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c s í k i l a p o k 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség i s kiadóhivatal: 
fák  ár L. könyv- ós paplrkereskedése Csíkszereda» 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
7alamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Borszák bérbeadása. 
Pennti cimmel a „Csíki Lapok* legutóbbi 

számában egy közlemény jelent meg, amely 
állításaiban a tényekkel ellenkezik, éppen ezért 
következtetéseiben helytelen, az én személyem-
mel szemben pedig a borszéki közérdek leple 
alatt rosszindulatú. 

Nem kívánok e kérdésben polémiát előidézni, 
mert a borszéki ügyet a közbirtokosság köz-
gyűlésének arra jogosult s érdekelt tagjai et-
től fiiggetlenlil  fogják  úgyis eldönteni s akár-
milyen felülről  lekezelt „jó gyergyóiak" ők, 
nem jönnek ide tanácsért Csikba azokhoz, a 
kik az ók dolgaikat egyáltalában nem ismerik 
B a kiket egy hOBSzu tapasztalat tanította meg 
őket arra, hogy innen jót ne várjanak. Mint-
hogy azonban a körülmény alkalmas arra, hogy 
a tájékozatlan közönséget az én törekvéseim 
s fáradozásaim  felől  félrevezettem,  egy pár tényt 
mégis le kivánok Bzögezni. 

Először Borszék sorsának rendezése kérdé-
sében 1918. év nyarán egy gróf  Lázár István, 
Urmánczy Jenő, Mélik István, Kelemen Adam, 
dr. Sziny János, dr. Szathmáry István, Cimbal-
mos Lajos s én, valamint még egy pár tekin-
télyes birtokosból álló kiküldött bizottság egy-
hangú javaslata alapján, ugy dr. Sziny elnök, 
mint Cimbalmos jegyző az egész igazgatóság-
gal s a közgyűléssel egyhangúlag foglallak 
állást Borszék újonnan leendő bérbeadasa mel-
lett, ők tehát a bérbeadás ellen nincsenek s 
ha mégis lemondanak, ez a lépésük a bérbe-
adás tényével összefüggésben  nincsen, mert 
hisz akkor 1918. nyarán kellett volna e miatt 
lemondjanak. 

Másodszor Borszék fürdőt  az április 16-iki 
gyűlésen senkinek sem akarja bérbeadni a bir-
tokosság, sem magyarnak, Bem németnek, sem 
Benkinek, hanem csupán a felett  fog  határozni, 
hogy közzétegye-e a Borszék bérbeadására 
vonatkozó hirdetményt, vagy ne. E hirdetmény 
Bzerint a Borszék iránt érdeklődők augusztus 
l-ig jelentkezhetnének az elnökségnél bérlési 
szándékuk kijelentése, vagy ajánlattétel végett 
s egy ujabb 3—4 hónap alatt az elnökség az 
ilyen jelentkezőkkel részletesen targyalna. E 
mellett a hirdetmény mellett, — ha az klbo-
csáttatik s ha ennek folytán  minden tekintet-
ben megfelelő  reflektáns  akad — egy szerző-
dés a legjobb esetben ÍB csak az 1921. évben 
köthető meg s igy Borszék újra építése érde-
kében az első kalapácsütés 1921. évben is 
aligha történhetik már meg. 

És végül, minthogy mindenügyben az Ugy 
léuyegének s az összes fennforgó  körülmények-
nek teljes ismerete nélkül véleményt mondani 
nem lehet, én mint a borszéki közbirtokosság 
elnökségének egyik tagja, arra kérem a „Csíki 
Lapok" szerkesztőségét, hogy ebbe az Ügybe 
a jövőben még a közérdek cimén is, csak a 
tények kellő ismerete után igyekezzék állást 
foglalni,  mert a tényeknek a történt módon 
való „leBzegezéBe" Bemmiképpen sem közérdek. 

CBikzereda, 1920. évi április hó 13 án. 
Dr. Gaal Endre, 

CslkTárm.gys migâţjaT&luk lgugatója, • bomékl kDiblrtokouig alelnöke. 

Felelős szerkesztő: Dr. ÉLTHE8 GYULA. 
Laptulajdonos VÁKÁR L. 

Múltkori cikkünkre Gaal Endre ur felBzÍBZ-
szen és szokásoB csalhatatlanságával megálla-
pítja, hogy állításaink a tényekkel ellenkeznek, 
következtetéseink helytelenek, sót rosszindu-
latuak. 

A Sziny János közbirtokossági elnök által 
folyó  hó 16-ára kibocsátott meghívóban az áll, 
hogy Gaal Endre Borszék haszonbélbeadása 
iránti indítványa felett  határozathozatal. Ugy 
látszik Gaal Eodre ur nem olvasta a meghívót, 
mert abból minden irui-olvasni tndó ember 
megállapította, hogy Borszéket Gaal Endre 
haszonbérbe akarja adatni, illetvo ily irányú 
indítványt tett. Erre mi megírtuk a vélemé-
nyünket, mert égy ily nagyfontosságú  kérdést 
szó nélkül nem hagyhatunk. 

Gaal Endre ur most magyarázni óhajt, de 
éppen az ő állításai ellenkeznek a tényekkel. 
Nemcsak a közgyűlési meghívó bizonyítja azt, 
hogy indítványt tett a haszonbérbeadás iránt, 
hanem ezen szándékát a műit évben lapunk 
szerkesztőjének is hangzatos kommentárok kí-
séretében tudomására hozta azzal, hogy Bor-
széket egy romániai társaságnak 50 évre ha-
szonbérbe fogják  adni. a mivel Borszék mesés 
üzletet csinál. Szerkesztőnk a haszonbérletre 
jelentkező társaság két tagját Baját szemeivel 
látta ÍB Gaal Endre ur irodájában, éppen 
tárgyalás közben. Egyébként erről a tervezet 
bérbeadásáról az egész varmegye beszélt. 

Hivatkozik Gaal Endre ur arra, bogy 1918. 
év nyarán több közbirtokossági tagból, köztük 
Sziny János elnökből álló bizottság egyhangú-
lag a fürdő  haszonbérbeadasát határozta el. 
Erre azt mondhatjuk, hogy 1918. nyara nagyon 
regen volt, ma a viszonyok egészen mások, 
ugy politikai, mint gazdasagi tekintetben. Meg-
vagyunk győződve, hogy azoknak az uraknak 
is időközben más véleményük lett, amely a 
miénkkel ma teljesen megegyezik. 

Hogy pedig Sziny János elnök és Czimbal-
mos jegyző a haszonbérbeadás miatt mondott 
le, azt éppen Gaal Endre urnák a napokban 
szerkesztőnkkel folytatott  beszélgetéséből álla-
pithatjuk meg, kinek kijelentette, hogy Sziny 
es CzimbalmoB már megunták a fürdő  haszon-
bérbeadása körüli sok herce-hurcát, most már 
maguk aem tudják, hogy haszonbérbe adják-e 
a fürdót  vagy sem, ezért inkább megválnak 
állásaiktól. Egyébként a lemondások nem fon-
tosak, mi ezt nem is állítottuk, mert minket a 
főkérdés,  a haszonbérbeadás kérdésében való 
állásfoglalás  érdekel. Mi a lemondások okáról 
csak feltételesen  irtunk s ime Gaal Endre ur 
írásban megcáfolja,  szóbelileg pedig megerősíti, 
akárcsak a bérbeadás kérdésében, ahol a meg-
hívó szerint bérbead, fenti  nyilatkozata szerint 
egyelőre nem ad bérbe. 

Gaal Endre csodálatos közvetlenséggel nem 
reBtelli megismételni egy pár gyergyóinak azt 
az elcsépelt állítását, hogy a csíkiak Gyergyó-
nak ellenségei. Ez jó lehet neki kortesfogásnak 
az ő Bzükebb gyergyói hazájában, de tőle, ki 
máBfél  évtized óta a csiki részekben a csíkiak 
nem csekély támogatása révén működik, éppen 
ellenkező politikát várna mindenki, mert az 

ülóíisetési ár: Egész évre 48 kor. (Külföldre80K) 
Félévre 24 kor. Negyedévre 12 kor. Egyes Mám 1K 

Kéziratok nem adatnak viasEa. 
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

ilyen nevetséges, agyoncsépelt frázison  Csík-
ban — hol szintén komoly emberek vannak — 
csak mosolyogni tudnak. 

Mi a haszonbérbeadás kérdéséről egy polé-
miát nem célzó, tárgyilagos véleményt adtunk 
közre azon esetre, ha a birtokosság a fürdő 
haszonbérbeadásával komolyan íoglalkoznl fog. 
A Gaal Endre ur puffogtatásainak  tehát Bemml 
alapja nincsen. A lapunk részére fenntartott 
oktatásait tartsa meg magának, mi nem kérünk 
belőle, tudunk a magunk lábán járni és amit 
írni szoktunk, azt előre jól átgondoljuk és min-
dig tényekre alapítjuk. A biró semmiesetre 
sem ó, hanem a közönség. 

Az Alcsiki M&malom visszaélései. 
Csíkszereda, április 8. 

Egy ízben már szóvá tettük az Agrár Ta-
karékpénztár és Alcsiki Bank által alapított 
Alcsiki mümalom azon indolens eljárását, hogy 
a Szentmártonon levő mümalomban mult év 
augusztus és szeptember havában őrlés végett 
leadott gabonát 5—6 hónap múlva Bem tudták 
visszakapni a tulajdonosok. 

Súlyosabb beszámítás aláesik a mümalom 
ezen eljárása a mai rendkívül nehéz megél-
hetési viszonyok között, amikor a kenyér a 
legtöbb asztalról hiányzik éB ha van, méreg-
drága. A mümalom állandóan hirdette a lapok-
ban, hogy korlátlanul őröl. Mentek is az őrle-
tők bőven. Városunk és vidékéről is sokan 
küldtek gabonát a 17 kilométerre fekvő  Szent-
mártonra. A liszt után is mentek elegen, né-
melyik 6—7-szer is a drága fuvaron,  de se 
gabonát, se lisztet nem kaptak. ÜreBen jöttek 
viBsza. 

Végre a bizalom ÍB megcsökkent. Senki 
sem mert gabonát a malomba küldeni. Még az 
ottani lakósok se. Ma a malom egész modern 
felszerelésével  áll. E sorok írója ott járt a 
malomban, hogy hét hónappal ezelőtt odaadott 
gabonáját, ha lisztben nem, legalább Bzemesen 
visszakapja. De csodák csodája, a malom áll 
és egy szem gabona sincs a malomban. LiBzt 
még kevésbbé. 

j fezek  hasznait M a i tankönyveket S j g g 



S. oldaL 
Igen Bokán vannak, kiknek hasonló eBetük 

van. Se gabona, se liszt. Az üres zsákok állí-
tólag a malomban megvannak. A tulajdonosok 
pedig várják a lisztet, közben hallatlan árakon 
kénytelenek venni a gabonát. 

Ilyen rossz viccet még nem csinált Csík-
ban malom. 

De van még rosszabb ÍB, ami egyenesen 
bohózatba illő. A miimalom — igy beszélik 
Csíkszeredában — leveleket irogat ide, hogy 
a tulajdonos fáradjon  le a 17 kilóméterre leró 
Szentmartonra annak megállapítása végett, 
hogy mennyi gabonát adott át a mümalomnak 
ezelőtt 6—7 hónappai. Fizesse meg e kis fa-
radságért a fuvart  — a gabonájára ráadásul I 
Gyönyörű gondolkodási És micsoda könyv-
vezetes I 

Értesülésünk szerint a malom lisztet adott 
el egyeseknek, (s no meg a bizott sertések ÍN 
fogyasztottak  el egy kis gabonát. Szedő), ami 
könnyen megmagyarázza, bogy most miért nem 
kapják vissza a tulajdonosok Baját gabonáju-
kat vagy lisztjüket. Az ilyen eljárásra a bün-
tetőtörvénykönyvben is lebet kiíejezést találni. 

Hallottuk ugyan azt ÍB, hogy a malomban 
tolvajok jártak. De viszont azt is hallottuk, 
hogy ha loptak is, csak keveset és semmiesetre 
Bem annyit, mint a mennyi hiány van. Baj van 
tehát a kréta körül, de hogy nagyobb baj ne 
legyen, ajánljuk a mümalom igazgatójának, 
hogy az üres zsákokat sürgősen löitesse meg 
liszttel és küldje el saját költségén a tulajdo-
nosoknak, de csakis természetben és kifogás-
talanul, mert a tulajdonosok ellenkező eBetben 
más úthoz találnának folyamodni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Rákosi Jenő jubileuma. Bécsből je-

lentik, hogy a betvennyolceves Rákosi Jenő a 
napokban üli meg ötvenéves irói jubileumát. 
Rákosi a konzervatív irodalompolitika tiszte-
letre legméltóbb harcosa. Éies küzdelmet vi 
vott mindenki elleu, meg Ady Endre ellen is. 
— akiben destruktív i rőt Bejtelt. B csület? s, 
meggyőződéses alakja előtt irodalmi es poi -
tikai ellenfelei  is mindig meghajoltak. Jellemző, 
hogy Szabó Dezső, Koszto-nnyi D-zsó és a 
többi frÍBSen  szervezkedett írok m;ki ajániot 
ták fel  az irók uj szövetségének elnöki tiszte , 
de Rákosi Jenő íulminans haraggal jelentette 
ki lapjában, hogy ,n«m hajlandó semmlfele 
közösséget sem vállalni a kereszténység és a 
magyarság jelszavának megcsufolóivai". 

— Miisor os-estély. A csíkszeredai Iparos 
nőegylet folyó  hó 24 en műsoros estelyt r-n-
dez a Hutter kávéház termeiben. Az előkészü-
letek és próbák már folynak.  Az estély iránt 
igen nagy erdeklódés mutatkozik. A rendezők 
által öBBzeállitott kiváló műsor az est sikerét 
a legteljesebb mértékben biztosítja. Kitűnő 
büfferöl  a nőegylet gondoskodik. A részletes 
műsort falragaszokon  közlik. 

— A semleges zóna. A kiürített magy ar 
területeken a Clemenceau vonalig egy széleB 
Bemleges zóna húzódik. Mint értesülüuk, a 
tiszántúli magyarországi részen szabad közle-
kedés van a demarkációs vonul mentén levő 
BemlegeB zóna kivételével. A vonatok Vásáros 
namény. Mátészalka, Vámospercs, Konyár, 
Berettyóújfalu,  Szeghalom, Dévaványa, Mező-
túr, Szarvas, Fábián, Hódmezővásárhelyig köz-
lekednek. 

— • Times leleplezései. A Times azt 
a gyanút kürtöli világgá reáhs adatok és saját 
következtetései alapján, hogy a nemet bpar a-
kista forradalom,  a hollandi sztrájkok, az el-
zászlotharingiai báty ászok ameiikázatsa és vé-
gül az angol bányádz-mozgalmak valamennyien 
egy hatalmas világtervnek megnyiiváuulasai. 
Bizalmas ertesülések Bzerint, ugy latszik, hogy 
még ezen ev nyaran, az egész világra kiter-
jedő államcsínyt akarnak csinálni. Mindamellett 
bizony os akadalyok gördültek ez óriási terv ele. 
Hollandia nagy katonai keuzülődeseket végez 
a BpartakÍBta betöresek ellen. Intézkedései a 
kommunista szerveket ugyancsak feldühositet 
ték. A kommunista sajtó kimutatja foga  fehé-
rét. Azt írja, hogy a holland kormány maga-
tartása nem lesz képes az angol bányamunká-
sok sztrájkját elhárítani. A Times figyelmez-
teti a hivatalos köröket, hogy az egesz világ 
munkássága bacra készülődik, tehát készülni 
kell az ellenintézkedésekre is. 

c s í k i l a p o k , 
— Meghívó. A csikszentgyörgy-bánkfalvi 

iparosok olvasóköri egyesülete, 1920. aprins 
24-én, a községháza nagytermében, sajat pénz-
tára javára táncmulatságot rendez. Szemeiy-
jegy 15 K. Családjegy 30 K. 

— Trencsén-Teplitz eladása. Pilseni 
jelentós szerint Trencsén-Teplitz-fürdót  kilenc 
millió koronáért megvette a Cseh Agrarbamt. 

— A gyimesi rablógyilkosság. A mult 
évben Taiikó Bitang Jaoos gazdag gyimesi 
csángót lakásán meggyilkolva és kifosztva  ta-
lálták A gyilkosság annak ids jén nagy port 
vert fel  s nyomban megindult a nyomoz as a 
gazdag csángó gyilkosainak kiderítésére. A 
tetteseket csakhamar el is fogták  Jude Ilié 
csendőrkápiar ós Kani pián Bzerofin  közkatona 
személyeben, kik közül a csendórkáplár a ko-
lozsvári Fellegvárból megszökött. Ez ügyben 
most hozta D;e<r a kolozsvári hadbíróság ité 
letét. A megszökött Jude Ilié káplárt in cou-
tumáciam a vizsgálat folyamán  felvett  jegyzö-
könyvek alapján golyó ál'ali halálra, Kampian 
Szeroflnt  pedig, ki jelenleg is fogsagban  van, 
tiz évi kényszermunkára ítélte a hadbíróság. 
Kampián felebbezett. 

— Purifikálás  FogarasbaD. A bukaresti 
Dácia jelenti: Fogsraa varmegye uj prefektusa 
dr. Vasú Oktávián, az élelmezési bizottság 
működését vizsgálat alá vette és sok vissza-
élést állapított meg. A megejtett ankét követ-
keztében Popescu Todort, a vármegye szub-
prefektusát  ós Fogaras város polgármesterei 
fe:függesztették  állásukból. — A visszaélések 
ügyeben a törvényszék bevezette a vizsgálatot. 

— Uj prefekt.  Értesülésünk szerint az 
Avarescu-kormány dr. Doublesiu György csiki 
prefektet  Hunyad, dr. Vatu Sándor Arad var-
megyei ügyvédet Csikvármegye prefek  tjévé 
nevezte ki. 

— AB első magyar nöképviselő programmja. 
Bécsből Jelentik: A magyar uemzetgyüles tagjai érdeklődéssel várták 
Bchlachta Margitnak, a budapesti első kerület megválasztott képvise-
lőjének a bemutatkozását, aici a keddi illédtiD Jelent meg először a 
parlamentben. — Appen szavazás volt. amikor az ülésterembe lépett 
Bchlachta Margit, nagy aktatáskával a kezében. Mar a folyósón  me-
legen Üdvözülte yimonyi-Bemadam magyar miniszterelnök, RakovBXky 
István házelnök, Haller kultuszminiszter Huszár Károlylyal lépett be 
a terembe és a baloldal második padsorának a sarkán foglalt  belyet 
floszár  Károly m&gött. Nagy eljenzéssel fogadiák  s nebány nő a kar-
zatról keudőlobogtatással Üdvözölte Egy bécsi lap Budapesten időző 
mnnkatársa beszélgetést folytatott  az el-ő magyar női képviselővel. 
Elmondja az osztrák njaágiró beszámolójában, hogy a magyar parla-
ment első női tagját egyszeri! fekete  ruhában találta, • missziós nő-
vérek kék keresztjével a mellén Ez az egyetlen ékszer, amit viselt. 
Dus fekete  baj koronázza magas homlokát, arcán állandó mosoly, 
szürke szemébOl okosság sugárzik. Boldogan köszöni meg az idegen 
újságíró gratulációját és tömör szavakban foglalja  össze programját: 
.A családnak az erdekeit kell bevinni az országos politikába, mert ha 
az elsatnyul, ha az egyének tönkremennek, akkor a politika magától 
összeomlik, akkor oem lesz kinek politikát csinálni. Törekvéseim az 
oatatási éa nevelésilgyi reformokra  fognak  irányulni". 

— A meglepett kártyások. Csikszereda 
mindig a kányái városok közé tartozol:, ahol 
nehezen szerzett ezresek pi.ianatok alatt cse-
réltek gazdat. A mult hét szenzációia volt a 
kártyások történetében a katonai ós rendö: 
hatóság beava kozása a Hutter-kávébázban, 
ahol a meglepett makaózók ts tivolizóktól kö-
rülbelül 30000 koronát koboztak el. A játéko-
sok átutazó juhkereskedók és egy pár heiyi 
kártyanagyság, köztük Szabó Lajos borbély 
voltak. 

— AE Erdély i Szemle húsvéti száma legfényesebb  bi-
zonyítéka mellett, bogy a lap ma Brdély legjelesebb íróit, művészeit 
és tudósait mondhatja magáénak. Amit az Erdélyi bzemle a húsvéti 
Ünnepek alkalmával produkált, szinte esemény számba megy, mert 
koncentrálizált irodalmi viszonyaink közölt senki.em hitte edulg, bogy 
Erdély Ilyen magas színvonalú irodalmi termelésre képes. A lap a 
rendesnél majdnem háromszor n.gyobb terjedelemmel Jelent meg s 
nagyszáma tanulmány, novellát, verset éa apró cikket foglal  magá-
ban. Tanulmányt Márki Bándor, Ravasz László, Bartók György, l'e 
kány István dr., Makkay Ernő, Lavota Rezső; novellát pedig Makkay 
Bándor, Oyalay Domokos, Nagy Oéza stb irUk. A poéták közül Ro-
mányik Sándor, Berde Mária, Petres Kálmán, czahó Jenő, Bakóczy 
Károly, Apriliy Lajos szerepelnek egy-két verssel A rovatból kiemel-
kedik Bethlenfalvy  Pál, Csllry Bálint, Kováts László, Tordal József, 
Jász Pál és mások kisebb lélekzetD iráaa. A> ünnepi szám ára 10 K. 

— 80.500 korona egy tenyeszbika. 
Bábolnán a héten voit a tenyészbika-árverés, 
melyen 24 babolnai es 12 kisbéri bikát árve-
reztek el. A bábolnai bikái; átlagosan 45.660 
koronáért, a kisbéri bikák 32.120 koronáért 
keltek el. A legdrágább bika 90 500 koronaőrt 
kelt fl.  A legközelebbi tenyeszhika-vásárt áp-
rilis 29 én Szombathelyen rendezi a Vasmegyei 
Gazdasági Egyesület, ahol 120 Bymmenthali 
bikát árvereznek majd el. 

— Oazdak figyelme  be. A Csikvármegyei 
Gazdasági Egyesülethez a takarmáuy vetőmag-
vak megérkeztek s azok az egyesületi irodá-
ban (C-ikazereda, vármegyeház) a délelőtti 
órákban a gazdaközönseg rendelkezésére alla-
nak. Ugyanott ekék, boronák és iaposvasak is 
kaphatók. A raktáron nem levő mezőgazdasági 
gépek- és eszközökre megrendeléseket szintén 
elfogad  a Gazdasági Egyesület u viszont meg-
vess mindenfele  megrongálódott mezőgazda-
sági gépet. 

16. Biám. 

— Halá lozás . Bartha Emmus élete tava-
szán áprilif.  14-én, hosszas szenvedés után 
Csíkszeredán elhunyt. Halálát édesanyja özv. 
Bartha Istvánná, valamint testverei Annu*, 
Rózsika, Mariska, Antal, Juci, Erzsike es Vica 
gyászolják. 

— Éhínség a tót földön.  A Neue Freie 
Presso egy budapesti híradást közöl, ameiy 
szerint Csehország valósággal gazdasági csód 
előtt áll. A tot ós rutén videkeken nagy elei 
mezési nehézségek vannak. Eninség van oti. 
Katonai betegszállító kocsik szedik össze az 
utcán az éhség miatt összeesett ember-let. Kas 
•<án az éhség miatt felkelés  volt. A tóuitíg meg 
támadta az élelmezési hivatalt es Hgyonvertt 
a cseh élelmezési biztost. Katoniiságor rende.-
tek ki, mely több sortüzet adott io a zavar-
gókra. T'zenkét hallott maradt az urcán. Á l l í -
tólag maguk a csehek terjesztik a bolsevizmust. 
Hasonló tüntetések voltak Trenc.sénuen es 
Nyitrán is. 

— Mozi hir. Vasárnap április hó 
18 án a városi moziban PsvitintUr Wal 
demár f t l iepcsevei  a „Bohém szereieui* 
cimü nagyhatású életfcop  megy. Eat a 
filmet  csak nagy á'dozaiok árttn sikerűit 
megszerezni a vezetőségnek. 

— Tanomulatsag es fürdőmegnyitás . 
A csikzsögödi inteliigeus ifjúság,  1920. evi 
ápriiix hó 25 én (vasárnap), a nagybaraug ja-
vara, Zsögödfürdón,  confetti  és serpentin csa-
tával egybekötött taucmulatságotrendez. Ugyan-
ez alkalommal let-z a fürdőmegnyitás  is s igy 
iztf-tes  ételekről és jó zamatu italokról vala-
mint a szoiid kiszolgálásról maga a fürdótu-
InjdonoB Zerbesz György gondoskodik. 

— Dollárt gyűjtenek a magyar hadi-
foglyok  hu&aszaliitasára. Az amerikai ma-
gyar szövetség titkara, Pessenlebner Antal dr. 
:<zélcs!.örü akciót indított meg a Sziberiuban 
maradt magyar nemzotisegü hadifoglyok  haza-
hozatala érdekében. E célból érintkezésbe lé-
pett dr. Keppellel, az amerikai Vöröskeretz.-
t'gyesület igazgatójával és az amerikai kormány 
alllamtitkaráva), akik értesítettek öt, hogy Szi-
bériában mintegy húszezer hadifogoly  áll a gon-
dozásuk alatt, akik közül hetezerre tehető a ma-
gyarok száma. A magyar hadifoglyok  haza-
szállításához kétszázezer dollárra volna szük-
ség. Enni k sz összegyűjtésire i,z amerikai 
magyar szövetség már meg is kezdte akcióját. 
A hazaszailitást Szibériából Amerikán kérész-
iül eszközölnék. 

— Beadelet a tisztekről, A hadügyminisztérium sze-
mélyzetl osztalyának IU20. március 8-án 3169. sz erteimében a VI 
hadtestparancsnok — tárbornok ur rendelete folytán  vau szerencsém 
értesíteni, hogy a osztrak-magyar hadsereg tén., leges tisztjei, kiknek 
a román hadseregbe való kérésük visszautaslttatoit, uj kétessel folva-
modbatnak a hadsereg tartalék kereteibe való felvetelért  P Hadi 
szállás főnöke:  li. I. Motos s k , alezredes. 

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

Az esetieg elmaradt tavaszi vizsgálat meg-
ejtendő. Ennek lényege: meggyőződni, hogy 
van-e a családnak anyja (a fit.:si>á&rol  mindjárt 
megtudjuk), van-e elegendő meze a hordás 
kLzdeteig, ha nem volna, ugy etetni kell, nin-
csen-e vaiami rendetlenseg? Kutatni kell an-
nak okát s ha megtalaljuk mindjárt orvosoljuk. 
Hi a hó vége fele  a gyümölcsfák  virágából 
uordauA jel, a kapiár már bővíthető. Két fe-
dett fiasitasos  lép közé tesszük az iired dol-
gozó lépeket. Építtetni meg nem sz.:b.id. A 
takarókat ugy a kapiaiakban, mint a kanokon 
meghagyjuk még e hóban. Az anya naponta 
most 5U0-1300 petet rak. A mihet. száma 
11—40.000 csaladonként. Havi m;-z fogyasztás 
15—2 kg. Lepszekrenyeinket kénezzük a moly 
ellen. Itatorol gondoskodjunk. Gyenge nepü 
családjainkat, melyek csak 4 keretet fednek, 
egyesítsük. Egyesítés előtt 1—2 nappal a f.  1-
osziatando csaladot anyátlanitsuk meg. A ki-
sos méheszek ügyeljek* szeretettei meheiket. 
Ha azok hordanak virágport, jele annak, hogy 
flasitast  apóinak, tehát a caaiadnak van anyja. 
A kaaos méhészek szerezzék be a nyar foiy  a-
man a kaptárakat, méheszeti eszközöket es 
őaszei vágjak be keretekbe a lépet s telepít-
sék kaptarba a kasos családokat. Kaptárban 
való kezeiése a meheknek hosszasabb és több 
gyönyörűségét nyújtó. Mehlegelő: körisfa,  ber-
kenye, gyümölcs es díszfák,  repce. Vegyünk 
mézelő virágmagvakat: zsálya, méhfü,  leven-
dula, mályva, faoelia,  itrop, kék mák stb. stb. 



16. BBáfil. 

Az Agrár alaptökeemelése. 
— Beszámolo a tavalyi üzletevről. — 

Az Agrár beszámolójának adataival kapcsolatban 
melyek egyrészt kiváló üzleti sikerekről, másrészt 
nagykoncepcióju uj elhatározásokról tanúskodnak, 
teljes határozottsággal konstatálható, hogy ez a ha-
talmasfejlődésü  és virágzó pénzintézet a változott 
körülmények közt is nemcsak megtartotta pozicióját, 
haneui Iriss csapásokon haladva, az iparfejlesztés  te-
rén fejt  ki fokozottabb  tevékenységet, az uj térfog-
lalásokkal egyidejűleg uj pénzforrásokat  szerezve meg. 
Ez az eredmény uz Agrár nagygyátereintöjének léc-
lalvi Bodor Pál vezérigazgatónak érdeme, aki ezúttal 
is idejében tndott kezdeményezni s vele ogyütt osz-
tozik az érdemben kitüoő munkatársa, Fekete Manó 
igazgató, akiknek tevékenysége szoros összefüggésű 
az iutézet fejlődésével. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Ma-
rosvásárhely dr. kemény Ákos báró elnöklete alatt 
folyó  hó 6-án tartott igazgatósági Ülésén megállapí-
totta 1919. évi mérlegét. Az intézet a lefolyt  XXIIl-ik 
üzletévben 1.093,242 23 K tiszta nyereséget ért el (az 
előző évi 967,667 18 K-val Síemben), Az igazgatóság 
a folyó  hó 17-én megtartandó közgyűlésnek husz ko-
ronás osztalék kifizetését  fogja  javasolni az előző évi 
18 K-val szemben. 

Jelentéséhen rámatat azokra az egyre fokozódó 
uehezségekre, melyekkel a jegybanki kapcsolat és a 
üzetési eszközökbeni hiány lolytán meg kellett küz-
denie. Egyben azonban megnyugvással állapitja meg, 
hogy betevői igényeit — e nehéz körülmények dacára 
— a lehetőséghez képest kielégítenie sikerült. Betét-
állománya az iizletév első harmadában jelentékenyen 
emelkedett s e körülmény folytán  évzaratakor e ci-
rnen, az előző évi 39,992,018 K-val szemben 49,695,200 
K állott kezelése alatt. A mérlegben 1,155,560 K-val 
szereplő 1,737,1000 K névértékű felmondhato  pénztár-
jegyei és hadikölcsönkötvényei a névérték 70—60 és 
5o°/o-ában, saját vállalatai és affiliált  pénzintézeti 
(szamszerint huszonkettő) részvényei pedig kibocsáj-
tási áron értékeltetvén, latens-tartalékai jelentősen 
emelkedtek. Az adók és személyzeti költségek ter-
mészetes növekedése a költségszámlán 261,047 K 
emelkedést matat. E körülmények figyelembe  vételé-
vel az Agrár Takarékpénztár 1919. évi üzleteredménye, 
mely lehetővé teszi l*/,-al magasabb osztalék kiön-
tése mellett a tartalékalapoknak 2ö0,000 K-val leendő 
dotálását, teljes mértékben kielégitOnek nevezhető. 

Aűiliált intézetei és saját alapításai folyószámla-
tartozásainak, valamint az ipar- és kereskedelem ren-
delkezésére bocsátott tőkéinek az előző üzletévvel 
szemben 21,954,000 K-val történt emelkedése az egész 
vonalon érvenyesült fokozottabb  üzleti tevékenység-
ről tesz tanúságot. Az intézet 11 üókja, üzletköre 
bővitósével igen élénk és eredményes tevékenységet 
lejtett ki. Pénzintézeti affillátiói  közül különösen az 
„Erdélyrészi Valtóüzieti r.-t." emelkedett értékpapir 
es idegenpénz forgalmával  és a kolozsvári „Magyar 
Bank r.-t," ipari tevékenységének céltudatos fejlesz-
tésével értek el emlitésre méltó eredményeket. Az 
igazgatóság csíkszeredai fiók  főnökét,  Túri Zoltánt, 
e üókintézet fejlesztése  körüli érdemei elismeréséül 
Igazgatóvá nevezte ki. 

Az intézet vezetősége, mely az Agrár takarék-
pénztárral szemben támasztható igényeknek az inté-
zet saját tőkéivel való összhaugzásba hozataláról a 
multakban is állandóan gondoskodott, a lényegesen 
megváltozott gazdasági és pénzügyi helyzetre való 
tekintettel kapcsolatot keresett es talált egy megfe-
lelő tőkeerőt reprezentáló és ennélfogva  az intezet 
jövő fejlődését  mindenekben biztosítani tudó küllöldi 
pénzintézettel: a „8. A. Banca (Jominerciale Italiana"-
val. Ez a hatalmas milánói pénzintézet átvette'az 
Agrár takarékpénztárnak a múltban a Magyar Agrár 
és Járadékbank által birtokolt részvényeit s egyben 
készségét jelentette ki arra nézve, hogy az intézet 
további tőkeemelései rendén kibocsájtásra kerülő 
részvényeinek felét  (esetleg ezt megualadó mennyi-
séget is) átvegye. 

Az igazgatóság ennélfogva  a folyó  hó 17-én meg-
tartandó közgyűlésnek javasolni fogja  az intézet ed-
digi 6 millió koronás alaptőkéjének egyelőre tizen-
ket millió koronára leendő felemelését  olyképpen, 
hogy a részvényeseknek minden két részvény után 
egy uj részvény átvétele biztositassék 350 koronás 
kibocsájtási áron (melyben a 6 koronás részvény elő-
állítási kö.tség is bennfoglaltatik.) 

A transactió, az afiüiáló  olasz pénzintézet hatal-
mas tőkeereje folytán,  jelentős határkövet fog  képezni 
az Agrár takarékpénztár további fejlődésének  törté-
netében. 

c s í k i L A P O K 3-ik oldd. 

IROD ALO M. 
..Legén, má' lebbedez a szél!" 

ciraen jelenik meg a közel jövőben Szini Lajos-
nak, a székelység elismert Írójának második könyve 
a Lajibá sorozatban. A széles körben tetszéssel foga-
dott Nyüszkölés után nincs kétségünk abban, hogy 

ujabban s ugyancsak székely nyelvjárásban irt 
könyvének is hangos sikere lesz. Szini most megje-
lenő könyvében Laji bá-nak s Álózsi komájának a 
kommunista Budapesten átélt kalandozásait meséli 
el sziporkázó ötletességével mindvégig hangos derült-
ségben tartva az olvasót. Liji bá és társa három 
millió korona kársegélyért Budapestre utazik s mire 
odaérnek ott már a kommunizmus dühöng. Termé-
szetesen üres kézzel kér a két atyafi  haza, ám elébb 
a kalandoknak sorozatát élik át s az író a góbék 
ferde  kelyzetet bravúros ügyességgel használja fel 
arra, hogy minél izzóbb humorral szolgáljon olvasói-
nak. A könyvre, mely könyvárusi forgalomba  nem 
kerül, jóelőre felhívjuk  olvasóink figyelmét.  Husz 
koronás könyvtári és 50 koronás amateur kiadásban 
jelenik meg s legcélszerűbb levelezó-lapon jegyez-
tetni elő a kívánt példányt Sándori Mihály könyv-
kiadó Qyergyószentmiklós címén. 

8. Nagy László versei. 
S. Nagy Láeiló, u Irodalmi I6rekvé<elr6l Jól limerl kOltfl  .Ké»0 

KOaiOntéB" címmel ujabb vers.-* kütetet adott ki, mely Jobb eddigi 

ÍO i k o d r e l t í r á s a i n á l . A v e r e k t H e i e t a k O i i i n e é g f i g y e l m é b e  a j á n l j u k 
r a tt k o r o n a K a p b a t ó K o l o i f l v á r t  a E a e r i O n é l . 

Magán arveres. 
Csíkszeredában, a Vadász-utca 4. sz. 

alait levő (régebben Szvoboda Józ'sef 
tulajdonában voli) emeieteB kőházamat 
1920. evi május hó 8 án délelőtt 10 éra 
kor a Gimnázium utca 15. számú ház 
földszínű  helyiségében megtartandó nyil-
vános árverésen eladom. 

Kikiáltási ár 150000 korona. Bánat 
pénz 15000 kor. Fizetési feltételek  az 
árverés megkezdése előtt fognak  meg 
állapíttatni. 

I_Í Dr. Hatmann József. 

• n i _ j z Csíkszeredában, Apaffy-ntoa  4L 
ü l i c l Cl O Bzám alatti é p ü l e t e s b e l s ő i é g 
kerttel együtt. Cim a kiadóhivatalban. 2— 
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A román katonai paranosnokság rendeletére 
közöljük: 

A 20. Hadosztály hadbírósága 1920. évi február 
hó 1-től március l-ig az alant felsorolt  egyéneket a 
következő büntetésekkel sújtotta különböző tettekért: 
1. Dat ilyest Feketevölgy, 6 hónapi elzárással állam 
anyagok való lopásáért. 2. Skilezer Hermant Nagy-
Károly, 6 hónapi elzárással és 500 lei büntotéssel 
igazolványok nélkül való utazásokért. 3. Hermán End-
rét Nagykarcsi, 6 hónapi elzárással 500 lei pénzbün-
tetéssel u. a. 4. Preimer Érmet Bccitam, 1 évi elzá-
rással aláirás utánzásézt. 5. linre Lajos Baranaziom, 
2 évi elzárással és 1000 lei pénzbüntetéssel álhirek 
terjesztéséért. 6 Jászpáll Bélát Debeliu, 3 hónapi 
elzárással 1000 lei pénzbüntetéssel u. a. 7. Manyer 
Lászlót Nagykőrös, 1 évi elzárással lázangásért. 8. 
Iker Józsefet  Nagykőrös; u. a. 9. Dankó Lászlót, Nagy-
kőrös, u. a. 10. Maner István Szentmárton, u. a. 11, 
Matai Gábort Unguras, 6 hónapi börtönnel lopásért 
és tolvajságokért. 12. Cristiu Pált Tisza, 10 évi bör-
tönnel büncelekményre való rábujtogatásért. 13. Paki 
Mártát Debrecen, 15 napi elrárással és 3000 lei pénz-
büntetéssel álhirek terjesztéséért. 14. Szatmár Zoltánt 
Debrecen, 3 hónapi elzárással és 400 lei pénzbünte-
téssel u. a. 15. Uircta Károlyt Nagyalmás, 3 évi el-
zárussal és 4000 lei u. a. 16. Faragó Sándort Debre-
cen, 3 hónapi elzárással és 500 lei u. a. 17. Uros 
Gros Imrét Tisapolgár, 1 évi elzárással közokmány 
hamisításért. 

A 21. Gyalog Hadosztály hadbírósága 1920. évi 
február  hó 1-től, március l-ig az alant megnevezett 
egyéneket különböző tettekért a következő bünteté-
sekkel sújtotta: 1. Kovács Gergelyt Kuiniorne, 1 hó-
napi elzárással fegyver  be nem szolgáltatásért. 2. 
Libin Józsefet  Pécska, 5 hónapi elzárással álhirek 
terjesztéséért. 3. Török Kálmánt Rákorzi, 15 napi 
elzárással és 1500 lei pénzbüntetéssel fegyver  be nem 
szolgáltatásért. 

A felügyeleti  zóna bírósága 1920. évi február  hó 
1-tól, 1920. evi március hó l-ig az alant megnevezett 
egyéneket a következő büntetéssel sújtotta különböző 
tettekért: 1. Debreceni Károlyt Kaskó, 500 lei pénz-
büntetéssel álhirek terjesztéséért. 2. Reisinger Józse-
fet  Debrecen, 1500 lei pénzbüntetéssel u a. 3. Boron-
kosa Vexiester Jorkas, 2000 lei pénzbüntetéssel u. a, 

A 2-ik Vadász hadosztály bírósága 1920. évi feb-
ruár hó 1-től, március hó l-ig különböző tettekért az 
alant megnevezett egyéneket a következő büntetébsel 
sújtotta: 1. Szabó Józsefet  Tuitdes, 2 hónapi elzá-
rással ós 1000 lei pénzbüntetéssel kihágásokért. 2. 
Mozsár Ferencet Balmazújváros, 1 évi elzárással és 
1000 lei pénzbüntetéssel kihágásokért. 3. Kolovicsi 
Sándort Csek, 6 hónapi ehárással ós 5000 lei pénz-
büntetéssel kihágásokért. 4. Nagy Tamást Tiszaszölös, 
I évi elzárással és 8000 lei pénzbüntetéssel kihágá-
sokért. (Folyt, köv ) 

K e i a í e s Zsigiaoaá és M&stea 
bornagykereskedők Arad, Boros Béni-tér 21. Ajánl-
ják elsőrendű Aradhegyaljai asztali ós fajboraikat. 
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Egy jó karban levó heverődivany (sezlon) 
egy Íróasztal es ket ablakra való füg-
göny megvetelre kerestetik. Cim a 
kiadóhivatalban. 

Egy 16 méter hosszú, jó karban levó 
QS&S eladé* — Tudakozódni a 
kiatluhivaiaiUaü. 1—2 

Eöy darab íVs eves bimenthali bika 
teuyeszigazolvánnyai eliatva eladó 

özv. lijih Ijtvannenal, (lyergyoaifalu.  1.2 

Szám. 776—1920. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda vaios tanacsa elad: 1 
drb 4 Hp. lekvOh-ongerU üzemkepes 
benzin motort, kikiáltási ar 10.000 
korona, 3 Hp. aliohengerll benzin mo-
tort, fttapruásra  berendezve, kisebb hi-
baval, kikiáltási ar 12.000 korona. 

Zárt ajanlatok 5 százalék bánatpénz-
nek a városi p̂ nztarban vaió egyidejű 
depoaáiásaval a városi tanácshoz nyúj-
tandók be folyo  hó 21-en délelőtt 
12 uráig;. A vttroai tanács fenntartja 
magának a jogot, hogy a megleleió aján-
lat tevő között a ket motorra, vagy 
ások egyikére meg nyilvános arvereat 
eszközölhessen. Utoiagoe ajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Csikszereda, 1920. óvi április hó 10. 
A városi tanács. 

Meheket. veszünk országos kaptá-
raiban. Árakkai es hellyel megjelölt 
ajanlatokat a kiadóba kérUnk. 

^ I 2v£ ! 
TÍJZU lettel vau szerencséin értesíteni, Csikvármegye kö-
zönségét, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modern technika kővetelmenyeinek teljesen megfelelő 

épület» é s d i szmű-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Eivállaiok különösen toronyfödeseket, 
amelyhez sajat hordozható áiványom van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést és tervet díjtalanul 
készítek. — Saivee pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
gC* Ordaföző-üstök  cinesésót a legpontosabban elkészítem. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 



4- oldal C S Í K I L A P O K 1 láf. 

Van szerencsém a t. vevőközönség tudomá-
sára hozni, hogy elvállalok első minőségű 

m a l o m k ö v e k e t . 
Úgyszintén gránit,' márvány, trakhlt 

® s í r k ö v e k e t O 
egyes méretekből raktáron is található. 

& A & 1 K i l S & B i 
képesített kőfaragó  éa malomkőmester Zsögöd. 

Ugyanott felvétetik  3—4 kőfaragó-
segéd 60—70 korona napidíj mellett. 

2-4 

Szám: 260—1920. mj. 6-10 
HIRDETMÉNY. 

Közhírré teBzem, hogy a magánjavak pénz-
tára a Csikvármegye területen fekvő  földbir-
tokokra ÓB házakra, a becsérték fele  részéig, 
de kéBőbbi rendelkezésig 20000 koronánál nem 
nagyobb összegű kölcsönöket ad 5Vo kamat és 
első helyen való telekkönyvi bekebelezés mellett. 

A becsérték rendszerint az állami adó ösz-
Bzeg 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 
hivataloB órák alatt beadhatják hozzám. 

Csikvármegyei magánjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1920. március hó 9. 

Dr. Gaál Endre, 
igazgató. 

Újonnan átalakított müualmoui 
han elvállalok bárminemű 7-10 

6AB0NA KIÖRLÉSÉT. 
Készítek kenyér , finom-

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

PAPP KÁROLY, 
Első osikszeredai henger-műmalom tulajdonosa. 

W 

i Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre ás t e k i n t s e m e g ; 

S Z É K E L Y ÉS RÉTI 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, Bzolid kiszolgálás. 4— 

I 
• 

I 
• 

I 
* SZESZ ÉS SZESZESITAL f* 

KIMÉRŐK FlcSyELMÉBE! 
Csíkszereda r.t. város Városház-utoa 4.sz. 
(Bégi poataépfllet)  volt Bseszraktárhelyi-
sógben szesz- és sseszesitalok nagyban 
ós kiosinybeni kimérését megnyitotta. 

Állandóan raktáron tart: 
szavatolt 96°-os baróti szeszt, valamint 
ram, cognac, szilvórium, borseprtt és 

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

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szántó Ernő üzletvezető, 
Caikssereda, Városház-utoa 4. szám. Bégi 
postaépület, volt ssesBraktárhelyiaég. 

« * * 
H * 
H « 
^ postaépület, volt ssesBraktárhelyiaég. ş ţ 

i K Á V É H A ^ S * É T T E R E M ÁTVÉTELI I 
5 Alulírott, Csíkszeredában a Hutter kávéház és éttermet + 

Í á t v e t t e m s a z t 1 9 2 0 . é v i á p r i l i s h o 1 6 e n ( c s ü t ö r t ö k ö n ) • 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. :-: I 
rnA»K__ I...JL ,rQnrUrroimpt iv.lAt.AH Átfi l f ikkel  ÓS 10 • 

I 
I 

Alulírott, Csíkszeredában a Hutter kávéház és éttermet 
átvettem s azt 1920. évi április ho 16 en (csütörtökön) 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. :-: 
Pőtörekvésem, hogy vendégeimet Ízletes ételekkel és jó 
zamatu italokkal, mérsékelt árak és szolid kiszolgálás 
mellett elláthassam. — Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

Vass Géza vendéglős, Csíkszeredában. 
2fTe.poxj.ta,  f r i s s e n  c s a p o l t s ö r ó s v l l l ó . s r ® a r a r e l l 
"béurzaaoly idLÓTsen I c a p H a t ó . 2 -4 

I 
• 

I Kiadom haszonbérre, esetleg örök áron is 
eladom a csíkszeredai állomás területén levő 

áruraktáromat, 
betonos pinoével együtt. 

Értekezhetni Meskó Kálmánnal, Madéfalva. 
4—5 

í r s B S f f i s s  Î 
J nnnniiima • r u u u u v u a ^ 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. t 
5 A . i , 1 - U11.1  . . . O A t • Csíkszereda, Mikó-utoa 34. scáin. 

I 
MEGHÍVÓ. 

A K ö z g a z d a s á g i Bank R é s z v é n y t á r s a s á g Gyergyótölgyea 
^ . z 1 0 1 9 . é v i - ü j z l e t é v - x ő l 

XIII-ik évi rendes közgyűlését 
Gyergyotölgyesen, 1920. évi április ho 26-en, vasárnap délután 2 órakor, az 

intézet helységében tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Elnöki megnyitó és két tagu bizottság kiküldése, a részvények képviseletének számbavételére. 
2. Zárszámadás és mérleg bemutatása. 
3. Igazgatósági jelentés. 
4. Felügyelő bizottság jelentése. 
5. Határozathozatal a tiszta nyereség hováforditása  tárgyában és a felinentvények  megadása. 
6. Lemondás folytán  megüresedett könyvelői állás betöltése. 
7. Indítványok tárgyalása. 
Oyergyótölgyes, 1920. február  hó 18-án. 

AB igazgatóság. 
A Közgazdasági Bank Részvénytársaság Gyergyótölgyea Vagyon Mérleg Számlája. 

VAGYON 

Pénztár készlet — — — — 
Váltókban — - — — — 
Kezességi kötvényekben — — — 
Jelzálogokban— — — — — 
Többek számláján — — — — 
Ingatlanokban — — — — 
Értékpapirokb. 6000K n. é.6»/0 Hadik. 
Berendezés — — — — — _ 

Kor. f 

30894 46 
859768 : 21 
275746 -
80081 
53204 

4(00 
2500 

786 
806980 

50 

TEHER 

Részvény alaptőke — — — — 
Tartalék alap — — — — — 
Takarék betétek — — — — — 
Folyó számlán — — — 
Átmeneti kamatok — — — — 
Fel Dein vett osztalék — — — 
Nyereség mult évről áth. 194 22 

ez évi 14202 78 

Kor. I f 

150000 
5373 

437110 
190894 

5497 
3705 

14400 

Oyergyótölgyes, 1919. évi december hó 31-én 
ifj.  Todor Antal s. k., Veress Lajos s. k., Dobribán Jakab s. k., 

igazgató. elnök. h. könyvelő. 
Dobreán Demeter s. k., Fekete Manó s. k., E. Deér Kálmán a. k., Osató József  s. k., Csató Sándor a. k., 

'g- taK- ig. tag. lg. tag. lg. tag. ig. tag. 
Niooleaou Aurél a. k., Görög Gyula a. k., Dobribán Péter a. k., Ifj.  Todor Antal s k. 

'B- taK- ig- tag. lg. tag. ig. tag. 
Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő  bizottság: 

Oyergyótölgyes, 1919. deeember hó 31-én 
Csató István a. k.. Görög György s. k., Strul Mórits a. k., Halm Simon a. k.. 

f-  b - taK- í- b. elnök. f.  b. tag. f.  b. tag. 

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

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy. 
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Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, Olksseredáhan, Csazarat: Conmlela. 




