelmondatát idézem: 
„Parluriunt montes.... vajúdnak a hegyek és 
születik egy nevetséges egér". A ridiculus mus 
„a valóság" cimü felelettel  — megszületett 1 

Nem célom azok után, hogy a szövetkezet 
„ i valóság^-ot — kizárólagossági joggal — a 
maga részére már kisajátította, e lap haBábjain 
továbbra is meddő vitát folytatni,  csupán té-
ny iket szögezek le, hogy „a valóság" — való-
ság legyen 1 

1. Valóság az: hogy a román közélelmezési 
kormánybiztos folyó  év április hó 26-án kelt 
njugtáj:i íwrint a cukrot: ....pentru distribuire 
populaiiei" — magyarul — „a lakóssag kö-
zött való szétosztásra" utalta kii 

2. Valóság az is: hogy Szász Lajos alis-
pan helyettes ur — ki egyben a szövet-
kezetnek is elnöke, — abból 500 klgr-ot 
önkenyesen, hivatalos hatalmaval vissza-
él ve, a rendeltetési céltól elvont I 

3. Valóság az is: hogy amidőn többszöri 
elutasítás után személyesen merészeltem kérni 
cukrot, annak  & szövetkezeti elnöknek eég-
jegjvesévtíl cüáttott dorgáló levelét kaptam, 
ki tudta,  hogy ez ügyben O mint alispán 
helyettes — szabályellenesen járt el 1 

4. Valósig &z is: hogy a mult számban 
közzetett ,a valóság" cimü feleletet  ugyan-
csak  a szövetkezeti elnök ur — eljárt alis-
pán helyettes — cégjegyezte — diskreditá-
lásomra! 

5. Valóság az is: hogy a hozzám intézett 
dorgáló levelet másrészről Kováos Jenő Ügy-
vezető-igazgató ur cégjegyezte, ki talán mint a 
levéi értelmi szerzője — egyszerű elnézés 
kérés helyett — még hangoztatja, hogy ....a 
kiosztást a 2 takarékpénztár személyzetére is 
kiterjesztettük", — holott jól tudta, hogy 
részünkre csak az elhangzott „éles és nagy-
hangú kif  akadások" után — terjesztette ki I 

6. Valóság az is: hogy .a valóság' cimü 
cikket másrészről ugyancsak Kovács ügyvezető-
igazgató ur cégjegyezte, sőt talán szerkesztette 
is — diskreditálásomra, ki bár elfeledett  .hi-
vatalunkhoz a kimutatás beterjesztéséért meg-
keresést intézni", mégis a pártatlan biró sze-
repének eljátszására vállalkozott — saját ügyé-
ben! 

7. Valóság az is: hogy folyó  hó 15-én Fejér 
Sándor igazgatósági tag ur, továbbá Ko-
váos Jenő ügyvezető-igazgató ur, ifj.  Dá-
vid Ignácz ur előtt, előbb személyem, 
majd  intézetünk  kizáratásáról tettek emlí-
tést B most már elárulhatom — nem a ookor 
ki nem utalása nem annak egyesektől valő 
irigylése, Bőt nem is a dorgáló levél, hanem 
e megdöbbentő hatalmi túltengés és vak-
merőség fölött  érzett jogos felháborodásomban 
írtam meg nyilt levelem! 

8. .A valóság"-ban kérdést intéznek hoz-
zám, hogy ki az, akit kizártak. Magirom, Ls-
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közlöm as Önök levelét. Ugylátom, dacára, 
hogy ugyanosak együttesen cégjegyezték 
— mindketten megfeledkeztek  rólal A levél 
amint megíródott: 
.39-1919. BZ. Caikszereda, 1919. V. 15. 

Tek.  Dávid  Ignácz  urnák  ny. tanító 
Helytt. 

A szövetkezetünknél jegyzett részvényeit, 
figyelemmel  az alapszabályok II. 8. §-ra ezen-
nel kÖBZőnetUnk nyilvánítása melleit felmond-
jak s utasítottuk pénztárunkat, hogy azok ér-
tékét önnek fizesse  vissza. 

Tisztelettel: 
Csíkszereda  és Vidéke  stb. 

Szász  s. k.,  Kovács  s. k., 
Uraim I Közismert szollam, ha megtetted — 

hallgass I Helyesen és bölcsen: hallgattak volna 
— a provokáló „valóság" helyett I (Akkor ta-
lán a cukor ÍB édesebb lett volna I Szedő.) 

Ugyancsak mint rossz diplomaták, egy ál-
talam könnyedén odavetett megjegyzést kira-
gadnak b direkte felhivnak,  hogy névsze-
rint nevezzem meg a kiváltságosokat, ellen-
esetben — állításaimat rosszhiszemű gyanúsí-
tásnak tekintik I Szerintem értelmezhettek volna 
ezt Önök akként is, bogy szerény személyem-
mel Bzemben mindenki  lehet kiváltságos, 
de teljesen érthetetlen okból — még provo-
kálólag léptek fel  I 

Rendben vani Kívánságuknak megfelelek. 
A keringóre való felhívás  után kijelentem — 
kivilágoB virradattig fogjuk  ropni a táncot I 
Csak egyet kérek. Legyenek egy kis türelem-
mel. Az előkészületre adjanak egy kis idóha-
ladékot. Ugyanis mi mint parkett táncosok — 
göröngyös fö:dön  nem táncolhatunk Előbb a 
rögöket szépen elsimítjuk, a földet  egyenlővé 
tesszük a parkettel s akkor — táncolhatunk! 
Tehát felhivásukra  a maga idejében  és 
helyén ott leszek I 

Végül záradékul csupán azt, higyj^k el, 
nyilt levelem Önöknek és nem „Pal"-nak szó-
lott! Ha „Pál*-lal, vagy .valakivel" elintézni 
való ügyem van, ugy nem miként a sanda 
mészáros ide nézek s tova vágok, hanem min-
den esetben van bennem elég erkölcsi bátor 
ság ahhoz, hogy „Petednek és „Pai'-nak 
egyaránt megmondjam véleményein! Alios 
ego jam vidi ventos! 

Balogh  Géza, bankigazgató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A kösigaggatái további átvétele. Folyó évi 

május hó 19-én és 20-án a gyer^yószeutiniklósi, ká-
Bzonalcsiki főszolgabiróságokat  es Gyergyószentmik-
lós városát, a román hatóságok átvcttéit. Gyergyó-
szentmiklós városházánál Neamtiu prefekt  jelent meg 
dr. Dobreán Mihály, dr. Precup Emil, Lascu román 
királyi hadnagy és Lates Mikiós segédtanfelügyelő 
kíséretében. — Neamtiu prefekt  kijelentette, hogy a 
nagyszebeni román kormányzótanács nevében átveszi 
Gyergyószentmiklós város közigazgatását. Dr. Todor 
Béla h. polgármester az átvétel ellen tiltakozott és 
a hivatal átadását megtagadta, mire Neamtiu prefekt 
közölte vele, hogy a hivatalt kényszerrel is átveszi. 
A polgármestert az erőszak jeléül karján rnegéi intve, 
kikísérte a városháza kapujáig. Dr. László Dezső h. 
tiszti főügyész  helyét ugyanakkor szintén elhagyta. 
TiszU főügyésznek  dr. Dobreán Mihály neveztetett 
ki. Rendőrkapitánynak Lascu román királyi hadnagy 
lett kirendelve. A többi tisztviselőknek három napi 
gondolkozási idő adatott. Értesülésünk szerint vala-
mennyien elhagyják helyüket. Hasonló körülmények 
között hagyták el hi/atalukat dr. Márton László 
gyergyószentmiklósi és Wellman Géza kászonalcsiki 
főszolgabíró  a teljes személyzettel. Hir szerint hét-
főn  Neamtiu prefekt  átveszi Csíkszereda város köz-
igazgatását is. Polgármesternek Oprea Miklós lesz 
kinevezve. 

— Bérma kőrút. Gróf  Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök nagyszabású bérma körúton van 
Május 26 és 27-én Gyergyóremetén, 28 és 29-én Dit-
rón, 31-én Szárhegyen, junius 1 és 2-án Alfalun,  3 

t ^ n Csomafalván,  5 és 6-áu üjfalun,  7-én Kilyén-
falván,  8-án Tekerőpatakon, 9 és 10-én Gyergyószent-
miklóson, 11-én Borszéken, 12-én Hollón és Töleye-
sen, IS-ín Békáson, 14 és 15-én Csíkszeredán bérmál 
Innen Háromszékre megy. A gyergyótölgyesi járásba 
csak az esetben megy, ha technikai akadályai az 
utalásnak nem lesznek. 

. T H e 8 e r v e pezsgő I Csíkszereda, 
ApaíTy Mihály-utca 7. szám alatt kicsinyben 
és nagyban kapható. 
V hadifoglyok  elwáuitéwi. A brassói 
hadifoglyok  száUitása Romániába megkezdődött. A 
fojţlyokat  közmunkára fogják  alkalmazni. 

— AB iskolaév bezárása. A csikszeredai elemi 
Iskolában és a polgári leányiskolában a záróvizs-

f[álatokat megtartották és a tanévet befejezték.  A 
eányiskolában a tanévet jól sikerült záróüunepély 

zárta be, melyen igen nagyszámú közönség vett 
részt. • főgimnázium  kapui hétfőn  záródnak be. Az 
érettségi vizsgálatokat már megtartották. Erettsegire 
állott öt tanuló, kik a vizsgálatot sikerrel kiállottak. 
Ezek között jeles érett lett Becze István. 

— Országos vásár. Az országos vásár városunk-
ban igen nagy érdeklődás mellett zajlott le. Nagy 
volt a felhajtás,  de a kereslet sem volt kisebb. A 
vásárt rendkívül magas árak jellemezték. Egy pác 
ökör 15—16.000 koronán, egy elsőminőségü tehen 
8—10.000 koronán kelt el. A kirakó vásár pénteken 
tartották meg. Elelmicikk azonban kevés és drága 
volt. 

— Értesítés. Tisztelettel érteBitem az igen tisz-
telt szülőket, hogy junius 15-től privát oktatást el-
vállalok. Az oktatás lakásomon történik d. e. 9-től 
11 óráig. Értekezhetni ugyanott. Tisztelettel: Geisz-
ler Péter áll. tanító, Szépviz , gyiinesi ut 80. szám. 

— Újságok a kirakatokban. Csíkszeredában a 
kirakatokban bámulva látja a jámbor szemlélő a 
valódi babkávét, rizst, fügét  és más, régen nem lá-
tott különlegességeket. Amit elrejtettek a lánckeres-
kedők, lassanként előkerül. A rizs kilója 50 korona, 
a fügéje  60 korona, a kávéjé 70 korona. No, de lesz 
még olcsóbb is. 

— As Erdélyrészi Épitö B. T. Csíkszereda 
város és környéke építkezési munkáinak keresztül-
vitelére irodáját Csíkszeredában a városháza tanács-
termében megnyitotta. Es megbízásokat elvállal 
mindennemű tervek és költségvetések elkészítésére 
és azoknak kivitelére. Azonkívül a mérnöki tevé-
kenység körébe tartozó mindennemű egyéb munká-
latokra. Épitési tervek és költségvetések elkészíté-
sét a telkeknek a város uj szabályozási térképei 
figyelembevételével  a városi mérnöki hivatallal 
e^yetértőleg való rendelkezésével elvállaljuk a költ-
ségvetés egy százalékáért. Megbízásokat elfogad  a 
városháza tanácstermében és az Agrár Takarékpénz-
tárnál az Erdélyrészi Epitő K. T. megbízásából 
Váradi Jenő oki. mérnök. Megbízások a jelentkezés 
sorrendjében eszközöltetnek. 

— Magyarország a békekonferencián. 
A szegedi magyar kormány minisztertanácsot 
tartott, amelyen elhatározta, hogy minden 
eszközzel megvalósítja ezt a celt, hogy Magyar-
országot a párisi beketargyaiáson a legrövidebb 
idő alatt egy törvényes kormáuy kepviseije. 

— A postai forgalom  blokádja eny-
hül. Mint értesülünk, egy pár napon belül a : 

megszállott területeken megindul a pénzesutal-
vány és ajánlott Uivél forgalom.  Azonban te-
kintetben véve azt, liogy a közbiztonság még 
nem szilárd, egyenlőre kártérítési kötelezettség 
nélkül. Budapesti mintára Nagyszebenben köz 
pouti postaigazgatóságot állítanak fel,  amely-
nek főnökévé  Major, volt budapesti főmérnö-
köt nevezték ki. A postatarifa  100 százalékkal 
felemeltetett.  Eddig pl. az ajánlasi díj 25 fillér 
volt, a,jövőben 50 filór  lesz. A postahely ege-
ket a kormányzótanács által megállapított 
bélyegzővel fogjak  lebélyegezni. Amig a ma-
gyar belyegek készlete tart, addig ezeket liasz 
naljálc, azután pedig uj bélyegeket hoznak 
forgalomba.  A cenzura ezután is érvényben 
m<rad s ajánlott leveleket nyitott boritokban 
fogad  el a posta. 

— Mikor lehet meglátogatni a brassói 
hadifoglyokat.  A Brassóban levő hadifoglyok 
és internáltak parancsnoksága hirdetményt adott 
ki, amely szerint az eddig kiadott látogatási 
engedélyek érvénytelenek. — A hadifoglyokat 
ezentúl csak csütörtökön ós vasárnap lehet 
meglátogatni. Engedélyeket kedden cs pénte-
ken adnak ki. 

— Ausztria és Magyarország u j ha-
tárai. A .Steagu'" irja: Mijus 12 én tudták 
meg Párisban Ausztria és Magyarország hatá-
rainak megállapítását. A határozatot a tizcs 
bizottság hozta meg, amelyen Lansingot Withe 
helyettesítette. Az ülea nagyon csendes lefo-
lyású volt. Tardieu előterjesztése alapján az 
ötös bizottság javaslatát minden módozat nél-
kül elfogadták. 

— Olcsóbbak lesznek az áruk. Öröm-
mel észleljük, bogy nagyon sok elsőrendű 
szükségletnek az ára aláezállt s azt is, hogy 
az elrejtett áruk napvilágra jönnek. A cérna, 
a bors, a buza, vászon stb. árai az utolsó tíz 
napban óriásit estek. Kolozsvárra 3 millió ko-
rona értékű áru érkezett s az ántánt országok-
ból folyton  érkező küldemények nagyban elő 
Begitik az áreséseket. Reméljük, hogy rövid 
időn belül a postai éB vasúti forgalom  telje 
Ben helyre áll a a szabad kereskedelem egész 
Béges versenye jótékony hatást fog  gyakorolni 
a hihetetlen magasra nőtt árakra. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 
Felhívom Benkő Zsigmond mozitulajdonos ur 

beoses fievelmét,  hogy a mozielőadasokra szolo je-^eket K — mint ahogy az több Ízben meg-
történt - kétszeresen árusitassa el, hogy a moziban 
szórakozást keresők részére, kétszeres mozi előadás 

Egy mozi látogato. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lösséget a S z e r k -

Eladó egy gőzüzemű téglagyár, 
14 kamarás, modern körkemencével 
felépítményeivel  együtt Gyergyó 
Szentmiklóson (Csikmegye) . 

Értekezhetni az igazgatósággal. 
3 - 3 

Székely 
Ér te s i t é s ! 

Ó Q Róii erűélyrészi M m w r. t. 
OO n c u Marosvásárhelyt, 

előnyösen ismert cég, intézetünknél 

j m i n t a s z o b á k a t 
l| helyezett el, melyek minőség és ár 
!l tekintetében a legmesszebbmenő igé-

I nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

I ugyanitt felvétetnek.  12— 

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

I
z ^ z i ^ i Csikszereda. = 

l^íillsHiallsiiia'lsiiíBllsiiiBllaBiall! É r t e s í t e m a. t i s z t e l t 
n a e g r e n ö l e l ó i i a a e t , H o g y 

ÉPÜLET ÉS MŰBUTOR 
ASZTALOS MŰHELYEM 
- ú j r a raaegfuyi / to t ta r r i  é s 
elT7-á,llalol£ e s z a k m á b a 
Trágró xaai23.á.ezme£iQ.-ü. j a -
v í t á s t l s a. l e t i s t ő leg-ol-
csó"bToaaa.. 8—13 

T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R G É Z A 
C s i k v á r d o tfa  I v a, (Boc8kor-féle  ház.) 
• • • • 

Eladó egy favázas  épület. 
mely 12 5 m. hosszú ós 5*50 m. széles, 
Koczkás Bélánál, Csíkszeredában. 

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

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
váöárhelyi épitési anyagraktáraiból. 
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21. u á m . C S Í K I l a p o k 3-lk Oldal. 

Felcati malom tis elektromos müvet r.-l. 
Alapítási tervezet. 

Alulírottak .Felcsiki mümalom és elektro-
mos müvek részvénytársaság* cimra<l és cég-
jegyzéssel részvénytársaságot alapítanak. 

1. A részvénytársaság és a cimben jelzit 
üzemek székhelye: Várdotfalva  (Csikm.) 

2. a) A társai-ág célja: Várdotfalva  es kör-
nyékének villanyárammal való ellátása és egy 
a mai követelményeknek megfelelő  modern 
mümalom létesítése. 

b) Mindazon anyagoknak, fe'szerelébeknek 
és egyéb szükségleti cikkeknek beszerzése, 
melyek a 2. a) alatt jelzett cél elérésére szük-
ségesnek és alkalmasnak mutatkoznak. 

3 A vállalat tartalma határozatlan. 
4. Alaptőke: Frank Miklós mérnök költBég-

sz. mitása alapján egyelőre 200000 korona, 
moly összegnek összehozására alulírottak 400 
dr!> egyenkeni 500 korona névértékű részvényt 
bicsajtanak ki. 

A részvényjegyzők kötelesek a részvények 
névértekének 40°'»-át a jegyzés alkalmával 
kézpénzben lefizetni.  Erről az ös-szegról a fe-
lek ideiglenes részvényutalványokat kapnak. 
A/.  eredeti részvények a teljes befizetés  után 
ai! itn.ik ki. 

Az alaptőke hátralékom 60%-nak befizetése 
határidejét az igazgatóság határozza meg és 
teszi alkalmas módon annak idején közhírré. 
Azon részvénytulajdonosok, akik az igazgató-
ság felhívására  a hátralékos részletek befize-
tés-vei késedelmeskednek, 6°/. os késedelmi 
kamatot tartoznak fizetni.  Azokkal szemben, 
akik a befizetést  egyáltalán elmulasztják, jo 
go-ult az igazgatóság a már befizetett  összeget 
m -gtartani és a kiadott részvényutalványt sem-
minek nyilvánítani. A bennmaradt összeg a 
tartalékalap javára fordittutik.  Továbbá jogá-
ban áll az igazgatóságnak az esetleg ilyen 
m<-don keletkezett hiányok pútlasara ujabb 
ré^vényekei kibocsájtani. 

5. A részvények osztatlanok és bemutatóra 
szólnak. 

6. Túljegyzés esetén az alapítók egyszerű 
szótöbbséggel, f  jenkint számítva a szavazato-
ké. dönt-nek a fölött,  hogy a jegyzések elfo-
g (itatnak-e, vagy nem. 

7. Az eiső igazgatóságot az alapi: ók neve-
zik ki. i 

8. A részvényalairáB zárideje: 1919. évi 
ju >'us lió 25. Az alakuló köügyiilés 1919. évi 
ju us 1-én Várdotfalva  községházában tarratik | 
ni- Z- I 

9. Minden a társaság érdekeit érintő köz-; 
le;i;ény a Csikszeredában megjelenő „C-siki; 
L".|)oku-ban, esetleg falragaszokban  jelenik m g,! 
s befizetések  elfogadását  a „Csikszeredai Ta-j 
k:irékpénztár r-t" és a „Csikmegvei Székely-' 
bank r.-l" voltak szívesek elvaliani. | 

Megjegyezzük még azt, hogy Vardotfalva 
küzáóg ezen üzemek létesitésenek szükségessé-
gé- és üdvön voltát kimondotta, a viliauyaram-
m >i való ellátást örömmel engedélyezte és a 
ki /birtokosság a vilamos hálózathoz szükseges 
]ió'.uák kitermelését és beszállítását elvállalta 
a kapandó közvilágítás fejeben. 

Ezek előre bocsátása után a részvények 
jegyzésére az érdeklődők figyelmét  tisztelettel 
felhívjuk. 

Várdotfalva,  1919. évi május hó 28-án. 
„Felcsiki  Mümalom  és Elektromos 

Müvek  Részvénytársaság." 
1. Ambrus Dénes m. államp.  tanácsos Csík-

somlyó. 
2. Bálint  Lajos főesperes  Csiksomlyó. 
3. Bartalis  Ágoston ny. főszolgabíró, 

birtokos  Csiktaplocza. 
4. Búzás János  ig. tanító,  birtokos,  Csik-

taplocza. 
5. Csikszeredai  Takarék  r.-t. Csikszereda. 
6". Csiszér  Imre  vm. árvaszéki  ülnök, 

birtokos  Taplocza. 
7. Fosztó  Oéza birtokos  Csiksomlyó. 
8. P. Kovács  Atanáz Szent  Ferenc  rendi 

hnzfőnök  Csiksomlyó. 
9. Kovács  András  tanítóképző  int. igaz-

gató Csiksomlyó. 
10. Kovács  János  rendőrkapitány,  birto-

kos Csikszereda. 

11. Dr. Kolonics  Dénes kőrorvos  Csik-
somlyó. 

12. Meskó  Kálmán  birtokos  Csiksomlyó. 
13. Id.  Pţl  Gábor kir  tanácsos, birtokos 

Csiksomlyó. 
14. Szentes  Gergely  birtokos  Csiktnploca. 
15. Várdotfalva  község,  mint erköl  si 

testület. 

fedező mén! Eiaőrangü, sárga 
azinll, 160cm. ma 

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

Az Első Mapar Általános Bizlosiló Társaság 
brassói főügynöksége  kéri t. feleit  és ügy-
nökségeit, hogy a társaság részére most pos-
tán be nem küldhető dijakat, a Csikszeredai 
Takarókpénztárnái Csíkszeredában, vagv nx 
Alcsiki Bank R. T.-nál Csikszentmártonban, 
vagy a Gysrgyói első takarékpénztár rt.-nál 
Gyergyószentmlklóson folyószámlája  javára 
befizetni  szíveskedjenek, amelv befizetések 
ellenében a vonatkozó dijértéket a főügy-
nökeég meg fogja  küldeni. 

A társaság működését rendesen folytatja,  köte-
lezettségeinek eleget tesz. 1-3 

f i  T I n n e s y J ó h a n & u z o n 6 ° r a ' 
L L M I / U bővebb fel  világosi 
tást ad V a k a r L. könyvkeres 
kedése C s i k s z e r e d á b a n . :—: 

w 

I 
I 

i 
• 
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Van -zerer.cséni a t. vevőim tudomá-
sára hozni, hogy újonnan berendezett 

cukrászdámat 
Apaffv  Mihalv-utea 22. házszám alól 
az Apalfy  Mihály utcs 20. házszám alá 
helyeztem át, ho; naponta továbbra is 
állandóan nagy választékban állnak 

torták, ízletes sütemények, 
fagylaltak,  valamint cukorkák 

a m. t. közönség rendelkezésé™. Meg-
rendeléseket ugy helyben, mint vidékre 
a legpontosabban eszközlök. — Szíves 

p-írtfogást  kér kiváló tisztelettel 
IMRE ELEK cukrász, Csikszereda. 
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FAJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oporto jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

I SZESZESITALOK, 
H cognac és likőr is kicsiny* 
njj ben és nagyban. — A tisztelt 
Ül vevők btícses pártfogását  kéri 
1 Neumann Benő Szászrégen. 
É l E Ü l 

00— 

ültiiaJiEiiísi ETEna 

Kerthelyiség megnyitása. 
Erteuiiem a tnéiyen tisztelt közönséget, hogy Csikszt rc-dib;in a 

ZÖLDFA VENDÉGLŐ KERTHELYISÉGÉT 
M y é é v £ma£me $ * í ® t e ş i i t c k t e f e e a  á é l m t á a 
disznótorral egybekötve ünnepélyesen megnyitom. 

A zenét ifj.  Miczi Miska újonnan szerve-
zett csikszi-redai eiső zenekara szolgáltatja. 

Jő zamatu küküllőmenti borok és Ízletes ételekről 
: - : állandóan gondoskodva van. :--: 

A megnyitástól kezdve mindennap (Mntánj órától fenti  zenekar játszil. 
Szives pártfogást  Isr kiváló tisztelettel: Ö z v . N a g y I s t v á n n é . 

É r t e s í t é s . Tisztelettel hozzuk üzletfeleink  éa a vevő 
közönség 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  U t e r e n k i n t } } -

Kiváló minőségű fajborokát literenkint Koroua 12.— 
Korona 13.— 

nagybani áron tartunk vevőink rendelkezésére. 
K i v i & a t s f t  v i i g y m a k k e i d é v & l ©gymtfee  v a g y 

k e l e e i a k e i d é v A l Meaelgáimi vevf iaket . 
Erdélyi Bortermelők Szövetkezetének 

Fióktelepe, Gyergyószentmiklós. 
IRODA: Gyergyói Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében. 
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Aleeiki Műmalom és Villamosmű Részvénytársaság 
Celkszentmárton. 

Alapítási tervezet és részvényalálrásl felhívás. 
Alulírottak „Alcsiki Mflmalom  és Villamosmű 
Részvényt ár saaágu-cég alatt, Ceikszoitmár-
ton telephely részvénytársaságot alapítanak. 

1. A vállalat  tárgya: 
a) Csikszentmártonon, egy vízturbina hajtó-

erővel biró, ötjáratu, magasórlő és vámőrló 
hengermúmalom, valamint a hozzátartozó szi-
lárd épületekkel ellátott ingatlan és összes 
tartozékainak megszerzése üzemben tartása; 

b) az előbb körülírt múmalommal kapcso-
latosan létesült, világító és munkát átvivő vil-
lamosáramot termelő központ, valamint Caik-
szentmárton ób Csikcsekefalva  községek en-
gedélye alapján már létesített és üzemben levő 
villanyhálózat és összes tartozékainak meg-
szerzése éB üzemben tartása; 

c) Mindazon anyagok éB gyártmányok vé-
tele és 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 aláíró köteles a jegyzés alkal-
mával a jegyzett részvények névérték össze-
gének 50°/0-át azon aláiráBi helynél, amelynél 
a jegyzés történt, készpénzben befizetni. 

A jegyzés alkalmával lefizetett  50°/o nyug-
tája réBzvény-utalváayul szolgál. A hátralékos 
50°/, kifizetési  határidejét a részvénytársaság 
igazgatósága határozza meg és a Csíkszere-
dában megjelenő egyik lapban teszi közhirré. 
Ha valamelyik részvény-utalvány tulajdonosa 
a további réazletfizetés  teljesítését a közzé-
teendő határidóbeu nem eszközölné, az igaz-
gatóság jogosult a részvény-utalványt a befize-
tett ÖBSzeg egyidejű megtartása mellett sem-
misnek nyilvánítani és az alaptőkeben ilymo-
don beállott hiánvt uj jegyzés felvétele  utján 
pótolni; a késedelmes jegyző félnek  ilymódon 
elvesztett befizetései  a tartalékalap javára es-
nek. Késedelmes befizetés  esetén 6°/o kamat 
térítendő. 

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

4. Az alaptőke túljegyzése esetén az ala-
pítók döntenek a jegyzések ei-, vagy el nem 
fogadása  tárgyában, egyszerű szótöbbséggel, 
fejenként  számítva a Bzavazatokat. 

5. A részvény aláírás  határideje  1919. 
juliuB 10. 

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

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

Marosvásárhelyen,  az Agrár  Takarék-
pénztár Részvénytársaságnál, 

Csíkszeredában, 
Qyergyószen tmiklóson, 
Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárbelyen, 

az Agrár  Takarékpénztár  Részvénytársaság 
űókin  tézetoinél  teljesítőn  dók. 

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

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

1. Agrár  Takarékpénztár  Részvénytársa-
ság, Marosvásárhely. 

2. Alcsiki  Bank r. t. Caikszentmárton. 
S. Léczfalri  Bodor  Pál, az Agrár  Taka-

rékpénztár  r. t. vezérigazgatója,  Ma-
rosvásárhely. 

4. Dr. Cseh Sándor  bankigazgató,  Caik-
szentmárton. 
Cseh István  Ker.  Munkásbiztositó  pénz-
tári igazgató,  Csíkszereda. 

0. Fekete  Manó  Mgyvezető  igazgató,  Ma-
rosvásárhely. 

5. 

13. 

14. 
15. 

7. Fejér  Sándor  ny. alispán, Csíkszereda. 
8. Gondos  Imre  földbirtokos,  Csikszent-

márton. 
9. Incze  Ignác  földbirtokos,  Csikosatószeg 

10. Keller  htván gyógyszerész,  Csikszent-
márton. 

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

györgy. 
Tompos  János  földbirtokos,  Csikszent-
győrgy. 
Turi  Zoltán  bankfőnők,  Csíkszereda. 
Végh  István  József  műszaki  főtanácsos, 
Csíkszereda. 

Aranyb*v4Uás í Csitoz«?tHlában, 
a Moldován A. ékszerára cég 
minden törött vagy zúzott aranyat 
bevált, becserél, a legmagasabb napi 
árban. — Ugyanott minden fajta  régi 
használt órákat vesznek. 1 - 3 

Egy vagy két szobás bútorozott 
lakást, ugyanott garson háztartás 
vezetésére egy ügyes házvezetőnőt 
keresek. — Cim a kiadóhivatalban. 

Meghivó. 
A ItetlMBesefafi  MeftiékpéaatáB  Sésaraurt6iaM&« 

XXXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1919. évi junius 15-én (vasárnap) délelőtt 9 órakor, vagy ha elegendő részvényes meg 
nem jelenne 1919. évi junius 22-én (vasárnap) délelőtt 9 órakor fogja  Csíkszeredában, 
az intézet helyiségében megtartani, mely közgyűlésre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

T A E a T S O E O Z A T : 
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezető és hitelesitők kijelölése. 
2. Az igazgatóság jelentése a mult üzletévről, a zárszámadás, a nyereség felosztásra 

vonatkozó indítvány és a felügyelő  bizottság jelentésének előterjesztése. 
8. Határozathozatal a tiszta nyereség hováforditása,  valamint az igazgatóság éa fel-

ügyelő bizottság részére adandó felmentvény  tárgyában. 
4. Indítvány a részvénytőkének 500000 korouával 1000000 koronára való felemelése 

tárgyában. 
5. Az alapszabályok 4. §-nak részleges módosítása. 
6. Határozathozatal igazgatósági éB végre hajtó bizottsági ülések utáni napidíj meg-

állapítása tárgyában. 
7. Nyo'c igazgatósági tag választása. 
8. Négy fciiügyelő-bizottsági  tag választása. 

A közgyűlésen résztvenni kívánó részvényes tartozik részvényét, mely 1918. év de-
cember hó 31-ig a részvénykönyvben nevére volt irva, legkésőbb 3 nappal a közgyűlés előtt, 
tehát folyó  évi, junius hó 12 ike deli 12 óráig az intézet pénztáránál Cdikezeredaban, 
vagy a Magyar Altalános Hitelbank fióknál  Braesó, avagy Gyergyói Bank és Takarékpénztár 
r. t.-nál Qyergyószentmiklóson elismervény ellenében letenni. A helyi adóhivatalnál korábban 
letett részvények alapján az illető részvényes jogosult a közgyűlésen résztvenni, ha letéti je-
gyét fenti  határnapig intézetünknél deponálja. 

A felügyelő  bizottság által inegvizsgáit zárszámadás, az arra vonatkozó jelentéssel 
együtt intézetünknél megtekinthető. 

Csíkszereda, 1919. évi május hó 12-én. 
A CSIKSZEfiEDAI  TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA. 

Vagyon. 
Pénztárkészlet. 
Váltók 
Jelzálogos kö'csönök 
Kötelezvény kölcsönök 
Ké/izálop kölcsönük 
Értékpapírok: 

tőzsdén jegyzettek 
egyebek . 

Adósok, előlegek értékpapírokra, 
hadikölcsön kötvényekre 

Ingatlanok . . . 
Beváltott szelvények 
Átmeneti tételek . . . . 

Mérleg-számla 1918. december hó 31-én. 

504037 20 
6955-50 

28^928 01 
507165 — 
789527 — 
38458-

175 — 

510992 70 

9361689-40 
150000-— 

6809 25 
396315 

Részvénytőke 
Tartalékalap 
Jótékonycél alap 
Betétek 
Letétpénzek 
Hitelezők . . . . 
Fel nem vett osztalék 
Átmeneti tételek 
Nyereség: 

1916 évi ideiglenesen 
tartalékolt . . . 3231850 

1918 évi egyenleg .83389 17 

Teher. 
500000 -
98946-72 
4729 52 

3632344 54 
8225 46 

7236631 67 
557344 

65548-49 

115707-67 

Terhek. 
11657707 51 

Veszteség nyereség-számla 1918. évi december hó 31 An. 
11657707 51 

Jövedelmek. 
Költségek : 
Tiszti fizetések,  lakbérek, üzleti 

költségek, könyvek, nyomtatvá-
nyok, postadijaV, adók- éa iüe 
tékuk . 125490 63 

Betét kamatok 89369 54 
Tókekamatadó 893695 
Leírások 2895265 

1916. évi nyereség 32318 50 
1918. évi nyereség 8338917 115707 67 

1916. évi nyereség 
áthozat . . 

1917. évi nyereBég 
áthozat 

Kamatok 
Jutalékok . . . 
Különféle  nyereségek 

8251850 

6035-28 383537S 
22228521 
89833 71 
17984-74 

368457-44 368457-44 
Csíkszereda, 1918. évi december hó 31-én. 

Balogh Géza s. k., Tóth G*za s. k., 
ügyvezető-igazgató. főkönyvelő. 

I G A Z G A T Ó S Á G : 
T. Nagy Imre a. k., Or.Étthe» Zoltán s.k., Dr. Gál József*  k., DrJNagy Jenő s.k, Pototzky Marton a. k, 

ig- tag. ig. tag. ig. tag. 

Nyomatott Vákár U könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 

ig. elnök. ig. tag 
Megvizsgálta éa helyesnek találta, Csíkszereda, 1919. évf  május hó 12-én.° 

F E L Ü G Y E L Ő B I Z O T T S Á G 
Dr. Györgypál Domoko s k., BAjthy Gábor s. k., Gözay Árpán s 

b- t a8- f-  b. tag. f.  b. tag. f. k., 

Cenzúrázva: liihH. Fraela. 




