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Irredentizmus. 
Csíkszereda, április 2 

A Kolozsváron megjelenő „Keleti Ujsag" 
vabarnapi száma .Kik csinálják az irredeui.u" 
címmel egy igen figyelemreméltó  vezető cikket 
közöl, melynek a szekelységet is közelről érintő 
részét az alábbiakban szószerint közöljük: 

Magyarország tragikus sorsa intő példa min-
den komoly államférfi  számáré. Példa arra: 
hogyan lehet egy kormányzásban végzet s bal-
lépeseket tenni. Es mi ugy érezzük, hogy eze-
ket ideje mar az erdélyi románság vezetői 
előtt kidomborítani, mert ők — akik a múlt-
ban átmentek egy hosszú politikai iskolán, hí-
vatva voinának dűlőre vinni az erdélyi magyar-
ság ügyét. Egyik fél  számára sem lehet kívá-
natos, hogy álarcoson álljunk izemben egy-
massal és letagadjunk tenyeker, amelyeknek 
létezése kétségbevonhatatlan. 

Nyilvánvaló, hogy erdélyben irredenta van-
Éa ep ilyen nyilvánvaló, hogy azt most sem 
„kizárólag az irredentisták," hunéin hibás in-
tézkedések és éretlen tisztviselők „egyéni 
akciói" szítjuk. S az irredentának a leszerelése 
a románságnak mindenképen, a ra.'.gyarsagnak 
azonban csak akkor erdeke, ha fájának  gaz-
dasági és kulturális é lee , egyedeinek boidonu 
lasa az uj ker> t ik között bizfOMtva  lesz. Mert 
ha százszor aláírják is a bekeszerződest, ha 
százszor eiismeri is a magyarság azt i bizo-
nyos közjogi alapot — ez » form  ilumus n m 
jelent sokat. Amilyen oktalannak tartunk mi 
minden irredenta törekvést egy aliatnba-j, a 
mellnek mindoii li i egyforin'-in  sz.tbad — ép 
olyan lehetetennek kell tarununk a lelkek 
leszerelését és a békés termeié munka felvé-
telét, ha elzárják a gazdasági jóiét és az egyéni 
szabadság egyen ő feltételeit  a kisebbségek 
elől. Mi nem kételkedünk azoknak az osziato-
bégéb^n, akik elkötelezték magukat a nemzeti-
ségi egyenjogúság mellett, mert nem nihejük, 

"hogy másfel  óv alatt elfeledt.  k volna egesz 
pontikui multjukat es elnyomottakból elnyo-
mókká akarnának lenni. 

Nekik meg kell érteniök, hogy a becsüle-
tes magyar sajtó mindaddig nem hirdetheii: 
kovácsoljátok ekévé a kardokat és a szuro-
nyokat szőlőkéssó, — amig a másik táborban 
túlharsogja a gyűlölködők kiabálása az ő jó-
zan beszedüket. 

Nem hihetjük, hogy ók, akik egy eloten 
keresetül harcoltak népünk szabadságaért, most 
tort kivánnak ülni a győzelem asztalanál és 
helyeselnének egy olyan politikát, amely előbb 
utóbb Magyarország sorsára juttatná hazájukat. 
De ha igaz, akkor szavak helyett tényeket sze-
retnénk már látni. A magyarság dolgozni sze-
retne, de hogyan tegye ezt, amikor nem tudja, 
mit hoz szamára a holnap. Ebben a bizonyta-
lanságban apró, felelőtlen  busáktól örök rette 
gesben napról-napra uj megszégyenítések kö-
zepette minden kósza remhir érett talajra talál. 
Igy sem tárgyalni, sem dolgozni nem lehet. A 
magyarság igazi vezetői igenis várják az órát, 
amikor népüket felébreszthetik  dermedt tétlen-
ségéből. De ennek az órának az eljövetele a 
románság vezetőitől függ.  Csapjanak le erelyes 
kézzel azokra, akik meg mindig a mu't rég 
begyógyult sebeit mutogatják es most kegyet-
len bosszút állanak értük. Ne tűrjék, hogy az 
ó — elhisszük — becsületes éB józan szándé-
kaikat jelentéktelen és műveletlen emberek 
meghiúsítsák. Becsületes fenntartások  nélküli 

politikára van most szükeég s csak annak aj 
kezébe adjauak hat.i.m.it, a-.i cini akar v.-le, j 
nem p. dig vi.-szaélni. Ks kérdezzék meg végre | 
a románság vt.zetói a magyarság igazi veze- j 
tóit, engedjek, hogy ók es sajtójuk eiinonütias-' 
sak bajaiukat es sérelmeinket — őszintén es 
igazán. Nagy dolog a szó, mert országokat 
dönthet rotnb-i, ha elfojtjuk  ŰS vilagokat tud 
épueni, ha szabadon törhet fel  a szivekből. 

• = Aequith első beszede. Az angoi alsó-
háziján A;quitti volt miniszterelnök megválasz-
tása ota msó izb 'U szolalt fel  és nagy beszed-
heti tamadta a kormány és a szövetségesek 
külpolitikáját, mellyel egész Európát es Ázsia 
egy jo részét rettenetes nyomorba, szenvedesbe 
es pusztulasoa döntőnek. Ez a dolog anuai 
i-ulyosabb megiteles alá esik, mert ezeket a 
hibakat mar a haboru megszűnése után követ-
tek el. A történelem me^ fogj.;  allapít ni, ami 
egyébkent mir most is szemet szúr, hogy az 
ellenségeskedések megszűnése óta a szövetsé-
gesek kapkodó, határozatlan rovidiato, gyüiö-
1 ibol írauyiioti po itikaju nagyobb romboiant 
ts pusztítást vitt veghez az emberi civilizáció-
ban. mint a riegy es Hi éve tartó iiaí/oru. A 
súlyos felelósse^ből  igen nagy rész nz angol 
kormányt terheli. L oyd George válaszában ki 
jelentette, ho^y o elieue vanoiyan poluikanak, 
mely Németországot tönkre akarna tenui az 
a!tal, hogy erőszakkal vegyenek oiyan kártérí-
tést, meiyet nem bir eiviselní, de e mel.ett 
azonban szüksr-gesuek tartja, hogy Franciaor 
szag és Belgium az eipuszdtott \ idekekert 
megfelelő  kárpótlást kapjanak. Hogyha Néiuet-
orszagnak köicsonre vau szükségé, kérje azt 
a heiyrealiita-i bizottságnál, mely mar a .szo-
vetsegesek érdeLeben id kedvezően fogja  azt 
elintézni. 

Miért lett Horthy magyar kormányzó. 
Jorga cikke a helyzetről.—Mayyaroraiag szerepe. 

Bukarest, március 26. A Neamul Romanesc 
közii Jorga vezercikket Horthyról es Magyar-
ország helyzeteiéi: 

Horthy nem azért lett Magyarország kor-, 
máuyzoja — írja Jorga — mtrt valami n.igy 
politikai, vagy aliamlerfiui  tehetseget rejtene 
magaban, haüem mert ebben a b:>biioni zűr-
zavarban, melyet Karolyiek es Kun Beinek 
ldeziek elő, ő egyedül kep-.iseite Magyarorszá-
gon az egyseget, és az eróc fehér  gáidajaval, 
amellyel iielyreullitotta a rendet. 

igaz ugyan, hogy sokan vannak, akik benne 
egy halaiáboi fültámadt  Hunyady Jánost látnak, 
aki Magyarország egysegéért fog  küzdeni. Má-
sok azt hidzik, hogy ma Horthy képviseli Ma-
gyarországot és hogy egész Magyarorszag Horthy 
kezében van, amely fölött  az ő erős nemzeti 
erzese uralkodik. 

Ez nem feial  meg egészen a valóságnak, 
mert Honhynak nincsen semmiféle  politikai 
pozíciója, őt csak az emelte uralomra, hogy a 
végső romlás szelén szervezni tudott egy had-
sereget, amelyet minduyájan tiszteltek és a 
mellyel a keresztényszociálizmus pajzsa alatt, 
megalkothatta parlamentjet is. 

Horthytól várja az ország a királyság vissza-
állítását, ő tehát csak átmeneti ember, aki — 
mihelyt az ország a rendes kerékvágásba zök-
ken — eltűnik a politikai élet szinteréről. 
Horthy tehát nem Magyarország Jorga szerint, 

ha Magyarország nemzeti állam lehet, esetleg 
meg azon turioináuyok elvesztésével is, ame-
lyek különböző faji  összetétele folytán  az állam 
testén mindig a rossz hust képezték, Magyar-
ország — mint hajdan — meg nagy Bzerepet 
játszhat a világon. Ekkor szomszédjai — a 
mely k bizony még ma is respektálják — meg 
fogják  szerelni. 

A Bécs-felé  huzó politikusok, akik Magyar-
ország ilyen kialakulását ma is gátolják, soha-
sem tölthetik be ezt a szerepet. És Magyar-
ország néhány tisztánlátó politikusának agyá-
ban ez a szerep maris kialakulófélben  van. 
Hogyha ezt HÍ kerül a nemzet öntudatába át-
venni, visszaadnának a világnak egy népet, a 
melyre a ulugnak régóta szüksége van. 

A magyar béke. 
A magyar béke ügyéről nap nap után érkező 

ellentmondó hírek azt bizonyítják, hogy az 
antant hatalmak sajtója, leszámitva egy két 
•fgo  ajei lapot, nem viseltetik jó indu-
lat. I Magyaror.-zag iránt s kész arra is, hogy 
•••-t'j-zí ttnelv mioösitsen oyna tárgyalásokat, 
melyek még meg em kezdődtek. Igy tegnapra 
Parisból ar;ól jött hir, hogy a magyar béke-
delegáció március 30-án tudni fogja  a végle-
ges valasz% mára pedig mar itt van hágai 
forrásból  a cáfolat:  a végleges döntés a ma-
gyar kérdésb-.-n eltolódik arra az időre, midőn 
Nuu vis.-zaiüi'het es kifejtheti  a szövetséges 
Olaszország álláspontját. Becsi hir is amellett 
szol, hogy a döntés csak április közepe táján 
várható. 

lsmerHtes olvasóközönségünk előtt, hogy 
korábbi táviratok sz-rinr. a legfőbb  tanács áp-
rilis el.sö felében  San-Remoba (Olaszország) 
szándékozik át;eni székhelyét s igy nincs ki-
zarva, hogy Páris és London utáu olasz földön 
mondjak ki Magyarország sorsáról a végleges 
döntést. 

A legfőbb  tanács munkájában a húsvéti 
ünnepek miatt szünet áll be s ezt Apponyi 
Albert arra haszualja fel,  hogy Budapestre 
urazik s jelentést tesz a kormánynak a béke-
tárgyalások eddigi állásáról. Ez a magyarázata 
annak a külföldi  lapok nyomán már korábban 
közölt hiruek, bogy Apponyi visszatér Buda-
pestre. 

A magyar kormány és a szociálisták kö-
zött fennálló  jelenlegi viszonyra élénk fényt 
vet Miikics volt államtitkár igen kedvező nyi-
latkozata, mely határozott cáfolata  mindannak, 
amit a párt volt vezetői és az erdélyi rosszin-
dulatú sajló szélteben-hosszában kolportálnak. 

Apponyi Bécsben. 
Bécs, március 30. Apponyi Albert gróf,  a 

magyar békedelegáció vezetője, ma Londonból 
kíséretével Becsbe érkezett. Apponyi a Magyar 
Házban szállott meg és egy napi pihenő után 
tovább utazik Budapestre. 

Nitti oéljaL 
Az Independance Roumaine szerint Nitti 

olasz miniszterelnök a magyar békeszerződés 
megvitatásánál magyar-barát érzelmeket nyil-
vánított. A lap azzal vádolja meg Nittit, hogy 
az olasz-jugoszláv konfliktus  miatt tâmogaţja 
a magyarokat, akiket igy akar felhasználni  a 
jugoszlávok ellen. — A miniszterelnököt arra 
figyelmezteti,  hogy Magyarország támogatása 
kétélű fegyver,  amely esetleg oda la vág, 
ahova nem ls akar. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Olvasóinknak  boldog  húsvéti  ünne-

peket kivánunk. 
— A húsvét i liszt A szomszéd városokban csak-

nem kivétel nélkül Húsvétra külön lisztadagokat 
osztottak ki. Mi kenyérlisztet már hónapok óta, finom 
lisztet is régen kaptánk. £zideig nem hallottuk, hogy 
Húsvétra itt is lisztkiosztás lenne. A lakosságnak 
égető szüksége van elsősorban kenyérlisztrc. Most 
következnek a legnehezebb hónapok. A városok és 
vármegye ellátásáról már most kellene gondoskodni, 
mert a későbbi hónupokbau előreláthatólag sokkal 
nehezebb és drágább lesz. 

— A föld  ára Csíkban. Néhai Kosza András 
kiskora örökösei nyilt árverésen eladták egv 389 
négyszögöl, tehát nem egészen egynegyed hold ki-
terjedései kaszálójukat Karczfalváu.  A kaszálót mint 
legtöbbet igérő Gidró István Ignáczé karczfulvi  lakos 
vette meg, aki a kis kaszálóért 10,001 koronát űze-
tett. A vételár alapul vétele mellett tehát egy hold 
kaszáló több mint 40.000 korona volna. A vármegyei 
árvaszék, mely az árverést elrendelte, természetesen 
most jóváhagyta a 10.001 koronáról kiállított adás-
vevési szerződést. 

— Prohászka püspök as amerikai magyarok-
hoz. A Bécsi Magyar Újság írja: Daragó József,  az 
amerikai Verhovay-egyesület elnöke táviratot intézett 
Prohaszka Ottokár püspökhöz, akit felkért,  hogy a 
zsidóüldözéseknek és a zsidóellenes agitációnak v< t-
tessen véget. Prohászka püspök válaszában azt irta, 
hogy ne higyjenek a külföldi  sajtó progromhireinek. 
Magyarorszagon progromok nincsenek és a bolsevi-
klek, akár zsidós, akár más vallásúak, egyformái, 
veszik el büntetésüket a fennálló  törvények szeriut. 
Végül kéri a püspök Daragót, hogy nyugtassa meg 
az amerikai közvéleményt. 

— A m é h e k cukra . A vármegyei közélelmezési 
bizottság a Méhész-Egylet kérésére a méhek tavaszi 
etetése céljaira 10 mázsa cukrot utalt ki, melyről a 
méhtenyésztőket a Csiki Lapok utján azzal értesitet-
tük, hogy április hó 5-ig igényüket községi bizonyít-
vánnyal felszerel  ve jelentsék be. Sajnálattal hozzuk 
a méhtenyésztők tudomására, hogy a cukorkiutalás 
elmaradt, mert a kiutalast követő napon dr. Urdea 
snbprefekt  szóbelileg azt hozta az egylet tudomására, 
hogy csak 5 mázsát hajlandó kiutalni 26 koronás 
egységáron és azon feltétellel,  hogy a méhtenyész-
tők ugyanolyan mennyiségű pergetett méznek kilo-
grammonként 26 koronás aron való beszolgáltatására 
kötelezzék magukat. . E súlyos feltétel  elfogadhatat-
lan volt és példa nélkül áll, mert biztos tudomá-
sunk szerint Bánátban, Tordaaranyosban, Brassó és 
a tObbi vármegyékben a méhek etetése céljaira a 
méhtenyésztőknek a szükséges cukor mennyiséget 
már régen kiutalták minden különös ieltétel nélkül 
i s a legelőnyösebb áron. A méhtenyésztés a legma-
gasabb mezőgazdasági kaltura jele és annak támo-
gatása közgazdasági szempontból igen fontos  közér-
dek. Csikvármegye méhészete hosszú időn át a leg-
elsők közé tartozott s bár az erdélyi hadiárut slutt 
virágzó méhészetek mentek tönkre, most Ujbói u leg-
jobb uton Van, hogy regi pozícióját visszaszerezze. 
A mult év közismerten kedvezőtlen volt a m-lite-
nyésztésre, ezért már igy is jelentős pusztul.is hírét 
vesszük több felől.  A cukorhoz már egy hóuappal 
előbb kellett volna hozzájutni a méhtenyésztőknek. 
Most már elérkezett a legkritikusabb idő. Az volna 
tehát a valódi táinogatas, ha a méhtenyésztők a kért 
mennyiségű cukrot teljes egészében es VI—14 koro-
nás áron kapnák ineg, mert még igy sem tízeim: rá 
a közélelmezési bizottság. Mig azonban kiutalás nem 
történik, addig az egyleti tagok cukrot ne kérjenek 
az egylettől, mert az egylet cukorral egyáltalában 
nem rendelkezik. 

— Feloszlatták a román parlamentet. Buka-
rest, március 27. ^Damian t. ü.) Tegnap este 6 ota-
kor, két izgatott ülés után, a kormány feloszlatta  a 
parlamentet, miután bebizonyult, hogy a Kormány-
változás oly atmoszférát  teremtett, melyben a kor-
mány és parlament közötti együttműködés lehetet-
lenné vált. Az a j képviselőházi választások május hó 
25, 26. és 27-én, a szenátusi választások pedig május 
31-én lesznek. Az uj parlament julius 10-éu ül óssze.j 

— Semlegesek aegitöakoiója a magyar alföldi 
lakosságért . A hollandi, norvég és svájci segito-
bizottság, mint Bécsből jelentik, uj segitő akciói 
indított meg Budapestről a Tisza vidéki magyar la-
kosság javara. Már eddig is több vaggon árut küld-
tek Szolnokra és Debrecenbe. 

— Visszavonták a kiutasitási rendele te t . Ille-
tékes helyről kiszivárgott hír szerint a kormányzó-
tanács táviratot intézett Brassó vánnegje prelekt-
jéhez, melyben tudatja, hogy a kiutasításra vonat-
kozó rendeletet bizonytalan időre felfüggesztette. 

— Lehet Magyarországra utasai. Tudvalevő, 
hogy a legutóbbi hetekben a kormányzótanács ren-
deletére a Magyarországra szóló útlevél kiadását be-
szüntették. Ezt a korlátozást most azzal euyhitette 
a kormányzótanács, hogy abszolút indokolt esetek-
ben kiadhatók lesznek Magyarország fele  szóló útle-
velek. A prefektus  most tudomására hozta az érde-
kelteknek, hogy a legsürgősebb körülmények fenfor-
gása esetén hozzá benyújthatók az útlevelet kérők 
igazolványai es az illetők az ő véleményezése «lap-
ján útlevelet nyerhetnek Budapestre, illetőleg Ma-
gyarorazágra. 

— Rendőri hirek. Uj-bban lopások at kö-
vettek el Papp Károlynál, bol ugy pár hámot 
emeltek el; Böjtby Gábornál egy pár kantor 
tiint el; Fejér Lajosnál ket pokrócot, loptak el 
él dr. Élthes Gyulánál a méheket d"z«roái»ak 
pieg. Tetteseket nyomozzák. 

— Békéscsaba és Makó kiürítése. A román 
csapatok március hó 28-án ürítették ki Békéscsabát, 
Makót és Battonyát. Március hó 27-től kezdódoleg a 
Clemenceau vonaltól nyugatra fekvő  területekkel 
megszűnt teljesen a yasuti és postai forgalom,  mely 
mindaddig szünetelni fog,  mig a magyar békeszerző-
dést alá nem írják. 

— Távozik a budapes t i főkapitány.  A l.écsi 
Neue Frcie Presse-nek jelentik: Az uj kormanyala-
kulás következtében Mattvasovszky György főkapi-
tány, akit tudvalevőleg Friedrich István nevezett ki, 
távolik állásából. Utódjául Mariuovic.h Karoly főta-
nácsost és Nagy Károly főkapitáuyhelyettest  emle-
getik. Nincs kizárva, hogy Sándor László, a király-
ság utolsó budapesti főkapitánya  kerül njra hiva-
talba. j f 

— Kereskedelmi összeköttetés Németország 
és Magyarország közt Brandt Pál, a német-osztrák 
gazdasági szövetség titkára Budapestre utazott, hogy 
Magyarország és Németország között felveendő  ke-
reskedelmi összeköttetés módjai felöl  tanácskozzék. 
Hír szerint a tanácskozások eredménnyel járnak. 

— - Eli tól t fökapi tánybelyet tcs .  Dr.Páll György 
budapesti főkapitány-helyettest,  uki a tanácsköztársa-
ság idején több személyt letartoztntott, mert József 
főherceg  menekülésében segédkeztek, hét hónapi bör-
tönre ós ket évi hivatalvesztésre Ítélték. Csontos 
József  néphivatuluokot, uki ezeket a személyeket a 
rendőrségen feljelentett  •, hat hónapi börtönre és két 
évi hivatal vesztesre ítélték 

— Puncs ;lt bor . Egv párisi törvényszéken egy 
ügyvéd, aki borhamisítót védett, ezeket moudja nagy 
hévvel : 

— Nem, az én ügyfelem  nem hamisította a bort, 
az o bora valódi. Ez a szarnia itt bizonyít jn. hogy a 
bor valódi s/.ollonől készült. Bizony ,s mértékben ez 
a számla ennek a bornak a születési bizonyítványa.. 

— Talán itt vau a keresztlevele is? — kérdezte 
az elnök a hallgatóság hangos derűje között... 

— i gy lóér t tiBenkilenomillió iei. III Richárd 
a shakespearei tragédiában, mikor üldözői elöl akart 
menekülni, egy országot igért egy lóért. !-zt is csak 
ígérte a szerencsétlen király, de bár a lovaknak min-
dig nagy volt a becsülete, ilyen árat sohasem adtak 
érte, mióta áll a világ. Áin olyan árat sem, amilyet 
az amerikai Traterey egy telivér verseny paripáért, a 
Fly Főiér t kapott Angliában: 256 ezer dollárt, ami 
19 milliv kétszázezer leinek telel meg. 

— Mennyi lakosa van New-YorknakP A leg-
utóbb megejtett uépszámlálus alkalmával konstatál-
ták, hogy Newyork városnak, beleértve Jerseyt ós 
W'estchester vidékét is, nyolc és lel millió lakosa van. 

— 60 milliárd osztrák-magyar bankjegy. Az 
Osztrák-Magyar Bank február  29-iki kimutatása sze-
rint 59.2 milliárd bankjegy vau lorgalomban. Ebből 
Ausztriára 14 2, Magyarországra 15, Csehországra 7, 
Jugoszláviára 0, Lengyelországra í>, Romániára 4 és 
a váuiküllöldre 8 milliárd korona esik. 

— Tisztelet a pénznek. Hzalmárról jelentik: A városi 
taoács elhatározta, hogy mindazokat a jómódú idegeneket, akik lakó-
haz épitésere kóleezetlséget vállalnak és acélból százezer korona 
biztosítékot leteszufk,  nem utasítjuk ki Szattnár térületéről. 

— H a l c l o z a s o k . rereuez Lajos csikcsomurtáni lukos már-
cius hó 2^-aa rövid szenvedés umu az Urban elhunyt. Boldogult az 
egesz kozsegben köztiszteletben állott, l'to b a rum kath. iskola pénz-
larnuka vull, azt megelőzőleg a közbirtokossági pénztárt vezette HA 
lalat l'elcsegc, ó gyermeko t kiierjedi okonsaga gyászolja. 

— bolyom Kruii folyó  évi m.1 r,.1 lio 29-eu. 28 Ovo. korában, a 
csíkszeredai kózkorhazbau megbalt. 

— F e l h í v á s a régi Magyarursiáíjbijl Koináoiaboz caan-lt terü-
letek lakossagaiboz A kolozsvári kő.ponti posta- lavirda- Ca tav e-
szelo igazgatusag közli: A magyar [Ml-i(iL:ik.ir.-iiiK'• r• a Horaania-
boz csatolt, volt magyar tcrillctek lakosságinak uagyöaszegü követe-
lese van, amelyet — a beállott viszonyok kö'etkeztebeu — nem tud 
erveiiyesileui Hogy kővetrl sebez mindenki hozzájuthasson, szüksé-
ges, hogy pontosan niegállapiltassirk az az összeg, amellyel a postA-
lakiirekpeuttar a fent  korlllirt Uhos^aganak tartozik PelhivaluaK ezért 
a Komauiaboz csatolt területen lakó miudazun egyenek, akiknek a 
Budapesti Postatakarékpénztárnál tiarmily uemU (belet-, értékpapír-, 
clear-ug) \agy átvett, de meg ki oem Űzetett flzeiesi  ulalváuyon ala-
puló kóvetelesUk vau, hogy jogaik érvényes tese céljából a vuuulkozó 
okmanyokkal (betet-, jöveilékkuny vecske, cheque-szuiDl. kivonat. Ü«e-
tesi ntalváuy stb j felszerelve,  lakhelyük szerint Ilii teket postahiva-
talnál i'j^u. evi április bo 3u-ig jelentkezzenek. Másból, vagy a meg-
a lapljoll batáridőn tul bejelentett kbvetelesek figyelembe  vetetni n«.m 
fognak.  Megjegyzem, hogy a bemutatott okmányuk a postahivatal által 
vissza nem tarthatok, hanem a télnek visszaadandó^. Fulreértesek 
elkerlllese végett, baugsulyozom, hogy a Jelen intézkedés csak a kö-
veielese* megallapitásara irájiyul és igy heteteket elhelyetni, vagy 
visszafizetéseket  kérni a postahivataloknál ezentúl sém lehet. 

— A osikszeredai Oltáregylet, amint már megeifizü 
számunkban Jele'.tUk harmadik inltsoros délutánját április 5-én délután 
ti o.átol kezdődőiig tartja. A nivos rallsor a következő: 1 Prolog. 
Irta Wégerné Poldes Anna, elmondja Küllő t-árika. 2 Schubert .l^u-
dante con Varl.ii jui* vonós négyes. Előadják: l.hege<Jll Frank Mik-
lós, 11. begedll Albert István, bracsa n.ókely Vilmos Karoly, celló 
Sprencz ».yőrgy. 3. Schumann és Schubert dalokat énekel Kejér Uó-
rika. 4. Beszéiiet mond Ujlaky János 5 Drdla Op. 10. oouveuir. Ue-
gedUu előadja Krank Miklós, zongorán kiséri tzékely Vilmos Károly 
ti Magánszám. Tauber Uanylka. 7 Magyar népdalukat énekel Köry 
Árpad cello és zongora kísérettel 8. Zongorán játszik Slmay Viktor, 
belépődíj tetszés saerint. 

— A városi mozgóképs-.inház, melyuek előadásait 
a Vigadó terem lehetetlen fUléel  viszonyai miatt kellett beszüntetnie, 
előadasainak sorozatát busvet napján, április hó 4-én újból megkezdi 
A felügyelő-bizottság  által nagy gonddal kiválasztott mUsor garautálul 
fogja  a sikert. 

— Magyarország királyság. A buda 
oe:-»ti hivatalos lapban korm inyreudsiet jelent 
meg. melynek érteiméin Magyarország király-
ság annak d; cára, hogy az 1918. november 
(Sta a királyi ha:ulorn gyakorlása fel  van fiig 
esztve Ennek folytán  minden hivatalos azorv-

n- k viselnie k» il a m<igyar koronát. — A ma-
gvar szeut koroua ós a koronázá-i jolvények 
szokásos évi megvizsgálását március hó 27-én | 
ejtette meg egy parlamenti bizottság a kor-
mányzó jelenlétében. Az a hir, miatha a bol 
zevisták a drága köveket értéktelenekkel ki 
cserélték vo!oa, va'ót un, 

— A kivándorlók vonata. A március 
26 án Csíkszeredából elindnlt kivándorlók vo-
nata hetfón  szerenc íéseu megérkezett Nagy-
váradra és ugyanazon n-»pon dé'után 1 órakor 
Bihar-Püspökinél lépte át a semleges zónsu, 
ahol hivatrtlosan a bihar püsp^ki r>ii dórkapi-
tánysáí vette át a kivándorlókat. MoBt már 
bizonyára szerencsésen t Ijutottak Budap-- Btr«. 

— A lebelyegzes Magyarországon. A t 
Osztrák-Magyar Bank jegeinek leitélyegzéso 
már fc'yamatban  van Magy- rorszá«ori. A bank-
jfigypket,  mint ismeret js, ötven ?7á-íalék 
nében b>?l.\egzik le s a Irtvont ötven százalék-
ról állami kétiy^zerkölcsönröl PZÓ Ó nyusftn1. 
adnak. A magyar lebélyegzés nyomtatás u:jáu 
történik s olyun kivite ü, mint az osztrák lf-
bélyegzes volt, viszont a formája  o'y^n, mir;t 
a rüinan körbelyegzó. A színe piros, a kör 
köíep-n a koronanélkttli magyar címer áM s 
k :rül(i;t.e t z a szó : Magynrors/á?. 

— A pápa Magyarországnak. R4mát>ói jelentik 
Gasparri bíboros államtitkár a bécsi nuncíatura utján ért-sltette i'scr-
nocb Jánost, hogy a pápa saját pénztárából három millió koronát, az 
egyházmegyék gyűjtéséből pedig egy millió koronát adományozott a 
nyomorgó magyar gyermekek felsegélyezésáre. 

— Ritka vadászzsákmány. Az afrikai  Bamblo erde-
jében, mim Párisból jelentik, a bennszülöttek vé es tnsa után egy 
gorillát (jtnttek el, melynek a súlya 300 kiló, magassága meg ket 
méter tíO centimeter. Az óriási majmot Párisba vitték. 

— A csodarabbi kincse, A Uebrecientie bevonuló ma-
gyar csapatok kétszáz olyan családot tAláliak, akik nem od..való Ille-
tőségűek. A galíciai menekült zsidóknál elrendelt hazkuiatás meglepő 
eredméunvel végződött. A hatáság ugyanis Sarrin Jakab galíciai csoda-
rabbin.I exv millió korona készpénzt, nyolc millió korona ^rlekQ 
brililáns es győngyékszert és egy egy millió koroua ktllfóldi  valotát 
talált. A tiz millió értéket lefoglalták  ét az adóhivatalnál helyezték 
letétben. 

— Mennyi pénzt lehet Romániából 
külföldre  vinni. Tudvalevőleg Romániából 
kiiion engi'd.'ly nélkül csak kevés pénzt lehet 
kiiifíiltlre  vinni. A vámhivataltól nyert órte«ités 
szerint eng<'dé!y nélkül a következő pénzösszn* 
üek vihctÓA ki : 2000 lei, 4000 leb-lyegzett 
'«orotia, 200 francii*  vagy svájci fra>ik  és 40 
dollár. Ez ö-sz-gek közül cs.ik enyiker szabad 
eg\ sxerre in.íg.ival vinnie az utasnak s az ezen 
feiüü  összeget a vámhivatalok elkobozzák. 

— A legertekesebb ajandék. Az Ellen-
zik Erdély legelterjedtebb, legrégibb és legte-
kintélye^ebb magyar lapja 

elöfiz"főiníjk  olyan kedvezmé 
nyéket nytijt. ).tin«!yek az előfizetési  dijadnak 
már miiguVt'HN véve is tf-tem-  B!Í- nert'IK< t 
képviselik h y ;inn;ik. aki az Ellonzíkr* U-g-
alabb 2 hónapr;*. eitifií'ít.,  tlijt.ü'anul adj.* 
ki u|ij! iv;it;tl az E'enzek 1920. -vi díszes ki-
állítású. tari»l!>:as jubiláris n-iptnrát, amelynek 
bolti ára 16 koron.1.; aki 3 hónapra e őtizer, 
naptárt és 1 kötet regényt, »ki 6 hóuapn elő-
fizet.  nap'árt és 3 kötet regényt kap ajándékba. 

NYILTTÉR.*) 
ÉRTESÍTÉS. 

ÉrteBitem a t. vevőimet, hogy szesz r ak to-
r u n k a t 1920. évi április hó 1-én Varoeháa-utoa 
4. szám alatti régi posta épületben, volt szesz-
r a k t á r he ly iségbe he lyez tük át. Kiváló tisztelettel 

Szá.rLtó E r n ő , 
Csikszereda r. t. város Bzesz és MeszesiUlok nagykereskedésének 

üzletvezetője. 

A közönség figyelmébe  I 
Alulírott mély tisztelettől kérem a közönséget, hogy Sál Sándor 

nevU 1» eve. egészséges, Jól fejlett  Dámnak - aki a szílői háztóí 
kUlőnböző betegeégek ürügye alatt kórházakban áJÓl-

tatja magát 4> megrögzMt, határt nem ismerő hazueságalval minden 
ismera. és ismeretlen egyénektől kisebb-nagyobb kOUsöiSket «a , W ' 
és Üzletekben, vendéglőkben adóssigoU^s.ágr. ™k é, Y<^osn 
l ' Z r ^ r ? 0 , " h l t e U -yhJUni óvako^Makannális Inkább, 
ZZ1 Ln i n ^ " . ' "P 0 "" 1 B 1919 év elején 4a most . hely." I.: 

"JtUel»»»®», togy senkinek wmmifele  adósságát m i nem 
élő h^a ,nf.e J e g»y e 'n l  k , y Í D O m , m é S ' "«vetett gy^ekeTl még 
S í i í h a í 6 Byermekem és családom jó hírnevének fentarthztau 

*»BgM, 1930. évi áprIIU hó 2-ln. Tlaiteletteli 
Gál János éa neje. 

*) E rovat alatt költöttekért nem vállal fel«-
Maaégat a Szerk. és Kiadd. 



14. Mám. C S Í K I L A P O K 3-ik oldâL 
M E G H Í V Ó . 

A Ditrói Mesögasdasági Bank Béssvénytársaaág 
1020. évi április hó 25-én d. e. 10 órakor tart ja 

Ditróban, saját helyiségében 
IX. évi rendes közgyűlését 

melyre a róssvényesek tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 

1. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. 
2. Igazgatósági és felügyelő  bizottsági jelentés a 

lefolyt  ilzletévről. 
3. Az 1919. évi zárszámadás előterjesztése, nye-

reség megállapítása és felosztása,  az igazgatóság va-
lamint a felügyelő  bizottságnak a felmentvény  meg-
adása. 

4 Egy igazgatósági tag választása. 
5. Az igazgatóságnak indítványa, az intézet rész-

vénytőkéjének 600000 koronára való felemolésc  és 
ezzel kapcsolatosan az alapszabályok megváltoztatása. 

6- Indítványok. 
Ditró, 1920 március hó 22-én. 

AB igasgatóság. 

Egy kőház kerttel kibéreltetik 
veey mr-f.vétetik.  Értél-t zei: Zsöí>ön 
tunár, Csikaomljó. 

Bútorgyárban munkások élelmezésére 

egy szakácsné 
I s e r e s t e t l l c a z o n n a l . 

Pályázati hirdetmény. 
A Críiks>> r-dai Ipanefl'iiM  saj^t há 

zabán ievö korlátlan úaim^réíse! biró 
vendéglője r̂ szC-re 1920 évi ápri is ho 
15-évl üresedést)-n jövő k i m é r ő i 
állásra puyázaioT. hirdet. 

Pályá:-:*ti feUéte.i'k  nt»poiiW'. a/ ip--»r-
toslftb't  <--!nökBÓgi-n"í! mogmdhaiók. 

Pályáz a ü határidő 1920. evi ápri-
lis hó 10. Később órk«>zn «junlatok 
flgyolembw  nem vé'efnek. 

Csix szered a, 1920. évi máiciu* hó 
11-én. 

Biro József, 
4—4 ipartestületi elnök. 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sr.jn'tlja az utat Marosvásár-
helyre -s t e l c i n t s e m e g -

• S Z É K E L Y ^ R É T I 
A Erdélyrészi Bútorgyár R. T.irsa 
H s»z hatalmai szépen berendezett 

J B U T O R T E R M E I T 
N a g y v á l a s z t é k egyszerűhh és 
eitész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 2— 

" SZESZ ÉS SZESZESITAL * 
KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! g 

Csíkszereda r.t. varos Városház-utoa 4 SE. ŞŞ 
(Bégi postaépület) volt Bzesziaktárhelyi- { , 
ségben szesz- és szeszesitalok nagyban ^ 
ós klosinybeni kimérését megnyitotta. 

Állandóan raktáron tart: 
szavatolt 96°-os baróti szeszt, valamint H. 

i í rum, cognac, szilvórium, borseprö és ^ 
mindennemű likőr feléket. 

Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmerő igé-
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szántó Ernő üzletvezető, 
CslksÜlBda, Véroshéz-utoa 4. ssám. Bégi 
postaépület, volt BMssraktárhelyiség. 

H 
H 
¥ * 
Ü 
* 

F I o H r t L r ft  következő használt, de jó 
l_IO.UUr\ karban levő tárgyak: mosdó-

szekrény, kis konyhaasztal,' zsíros bödön, 
sárgaréz-tál, gyerekkocsi, gyerekcipők es 
szandálok, női tavaszi kabát. Cim a kiadóban. 

1 - 2 

Meheket veszünk orsí ígos kaptá-
rakban. Arukkal és h viy-1 ni<'gjp'ölt 
aj'i.nU'ok'jt a kiadóba 'o. rtln*. 

Kgy éve?, tf-nyészigazolvánnyal  ellátott 
mangalica faj  kan eladó, dr. Gál 
Józsefni,  C-siksz»»redán. 

Kiadom haszonbérre, esetleg örök áron is 
eladom a csikw.tvd.ii állomás területén levő 

áruraktáromat, 
betonos pincével együtt. 

Értekezhetni Meskó Kálmánnal , Madéfalva. 
3—5 Értesíteni óha j tom a, tisztelt közön-

hogy mit'd^nfóie  fényképészeti 
munkát elvállalok. ÉreUscbb fel-
vitelek eszközlése céljából vidéki köz-
áég«kbö is kiutazom. Puskás Gerő, 
fónyképés-í.  Csikszenttamás. s-a 

(aiBiMaiaifii5iEiiiaiBiBi5i}BjBiaiBíâ  
1 AGRÁR Takarékpénztári Részvényeket | 

!
darabonként 550 koronáért vásárolja az 

Erdélyrészi Váitóüziet Részvénytársaság, Marosvásárhelyt. 
W ( . A - g r á r t a l s a r ó l s é p - ü l e t . ) 

4 — 

3VE E <3- H X "V <5. 

tt& ftakasélplm^tás  msavlayfcSteaság1" 
1920. é v i á p r i l i s h o 6 - a n d s l u t n 2 o r a k o r saját UzVi-hclj i ngében tartja 
XXI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT. 

melyre a t. részvényesek tiszte ettel meghívatnak. 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Igazg itósági jelentés. 
2. EViiiayeló-bizottság jelentési1. 
3. Z-irszamudás és NI rieg bemutatása PS felmentv^nyek  megadása. 
4. Nyolc igazgatósági tag 3 évre leendő megválasztása és 4 felügyelő  bizottsági tag 

ós ügyész vaiasztas. 
5. Uazgató-póuítáros és könyvelő vula^ztá^a s díjazásának m«gál!apit:isa. 
6. Az alapszabályok 25. § a szerint eBetl*-g irásbelileg beadott vagy beérkezett indit-

ványok feletti  határozat. 
Gyergyóalfalu,  1920. évi március hó 15 en 

Az igazgatóság. 

TARTOZIK. Nyeremeny- es veszteséi-számla 1919. december 31-sn. KÖVETEL. 
Kamatok — — — — — — 
Megtérített kezelési költség — 
Pénzbélyegzési illeték — — 
Kassza hfta/.oubt  L — — — — 
Értékpapír ktnunt — — — — 
Késedelmi kamut — — — 
Értékpapír kamat — — 588 
Értékpapír kamat — — — 95ii5 
Veszteség a tartalékalapból leírva 

25041 
1009 
1450 

50 
24 
30 

10113 
30931 

81 
37 

72 

40 

68650 I 30 

Hetét kamat és tőkésítés — — 
Tökekumat adó — — — — 
Községi pótadó — — — — — 
Iparkamarai illeték — — — 
Pénzbeváltási illeték — — — 
Házbér — — — — — — 
Állami adó — — — 
Tiszti- és szolga fizetés  — — 
Napibiztosi illetmény — — — 
.Jótékonycélra - — — — 
Megjelenési dij — — — — — 
Kezelési költség — — — 
Kiveszett ért. papirok értéke s. j. 
Elveszett ért. papírok (saját) — 
Ezek kamatai — — — — 
A menekülésnél elkarlódott értékek 
Ertépapir az f.  különbözet — — 

4457 38 
451 02 

5000 
382 48 
739 50 
450 

7798 24 
7140 
560 
20 

170 
1592 20 
2337 60 

13587 73 
2092 50 
7851 65 

1! 14070 — 

1; 68650 30 

B a l á z s I . M á r t o n s. k. , 
pénztáros. 

Bogdán István 8. k., 
ig. elnök. 

VAGYON. Mérleg-számla 1919. december 3l-én. 
— 14)43 

- 2161:1 

Készpénz — — 
Váltó rendezett — -
Váltó rendezetlen — — 
Kötvény rendezett— — 1.6437 
Kötvény rendezetlen — — 27790 
Jelzálog — — — - — — 
Értékpapír 5000 K n é. ö-'V/o P- j. 

Ennek kamata — — — 
50000 K n. é. 6°/0 ba.iikölcsön kötvény 

Ennek kamata — — — — 
Pénzintézeti központi részvény — 
Erdélyi B Takarékpénztári részvény 
Folyó számla — — — — — 
Betét - — — -

13825 

35656 

154227 
48347 

3600 
583 

36000 
9525 
1600 
600 

11000 
57942 

H729ÍCT 

67 Részvénytőke — — — — — 
Tartalékalap — — — — — 
Tartalékalap veszteségi — — — 
Belétek _ — — — — _ 
Fel nem vett osztalék — — — 
Értékpapírok egyeseké 13950 K n. é. 
Értékpapírok letétből 2400 K n. é. 
Ennek kamatai — — — — — 

TEHER. 

160000 
44423 82 
2297 51 

147857 36 
2652 — 

13Í87 73 
209-2 50 

Gjergyóalfalu,  1919. évi december hó 31-ón. 
Balázs I- Marton s. k., Bogdán István B. k., 

pénztáros. ig. tag. 

Kopaoz Lukáos s. k., Baricz Ferenoz s. k., Saska Kajetán s. k., Kiss Antal B. k., 
ig. tag. ig- tag. ig. tag. lg. tag. 

Fülöp Ferenoz s. k., Ávéd István s. k., 
ig. tag. ig. tag. 

Jelen mérleg-számlát megvizsgáltuk, annak egyes tétehit a segédkönyvekkel mindenben meg-
egyezőnek, a törvény- és a'apszabál ok értelmében készültnek találtuk. 

Gyergyóalfalu,  1919. «vi december 31-én. 
Barabás Fereno ak, Ifj.  Kiss Gergelyek., Domokos Sámuel sk„ Ágoston Ágoston »k., 

fb,  tag. fb.  tag. fb.  tag. fb.  tag. 
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4—10 Szám: 260—1920. mj. 
H1RDETMENY. 

Közhírré teszem, hogy a magánjavak pénz-
tára a Csikvármegye területén fekvő  földbir-
tokokra és házakra, a becsértek fele  resztig, 
de későbbi rendelkezésig 20000 koronánál nem 
nagyobb öBszegU kölcsönöket ad 5*/o kamat es 
első helyen való telekkönyvi bekebelezesmellett. 

A becsérték rendszerint az állami adó ösz 
szeg alapján, avagy egyes esetekben a fél 
költségen eszköszlendő becslés utján állapít'a-
tik meg. 

Kik kölcsönt óhajtanak igcnjbe veuni, ez 
iránti kérésüket u lekötni szándékolt írgatiau 
kataszteri birtok-iv kivonatával ós a vona-'kozó 
telekkönyv hiteles masolatával feiszer.  Ive a 
hivatalos órák alatt beadhatják hozzám. 

Csikvármegyei magánjavak igazgatósága 
Csikszereda, 1920. március hó 9. 

Dr. Oaal Endre, 
igazgató. 

Újonnan atalakitoit mü u*liuoin 
ban elvállalok bárminemű 5-10 

GABONA KIÖRLÉSÉT. 
Keszitek kenyer , finom-

lisztet és grízt. — Az ör.t-tk 
pontosan és gyorsan eszközöltt-inch. 

PAPP KÁROLY, 
Elsőosikszeredai henger-műmalom tulajdonosa. 

Sz. 27—1920. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a gyergyószentmiklúsi járásbíróságnak P. 
1696/7—1918. számú végzése következtében dr. 
Prekup Emil helyi ügyvéd által képviselt Deák 
Mária Péteré salamási lakós javára Kinila András 
Konstantiné volt salamási lakos ellen 21tS7 korona 
8 jár. erejéig 1919. évi január hó 15-én foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 145U 
koronára becsült következő ingóságok, u. m. egv 
talpakra épített deszkat'edelü rakottíából összeállí-
tott két szobából álló ház, egy talpakon álló gömb-
iából épült deszkafedelü  csűr, egy talpakra épített 
gömbfából  deszka fedelű  szétbontható istálló és 
egy szekér széna nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gyergyószentmiklósi járás-
bíróság P. 221 4—1919. számú végzése folytán 
2187 korona tőkekövetelés, és ennek 1918. évi 
október hó 18-ík napjától járó 5u/o kamatai és 
eddig összesen 219 korona 20 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, Salamáson 
végrehajtást szenvedett volt lakásán leendő meg-
tartására 1H20.  evi április hó 20-ik napjának 
délelőtti  10 óraja határidőül kítüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és ielüllbglaltatták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. g-a értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Gyergyóazentmiklós, 1920. évi március 
hó 25-ik napján. 

SZENTPÉTERY BÉLA. 
bír. végrehajtó. 

Kiadó haszonbérbe a caikttp'oczai ha-
táron, „Lapos" dlllób n egy 69 holdas 
e r d ő s legelő, e$?y vagy több évre. 
Értekezhetni lehe' dr. Caedő András 
és nejénél CdikBzeredab-in. 

I l 
Tisztelettel van szerencsém érlesiten., Csi«varmeeye kó-
zöns-g. t, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy » 
modern tecltaika k .ve.eiin-nyein. k teljesen meefelelö 

épület- és diszmü-bádogos műhelyt 
rendeztem b J. E valiaiok különösen toronyfödeseket, 
amelyhez ssj it hordozható áiványom van, tovnhba min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést es t-.irvft  díjtalanul 
készítek. — Szíves pártfogást  kér, kivá'ó tiszteletre!: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
Ordafözö-üstök  oineaóset a legpontosabban elkeszitem. "3BJ 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! lutányosárak! 

3 3 z ö z g , 3 7 " Ű L l é s é t 
1920. evi április hó U-en (vasarnap) d.6lutan 3 orakor fojjj-t  Gyergyószeutmikló-fon 

HZ intezet helyisegeiben megtartani, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A felügyelő-bizoit.--a?  jelentése, a mérleg megáilapitása, a nyereség felosztása  ir.tnti 

haiározat és a felmentés  m"gadása 
8. A fe  ügye o-bizo^sás választása és tiszt.:letdiján.ik tnag:illapitása. 
A közgyűlésen resztvunni kivano részvényesek t: rtoznak tvezvenjeiket legkésőbb bárom 

n-'ppal a közgyűlés eiót', tehát folvó  évi április hó 9 r-u deli 12 óráig az in'ézet p^nziáráná1, 
vaity a Maro»vásárhelyi B.ink es T.tkarékpenziar R. T.-nal, M trosvasárhe yen, elismervény 
elleneben h tenni, in«iy elismervény Mtnutataiidó. 

A folugv  e'ö-bj/ottsag á.tal tnegviz-gált zsíró szám ulis az arra vonatkozó jelentéssel 
eiyült intezeiu iknei közszemlére van kitevv. 

Gjerg.ószentmiklos, 1920. évi márclui h í 9 én. 
Gyergyói Bank és Takarekponztar R. T. 

IgazgHtosaga. 
A Gyergyói Bank és Takarékpénztár R. T. Mérleg-számlája 

Vagyon. 1919. evi december hó 31 én. 
Pénztár készlet — — — — — 
Váltó tárca — — — — — 
Jelzálog kötvény kölcsön — — 
l\e/.esitett kötvény kölcsön — 
Értékpapírok — — — — — 
Törlesztéses jelzálog — — — 

Adósok : 
Folyó-zámla értékpapír fedezettel 
Folyószámlán — — — — — 
Áruelol-'g számlán — — — 
Különfélék  — — — 

82437 (14 
494;">08 — 

223217 — 

^2880 — 

58642 
10936 9 i 

5092(10 
11972774 Íi7 

102949 — 

. 1455262 70 

6982807 61 

Készvéuytüko — — — — 
Tartalékalap *) — — — — 
Ertékpapir veszteség, tartalék — 
Takarék betétek — — — — 
Betétek folyószámlán  — — — 
i ngedményezett töri. jelz. kölcsön 

Hitelezők: 
Marosvásárhelyi Bank és Tkp. l:t. 
Pesti Magy. Ker. Bank hók, Brassó 
Pesti >1 agy.Ker.Bank fiók,N.-szelien 
Átmenő tételek — — — — 
Tökckamatudó — — — — 

Nyereség: 
Áthozat 1918. évről — 681 29 
1919 évi — — — — 6422063 

Taher. 
600000 
155000 — 

5700 — 

251009.1 88 
127287 — 

3588 07 

2333320 
649909 60 
2:! 0912 54 
•2b2675 17 

29419 43 

64901 92 
6982807 61 

*) Ez ér i hozzáadással 165000 koronára emelkedik. 
Gyergyószentmiklös, 1919. évi december hó 31-éc. 

Puskás István s. k., Miklosy Bela s. k., 
ügyvezető igazgató. főkönyvelő. 

I G A Z G A T Ó S Á G 
Saska Kajetans.k., Patrubány Miklós s. k. Huszár Ernő s.k. Merza Vilmos s.k. 

alelnök. 
Ferenozy István B. k. Dr. László Dezső s. k. Szabó György s. k. 

F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G : 
Dr.TiltscherEde s.k., Dr.Peterffy  Lőrinc s k. Gáspár János s.k Oross Tivadar B.k. 

2 - 2 
elnök 

karban levő 
csépi őgarniturákat, fűkaszálókat, 
aratógépeket, vetőgépeket és más 
gépeket keresünk megvételre 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy. 
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Mnnatott Vékár köayvnyomdájábwi, Csikgasredábao. 
Bwrartt; Cowwloki. 




