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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vakar L. könyv- éa papirkereskedése Csíkszereda, 
hova a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
7alttiniut hirdetések és előfizetési  dijak ls küldendők. 

Hegjelenik minden vasarnap. 

Wilson professor  Magyar-
országról és a magyarokról. 

Woodrow Wiíbonról jobbára csak azt 
tudják nálunk, hogy professzor  volt és 
aztán elnök lett. Azt már nem igen tud 
ják, hogy Wilson azért lett elnök, hogy 
kitllnö professor  voii, a legjobb könyve-
ket irta államról, alkotmányról, jogról, 
művészetről, irodalomról, szabadságról és 
amilyen emberek az amerikaiak, azt 
gondolják, hogy aki ilyen okosan tud 
irni és ilyen szép álmai vannak, hát az 
csinálja is és a könyvei miatt megvá 
lasztották elnökké. A könyveit termé-
szetesen nálunk nem ismerik és a nagy 
államférfiaknak,  akik Wiisonról beszól 
nek, sejtelmük sincs arról, hogyan gon-
dolkozik a dolgokról ez a példátlanul 
tudós és nagyszerű p*rofe6szor.  Azt sem 
tudják, hogy „Az állam" címmel Wilson 
irt egy ötszáz oldalas könyvet, amiben 
minden ország néptörténelmét, alkotmá-
uyát, jogfejlődését,  közigazgatását, kul 
túráját, parlamentjét ismerteti olyan tö 
kéletes alapossággal, hogy az ember 
beleszédül. 

Wilson megirja, hogy alakult ki 
Ausztria, hogy szivták fel  a Habsburgok 
Csehországot, Morvaországot, msjd igy 
folytatja: 

A magyarok egy turáni nép, amely-
ben még ma is vannak bizonyos keleti 
vonások szokásaikban, fellépésükben  és 
megőrizték a sajátosságaikat a benszü-
lött európai népek környezetében. Mi 
után Magyarország nem kerfllte  el azt 
a sorsot, hogy a római birodalom össze 
omlása után, különböző néptörzsek ro-
bogjanak át rajta, 889 ben Árpád, a ma-
gyar király elfoglalta.  (Ez téves annyi 
ban, mert Árpád csak fejedelem  volt.) 
1000 ben, Krisztus után László király, 
aki 990-ben jutott kormányra, II. Syives-
ter pápától megkapta a Magyarország 
apostoli királya címet és István név 
alatt az első uralkodó volt abból a csa-
ládból, amely 1301-ig ült a trónon. (A 
László név valahogy hibás, mert István 
pogány neve Vajk volt és nem tudom, 
miért irja ezt Wilaon Lászlónak.) Innen 
kezdve 1526-ig különböző családok ural-
kodtak. Ebben az időben került Magyar-
ország a törökök uralma alá, akik 1453 
óta már Konstantinápolyt is birtokolták. 

A mohácsi csatában a magyarokat 
megsemmisitöenimegverte Szolimán szul-
tán és királyukat Lajost, megölték. La-
josnak nem volt fia,  özvegye, Mária, az 
ausztriai I. Ferdinánd nővére voit és az 
ő befolyásának  kell betudni, hogy a ha-
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Elmondja aztán Wilson az aranybulla 
történetét, amelyet „valóságos magna 
charta" nak jellemez és pontosan ismer-
teti tartalmát az ellentállási záradékkal 
együtt és kiemeli, hogy az „osztrák ural-
kodók abszolutizmusa ellen sikerrel vé-
dekeztek egy ideig a magyarok." — 
A Metternich féle  reakció azonban le-
győzi a magyarokat. „De 1848 ban — 
folytatja  Wilson — Magyarországon a 
forradalom  lángjai dühösebben csaptak 
fel,  mint bárhol a megriadt Európában, 
csak Oroszország segélyével tudta Auszt-
ria-Magyarországot teljesen leverni. — 
Teljesen kimerülten, Magyarország kény-
telen volt tűrni, hogy osztrák provinciá-
val szorítsák le.« 1867-ről ezt irja: „A 
szerencsétlen háborúk ut&n az uralkodó 
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Hirdetesi dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Késiratok nem adatnak Tiuia. 

A legújabb kombináció szerint ugyanis egy 
Teck-herceg van kiszemelve a magyar trónra. 
A Teck-hercegek pedig Sándor würtenbergi 
herceg ama gyermekeinek utódai, akik a Rbé-
dei Klaudinu magyar grófnővel  való hásasság-
ból származtak. Sándor herceg Ferenc nevü, 
magyar anyától származó fia  1866-ban felesé-
gül vette a cambridgei herceg leányát, Máriát 
és Londonban telepedett le. A Teck hercegi 
család azóta állandóan Angliában él és házas-
ságkötései révén a legközelebbi rokonságban 
került az angol uralkodó házzal. Ferenc her-
ceg legidősebb leányát 1893. julius 6-án fele-
Bégül vette a walesi herceg fia. 

Tudvalevő, hogy Rhédei Klaudina pedig a 
marostordai Erdőszentgyörgyön van eltemetve, 
ahol a Teck hercegnek birtoka is volt, amit a 
Schuller-testvérek vásároltak meg. A birtok-
vétel után maradt még egy gazdátlan dűlő, 
amelynek útadója .után még nem is olyan ré-
gen a községi jegyző pecsétes Írást kül-
dött Londonba, a birtokuk végső maradványá-
ról megfeledkezett  hercegnek. 

...Hogy mit hoz a jövő, azt természetesen 
nem tudhatjuk, de ha királyság lesz ujbél 
Magyarország, kétségtelenül szivesebben fog  a 
nemzet a magyar trónon egy olyan uralkodót 
látni, akit vérségi kötelékek fűznek  a magya-
rokhoz, mint egy olyant, aki a nemzetre aésve 
teljesen idegen. 

almas nemesi párt a Habsburgokat vá-
lasztolta királlyá és igy Ausztriát be-
emelte a magyar nyeregbe. Csak 1665— 
1671 között — gyakori lázadások kora 
volt ez — lettek a Habsburgok válasz-
tott királyokból örökletes dinasztia. Er-
délyt, Szlavóniát és Horvátországot 
Magyarország különböző időkben annek-
tálta és ezek is Habsburg-birtokok let-
tek. Kivévén az 1848 tói 1867 ig teijedő 
korszakot, a kigyezésig ezek a tarto-
mányok mindig Magyarországhoz tartóz 
tak, bár Horvátországnak különleges 
helyzete van és képviselője is van a 
magyar kormányban." 

E után a többi Habsburg tartomá-
nyokról ir és ilyeneket mond: „Bár 
Csehországnak erősegyéniségeéshosszu, 
saját történelme van, Ausztria mégis el-
nyelte és cs>ik aj magyarországi ma-
gyarok tudták migőrizni királyságuk 
számára az egyenjogúságot és önállósá-
got a Habsburgok heterogén népei kö 
zött Ausztriával szemben." 

A nemzetiségi kérdésről sokat ir éB 
ugy véli, hogy „Magyarországon 

A magyarok szabadságtörekvéseiről 
pontosan tud. 

szeme kinyílt ós belátta, milyen hihetet-
len balgaság voit a népeket gyengeség-
ben és bátortalanságban, szegénységben 
éB mozdulatlanságban elnyomni, csak-
hogy az uralkodó parancsai ellen ne 
szólhassanak fel." 

A magyar trón és Teck herceg. 
Rhédei Klaudin leszármazottja — magyar 

király? — Uj kombináció. 
A királyság visszaállítását célzó törekvé-

sekkel kapcsolatban eddig legerősebben az a 
hir tartotta magát, hogy egy angol herceg, a 
connaughti foglalná  el a magyar trónt. Felme-
rültek aztán a külföldi  sajtóban ujabb kombi-
nációk is, melyek egyfelől  a Romániával, más-
felől  a Szerbiával való personálÍB unió tervét 
dobták felszínre. 

A legkomolyabb formában  eddig az angol 
herceg lépett előtérbe, mert egyes, rendesen 
jól értesült külföldi  lapok révén az a bír BZÍ-
várgott be az országba, hogy Andrássy Gyula 
gróf  tárgyalásokat is folytatott  Londonban a 
connaughti berezeg magyar királyságának 
ügyében. 

Ujabb hirek szerint azonban most már nem 
arról van BZÓ, hogy a connaughti herceg üljön 
a magyar trónra, hanem egy olyan aagol her-
ceg, aki az angol uralkodóval rokonságban áll, 
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k Csbredai Takarékpénztár ttulto 
1 milliós alaptőke. 

Csíkszereda, junius 16. 
A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-

társaság junius 15-én délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését a részvényesek nagyszámú 
jelenlétében. 

A közgyűlést T. Nagy Imre elnök nyitotta 
meg. Az igazgatóság jelentését az elmúlt üz-
letévrő Balogh Géza ügyvezető-igazgató ter-
jesztette elő, aki a tőle megszokott szakkép-
zettséggel és kiváló gyakorlati érzékkel mu-
tatott rá az elmúlt gazdasági év fontosabb 
eseményeire és az intézet intenzív műkö-
désére. 

Az elmúlt év is a világháború jegyében 
folyt  le, melyet a forradalom  betetőzött. A 
pénzintézetek működése tehát korlátolt volt. 
A takarékpénztár a konjunkturális üzleteket 
kultiválta, a kereskedő éB iparos osztályt áru-
hitelek nyújtásával segítette, vállalta lokális 
közérdekből a Haditermény R. T. bizományos-
ságát, az Állat- és Takarmányforgalmi  R. T. 
részére lefoglalt  takarinánynémüek kifizetését, 
úgyszintén a vármegyei közélelmezésnek 

financirozáBát  és könyvelési munkálatainak 
végzését. 

Az intézet vezetősége igen szerencsés vá-
sárt kötött, mikor székházául 130.000 koro-
náért megvette a dr. Bocskor Béla-féle  eme-
letes házat és eddigi szerény házát a jelen-
legi modern székházzal cserélte fel. 

Az elmúlt üzleti év legjelentősebb ese-
ménye a Központi Takarékpénztár Réazvény 
táraaságnak a Csikszeredai Takarékpénztárba 
való beolvasztása volt. Ezáltal a Csikszeredai 
Takarékpénztár nemcBak erkölcsileg, hanem 
tökeerejeben is emelkedett, ami közgazdasá-
gunkra jótékonyan érezteti hatását. 

A beolvasztással kapcsolatban az intézet 
addigi 500.000 korona alaptőkéjét 1,000.000 
koronára emelte fel.  — A részvények kivétel 
nélkül elhelyeztettek, ami vármegyénk leg-
régibb éa legnagyobb pénzintézetével szemben 
a közönség részéről az eddigi osztatlan biza-
lom ékes bizonysága. E tőkeemeléssel a Csík-
szeredai Takarékpénztárral a vidék legnagyobb 
pénzintézetei közé emelkedett. 

Az 1916. évi ismeretes kedvezőtlen esemé-
nyek miatt, mikor az intézet menekülni volt 
kénytelen, köteles óvatosaágból azon évre nem 
fizetett  részvényeseinek osztalékot. Minthogy 
azonban az intézetet veszteség nem érte, most 
abban a helyzetben volt, hogy részvényesei-
nek az 1916. üzleti évre részvényenként 7 ko-
ronát fizetett  abból a 32.318 korona 50 fillér 
bői, melyet akkor, mint nyereséget, ideiglene-
sen tartalékolt. 

Az 1918. üzleti év tiBzta nyeresége 83.389 
korona 17 fillér,  melyből részvényenként 14 
koronás osztalék jutott, mig a tartalék-alap 
20.000 koronával gyarapittatott. 

A közgyűlés az igazgatóság jelentését 
változatlanul magáévá tette és elfogadta,  az 
igazgatóságnak éa felügyelő-bizottságnak  pedig 
a felmentvényt  megadta, egyben ugy az igaz-
gatóságnak és felügyelő-bizottságnak,  mint 
Balogh Géza ügyvezető igazgatónak elismeré-
sét éB köszönetét fejezte  ki. 

Ezután a tisztújítás ejtetett meg. Igazgató-
sági tagok lettek T. Nagy Imre elnök, kir. 
tanácsoB földbirtokos,  dr. Elthes Zoltán ügyvéd, 
Bálint Lajoa főeBperes,  dr Fodor Antal állami 
közjegyző és földbirtokos,  dr. Nagy Jenő ügy-
véd ós földbirtokos,  Gözsy Árpád gyógyBzeréBz, 
dr. Gál József  vármegyei tiszti főügyész  és 
földbirtokos,  dr. Élthes Gyula várm. árvaszéki 
elnök. A felügyelő-bizottságba  megválasztanak 

dr. Györgypál Domokos kormánybiztos és föld 
birtokos, Böjthy Gábor vármegyei főlevóltár-
nok és földbirtokos,  Gecző Béla ny. táblabíró 
és Dajbukát Jakab ny. főszámvevő  és föld-
birtokos. 

A hazatérő brassói foglyok. 
CBikszeredára és a környékre ÍB mind na-

gyobb számmal érkeznek haza a azabadon-
bocsájtott brassói székely foglyok,  akiknek ér-
kezése igen nagy örömei szerez. A azabadon-
bocsájtás aktusáról a nagyszebeni U. V. eze-
ket írja: 

Volt a fogolytáborban  olyan fiu,  aki szám-
adásra készült édea atyját vonni, amiért az 
azabadonbocsátása érdekében lépéBeket mert 
tenni az ó tudta és beleegyezése nélkül. 

A fellegvári  legénységi táborban egy volt 
a vélemény. Egy vágy ült a szivekben, haza-
menni, csendes, munkás, becsületes embernek, 
meg fogni  az ekeszarvát, az ásót, a szer-
számot. 

A fehér-laktanyai  tisztitáborban már na 
gyobb volt a szabadság ára. Nyilatkozatot 
kellett alairni minden egyeB tisztnek, aki ott-
honába akart visszamenni. 

És a nyilatkozat pontjait minden egyes 
ember másképpen mérlegelte. A fellázadó 
büszkeség, a férfi  jeliem, a katonai becsület, 
a józan mérlegelés, az elvakult düh, a meg-
békélni akarás, ezer es ezer tiltakozó indulat 
kemény, erős harcot vivott az otthon melegé-
vel, a leleBég vágyával, a gyermek könnyei-
vel, a száraz kenyérrel, a rabság fájdalmával. 

És ezeket az indulatokat megértette a fo-
golytábor parancsnokló ezredese s az először 
előterjesztett nyilatkozatot módosította, siuii-
totta, megerthetóbbé, könnyebbe tette. 

Meghatottsággal kell megemlékeznünk á 
brassói nőegylet emberfeletti  gyönyörű mun-
kájáról. AZOK az asszonyok, akik tárazekrek-
kel hordtak az élelmiBzort a magyar foglyok-
nak, akik aorsuk enyhitéseért, mihamarabbi 
szabadulásukért olyan erős munkát végeztek, 
megtaláltak nói hivatásukat. 

Hangverseny. 
Csíkszereda, junius 18. 

Kedden este a Vigadóban közönségünknek 
rendkívül magas színvonalon álló műélvezetben 
volt része. Varusunkat egy brassói illustris 
művész tarsaság kereste fei,  melynek minden 
tagja kiválót nyújtott es valóban elrag idta a 
közönséget. 

A hangversenyen ott láttuk városunk inte-
ligens közönsegél csaknem teljes számban. A 
műsoron Haydn, Goudard, Schuberr, Grieg, 
Erkel, Keiner, Sarasaié es Hubay darabjai 
szerepeltek, mindmegannyi híresei a zeneiro-
dalomnak. 

A művész társaság tagjai voltak dr. Ber-
kovits Dávid, dr. Latzin Richárd, Ujsaghy Jó-
zsef,  Szócs Vilmos operaenekes, Latzinné 
Raidl Emmy és Uibrich Rózsika, akikről a 
legnagyobb elismeressel emlékezünk meg, mert 
az a ket óra, melyei nekünk juttatni szívesek 
voltak, valóbau régen nélkülözött műélvezetet 
szerzett. 

A művész társaság inindenegyeB tagja iz-
zig-vérig müvó^lélek s ugy a hegedűnek, mint 
a zongoranak, mesteroi. Igen sok tapsot kapott 
dr Berkovits priwhegedüs, Ulbrick Rózsik» 
gordonkaművész, SZÖCB Vilmoa gyönyörű óno-
kéért ea Latzinné Raidl Emmy brilliáns zon-
gorajátékáért. De épp oly magas műélvezetet 
szereztek dr. Latzin ÓB UjBághy is virtuoz 
h?gedüjátékukkal. 

A hangverseny előkészítését Vaday László 
nagy gonddal és körültekintéssel intézte. 

A közel 3000 korona bevételből a társaság 
a hadiárvák javára 101 koronát juttatott dr 
Elthes Gyula vm. árvaszéki elnök kezéhez, aki 
a nemes adományért ezúton is meleg köszö-
netét fejezi  ki. 4 s 

A hangverseny után Miczi Miaka jól szer-
vezett muzBikája következett, melyből méi 
tánc is lett. ' * 

A hétről. 
Ha valaki visszatérne onnan, a honnan 

nincs visszatérés; ha ez a valaki azok közül 
való volna, akik a világháború előtt költöz-
tek el ebből a világból; akkor az a valaki 
nem hinné el, hogy erre a földre  tért vissza, 
vagy ha igen, ugy mentől hamarább vissza-
sietne a sírok világába. Mert micaoda keserű-
ség azállná meg, ha egy tyúkot annyiért kel-
lene megvásárolnia, amennyiért ő földi  életé-
ben egy tehenet vásárolt éB micsoda kétségbe-
esés szállana meg, ha órákig tartó ácsorgás 
után egy pár szivarhoz jutna, de hogy rá u 
gyújtson, ahhoz nem találna egyetlen BZHI 
gyufát  Bem. 

És ha látná, hogy a kirakatokban van 
ugyan kávé, de a kávéházakban nincs; a 
piacon van liszt, a mészárosnál van hua, de 
a legtöbb háznál ritkán látnak belőle. Ha látná, 
hogy a napszámos politizál és az ur kapál. A 
fűszeres  posztóval, a singea fűszerrel  keres-
kedik, — vagyis minden hajdú harangöntéssel 
és minden harangöntő hajdúsággal foglalkozik: 
valami, kimondhatatlan keserű rosszullét fogná 
el. De hogy a keserűséget megédesítse, hiaba 
nyújtaná ki kezét egyetlen kocka cukor után 
éa hogy rosszullétét enyhítse, — hiába menne 
a patikába, mert bizony ott is elfogyott  a 
gyógyszer. 

Hátha még megtudná, hogy a gyönyörű 
madárda'oa májusban havas eső szakadt és 
annak ellenére, bogy Medárdus napján Bzakadt 
az eaő, mind a mai napig száraz időjárásban 
van része a mai kornak: olyan felfordulást 
állapitana meg, hogy a túlvilágra visszatérve, 
propagandát csinálna a feltámadás  ellen. Mi 
azonban megszoktuk. Hiába 1 Az élethez igy 
ia ragaszkodunk, mert élni jó. Az élet cudar, 
de szép. Éj az a valaki hiába mondaná ne-
künk, hogy o t t a boldogság, mert mi i t t 
maradunk, amig lehet és azt válaszoljuk: 
Isten veled, menj csak egyedül I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. B;rtók Sándor államvasuii 

műszaki hivatalnok folyó  évi junius hó 22 én 
tartotta eljegyzését özv. Nagy Ferencné Bzül. 
Márton Anna úrnővel Csíkszeredában. 

— Visszahozták a telekönyveket. A 
mult év őszén biztonság okából elszállított 
csikszentmártoni éa csíkszeredai járásbirÓBági 
telekönyveket Debrecenből visszahozták. Az 
elrendezés most folyik.  Egy pár nap múlva a 
telekkönyvi eljárás teljesen normális lesz, rend-
kívül nagy előnyére a polgári jogszolgáltatásnak. 
A gyergyószentmiklősi járásbirósági telekköny-
vek, amint azt már megírtuk, már régebb meg-
érkeztek. 

— Házasság. Lányi Ernő gyógyszeréi 
eljegyezte Szász Lajos éa neje leányát, Irén-
két Csíkszeredában. 

— Közölték a magyar határokra 
vonatkozo antant-határozatokat a ro 
manókkal és csehekkel. Az ötöa tanács-
nak határozatát közölték a cseh szlovákokkal 
és a románokkal is. Bratianu időt kért, hogy 
Bukarestbe mehessen s ott a kormány véle-
ményét meghallgassa. 

— Öt nap a németeknek, A németek-
nek átadták az ellenjavaslatokra tett antant 
választ. Ha junius 21-ig alá nem írják a béke 
szerződést, az antant megkezdi az előnyoraulást. 

— Nagy koronatanaos Bukarestben. 
A Romanul irja: Ferdinánd király kijelentette, 
hogy nem tudja, akad-e olyan kormány, amely 
vállalja a békeazerzódés aláírását a tanácsko-
zásokon előterjesztett feltételek  mellett. 

— A közalkalmazottak segélyei. A 
Bzegedi ellenkormány legutóbb megtartott mi 
nisztertanácson foglalkozott  a tisztviselők pót-
lékainak kérdésével. A m nisztertanács ugy 
határozott, hogy az ÖBSzea közalkalmazottaknak 
az idén is kiutalja mindazokat a drágaaági 
Begélyeket, családi pótlékokat stb., amelyeket 
a közalkalmazottak az elmúlt évben élveztek. 
A már esedékes segélyek azonnal kiutaltatnak. 
A mult évi segélyeken tul menő összegeket 
a kormány ezidőszerint nem engedélyezhet, a 
pénzügyi helyzethez képest azonban az elő-
terjesztett kérelmeket jóakaratú elbírálás tár-
gyává fogja  tenni. 
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— Nagyváradon beváltják a hadi-
kölosön szelvényeket. A nagyváradi adó-
hivatal junius ötödikétől kezdve beváltja a 
hadikölcsönszelvényeket. Értesülésünk szerint 
Erzsébetvároson is beváltják, sót eddig is be-
váltották a hadikölcsönkötvények szelvényeit. 

— A marosvásárhelyi iskolák átvé-
telét megkezdettek. Marosvásárhelyről iijj 
tudósítónk: Az állaini-?lemi iskoláknak a ro 
mán impérium alá vonását megkezdették. Egy 
román bizottság a régi Baromvásár-utcai, Sán-
dor János urcai, és Jókai-utcai iskolákat már 
át ÍB vette. Az igazgatók mindenütt tiltakoztak 
az átvétel ellen, mire a bizottság a formális 
karhatalmat-alkalmazta s ugy ejtette meg az 
átvételt. 

— Érdekes házasság. Unger Róbert 23 
éves augsburgi illetőségű német állampolgár, 
ki foglalkozásra  nézve kereskedő, a háború 
végével nem tért vissza hazájába, hanem Csik-
pálfalván  telepedett meg, ahol megismerkedett 
Sániha Anna fiatal  székely leanynyal. Az is-
meretségből kölcsönös szerelem fejlődött  ki, 
mely most házassággal nyert befejezest.  Az 
akadályt -Csikvármegye árvaszéke haritotta el, 
mennyiben a még kiskorú Unger Róbertnek gond-
nokot rendelt, kivel kedvező nyilatkozata alap 
ján a házasság polgári megkötéséhez hozzá-
járult. Az egyházi kötés iránt maga Majláth 
püspök is érdeklődött, de akadály ott sem 
merült fel.  Az ifjú  pár hir szerint véglegesen 
Brassóban telepedik meg, hol kereskedést 
nyitnak. 

— Liszthiány. Vármegyénk lakóssága a 
folyó  évben lisztet nem kapott, holott nap nap 
után olvasBuk, hogy Brassó lisztellátása biz-
tosítva van, Nagyváradra csupán egy napon 
120 waggon liszt érkezett. A legsúlyosabb 
napokat éljük, mert nálunk a gazdasági év 
nem augusztus 1-én, hanem októberben kez 
dódik, sőt Uyergyóban még decemberben is 
csépelnek. A közélelmezési reudkivül segí-
tene, ha a vármegye mihamarább kenyérliszt-
hez juthatna. 

— A volt monarohia uj államai a 
Népek Ligaja eilenőrzese aia kerülnek. 
A .Chemarea" jelenti: Páriából érkező tá 
viratok szerint Anglia, Franciaország és Ame-
rika elhatározták, hogy a volt Ausztria és 
Magyarország területen alakult uj államokat 
a Nepek Ligájának ellenőrzése alá helyezik, 
— főképpen  azért, hogy a kisebbségben levó 
nemzetisegek szabadságát biztosítsák. Mas 
szavakkal — hogy kevésbé diplomatikusan 
beszéljünk — a Nepek Ligájának meg lesz 
az a joga, hogy felügyeljen  és ellenőrizze: 
miképp bánik a szerb, a jugoszláv, vagy a 
román kormány azokkal a különböző nemze-
tiségekkel, amelyek államukban élni fognak.(V) 
A Népek Ligája meg fogja  teremteni politikai 
jogaik és szabadságuk teijeB biztonságát. 

— Patkányhus Budapestén. A „Brassói 
llirlap" irja egy ailitólagos szemtanú nyomán, 
hogy Budapemen a patkány hus már meglehe 
lós magas aron kel. Egy liba ára 1200 korona 
B ennek arányában kapui más élelmiszereket. 
Ugyancsak e szemtanú szerint Böhm Vilmos 
tüzerezredesi ruhában sétál, marschalbottal a 
kezeben. Az apja pedig kiabálja az utcákon, 
bogy lójjétek ie a tiamat, mort megbolondult. 
Kun Béla fónépbiztos  a Rózsahegyen pezsgő 
zik nap-nap utan orfeum-dámák  társaságában, 
mert Budapesten szesztilalom van. Naponta 
ezer Bzamra kötnek házasságot éB intéznék 
válásokat egymásmelleid helyiségekben. Egy 
nő, akit bárki megkér, azonnal köteies nóiil 
menni az illetőhöz A plébániák élőit Bzázaval 
állanak a zsidók és folyamodnak  a keresztség 
felvételéért,  mert nem akarják, hogy egy eset-
leg eljövendő rendszerváltozás rendezetlen 
vallási vÍBzonyok között találja őket. 

— Köszönetnyilvánítás. Folyó hó 17-én, 
Csikszeredában megtartott zeneestélyen felül-
fizettek  a következők: Dr. Pál Gábor 35 K, 
Balogh Géza, Gözsi Árpád, Hódossy Ernő, 
dr. Veress Sándor 20 20 K, Incze Klára 1.2 K, 
dr. Élthes Béla, Szántó Ábrahám, dr. Kováts 
Albert, Csedó Imre, Nagy János, Balázs Pálne, 
Kari Balázs, dr. Kovács, Gábor, özv. Martonffy 
Bé'áné 10-10 K, Bedó Ákosné, Lorner Gyula, 
Horváth László, Bocskor Antal, dr. Daczó 

Mózes 8 8 K, N. N., Gál István, Gál Zoltán 
6-6 K, Lorner Gyula, Szvoboda Miklós, Tar-
say Sándor, Simó Gerő, Löffler  M., Aczél 
Ödön, Kovács Márton, Krisewsky R.f  Fodor M., 
dr. Élthes Zoltán 5-5 K, Biczics M., Feketéné, 
Ligeti Samu 4 4 K, dr. Baiogh Lajos 2 ko-
rona. Fogadják a nemes adományokért a ren-
dezőség köszönetét. 

— SzinÓBzek városunkban. Fehér Imre 
színtársulata csütörtökön este kellett volna 
megkezdje előadásainak sorozutát. A kezdi-
vásárhely—sepsiszentgyörgyi vonalon azonban 
baleset történt, mi miatt rövid forgalmi  zavar 
állott elő, ami az előadások megkezdését egy 
pár napig késlelteti. 

— Felhivás a lapkiadókhoz. A meg-
szállott területek napi- es hetilapjai az égető 
papirhiány miatt váiságba kerültek. Miután az 
egyetlen papírgyár az óriási papirszükségletet 
kielégíteni urm képes, haladéktalanul szüksé-
gessé vált, hogy Erdélynek és a megszállott 
területnek sajtóorganumai papír-, festék  és 
egyéb nyomdaanyag együttes beszerzésére 
egységes akciót szervezzenek. Miután a hely-
zet tarthatatlanná vált, az „Ellenzék" kiadó-
hivatala ezennel megindítja ezt az akciót: 
Felkérjük Erdélynek és a megszállott terület-
nek valamennyi napi- és hetilapját, folyóiratát, 
küldjenek be postafordultával  az „Ellenzék" 
kiadóhivatalába egy írásbeli kimutatást a kö-
vetkező adatokról: 1. Hány példányban jele-
nik meg a lap 2. Hányszor hetenkent. 3. Mi-
lyen terjedelemben. 4. Mennyi a papir készlete. 
5. Mennyi a festékkészlete.  6. Mennyi papirt 
kiván egyszerre beszerezni. 7. Milyen méretű 
papírra van szükségük. 8. Milyen és hány gé-
pen nyomják a lapot. Egyben felhívjuk  az 
összes nyomdaluiajdonosokat, hogy nyomdájuk 
nagyságaról, felszereléséről  és papirszükségle-
tükrő! ugyancsak hozzánk haladéktalanul resz-
letes kimutatást küldjenek, hogy az akció 
minél gyorsabb és minél eredményesebb si-
kerrel járjon. 

Alcsiki Mümalom és Villsmosmü Részvénytársaság 
Csikszentmárton. 

Alapítási tervezet és részvényalálrásl felhívás 
Alulírottak „Alcsiki Mümalom és Villamosmü 
Részvénytársaság "-cóg alatt, Csikszentmár-
ton telephely részvénytársaságot alspitanak. 

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

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

b) az előbb körülirt inúmalommal kapcso-
latosan létesült, világító és munkát átvivő vil-
íamosáramot termelő központ, valamint Csik-
szentmárton és Csikcsekefalva  községek en-
gedélye alapján már létesített és üzemben levó 
villanyhálózat és összes tartozékainak ineg-
szerzese és üzemben tartása; 

c) Mindazon anyagok es gyártmányok vé-
tele es eladusa, melyekkel a fennti  iparágak, 
üzemükkel kapcsolatosan, rendszerint foglal-
kozni szoktak. 

A vállalat  tartama  határozatlan. 
2. Az alaptőke  egyelőre 200 000 (kettő-

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

A jegyzés alkalmával lefizetett  50°/o nyug-
tája részvény-utalványul szolgál. A hátrálékoB 
50°/o kifizetési  határidejét a részvénytársaság 
igazgatÓF ga határozza meg és a Csíkszere-
dában megjelenő egyik lapban teszi közhírré. 
Ha valamelyik részvény-utalvany tulajdonosa 
a további reBzletfizetés  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 
p6 ölni; a késedelmes jegyző félnek  ily módon 
e.veBztett befizetései  a tartalékalap javára es-

nek. Késedelmes befizetés  esetén 6°/o kamat 
térítendő. 

3. Az .il api tok 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  számítva a szavazatokat. 

5. A részvény aláírás  határideje  1919. 
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 közgyűlés is ösBze fog  hivatni, az egyik 
Csíkszeredában megjelenő hetilap. 

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

Marosvásárhelyen,  az Agrár  Takarék-
pénztár Részvénytársaságnál, 

Csíkszeredában, 
Gyergyószentmiklóson, 
Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen, 

az Agrár  Takarékpénztár  Részvénytársaság 
liókintézetoinél  teljesitendők. 

A fentiek  alapjan, 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 Sándor  bankigazgató,  Csik-
szentmárton. 

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

6. Fekete  Manó  ügyvezető  igazgató,  Ma-
rosvásárhely. 

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

márton. 
9. Incze  Ignác  földbirtokos,  Csikosatószeg. 

10. Keller  látván gyógyszerész,  Csikszent-
márton. 

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

györgy. 
13. Tompos  János  földbirtokos,  Csikszent-

györgy. 
14. Túri  Zoltán  bankfőnök,  Csikszereda. 
15. Végh  István  József  műszaki  főtanácsos, 

Csikszereda. 

iFOGAK, 
W fogsorok,  szájpadlás-nélküli 
? Bilifogsorok,  aranykoronák, 
• aranyhidak, úgyszintén arany 
• hid átdolgozásokat, vidékié 
^ ket 24 óra alatt kielégítem. 

( Waczel Ferenc fogtechnikus, 
Csikszereda, Apaffy  M.-u. 23. sz. 

— A román katonai parancs rende-
letére közöljük. KÖBRENDELET. Köztu-
domásra hozatik, hogy senki nem kérhet lakást, 
amig nem knpott egy elszállásolási jegyet a tér-
parancsnokságtól. A tulajdonosnak az elszállásolt 
egyén elutazását, vagy elköltözését 24 órán 
belül kell a térparancsnokságnál bejelentenei, 
elhozván magával az elszállásolt és elutazott 
tiszt jegyét is. Csikszeredai helyőrség parancs-
nok: RAD1ANU, százados. Állomás parancsnok; 
ARMASESCU PRIM, főhadnagy. 



4-tk oldal. C S I K I L A P O K 24. 

Árverési hirdetmény. 
Vb. Jakab L. Oyula volt csíkszeredai 

kereskedő csődtömegének választmánya 
közhirré teszi, hogy a csődtömeghez 
tartozó s a zsögödi 657. sz. tljkvben A 
f  5—6 r. 2681., 2682. hrsz. alatt fekvő 
osikszeredai ház 100.000 korona kikiál-
tási áron és a zsögödi 657. sz. tljkvben 
A F 3. r. alatt foglalt  B a zsögödi köz-
birtokosság közösségében levő 1228 
Oöl közhelybeli illetmény 100 korona 
kikiáltási áron 1910. évi julius hó 
13-án délelőtt 9 órakor dr. Gíl 
József  csódtömeggondnok csikszeredai 
ügyvéd irodájában, 

továbbá a csikszentmártoni 1965. sz. 
betétben 5. r. 10. hrsz. alatt fekvő  in-
gatlan 1 hold 640 D-öl területtel 10000 
kor. kikiáltási áron, az odavaló 1965. sz. 
betétben 6. r. 1542. hrsz. ingatlan 1 hold 
1567 Q-öl területtel és az odavaló 1988. 
sz. tljkvben A f  1541. hrsz. ingatlan 
együtt 10.000 korona kikiáltási áron 
és az odavaló 1965. sz. betétben 7. r. 
2545. hrsz. alatt fekvő  kaszáló 1375 Q öl 
területtel 15000 korona kikiáltási áron, 

Az odavaló 1965. BZ. betétben 8. r. 
2800/1. hrBZ. erdő telekhavas, 2809/2. 
hrsz. legelő telekhavas 2810. hrsz. kő 
szirt telekhavas, összesen 730 • öl terű 
jettel 200 korona kikiáltási áron, 

A csekefalvi  1924. sz. tljkvben 1 r. 
2019. hrsz. alatti kert 406 Q-Öí terület-
tel 2000 korona kikiáltási áron, 

A csekefalvi  1924. sz. tljkvben A f 
2926. hrsz. ingatlan „Nagyutszere" dűlő-
ben 481 • öl területtel 1000 korona 
kikiáltási áron a csikszentmártoni kör-
jegyzőség irodájában 1919. évi julius 
hó 20-&n délelőtt 9 órakor. 

A csikszentkirályi 192. sz. tljkvben 
A f  1 r. 1839. hrsz. alatti szántó alsó 
mező 731 Q-öl, 8554. hrsz. szántó fel-
Bőmező 337 •-ö!, 8555. hrsz. szántó 
737 • öl területtel, mely ingatlanok 
tagosítás utján egy testet képeznek s 
jelenleg 2189. uj hrsz. alatt van felvéve 
1 hold 1443 D-öl területtel és a csik-
szentkirályi 1930. sz. tljkvben A f  7443. 
hrsz. ingatlan, mely tagositás folytán 
2192. uj hrsz. alatt van felvéve  183 Q öl 
területtel, összesen 6000 korona kikiál-
tási áron, 

A csikszentkirályi 1930. sz. tljkvben 
A f  4607/2. hrsz. li gelö, 4608/1. hrsz. 
kaszáló .Kormos" dűlőben, mely tago-
sitás folytán  4916. uj hrsz. alatt véte-
tett fél  s jelenleg erdei kaszáló 1 hold 
340 • öl területtel 500 korona kikiál-
tási áron a község házánál 1919. évi 
julius hó 27-én délelőtt 9 órakor 
nyilv&noB árverésen a legtöbbet igerö-
nek az árveréBi feltételek  szerint el fog-
nak adatni. 

Az árverési feltételek  dr. Gál József 
csódtömeggondnok ügyvédi irodájában 
megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1919. évi junius hó 18. 
Dr. Gál József, 

Ügyvéd, csódtömeggondnok. 
Dr. Pál Gábor s. k., 

CBŐdválasztmányi elnök. 
Dr. Zakariás Manó s. k., 

csódválasztmányi tag. 
Merza Rezső s. k., 

CBŐdválasztmányi tag. 
1 - 3 
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F 0 6 M Ű T E R E M MEGNYITÁS! 
Van szerencsénk a m. t. közönség szíves tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 56 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. BERGBRés Dr. MUNDJALED fogorvosok. 

Rendelő ó r á k : H é w ö - & V 6 * 8 2 
2— 

T Á J É K O Z T A T Ó I 
Betevőink tájékoztatása vé-
gett közöljük, hogy ten-
denciózus azon hirter-
jeszlés, miszerint az 1° j 0 
felülbélyegzési  jutalékot a 
korábban elhelyezett beté-
tek után is felszámítjuk. 

Osikszeredai Takarékpénztár 
R.-Tarsaság i g a z g a t ó s á g a . 

Női fűzős  cipó, 39 es nagyság, box-
bőrból megrendelésre készült, eladó. 
Megkapható lapunk kiadóhivatalában. 

É r t e s í t e m a. t i s z t e l t 
3a2.eg-rencS.ei0im.et, iiog^şr 

ÉPÜLET ÉS MfiBUTOR 
ASZTALOS MŰHELYEM 
"ojra, m e g n y i t o t t a m é s 
elTrállalcds e szaJsmákba. 
•vágró m i n d e n n e m ű ja.~ 
• v i t á s t i s a. í e l i e t ó legrol-
csó"b"ban. ii—13 

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

FflJBOflOIi 
u. m.: rizling, leányka, tra-
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 tiszteit 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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7 n n O - n r a kevesethaszuált, kitűnő mi-
L U I I g U i a nőségű, rövid, ..kétszeresen 

kereszthuros, valódi elefántcsont  billen-
tyűkkel, remek csengő hanggal eladó 
Kovács Anta l telekkönyvvezetőnél 
Csikszentmártonban. — Ugyanott egy 

kiváló mi iniiveM álló zenemű-könyvtár 
is eladó egészben. 1-3 

Zongora h a n g o l á s t és jav i tás t 
elvállalok. Cim a kiadóhivatalban. 

1—3 
Boroshordók, gazdasági szekér, 

kocsi, uri szán, szakekék és 
hámok eladók. Cim a kiadóban. 

1-2 

Ér tes i t és ! Ijg 
Ís7pkp|\/PQ Rpfi  erdélrrésiilmtorírírr. t. ( 
OLCMiy Cö n e u Marosvásárhelyt, (gj 
előnyösen ismert cég, intézetünknél Ujj 

m i n t a s z o b á k a t l 
helyezett el, melyek minőség én ár HB 
tekintetében a legmesszebbmenő igé- 13 
nyeket is kielégitik. — A mintaszohák | j j 
intézetünk külön helyiségében 151 
megtekinthetők és megrendelések B 

ugyanitt felvétetnek.  15— 13 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  ||J 

Csíkszereda. |i£) 

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

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

4 6 -

E l a d ó Szentegyházasfaluban, 
özv. Perentzy Andornénál egy teljes felszerelésű  s jó karban levő 

benzinmotor-gép HMM 
egy gyapjufésülógéppel 

együtt, értekezni lehot ott helyben vagy 
Csíkszeredán, Mikó utca 31. sz. a. 

1-5 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában, Cenzúrázva: SiiMt Joan Fraclu. 




