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A MAGYAR EGYETEM. 
Csikszereda, mint székhely. 

Csikszereda, julius 8. 
A magyar egyetem felállításáért  inegmoz-

ilult egész Erdély maitjar tarsadalma. G)ü 
ujörüség látni, hogy az annyiszor egymással 
szembenállót! egyhazuk lejei a felekezttközi-
ség zászlója alá tömörülve, vállvetett erővel 
rövid egy pár hónap alatt akarják raegvalósi-
tani az erdélyi magyar egyetemet, mely nor-
mális viszonyok között csaknem lehetetlennek 
íünt volna fel. 

Az ezeréves magyar kultura csarnokot kér 
ui&ganak, mert az örök emberi kultura nem 
ismer megállási vagy visszafejlődést.  A kul-
tura vívmányai az egész emberiség közkincsét 
képeztük mindenkor es annak javát szolgálták. 

Erdély, a vallásszabadság baznja ezúttal is 
üiéitö maradt rogi jóbiréhez A vallás ás kul-
tura egy Cóapáson balad s most, mikor a val-
lásfelekezetéi  legfőbb  fejei  kezet kézbe adva 
megvalósitjak az erdélyi magyarság egyete-
mét, ékes bizonyságot tesznek nagyrahivatott 
fiágukról  és megtisztult, felemelkedett  látó-
körükről. 

Az egyházak fejeinek  memoranduma immár 
olt fekszik  a roman kormány eiótt. Egy áilaui 
uak legfontosabb  kötoli-sséga a kultúra fejlesz-
tése s Románia büszke lehi't arra, bogy a 
kisebbség önerejéből ia hajlandó és képes 
egyetemet állítani. 

Az egyelem kérdése teljesen mentes iuiii-
.íeü politikai tendenciától. így kell kezelnie e 
kentéét a román kormánynak is, nnbugy a kül 
föld,  vagy bent a kisebbse^ részérő: megvá-
doltassék. Azért írjuk ezt, mert a román sajtó 
ma» széles medarben tárgya'ja ezt a kérdést 
s scre.aiból a rosszmáj mag erősen kiérzik. Min-
den re'ísényüok megvan azonban arra, hogy 
ezek a kibocsátott fullánkok  teljesen hatásta 
Unok lesznek »' mihamarább elveszítik mér-
güket. 

Feltűnő fó'eg  az erdélyi román nemzeti 
párt hivatalos organumáuak, a „Patria" nak két 
cikke, mely szomorú világot vet a lap redak-
ciójáoak gondolatvilágára. Eitekiutve attól, 
^iogy politikai tendenciát iát a magyar egye-
tek megvalósitásaban, azt követeli, bogy a 
magyarok várjanak az egyetem kérdeBevel 
addig, mig a románok is utóiérik kulturában 
őket, mert szerinte ez az igazság: ezer évig 
fejlődhetett  a magyarság, most ezer évig fej 
lődjék a románság. Addig mi várjunk. Mily 
alantas felfogás  a kuli ura szükségéről és fej-
lődéséről egy modern államban. 

Másik cikkében elvileg mégis helyesli a 
magyar egyetem felállítását,  ezt azonban csakis 
az állam aital tartja lótesithetónek, alighauem 
azt gondolva, hogy igy egy pár evtizeddcl 
elodázhatja a magyar egyetem felállítását.  H 
ha mégis megvalósul, a székhely megválasz-
tását illetőleg tiltakozik Kolozsvár ellen, mert 
szerinte az csak Marosvásárhelyt, Szekelyud-
varbelyt vagy Csíkszeredán lehet. Így kerül-
tünk bele akaratlanul mi is az erdeiyi magyar 
egyetem ügyébe, de bármennyire is ro<!gtiáz-
teló városunkra ób Csikvármegyére az ajánlat, 
mi mégsem vehetjük komolyan a csíkszeredai 
«gyetemet, mert az erdélyi magyar egyetem 
székhelye csak Kolozsvárt lehet ugy, amint az 
kérelmezve van. . 

Nekünk más kötelességeink lesznek, itt van 
elsősorban a vármegyei magánjavak a maga 
JiátalmaB, tiBztán kulturális célokat Bíolgáló 

vagyonával. Itt vaunak a nagy tőkeerővel ren-
delkező egyházkoztegek, politikai községek és 
közbirtokosságok. Ezek reszt kérnek az áldó 
zatknNzsegbol es ott leszünk mi is filléreinkkel. 

Ha pedig mégis bekövetkezne, amit komo-
lyan fel  sem tételezhetünk, hogy az erdélyi 
magyar egyetemnek nem adatnék méltó hely 
Kolozsváron a csakugyan Csíkszeredára ke-
rülne a Bor, ott leBzünk akkor ia, mert fő  az, 
hogy a két és félmilliónyi  magyarságunk már 
a következő tanévre egyeteme legyen. 

A kultura közössége az egész világon el-
ismert tény, nem hihetjük, ho&y e kérdesben 
a román kormány bárminő gáncsot akarna 
vetni. Igy az erdélyi román sajtó jobban t^nné, 
ha lisziultabb belatásra térne át es emelke-
dettebb nézőpontból tekintené az erdélyi ma 
gyarság öntudatos akcióját. 

Az Úz- es Veresvizi erdők ügye. 
Csikszereda. julius 8. 

A következő sorokat vettük: 
Sagţton  tisztelt  Szerkesztő  l >um .'  . 

Bocsássa meg, hogy ismételten bátor vagyok 
alábbi soraiul szives leküzlésére kérni, de kénytelen 
vagyok a magánjavak Igazgatójának, úgyszintén a 
nagyközönségnek is az l z- és Veresvizi erdők Ügyé-
ben pótlólag még némi lelvilágositásokat adui a a 
valótlanságokat helyreigazítani. 

Nem célom egyáltalában, hogy hosszas és az 
gy érdemét ellapositó liir.api polémiába bocsátkozni, 

különösen pedig ueui személyes vitákat provokálni 
vugy valakivel gorombáskodni... Nekem erre sem 
idom nincsen, sem kedvem... A közönségnek ilyenek-
kel a magánjavak igazgatója talán log mégis kedves-
kedni, különösen ha most is kénytelen lesz belátni, 
hogy a közönséget sem tendeticiósusau félrevezetni, 
sem pedig közmondásokkal kielégiteni nem lehet..., 

Már most kijelenthetem, bogy személyemet illető 
esetleges későbbi támadásaira nem tartóin többé ér-
demesnek válaszolni. Alábbi soraim azonban még az 
l z- és Veresvizzel vannak kapcsolatban. 

A magánjavak igazgatója a Csiki Lapok 27-ik 
számában válaszolt az l'z- ós Veresvizi erdők ügyé-
ben irt előbbi cikkemre Ezt el is vártam tőle, azaz, 
hogy többet vártam volna. A/.t ugyanis, anii a vár-
megye közönségét tényleg érdekli, vagyis hogy mond-
ja meg végre, ini lesz már most?... Megkapja-e a 
magánjavak az őt jogosan megillető kártérítést vagy 
sem ? Lesz-e per, vagy nem lesz f  Elfogadta-e  a hú-
szas bizottság az igazgató ur által kötött eredeti 
egyezséget, vagy sem, továbbá, hogy az én erős kri* 
tika alá esett s a közgyűlés (') által komolyan nem 
vett, de mégis S'/i orás vitát kiváltó szakvéleményem 
hatása alatt kénytelen volt-e azon módositani, na 
meg, hogy az a módosítás milyen mértékű s hogy 
majd azok, akiket a dolog közelebbről is érdekel, 
értem a vármegye egész közönségét, az egyezséggel 
ilyen formában  is meg lesznek-e elégedve, vagy sein' 

Ezekre vártam volna választ, mert hiszem, az 
igazgató ur is meg van arról győződve, hogy a nagy-
közönséget nagyon kevéssé érdekli az, milyen véle-
ménnyel vagyunk mi egymásról. Neki megvan már 
régen mindkettőnkről nagyon jól és érdemünk sze-
rint megalkotott véleménye, amit otromba közmon-
dásokkal befolyásolni  nem lehet. Ez csak arra jó, 
hogy a csőcselek hahotáját kiváltsa, de az I'zi erdők 
ügye ezzel elintézve nincs. 

Amint az igazgató ur válaszából látom, az érdek-
lődőket volt szives meghivni irodájába, hogy ott az 
Ugy lényegére nézve a megfelelő  és kimerítő felvilá-
gosításokat megadhassa. 

Jó volna talán, ha az érdeklődőket, a felvilágo-
sítások megadása után volna szives majd hozzám is 
elküldeni hasonló célból, hogy a kimerítő felvilágo-
sítások ne legyenek majd túlzottan egyoldalúak. 

Válaszának 1. pontjára csak azt kérdezem, hogy 
ha a húszas bizottság egyáltalában nem vette ko-
molyan a szakvéleményt, akkor miért volt kénytelen 
lényeges módosításokat eszközölni az igazgató ur 
^ltal megkötött és védelmezett egyezségen V 

A pontra válaszom alábbi. Tény az, hogy a 
szakvélemény dî a 3000 koronában lett uiegállanitva, 
pusztán csak azért, mert az Igazgató ur arra ^ámí-
tott, hogy ilyou t laoUfniért  sz óriási munkát vál-

lalni ucm fogom.  Tévedett igazgató ur, mert tekintve 
a közügyet, azt még ingyen is meg csináltam volna. 

Igaz az is. hogy helyszíni szemlét nem tarthat-
tam. Nem pedig azért, mert a meghatalmazásom jan. 
középéről kelt, még pedig azzal, hogy a szakvéleményt 
legkésőbb egy hónapi záros határidőn belül készít-
sem el... 

Az igazgató úron kívül mindenki tudja, hogy ae 
úzvölgyi havasokat abban az Időben méteres vastag 
hóréteg fedi  s hogy februárban  vágástakaritásl mun-
kálatokat s újraerdősítéseket felülvizsgálni  amúgy sem 
lehet, vagyis a tlzikai lehetőség sem volt meg hozzá, 
hogy helyszíni szemlét tartsak, de nem ls volt rá 
szükség.... 

Mi dolgom lett volna hát igazgató uram télen az 
l'zbau? Ugy no mondja meg kérem Talán a hófehér 
hólepel ragyogása és más egyebek meg kellett volna 
fosszanak  tiszta látásomtól, avagy elfogulatlan  itélő 
képességemet kellet volna megdermessze a tél hidege 
vagy a cég vendégszeretete 'f 

Nem igazgató uram. Aunak elbírálásához, hogy 
a cég milyen vétkes mulasztásokat követett el, s 
mennyire semmibe sem veszi szerződéses kötelezett-
ségét még most sem, valamint az Ön által elkö-
vetett egyezség elfogadása  mily óriási megkárosítása 
lett volna a magánjavaknak, ismétlem, ehez nem úz-
völgyi kirándulások, hanem az ügynek részletes isme-
rete s mindenek felett  Igazságos elbírálása szüksé-
geltetik s hogy ez utóbbiakat nem ö n nyújtja Igazgató 
uram a nagy közönségnek, az eléggé sajnálatos. 

A helyszíni szemle még most sem késett el s 
hiszem, hogy annak eredménye ismételten csak önre 
nézve volna szomorú. 

A 3000 korona szakértői költség psdig legyen 
meggyőződve igazgató uram, nem volt kidobott pauz, 
mert tudom, hogy a magánjavak minden egyes fillért, 
amit az On által eredetileg kialkudott alamizsnán 
felül  tog kapni, csakis annak az éa lepocskondiázott 
szakvéleményemnek köszönhető. 

Meg vagyok róla győződve, hogy azért az egy-
szersmiiidenkori 3000 koronáért nagyobb szolgálatot 
tettem a magánjavaknak, mint Ön 40 ezer, vagy ta-
lán még ennél is több évi fizetésért,  akár 100 éven 
keresztül fogna  tenni, különösen ha minden dolog-
ban ugy képviseli a magánjavak érdekeit, amint az 
l'z- és Veresvizi erdők ügyében. Az ily hosszas, de 
még rövidebb képviselettől kívánom ugyan óvja Isten 
a magáujavakat. 

A helyszínére pedig küldjenek bár ezer szakértőt, 
szakvéleményemnek igazsságát és alapos voltát azok-
kal szemben is mindenkor meg fogom  tudni védeni, 
természetesen komoly érvekkel, nem pedig Jó öreg 
közmondásokkal. 

Ad 3. A Dr. Nagy Béni előadó ur exposéját én 
a magam részéről közvetlenül Ismerem, annak ujabb 
tanulmányozására szükségem nincs s multi cikkem-
ben mondottakat idevonatkozólag most ls fentartom. 
Az előadói javaslat indoklását pedig legyen szives 
inkább a nagy közönséggel megismertetni, hogy az 
is közvetlenül szerezhessen állításának igaz voltáról 
magának meggyőződést. 

Ami pedig az igazgató urnák az erdészeti vonat-
kozású árszámitásaimra tett megjegyzését Illeti, azt 
a legnagyobb készséggel hajlandó vagyok aláírni. 
Nagyon jól s épen a magánjavak érdekében tette az 
előadó ur, hogy azokat nem fogadta  el, mert biz azo-
kat — csodálkozzék uram — a jelen pillanatban ma-
gam sem acccptáJnám. Nem pedig azért, mert számí-
tásaim a január—márciusi időre szólottak, az akkori 
átlagadatok figyelembe  vételével. 

Ma azonban az én általam akkor megállapított 
ellenértéket bátran merném a duplájára venni, mert 
hiszen ma egy napszám nem 40, hanem 80 korona, 
egy fuvar  nein 120, hanem 800, sőt 350 korona B egy 
köbméter fa  ára fenyőnél  nem 17 s bükknél nem ö 
korona. 

Hogy pedig ez tényleg ugy vau, ahoz remélem 
az igazgató urnák nincsen bővebb magyarázatra 
szüksége. 

A 4-ik pontra már előbbi cikkemben is megfe-
leltem. A kártérítési összeg nagyságát nem kellett 
nekem egy már előbb bemondott összegre minden-
áron kiegészítenem, mert azok a számítás idejére, 
mint mondottam nagyon is helytállóak s amikor a 
jövőben azok helyességét a magasabb erdéacetl szak-
közegek is lgazolui fogják,  akkor a közönségnek a 
Ügyeimét leszek bátor majd erre felhívni. 

Na aztéji most jön a nagy szenzáció. A ţaegszak-
értelmezett ur, avagy hogy hol van a bibi eltemttr®. 



9. oldaL 
A megszakértelmezett ur eladott 1912-be egy kb. 

200 k.-hold kiterjedésű erdőt, 1915 májusig terjedő 
kihasználásra. Az erdőt határidőre nem használ váu 
kt vevő, a határidő meghosszabbítását kérte. 

Eladó ezt minden ellenszóigáltatás nélkül meg-
adta 1917. májusig. Időközben bekövetkezett a ma-
gyar-román konfliktus,  beállott a vis major, ami a 
szerződés határidejével, kb. 1918-ig meghosszabbította. 
Vevő ekkor ujabb hosszabbítást kért s eladó engem 
kért fej,  állapítsam meg azokat az ellenértékeket és 
feltételeket,  amelyeket ö a szerződéses viszony eset-
leges meghosszabbítása esetén figyelembe  vehessen. 
Külön kikötött kívánsága volt eladónak, hogy az 
ellenérték megállapításánál vegyem figyelembe  a 
már eladott erdő értékének időközi emelkedését is. 

Az ellenértéket végeredményben 590 ezer koro-
nában állapítottam meg s nem 800 ezerben, amint 
azt az Igazgató urnák tetszett staigerolni. 

Eladó a tárgyalások során az erdőérték időköz-
beni érték növekedésében való részesedésóról önként 
lemondván, a kártérítési összeg is 210 ezer koroná-
val apadt meg. Aztán az eredetileg 11)15. evig vissza 
menőlug kiszámított másciinU ellenértékeket, az ön-
ként adott meghosszabbítás, valamint a vis uiajur 
idejére újból kellett apasztani 3 így jött ki az a bi-
zonyos 250 ezer koroua, melyben érdekelt felek  ki-
egyeztek. 

Megemlitendőuek tartom azt is, hogy lenti eset-
ben egy aránylag kisebb erdőségről volt szó, nem 
pedig egy 3200 k.-holdas rengetegről. 

Vevő egy aránylag rövid idejű ujabb meghosszab-
bítás elleneben a vételárnak 100 száisalékát fizette 
ki, pedig szó sem volt többrendbeli szerződés sze-
gééről. Az Úz- és Veresvizi erdők ügyénél miért laj 
hát ugy valakinek, ha vevő a ti koronáu megvásárolt 
Iájára még vagy 1 - 2 koronát ráfizet,  mert hogy 
fizetnie  kell, az kétséget nem szenved 

Ugy ám igazgató uram. Itt vau a bibi eltemetve, 
nem pedig a szakvéleményben. S a megszakérteJme 
zett ur esete nem is olyan nevetséges, mint a milyen 
szomorú a magánjavak sorsa, ha még sok ilyen ügy-
ben fogja  ön képviselni s érdekeit megvédeni. Erre 
azonban nem kerül rá a sor. 

Aztán még egyet igazgató uram! A megszakér-
telmezett ur a saját vagyonával rendelkezvén, jogá-
ban állott követeléseit fölemelni  vagy alászúlluaui, 
sőt elengedni is, más szóval szabad volt gavallérnak 
lennie. A magánjavak vagyonát kezelő sxervekuek 
működését azonban a v á r m e g y e egész közönsége ki-
séri figyelemmel  és várakozással s sáfárkodásukról. 
a vármegye egész közönségének kell majd rövi-
desen számot adjanak. 

•mi végül a közmondásokat illeti igazgató 
uram, azoknak hagyjon bekét. Mi is ismerünk ám 
nagyon számos és Önre nagyon találó közmon-
dást, de sokkal több bennünk a jóizlés, mintsem 
hogy asokat papirra vessük. Mi nem közmondá-
sokkal, hanem valóságokkal éB tényekkel óhaj 
tnnk harootni s ha az Isten megsegít akkor ugy 
önnek, mint a nagy közönségnek még lesz alkal-
munk tudomást szerezni bizonyos igazságokról, 
ha nem ls a Veresvizzel, hanem.majd valami Kék, 
Zöld vagy Feketev?zzel kapcsolatban s majd más-
kor. — Ezzel az Uz- és Veresviz ügyet a magam 
részéről befejezettnek  tekintem s as igen tisztelt 
Szerkesztő urnBk hálás köszönetet mondok, egy 
kissé akaratlanul is hosszura nyújtott soraim szi-
ves lekősléséért. 

Csíkszeredán, 1920. évi julius hó 6-án. 
Sstankó Zoltán, erdömérnök. 

az Erdészleány-t és Lötty ezredessoi-t fogjuk 
viszontlátni. . . . . . 

A társulat tudatában van kullur-missinja-
nak, ezt árulja el az a a animo, mellyel minden 
este játszanak. A közönség dolga, hogy ezért 
elismerésben részesítse őket, amit eddig meg 
is tett. Remélnünk kell, hogy a jovoben is 
hozza fog  járulni az előadások sikerebez s 
kezdi már ezt ott, hogy oem felejti  el, misze-
rint az előadások pontban fél  9 érakor kez 
dőduek. Így neru lesznek a szereplők kitéve 
anuak bogy az előadas kezdetén közönség nél-
kül játszanak. Ami bármilyen rutmus szerep 
lőre is is rossz hatással van. 

S Z Í N H Á Z . 
Csikszereda, jul. 9. 

Fejér Imre közkedveltségnek örvendő tár-
sulata megérkezett városunkba. Folyó hó 3.-án 
tartotta a társulat bemutatóját a Tetemre hí-
vással. A bemutató, melyet jó rendezésben s 
kitűnő szereposztásban adtak, a közönséget 
meggyőzte arról, hogy a társulat jó. A bemu 
tató előadások során színre került Az ördög 
mátkája, A tolvaj, aztán az első operettc, az 
Aranyvirág, mely a közönséget teljesen kielé-
gítette. Nagy része volt ebben F. Csók Vilmá-
nak, partnerének Takácsnak és Légrádinak. 
7-én adták Molnár Ferenc Az Ördög-ét. A leg-
szellemesebb Molnár-darabot, mely igen jó 
előadásban került színre, a közönség nem mél-
tányolta eléggé. A darabok rendezéséért szidni 
vagy dicsérni Sz. Kovács Gyulát kell. Az ed-
digi mllködésért cs; k dicséret illeti. 9-én Fö! 
des Terlké-jének lesz bemutatója. Ha Fehér 
Kolozsvárról haza tud jöoni, a közönségnek 
páratlan élvezetben lesz része. 

Értesülésünk szerint a tikárság a jövőben 
az opperetteket fogja  favorizálni,  ami remél-
jttk a közönség tetszésével fog  találkozni. 

Már folynak  az előkészületek a Lili báró-
nő-re, melytől a szinház sokat vár. Marcsa 
katonája és a Szép Saskia próbái szintén meg 
kezdődtek. E három operette lesz a szezon 
újdonsága. Prózák közül adni fogják  a Leg-
szebb kalandot és a majdnem már agyondi-
csért Szerelem vásárát, melyekben megfogja 
találni a szinház közönsége azt, amit a társu-
lattól csak várni lehet: a legjobbat. A régi 
operettek közül az örökszép Ripp van Wlnkle-t, 

K 0LÖN FKLEK. 
Az esküt nem tett tisztviselők 

ügye. Az esküt nem tett tisztviselők ügyében 
nagy jelentőségű lépés történt a megoldás télé. 
A bukaresti kormány rendeletet adott ki, mely-
ben azokat a tisztviselőket, akik Erdelyben 
szándékoznak maradni, vagyis a békeszerzödes 
értelmében számukra megnyíló állampolgársá-
gok közül a román állampolgárságot valasztják, 
rendülkezesi állomáuyba helyezi s egyben biz-
tosítja számukra a rendeletben megállapított 
illetményeket. Ez a rendelet uetu tartalmaz 
semmit az esküre vonatkozólag, eskü nélkül 
is az illetményekre való jogosultságot állapítja 
m^g, mig a jogosultak összeírását és a rende-
let végrehajtásának részleteit az illetékes ható-
ságokra bizza. Bukarestben a miniszterta 
nacs az 1920. évi junius hó 2l-éu tartott ülé-
sében 155Ü. sz. a. hozott határozatával elren-
delte, hogy a-román impérium kiterjesztése 
alkalmával a létszám apasztáaa végett mások-
kal helyettesitett, Metve alkalmaztatás nélküi 
marad olyan nem roman nemzetiségű tisztvi-
selők, akik az oszlrák, magyar vagy orosz 
uralom alatt legalabb tíz évig szolgálták, az 
e-etben, ba idegeu állampolgárságukról lemon-
danak és román állampolgárokká lesznek, ren-
delkezési állományába helyeztess-enek és ré-
szükre a regi királyságbeli nyugdijszabalyzat 
érteim -ben jaró uy U£dijilletményekkel egyeulö 
összegű illetmenyek áilapitassanak meg, mpg 
jegyezvén, hogy a rendelkezési aliapot alatt a 
romén állam a szükséghez képest, alkalmazhat-
ják őket. A kormányelnök az emiitett határo 
zat végrehajtásának céljából utasította már a 
kolozsvári államtitkárságokat, hogy a szóban 
forgó  tisztviselőkről azok életkorát, legutóbb 
viselt állását, szolgálatban eltöltött idejét és 
legutoljára élvezett illetményeiket feltüntető 
kimutatást sürgősen készítsék el, bogy az eb 
ben a tekintetben felmerült  panaszok végre 
megszűnjenek és ezeknek a regi köztisztvise-
lőknek a helyzetéu segítve legyen. 

— Hazaaság. Bariba Károly csíkszeredai 
kerületi munkasbiztositó pénztári számvizsgáló 
julius 4 én tartotta esküvőjét Kozma István 
volt csíkszeredai telekkönyv vezető és ueje 
rétyi Székely Jolán leányával, Juliskával, 
Rétyen. 

— Cukor Brassóban. Az Erdélyi Újság-
ból olvassuk, bogy Brassóban cukorkiosztás 
lesz kilogrammonként 23 korouás áron. A bol-
dog brassóiaknak cukrok vau és még hozzá 
23 koronás áron. Mi a Vizözöu óta nem lát-
tunk cukrot s ha egy láncos mégis felénk  mo 
solyog, 160 koronát kér tőlünk. Jött a kolozs-
váriaknak is, meg másfelé  is. Az Isten bo-
csássa meg, mikor ad nekünk már a batőság 
cukrot és lisztet I ? — Több mint egy leiéve 
reklamá'juk sikertelenül. 

-- A fogyasztási  szövetkezet közgyű-
lésé. A csíkszeredai közalkalmazottak szövet-
kezete f.  évi julius 4 én tartotta közgyűlését, 
miután a junius végére összehívott első köz-
gyűlés részvétlenség miatt határozatképtelen 
volt. Ezúttal is mindössze hatou jelentek meg, 
jelképéül annak, hogy a szövetkezet iránt mily 
érdeklődés nyilvánul meg. A tavalyi nagy vi-
har után rekonstruálta egy pár ember az igaz-
gatóságot, kiknek nagy része nem is közalkal-
mazott s bár jóhiszeműségükhöz kétség nem 
fér,  ma ott áll a szövetkezet, hogy boltjában 
jóformán  semmit sem lehet kapni. A város 
egykor első és legforgalmasabb  üzlete közele-
dik H haldokláshoz. Pénze van, de nincs benne 
mozgékonyság, pedig fnilyen  jól hozhatott volna 
hébe-hóba egy kis lisztet és cukrot. Persze 
ha utánna mennek. Most már megvan a puri-
fikáció,  da nincs árul 

— A villamos áram korlátozaBa. La 
punk utolsóelőtti számában adtunk birt arról, 
bogy a városi tanács a villamos aram hektó 
wattját egy koronára emelte fel.  A közönség 
zúgolódva és méltatlankodva fogadta  az ujabb 
felemelést,  melyet akarva, nem akurva meg 
kell fizetnie.  Most több oldalról azt a jogo-
panaszt vesszük, bogy áram este csak fél  ki 
lene órakor vau, holott a villanyra iuár este 
bét órakor, do legkésőbb fél  nyolckor feltetlen 
szükség van. Kérjük az üzemvezetőséget, bog) 
az áramszolgáltatást már este bét órakor 
kezdje meg, mert ha már fizetünk,  legalább 
élvezzük a villany előnyeit is. Egyuzerre most 
a nagyváradi és iléval lapokban olvassuk a 
villaruosáram legújabb felemelését.  Ez alka-
lommal a városi tanács és az üzemvezetődéit 
figyelmébe  ajánljuk az ott megállapított árum 
dijakat, melyek a miénkkel általában egyezők, 
de fontos  megkülönböztetést tesz a fogyasztok 
foglalkozása  szerint, lényeges kedvezményben 
részesítve a közalkalmazottakat. Péliláut Nagy-
váradon, hol régebb is megvolt ez a kedvez-
ményes rendszer, a magánfogyasztásban  HÍ' 
áramdíj hektovattóranként általában 1 koro-
nában lett megállapítva az eddigi 80 fillér 
helyett, azonban az állatni és megyei tényle 
ges és nyugdíjas tisztviselőknek az eddigi 40 
fillér  helyett csupán 50 fillért  kell fizetniók, 
ami kerek 50 százalékos engedméuyt jelem 
Ezzel szemben üzletek, kávéházak, kimérések, 
cukrászdák, vendéglők, kabarék, korcsmák és 
mulatók 140 fill-rt  fizetnek.  Az átlagos fizetők, 
dijat **nnek az aráuyuak megfelelően  emeltek 
Devau az uj áramdíjat szintén I korouabat: 
állapítottak meg, a közalkalmazottai! azonban 
ott is csak 00 fillért  fi/íetut-l:.  A peldak tebal 
itt vannak. Kérjük a városi tanác-or, hor, 
ugyanazt Csíkszeredában is léptessék életbo. 
mert ami Nagyváradon és Déván igazságos e.s 
méltányos, az Csíkszeredában is feuniorog. 
Rímeljük, hogy ez a kérésünk a legrövidebb 
meghallgatásra talál. 

— Házassag. Weber Oszkár és Neufeld 
Elza folyó  hó 4-én Csikszentsimonban házas 
ságot kötöttek. 

— Az erdelyi magyar irodalom hely-
zete. Sajnálatos dolog, hogy Erdélyben alig 
jelenik tnvg ujabb magyar irodalmi termek 
Az év legnagyobb irodalmi eseménye az El 
lenzék jubiláris naptára volt, amely neiu egy 
egyszerű évhez kötött kalendarium, hanem 
állandó irodalmi értékű könyv. B.-nue nem a 
naptárrész a leglényegesebb, hanem az a sok 
értekes és érdekes irodalmi, művészeti és tu 
dományos tartalom, amely önm,igában is száz 
hatvan oldalt tesz ki. Az ellenzek, az erdélyi 
magyar kultura leghatalmasabb szószólója 
minden áldozatával ós erejével arra törekszik, 
hogy terjessze és erősítse a magyar kulturát. 
Efcert  mindenkinek ingyen megküldi az Ellen-
zék jubiláris naptárát, aki legalább egy ho 
napra előfizet.  A naptár olyan értékes inuuka. 
hogy ezért egymagában is érdemes előfizetni. 

— A forgalombol  kivont gyufa.  Még 
a télen, az Agrár takarékpénztár helyi fiókjn 
többek között 17 láda kolozsvári gyártmányú 
svéd-gyufát  hozott, mely Petres Andor keres 
kedónél van elraktározva. Tekintettel a nagy 
gyutahiányra és a gyufa  magas árára, ideje 
volna, hogy ez a tekintélyes mennyiség köz 
fogyasztásra  bocsáttassák a hatóság által. 

(Beküldetett • 
— Halalozás. Latzinu Vilmos mésaáro-t 

junius 28 án, 26 éves korában szivszélhüdéa-
ben váratlanul elhunyt, özv. Latziua Károlyné 
fiát  vesztette el benne. 

— Az elveszett piros csizma. F. Csók 
Vilmát, a színtársulat közkedvelt és ünnepelt 
primadonnáját a napokban Bulyos veszi eség 
érte. Előadás után a Vigadótól a Gimnázium 
utcáig terjedő útvonalon komornája hazaszal 
litás közben elveszítette a művésznő egyik 
piros csizmáját. A művésznő 200 korona ju 
talmat ad annak, aki a csizmát a Bziuház 
pénztárához beadja. 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 16. BZ. alatt, 
dr. Csedó-féle  bálban megnyitotta. 3—8 



28. ai Am. C S I K I L A P O K a-ik oldal* 
— A vasutasok sztrájkja. Ismeretes, 

bogy a vasutasok éa más köztisztviselők a leg-
nagyobb mértékig elégedetlenek amiatt, mert 
illetményeiket igen rendetlenül és késedelme-
sen és legtöbbször helytelen arányban megál-
lapított koron iban és nem leuban kapják Ezek 
a szabálytalanságok a kormány magasabb ál-
lású végrehajtó közegeinek visszaéléseiben gyö-
kereznek, melyek megvizsgálása és megtorlása 
most van folyamutban.  Dr. Gróza Péter köz-
lekedésügyi államtitkár nyilatkozata szerint 
ezek a visszaélések még a kormányzótanács 
idejében honosodtak meg, de most megtörtént 
minden Intézkedés gyökeres kiirtásukra. Meg-
állapítást nyert például, hogy a vasutasok ki 
tizetésére küldött 10 millió leu egy marosvá-
sárhelyi bank utján 20 millió koronára cserél-
tetett ki, ami a vasutasok 16 millió koronát 
kitevő megrövidülését jelentette. Ezek és ehhez 
hasonló visszaélések miatt a vasutasok most 
nemcsak Erdélyben, hanem 0 Romániában ia 
sztrájkba léptek, melynek méreteit a legköze-
lebbi ór.tk mutatják meg A kormánynak emi-
nens érdeke, hogy végre rendet teremtsen ós 
a közlekedést a ható okok megszüntetésével 
zavartalanul biztosítsa. 

— Ket varróleany privát házaknál i* 
munkát vállal. 2—3 

A román katonai parancsnokság rendeletére 
köaöljük: 

Nr. 2556a—1920. év juuius hó 3. 
VI. Hadtest. Második vezérkari hivatal. 

F. évi május 10-iki ünnepély a fővárosban. 
Kúrán reggel Bucureşti városa olyan lényben 

ébredt tel, amilyet régen nem látott. Miudenki át 
volt hatva a régi emlékek áltnl, melyeket a németek 
occupatia alatt megszakítanak gúnyolva az ahhoz 
uiarndottnk fájdalmát  és akik siró szemmel gondoltuk 
tzokra, akik Sereth partján hatalmas csapásokat mér-
nek a Szeretnél harcoló ellenségnek. Most áthatva 
azon érzéstől, hogy a szeretet adáját kérjék azon 
hősökkel szemben, kik nagy Komániát nekik megte-
remtették és őket a rabság szenvedéseitől megszaba-
dították, korán reggel a város közepe felé  siettek, 
ahol a király és a hadsereg volt látható. 

A nemzet minden aktusa alkalmával a hűség, az 
erény által követve, a király leborul az oltár előtt 
i célból, hogy hálát adjon az Istennek, a hazának és 
a hadseregnek nyújtott segélyért. 

Indulás a királyi palotából. 
Délelőtt tél 11 órakor a király, a kirá'vné a lo-

herhegnők társaságában elindulnak u székesegyház 
Leié. Áthaladva a katonák sorai között miudenült 
lelkesen fes  tiszteletteljesen szeretettel élyeuezték a 
királyi családot a székesegyházig. A székesegyházhoz 
megérkezve a katonák éljeuei, a.katonozenék akord-
jaival egyesültek. Üdvözölték Vitéz Mihály utódját, 
aki az összes testvéreinket felszabaditatta,  u. ni. Vitéz 
Mihály szabaditatta volt fel  eg} pillanatra, de akkor 
az elenség ereje nagyobb volt, nemzetünkké pedig 
gyengébb. Ma pedig a helyzet teljesen megváltozott: 

Isteni t isEtelet . 
A király belép a templom közepére, mint régeh-

ben a hős elődjei, kiknek a szellemei most is a feje 
lölött lebegnek. Szivét pedig a nép szeretete tölti be 
uiost is. Körülötte az állam és a hadsereg összes 
nagyjai, mint a román nép tősgyökeres liai. Az 
isteni tisztelet. Cristia Miron herceg prímás érsek 
állal szolgáltatott Vladimír Keptea bukovinai, Mol-
dovai Princu érsek, Nicadin Nifou,  Curie Vitestean, 
Bartilu' Meu püspökök segédletével. A haladó isteni 
tisztelet után a király a csatolt három tartomány, 
azoklvül Muntenin és Moldva 5 nemzeti viseletbe 
öltözött szüze jelenik meg a király előtt és a Román 
L>. Marin inditványárö összegyűjtött pénzösszegből 
vásárolt nemzet adományát nyújtották át. A buzo-
gány Petrescn Constantin rajzai szerint készült és 
ugyanolyan mint Vitéz Mihály vajda buzogánya volt, 
amely a felszabadítása  szent harcában az ellenség 
sorait verte szét. Jonescu Marin és Pascaun tábor-
nok beszádei után a király a következő szavakkal 
telel: Áthatva fogadom  el e szép ajándékot, melyet 
régen a vitéz és érdemes vajdák viseltek. A jó Isten 
megsegített, hogy megalkossuk évszázados ideálun-
kat. Ajándék a nép szeretetéből lévén ajándékozva 
aonál nagyobb szeretettel fogadom  el tudva, hogy a 
nép szeretete a legbiztosabb alapja s legszebb kezes-
sége egy nemzet szép jövőjének. Viselni fogom  ezen 
buzogányt, mint a jelen nehéz idők és dicsőséges 
napok emlékét, melyeket most élünk át. E buzogány-
ban a román katona vitézségét fogom  látni mindig, 
engem pedig buzgóbb munkára fog  serkenteni szere-
tett hazánk érdekében. Kiáltsuk tehát, éljen szeretett 
hazánk ' hzen szavak elhangzása után a király a nép 
szeretetétől áthatva könnyező szemekkel Vitéz Mihály 
emlékszobra felé  Indul, a katonai és állami hatósá-
goktól kisérve. Utánna a királyné Erzsébet és Ilona 
kíséretében kocsival halad. Az egész menet alatt a 
sokaság levett kalappal megszűnni nem akaró éljen-
zésben rézesltik. Bebizonyítva a királyi párnak, hogy 
irántuk a népszeretet határtalan. 

Defllaria. 
Nagy elődjének árnyékában a katonazenék akkord-

jai mellett Remáula királya hadseregét fogadja.  Egy-
felől  büszkeség másfelől  fájdalom  és a kettő között 
friţţ-.i.p  arcreMi. As alaő pillanata» amikor a had-

sereg megjelenik a főváros  lakossága éljenbe tőr kl. 
Virággal hintik a király és a hadsereg útját. Szere-
tet és büszkeség emelkedik a sokaság lelkéből, beol-
vadva egy nagy lélekbe a nemzet lelkébe. 

A 11. hadtest parancsnoka és apja Ruzsinski'Mik-
lós tábornok, Serbu George ezredes vezérkari lőnök 
által követve és utánnuk az ország legfiatalabb  hősei 
a cserkészek az ország tölgyfa  erdejének legfiatabb 
galyai: ók elhaladnak a király, királyné és nép előtt 
könnyű, de vitéz léptekkel, víg arccal és büszkeség-
gel, mert nekik nevet a jövő. line a gyalogság isko-
lája a leendő tisztek és a marasesti érdemes utódjai, 
akik Tachcescu ezredes vezetése alatt olyan szép 
rendben haladnak, hogy az egész nézőtér csodálko-
zását és tapsviharát érdemlik ki. Most a király elmé-
lázó szemei előtt Hantescu ezredes vezetése mellett 
halad el a tüzérség és tengerészet jövendő tisztjel, 
akiktől, ha a haza követelni fogja  megtudják resz-
kettetni a levegőt síkságon és tengeren egyaránt. 
Randre-rendre elhaladuak a király előtt a nép öröm-
rivalgása mellett. A vitéz granicsárok, a vadászok, 
akik megfélemlítették  az ellenséget, a gyors gyalog-
ság, mely fegyver,  szurony és gránátjaival vissza-
kergette az ellenség vad hullámait a Kárpátokban és 
a Szerethnél és elkergetve a büszko Machensent. A 
hatalmas tüzérség és a végén a harci gépek megmu-
tatva az ellenségnek, hogy Románia felszerelése  tel-
jes. íme a hatalmas ágyuk, amelyek megfogják  félem-
líteni az ellenséges repülőgépeket, motorokon fel-
szerelve olyképeu, hogy szélsebességgel átvihetők 
egy helyről a másikra megfélemlítvén  az esetleges 
ellenséget, akinek esetleg kedve lenne velünk kikez-
deni. íme a tankok, amelyek, mint a mesebeli sár-
kányok könnyen áthaladnak az ellenség akadályain 
és sáncain. Íme a vlg lovasság mesebeli királyfiak 
lovain, akik egy jelre várnak, hogy az ellenséget 
lovaik patáival szétverjék. Elhaladt a hadsereg é9 
mögöttük az összes szivekből a büszkeség érzése le-
beg, amely egyaránt ural a királytól kezdve az utolsó 
halandáig. 

A palota felé. 
Ugyanazon szeretet és tisztelettől körülvéve 

Ó felsége  a király, az összes román és szövetséges 
lisztek társaságában, utána pedig O lulsége a királyné 
kocsija a királyi palota felé  halad. Virág és örömri-
valgás, szeretet es tisztelet miudeuüti A főváros 
népe es a hadsereg bebizonyította a királya iránti 
szeretetét. A rend mindenütt tökéletes volt és min-
denkinek meg volt a teljes mozgási szabadsága. 

1920. évi május hó 10-ike egyike volt a legszebb 
M.t|iokuak. 

— A vadászhadtest hadbirósaga az 
UI20. aprilw 15-ről május l-ig terjedő időben 
az alábbi polgári szemulyek lelett Ítélkezett: 
1. Boconict L-wár Petrozsény, 2 havi elzárásra 

.ítéltetett az erdélyi csapatok parancsnoka áltai 
I módosított 3. számú rendelet megszegése miatt. 
2. Klein Sándor Bihar, 2 havi elzárasra Ítélte-
tett a katonai büntető törvény 106. szakaszá-
nak áthágása mia't. A XX. gyaloghadosztály 
hidbirÓBaga az 1920. május 1—31. időközben 
a alábbi polgári személyeket Ítélte el: 1. Be-
dea Jerontmot Nagyilva 1 évi elzaráBra lázítás 
miatt. 2. Neag Gáborr Bucura, 5 évi börtönre 
emberölés miatt. 3. Gúlák Ferencet Munkács, 
G havi elzárásra tes i sértés miatt. 4. S'igi 
Józstf  BrasBÓ, 5 evi elzarásra, 1 évi hivatal-
vesztésre es 100 000 leu pénzbüntetésre hiva-
talos bélyegző hamisítása miatt. 

Eladó egy hálószoba berendezés és ebédlő 
kredenc, ruhaszekrények, fogas  ós apró 
házi eszközök. Cim a kiadóhivatalban. 1 -2 

Szám: .-(986-1920. árv. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Csikvármegye árvaszéke közhírré teazi, 
hogy néhai Betegh Lajos csikszentimrei volt 
lakós hagyatékához tartozó egy drb Wertheim-
féle  pénzszekrény Csikszentimre községházánál 
1020 évi julius hó 18-án délután 4 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek azonnal készpénzfizetés  mellett el-
adatik. 

Csikvármegye árvaszéke: 
Csikszeréda, 1920. juliuB hó 7-én. 

CSISZER IMRE, 
h. árvsz. elnök. 

Szám : 758—1920. mj. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikvármegye magánjavai részére BzUkaé-
ges 15 kocsi rakomány (150.000) száraz blikk 
tűzifa  szállítására versenytárgyalást hirdetek. 

Vállalkozni óhajtókat felhívom,  hogy írás-
beli zárt ajánlataikat hozzám folyó  év julius 
hó 22-ik napjanak déli 12 órájáig adják be. 

A később erkező ajánlatokat nem fogom 
figyelembe  venni. 

Csikvarmegyei magáujavak igazgatóságától. 
Csíkszereda, 1920. junius hó 24-én. 

Dr. GAAL ENDRE, 
igazgató. 

ti Van szerencsém Csikszereda és vidéke kö-
zönségét értesíteni, hogy a j J 

i £ f t s g i t a £ - £ m t 4 $ t 
huzamosabb időre bérbevettem, hol a la-
kasokat jókarba hoztam. Mai naptól heten-
ként kétszer és pedig csütörtök és vasárnap 
reggel 6 órakor két fuvar  a közönség ren-
delkezésére áll. Érdeklődők Uajdu András 
csikszeredai lakásán közöljék az utazni szán-
dékozók számát. Lakás, jó konyha és kitűnő 

Szám 1275-1920. adm. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye ghimesi járásához tartozó 

Frumoasa községben üresedésbe jött Begéd-
jegyzői állásra pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása 2000 lei törzstizetés 
és 1400 lei háborussegély. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, bogy az 1883. évi I. tc 6. § a, 
illetve az 1900. évi XX. tc. 3. §-ában megkí-
vánt minősítésüket éB eddigi alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérvényüket f. 
óv julius 15-ig hozzám annál is inkább nyújt-
sák be, mert a később érkezett kérvényeket 
figyelembe  venni nem fogom. 

A választás napját később fogom  kitüzn . 
Frumoasa, la 23 Juni 1920. 

Orama, primprotor. 

ÁRLEJfÉSI  HIRDETMÉNY. 
A csíkszeredai közbirtokosság folyó  évi 

julius hó 18-án délelőtt 9 órakor árlejtést 
tart a tüzkárosultak részére, a „Lapos" n"vü 
erdőből kiosztandó fenyőszálfák  kitermelésére. 

Vállalkozó a luckérg^t kapja a azon felül 
még köbméterenként kialkudandó ráfizetést. 

Részletes feltételek  alulírottnál és a csik-
szeredai járási erdőgondnokBágnál megtekint-
hetők. 

Hajnod József, 
közb. elnök. 

* 
ti ti * 

~ uoftutvi  agauiab. ijiuLtt», ju aouyiia es aiiuuo 
küküllőmenti borokról valamint cigányzené-

j e ről gondoskodtam. Ágyneműt a huzamosabb 
2 időig fürdőző  közönség magával kell hozzon. 
* > Szives pártfogást  kér, tisztelettel «« 

ti Hajdú András, fúrdöbérlő. 
ti a - i S 

Faeladási hirdetmény. 
Gyergyószentmiklóa r. t. város eladja a vá-

rosházán (polgármester irodájában) 1020 évi 
szeptember hó 16 án délelőtt 10 órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye Gyergyó-
szentmiklóa községe határában levő Ditró-
patak nevü erdejének mintegy 127 kat. hold 
területén üzemterv alapján kihasználásra en-
gedélyezett fenyő  faállományát. 

A vágás területe a Ditró—Tölgyes ország-
úttól 10 kilóméter, a ditrói vasúti állomástól 
pedig 13 — 15 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező fenyő  faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 18362 darab, 
24.335.63 m* bruttó és 19.450.73 m* nettó éló, 
továbbá 2021 darab, 2144.39 m' bruttó és 
1752.96 m* nettó lábon száradt haszonfát  tar-
talmaz. 

Kikiá'tási ár 919.o0o lei, bánatpénz a ki-
kiáltási árnak 10°/,-a. Kihasználás időtartama 
3 év. 

Az árveréai és szerződési feltételek,  becs-
lési munkálatok városi tanácsnál rendelkezésre 
állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és 
szerződési feltételektől  eltérnek, vagy bánat-
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vé-
tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt alulirt városi tanácsnál nyúj-
tandók be. A megajánlott összeg számokkal 
és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban kife-
jezendő az, hogy ajánlattevő a szerződési fel-
tételeket teljesen ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

Gheorgkeni (Gyergyószentmiklós), 1920. évi 
julius hó 5 én. 

V á r o s i t a n á c s : 
Sz. 3653-1920. 

Főj' evző helyett: 
Dr. Lörinoz a. k., 

v. tanácsos. 

Florea a. k., 
polgármester. 



4-ft  oldal. C S I K I L A P O K 28. síim. 

Gazdálkodás megszüntetése miatt több darab 
fejöa  tebén, 1 drb házőrző és pásztor-
kutya eladók. Ugyanott uj és régi egy-
aiertt bútorok is. - Cim a kiadóban. 

Sz. 16-1920. 1 - 2 
Faeladási hirdetmény. 

Szépviz közbirtokossága eladja Szépviz köz-
ségházánál 1820. évi julius hó 18 én dél-
előtt 10 órakor kezdődő árverésen, a Csikvár-
megye Szépviz község határában levő BoroB-
patak „Ugra-észka' és .Nyeste-pataka" nevli 
erdejének mintegy 31 k. hold terUleteu luc-
fenyő  kihasználásra engedélyezett 8944 drb fa-
állományát. 

A Boros pataki vágás területe a gyimesi 
országúttól 8 km. és a gyimesközéploki állo-
mástól 10 km. távolban van. 

A NyeBte pataki vágásterület a gyimesi 
országúttól 4 km., a csikszentmihályi állomás 
tói 9 km. távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  tör-
ZBenkénti becslés szerint Boros-patak L'gra 
észka 2960.630 m' fát  és 740.13 q cseranyagot 
tftrtftliDtiz 

A Nyeste-pataki 557.082 un' fát  és 139.027 
q cseranyagot tartalmaz. 

Kikiáltási ár a Boros-pataki Ugra-észka fa-
állományra köbméterenkint 123 korona = 
288.480 korona 74 fillér,  a cser anyagra 30 K 
= 22 203 korona 90 fillér. 

A Nyeste-pataki faállományra  köbméteren-
kint 99 K — 51 293 korona 69 fillér,  a cser 
anyagra 30 K = 4Í78 korona 10 fillér. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Kihasználási időtartama 1921. évi julius 

hó 30 ig. 
Az árverési éa szerződési feltételek  az erdő 

blrtokoB alólirott képviselőjénél, továbbá a 
csíkszeredai r. kir. járási erdőgondaokságnál 
rendelkezésre állanak. Az erdőgondnokságnál 
megtekinthető a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és 
szerződési feltételektől  eltérnek, vagy bánat-
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vé-
tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö-
kénél nyújtandók be. — A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az uján-
latban kifejezendő  az, bogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
éB magát azoknak aláveti. 

Szépviz, 1920. évi julius hó 3-án. 
Biró Antal, Domokos látván, 

b. elnök. birt. jegyző. 

K O M A N I A. 
POLITIA DE STAT MERCl'REA-Cll'C. 

Nr. 1208-1919. 
Hirdetmény. 

A kerilleti rendőrfőnökség  1—1919. azárnu 
rendeletére az összes lakósaág összeírása ren-
deltetik el. 

1. Folyó hó 12-től kezdódőleg délutánon-
kint 2—5 óra között minden családfő  a régi 
bejelentő lappal és egyéb személyazonosságát 
igazoló okmányokkal a helybeli állami rendőr-
főnökség  hivatalos helyiségében személyesen 
jelentkezni köteleB. 

12-én Hargita-utcai lakósság, 
13-án VároBbáz-utcai lakósság, 
14-én Gimnázium-utcai lakósaág, 
15-én Gyözelem-utcai lakósság, 
16-án Vár-utcai lakósaág, 
17-én VörŐBmarty-utcai lakósság, 

és 19-én a város többi utcáiban levő lakósság. 
2. A lakhely és személy változás minden 

alkalommal 24 órán belül a rendőrségnek be-
jelentendő. 

3. Minden ház ajtó fájára  a ház lakóiról 
egy névszerinti kimutatás alkalmazandó. 

4. A bejelentést eszközló személy az utca 
nevét éa pontos házszámát tudni tartozik, a 
jelen rendelet ellen vétők a legszigorúbban 
lesznek megbüntetve és ugy lesznek tekintetbe 
véve, mintha nem csíkszeredai lakóaok volná-
nak éa a nem itt születettek a vároB területén 
kitttl ki lesznek utasítva. 

Mercurea Ciuc, la 8 Iulie 1920. 
Şeful  politiei: 

I. POP. 

< 
I t 
• T B B B 8 B B Á I S O l Bî . S 
- FOGORVOS " 

Rendel naponta délután 2—6 óráig. 
q Csikaaereda, Mikó-utoa 34. asám. ^ 

Fenyőfa  l é c h u l l a d é k (cándra) 
házhoz szállítva fuvaronként 
200 korona. Rendelés és fize-
tés Vákár könykereskedésé 
ben eszközlendó. 

Eladó egy beltelek, hat bérlakás-
sal és pékséggel. Cim a kiadóban. 
Szám 1272-1920. vt. 

HIRDETMÉNY. 
Csíkszereda város tanácsánál a folyj  &w 

julius bó 16 én délután 3 órakor iut-ytar 
tandó árverés alkalmával 150 drb. Uveguéíküli 
barakk, vagy munkáslakásokra alkalmas ablak 
fog  elárvereztetni. 

Miercurea-Ciuc, la 7 Iulie 1920 
A v á r o s i t a n á c s 

A, TET1L', 
primar. 

2 - •> Szám 760 — 1920. mj. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikvármegyei magáujavak igazgatósága eladja Csíkszeredában az igtu 
gaíóság hivatalos helyiségét en (a vármegyeháznál) 1920. évi augusztus ho 
16-án délelőtt 10 orakor zárt írásbeli ajánlatok alapján tartandó nyilvános 
árverésen a Csikvármegye, Oyergyótölgyes község határában levő Valea Sac» 
völgynek, Szerencsepatak és Jegespatak nevü részébeu mintegy 13*23 k. hold 
területén a rendszeres gazdasági terv alapján 6 évi kihasználásra engedélyezett 
fenyő  és bükkfaállományát. 

A vágás területe a borszék—tölgyesi országúttól 10 3 ku., a maroshévizi 
állomástól pedig 43 kim. távolban vau. Tutajbekötő és rakodó 16 kim. távol 
ságban Gyergyótölgyesen van. 

AH eladás tárgyát képező faállomáDy  az 1013. évben foganatosíttatott 
törzsenkénti felvétel,  — továbbá az 1919. évben eszközölt hadiszolgáltatási kár-
felvétel  és uövedék számítás alapján a következő : 

A) Szerencsepatakban. A) eladási csoportbau. 
I. Fenyő, (lucfenyő  es kisebb részben jegenyefenyő): 

a) Ép haszonfatömeg  . . 126.508 darab 114 383.37 köbm. nettó. 
b) A katouaság által levágott, de fel 

nem használt fatömeg 
c) Lábon száradt fatömeg 

Összesen 
II. Bükk. . . . 

A) Jegespatakban. B) eladási csoportban. 
I. Fenyő, (lucfenyő  és kisebb részben jegenyefenyő): 

•2.766 
2 742 

2 049 36 
2 969.83 

13-2 016 darab 119.402.66 köbm. uetto 
8.980 darab 9434 90 köbm. nettó. 

117 301 darab 112,872.81 köbm. nettó. 

989 799.18 „ 
1073 897.05 „ n 

119 363 darab 114.569.04 köbm. Udttó. 
6.037 darab 6.677^36 köbm. uettó. 
6.037 darab 6 677.36 köbm. nettó 

251.379 darab 233.971.60 köbm. nettó. 
15.017 darab 16.612.26 köbm. nettó. 

3.437.631 K 7« f 
3.338 667 K 31 f. 
6 776.300 korona. 

a) Ep haszonfatömeg 
b) A katonaság által levágott, de fel 

nem használt fatömeg 
c) L*brn száradt fatömeg 

összesen 
II. Bükk. 

Összesen 
I. Fenyő. 
II. Bükk. 

K i k i á l t á s i ár: 
Az A) eladási csoportra. Szerencsepatakra 
A B) eladási csoportra. Jegespatakra 

Az egész együtt kereken 
Bánatpénz a kikiáltási árnak 5 százaléka. 
Kihasználási időtartama 6 év. 
Ajánlatok tehetők külön a szerencsepataki A) eladási csoportra és külön 

a jegespataki B) eladási csoporthoz tartozó erdők fatöinegére,  vagy pedig 
együtt az egészre. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdőbirtokos alulírott képviselő-
jénél rendelkezésre állanak, ugyanott megtekinthető a részletes becslési iuuu-
kálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, vagy pedig az ajánlatok felbontásának  meg-
kezdése után érkeznek, figyelembe  nem vétetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Az írásbeli zári ajánlatok az árverés tartására fent  meghatározott időig 
az árverező bizottság elnökénél uyujtatjdók be, ha postán küldetnek: „A vár-
megye magánjavak igazgatóságának Csíkszereda" cimzendők és „Ajánlat az 1920. 
évi augusztus hó 16 án tartandó faeladáshoz"  felírással  is ellátandók. 

A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti, s hogy az ajánlat az AJ csoportbeli szerencse-
pataki, vagy a B) c oportbeli jegespataki faállományra,  vagy az eladás tárgyát 
képező összes faállományra  tétetik-e? Ha az eladás tárgyát képező öBSzeB faál 
lományra tétetik ajáulat, abban az esetben az A) csoportbeli szerenosepataki és 
a B) csoportbeli jegespataki faállományért  megajánlott vételár külön kUlön is 
feltüntetendő. 

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1920. évi junius hó 26 án. 

Dr. Gaal Endre, Igazgató. 
Nyomatott Vékát kttayvnyomdájában, CrikiMradábaa. 




