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í Előfizetési  á r : Egész évre 49 kor. (Külföldre80K) 
1 Félévre 24 kor. Negyedévre 12 kor. Egyes 81 ám 1K 
I Kéziratok nem a d a t n a k vissza, 
I Hi rde tés i d i jak a l e g o l c s ó b b a n számi t ta tnak 

Enyhül a magyar osztályharc. 
BukareBt, márc. 8. Az „Îndreptarea" jelenti 

Budapestről: Horthy megkezdette az uj kabi-
net erdekében a politikai audeneiákat. Kihall-
gatáson fogadta  Huszár Károly volt miniszter-
elnököt, Rakovszky Istvnnt, a képviselőház el-
nökét, Csernoch hercegprímást, Hitler, Rubi-
nok, Darvasi es Andrássy Qyula képviselőket, 
továbbá Miakits szociálista vezért. A hét folya 
mán valószínűleg elkészül az uj kormány listaja. 

A tótok között nagy meglepetést keltett, 
hogy egyik választókerületben a magyarbarát 
Bullitta Károlyt választották meg a prágai 
képviselőházba, akit annak idején a csehek 
kiűztek B aki jelenleg Budapesten tartózkodik. 
Még a csehbarát tót lapok is, mint a Szlo-
venszki és a Denik, ugy tüntetik fel  az esetet, 
mint a tót nép akaratának spontán megnyilat-
kozását. 

A „Népszava" legutóbbi számában egy 
szenzációs cikk jelent meg, amelyet a jelen-
legi szerkesztő irt. Többek között ezeket írja: 
Üdvözöljük a kormányzót. Mi szervezett mun-
kások kezünket nyujtjuk a ható&ág felé.  Azt 
bizonyítjuk ezzel, hogy a munkások és polgá-
rok között nincsen gyűlölség. Ugy látszik a 
cikk az osztályharc megszűnését akarja beha-
rangozni. A keresztény lapok nagy örömmel 
üdvözlik a szociálista hivatalos sajió cikkét. 

A Szózat maga jár elöl kijelentésével. 
Hangsúlyozza, hogy a kormányszerveknek nem 
szabad ügyeimen kívül hagyni a muakások 
azon nyilatkozatát, hogy ők a nemzeti ujjászer-
vezkedéB munkájában együtt akarnak dolgozni 
a többi párttal. 

Egy máBik lapban Haller közoktatásügyi 
miniszter a következőket irj a: 

A hadseregnek a nemzeti ujjászervezkedés 
eszközének kell lennie. Jövő hadseregünket 
nemcsak katonai kiképzésben, hanem megfelelő 
gazdasági és ipari nevelésben is kell, reszesi 
teni szolgálati idő alatt, hogy ezáltal a katonák 
szolgálatuk alatt már termelhessék a hiányzó 
élelmiszereket. 

Az Est egy érdekes gazdasági reformter-
vezetet közöl. Az Ötszáz hektáron felüli  bir 
tokokat ki kell sajátítani. A kisajátított terüle 
teket elsősorban a rokkant földmivesek  között, 
földmives  özvegyek és katonai árvák között 
kell szétosztani. 

Élelmezési kölosőn. 
Bécs, márc. 8. A budapesti angol élelme 

zési bizottság kepviselóje, Domaille kapitány 
kijelentette, hogy Anglia a szenvedő és szük-
séget látó ellenség részére nagy összegeket 
fog  kölcsönképpen rendelkezésre bocsátani, * 
melyből Magyarországra körülbelül másfélmillió 
font  ster>ing, azaz a mai értékben közel kétmil-
liárd korona fog  esni. Ezt az összeget a ma 
gyar Kormánynak élelmiszer és nyersanyag 
beszerzésere kell fordítania.  Az erre vonatkozo 
tárgyalasokat annak idején még Hoover kez-
dette meg és Domaille fejezte  be. 

Hivatalos jelentés. 
Bukarest, márc. 8. A főhadiszállás  jelenti: 

A kiürítés március másodika után is folytató-
dik. Március másodikán a román csapatok a 
Karcag—Dévaváuya, Qyoma, Kondoros, Dorog-
háza vonalon állottak. Hódmezővásárhely és 
Mezőtőr városainak átadása már a szövetséges 
bizottságok jelenlétében történt. A visszavonu-
lás közben Komor faln  környékén a Tisza 

mellett Kisvárdától 9 kilóméternyire északra a 
fehér  gárda katonái rálőttek a román őrségekre. 
B i v a 1 y h a 1 o ni (Balmazújvárostól tíz kiló-
méternyire kelet fele)  3 feli-r  gárdista át akart 
jönni Hortobágy-patak hídján, de a román őr-
ség visszaűzte őket. A patrulok jelentik, hogy 
Szállástól északra a m.igyar csapatok a bem-
leges zónán lévő Ibrany közsegbe behatoltak. 
Ezeket az incidenseket a budapesti katonai 
delegátus az antant-bizottság tudomására hozta. 

Keresztény kormány. 
Bukarest, márc. 8. Budapestről jelentik: 

Horthy folytatja  tárgyalásait a politikai férfi-
akkal. A kormányválság ínég nincs megoldva. 
A földinivelésugyi  miniszter kijelentette, hogy 
a kisgazdapártja minden körülmény között ma-
gának követeli a belügyminiszteri tárcát. A 
párt szilárdan el vau határozva, hogy a keresz-
tény blokkot fenn  fogja  tartani mindaddig, 
amig az alaptörvényeket a parlamentben meg-
vitatják és főleg  a nemzeti védelem törvényeii, 
az aírárreformot  és a békeszerződést el nem 
fogadják.  A miniszter megemlítette ezúttal a 
kormányzó abbeli szándékát-, bogy egjütt akar 
dolgozni a parlamenttel. A közoktatásügyi mi-
niszter kijelentébe a „Pesti Hírlap" tudósító-
jának, hogy a jövő miniszterelnök a negy fő-
párt valamelyik elnöke lesz. Valószínűleg en 
nek a hét elején össze is állítják a kormányt, 
amely a keresztény pártokra fog  támaszkodni. 

Lengyelország magya l uniót tervez. 
A Kenasterea Roui&ua írja: A lengyel lapuk k-.uiítl az utóbbi idő-

ben több Magyarországra vonatkozó cikk jelent meg. A krakkói „Nova 
Reforma"  ciinll Jap sajnálkozik Magyarország tizoinoru sorsa Teleit. 
Karolyit követte az esztelen séghou es bebehurgyaságban méltó utódja. 
Kuu Be Ifi  ér bandája. Kzatan pedig NVuilly betutözto Magyaróra tag 
eiomoru sornál. 

Ks állapot ncra lehet LeugyelorsaAgra oezve kjjzümliü:*. Lengyel-
or*ságnak nioceeo bz»bad kijarója a leogorhoz éts kUlüoi>»en n föld-
közi tengertől van nagyon elaárva, ahova a hozta mindig liarâlsagos 
Magyarországon át küuuyea kijuthatott voIuh Kiumcu át. Lengyelor-
szágnak gaadasági okokból szllknége van arra, hogy direkt ÖsezekiH-
(elese legyen Magyarországgal. 

Kzzel kapcsolatban a magyar sajtó U olyan értelemb-n ir, hogy 
a történelmi alapon is baratságban élt két ország közült küziis hntar-
nak kell lennie. — Amig Leugyelorsang orosz fennhatóság  alatt volt, 
Magyarországnak 6Íkorlllt volt klvinnle, hogy a monarchia egy vasút-
hálózatot építsen Lengyelország halárához Rnnek a hajdani stratégiai 
Toualnak ma gazdasági érdeket kuli szolgálnia. — Szllkséges, bogy a 
lengyelek és magyarok köiütt unió jöjjön léire. 

Előfizetőinkhez. 
Az erdélyi  sajtó a nvomasztó drágaság 

és rohamosan emelkedő  árak  hatása alatt 
negyedévenként  kénytelen  oz előfizetési 
árakat  emelni. A Csiki  Lapok előfí/.etési 
árát, bár n m szívesen  tessz,ük,  mi is kény-
telenek  vagyunk  lolyő  évi április hó 1-től 
felemelni  mert ellenkező  esetben lapunkat 
fenntartani  képtelenek  vagyunk.  Hang-
sulyoz7.uk  azonban, hogy ez a felemelés 
koranttem  áll  ar nvban az újságpapír,  fes-
ték  és munkabér  árának  rohamos emelke-
désével. 

.Főcélunk  ezentúl  is a székelység  és kul-
túrájának  védelme,  melyért  évtizedek  óta 
küzdünk  s melyet e nehéz páratlanul  súlyos 
időkben  cserben nem hagyunk. 

Létünket  és fennmaradásunkat  eddig  is 
a megértő  és támogató  nagy közönség  biz-
tosította.  E támogatás  nélkül  egy percig 
sem élhetünk. 

Uj  előűzetési  áraink  a következők: 
Egy évre 48 korona. 
Félévre  24 korona 
Negyedévre  12 korona. 

A ,CSIKI  LAPOKa 

tltrlteurtőtigt  it  kiadóhivatala. 

— Tárgya l ják a magyar békét . Lyon, márc. 8. 
.Nitti visszatért Olaszországba. Millerand mégmludlg 
nem mehetett vissza Angliába, de valószínű, hogy a 
jíivú hót végén u]ra Londonban lesz a tárgyalások 
folytatása  végett. Ez alkalommal a külügyi bizottság 
folytatja  üléseit a külügyminisztériumok tanácsával 
együtt és el fogja  készíteni a török béke végleges 
föltételeit  és a Magyarországot illető kérdések álta-
lános megtárgyalásával foglalkozik.  A török béke 
tervezetét márc. 22-én lógják átnyújtani a török de-
legációnak. 

Rablógyilkosság Gyergyóalfaluban. 
Kolyó évi február  20-án Szárhegy határában, az 

alfalvi  nt mentén — alig 30 lépésnyi távolságra az 
úttól — egy szénával letakart nullát találtak. Mind-
járt első pillanatban megállapítható volt, hogy gyil-
kos kéz ölte meg. Fejen, arcán és nyakán hatalmas 
fejszevágás  nyomai tátongtak, ami annyira eltorzí-
totta, hogy egyáltalában felismerhető  :>em volt. 

Beszállították Szárhegy község házához, ahol dr. 
Színi k. orvosnak a mély vágásokba behatolt széna-
por, piszkos vérfoltok  eltávolítása után sikerült a 
iuillát némileg felismerhetővé  tenui. Eközben a hire 
a szomszéd községekben elterjedt. A nép százával 
ment s mindenki találgatózott: vájjon ki lehet? Szini 
orvus megállapította, hogy a gyilkosság nem a meg-
találási helyen, sőt nem is a közelben történt, mert 
a jeli k u/.t mutálják, liogy a hulla már néhány na-
pos s meggyilkolva s vére elvétele után szállították 
a helyszínére. 

Harmadnap ismerték fel  a holttest alfalvi  szem-
lélői Eranosz Bogdán alfalvi  születésü, 28 éves ko-
lozsvári lakost. Alfaluban  lakó édesanyja s János 
nevü öccse is kimentek s tényleg azonosnak találták 
a már éppen egy hét óta hazulról hir nélkül eltűnt 
Bogdánnal. 

A holttest kilétének megállapítása után a ditrói 
rouiáLi csendőrség rögtön a tettesnek nyomozására 
indult. Minier (tábor alúilvi jegyző vette kezébe a 
gyilkosok clőkTÍtésének vezetését. Páratlan ügyes-
ségének s élénk megtigyeló képességének köszönhető 
az. hogy u szülői házhoz hazaszállított áldozat rava-
talánál inát- a kutatás első perceiben sikerült nyakon 
csípni a gyilkost: Eranosz Jánost, a meggyilkolt Bog-
dán 22 éves testvéröccsét. 

,. líaiu, Kain ' Öcséd vére bosszúért kiált fel  hoz-
zám "' Mondja az tlr az ó-szövetség testvérgyilkos-
sának. Kain irigységből ütötte agyon öccsét, Eranosz 
János pénzéért ölte meg bátyját. 

A rablógyilkosság a gyilkos vallomása szerint a 
következőképen folyt  le: Bogdán egy vaggon bnzát 
és kukoricát szállított Alfalu  lakossága részére, öccse 
segítségével 14-én és 15-én a szállítmány nagy részét 
eladták. A pénzt ű igdán szedte össze és magánál 
tartotta. János tudva, hogy bátyjánál nagyobb összeg 
vun, 15-én délelőtt elhztározta, hogy agyönUtl és ki-
rabolja. Hogy tervét megvalósíthassa, nevelő atyját 
átküldöttc Újfaluba  azzal az ürügygyei, hogy ott 
cserépraktárukat feltörték.  Anyja az üzletben volt el-
foglalva.  Ebéd után a két fiu  hátrament a csűrbe, 
hogy uz üres zsákokat megszámolják. Amint Bogdi 
lehajolt a zsákok után, Jáaos a már előkészített fej-
szével fejbevágta,  majd összesett nyöszörgő testvéré-
nek arcát és nyakát összevagdalta. Az ütő-erekből 
magasra kilövellő vért az áldozat letépett ruháival 
fogta  fel.  Mikor már elvérzett, a holttestet derekán 
átölelve, bedobta az üres odorba, szénával letakarta. 
Később még búzás zsákokkal megnyomtatta. A csür-
padlón elfolyt  vérfoltokat  felmosta  és szénaporral 
meg cementtel behintette. 

Bátyja ruháiból mintegy 53.000 koronát rabolt 
el. A véres ruhákat petróleummal leöntözve a kemen-
cében elégette. 

Alig 15 perc múlva anyjok hátra ment, de már 
csak kisebb fiát  találta, amint a csűrből — gonosz 
munkája elvégzése után — kijött. Anyja kérdésére 
azt felelte,  hogy bátyja elment leszámolni vevőihez. 
Bogdi este nuin tért haza. Keresték. Nem találták. 
Jani azt mondta, a pénzzel biztosan megszökött, vagy 
valahol meg is halhatott. 

János 18 án atyját Szebenbe, anyját Marosvásár-
helyre küldte bevásárlásra, hogy szülei távollétében 
a hullát hazulról elszállíthassa. 19-én este 8 óra ntán 
feltette  bátyja holttestét egy szánbakra s kiszállította 
a fennt  emiitett helyre azzal a gondolattal, hogy ott 
a farkasok  széttépik és igy a gyilkost nem keresi 
senki. — A meggyilkolt Bogdánt most fiatal  özvegye 
s három apró árvája siratja. 

Kráuosz Jánost a csendőrség anyjával együtt, 
fairé  szintén gyanú háramlik, átadta a bniatól román 
kir. törvényszéknek. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Majláth püspök városunkban. Oróf 

Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök váro-
sunkba érkezett az iskolák meglátogatására 
A pQspök öt-hat napig tartózkodik városunkban. 

— AB esres bankók kavarodása. Ez 
ideig az ezres bankó volt a legjobb pénz a 
bankók között Lelketlen üzérek és hiszékeny 
emberek gondoltak egyet és halált mondottak 
a ropogós ezresekre. Senkinek sem kell, el 
sem fogadják,  vissza sem adnak belőle. Rjgebb 
a módnak volt a jele, moBt éhen halhat mel-
lette az ember. A lehetetlen helyzeten most 
a román kormányzó tanács pénzügyi ressort 
jának egy rendelete óhajt segiteni, melyben 
kimondja a felülbélyegzett  ezresek éa tízezre-
sek kötelező elfogadását.  Aki ezt nem teszi 
megbüntetik. Ez mind szép, de írott malaszt 
marad, mert igy sem kell senkinek. Egyszo 
rüen azt mondják, hogy nincs miből vissza-
adni, vagy hamis a lebélyegyés. A jó bélyeg-
zésről is azt mondják, hogy ros-z s hiába vizs-
gálják nagyitó üvegen, mégis csak rossz lesz 
a pénz. A rendelet ugyanis kifejezetten  nem 
mondja — bár ez önként értetődik — hozy 
a hamis lebélyegzésü ezres is elfogadandó.  Ha 
pedig a rendelet a nagy mennyiségű hamis 
lebélyegzésü ezreseket kivonja a forgalomból, 
akkor valami más módot-kell kitalálni, mert 
a gazdasági élet már is csődöt mondott. Talán 
azzal lehetne jelentékenyen segiteni, ha a köz-
pénztárak, melyek a megvizsgálásra fel  vannak 
jogositva, saját bélyegzőikkel is ellátnák az 
ezreseket s igy azok bónitását biztosítanák. 
Egyszerű mód s mégis nagy segitség volna. 
A közpénztáraknál azonban meg kell jegyez-
nünk, hogy rengeteg állítólag hamis lebélyeg-
zésü ezres forog  s azokat a közpénztárak ki-
fizetésekre  is akadálytalanul használják fel 
Igy csak a közönség szenved a lehetetlen és 
tarthatatlan állapotok miatt. A mult hét leg-
jobb élce az volt Csíkszeredában, hogy : „K d-
ves Barátom I Nem lennél szíves egy ezerest 
felváltani?" 

— Visszaszállították az értékeket. Az 
1918 őszén elszállított allampínztári és egyéb 
ériékeket a román hatóságok Budapestről Ko-
lozsvárra és onnan most Peter Árpad állam 
pénztári főtanácsos  Csíkszeredára visszasza!-
litotta. Az értékek csütörtökön érkeztek meg 

— Ami Fáynak faj.  Dr. Fáy József  szé-
kelyudvarhelyi kepviseló a bukaresti parlament-
ben a székelyek nevében nagy beszedet mon-
dott, melynek súlyos kitételeivel több magyar 
képviselő nem ért egyet B ezért Fayt az „Uj 
Vllág'-ban erősen támadják Megüli apitjak, 
hogy soha Székelyföldön  nem járt, nem resen 
Pestmegyeból vetődött ide, segédfogaira  i sincs 
a székelyekről, azok gondolatvilágáról stb. A 
pártnak, melynek névében beszélt, nem is tagja 
A párt nevében Truppéi Győző beszelt, akinek 
azonban szintén keves köze lehet a székelyek-
hez. Amint a székely mondja, ó Bem idevalósi 
B igen messziről beszél. 

— Halálozások, özv. 8zentkato!nai Cseh 
Vilinosné ezül. Noszíopi Körmendi Mária mur-
ciua 9-én 66 éves korában Csikszentmártonon 
elhunyt. TemetéBe március 11-en d. u. 3 óra-
kor Csikszentmártonon a családi sírboltban 
ment végbe. Halálat fiai  Cseh Isiván munkás 
biztosító pénztári igazgató és dr. Cseh Sándor 
bankigazgató, valamint kiterjedt rokonság gy á-
szolja. 

— Márton József  egyháztanácsos és kép 
viselótestületi tng, március 8-án, 72 éves ko 
rában Kozmádon meghalt. Halálát neje Boara 
Anna és leáoya Potovszky Lá-zlóné, valamint 
kiterjedt rokonBág gyászolja. 

— Küszöbön a korona b a n k j e g y e k kioserélóse. 
Popovlcl Mihály ideiglenes pénzügyminiszter és a 
Román Nemzeti Bank között tárgyalások folynak  n 
lebélyegzett korona bankjegyeknek leire leendő becse-
rélése tárgyában. Mivel az Amerikában e célra ren-
delt bankjegyek nemcsak hogy nem érkeztek meg, 
hanem előreláthatólag augusztus előtt nem ls fognak 
megérkezni, viszont a valutarendezés égetően sürgős, 
a Nemzeti Bank Párisból rendelt több mint 2 milli-
árd lei bankjegyet, melyek a napokban megérkeznek 
B ezzel kapcsolatban a korona becserélésének egy 
ujabb megoldási terve merült fel.  A terv az, hogy a 
beszolgáltatandó koronák ellen járó lei összegnek 
felét  kifizetik  leibaukjegyekben, a másik feléről  p -dig 
a közönség bonokat kap. Ilyenformán  a 2 milliárd 
lel bankjegy fedezné  a szükségletet. A beváltási 
arányról (vagyis, hogy hány koronáért adnak egy 
lelt) míg nincs szó. A tárgyalások előrehaladott 

stádiumban folynak  s lehet, hogy rövidesen — ha 
jól, ha rosszul, vége lesz a kettős valuta okozta 
mizériáknak. 

— E g y tüzká roau l t felsegitése,  Lapunk leg»^^' 
számában hírt adtunk arról, hogy Zsögödön Rit.l fntal  csikszeredal 
pónzügyigaigatóságl irodatl.it minden '"K0" ( U körön? " n d e n 
A terhes culádu irodaigazgaté kára mintegy 80 000 korona 
anyagi aegitség nélkül az elemi csapá. Ié>fenürü84t  tettó t0okre- A 
társadalom azonban megérti segítségére lehet és oem ketelkeauna, 
hogy a tehetnek segltO kezet nyujtnak neki. önkéntes adományokat 
lapunk kiadóhivatala 1« elfogad. 

— Műkedvelői e lőadás Cş ikmindssen ţen A 
csikmind szenti mükedvelO ifjúság  Wéger Ferenc kéator-t.nHÍ. ve .e 
tése, betanítása és rendelése mellett február  hí14-énrendkívül nagy 
sikerrel adta elö a .Kintornás calád'-ot. A ótékon^Clu elOadá.oQ 
résztvelt a kö.ség és vidéke Intelligenciája teljes M?™™»1-
adás oly nagy sikert ért el, hogy azt februar  2J-en közkívánatra meg 
kellett Ismételni. A két elöada" bevétele 32X7  korona vcţ,, «olţbM 
1U00 korona a barangalap, 100 kor. a községháza ala jajára JutoU. 
A cslkmlndszentl mükedvelfl  Ifjúságot  ellsmeres lile l a . elért alkarért, 
melynek igen n gy ré.ze Wéger Ferenc kántor tanítót Illeti ki fárad 
Ságot nem sajnálvi, a darab rendezését, a sze epek beosztását és be-
tanítását nagy buzgalommal vége.te. 

— Liszt kiosztás. Fejenként minden családtag kapi 6 klgr. 
és pedig 1 klgram Unom lisztet 1 4 kor. 20 f,  1-6 klgrain « » « » • " • ' 
h 2 K  20 f  é . 3 5 klgr. kenyérllsztet á 1 koron» árb.,, Ne m é l t ó » t ^ 
sanak Csíkszeredára gondolni, mert ezt a . " , . 
Va>utasok Kogya.ztásl ezövetkezelében mérik s lalán Itt i» a vasuia 
eokuak, de nikllnk kenvúrlisztet már régóla unm mérnek semmit, 
rflzfllisztet  azonban 8 K 50 f,  finomat  10 ko.onai-rt, cukrot pedig 26 
koronáért. Hl a vasutasoktól nem sajnáljuk. m..rt rnegérd .m ik. ele 
bizony ránk is elferne,  ha például a rsUszeredal kozt i smlse Ok Fo-
gyasztási Szövetkezete, mely mabolnap nem mer semmit, aaua mar 
valamit, ugy bárki más, ceak adna elfogadható  áron. 

— V i l l a n y v i l á g í t á s u n k . KzelOti pár héttel kellemetlen 
hlr Járta be a várost, u 1. a villanytelep üzemvezetősége szerint tel-
jesen kifogyott  az ot.ij és még a brasul kOolajüoomilu gyár is kény-
telen volt IHemét t..-zlln -tni szintén olajhiány miatt De a város agi-
lis vezetőségének „..ciiiit fáradtságot,  utánjárást, költségét nem kí-
mélve, annyi olajat boszereznl, hogy ogyelfire  nem vagyunk kitéve 
annak, hogy sítétségben legyünk kénytelenek botorkálni ebben a po-
csolyás hóolvad.iában, s í t ujabban reggelig égnek a kórlek, holott 
Krdély legtöbb városában éjiéikor raiir vak sötétség borul az utcára. 

— Csikvármegye subpre fek t j e  h iva ta losan 
közli: Párisból érkezett hivatalos távirat által érte-
sülünk, hogy a békekonferencia  Besurábiára vonat-
kozó jogúinkat véglegesen elismerte és e területnek 
országunkhoz való csatolását szentesítette. Szíves-
kedjenek e szerencsés eredményt az összes rendel-
kezésére álló eszközökkel és módokkal a közönség 
tudomására hozni, hogy a magasztos határozat a 
legszélesebb körökben lelkesedéssel ünnepeltessék. 
1920/39. Prés. szám. Belügy, államtitkár dr. Chirtop. 

— Agyonütötte a fa.  Gyergyószentuiik-
lósról jelentik: Blénesi György jómódú székely 
gazdár, gyergyószentmiklosi lakost erdei munka 
közben egy fa  agyonütötte. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Március havi teendők a méhesben. 

E houap a természet ébredésének s a rnehuk 
eiéntcebb életenek kezdete. Időjárásunk t-ze-
sxelyessege ugyan minduntalan beleszól és 
megálljt, parancsol méhuinkneíí, de az élet 
mégis csak győzedelmeskedik s a méhek járása 
lassan-lassan megeléukiil. 

A vérhasban szenvedő család tiszta kaptár-
ba, tiszta lépitmenyre áttelepítendő és langyos 
mezzel bepermetezendő, hogy magahoz térjen. 
A hasmenésben elpusztult csalad építményét 
es lakásat langyos gyenge lúggal mossuk ki 
és azután újból hasznalat alá vehetjük. 

Anyátlan családot más gyenge családdal 
egyesítsünk. Egyesítésnél mindig az anyátlan 
családot rakjuk az anyáshoz és pedig reggel, 
vagy estefele.  Az egyesítendő csalad mézürebe 
rakjuk az anyátlant. A födódeBzkat  anny.ra 
széthuzzuk, hogy egy méh a testével átfér-
hessen. Az anyátlan törzs 12 óra alatt levonul 
az anyáthoz és szép rendben egyesül. 

Az élelemhiányban szenvedő családot langyos 
mézesvizzel megpermetezzük, hogy magához 
térjen ós adunk neki elegendő lépesmézet, vagy 
üa az uincB pergete;tet, kevés vizzel felhígítva 
és lépekbe töltögetve. Ha mézzel nem rendel-
kezünk, higitotc cukoroidattal kell etoinünk. 
Az etetésnél nagyon vigyázzunk, hogy a mézet 
ne csepegtessük el, nurt eitzel rabiasra inge-
reljük a méheket. Mivel az időjárás még hideg, 
a fianitás  pedig egyre nagyobb arányú lesz, a 
kupi ár meleg'-u tartandó, bő élelem és viz 
biztosítandó. Kezdjük meg a méhek virágpor-
pótló liszt etetését. Egy napos helyre kiállított 
üres kaptárba tepylink egy nyitott skatulyába 
biunapirosra pörkölt kukorica, vagy rúzs lisz-
tet és néhány csepp mézzel a méheket csalo-
gassuk oda. A penészes és hibás lépekot a 
kaptárból cseréljük ki jókkal ós a fenékdesz 
kát állandóan tartsuk tisztáo. Ha a fészek  kö 
zepén heresejtes lép volna, szintén cseréljük ki. 

A méhcsaládok vásárlásának ideje itt van 
Ha közeli méhesből veszünk méhet móe a 
kiröpülés előtt, ha távolabbról, a tisztulás után 
szállítsuk Vigyázzunk, hogy jó anyával biró, 
jó népességű es elég mézzel rendelkező csalá-
dokat vásároljunk. Elég népes a család ha 5 
leputcát betölt. Jó anyával bír, ha elegendő 
zártsorú munkásflasltása  van. Elegendő méz<-
VM, ha a téli fészek  felső  sorába legalább 8 

egész keret mézzel rendelkezik Szállításnál 
« í v e l j ü n k a csomagolásra. Ha szekéren szállít-
juk a lépek a tengellyel párhuzamos iranyban 
áljának, ha vasúton, akkor a haladás iranyával. 
Kaptáraknái a röpplyukakra sodronyszovetet 
szegezzünk, kasoknak az alját ritka vászonnal 
lekötjük. A kasokat kúpjával lefelé  fordítva, 
szalma közzé csomagoljuk. 

A hó végén megkezdjük az első tavaszi 
átvizsgálást. Figyelmünk ezúttal kiterjed: a. 
az anya minőségére, b) a mézkószlet mennyi-
ségére, c) a fiasitás  kiterjedésére. Jó az anya, 
ha elegendő zártsorú fiasitása  van. Észrevéte-
leinket pontosan jegyezzük fel,  nagy hasznát 
vesszük később. Az anya naponkint már 3—400 
petét is rak, a család rohamosan fejlődik.  Ha 
a mézkészlete fogytáu  van, etess'lk a fent  leirt 
módon. 

Az itatót napos helyen, a méhes közelében 
állítjuk fel.  Figyeljük meg és jegyezzük fel  a 
fontosabb  mézelő növények virágzása kezdetét. 
Vessünk mézeld magokat, ültessünk mézelő 
fákat.  Javítsuk a méhlegelőt. 

Csíkszereda, 1920. évi március hó. 
Csomor Aladár, 

oki. méhész. 

NYÍLT TÉR.*) 
Mindazoknak, kik drága feleségein  elhunyta felett 

érzett mély fájdalmamat  részvétükkel enyhíteni Igye-
keztek, ezúton mondok hálás köszöneiot. 

Csiktaploczán, 1920. évi március hó 11-én. 
Ba r t a l i s Ágost . 

Üzletáthelyezés. 
Értesítem a t. vevőinket, hogy Rzeszraktá-

runkat 1920. évi április hó 1-én Városháza-
utca 4. szám alatti (régi postaépületbe) lévő 
volt  szeszraktár  helyiségbe helyezzük át, a 
hol sz^s;:raktárunkat még sörraktárral is ki fog-
juk bővíteni. 

Szíves pártfogást  továbbra is kérve, kiváló 
tisztelettel: 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
Csíkszereda r. t. város szesz- és szeszes-

1 2 italok nagykereskedésének üzletvezetője. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lősséget a Szerk. és Kiadó. 

A román katonai paranosnokság rendeletére 
kösöljük: 

A M C G. hivatalos jelentése, 1920- évi február  ló 26- és 27-ére. 
A magas tanács által meghatározott vonalra, 

vagyis a Tiszától keletre a magyar terület ki-
ürítése lévén folyamatba,  fedező  csapataink 
folyó  hó 24-én elhagyták a Tiszát. Február hó 
25-én este csapataink Berezel, Rakaraaz, Cser-
pcs, Madaras, Kunhegves, Püspöki, Sajol, Rá-
kóczi, Földvár vonalon voltak. A kiürítés tovább 
folyik  akadálytalanul. 

Hivata'os jelentós február  hó 26. és 27-éról. 
A magyar terület kiürítését a Tisza keleti ré-
szén akadálytalanul hajtották végre. Február 
26 án este csapataink Baj, Varju'apoatanya, 
Nagyrakonya, Kondokin, Kenderes, Ocsod, Kun-
szentmárton vonalon voltak. 

Csiksíeredí r . t. íáros tanácsa városi lakáshivalal. 
Lak.*hiv. szám. 12—1920. 

Hirdetmény. 
A kormányzótanács elnöki osztályának és Erdély 

katonai főparancsnokságának  egvüttes rendelkezése 
értelmében Csíkszereda város területén levő össze* 
Ukások felett.  — akár lakottak legvcnrk, akár nem — 
kizárólag a városi luká.-hivatiil rendelkezik. 

Ennélfogva  felhívatnak  a város öss/.us hiztulai-
donosai és főbérlői,  hogy az általuk lakott vagy al-
bérletbe kiadott lakásukat u lafcáshivntalhoz  8 nap 
alatt jelentsék be. 

Lakások, vagy egyes lakhelyiségek csak a városi 
lakashívatal utalványa alapján adhatók ki. Ha vala-
mely főbérlő,  vagy albérlő lakását elhagyja, a ház-
tulajdonos, illetve a főbérlő  köteles a változást 24 
óra alatt bejelenteni. 

Aki ezen rendelkozésnek nem tesz eleget, vagy 
hamis adatokat vall be, 500 koronáig terjedhető pénz-
bírsággal sujtatik. 

Ugy a bejelentésre, mint az időközi változások 
eszközlésére alkalmas iirlapok Vákár papirkereskedé-
sében kaphatók. 

Felvilágosításokat a lakáshivatal minden közna-
pon délelőtt 10—12-lg nyúj t . 

Csíkszereda, 1920. évi márolus hó 11-én. 
Oatkuereda r. t. véros lakáshlraUla. 



11. uám. C S I K I L A P O K 8-ik oldal. 

Egy asztalosmester bármily e szak 
mába vágó munkát keres. Meghívásra 
házhoz is elmegy. — Cim a kiadób .n. 

4 HP. jó karban levő cséplőgép 
garnitura eladó. Cim a kiadóbuu. 
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Gyári munkások részére é l e l m e z őt 
keres, lehetőleg özvegy asszonyt, u 
Csíkszeredai Bútorgyár Részvénytár-
saság, Csíkszeredában. 

Eladó másfél  éves symen-
= táli bika. özv. Mihály Ferenc-
nénél, Csíkszeredán. s_a 

Hirdetmény. 
A helybeli 16 vadászezred husszükségletének 

fedezésére,  lolyó iló 15-éu uz ezred laktanyájában 
nvilvános, árverést tar t zárt ajánlatokkal. Képviselet 
kizárva. Árverezni szándékozók az érték 10 százalé-
kát mint bánatpénzt fogják  a National Baac érték-
papírjaiban letenni. Egyéb feltételek  ez ezred gazda-
sági hivatalánál megtekinthetők. (Laktanya). 

Comandantul lteg. 16 Vânători: 
L t -Colone l (ss) Efs ted iade . 

REGATUL ROM A NIKI 
POLITIA DE STAT MIERCUREA-CIUC. 

No. 291—1920. 

Hirdetmény. 
A központi rendőr igazgatóság 858—1920. számú 

rendeletére közhírré teszem, hogy mindazon városi 
lakos, ki 1914. előtt kérésükre a városbau illetőséget 
nein szereztek, valamint mindazon tisztviselők, kik a 
hűségeskü letételét megtagadták és születésnél fogva 
a városunkba illetőséggel m m bírnak, f.  évi április 
hó 1-én kötelesek a városból az illetőségi helyre 
átköltözködni. — Kivételt képezuek: 

1. Azon volt tisztviselők, kik már beigazolták 
elfogadható  módon, hogy a városbau szakadatlanul 
15 éve laknak és ingatlan vagyonnal rendelkeznek, 
ellenben az illetőségi helyén nem ós nincs semmi 
hozzátartozój uk. 

2. Azok, kik a kormányzó tanácstól már eddig 
huzaniosaub időre tartózkodási engedelyt nyertek. 

Ezen rendelet ellen felebbezésnek  helye nincs 
és a rendőrség senkivel nem is bocsátkozik Lárgya-
lasokba. Ez ellen vétőkkel szemben szigorú büntetés-
alkalmazása mellett az érvényben levő tolonc szabály 
fog  alkalmaztatni. 

Miercurea-Ciuc, la 11 Martie 1920. 
J . Pop , rendőrségi főnök. 

REGATUL ROMÂNIEI 
POLITIA DE STAT MlEKCUREA-CIIii.'. 

No. 288—1920. 
Hirdetmény. 

Az utóbbi időben előfordult,  hogy egyesek nagy-
ban űzik az 1000 és 1; 000 koronás bankjegyekkel 
való üzérkedést és az elterjesztett hamis rémhírek 
következtében sok könnyelműen gondolkozó egyé-
nektől a nagyobb bankjegyeket csak bizonyos száza-
lék levonásával váltják fel  aprópénzzel. 

Közérdek, hogy ezen pénz spekuláció egyszer és 
mindenkorra megszűnjön, miért is felhivatik  a polgár-
nág. hogy a hatóságokat ez irányban tett Intézkedé-
s e i k b e n hathatósan támogassa és bármilyen tudomá-
sára jutott pénz spekulációt a rendőrségnél haladék-
talanul jelentsék be, hogy kellő időben a szigorú 
intézkedések megtétessenek. 

Miercurea-Ciuc. le 10 Mnrtie 1920. 
Şeful  politiei: J . P o p . 

1—10 Szám: 260—1920. mj. 
HIRDETMÉNY. 

Közhírré teszem, hogy a magánjavak pénz-
tára a Csikvármegye területén fekvő  földbir-
tokokra éa házakra, a becsérték fele  részéig, 
de későbbi rendelkezésig 20000 koronánál nem 
nagyobb összegű kölcsönöket ad 5°/o kamat ós 
elBÓ helyen való télekkönyi bekebelezés mellett. 

A becsérték rendszerint az állami adó ösz-
szeg alapján, avagy egyes esetekben a fél 
költségén eszköszlendó becslés utján állapitta-
tik meg. 

Kik kölcsönt óhajtanak igénybe venni, ez 
iránti kérésüket a lekötni szándékolt ingatlan 
kataszteri birtok-iv kivonatával és a vonatkozó 
telekkönyv hiteles másolatával felszerelve  a 
hivatalos órák alatt beadhatják hozzám. 

Csikvármegyei magánjavak igazgatósága 
Csíkszereda, 1920. március hó 9. 

Dr. Gaál Endre, 
lgaagató. 

Sz. 204 1920. Borszék k ö . s é g jegyzője . 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai üagosztin Antal 

örökösei tulajdonát képező, dilrói 5564. sz. tikvben 
foglalt  és Borszék község területén fekvő  faházas 
telek nyilvános elárverezését Csikvármegj-o árynszéke 
1788—1920. sz. rendeletével engedélyezte. 

Az árverést f.  évi márc ius hó" 27-én dé le lő t t 
10 ó r ak o r Borszék község házánál fogom  meg-
tartani 

Kikiáltási ár 8000 kor., a7.;,z nyolcezer korona, 
mely összegnek 10 százaléka az órv -rés megkezdése 
előtt árverezni szándékozók áh.ul bánulpénzül le-
teendő. 

Bővebb felvilágosítások  a hivatalos órák alatt, 
alóllrottnál beszerezhetők. 

Borszék, 1920. március hó 4-én. 
üzen tpá iy Sânilor s. k., 

k -jző, közgvám. 

A gyergyószontrniklósi Já rásb í róság 
Pk. 2836—1919. szám. 1—3 

HIRDETMÉNY. 
A gyergyósztíntmiklósi járásbíróság közhírré 

teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: 
„Utáuvételi kisérvéuy, melyet agyorgyószentniiklósi 
vasúti árupénztá'- (iy.'rgyószentiuiklóson 1018. évi 
október 23-áu 903. sorozat, 97.55. sorszám alatt, 8280 
korona után vételi összegről állított ki", megsemmi-
sítése iránt az eljárást Sclimídt János kereskedő 
gyergyonz^ntmiklosi lakós kérelmére folyamatba 
tette. Ennélfogva  felhívja  az említett okirat birtoko-
sát, hogy a jelen hirdetménynek a Oazota Oiiciala-
hau történt harmadszori beiktatását követő naptól 
számított egy év alatt az okiratot a hiróságnftl  mu-
tassa be, mert ellenkező esetben s bíróság azt a jel-
zett határidő letelte után a folyamodó  ujabb kérel-
mére semmisnek fogja  nyilvánítani. 

Oyergvószentmiklós, 1920. évi jauuár hó 16-án. 
K a r d a s. k , jbiró. 

Hirdetmény. 
A uiiioit TiiiUĂ'i közsv^í -.o-j 

közhírré teszi, hogy tt község tuiajdio 
nát képező 2 drb 4 éves, luihiz-ts foiy-
tán kiselejtezett tenyeszbika 1920. 
március 18-án düitilúir, 9 órakor 
körjegyzői iiodán, nyilvános szóbeli ár-
veresen elfogja  adni. 

Közelebbi feHeiek-k  a körjegyzői 
hivatalban nit g'udha óí. 

Tudnád, 1920. március 8. 
Ferencz András, Szekely Lajos, 

k. biró. körjegyző. 
Sz. 2092—919 

hl. 

Hirdetmény. 
Ö/v Balázs B »la-nö állatorvos neje. 

lakott Gyergyösaea'.mik.'óson, időközben 
ismeretlen helyre ktfl  özöti. 

Felköretik, hogy a saját órdekében 
tartózkodási helyet és iakas elmer 
Csikváraiegye alispáni hivatalával kő 
zölni szíveskedjék 

Csíkszeredán, 1920. évi március 1 •'•n 
Dr. Urdea sk., 

2 -3 subprefect. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai Ipartestület saját há-

zában levő korlátlan italméréBsel biró 
vendéglője részére 1920 évi április hó 
15-óvel tlresedésb n jövő kim é r ő i 
állásra pály^atoí. hirdet. 

Pályázati feltételek  naponta az ipar-
testület elnöka^gi-nél megtudhatók. 

Palyázaii határidő 1920. évi ápri-
lis hó 10. Később érkező ajánlatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Csikszereda, 1920. évi március hó 
11-én. 

Biró József, 
1—4 Ipartestületi elnök. 

Meghívás. 
A „Hangya" a magyar gazdaszövetség fogyasz-

tási éitékesitő szövetkezete kötelékébe tartozó Bor-
szék és vidéke ..Hangya" fogyasztási  és értékesítő 
szövetkezet 1920. évi m á j u s hó 16-án dé lu t án 4 
ó rak o r a községházáná l 

évi rendes közgyűlést 
tait, melyre a tagok nz alapszabályok 23. g-a értel-
mében meghívatnak. Ha pedig a tagok kellő számban 
meg nem jelennének, ugy nz uia'ib közgyűlés május 
hó 23 án lesz megtartva, mely tekintet nélkül a cse-
kély számú megjelentekre határozatképes lesz 

NAPIREND: 
1. Mull évi üzleteredményről szóló jelentések 

tárgviilása. 2 Zárszámadások megvizsgálása és fel-
mentvény ni"gadása 3. Mérleg megállapítása. 4. 
Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazga-
tóság kiegészítése. 6 Felügyelő-bizottság választása. 
7. Netaláui indítványok. 

1919. év december 31-én a tagok száma 222, űz-
letrészs.nek száma pedig 478 volt; az év folyamán 
belépett — t-,ig — üzletrésszel, kilépett 6 tag 7 üz-
letiésszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált évi mér-
leg a holthelyiségben kifüggesztetelt  és mindenki 
által megtekinthető. 

Kelt Borszék, 191H december hó 31-én. 
Az igazgatóság. 

Borszék és vidéke „HANGYA" 
fogyasztási  és é r t ékes í tő szövetkezet . 

E l a d ó C-ikvi.i'do'thlván egy kőház, 
mely 4 szoba, konyhü, 2 kamra, 2 
pincéből áll, továbbá gyümölcsfával 
bísfásitoíi  udvar, gazdasági épületek 
és italmérési engedély. — Cim a 
kiadóhiv&t&ibun. i_8 

Sz. 19—19í0. 

Árverési hirdetmény. 
A l'sikszópvi'i Szentháromság S. Egyesület tu-

lajdonát képező Barackos és Ugra nevü helyek ha-
szonbérbeadásn céljából —a beérkezett ntóajánlatok 
folytán  — Szépviz községben, az Olvasókör helyisé-
geiben, 19-iO. évi márc ius hó 21 én délután 2 órára 
nyilvános szóbeli árverést tűzök ki. 

Az árverési feltételek  nálam bármikor megte-
kinthetők. 

Szépviz, 1920. március 9-én. 

1—2 
Dr. Fejér István, 

e. elnök. 
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AGRÁR Takarékpénztári Részvényeket | 
darabonként 550 koronáért vásárolja az S 

Erdélyrészi Váltóüzlet Részvénytársaság, Marosvásárhelyt. §j 
( .A-gráír t a l c a r ó l r é p - í i l e t . ) 

Brassó Műszaki és szerkesztőmérnöki iroda Fekete u. 22. 
ipari műhelyek, gépgyárak és ipartelepek tervezésére és berendezésére 
azonnali és későbbi JTTIISES: 

gépipari, lakatos, kovács es asztalos műhelyberendezéseket 
fa-  és fémmegmunkáló  szerszámgépeket, tábori tűzhelyeket, t r a n s m i s s i ó k a t , 
stabil és félstabil  g ő z g é p e k e t , g á z - , b e n z i n - és elektromotorokat stb., stb. 

f  iirészgyári, börgyári, gyertyagyári, szappangyári, gyapotgyári stb. berendezéseket 
írásbeli avagy szóbeli árajánlatok, méret, állapot és legutolsó ár megjelölésével a 

2v£*Cisza}sl l r o d á / b a cimẑ ndók. B r a s s ó , F e l c e t e - i a t c a 2 2 . 
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4-lk oldal. C S Í K I l a p o k 11. Hám. 
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Rendel naponta délután 2—6 óráig. T 
Csíkszereda, Mikó-utoa 84. aaám. 94. aaam. ^ 
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Olcsó árak, szép tiszta munka. 
Női- és férfiruhák,  szövetek, sely-
mek, osipkék, függönyök  stb. fes 
tését, valamint vegytisztitását, 
továbbá gallérok, kézelők és 
mindenféle  fehérnemüek  mosá-
sát és vasalását elvállalja a 

Marosvásárhelyi Kristály Gó'zinosóoár 
és vegytisztító intézet. 2-3 

Felvételi hely és kepviselet: 
T ^ I S S ü T S-Á^TIDOíe, 

divatáru üzletében, Csíkszereda. 

Van szerencsém a nagyérdemű 
ség szíves tudomására hozni, hogy Csík-
szeredában, Apaffl  M -utca 36. sz. a. 
már 30 éve fenálló  és jó hírnévnek ör-
vendő a s z t a l o s m ű h e l y e t 
atyám elhalálozása után átvettem es azon 
az alapon, mint 2—4 

ÉPÜLET- ÉS BÚTOR 
ASZTALOS MŰHELYET 

tovább vezetem. Elvállalok a Bzakmába 
vágó mindennemű munkát ízlésesen és 
a legszolidabb áron. — Tisztelettel: 

FILÚ ÁRPÁD, épület- és bútorasztalos. 

Újonnan átalakított mümalmom 
ban elvállalok bárminemű 10 

(aABOMA KIÖRLÉSÉT. 
Készítek kenyér , finom-

lisztet és grizt. — Az őrlések 
pontosan és gyorsan eszközöltetnek. 

PAPP KÁROLY, 
Első Osikszeredai henger-mümalom tulajdonosa. 

H 
a 

1 SZESZ ÉS SZESZESITAL f* 
g KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! j* 

Csíkszereda r. t. város Mikó-utoa 22. BZ. JJ 
alatt szeaa éa szeszesitalok nagyban ós 

^ kiosinybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . 

állandóan raktáron tart : c g 

]jg szavatolt 96°-os baráti szeszt, valamint 
ţ ţ rum, cognac, szilvórium, boraeprö és 
ţ ţ mindennemű likőr faleket. 
ţ j ţ Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 

gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 

2 minőségben pedig a legmesszebbmenő lgé- * 
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt 

J j j fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

^ Szántó Ernő üzletvezető, 
tf Oalkaaereda, Mikó-utoa 22. szám. 

»—52 

Fedező mén! 
Kováts Gergely Csikverebesen, saját tenyész-
tési! 4 éves barna lípioz&i fajta  ménjével 
egészséges kancákat fedeztet.  — Fedeztetés 
dija 300 korona és egy véka zab. Másodszori 

fedeztetéB  díjtalan. 

Figyelem I Egy modern félfedelü 
kocsi eladó. — Kocsifényezéseket 
elvállal Bájer Fereno koosigyártó 
Csíkszereda, Gimnázium-utca 23. sz. 

i-a 

4—1920. jk. szám. 

A Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság 
a z i e i© , é v i ü z l e t é i r ő l 

XL-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
OyergyósBentmikloson, 1020. évi március hó 21-én délután 4 óratói kezdődoleg, 
az intezeti helyiségben tartja meg, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

TAxg-jroo r ozat: 
1. Elnöki megnyitás. , , r x . . , , . 
2. A szavazati jogok igazolásának számbavételére három tagu bizottság kinevezése. 
3. Ha a közgyűlés határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére ket tagnak megválasztása. 
4. Igazgatósági jelentés az 1919-ikl Ualetóvről. zárszámla, nyeremény felosztáB  és 

javaslatok előterjesztése. 
5. Felügyelő-bizottság jelentése. 
6. A felmentvény  megadása. 
Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyűlés határozatképességéhez logalább 400 részvény kép-

viselete és 20 részvényes személyes jelenléte kivántatik. A szavazati jog személyesen vagy ket tanú által 
aláirt meghatalmazással ellátott megbízott által gyakorolható, kinek azonban részvényesnek kell lennie 
Ily meghatalmazást csak távollevő vagv meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Ennélfogva  a t. r é szvényesek értesíttetnek, hogy szavazatuk gyakorolhatása végett „igazoló 
Jegy"-ilket a törzskönyv 1919. december 31-iki kivonat szerint — részvénybemutatás nélktll, a közgytllési 
megelőző három napon, a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre felkért  felílgyelő-blzottsá^tól  átvehetik. 

Gyergyószentmiklós, 1920. évi február  hó 25 én. 
^ . z l@razgratósá,g-. 

VAOYON-MÉBLEO-BZÁMLA. 
Tartozik. Követel. 
P8. I 

könyv 
l»PÍ« 

V A G Y O N Koronu fill. 

96 
94 1.6 

115 
97 
8:1 

103 
104 
114 
201 

Pénztárkészlet 
Váltó-tárca . 
Kötvény-tárca 
Jelzálog-tárca 
Folyószámla . . . 
Folyószámla társintézeteknél 
Hadikölcsön lombard-számla 
Intézeti ház . . 
Értékpapír-szám la 
Beruházásbau 

51960 
516750 

19977 
433058 

1203548 
1051386 
1050561 
211176 
172174 

600 

63 
10 

30 
53 
94 

10 

lí " 4711192 60 

Kfl-
lfönyv 
lapja TEHER Korona fill 

108 111 ;; 600000 — f. 

109 

54 

Részvénytőke 
Első tartalékalap: 
a) kezelés alatt . 210410 25 
b) önnek 1919. évi 
4°/« kamata 841641 jl 218826 66 

Második tartalékalap: 
32:122 -

85 I 
69 :| 

117 no i! 
62 j 
61 i! 

a) kezelés alatt 
b) ennek 1919. évi 
4•;„ kamata 

Jótékonycél (Arva-
ház-alap) a) 4 drb. 

100 K n. é. Magy. 
Konv. ny. . . 

b) kezelés alatt . 
c) crnek 1919. évi 
4°/0 kamata 

Betétek és tőkésített kamatok 
Fel nem vett osztalék 
Átmeneti tótelek . . 
Tovább adott hadik. lomb. sz. 
10% tökekamnt és járadékadó 
Nvereménv-egyenleg: 

áthozat 1918. évről 125Ü) 
ez év nyereség 70663 41 

1202-as 

562 -
4865-20 

194 61 

3M6I4 88 

81 56.1 
3371890 49 

20004 — 
35000 

349C11 -
5S35 05 

70788 i=71_ 
4711192' 60 

Qyergyószentmiklóson, 1919. évi december hó 31-én. 
CBiky Jenő a. k., Lázár Gyula B. k, 

h. igazgató. főkönyvelő. 
Ezen vagyon mérleg-számlát a kereskedelmi törvény Bzabályai szerint a fő-  és segédkönyvek-

kel összehasonlítottuk és mindenben helyesnek é3 megegyezőnek találtuk. 
Gyergyószentmiklóson, 1920 évi január hó 12 én. 

Orei Dexse 1 . 1 , Dr- Miilósy Viilor s. I ,  Lázár iános s. l , Dr. Dobrioán Antal s. I,  Görög Joactim s. t . szeüenF Gerö 1 1 , 
1« "K ig. <ag. lg. Mg elDök lg. üjf  i„, ug. 

U i i r Gero s. l , Drmánczy Jeromos 1 . 1 , Ágoston Ágoston s. I , Dr. Nagy Laios s. t , 
lg- »g lg- lag. ig tag. i»,. 

Mihály József s. k., Kopacz Lukács a. k., Lázár Viktor a. k., Kopacz Béla a. k. fb.  Ug. fb  elnök. fb.  tag. fb.  tag 

rr 
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Nyomatott Vákftr  könyvnyomdájában, CaíkBzeredáb̂  

Jó karban levő 
cséplőgarniturákat, fűkaszálókat, 
aratógépeket, vetőgépeket és más 
gépeket keresünk megvételre 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Se ps i sze n tgy ö rgy. 2 - 3 

Gawrat: Comatota. 




