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Hirdetesi dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szegeden szervezik a fehér  hadserget. 

Biztos hirek szerint a napokban megkozdik Károlyi 
Gyula, gróf  kormányának hadseregét, a fehér  hadse-
reget szervezni. A fehér  hadseregbe már több ezer 
tiszt felajánlotta  szolgálatait, a franciák  pedig ezt a 
hadserget fegyverrel  ós munícióval látják el. 

— Letartóztatások. A helybeli román 
katonai parancsnokság dr. Györgypál Domokos 
kormánybiztost, Szász Lajos vármegyei főjegyző, 
alispán-helyettest es'dr. Gaál Endre másodfő-
jegyzőt letartóztatta es egyelőre lakásukou 
őrizet alatt tartja. Az őrizetbe vétel hir szerint 
a katonai kincstári javak mult év őszén meg-
ejtett árverésével van összefüggésben. 

— A postások sztrájkja. A helybeli postahiva-
tal személyzete junius hó 18-án azért, mert a posta-
hivatal épületére román zászlót tűztek ki, hivatalát 
elhagyta. A román katonai parancsnokság a postá-
sokat a további szolgálatra kényszeritette, kik szol-
gálatukat most újból ellátják. 

Értesítés.  Csíkszeredában  a Kosssuth 
kerthelyiséf/ben  minden  csütörtökön  és 
vasárnap délután  6 órától  Micxi  Miska 
zenekara  hangversenyez. 

— Bukarestbe internálták Miksa főherceget. 
Károly volt király öccsét, Miksa főherceget  Bukovi-
nákra elfogták  a román állam ellen folytatott  propa-
gandája miatt. A főherceget  most Bukarestbe szállí-
tották és a főváros  közelében egy kolostorban helyez-
ték el, ahol internálva marad. 

— Eljegyzés. Gicza Rózsika és Pászter-
nák Ferenc folyó  hó 22-én Gyimesközéplokon 
jegybe léptek. 

— Az osztrákok gyásza a békefeltótelek  miatt. 
Mint Bécsből jelentik, a kormány három napos nem-
zeti gyászt rendelt el jeléül annak, hogy a súlyos 
béketeltételek egész Ausztriát mélyen érintették. 
Bécs nyilvános epületeire fekete  zászlókat tűztek ki. 
Ugy a sajtó, mint a nemzetgyűlés, egyhangúlag a 
békeszerződés elleni tiltakozás álláspontjára helyez-
kedtek. A bécsi börzét szintén bezárták két napra. 

— Carp Péter meghalt Carp Péter volt miniszter-
elnök vasárnap délben Cibanesti kastélyában hosz-
szabb betegség következtében meghalt. Carp Péter 
1837-ben született, tanulmányai egy részét Berlinben 
végezte. Fiatal korában irodalommal foglalkozott, 
majd 1866-ban képviselő lett és azóta jelentős szere-
pet játszott Románia politikájában Először 1870-ben 
lett miniszter és pedig a külügyek vezetője. Az idő-
sebb Bratianu idején Románia bécsi követe yolt. 
Később íniniszberelnök lett. Carp német-barát politi-
kát folytatott  és ellene volt Románia liáborubalipé-
sének a központi hatalmak ellen. Nagyrománia esz-
méjét azonban ő is vallotta. 

— Mennyi munkanélküli van Berlinben? Ber-
linből jelentik, hogy a Lokalanzeiger szerint a munka-
nélküliek száma, akik az utolsó napokban hajlékot 
kaptak, 214.082-nél több. 

— Ab olaszok felveszik  Németországgal a 
diplomáciai viszonyt. A Romanul irja: Rómából 
jelentik, hogy néhány nap múlva Olaszországból egy 
misszió indul el Németországban, inivel az olasz kor-
mánynak az a kívánsága, hogy a német kormány 
mellett diplomáciai képviselete Jegyen. 

— Bevonulnak az állatorvosok. A nagyszebeni 
kormányzótanács rendeletére az állatorvosok katonai 
szolgálatra bevonulnak. 

— Románia és a békekonferenoia.  A 
Viitorul, a román kormány felhivatalos  lapja, 
tegnapi jelentésében nyolc pontban jelöli meg 
azokat a sérelmeket, melyek Romániát a béke-
konferencián  érték. Ezek: 1. Románia nincs 
annyi taggal képviselve a konferencián,  mint 
kellene. 2. A kartalanitási bizottságban nincs 
román delegátus. 3. Semleges államok felvétele 
a népek ligájába. 4. A kártalanítás. 5. Igazság-
talanság a Bánátot éB a Magyarországgal való 
határokat illetően. 6. Bukovina nem szerepel 
az osztrák békeszerződésben. 7. Kisebbségek 
védelme, a transito és a kereskedelem meg-
szorítása. 8. A besszarábiai probléma napi-
rendre tűzése, 

A magyar bolsevizmus. 
Kun Béla mesterkedései. — Az értektelen katonai 
akció. — Az olaszok szerepe. — A cseh csa-

pltokat átcsoportosítják. 
Bukarest, juniin 23. 

A „Dacia" jelenti Az ötök tanácsa azzal, 
hogy közvetlen érintkezésbe lépett Kun Bélá-
val, ellentmondásba jött magával. A béketár 
gyalás egymásután követi el a legnagyobb 
következetlenségeket. Ezek az emberek, akik 
ezidőszerint a legmagasabb történelmi itélö-
széket alkotják, Bzemélyes szimpátiák és egyéni 
érdekek után indulnak döntéseikben. A magyar 
kérdés dolgában is érdekes néhány részletet 
felemlítenünk,  hogy tisztábban lássuk a hely-
zetet. 

Franciaországnak Magyarországgal szemben 
még nincsenek olyan fontos  és égető érdekei, 
mint Oroszország irányába. — Anglia azouban 
ezzel szemben regi rokonszenvet táplál Ma-
gyarország és különösen a magyar nemesség 
irányában, Lloyd Georgenak pedig nincsen 
ebben a kérdésben önálló akarata. Wilson 
elnök abba a hibába esett, bogy az Európa-, 
ban támadt liberális mozgalmadat támogatni 
szeretné. Olaszországot kegyetlenül megbán-
tották hiúságában és ezért a megtorlás útját 
Magyarországon át keresi. Sőt vannak, akik 
egyenesen ezt a hihetetlen dolgot állítják, 
hogy Magyarországot egyenesen Olaszország 
fegyverezte  fel.  (V) 

A .Vestea" jelenti: A/,, olasz sajtó részle-
teket közöl a magyaroknak a cseh szlovákok 
elleni oft'enzivájáról.  Véleményünk szeriut 
azonban az olasz lapok adatainak semmiféle 
komoly jelentőséget tulajdonítani nem lehet, 
mert — amint lassanként kiderül — az ola-
szok nagyon kétes magatartást tauusitottak 
a magyarok javára. Egyébként a magyarság 
Bikere nem érdemel emlitést, (?) mert a cseh-
szlovákoknak összesen egy divíziójuk volt, 
csekely tüzérséggel, lovassággal, mig velük 
szemben hét magyar divízió állott. Az, hogy 
Kassát és a Tátra vidéket sikerült ideiglene-
sen megszállniok, nem jelent végleges sikert. 
A Zsolna—pozsonyi vonal visszafoglalása  a 
csehek részéről szintén csak napok vagy órák 
kérdése. 

AZ olasz sajtónak az a közlése, hogy a 
cseh-Bzlovák csapatok Bzeleme nem kielégítő 
és hogy ujabb meglepetések várhatók, hatá-
rozottan tendenciózus, sőt alaptalan. A c-eb 
kormány ezt azzal indokolja, hogy a szerbek 
klagenfurti  előnyomulása következtében meg-
Bzünt a kapcsolat a jugoszláv hadsereggel, 
főképen  pedig azzal, hogy a béketárgyalás a 
prágai kormányt arra kényszeritette, hogy 
katonailag demonstráljon Németország ellen. 

Az „Izbanda1^ jelenti: A Neue Frei Presse 
jelenti Bécsből :*Az antant kijelentette, hogy 
a kommunÍBta kormánynyal semminemű tár-
gyalásokba nem bocsátkozik. 

kijelentette, hogy Magyaror-
szágot blokád alá helyezi 

— Az egyik antant állam 
hadműveletet folytat  a magyarok ellen. 

Az „Izbanda" jelenti: A cseh csapatok 
átcsoportosítása meglehetősen halad előre a 
felvett  iránybau. A szomszédos seregekkel 
teljesen elvesztett összeköttetést egy megfe-
lelőbb vonalon igyekeznek a cseh seregek új-
ból felvenni. 

Sil t e s t é a ü k 
Véget ért a kormányellenes sztrájk. — A szagedi 
polgármester belépett a nemzeti hadseregbe. 

Jelentettük annak idején, hogy a szegedi mun-
kásság egy része az ellenkormánnyal szentbe helyez-
kedett, mert annak összetételét nem találta eléggé 
demokratikusnak. A kormány által megvalósítani 
szándékolt programmot a munkásság is magáévá 
tette, de nem talált a kormán}' mágnás tagjainak 
személyében kellő biztositékot arra nézve, hogy a 
inu kétségtelenül domináló szociális és demokratikus 
törekvéseknek hivatott megvalósítói lehessenek. Az 
ezek szerint tulajdonképen inkább személyi és osz-
tályi jellegű ellentét a szegedi munkásság sztrájkjá-
hoz vezetett, mely az ellenkormány helyzetét ko-
molyabban nein befolyásolta  ugyan, de munkájára 
mégis zavarólag hatott. Most, mint megbízható for-
rásból értesülünk, a szegedi sztrájk veget ért és a 
munkásság újból felvette  a munkát. 

Az ellcnkormány lázasait dolgozik a rend meg-
teremtését és fenntartását  biztosító nemzeti hadsereg 
felállitásán. 

Horcy Miklós, volt ellentengernagy, a szegedi 
kormány hadügyminisztere az Uj Magyarországban 
felhívást  intézett a nemzethez, melyben a hadügy-
miniszter minden fegyverfogható  hazafit  felhív,  hogy 
most az utolsó percben a vörös terror leküzdésére 
és a törvényes rend és közbiztonság helyreállítására, 
segítsen egy nemzeti hadsereg megszervezésében. 
Minden 17 és 50 év közötti férfit  lelszólit a tobor-
zási hirdetmény, hogy juniug,21. és 25-ike között a 
toborzó-bizottságok előtt jelenjenek meg. Sz Cnként 
jelentkezőknek ugy gazdasági, mint anyagi szempont-
ból értékes előnyöket biztosit a hirdetmény. 

A hirdetmény megjelenése után az első jelent-
kező somogyi Szilveszter dr., szegedi polgármester 
volt, aki „Szeged népéhez" cimü kiáltványban adja 
ezt tudtul a lakosságnak. A kiáltvány utolsó sora 
igy hangzik: „A mai napon magam vettem kezembe 
Szeged ősi, szeplőtlen zászlóját és mint a hatóság 
feje,  beléptem a magyar nemzeti hadseregbe. Aki 
becsületes ember, követni fog!" 

A toborzó-felhivás  és a polgármester kiáltványa 
nagy hatást váltót ki a szegedi ós szegedvidéki nép-
ből, ugy, hogy egyre tömegesebben jelentkezuek ka-
tonai szolgálatra. 

A kormány az államtitkári állásokat véglegesen 
betöltötte. Az államtitkárok névsora a következő: 
Belügy: Korossy György, külügy BornemisszaGyula 
báró, hadügy: Gömbös Gyula, kcreskedeldinügy: 
Pá liy Dániel, népjólét: Bársony Elemér, közélelmu-
zés: Gemeinhardt Márton. 

A sséMely g&sda fceeeület@e 
Már Károlyi Mihály gróf  kormánya gyanúval 

árnyékolta be a székely zászlóaljakat. Élleulorradal-
mároknak tartották, akiktől az uralmukat féltették  és 
ezért, ahol csak lehetett és amiben csak lehetett, 
háttérbe szorították, mellőzték és nein gondoskodtak 
szükségleteikről. A vörösek uralma pedig üldözte és 
gyötörte a székely csapatokat, a vörös katonaság és 
a félrevezetett  nép pedig a felülről  adott rosz pél-
dát követve, állandóan ellenséges magatartást tanú-
sított a székelyekkel szemben. 

A Szatmárnémetiben megjelenő Szamos cimü lap 
most vezércikkben szolgáltat elégtételt a rutul meg-
bántott székely katonáknak, mikor a következőket 
irja: 

Ha egy szemernyit mélyebben beletekintünk az 
elmúlt hetek történetébe, azt fogjuk.látni,  — nem a vélet-
len szeszélye csupán — bogy Szatmár rablás, fosz-
togatás, gyilkolás áldozatai nélkül döccent ismét 
vissza a rend órájába. Nem lehet teljesen a véletlen 
számlájára irni. hogy innen nem hurcoltak el túszo-
kat, nem fosztogattak  éB nem Ítéltek halálra békés 
polgárokat. A véletlen szeszélyét az itt állomásozott 
székelység erősen megkorrigálta. 

A székelység és a székely katonaság nélkül ta-
lán Szatmár is Beregszász, Hajdúszoboszló, Debrecen 
és Sátoraljaújhely sorsára jutott volna. Itt is fosz-
togatott és rabolt volna a minden kényszerhatalmi 
szervtől szabadult csőcselék, innen is elhurcolták 
volna a békés polgárokat csak azért, mert polgárok 
voltak és nem proletárok. 

órt állott a székely katonaság Szatmár városánál 
és akkor is védte a várost a belső zavarokkal szem-
ben, mikor a határban állott a román katonaság. 

Szatmár nem fogja  elfelejteni  derék és gerinces 
fellépésüket,  józan mérsékletüket, amely a directori-
um mellett és ellen helyt állott mindenki élete is 
vagyona védelmire. 



ldal. C S I K I L P O K . ám. 
— Hamuig. Laborfalvi  Dr. László Zoltán egye-

temi tanársegéd és alsócsernátoni Domokos Karolin 
folyó  hó 19-én tartották eljegyzésüket Debrecenben. 

— Méhészeti előadások. Gál Imre erdélyrészi 
méhészeti felügyelő  vasárnap városunkba érkezik. 
Hétfőn  és kedden egész napon át a Csikvármegyei 
Méhész Egyesület csikszeredai telepén (Mikó-utca31.) 
előadásokat tart, melyre az egyesület elnöksége ez-
úton is meghívja a méhészet iránt érdeklődő közön-
séget. Gál Imre felügyelő  már a mait év őszén rend-
kívül érdekes előadásokat tartott a vármegyeházán. 
Közvetlen, változatos és mindig érdekfeszítő  előadása 
már akkor sok hivet szerzett a méhészetnek és kel-
lemes szórakozást nyújtott a hallgatóságnak. A ki-
váló szakférfiú  előadásai elé ezúttal meg nagyobb 
érdeklődéssel tekinthetünk, mert előadásai a teljesen 
felszerelt  és berendezett telepen szemlélhető bemu-
tatásokkal lesznek kapcsolatosak. Itt említjük meg, 
hogy szeptemberben az egyesület két hetes tanfolya-
mot tart a telepen, melynek előadója Fülei Endre, 
a telep állandó méhészmestere lesz, ki mellett az 
egyesület kiválóbb tagjai is fognak  előadásokat tartani. 

— A megbüntetett prédikátor. A 1—1919. évi 
janius 14-iki ítélettel Botár Gáspár róni. kath. lelkész 
egy évi börtönre ítéltetett, mert a szainosujvári 
római katholikus templomban tartott prédikáció-
jába tendenciózus jellegű, a román népet szidal-
mazó részletet vont bele. A felügyeleti  zóna pretorja: 
Letu őrnagy. 

— Kormányváltság Franciaországban. A Dácia 
írja: A fővárosban  tegnap az a hir terjedt el, hogy 
Clemenceau lemondott. A hírt eddig még nem erősí-
tették meg. Az Ádeverul jelenti: Jól értesült politi-
kai köreinkben egész határozottsággal beszélnek ar-
ról, hogy a Clemenceau-kormány visszavonul. Az uj 
kormány vezérei, Briand, Albert Thomas és Viviani 
lennének. A francia  kormány ezen három tagja kép-
viselné Franciaországot a békekonferencián.  Az Uni-
versul irja: A kormány egyik tagia a Clemenceau 
lemondásáról szóló hirrel kapcsolatban azt a kijelen-
tést tette, hogy abban az esetben, lia Olaszország 
még nehézségeket gördít a béke aláírása elé, a fran-
cia miniszterelnök biztosan lemond. 

— Bratiaon utaaása. Az Indrrpatrea jelenti: 
Bratianu miniszterelnöknek Parisba u való maradásá-
val kapcsolatosan a következőket közölhetjük: Ro-
mánia első békedelegátusa közölte, hogy ha Párisból 
elutazik anélkül, hogy x békeszerződést aláírná, ugy 
a Romániát érdeklő összes kérdések felől  a béketár-
gyalás az ő távollétében is dönteni fog. 

— A román vasutasok mozgósítása. A Prog-
res jelenti: A román nagy főhadiszállás  hirdetmé-
nyeket tett közzé, amelyekben az összes vasutak 
hivatalnokainak és munkásainak tudomására hozza, 
hogy ezentúl mozgósitottaknak tekintik őket. A 
munka bárminő megtagadását árulásnak fogják  tekin-
teni és a katonai büntető törvénykönyv háborús cik-
kelyei szerint fogják  büntetni. 

— Qarami Parisban. Zürichből jelentik, hogy 
a szövetséges hatalmak kormányai elhatározták, hogy 
a budapesti kommunista kormány delegátusait köz-
tük Garamit is, meghívják Párisba. A meghívás célja, 
hogy kikézbesitsék nekik a Magyarország uj határaira 
vonatkozó döntést, (tienasterea.) 

— Budapesten is baj van a pénzel. Egy Buda-
pestről hazakerült ur, annak jellemzésére, hogy milyen 
zavarok és bajok vannak Budapesten a pénzekkel, az 
alábbi epizódokat beszélte el: Egy úrinő megy a 
villamoson. Kétszáz koronással akarja kiliizetni a 
jegyet. Átadja a pénzt a kalauznak: Ez rámordul: 
— Nem tudja, hogy nem tudok visszaadni! Az úrinő 
szelíden válaszol: — Uát mondtam én, ho^y adjon 
vissza. Csak tartsa meg. Kétszász koronájába került 
a szakasz. Borbélynál 25 koronással akar űzetni a 
vendég. A borbély meglátja a pénzt, visszaretten attól, 
bogy vissza kell adni, azt mondja: — Köszönöm, ma 
ingyen borotválok. 

— A románok hadizsákmány a Magyarorszá-
gon. A bukaresti izbanda irja: Tudvalevő, hogy 
Duka földmivelésügyi  miniszter a liberális párt egyik 
értekezletén kijelentette, hogy a megszállók altal 
elhurcolt állatállományt, valamint a megsemmisített 
ipart nyugati határunk és a Tisza közti zónán esz-
közölt rekvirálások utján helyre fogják  állitani. A 
rekvirált dolgok már érkeznek is. Tegnap a fővárosba 
érkezett 150 waggon ipari és mezőgazdasági anyag. 
A fenti  zónáról összesen mintegy 10—1500 vasúti 
kocsirakományt fogunk  küldeni marhákkal és ipari 
anyagokkal. Naponta négy tehervonat fog  beérkezni. 

— „Ami sok, az mégis osak sok..." A Vestea 

I'elenti: Véletlen szerencse folytán  egy pár belgrádi 
ap birtokába jutottunk. Ebből nyilvánvaló, hogy t> 

szerbek hegemóniát akarnak a Balkánon. A jelenlegi 
háború következtében Szerbiából egy hatalmas állam 
lett és most már nem is elégszik meg a balkáni hege-
móniával. Erőszakosságaival egy uj háború veszélyeit 
idézte fel  Kelet-Európában. Hogy milyen határtalan 
a szerbek étvágya, élénken mutatja, hogy Trieszt, 
sőt Udínét is maguknak követelik, egészen Velencéig. 
Elakarják venni Temesvárt, Aradot, másfelől  a ma-
gyarokkal fenyegetőznek.  A bulgárokt 1 Widdint kí-
vánják egészen Szóüáig, egész Albániát, sőt még 
Szalonikit is. Ami sok, az mégis csak sok. 

— Rondőrkapitányból oigányprimás. Dévai 
tudósítónk irja: Hchuster Samu, Petrozsénynek derék 
rendőrkapitánya állás nélkül maradt. Mivel élni csak 
muszáj, elhatározta, hogy művészi hogcdüjátékát 
fogja  gyümölcsöztetni. A kitűnő rendőrkapitány ma-
vész folyó  hó 16-án Déván, a Kaszinó kávéházban 
tett kísérletet a Csámpai zenekarával. A kisérlet fé-
nyesen bevált, ami őt arra inspirálta, hogy zenekart 
szervezve körútra induljon. Értesülésünk szerint leg-
közelebb Piskl közönségét fogja  művészi játékával 
gyönyörködtetni. 

— A weimari nemzetgyűlés döntött. 
A Dácia irja: A bukaresti francia  parancsnok-
sághoz érkezett hir szerint a weimari nemzet-
gyűlés 243 szavazattal 101 ellenében elfogadta 
a békeszerződés feltételeit.  E hir szerint az uj 
német kormány csütörtökön fogja  Veraailles-
ban a szerződést aláírni. 

— Fürdői élet. A beállott meleg idok 
elevenné tették a zaiigödi és csíkszeredai für-
dőket. Mindkét fürdőt  naponként nagy szam-
ban keresik fel  városunkból. Z^ögöd fürdőt 
uemenak hideg, hanem nwleg fürdői  íb teázik 
kUlöiüsen keresetté. Minikét fürdő  ezenkívül 
keilemeH szórakozó hely is. ^ ^ ^ 

NYÍLT TÉR.*) 
Fia  l'ELMEZTETÉ8 

a szövetkezet  t.üzletrész  tulajdonosaihoz! 
Több  oldalról  tudomásomra  hozták,  Aogy 

azon birt terjesztik,  mintha Kovács  Jenő 
ügyvezető-igazgató  úrtól,  hírlapi  polémiám 
miatt, bocsánatot kértem  volna, továbbá 
elismertem  volna, hogy Dávid  Ignácz  ur 
ugrasztott  volna be a nyílt  levél  megira-

Kijelentem,  e hir a valósággal  merőben 
ellenkezik  s ezt az üzletrész  tulajdonosok 
megtévesztéséül  terjesztik. 

Továbbá  tudomásomra  hozták  azt is, 
hogy egyesek  nevemben a julius hó 6 
avagy 2l-re kitűzőit  közgyűlésre  az üzlet-
rész tulajdonosoktól  meghatalmazásokat 
kérnek,  hogy szavazati jogaikat  helyettük 
én gyakoroljam. 

Az összes üzletrész  tulajdonosok  tájé-
koztatása  végett  közlöm,  hogy senkinek 
ilyen megbízást  nem adtam,  sőt  ellenkező-
leg kivétel  nélkül  minden  egyes üzletrész 
tulajdonost  arra kérek,  hogy a közgyűlé-
sen ha csak lehet személyesen jelenjen 
meg s tárgyilagos  kritikám  meghallgatása 
után, legjobb belátása szerint gyakorolja 
szavazati jogát. 

Csíkszereda,  1919. junius hó 27. 
Balogh Géza, bankigazgató. 
ISTyiiatlcozat. 

Alulírott Daday Kálmán vasúti műszaki hivatal-
nok kijelentem, hogy Vizoli Veronka vasúti irodai 
kisugitőnő madéfalvi  lakostól 1919. évi április havá-
ban rajta elkövetett és teljesen valótlannak bizonyult 
sértésért, mely szerint irodatiókomból 600 korona 
elvételével gyanúsítottam meg és azért feljelentést 
is lettem, bocsánatot kérek s a bocsánatkérést a csik-
szeredai járásbíróságnál ellenem B. 1209—1919. sz. 
alatt hutóság előtti rágalmazás vétsége miatt neve-
zett által inditolt ügyben is a bíróság előtt szintén 
kijelentettem. 

Kelt Csíkszereda, 1919. évi junius hó 24-éu. 
Daday Kálmán, műszaki hivatalnok. 

I D O K : : 
mangalicza t e n y é s z k a n , 
c s ű r , tég la és c s e r é p . 

Felvilágosít Csiszer Imre Tnp:oĉ án. 
1—2 
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*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele-
lősséget a Szeik. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy minden szálloda és 

háztulajdonos köteles azonnal a megérkezéstől 
számítva legkésőbb 24 órán belül az állami 
hivatalnak (megyeháza) minden idegent aki 
szállodájában vagy lakásában megszáll, az 
utazási igazolvány bemutatása mellett írásban 
bejelenteni. 

Az ellen vétők a törvény szigora aztrint 
büntettetnek. 

Csíkszereda, 1919. juuius 21. 
A közbiztonsági hivatal. 

Sz. 7—1919. 
A „CMki Lapok" Tekintetes Szerkesztőségének. 

K^rem közzétenni b. újságjába a következő 
„FELHÍVÁS" T. 

Mindazon esik vármegyei áll. el. t»nitók, 
valamint az áll. polg. tiuiskola tanárai, akik 
tőlük nem függő  körülmények folytán  a román 
kormányzótanács 121/1919. rendeletében előirt 
hivatalos eBkii letételére való 7—1919 HZ. 
fölhívásomat  még n»m kapták kézhez, ez uton 
íb felszólittatnak,  hogy e felhívásomnak  az újság 
ban való megjelenésétől számított 8 nap alatt 
annál is inkább megjelenjenek hivatalomban 
— hivatalos eskü letételre — mert elleneset-
ben állásukról önként lemondottaknak fogom 
tekinteni. 

Csíkszereda, 1919. évi junius hó 25. 
Comanioiu Miklós, 

tanfelügyelő. 

Sz. 5421—1919. árv. 
Faeladási hirdetmény. 

Csikvármegye árvaszéke csikszent 
ni ár toni Becze Antal örököseinek tulaj 
donát képező Csikszentmárton község 
határában Sajhavas, Uzvölgy nevü erde 
jéhen 107 4 k. ho!d területen talál 
ha'ó összes kihasználásra alkalmas fenvö 
és bükkfa  állományá* Csikszentmárton 
községházánál 1919. évi julius 15-én 
délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen 
eladja. 

Az erdő a Czell-f̂ le  uzvölgyi gőz 
fűrésztől  2 kiíóméter távolságban vau. 
Vâ u'i állomás Csikszentsimon. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsönkinti bemérés szerint 5519 m8 

fenyőhaszonfát  és 9571 m" bükk rnü-
és tűzifát  tartalmaz. Az erdőhivatali fel-
vél ol 1913. évben eszközöltetett. 

Kikiáltási ár 350.000 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10*/o a, azaz 
35.000 korona. A kihasználási idő tar-
tama 3 év. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslési munkálatok Csik 
vármegye árvaszékénél a hivatalos órák 
alatt bötekinthetők. 

Csikvármegye árvaszéke ülése: 
Csíkszereda, 1919. junius hó 28-áu. 

Dr. Élthes Gyula, 
elnök. 

Hirdetmény-
Néhai Helwig G. János örökösei közhírré 

teszik, hogy a tulajdonukat képező 
„Csikszeredai Gyógyfürdőu-t 

üsHzep berendezéseivel együtt, valamint a kör-
uyi.iiő mintegy 8 k. holdnyi szántó és legelő 
ingatlanaikat 1919. évi julius hó 6. napjának ti. u. 
3 órájakor a helyszínén, vagy esetleg Csík-
szereda r. t. város tanácsházánál a városi árva-
szék közbejöttével megtartandó nyilvános ár-
verésen eladják. 

Kikiáltási ár 250.000 korona, mely vétel-
áron alól az ingatlanok eladatni nem fognak. 

Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 10°/«-át 
az árverés előtt bánatpénzül letenni. 

További részletes feltételek  az árverés nap-
ján tudhatók meg. 

Csíkszereda, 1919. évi junius hó 20. 
Az örökösök. 

10-1919. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Csil.ceobotfalva  község közbirtokos-
ság tulajdonát képező „Galambhalma" 
Gyrpecze felőlli  erdőrészben kiszáradt 
fönálló  mintegy 300 drb fenyőfa  folyó 
év julius hó 6-án délután 2 óra-
kor a Csobotfalvi  község házánál azon-
nali fizetés  mellett elárvereztetik. 

Kikiáltási ára 1500 korona. 
Az árverezni szándékozók a feltéte-

léket a csobotfalva  község közbirtokos-
ság elnökénél bármikor megtekinthetik. 

Csobotfalván,  1919. évi junius hó 24. 
Közbirtokosság elnöksége. 



25. Bzám. C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 
Alcsiki Mümalom és Villamosmü Részvénytársaság 

Csikszentmárton. 

Alapitásl tervezet és részvényalálrásl felhívás. 
Alulírottak „Alcsiki Mümalom ós Villamosmü 
Részvéoytarsaságu-cég alatt, Csikszentmár-
ton telephely részvénytársasagot alapítanak. 

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

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

b) az előbb körülírt múmalommal kapcso-
latosan létesült, világító és munkát átvivő vil-
lamosáramot termelő központ, valamiut Csik-
szentmárton és Csikcsekefalva  községek en-
gedélye alapján már létesített és üzemben levő 
villanyhálózat és ösbzqs tartozékainak meg-
szerzése é« üzemben tiiitá**; 

c) Mindazon anyagok és gyártmányuk vé-
tele es eladása, melyekkel a f.nuti  iparágak, 
üzemükkel kr.pcsolatosuu. reud;izi-riui foglal 
ko?ni t-zoktak. 

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

százezer) korona, mely 1000 darab «e.v»'iiként 
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 50u/0-át azon aláírási helynél, amelynél 
a jegyzés történt, készpénzben betizetni. 

A jegyzés alkalmával lefizetett  50°/o nyug-
tája részvény utalványul szolgál. A hátralékos 
50°/o 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 eszközö'né, az igaz-
gatóság jogosult a részvény-utalványt a befize-
tett összeg egyidejű megtüriása melleit sem-
misnek nyilvánítani és az alaptőkében ilymó-
don beállott hiányt uj jegyzés felvétele  utján 
pótolni; a késedelmes jegyző félnek  ilymódon 
elvesztett befizetései  n tartalékalap javára es 
nek. Késedelmes befizetés  ecetén Gn/u kamat 
térítendő. 

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

4. Az alaptőke túljegyzése esetén az ala-
pítók döDtenek a jegyzések e!-, vagy el neui 
fogadása  tárgyában, egyszerű szótöbbséggel, 
fi-jenként  számítva a szavazatokat. 

5. A részvény aláírás  határideje  191». 
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 össze fog  hivatni, az egyik 
Csíkszeredában megjelenő hetilap. 

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

Marosvásárhelyen,  az Agrár  Takarék 
pénztár Részvénytársaságnál, 

Csikszeredában, 
Oyergyószentmiklóson, 
Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen, 

az Agrár  Takarékpénztár  Részvénytársaság 
fíókintézetoinél  teljesitendők. 

A fentiek  alapján, mint alapilók f.-lhivjuk 
a t. közönséget részvények jegyzésére. 

Csikszentmárton, 1919. évi május hó lH-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,  Csikcsatószpg. 

10. Keller  István  gyógyszerész,  Csikszent-
márton. 

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

györgy. 
13. Tompos  János  földbirtokos,  Csikszent-

györgy. 
14. Túri  Zoltán  bankfőoök,  Csikszereda. 
15. Végh  István  József  müs/.uki  főtanácsos, 

Csikszereda. 

Ditró nagyközség elöljáróságától. 
Szára 1086 919 !j. 

Árlejtési hirdetmény. 
Ditró nagy község alattirt elöljáró-

sága képviselőtestületnek 1919. május 
1 -én hozott határozata és az t»z alapon 
kiküldött épitési bizottságának 1919. évi 
iuiiíuh hó 20-án kelt intézkedése aiap-
ján, — a községhclz és ösazc.s tartozó-
kainak átalakítani jttvirási munká'ului 
nak biztosítására árlejtést hirdet — és 
pedig: 

I. Bontás, föld,  kőmivea és elhelyező 
munkákra. 

II. Acs munkára. 
III. Cnm'pfed'}  éa bádogos munkára. 
IV. Padozatokra. 
V. Vasbeton éa rabitz munkára. 
VI. Árnyékszék borendezéHekre. 
VII. Asztalos és lakatos munkákra. 
VIII. üőzredönyökre. 
IX. Üveges munkákra. 
X. Szobafestő  munkákra. 
XI. Kályhák és tűzhelyekre. 
V"Meny?ők erró! nszal értesíttetnek, 

hogy a részletes terv és költségvetések 
vültimint az épitési teltélolek Jrddi Sán-
dornál Marosvásárhelyen (Kuliurpaioía 
jobb lépcső III. emelet 306 ajtó) tekint 
iiclők éa szerezhetők be ivenként 10 
korona árért. 

Ztn »j ín latok 1919. évi julius hó 
20 án délelőtt 8 óráig Ditró község 
elöljáróságánál adlmtok bt;. 

Az elöljáróság fentartja  magának 
azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül szabadon válufiZlliauso;!,  avagy 
a meg nem felelő  ajánlatok cselén az 
épiiést is clhalbszthaija, mely esetben 
pályázók semminemű költség megtérí-
tésre nem számíthatnak. 

Az elöljáróság. 
Ditró, 1919. évi junius hó 20-án. 

Kovács Kálmán, Csibi Alajos, 
jegyző. bíró. 

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

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhely! épitési anyagraktáraiból. 
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flYOMDÁSZTfllíUItÓflflK 
egy ügyes és értelmes fia,  aki egy 
pár középiskolát végzett felvétetik 

Vákár h. könyvnyomdájában, Csikszereda. 

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

2 - 2 

Zongora h a n g o l á s t és javítást 
elvállalok. Cim a kiadóhivatalban. 

2—3 

El a. d Ó Szentegyházasfaluban, 
özv. Ferentzv Andornénál 

egy teljes felszerelésű  s jó karban levő 
benzinmotor-gép •••••• 
egy gyapjufésülögéppel 

rgyütf.  Értekesni lehet ott helybon vagy 
Csíkszeredán. Mikó utca 31. sz. a. 

(Mihészgazdaság). 2—5 
Páiffy  Andráa csiksomlyói jegyzőnek, 

a csíkszeredai lécsordából, e hó 15-én 
e i ^ r e s a e t t 

egy darab 162 cai. magad, h a t éves 
sárga szőrű kancája, homlokán fe-
hér hold, nyakán „Cs. B." bélyeg és egy 
drb lVj éves, sárga szőrű, igen jól fej-
lett kanca csikója, nyakán „Cs. B.-

bélyeg, mindkettőnek a sörénye nyirott. 
Bárki, ki a lovak hollétét küldönc ut-
ján, telefonon  v gy táviratilag közli, 
megfelelő  jutalomban részesül. 

Csiksomlyó, 1919 évi junius hó 20. 
Páiffy  András, 

jegyző. 
Sz. 26 — 1919. 

Faeladási hirdetmény. 
A Küyénfalva  közbirtokosság eladja 

Kilyénfulva  község házánál 1919. évi 
julius hó 15-én delelött 9 órakor 
kezdődő árverésen a Ceik vármegye 
Kilyénfa!va  községe határában levő er-
dejében felkészített  és legnagyobb rész-
ben össze is szedett széldöntött fenyő-
fatömegét.  A eladás tárgyát képező 
fíitömeg,  hozzávetőleg 2500 m' fái  tesz 
ki, pontos mennyisége darabonkénti be-
mérése alapján kezelő erdőgondnokság 
által állapittatik meg. 

Kikiáltási ár m3 kint 40, azaz negyven 
korona, bánatpénz 10.000, azaz tízezer 
korona, kihasználási időtartam egy év 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alattiról képviselőjénél, 
továbbá a gyergyószentmiklósi járási 
erdőgondnokságnál rendelkezésre álla 
nak. 

Olyan ajáulatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek. Utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdr.se előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. 

A megajánlott összeg számokkal és 
betűkkel is kiírandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Kilyénfalva,  1919. évi junius hó 22. 
Kovács János, Gál Mihály, 

kb. elnök. kb. jegyző. 



4-lk oldal. 

Árverési hirdetmény. 
Vb. Jakab L. Gyula volt csíkszeredai 

kereskedő csődtömegének választmánya 
közhirré teszi, hogy a csődtömeghez 
tartozó s a zsögödi 657. sz. tljkvben A 
f  6—6 r. 2681., 2682. hrsz. alatt fekvő 
csikszeredai ház 100.000 korona kikiál-
tási áron és a zsögödi 657. sz. tljkvben 
A f  3. r. alatt foglalt  s a zsögödi köz-
birtokosság közösségében levő 1228 
• -ö l közhelybeli illetmény 100 korona 
kikiáltási áron 1919. évi julius hó 
13 án délelőtt 9 órakor dr. Gál 
József  csódtömeggondnok csikszeredai 
ügyvéd irodájában, 

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

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

A csekefalvi  1924. sz. tljkvben 1 r. 
2019. hrsz. alatti kert 406 Q-öl 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-án délelőtt 9 órakor. 

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

A csikszentkirályi 1930. sz. tljkvben 
A f  4607/2. hrsz. legelő, 4608/1. hrsz. 
kaszáló „Kormos" dűlőben, mely tago-
sitás folytán  4916. uj hrsz. alatt véte-
tett fel  s jelenleg erdei kaszáló 1 hold 
340 Q-öl területtel 500 korona kikiál-
tási áron a község házánál 1919. évi 
julius hó 27-én délelőtt 9 órakor 
nyilvános árverésen a legtöbbet igérő 
nek az árverési 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., 

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

csődválasztmányi tag. 
Merza Rezső s. k., 

csődválasztmányi tag. 

C S I K I L A P O K 
Keresek haszonbérbe 

egy külön álló 2—3 szobás 
lakást megfelelő  kerthelyiséggel 
Csíkszeredában vagy Taploczán 
közel a városhoz augusztus 1 ére. 

©m A 

25. lián» 

•7 _ „ rv/«fc  r n ke.v«#et hwzaált, kitűnő mi-
£ O n g v J " n<tségU, rövid, ketszeresen 

kereszthuros, valódi elefántcsont  billen-
tyűkkel, remek csöngő hanggal eladó 
K o v á c s A n t a l telekkönyvvezetőnél 
Csikaaentmártanban. — Ugyanott egy 

kiváló írók növeli álló zenemű-könyvtár 
is eladó egészben. 2 - 3 

Uj gépjavító- és szerelö-mühely I 
Van szerencsém a t. közönség tudomására hozni, hogy a Ganz-
féle  villamos cégtől kiléptem s Csíkszeredában a Miké utca 16. sz. a. 
(Szabó Ferenc ur házában) egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Géplakatos és gépjavitó műhelyt 
va-létesitettem, hol elvállalok minden e szakmába vágó munkát, 

lamint vízvezeték, síivatiyuk javítását, fürdőszoba  berendezés ké-
szítését ós mindennemű mechanikai munkát, a legszolidabb árak 
mellett. — Szíves pártfogásukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kürthy Lajos gépész és géplakatos 
Oellcsz©red.a, :MIilcó--u.tca 1©- e z á m alat t . 

í -

M E G H Í V Ó . 
Csíkszereda és Vidéke Tisztviselőinek Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete 

IH-ik évi rendes közgyűlését, 
Csíkszereda város tanácskozó-termében 1819. évi julius hó 6-án (vasárnap) 

délután 3 órától kezdődöleg ta r t j a meg. 
Erre a közgyűlésre a részvényeseket azzal a megjegyzéssel hívjuk meg, hogy amennyi-

ben a közgyűlés határozatképtelen lenne, a folytatólagos  közgyűlés az alapsz. 26. §.-a értel-
mében 1919. évi julius hó 21-én ugyanazon helyen és időben, a megjelenő részvé-
nyesek számára való tekintet nélkül meg lesz tartva. 

A közgyűlés tárgysorozata: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1918. évi üzleteredményről és mérlegről. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. Az igazgatóság éB felügyelő  bizottság felmentése. 
3. 11 igazgatósági és Felügyelő bizottsági tag választása. 
4. Esetleges Indítványok. 
(Saját személyén kivül egy tag, írásbeli meghatalmazással legfeljebb  2 más tagot kép-

viselhet.) 
Tagok száma: 696. Üzletrészek száma 2383. 
Jegyzett alaptőke: 1918. december 31-én 47 660 korona. 
Alapítási idő : 1915. október. 

Vagyon. 
-A-z lgrebzgratósdgr. 

Teher. 
Készpénz 
Áruk értéke . . . . 
Követelések folyószámlán 
Üzleti berendezések 
„Hangya" üzletrészek . 
Túlfizetés  a .Hangyánál" 

Veszteség. 
Személyzet fizetése: 

tiszteletdijak 1.600 — 
könyvelő 40O— 
pénztáros 2-200 — 
segédek 3600 — 
szolga 1.920 — 

Házbér . . . . 
Felszerelés és karbantartási költség 
Betegsegélyző járulék . . 
Irodaszerek és kisebb kiadások 
Italmérési illeték 
Felesleg 

45.292 92 
58.602-14 
2.65768 
2 093-12 
6 .300-

58.957— 

Jegyzett üzletrésztőke . 
Tartalékok: tartalékalap áthozat 

1917. évről 
tartalékalap 1918. évi szaporulat. 
vásárlási visszatéri téB . 

Tartozás idegen cégeknek 
Átmeneti tételek 
Felesleg 

47.66U — 
1.134-78 
1.282 19 

38.000-
69.91277 
11.560 — 
4.35312 

17390286 
f  2 & m t & mm © m i JKXI 

173.902 86 
Nyereség. 

9 .720-
2.000'— 

8 3 0 -
176-20 

4.237 27 
1 2 0 -

4.353 12 

Nyers felesleg  az árukon 21.43659 

21.436-59 
I G A Z G A T Ó S Á G : 

21.43659 

Nyomatott Vákár b. könyvnyomdájában, Csíkszeredában-

^Nag^iénl J 6 Q
t

Ő ; * * * S a n d o r ' <*r. Éltbe. Gyula, 
l íL ®!!; ; , ' K a j t 8 a J Ó Z 8 e f '  Na*y*«tvan, Dajbukát Jakab, Kovács Jenő-

valamint a Tényleg megle™ő^ felülvizsgáltuk  és a főkönyvvel, 
felállitottnak  tídáltuk! megegyezőnek s a törvény és alapszabályok értelmében 
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Cenzúrázva: Sublt Joas Fraela. 




