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A maoar ellen-tonnány újjáalakulása. 
A szeeedi és aradi kormányok ruziója. — Ujabb tciálltrény a 
uemelliex. — k maeyar politikai pártok csatlakozása. — A 
(randák támogatják a kormányt.—Ultimátum i szovjet kormánynak. 

Az aradi kormány megalakulása és 
inezöhegyesi internálása alatt Szegeden 
emelkedtek f$l  hangok az uj kormány 
összetétele ellen. Szeged abban látott 
sérelmet, hogy az ellenkormányban nem 
juttattak helyet részére. Ezért létesült is 
Kelemen Bélával és Gerliczy báróval az 
élén Szegeden egy fiók-kormány,  mely 
azonban teljesen az Aradon megalkult 
kormány politikai programmját tette 
magáévá. 

A* aradi kormánynak Szegedre való 
megérkezése után nemsokára megtör 
tént a két kormány között a fúzió.  Az 
antant, főleg  pedig a franciák  kiváusá 
gára az ujjáalakuit kormány élén Károlyi 
Uyula gróf  maradt meg, aktben a franciák 
ffijjflfl  •nf'tffH'"  m o g h ; g l , " 1 / aradi 
kormánytagjai közül megmaradlak még: 
Bornemissza Gyula báró, külügyminisz 
ter, Kintzig János földmivelésügyi  mi-
niszter, Varjassy Lajos dr kereskedelem-
ügyi miniszter, Hermann Jinos német 
nemzeti miniszter és fenn  lett tartva a 
hadügyi tárca a Brassóban internálva 
levő Szabó Zoltán altábornagy részére. 
A belügyi tárcát Bartha Ábel helyett 
Kelemen Béla dr, volt szegedi ország-
gyűlési képviselő, a közoktatásügyi Ba-
rabás Béla dr helyett Toleky Pál gróf 
vette át. A pénzügyi és igazságügyi 
tárcák a szociálista párt részére lettek 
fenntartva  és csak Budapesten kerülnek 
betöltésre. NincB azonban kizárva, hogy 
a pénzügyi tárcát Grátz Gusztáv fogja 
vállalni, mely esetben a munkások kép-
zeletére a népjóléti, vagy közlekedési 
miniszterséget engedik át. 

Az ujjáalakuit ellenkormány a sza-
bad ég alatt nagy néptömeg jelenlété 
ben tette le az esküt és azonnal meg-
kezdette munkáját. A kormány hivatalos 
helyiségei az igazságügyi palotában van-
nak, hol egyelőre 18 termet bocsátottak 
rendelkezésükre. 

A kormány uj kiáltmáoyt intézett a 
nemzethez. Bz lényegében azonos az 
első proklamációval s igy különös érde-
kességet és jelentőséget csak az a tény 
ad ennek az uj kiáltványnak, hogy azt 
a szegedi uj kormánytagok is aláírták 
és hogy a kiáltvány végén a magyar 
politikai pártok vezérei az alábbi felhí-
vást fűztek  hozzá: 

A magyar politikai pártok azon tag-
jai, akik véleményüket ma szabadon 
nyilvánítják, kijelentik, hogy Károlyi 
Gyula gróf  elnöklete alatt megalakult 
kormány létrejöttét helyeslik, fenti  ki-

áltványt magukévá teszik és ennélfogva 
a kormányt pártkülömbség nélkül haza-
fias  törekvésben támogatni fogjak. 

A magyar politikai pártok felhívnak 
ezért minden magyar honpolgárt, hogy 
a Károlyi Gyula elnöklete alatt meg 
alakult kormánnyal szemben bizalommal 
viseltessék és hogy azt mindaddig tá 
mogassa, amig egy az országos pártok 
bizalmára támaszkodó alkotmányos kor-
mány létrehozatala lehetővé válik, 
amelyet később — a nemzetnek az álta-
lános szavazati jog alapján való meg-
kérdezése után — egy az alkotmányozó 
nemzetgyűlésen képviselt, az egész nép 
akaratan alapuló végleges kormány fog 
felváltani. 

Andrássy Gyula,'Bartos János, Nóvák 
István, Pallavicini György őrgróf,  Beth-
len István gróf,  Farkasházy Zsigmond, 
Sigray Antal gróf,  Şşmrecsânyi Gjtâ&yt 
GH>tg Quaztáv, Hed&fváry  betol1, TÖÍüifJi 
Pál gróf,  Zichy Aladár gróf,  Zichy Já-
nos gróf. 

A kormány kiáltványával egyidejűleg 
Szeged francia  kormányzója, Betrlx ez-
redes is felhívást  intezett a néphez, 
melyben az összes társadalmi osztályo-
kat az uj kormány támogatására kéri fel. 

Bornemissza Gyula báró Gentbe, Te-
leky Pál gróf  és Grátz Gusztáv Becsbe 
utaztak, hogy az ott élő magyar politi-
kusokkal érintkezésbe lépjenek. 

Szegeden és az egész Alföldön  óri-
ási a lelkesedés és a hangulat erősen 
bizakodó. Nap-nap után érkeznek 
politikusok Szegedre, kik szolgálataikat 
felajánják  az uj kormánynak. 

Freemann brit tengerészkapitány ve-
zetése alatt egy antant-bizottság a ma-
gyar szovjet-kormánynak ultimátumot 
adott át, melyben követelik, hogy a 
szovjet-kormány 72 óra lefolyása  alatt 
lépjen vissza. 

— Albánia — köztársaság. A 
legújabb párisi hirek szerint az albán 
kérdés végleges megoldás nyert. Albánia 
köztársaság lesz Durazzó fővárossal. 
Végleges határait azonban még nem 
állapították meg. Elnöke Eszád pasa 
lesz. Az uj köztársaság egy ideig a 
szövetségesek ellenőrzése alatt fog  állani. 

— Wekerlét és Szterényit sza-
badon bocsátották. A Progres hire 
szerint a Kun-kormány attól tartván, hogy 
a Hollán államtitkár véres esete meg-
ismétlődik, elrendelte mind Wekerlének, 
mind Szterényinek, továbbá Szurmay és 
Házai tábornokoknak a szabadonbocsá-
tását. 

— Á román katonai parancs-
nokság rendeletére közöljük : Az 
erdélyi csapatok parancsnoksága 21 és 
25 számú rendeleteinek módoritáaa. 

H i v a t a l o s k ö z l e m é n y . 
1. Hihágást követnek el mindazok, 

akik jóhiszeműen nyilvános helyeken 
állomásokon, vouaton, utcákon, stb. a 
hadműveletekre, a csapatok elhelyezé-
sére, a helyzetre, a katonai hatóságok 
rendelkezéseire, vagy bármely a román 
hadsereget érintő ügyre vonatkozólag, 
akár valótlan, akár a valóságnak meg-
felelő  hireket terjesztenek, közléseket 
tesznek, vagy fejtegetésekbe  bocsátkoz-
nak. 2. E kihágás első és utolsó fokú 
bírósága a pretoriatus, büntetése pedig 
egy évig terjedhető elzárás és 2000 
leuig terjedhető pénzbírság. 

Abban az esetben, ha a fennti  cselek-
mények kémkeflftfl,  vfrgy  Árpi*» ^'jir 
ból követtettek el, a háború esetére 
szóló törvények rendelkezései nyernek 
alkalmazást. 

A le nem bélyepdi toiDijipt ursa. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi-

és iparkamara akciója. 
A le nem bélyegzendő 25 és 200 

koronás fehérhátu,  továbbá a 10.000 
koronás és a II. kiadású 20 koronás 
bankjegyeket tudvalevőleg nembélyegzik 
le és közpénztári forgalomba  érvényte-
lenek lesznek jövő hóban. Minthogy ily 
bankjegyek nagy mennyiségben forogd 
nak közkézen, a közönség pedig e ren-
delet után bizalmatlan e bankjegyekkel 
szemben, e helyzet a közgazdasági ólét 
súlyos váltságát idézte elő. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
beható előterjesztésben és személyes 
előadásban is részletesen előtárta, mily 
egyetemesen káros ez az iparban, ke-
reskedelemben s a nagy közönségre 
nézve is. A kerület nagy fürészvállala-
tainak most óriási munkabér forgalma 
megroppan. A most erősbülő nyári mun-
kák a mezőgazdaságban is nagy pénz-
forgalmat  igényelnek, e helyzetet tehát, 
keservesen megsínyli a gazdaközönség 
is. Végül a pénzintézetek forgalma  is 
nagyobb részt akadozóban van. Ez indo-
kok alapján kérte a kamara, hogy to-
vább is legalább hat hóig, a le nem 
bélyegzendő fajú  bankjegyek is fogad-
tassanak el minden közpénstárban; 
ez idő alatt azokat az Osztrák Magyar 
Bank utján át lehetne cseréltetni. A 
kívánt cél tehát krízis nélkül lesz elér-
hető. A kamara ez akcióját ugy tudjuk, 
a többi kamarák is támogatják. 
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A bankjegyek lebélyegzése. 
A D agyasé beni román kormányzó tanács 

tudvalevőleg akképen rendelkezett, bogy a 
közforgalomban  eientul csak olyan osztrák-
magyar papírpénzek maradhatnak — az egy 
és kétkoronásokat kivéve — melyeket az e 
célra kijelölt hivatalok le bélyegeznek. Egyút-
tal megállapította azt is, hogy a lebélyegzés-
nek junius 10-tól julius 10-ig kell megtörtén-
nie. A lebélyegzés a napokban kezdődik meg 
a pénzintézeteknél. 

A bélyegző fémből  készült és olyan nyo-
mot hagy a bankjegyeken, mely nehezen ha-
misítható. 

Érdeklődtünk az iránt, hogy a közönségnek 
hová kell fordulnia  koronásainak a lebélyeg-
zése végett. Tetszés szerint a csikszeredai 
bankok bármelyikéhez fordulhat  a közönség 
és pedig a következő eljárással: 

Kimutatás készítendő a lebélyegzendő 
pénzekről: hány tiz, hány száz, hány ezer 
koronás bankjegyről van szó. Ezzel együtt 
bevisszük a bankjegyeket a bankba. Az első-
héten, ameddig a bankok a saját készleteik 
lebélyegeztetésével lesznek elfoglalva,  a felek-
nek a lebélyegzés végett beadott pénzükről 
elismervényt adnak, a pénzt magát — lebé-
lyegezve — csak később adják vissza, azaz 
adnak helyette megfelelő  összegű lebélyegzett 
pénzt. Később a bevitt papírpénzek helyett a 
bankok készletéből azonnal lebélyegzett pén-
zeket adnak. Tekintettel tehát arra, hogy 
egéu julius 10-ig van idő, és hogy a sietős 
oeadással a felek  kétszer lesznek kénytelenek 
a bankba fáradni  — egyszer mikor elismer-
vényt kapnak, és másodszor, mikor a pénzü-
kért mennek, — a leghelyesebb, ha nem siet-
nek a lebélyegzéssel, s csak a jövő héten 
kezdik meg bankjegyeik lebélyegeztetését, 
illetve kicserélését lebélyegzett bankjegyekkel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Majláth püspök városunkban. 

Gróf  Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök 
csütörtökön városunkba érkezett. A püspök 
gyergyéi bérmakörütját folytatta.  Városunkban 
pénteken reggel ssolgáltatta ki a bérmálás 
szentségét összesen 200 jelentkezőnek. Innen 
Háromszékre utazott, abol a bérmakörutat befe-
jed. A fárasztó  ut nem látszik megapüspökön. 

— Angol heroeg a magyar tronon 
Eddig a connaughti herceg volt az előtérben, 
most pedig a legújabb kombináció Bzerint egy 
Teck herceg van kiBzemelve a magyar trónra, 

— A bíróságok működése. Elég szé-
les körben az a hír terjedt el, hogy a bírósá-
gok beszüntették működésüket. Ez a hír téveB, 
mert Csikvármegye területén ugy a csíksze-
redai törvényszék, mint a három járásbíróság 
a régi tisztikarral zavartalanul működik. A 
román impérium ezideig nem terjesztetett ki 
a bíróságokra. 

— A pünkösdi buosu. A híres és haj-
dan rendkívül népes CBiksomlyói bucsu az 
idén csaknem teljesen néptelen volt. Messze 
vidékről jöttek máskor a keresztek a csoda-
tevő SzUz Máriához imádkozni. Az idén egyet 
len kereszt jött Homoródról. A korlátozó ren 
deletek miatt nem jöhettek el a szomszéd vár 
megyék falvai,  sőt a megyében ÍB otthon ma-
radtak. Valamikor harmincezren vettek részt 
a pünkösdi bucBun, az idén néptelen volt a 
híres búcsújáró hely. As időjárás is kedvesőt-

len volt. Vasárnap egész napon át sürün hul-
lott az eső. Az emberek otthon imádkoztak. 
Lelkük, gondolatuk és imádságuk SzUz Máriá-
hoz Biállt. 

— Medárd. Medárd napja az idén is kö-
vetkezetes maradt ősi hagyományaihoz. Egész 
napon át esett az eső, de negyven napig már 
nem birta, mert másnap kiderült és azóta az 
addig abnormalisan hűvös, szeles időt szép, 
meleg napok váltották fel.  A jótékony eaő 
után a visszamaradt természet rohamos fejlő-
désnek indult. 

— Hangverseny a Vigadóban. Folyó 
hó 17-én, kedden este fél  kilenc órakor, Csík-
szeredában a Vigadóban illustris művészekből 
álló társaság fog  magas színvonalon álló hang-
versenyt rendezni. A művészek Brassóból jön-
nek, ahol igen előnyösen ismert nevük van. A 
művészekről a magunk információi  is igen hí-
zelgők, ezért melegen ajánljuk közönségünk 
ügyeimébe annyival is inkább, mert a hang-
verseny csak egyetlen müvész-eBt lesz és kö-
zönségünk évek óta nélkülözi a hangverseny-
zenét éa éneket. Jegyek Vákár Lajos üzleté-
ben válthatók. Az érdeklődés már eddig ÍB oly 
nagy, hogy a jegyek kiváltása mindenkinek 
sürgős érdeke. A hangverseny műsora a kö-
vetkező : 

1. Haydn: Op. 74. No. 8. vonósnégyes (I. 
heg. dr. Berkovits, II. heg. dr. Latzin, brácsa 
Ujsághy, gordonka Ulbrich k. a.) 

2. Goudard: Berceuse (gordonka Ulbrich, 
zongorán kíséri Ujsághy.) 

3. a) Schubert: Menüett, 
b) Grieg: Norvégtánc (hegedű dr. Latzin, 

gordonka Ulbrich k. a., zongora Latzinné Raid. 
Emmy). 

4. a) Erkel: Ária a .Hunyadi László* cimü 
operából. 

b) Kerner: Évszakok, (onekli Szőcs Vil-
mos operaénekes, zongorán kiséri Ujsághy.) 

5. Sarasate: Zigeunerweisen (hegedűszóló, 
, átsza dr. Berkovits, zongorán kiséri Ujsághy). 

6. Hubay: Nagy ábránd (1. heg. dr. Ber-
kovits, II heg. dr. Latzin, zongora Latzinné 
Raidl Emmy. 

— Megöltek egy osángót. Uyiuiesíelsó-
lokon gazdag ember hírében állott Taukó Já-
nos bitang. Egyik nap reggelén halva találták 
meg lakásán. Egy golyó a tüdejét, egy másik 
a lábát fúna  át. — Hír szerint a csángónak 
30,000 korona készpénze volt, melyet nem ta-
láltak meg. A gyanú két katonára irányul. A 
vizBgálat lesz hivatva a rablógyilkosságra vi-
lágosságot deríteni. 

— Hősi halai. Gál Sándor csíkszeredai 
m. állami tanácsos hosszas harctéri küzdés 
után, román fogságba  kerülve, a berládi fogoly-
tábor korházában, 1917. évi október hó 21 én 
hőai halált halt. Halálát özvegye született 
Antal Anna, négy gyermeke, édesanyja özv. 
Gál Antalné, Antal Domokos apósa ÓB kiter-
jedt rokonBág gyászolja. A gyászistentisztelet 
junius 18-án Csiktaplocán fog  megtartatni. 
Elhunyt kötelességtudó és előzékeny modorú 
tisztviselője volt a csíkszeredai állampénztárnak. 

— Betörések. Az utóbbi napokban váro-
sunkban több betöréses lopás történt. Ezek 
közül nagyobb szabású volt a városháza szom-
szédságában éjnek idején a Rendi Mihály tu-
lajdonát képező fabódénak  feltörése,  ahonnan 
élelmiszereket, fűszerárut,  kávét mintegy 8000 
korona értékben loptak el. A rendőrség erélyes 
nyomozása a tetteseket gyorsan kézrekeritette, 
Rancz János Balázsé csikszeredai lakés és ifj. 
Szakács János vasúti fékező,  cslktaploczai la-
kÓB Bzemélyében, kiknél a lopott árukat meg-
találták. Mindkét betörőt letartóztatták. Isme-
retlen tettesek feltörték  továbbá Keresztes 

Antal főállatorvos  pincéjét, honnan burgonyát 
és más élelmiszereket emeltek el. Dr. Élthes 
Gyula árvaszéki elnöknél pedig az istálóból 
és sütőházból két izben cselédruhákat, cipő-
ket loptak el mintegy 1200 koroaa értékben. 
A nyomozás folyik,  a tettesek ezideig isme-
retlenek. 

— Érettségi v i B B g a . Lapunk egyik leg-
utóbbi számában tévesen közöltük a főgimná-
ziumi érettBégi vizsga megtartását, mert akkor 
még csak az osztályvizsga tartatott meg. Az 
érettségi vizBgát kedden tartották meg igen jó 
eredménnyel. Ezúttal csak öten jelentkeztek 
vizsgára, akik közül jelesen érettségizett Becze 
István és Fazakas Dénes, jól Apponyi Imre éB 
Szabó István, egyszerűen Gáspár LajoB. Az 
érettségi vizsgát bankett követte, melyen a 
tanárok és érettek vettek részt. 

— Halálosások. Ferencz András gyergyú 
szárhegyi földbirtokos,  képviselőtestületi tag, 
egyháztanácBOS és a Szent Ferenc-rend con-
fratere,  folyó  hó 5-én, 71 éves korában Szár-
hegyen elhunyt. Ferencz András a közélet te-
rén kiváló érdemeket szerzett éB puritán jel-
leme folytán  nagy tekintélynek örvendett. Te-
metése folyó  hó 8-án a község és vidék Igen 
nagy részvéte mellett ment végbe. Fülöp Ala-
jos vm. tb. irodalgazgató elhunytban apósát 
gyászolja. 

— Singer Márk, a balánbányai rézmüvek 
igazgatója, rövid szenvedés után, folyó  évi 
májuB hó 21-én meghalt. 

— A telekkönyvek visszaszállítása. 
A mult óv őszén bekövetkezett események 
miatt a csikszentmártoni, csíkszeredai és gyer-
gyószentmiklósi járásbíróságok telekkönyvei 
biztonság okából Debreczenbe szállíttattak. A 
telekkönyvek hiánya a polgári jogszolgáltatást 
megnehezítette, miért is intézkedés történt az 
iránt, hogy a telekkönyvek mielőbb visszaho-
zassanak. A gyergyósaentmiklósi járásbíróság 
telekkönyvei már meg U érkeztek. A csikszent-
mártoni és csikszeredai járásbíróság telek-
könyveiért Bzintén elutaztak és ha Debreczen-
nel az összeköttetés fennáll,  akkor ezek a te-
lekkönyvek is mihamarább itthon lesznek. 

— Magyar kommunisták kegyetlen-
kedései. Zürichből táviratozzák: A magyar 
bolsevikiek vérlázító kegyetlenségeket követ-
nek el. Egy napon Bartha Albert volt hadügy-
minisztert kihozták cellájából és a falhoz  állí-
tották, bekötötték Bzemeit, felállott  egy sza-
kasz katona és fegyvereik  eldördülnek. Bartha 
nem esik el, mert hiBzen a fegyverek  csak 
puskaporral voltak töltve. Tudomására adják, 
hogy másnap lesz kivégezve. Ez a tréfa  7 na-
pig tartott. A 73 éves Wekerlét kényszeritet-
ték, hogy maga Beperje ki celláját. — József 
főherceg  fia  cellájában nagy betegen kényte-
len tartózkodni. 

— Házasodó román államférfiak.  Két 
ellentétes pólus: a nagy antantbarát Take 
Jonescu és a németbarát Marghiloman, mint a 
Victoire némi malíciával jelenti, megházasod-
tak. Amaz Londonban, ez Bukarestben. 

— A osikszeredai fürdő  megnyitása. 
Helvig G. János elhalálozása folytán  ajónevü 
csíkszeredai fürdőt  a néhai tulajdonos neje 
vette kezelésbe. A kellemes és igen jó gyógy-
hatású fürdót  Gelvig G. Jánosné teljesen re-
nováltatta és a modern kor igényeinek meg-
felelően  berendezte. A fürdőt  a mult héten 
adták át a forgalomnak  éB már eddig is igen 
nagyra emelkedett látogatottsága. A fürdő 
igen tetszetős kiránduló hely, vize enyhe és 
üdítő, konyhája pedig elBŐrangu. A kirándulók 
és fürdóíftk  naponként ugy délelőtt mint dél-
után nagyszámban keresik fel  a város köz-
vetlen közelében fekvő  fürdőt.  Értesülésünk 
saerlnt a fürdő  megnyitása vasárnap less. 
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— As Erdélyréssi Épitö B. T. Csík-
szereda város és környéké építkezési mun-
káinak keresztülvitelére irodáját CsikBzeredá 
ban a városháza tanácstermében megnyitotta. 
És megbízásokat elvállal mindennemű tervek 
és költségvetések elkészítésére és azoknak 
kivitelére. Azonkívül a mérnöki tevékenység 
körébe tartozó mindennemű egyéb muukála-
tokra. Épitési tervek és költségvetések elké-
Bzitését a telkeknek a város uj szabályozási 
térképei figyelembevételével  a városi mérnöki 
hivatallal egyetértőleg való rendezésével elvál-
laljuk a költségvetés egy százalékáért. Megbí-
zásokat elfogad  a városháza tanácstermében 
és az Agrár Takarékpénztárnál az Krdélyrészí 
Építő R. T. megbízásából Váradi Jenő oki. 
mérnök. Megbízások a jelentkezés sorrendjében 
eszközöltetnek. 

— Emberölés gyaluval. Venczel János 
csikjenófalvi  60 éves földmives  hevesen ösBze 
szólaikozott sógorasszony avul, Venczel Jó-
zsefné  csikjenőfalvi  lakossal. Szóváltás közben 
lopással gyanúsította az asszonyt, ki ingerült 
Állapotában egy gyalut kapott fel  és addig 
verte fejbe  Venczel József  sógorát, amig sú-
lyos sérüléseibe belehalt. Az asszonyt letar-
tóztattak éB átadták a csikszeredai ügyész-
ségnek. 

— KLeheBzeti utmutatas a mehesz-
gazdasagban. A csikvarmegyei méhészogye-
aüJet méugazdaságában naponta a méhészét 
vezetőjetői bárki szakszerű felvilágosítást  nyer-
het a méhészetbe vágó összes munkálatokról. 
Úgyszintén bárkinek méhcsaládok rendezései 
es elhelyezését, méhesek szakszerű kezelésit, 
méhészeti eszközök készítését elvállalja. Mdh-
pavilonoknál, mehesekről, különbözőféle  ineh-
kaptárokrol tervrajzokat is illő díjazásért el-
készít. A inintamehéBzetet minden erdekiődó 
megtekintheti. , 

— Molnár Ferenc nem akart súrolni. 
Budapestről nagy kerülővel ide jutott utasok 
beazaúk, hogy Molnár Ferencet rákospalotai 
börtouebul ismét forradalmi  törvényszék eié 
állították, mert a nagy iro az ót őrző vöröB 
gardiBtának azt a parancsát, hogy súrolja fel 
celláját, nem teljeBitette. Bár mostanában az 
engedelem megtagadását a forradalmi  törvény-
székek rögtöni halallal büntetik, általánosan 
azt remélik, hogy Molnár Ferenc esetében Kun 
Bülaék emberségesebben fognak  eljárni. 

— Ab esküt nem tett ügyvédek hely-
zete a oseh impérium alatt. Járossy Andor 
theologus, aki a napokban érkezett nagy kerü-
lővel Eperjesről Kolozsváron lakó szüleihez, 
sok érdekességet beszélt el a cseh-szlovák 
haderő altal megszállott magyar területek la-
kosainak élete bői. A többek között elbeszélte, 
hogy a cseh-szlovák impérium alá tartozó or-
Bzagréaz ügyvédjei esküt nem tettek, de azért 
szabadon folytathatják  gyakorlatukat. 

— Színészek városunkban. Fehér Imre 
színigazgató társulatával folyó  hó 19 én (Ur-
napjan) megkezdi előadásait, a .Módi" cimü 
operettel. Közönségünk már a múltból ismeri 
Kehért, mint szinébzt, aki most mint fiatal 
agilis Bzinigazgató tér vissza városunkba. Min-
den remény megvan arra, bogy társulatával 
ki fogja  elegiteni Bzinhazlátogató közönségünk 
igényeit s hisszük, hogy a fiatal  igazgatót, ki 
minden áldozatot meghoz a művészet érdeké-
ben, városunk közönsége kellő pártfogásban 
lógja részesíteni. Bérleni lehet Pototzky Pal 
üzletében, hol a bérletöaszeg fele  lefizetendő. 
A társulat jelenleg Kézdivásarhelyen működik, 
ahol a sajtó meleg elismerésben részesiti a 
színészeket. 

Felcsiti mümalom és elektromos miivek r.-t. 
Alapitási tervezet. 

Alulírottak .Felcsiki mümalom én elektro-
mos müvek részvénytársaság" címmel éB cég-
jegyzéssel részvénytársaságot alapítanak. 

1. A részvénytársaság és a címben jelzett 
üzemek székhelye: Várdotfalva  (Csikm.) 

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

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

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

számítása alapján egyelőre 200000 korona, 
mely összegnek összehozására alulírottak 400 
drb egyenként 500 korona névértékű részvényt 
bocsájtanak ki. 

A részvényjegyzők kötelesek a részvények 
névértékének 40°/«-át a jegyzés alkalmával 
készpénzben lefizetni.  Erről az összegről a fe-
lek ideiglenes részvényutalványokat kapnak. 
Az eredeti részvények a teljes befizetés  után 
adatnak ki. 

Az alaptőke hátralékos 60°/«-nak befizetése 
határidejét az ígazgatÓBág határozza meg és 
teszi alkalmaB módon annak idején közhirré. 
Azon részvénytulajdonosok, akik az igazgató-
ság felhívására  a hátralékos részletek befize-
tésével késedelmeskednek, 6%-os késedelmi 
kamatot tartoznak fizetni.  Azokkal szemben, 
akik a befizetést  egyáltalán elmulasztják, jo-
gosult »z igazgatóság a már befizetett  összeget 
megtartani és a kiadott részvényutalványt sem-
miBuek nyilvánítani. A bennmaradt összeg a 
tartalékalap javára fordittatik.  Továbbá jogá-
ban áll az igazgatóságnak az esetleg ilyen 
módon keletkezett hiányok pótlására ujabb 
részvényeket kibocsájtani. 

ő. A részvények osztatlanok és bemutatóra 
szólnak. 

6. Túljegyzés esetén' az alapítók egyszerű 
szótöbbséggel, fejenkint  számítva a szavazato-
kat, döntenek a fölött,  hogy a jegyzések elfo-
gadtatnak-e, vagy nem. 

7. Az első igazgatóságot az alapítók ueve-
zik ki. 

8. A ré8zvényaláirás zárideje: 1919. évi 
junius hó 25. Az alakuló közgyűlés 1919. évi 
julius l-én Várdotfalva  községházában tartatik 
meg. 

9. Minden a társaság érdekeit érintő köz-
lerpény a Csíkszeredában megjelenő „Csiki 
Lapokéban, esetleg falragaszokban  jelenik meg, 
h befizetések  elfogadását  a „Csíkszeredai Ta-
karékpénztár r.-i" és a „Csikmegyei Székely-
bank r.-t" voltak szívesek elvállalni. 

Megjegyezzük még azt, hogy Várdotfalva 
község ezen üzemek létesítésének szükségessé-
gét és üdvös voltát kimondotta, a villanyáram-
mal való ellátást örömmel engedélyezte és a 
közbirtokosság a vitamos hálózathoz szükséges 
póznák kitermelését és beszállítását elvállalta 
a kapandó közvilágítás fejében. 

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

Várdotfalva,  1919. évi május hó 2H-án. 
„Felcsiki  Mümalom  és Elektromos 

Müvek  Részvénytársaság.' 
1. Ambrus Dénes m. államp.  tanácsos Csik-

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

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

tapiocza. 
5. Csíkszeredai  Takarék  r.-t. Csíkszereda. 
6. Csiszár Imre  vm. árvaszéki  ülnök, 

birtokoB  Taplocza. 
7. Fosztó  Oéza birtokos  Csiksomlyó. 
8. p. Kovács  Atanáz Szent  Ferenc-rendi 

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

gató Csiksomlyó. 

10. Kovács  János  rendőrkapitány,  birto-
kos Csíkszereda. 

11. Dr. Kolonics  Dénes tőrorvos Csik-
somlyó. 

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

Csiksomlyó. 
14. Szentes  Gergely  birtokos  Csiktaploca. 
15. Várdotfalva  község,  mint erkölcsi 

testület. 

Az Első Majyar Általános Biztosító Társasán 
brassói főügynöksóge  kéri t. feleit  és ügy-
nökségeit, hogy a társaság részére most pos-
tán be nem küldhető dijakat, a Csíkszeredai 
Takarékpénztárnál Csíkszeredában, vagy az 
Alcsiki Bank R. T.-nál Csikszentmártonban, 
vagy a Gyergyói eleft  takarékpénztár rt.-nál 
Gyérgyészentmikióson folyószámlája  javára 
befizetni  szíveskedjenek, amely befizetések 
ellenében a vonatkozó dijértéket a fóiigy-
nökség meg fogja  küldeni. 

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

V 

I 

FOGAK, 
fogsorok,  szájpadlás-nélküli 
sinfogsorok,  aranykoronák, 
aranyhidak, úgyszintén arany 
hid átdolgozásokat, vidékié 
ket 24 óra alatt kielégítem* 

Waczel Ferenc fogtechnikus, 
Csíkszereda, Apaffy  M.-u. 23. sz. 

A r a n y b e v á l t á s ! Csíkszeredában, 
a Moldován A. ékszeráru oég 
minden törött vagy zúzott aranyat 
bevált, becserél, a legmagasabb napi 
árban. — Ugyanott minden fajta  régi 
használt órákat vesznek. 3-3 

Őröltető közönség tudomására ho-
zom, hogy a malom állandóan 
üzemben van s bárki rendelke-
zésére áll. Fábián János malom-
tulajdonos, Székelyudvarhely. 2-2 

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

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból, 

45-

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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Aloslkl Mümalom ésVilluiosina Jtésarénytirsaság 

Csikszentmárton. 

Alapítási tervezet és részvényalálrási felhívás. 
Alulírottak „Alcsiki Mümalom és Villamosmü 
Részvénytársaság"-cég alatt, Csikszuntmár-
ton telephely részvénytársaságot alapítanak. 
1. A vállalat  tárgya: 
a) Csikszentmártonon, egy vizturbina hajtó-

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

b) az előbb körülírt múmaiommal kapcso-
latosan létesült, világító és munkát átvivő vil-
lanosânmet termeié központ, valamint Csjk-
ssaatmártoB ós Csikcsekefalva  községek en-
gedélye alapján már létefiitett  éa üzemben levő 
villaayfaáléMt  és ÖBBHBB tartozékainak meg-
BzeraéBe és üaemben tartása; 

c) Mindazon anyagok és gyártmányok 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-

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

A jegyzés alkalmával lefizetett  50°/o nyug-
tája réBzvény-utalványuI szolgál. A hátrálékos 
50*/, 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 és az alaptőkében ilymó-
don beállott hiánvt uj jegyzés felvétele  utján 
pótolni; a késedelmes jegyző félnek  ilymódon 
elvesztett befizetései  a tartalékalap javára es-
nek. KéBedelmeB befizetés  esetén 6u/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 el-, vagy el nem 
fogadása  tárgyában, egyszerű szótöbbséggel, 
fejenként  Bzámitva a szavazatokat. 

5. A részvény aláírás  határideje  1919. 
jnliua 10. 

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

6. A részvényaláírások éB befizetések: 
Caikazentmártonon,  az Alcsiki  Bank 
Részvénytársaságnál, 

Marosvásárhelyen,  az Agrár  Takarék-
pénztár Részvénytársaságnál, 

Csiksaeredában, 
Qyergyószen tmiklóson, 
Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen, 

az Agrár  Takarékpénztár  Részvénytársaság 
Bókintézeteinél  teljesitendők. 

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

Csikneatmárton, 1919. évi május hó 18-án. 
Teljes tisstalettel 

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 Sándor  bankigazgató,  Lsik-
sgentmánton. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

Cseh István  Ken  Munkishixiositó  pész-
táei igazgatói  Csikaeereém. 

Fekete  Manó  ügyvezető  igazgató,  Ma-
rosvásárhely. 
Fejér  Sándor  ny. alispán, Csikszereda. 
Gondos  Imre  földbirtokos,  Csikszent-
márton. 
Incze  Ignác  földbirtokos,  Csikosatószeg. 
Keller  István  gyógyszerész,  Csikszent-
márton. 

Dr. Nagy  Jenő  ügyvéd,  Csikszentmárton. 
Potovszky  József  kereskedő,  Csikszent-
györgy. 
Tompos  János  földbirtokos,  Csikszent-
györgy. 
Túri  Zoltán  bankfőnők,  Csikszereda. 
Végh  István  József  műszaki  főtanácsos, 
Csikszereda. 

Árverési hipMmény. 
Alulírott közhirré teszem, hogy Csík-

szeredában a Vörösmarthy utca 6 szám 
alatti leégett házamat és belső 
telket szép idő esetén 1919. évi ju-
nius hó 19-én d. u. 3 órakor a hely-
színén, elleneseiben a tanácsház ter-
mében tartandó nyilvános önkéntes ár-
verésen, a legtöbbet igéró árverezőnek 
eladatik. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
600° koronát bánatpénz gyanánt, az 
árverés megkezdése elő't letétbe he-
lyezni. 

Csikszereda, 1919. junius hó 4 én. 
2 - 2 Özv. Kalamár Imréné. 

F 0 6 M Ű T E R E M M E G N Y I T Á S ! 
Van szerencsénk a m. t. közönség szíves tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 66. sz. alatt 

FOGMÜTERMET NYITOTTUNK. 
Aranykoronák, fogsorok,  a ranyhidak száj-
padlás nélkül, fogtömések  a leggondosab-
ban és legjobb anyagból készülnek. Fog-
húzás érzéstelenitessel. — Kiváló tisztelettel -. 

Dr. BERGERésDr. MUNDJALED fogorvosok. 
PaiiHúIa nnálr* Hétfő,  kedd és szerda egész nap, 
ncllUclU UlttlV. csütörtök délig. i -

I 

i i • 
I 

Van szerencsém a t. vevőim tudomá-
sára hozni, hogy újonnan berendezett 

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

torták, ízletes sütemények, 
fagylaltak,  valamint cukorkák 

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

pártfogást  kér kiváló tisztelettel 
IMRE ELEK cukrász, Csikszereda. 
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Női fűzős  cipő, 39 es nagyság, box 
bőrből megrendelésre készült, eladó. 
Megkapható lapunk kiadóhivatalában. 

EllBiaaiBlBEIBBIffliiiiiaBqia^Fa^lpl 

I FAJBOROK  | 
g j u. m.: rizling, leányka, t ra [ t 
ISI min, bakar, oportó stb. jutá- {jS 

nyos áron kaphatók bármilyen fgn 
nagy mennyiségben és kölcsön Kj 
hordókban. Valamint mindennemű Sí 

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

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslksaeredában. 

56 darab, 6—10 méter hosszú száraz 
faragott  fenyőgerenda,  Várdot-
falván  Ambrus Ferencné tanitónénál 
eladó. 2 2 

üUT, í1 GE3 ihiíZ! ?! II-1 El.3 ' (r ~ 
Ér tes í t é s ! 

<s7Ólf0lváo  Róti erüélyrésíi bntorgyár r. t. 
O i c r c i y Cb nc i l 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 ÓB megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  14— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
= Csíkszereda. 

Ertesiteaoo. a, t i s z t e l t 
xaaegreaad.elólmet, ih-og^y 

ÉPÜLET ÉS HÜBUTOR 
ASZTALOS MŰHELYEM 
-vajra z jae sny l to t tana ó s 
e l v á l l a l ó i t e s z a l s m á / b a 
-vÁffö  m 1 n AojohocoaI Ja-
-o l tást i a a lefcksté  íoeroi-
osóToToan. 10—13 

' T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R G É Z A 
Csikvárdotfalva,  (BecakoHWe ház.) 

• • 
Cenzúrázva: 8ublt Joan Fraoiu. 




