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Kéziratok nem adatnak vissza. 
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Nyílttéri csikkek 
soronkint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap nra 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Epés/ évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen ezégek hirdetési dija előre ügetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

E. u. k. 
Mégis szemtelenség! Egyik pilla-

natban pofon  vernek, tett legesen inzul-
tálnak, mig a másikban vérrel szerzett 
alkotmányunkat hamisítják meg. 

De tulajdonképen kiről is van 
szó ? Nehogy félreértsenek  ! Xera az 
oláhországi kulturliga elnökéről, sem 
osztrák-sógor magyar faló  vezéreiről, 
nem — sajnos — főispánról  kit a ma-
gyar állam tart fenn  éa a ki a magyar 
állam jóvoltából a kormány képvisele-
tében trónol Szebenvánnegyében. 

Thalraann főispán  ur ugyanis egy 
faeladási  hirdetményt tett közzé a na-
pokban a „Berliner Tagebla t t ' -ban az 
alábbi bevezető szavakkal : „Auf  grund 
der Bewilligung das Herrn K. u. k. 
Ackerbauministers . . . A többi része 
a hirdetménynek jelenleg nem érdekel. 
Elég az hozzá, hogy egyik főispánunk 
szerint a földmivelésügyi  miniszter: 
császári és királyi. 

Hogy kerül egy Tlmlmann ur ilyen 
magas, közjogi ismereteket feltételező 
állásra ? 

Az 186b. évi XLIV. t - c . szerint 
tény, hogy a. kormánynak a főispánok 
kinevezésénél tekintettel kell lenni a 
nemzetiségi vidékekre, igazolásul álljon 
az ide vonatkozó 27. § . : „Az állam-
kormány gondoskodni fog,  hogy a fö-
ispánságokra különböző nemzetiségekből 
a szükséges nyelvekben tökéletesen 
jártas s másként is alkalmas személyek 
a lehetőségig alkalmaztassanak." Azon-
ban ennek a törvénynek mi a tulajdon-
képeni intenciója? Semmi egyéb, mint 
az, hogy ahol pl. tulnyomólag szászok 

laknak, ott lehetőségig legyen a szász, 
ahol meg romáuok, a román nyelvben 
jártas főispán,  de abból nem következik 
az, hogy az illető főispánnak  telivér 
szásznak, avagy románnak kell lennie. 
Ilyen intézkedést közjogunk nem ismer. 

Az is való, hogy az 1883-ik évi 
minősítési törvényünk nem írja elő, hogy 
a főispánnak  egyetemet kell végeznie, 
de azt nagyon jól tudjuk, hogy közjogi 
ismeret nélkül ezt az állást helyesen 
betölteni nem lehet. 

Vájjon hol tanulta Thallmann ur a 
közjogot ? Talán Lindner Gusztáv egy-
kori kolozsvári proffesszortól  vett privát 
órákat? Azért mondom „privát órákat", 
mert nyilvános előadás alkalmával soli'se 
merészelte meghazutolni a közjogunkat, 
avagy mondja meg komolyan, életében 
volt-e magyar közjog a kezében ? Kü-
lönben ez mellékes, akár tanulta, akár 
nem, világos dolog, hogy nem ismeri. 
Vonja ezek után le magára a konzek-
venciát, mondjon le és menjen inkább 
valahová zabot hegyezni, talán igy va-
lamelyes produktív munkát végezhet. 

Nemzeti államunk kiépítése képezte 
évszázadok óta mindig feladatunkat,  ez 
a fáradságteljes  munka'már véráldozatot 
is követelt. Nincs az országban egy tal-
palatnyi hely talán, melyet drága alkot-
mányunkért küzdő hősök vére ne ön-
tözött volna. Ezeréves alkotmányunknak 
minden egyes darabja drága kincs ne-
künk. Vérrel szereztük Mégis mit látuuk ? 
Nemtelen emberek, piszkos helóták kez 
tyüs kézzel folytonosan  dolgoznak, két-
ségbe vonják történeti multunkat, meg-
hazutolják államiságunkat, szóval elfoj-
tani akarnak. Legeklatánsabb bizonyi-
tékai ennek a közelmúlt eseményei. 

Szerzett jogainkat kivántuk érvé-
nyesíteni s a hitvány szolgalelkek tele-
kiabálták a világot: hogy megzavarod-
tunk, elment az eszünk, olyanokról ái-
madozunk, a mihez semmi közünk, semmi 
joguuk, hogy magyar alkotmány soh'se 
volt, mese az egész, mert minden a 
mindenható császáré. Hitte, aki akarta. 
Mi lett a küzdelem eredménye ? Az, 
hogy — amiről még egy pár évvel 
ezelőtt álmodni is merész lett volna — 
a Kossuth táborából is néhányan, bár 
ideiglenesen kormányra jutottak. Tehát 
most ezeknek az államférfiaknak  képezi 
jól felfogott  érdekét, hogy azt a szelle-
met, melyet eddig ápoltak és amely 
szellem végre-valuhára közszelletnet ké-
pez, a bársonyszékekbén is érvényesít-
sék. Ezzel tartoznak a nemzetnek, édes 
mindnyájunknak. Arra kell ügyelniök. 
hogy miuden lépés, melyet tesznek a 
nemzeti állam eszméjének kiépítéséhez, 
vezessen. Látszólug kicsinyes dolguknak 
sokszor messze kiható következményei 
vannak. Legnagyobb erőnk, mint a ta-
pasztalat bebizonyította, a megyei ön-
kormányzatban van, de viszont, hu a 
vezetés rosz kezekben van, egyúttal 
fegyver  is ellenünk. A kormánynak te-
hát kötelessége, hogy olyan férfiakat 
állítson az egyes megyék élére, kiknek 
tudatában él a nemzeti állam eszméje, 
nemcsak, hanem ennek érdekében tesz-
nek és cselekszenek is. Ha igy járnak 
el, nem fogunk  olyan förtelmes  közjogi 
botlásokkal találkozni, mint a miuöt 
Thallmann ur elkövetett s nem fogja  a 
külföld  olvasni, liogy: császári és királyi, 
hanem m. kir. földmivelésügyi  miniszter; 
ezt a jelzőt letagadni, meghamisítani 
nem lehet — solia ! Beske Antal 

A tisztviselők lakbérmozgalma. 
Lapunk mult számában közöltük, liogy 

a varosunkban levő állami és törvényhatósági 
tisztviselők és szolgák lakbérük felemelése  ér-
dekében mozgalmat indítottak s közöltük az e 
tárgyban hozott határozatukat. 

K tárgyban a tisztviselők e hó 0-én ismét 
értekezletet tartottak, a melyen egyhangúlag 
elfogadták  a dr Végli Elemér kir. albiró által 
megszövegezett, a tisztviselők jogos óhaját 
liiven tartalmazó alábbi kérést: 

Nagyméltóságú Minisztérium ! 
Klsö tekintetre visszatetszést kelthet 

ugyan, hogy a íüöO lakosú Csíkszeredának a 
harmadik osztályból a második lakbérosztályba 
való áthelyezéseért folyamodunk,  mert hiszen 
ezzel Csíkszereda város Budapestet és Fiumét 
kivéve az ország legelőkelőbb városaival egy 
lakbéiosztályha soroztatnék. 

Am ha a nm. minisztérium az alább fel-
tárandó helyi viszonyokat alapos és mélrehaló 
mérlegelés alá veszi, remélni merjük, hogy 
folyamodásunk  nem lesz sikertelen. 

Klóré kell bocsátanunk, liogy Csíkszereda 
város az itt alkalmazást nyerő összes állami 
és törvényhatósági tisztviselőket megfelelő 
lakással ellátni ez idó szerint egyáltalában 
nem képes. 

Knnek legfőbb  oka abban rejlik, hogy 
az építkezése a népesség rohamos növekedé-
sével arányosan uem fejlődött. 

Ujabb időben pedig az építkezési anya-
gok s a munkabérek hihetetlen megdrágulás 
folytán  az építkezési kedv a minimumra csap-
pant, ugy, hogy ennek következtében a lakás-
szükség hovatovább érezhetővé válik. 

Iiliez hozzájárul, hogy a fakereskedelem 
rendkívüli felvirágzásával  magánhivatalnokok 
egész serege lepi el a várost, a kik jobb 
anyagi helyzetüknél fogva  az amúgy is kevés 
szánni jolib lakásból a szerényebb javadalma-
zása tisztviselőket kiszorítják azzal, hogy egy 
egy lakásért tisztviselőkre nézve teljesen le-
heietleu árakat tizetnek. 

Ks inert bérlók minden megüresedett 

A „CSÍKI LAPOK" TARCAJA. 
Huni  rá cigány . . . 

Huzd  rá cigÁuy, vedd  kezedbe'hegedűd  ! 
Huz  egy nótát síró  nótát gj-önyőrüt. 
Huzd  még egj'szer,  buzd  ide  a fülembe  .. 
„Lehullott  az őszi rózsa levele 
Mi  kor  "ezt a nótát hallom tetőled 
Megcsalt  szivem minden  butbajt elfeled. 
Bej ! bár ,il" is elfeledném  őrökre  ... 
.Hulló  csillag  volt  a babám szerelme 

I k o r Z a T l n l n i j p r i i le tMoiÉl . 
Men. 

Irta.- HeroegTBéndor. 
A kihallgatások végetjértek s a felsé-

ges uralkodó felvetvén  legmagasabb fejét,  ke-
gyes kézmozdulattal épen távozást akart in-
teni udvarhölgyeinek, amikor harsány hangon 
jelentik, hogy Tutki, az udvari bolond a leg-
alázatosabb kihallgatásért esedik. 

— Hadd jöjjön Tutki, szólt a király B a 
másik pillanatban szétnyílt az arannyal átszőtt 
nehéz brokát-függöny  s belépeti Tutki, a bolond. 

Nosza lón nagy nevetés. Nevetett a ki-
rály, a királyleányka az egész udvar le az 
utolsó kuktáig, mert Tutki leveté tarka, kék 
csillagokkal és szamárfejekkel  telehintett ten-
gerzöld bugyogóját s fekete  frakkban,  ugy 
jelentkezett- ura és királya elé. 

Tutki azonban nem törődve a nevető 
arcokkal, változatlan komolysággal sietett a 
királyi tróaus elé. 

— Felséges királyom, uram és páran 

c8olóm — ig}' kezdé Tutki nagy komolyan, 
a mikor a trón elé ért — mielőtt elmonda-
nám, amiért most legmagasabb szined elé já-
rultam, engedd a legalázatosabban könyörög-
nöm, hogy kik itt körülted vannak, királyi ha-
talmaddal tiltsd meg nekik, hogy rajtam ne-
vessenek, komoly dolgot fogok  mondani, rosz-
szul esnék, ha nevetésüket hallanám, 

— Kívánj bármit bolond, csak ezt ne, 
— Bzólt még mindig kacagva a király — mert 
ezt megtiltani királyi hatalmam kicsiny. 

— Igazad van felség.  Hogyan is kíván-
hattam, hogy rajtam, bolondon ne nevessetek. 
Hiszen ha nem nevetnétek, nem lennék ud-
vari bolond. Hát csak nevessetek, elmondom 
én igy is, amit mondani jöttem. Halljad tehát 
felség  B te ÍB szép királyleány B ti nemesszivü 
hölgyek B bÜBzke főurak,  ti is halljátok. 

Mikor magadhoz vettél felséges  uram, 
tisztemmé parancsoltad, s erre esküm is lete-
vőm, hogy állami gondoktól meggyötört lel-
kedet mókáimmal felvidítom  s udvarodban is 
jó kedvet teremtek. 

— lg)- volt, bolond. No éB te tisztedet 
becsülettel betöltéd. 

— Legyen érte hála. De mint a komi-
kust is az idő s a nyomorúság egyszer kivé-
niti a szerepéből s az ajkán fakadt  mosoly 
szinte a síráshoz hasonlít, bolondi tisztségem 
már engem is halálra fáraszt.  Még nevettetek, 
de minden mosolyotok fáj,  még nevetek, de 
nemsokára könnyezni látnátok. 

Emlékszel-e felséges  királyom, tegnap 
valami fakójreu,  száraz kis falusi  tanitócska 
jött hozzád? Maga volt a nyomorúság és a 
szenvedés. Könnyei közt panaszolta, hogy nem 

volt otthon nyugta, rongyos kis viskóját siró 
négy gyerekkel együtt odahagyta. Iíeszketó 
ajakkal tanácsot jött kérni, mert hogy szép 
asszonya valami úrfélével  galádul megcsalja. 

S akkor eló állok én, a bolond .1 hogy 
felhős  arcodra mosolyt csaljak, azt a tanácsot 
adtam neki, hogy ha az asszony parázna tes-
tével nem váltotta meg a kis viskó nyomorát, 
ha kölykei épugy éheznek és dideregnek, mint 
azelőtt, — köpje le, rúgja ki 1 De ha abból 
a feláldozott  tisztességtiól kikerül egy kis friss 
kenyér, pecsenye, egy-egy gúnya, — akkor te 
szegéuy tanító csókolj annak az asszonynak 
kezet s ugy nézz rá, mint nz Istenre! 

Ti jót nevettetek s én oly nyomorultnak 
éreztem magam, hogy el kellett fordulnom, 
ha azt nem akartain, hogy a szememből elő-
tolakodó könnycsepp mindannyiotok szeme lát-
tára folyjék  végig arcomon. 

— Kedély beteg vagy s pihenned kell, 
nemde bolond? Szólt közbe a király tréfás 
hangon. 

— Nem, felség.  Szerelmes vagyok s fe-
lednem kell. 

Lett erre nagy nevetés. Valami nevette-
tően furcsának  találta mindenki, liogy JTutki, 
a bolond szerelmet érezzen. 

— És ki az a boldog teremtés, aki iránt 
bolond szived szerelemre gerjedt? kérdé a 
király. 

— Mondhatnám, ha lefejeztetsz,  akkor se 
árulom el, de mielőtt körötökből eltávozom, 
badd nevessetek rajtam még egyszer, utoljára, 
ti, akik annyiBzor nevettetek. Tudd meg 
tehát fel9ég,  hogy akit én szeretek forró, 
el nem muló, bolond szerelemmel, a legszebb 

kii ály kisasszony, a te leányod felséges  kirá-
lyom. uram és parancsolóm! 

A király a hasát fogta  a nevetéstől, az 
alabárdosok is nevettek az ajtóban s a király-
leány királyi gőggel az ajkát biggyesztve, 
annyit mondott : 

— Kotródj bolond, nem tudod, mit be-
szélsz ! — 8 Tutki a bolond, aki mindig mókázott 
s akit mindenki ugy hitt: .Tutki, a bolond", 
mint sebzett fenevad,  ugy ugrott fel  9 iszo-
nyút ordítva, hirtelen előrántotta hosszú, vé-
kony tőrét s a másik pillanatban már ott fe-
küdt a királyleány a padlón átszúrt mellel, 
vérében, hörögve . . . 

Mellette térdelt a bolond s véres kezével 
egyre cirógatta a királyleány halottfehér  hom-
lokát. Lásd szép királylány,) két év óta gyö-
tör e végzetes szerelem, két év óta emészt a 
gyehenuák kinja, mindezt elviseltem volna s 
belenyugodva, hogy egy bolond Bzerelmét nem 
viszonozhatod, boldogan távoztam volna el 
örökre gyötrő kínommal, ha bucsuzóul egy-két 
vigasztaló szót szólsz, de mert bolondnak ne-
veztél, aki nem tudja mit beszél, — lásd — 
meg kellett halnod . . . S most már az enyém 
leszel mindig. Álmodunk majd együtt, tündér-
palotában. aranyban, selyemben, reggeltól-
napestig... 

Mindeuki megkövülten állott a teremben 
9 csak ugy súgva adták tovább : 

„A bolonl megbolondult I* 
S mikor végre ámulatukból magukhoz 

tértek s a bolondot leakarták fogni,  az a'Nos BZ 
vékony tőr az ő vét Í9 átjárta. 

1 Talán nem is volt annyira bolond, mint 
szerelmes. 
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lakásra tömegesen Jelentkeznek, a háztulajdo-
nosok a lakásokért olyan árakat szabhatnak, 
a milyeneket akarnak. 

Következésképen akadnak, akik a kény-
szerűséget alaposan kizsákmányolják s nem 
elégedve meg a tisztességes polgári jövede-
lemmel, annyira uzsora béreket követelnek, 
hogy azt a tisztviselői kar jelentékeny része 
megfizetni  nem képes. 

Adatgyűjtésünkben nem terjeszkedtünk 
la tllzetesen arra, hány tisztviselőtársunk ha 
ződik meg a városban társadalmi állásának 
távolról sem megfelelő  rozzant faházban,  szllk 
és gyakran egészségtelen lakásban egyik azért 
hogy gyermekeit a taneszközökkel még Is 
jobban felszerelt  és tanerőkkel jobban ellátott 
városi iskolákba járathassa, 

a másik azért, mert a szomszédos köz 
ségekbe való gyaloglást nem biija. 

De idecsatolt kimutatásunk bizonyságot 
tesz arról, hogy 26 tisztviselő és hivatalszolga 
lakás hiányában a szó valódi értelmében ki-
szorult a városból s kénytelen volt a fennálló 
törvényes rendelkezések világos és határozott 
tilalma ellenére Csiktaplocán, Várdotfalváu, 
Zsögődön, Csikszentkirályon és Csikszentirarén 
a legtöbb esetben állásának meg nem felelő 
lakást bérelni. 

Mennyire szánalmas ezeknek a kiszorult 
tisztviselőknek és szolgáknak a sorsa, csak az 
képes megítélni, aki Csikmegyében egy telet 
eltöltött. 

Sokszor heteken át tartó 20—26 fokos 
hidegben s heteken át tartó hóviharokban út-
talan utakon naponkint 4—5 kilóméter utat 
megtenni, igazán szomorú osztályrészük. 

És mégis kénytelenek e kálváriát járni, 
mert lakbérükön felül  fizetésük  jelentékeny-
részét lakásra nem fordíthatják. 

Nem fordithaţjâk  különösen most, mikor 
a drágaság soha nem hallott mérveket öltött 
B jó, ha az a tisztviselő a mindennapi kenye-
ret megtolja magának és családjának szerezni. 

És mintha a drágaság ragályos betegség 
lenne, oly rohamosan terjed az egész vonalon. 

Amint a mészáros megkezdi az árakat 
felverni,  nyomon követi a tejárus, a fűszeres, 
a fuvaros  és mindenki, akár van erre alapos 
ok, akár nincs. 

Az ide mellékelt piaci átjegyzékből első 
tekintetre kitttnik, hogy a legtöbb élelmi cik-
ket drágábban kell megfizetnünk,  mint a buda-
pesti központi vásárcsarnokban. 

Összehasonlításként csupán a nélkülöz-
hetetlen húsfélék  árait kiemelve: 

Mig a központi vásárcsarnok árairól Bzept 
2-én kiadott üzleti jelentés szerint a marha-
hús kilója Budapesten a minőség szerint 
86—132 fiUér  között váltakozik, addig nálunk 
a marhahús kilóját 120 fillérnél  olcsóbban be-
szerezni nem lehet. 

A központi vásárcsarnokban a borjúhús 
kilója 128—135 fillér,  nálunk 160 fillér,  a ser-
téshús kilója 116-120 fillér,  nálunk 148 fill. 

A baromfiak  és vadfélék  itteni árairól 
nem is beszélünk, mert a mai árak mellett 
ilyesfélék  beszerzésére mi tisztviselők nem is 
gondolhatunk. 

Épen ugy nem beszélünk arról Bem. hogy 
drágább pénzünkért a budapesti áruknál mi-
nőségre nézve mennyivel silányabb árukat 
kaphatunk. 

De nem hagyhaţjuk említés nélkül, hogy 
az erdőségekben gazdag Csikvármegyében a 
tűzifa  ára az ntolsó öt év alatt 120a/,-kal 
emelkedett s ma drágábban fizetjük  a fát, 
mint fizetik  az alföld  fában  legszegényebb vi-
dékein. 

És bátran elmondhaţjuk, hogy minden 
drágaság elsősorban és a legérzékenyebben a 
tisztviselői kart siţjtja. 

A munkásosztály az örökös munkabe-
szüntetésekkel kierőszakolja a magasabb mun-
kabért s a felemelt  munkabér alakjában bőven 
megkapja az árkülömbözetet, de a hivatalnok 
osztály jövedelmét még sohasem gyarapították 
azon a címen, hogy az élelmiszerek és a lakás 
ára emelkedett. 

Jól tudjuk, hogy a mi helyzetünket tá-
volról sem fogja  rövidesen és teljes mértékben 
sajnálni, ha Csíkszereda város a második lak-
osztályba Boroztatnék, mert a lakás hiányon 
hamarjában ugy sem lehetne segíteni, de arra 
számítunk, hogyha a tisztviselői kar magasabb 
lakbért fog  tndni fizetni,  az épitkesési kedv 
lendületet nyer s lakbérünkből megfelelő  la-
kást tudunk majd bérelni. 

A mai viszonyok kétségen kivttl tartha-
tatlanok. 

A csatolt kimutatás adatai megdöbbentő 
képét tárjá't fel  a helyzetnek. 

Még az Is csak a viszonyok ismerete 
nélkül vigasztaló, hogy néhány családos tiszt-
viselő a városban is kevesebb lakbért fizet, 
mint a mennyit rendszeresített lakbérilletménye 
tesz. Ugyanis ennek egyszerű oka az, hogy 
ezek a bérletek csaknem kivétel nélkül évek-
kel ezelőtt hosszabb időre kötött bérletek. 

De ha egyszer ezek ÍB lejárnak, a ház-
tulajdonosok éppen ugy kétszeresre fogják 
emelni a bérösszeget, mint a többiek. 

Csak mellékesen emlitve, hogy igen sok 
tisztviselőtársunk csupán azért nem fizet  rá 
lakbérére, mert családot nem alapított. 

A kimutatásban összeírt 130 tisztviselő 
és hivatalszolga közül 76 — tehát több mint 
fele  — lakbérére ráfizet. 

Ez a 76 tisztviaelő 12416 koronát szakit 
el a fizetéséből,  hogy fedél  alatt húzhassa 
meg magát. 

Már pedig a legridegebb pénzügyi poli-
tika mellett sem lehet érdeke az államnak, 
hogy a mit a tisztviselőinek kenyérre ad, azt 
a tisztviselők lakbérük pótlására fordítsák  s 
ezzel a maguk és családjuk megélhetését koc-
káztassák s a lesújtó anyagi gondok terhe 
alatt munkakedvüket és munkuképességUket 
mind fokozottahb  mérvben elveszítsék. 

Ez idő szerint van Csíkszeredában 396 
lakóház. Ezek legnagyobb része 2—3 szobás 
A 396 lakóházban bérbe van adva 601 szoba. 

Nyilvánvaló, hogy ily körülmények között 
üres lakásról sző sem lehet. J 

Hiszen most is csak egyetlen szerencsénk, 
hogy a honvéd tisztikarnak csak egy nős 
tagja van, mert, ha a véletlen ugy hozná ma-
gával, hogy nős tisztek nagyobb Bzámmal 
helyeztetnének ide, a magasabb lakbért él-
vező minden ilyen katonatiszt egy-egy tiszt-
viselő-társunkat Bzoritaná ki a városból. 

És mi valóban csodáljuk Csikvármegyé-
nek és Csíkszeredának azt az ábrándját, hogy 
Csíkszeredában még a folyó  évben pénzügy-
igazgatóságot állítsanak fel. 

PénzUgyigazgatóságot 33 rendszeresített 
állással! 

Nem tartozik reánk, hogy a vármegye a 
Vigadó épületét akarja átengedni a hivatal 
céljaira, legföljebb  előre is mélységes i észvé-
tel érzünk az oda kerülő pénzügyi tisztviselők 
iránt, de az egész itt állomásozó tisztviselői 
kar érdekeit gyökerében sértve látjuk azzal, 
hogy qj és pedig nagyszabású hivatal felállí-
tására gondolnak akkor, amikor a város most 
BÍncs abban a helyzetben, hogy az eddig rend-
szeresített állásokra kinevezett és megválasz-
tott tisztviselőket lakással elláthatná. 

Még csak lehetőségként tárgyalják a vá-
rosban a pénzügyigazgatőság felállítását  a már 
a pusztahirnek nem egy tisztviselőtársunk adta 
meg az árát. 

Már is 20—30°'»-kal több lakbért fizet-
nek, mint eddig fizettetik,  mindazok, kiknek e 
hír kipattanása óta uj bérletet kellett kötniök. 

És mindezek koronájaként csak egy-két 
év kérdése, hogy a csiksomlyói róm. kath. 
főgimnáziumot  20—25 tanárral a 400 tanuló-
val Csíkszeredába helyezik át. 

Ekkor már nyilván kétszeresére f-»g 
emelkedni a lakások ára s örökre tönkre lesz 
téve az a tisztviselő, akit balvégzete ide sodor. 

Mindezeknek az alapján ismételjük, alá-
zatos kérelmünket, hogy Csíkszereda várost a 
III. lakbérosztályból a 11. lakbérosztályba mi-
nisztertanácsi határozattal áthelyezni méltóz 
tassék. 

Csíkszeredán, 1906. évi szeptember 9. 
A nagyméltóságú minisztériumnak alázatos 
szolgál. 

A csíkszeredai állami és törvényhatósági 
tisztviselők és szolgák nevében: 
Veress  Árpád,  iGyalókajr  Sándor, 
kir. tszéki jegyid, kir. tsijkl elnök, 

i t t . Jegyit. ért. elnfik. 

Ez a kérés> napokban fel  is küldetett 
a miniszterelnök, mint a minisztertanács El-
nöke elmére, B ugy hisszük, hogy már egy 
legközelebb tartandó|minisztertanácson tárgyal-
tatni fog  a kérés s reméljük, hogy a minisz-
tertanács határozata e kérvény fölött  nem lesz 
elutasító s végeredménykép Csíkszereda varos 
magasabb lakbérosztályba fog  Boroztatni. 

Hogy mennyire méltányos a helybeli 
tisztviselőknek ?ez a kérelme azt csak az tud-
hatja és érzi igazán, aki itt Csíkszeredában 
lakik és él, aki látja, hogy a háztulajdonosok 
oly házbéreket követelnek, igen sokszor közös 

lakást képező, — a kényelem követelményei-
nek egy cseppet sem megfelelő  — lakásokért 
hogy a szegény tisztviselőnek igen sokszor 
saját maga és családjától kell elhúznia a leg-
szükségesebbet, hogy lakást kaphasson, a 
mely igen gyakran gyakran állásának meg sem 
felel. 

S miért van mindez, miért van az, hogy 
egy 2850 lakóssal biró városban oly drágák 
a lakások, hogy a 40—60.000 lakossal biró 
városokban sem drágább. 

Megadjuk a feleleteti 
Azért, hogy a háztulajdonosok méltány-

lást e tekintetben nem Ismernek s tudják, 
hogy annak a tisztviselőnek az általuk köve-
telt bért meg kell adnia, mert oly kevés a 
lakás, hogy nincs miben válogatni, hanem 
vagy megadják a kért bért vagy kénytelenek 
falura  húzódni, ami azonban az illető tiszt-
viselőre sokesetben kényelmetlen, sok esetben 
meg nem is szabad. 

Hogy ezen a helyzeten segítsenek a tiszt-
viselők próbálták meg lakbérük felemelését 
kérelmezni s tették ezt főkép  azért, mert e 
városban a háztulajdonosok egy része annak 
hírére, hogy a pénzügyigazgatóságot felállít-
ják. már házbéremeléssel állottak elő s szinte 
sajnálják, hogy a pénzügyigazgatőság már nem 
az idén lesz felállítva,  hanem csak jövőben s 
igy az a tervük is, hogy a lakbért jobban 
emelhessék, jövőre maradt 

Nem csodálkozunk a háztulajdonosok 
ama gondolkozás módján, hogy a lakbért 
emelui szándékoznak, hiszen ez nekik is jo-
gos magánérdekük, de annak a tisztviselőnek 
is, B kinek nemcsak a lakását, hBnem minden 
napi szükségletét méregdrágán kell beszerez-
nie, még jogosultabb magánérdeke, hogy minél 
olcsóbban juthasson a lakáahoz, B ily körülmé-
nyek között azon se csodálkozzék senki, ba a 
tisztviselők között már felmerült  az eszme, hogy 
tisztviselőtelepet létesítsenek. Van a városon 
kívül ürestelek két irányban is elég, akad 
bank, vagy tisztviselői egylet B ilyen már 
ajánlkozott ÍB, a mely a házakat felépíttesse, 
B ha már a háztulajdonosoknak jövedelmez az 
a ház, miért ne lehetne kivinni, hogy minden 
egyes tisztviselő lakbérét a felépítésre  fordí-
tott tőke törlesztésére és kamataira fordítva 
tisztességes s mégis olcsó lakást ne kaphas-
son és miért ne lehetne annak a tisztviselő-
nek, a ki mindenét oly drágán fizeti  meg, 
egyesülnie azért, hogy Jletöije az általános 
drágaságot, a mely könyörtelenül nehezedik 
reá, s miért ne kezdje meg ezt elsősorban a 
lakásokkal, mely legérzékenyebben sújtja vá-
rosunk tisztviselőit, s miért ne lehetne a an-
nak a testületnek, mely habár tagjaiban vál-
tozik, de elmúlni soha sem fog,  ép ugy épít-
tetni lakbére felhasználásával  házat, mint bárki 
másnak. Csak nem kell visszariadni a gondo-
lattól, csak Baját segítségünkre latba kell vetni, 
önmagunk emberségét, B akkor segítve leBZ 
rajtunk is, különben soha. 

A panam&sok ellen. 
A marosvásárhelyi „Székelytársaságok 

Szövetsége" az alábbi cikk közlésére kért fel: 
Síkra szállt a panamások ellen a szé-

kely társadalom. A Székely Társaságok szept. 
18-án tartott ülésében egyhangú határozattal 
állást foglalt  a székelyföldi  birtokrendezési 
szakosztály megalapítója: Polónyi Géza igaz-
ságügyminiszter és a szakosztály vezetője: 
dr Sebess Dénes táblabíró mellett, kik szé-
kelyföldi  képviselő korukban ÍB a leglelkesebb 
harcosai voltak a székely érdekeknek s ön-
zetlen, iguz hazafiság  vezeti minden ténykedé-
sükben most ÍB. 

Polonyi igazságügyminiszter tanulmá-
nyozta a székely kérdést. Tanulmányai arról 
győzték meg, hogy a székelység vérét az 
arányjogok összevásárlásával rohamosan csa-
polják le az erdőpsnamások: a Qrödl-cég és 
sok más kÍBebb-nagyobb zsaroló társaság s ha 
elejét nem veszik, a székelység kipusztul B 
helyét megbizhatlan elemek foglalják  el, mér-
hetetlen kárára az anyaországnak. 

Ez indította a birtokrendezési szakosz-
tály felállítására  és dr Sebess Dénes szolgá-
latainak igénybevételére. 

Minden székely tudja ezt s épen ezért, 
mint egy test s lélek áll a nagy reformátorok 
mellé. El van szánva bárminő küzdelemre, de 
Igazát nem hagyja. 

Erről tesz bizonyságot a Székely társa-
ságok Szövetségének alábbi határozata, mit 

Polonyi Géza igazság ügyminiszternek, Sebess 
Dénes birtokrendezési szakosztály vezetőnek, 
a kötelékében álló Székely-Tára aságoknak, 
székelyföldi  orsz. képviselőknek, a székelyföldi 
törvényhatóságoknak és a Bajtónak megküldött 
hoSy tanúságot tegyen róla, miszerint a refor-
mot óhajtva váija, attól a székelységnek meg-
szabadítását reményű és teljes megvetéssel 
Biţjtja azokat a megfizetett  álhazaflakat,  akik 
az ellentábor érdekeiért kvalifikálhatatlan  im-
pertinentiával harcolnak a székelység szabadi-
tói ellen. 

A Székely Szövetség határozata egész 
terjedelmében igy szól: 

A Székely-Társaságok Szövetsége meg-
botránkozással nézi a különféle  lapokban nap-
ról-napra ismétlődő és minden vonatkozásban 
gyanúsnak látszó kíméletlen támadásokat, me-
lyek a székelyföldi  birtokreneezés alkalmából 
a munkálatok vezetői ellen, különösen az 
erdóarányositásoknal tapasztalt visszaélések 
és zsarolások tervbevett megakadályozása 
kapcsán jogosulatlanul intéztetnek, mert falu-
ról-falura,  birtokosságról-birtokosságra, a hely-
színén szerzett biztoB tapasztalatok alapján 
meg van győződve arról, hogy a szóbanlevó 
birtokrendezési munkálatok keresztülvitele épen 
a tagosítás és arányosításoknál tapasztalt 
visszaélések és zsarolások miatt létérdeke a 
székelységnek s ha sürgősen keresztül nem 
vitetik, örökidőkre pótolhatatlan vesztesége 
származik abból. 

Egyben rendíthetetlen bizalmának ad 
kifejezést  a birtokrendező szakosztály felálli-
tója: Polonyi Géza igazságügyminiszter ur 
Ónagyméltósága és a szakosztály vezetője dr 
Sebess Dénes kir. táblabiróval szemben s kérve-
kéri, hogy a tervezett reformmunkálatokat 
kérlelhetetlen szigorúsággal sürgősen hajtsa 
végre. 

Minthogy pedig az emiitett támadások 
ngy látszik valamely érdekszövetség által be-
folyásolt  lapok utján a közönség, különösen a 
székelység megtévesztésére intéztetnek a so-
rainkban előharcos, fedhetlen  életű és buzgó 
tevékenységű emberek ellen, felhívja  a Szé-
kely-Társaságok Szövetsége a székely társa-
dalmat, elsősorban a kötelékében levő Székely 
Társaságokat és más társakat ÍB, hogy az 
érdekszövetség brozBura lovagjainak tenden-
biózus támadásai által ne engedjék magukat 
megtévesztetni, sőt, — mint egy test és lélek 
álljanak a reformátorok  mellett és ezt társa-
dalmi hírlapi és felirati  uton ók maguk is 
juttassák minél élénkebben köztudomásra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezés. Lukács Tamás gyergyó-
ujfalvi  r. k. tanítót a v. és közoktatásügyi 
miniszter Csongrád szentimrei áll. ellemi isko-
lához rendes tanítóvá neveszte ki. 

— Kóródy Mihály csikszentmiklósi 
lelkéBZ folyó  hó 19-én a zsinatvizsgát sikerrel 
letette. Gratulálunk. 

— Eskövő. Imreh J. Tivadar Cs. Szép-
vizi lakós a Romániai Campuiungon f.  év és 
ho 18-án esküdött örök hűséget a Biró Domo-
kos és neje Bíró Juliánná leányának Annának. 

— • „Tulipán kert-Szövetség fiók-
jának megalakítása városunkban. Vár-
megyénk agilis főispánja  a „Tulipánkert Szö-
vetség" fiókjának  megalakítása tárgyában f. 
hó 22-én bizalmas értekezletre hivott össze. 
Elnöklő főispán  röviden feltárta  azon magasz-
tos eszméket melyeknek megvalósítására és 
buzgó hazafias  pártolására a szövetség meg-
alakul. Az értekezleten jelen voltak : Dr. Erős 
Vilmos Csedő István Dr. Györgypál Domokos 
képviselő, Hajnód Ignácz, Dr. Ujfalusi  Jenő 
polgármester, Fejér Sándor, Gyalókay Sándor, 
Nagy Imre, Pap Domokos, Rancz János, Becze 
Antal, Dr. Daradics Félix, Murányi Kálmán, 
Dr. Bocskor Béla, Hosszú Ferencz, Szabó 
Géza. A sajtó képviseletében megjelentek: 
Vákár P. Árthur, Fejér Antal, Nagy Béni és 
Uj. Botár Béla. Az értekezlet élénk eszme 
csere után a „Tulipán Kert-Szövetség" fiók-
jának szervezését mondotta ki, B egyhangú 
lelkesedéssel Kállay Ubul főispánt  elnökké 
kiáltotta ki. Miután Fejér Sándor főjegyző,  ki 
a máltakban a megalakulni akaró .Ipar védő 
egylet" ügyeit is kezében tartotta, a „Tulipán 
kert-szövetség" fiókjának  szervezésére vonat-
kozó útbaigazítást felolvasta  as értekezlet 
mogválasztotta a férfi  előkészítő bizottságot, 
a mely a következő tagokból áll: Kállay Ubul 
elnök Dr. Erős Vilmos Csedó István Dr. 
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Györgypál Domokos (HajnAd Ignácz Dr. Uj-
falosi  Jeni, Eejir Sándor, Qyalókay Sándor, 
Nagy Imre, Dr. Daradics Félix. Elhatározta 
az értekezlet hogy Dr. Fodor Antalné Ő nagy-
sága is kerestesék meg az irást hogy a nő I 
előkészítő bizottság megalakulását eszközölje 
E nagy fontosságú,  minden honfi  lelkét leke-
ee(léssel betöltő szervezet működésére és a 
hathatos támogatása felhívjuk  a társadalom 
minden rétegének figyelmét.  Gyergyóban ha-
sonló irányban a napokban tartottak értekez-
letet 

— TOB. E hó 20-án délután a csoma-
falvi  faipar  telepen tilz Ütött ki s egy 120 
méteres itáló teljesen elégett. A kár mintegy 
8000 korona. A tliz valószínűleg gyujtogatás-
ból keletkezett. 

— As első hó. Szeptember 25-én virra-
dóra a Hargitán hó esett Bár szokva vagyunk 
Csíkban a korai hó eséshez, mégis kelle-
metlenül érint. Reméljük azonban nemsokára 
újólag lesz részllnk a szép őszi napokban 
hiszen hátra van még a „vén asszonyos nyara". 

— JegyEŐválasztás. E hó 11-én Csík-
Bzentkirályon tartott jegyzőválasztás alkalmá-
val Bocskor Béla nagykászoni segédjegyzó 
közfelkiáltással  köijegyzóvé választatott 

— A tanítók fizetés-javítása.  Az 
állami tanítók fizetesét  a jövő évben rendezik. 
Ez nagyon megnyugtató az állami tanítókra, 
hanem a tanítóság zöme a felekezeti  és köz-
ségi tanítók annál inkább bizonytalanságban 
vannak a fizetés  rendezés felől.  A napokban 
gróf  Apponyi Albert ígéretet tett ugyan erre 
nézve is. Nem kell ecsetelni, milyen sanyarú 
a községi de főleg  a felekezeti  tanítók sorsa. 
És nem kell elmondani hogy mennyire mellőzve 
tettek a népnevelés érdemes s mégis hatszáz 
koronovál űzetett rabszolgai. Tehát Jogos és 
méltányos a rolukvaló meg emlékezés. 

— Elhelyezés Ipari pályára. A 
brassói Székely-Társaság ez évben több flut 
helyez el Brassóban előkelő iparosoknál tanu-
lókul, ha a szülő teljes szegénységét hatósá-
gilag bizonyítvánnyal igazolja, akkor a gondo-
zás mellett ruhasegélyben Is részesiti. Felkéri 
a szülőket, kiknek ilyen gyeimekeik vannak, 
továbbá a t lelkész, tanító és jegyző urakat 
kik ilyeneket ismernek, bogy e végből lépje-
nek érintkezésbe a társaság pénztárosa Bokor 
Aedrás úrral (Kut u. 11. sz.), honnan a bővebb 
felvilágosítást  megkapják. Legegyszerűbb el-
járás azonban, ha egy levélben megiiják, hogy 
milyen iparra lenne kedve a fiúnak,  mellékelni 
kell iskolai bizonyítványt, keresztlevelet ujra-
oltási ós szegénységi bizonyítványt. Feltetelek: 
az elemi iBkola 6 osztályának elvégzése 12 
éves kornak betöltése. Pályákul legajánlato-
sabbak: Pék, bádogos, kéményseprő, kapta-
vágó, kárpitos, de választhat mást is. 

— Uj katasateri birtokivek. Az uj 
birtokivek, melyek Mantó Miklós kataszteri 
biztos ur által lettek elrendelve, készen van-
nak és kaphatók Szvoboda József  nyomdájában 
Csíkszeredában. 

— Bival te j kupánkint Oál Józsfnél 
32 fillérért  kapható. 

— Hirdetmény az allábbmegnevezett 
állomásokon elhelyezett m. kir. honvéd csa-
patok élelem szükségletei bérleti szállításának 
1907. évi január hó 1-től 1907. évi deczember 
hó 31-ig teijedő időre — nyilvános verseny-
tárgyalás utján — való biztosítása iránt I. A 
kiszolgáltatási állomások és a biztosításra ke-
rülő évi szükségletek körülbelül: Besztercze: 
73000 adag 840 grammos kenyér és 123 mé-
termázsa zab; Brassó: 84000 adag 840 gram-
mos kenyér és 230 métermázsa zab; Csík-
szereda : 73000 adag 840 grammos kenyér és 
123 métermázsa zab; Dés: 73000 adag 840 
grammos kenyér és 123 métermázsa zab; 
Déva: 73000 adag 840 grammos kenyér! 
Erzsébetváros: 73000 adag 840 grammos ke-
nyér és 123 métermázsa zab; Fogaras: 73000 
adag 840 grammos kenyér és 123 métermázsa 
zab; Kézdivásárhely: 73000 adag 840 grammos 
kenyér; Kolozsvár: 1625000 adag 840 gram-
mos kenyér és 600 métermázsa zab; Maros-
Vásárhely fa  hoixátaffcuó  sátortábor: 219000 
adag 840 grammos kenyér és 3310 métermázsa 
zab; Nagyenyed: 78000 adag 840 grammos 

kenyér; Nagyszeben: 84000 adag 840 gram-
mos kenyér és 290 métermázsa zab: Szamos-
ujvár: 71000 adag 840 grammos kenyér és 
2683 métermázsa zab. II. Az ajánlati tárgya-
lásokat mikor és hol tartják meg: Nagyszeben, 
Déva és Erzsébetváros állomásokra nézve, 
1900. október hó 6-én délelőtt 9 órakor Nagy-
szeben, a m. kir. 23 honvéd gyalogezred ke-
zelő bizottságánál (honvéd laktanya); Maros-
vásárhnly és Besztercze állomásokra nézve, 
1906. október hó 8-án délelőtt 9 órakor Maros-
Vásárhelyt a 22. honvéd gyalogezred kezeló 
bizottságánál (.József  Főherczeg" laktanya); 
Szamosujvár állomásra nézve 1906. október 
hó 8-án délután 3 órakor Maros-Vásárhelyt a 
m. kin. 9. honvédhuszárezred kezelő bizott-
ságánál (honvéd hászár laktanya); Kolozsvár, 
Nagyenyed és DéB állomásokra nézve, 1906. 
október hó 10-én délelőtt 9 órakor Kolozsvárt, 
a magy. kir. kolozsvári VI. honvéd kérUIetl 
parancsnokság hadbiztossági osztályában iSéta-
tér-u. 10. BZ.) ; Brassó, Fogaras, Kézdivásárhely 
és Csíkszereda állomásokra nézve 1906. ok-
tóber hó 15-én délelőtt 9 órakor Brassóban, a 
m. kir. 24. honvéd gyalogezred kezelő bizott-
ságánál (honvéd laktanya). III. Bánatpénz. A 
bánatpénz a szállításra kerülő összmennyiség 
és az ajánlati árak alapján kipuhatolt érték-
nek 5 százaléka. Bővebb felvilágosítást  a tn 
kir. kolozsvári VI. honvéd kerületi parancs-
nokság nd. 

— Hirdetmény. A m. kir. brassói 24. 
bonvéd gyalogezred Csíkszeredában állomá-
sozó 4. zászlóalja használatában elszennyesedó 
kincstári ágynemüek mosatása, ványolása és 
kijavítása, 1907. évi január hó 1-tól 1907. évi 
december hó 31-ig terjedő időre Csíkszeredán 
a zászlóalj kezelőtiszti irodában, 1906. évi ok-
tóber hó 6-án d. e. 10 órakor nyilvános ver-
senytárgyalás utján biztosíttatni fog.  Havon-
ként mosatás, illetve kijavítás alá körülbelül 
a következő ágynemüek kerUlnek: 380 azaz 
háromszáznyolcvan drb. vászor lepeoó, 30 azaz 
harminc drb. szalmazsák, 30 azaz harminc 
drb. szalmavánkos, 16 azaz tizenöt drb. téli 
takaró és 15 azaz tizenöt drb. nyári takaró. 
Vállalkozó az időszakokban elszennyesedett 
ágynemüeket a zászlóalj parancsnokság fel-
szállitására a szerződésszerű árakért azonnal 
kimoBatni, kijavíttatni és megványoltatnl köte-
les. Köteles vállalkozó a neki mosatás, ványo-
lás és kijavitáa' végett átadott kincstári ágy-
nemüeket a zászlóalj raktári helyiségben sze-
mélyesen átvenni azokat a szennytói, mocsok-
tól, zsirfoltoktól  menten tisztán kimosatni (vá-
nyolni;) 8 jó karba helyezni, AZ ágynemüek 
ide oda szállításából felmerülő  költségekért 
vállalkozó a kincstártól kárpótlást nem köve-
telhet Ajánlkozni Bzándékozók felszollittatnak, 
hogy egy koronás bélyeggel ellátott írásbeli 
zázt ajánlataikat 35 korona bánat pénzel együtt 
fenti  rdőre a m. kir. 24 bonvéd gyalogezred 
4 zászlóalj parancsnokságához Csíkszeredába 
annyival ÍB inkább nyújtsák: mert a később 
érkező ajánlatok figyelembe  vétetni nem fognnk. 
Esetleg szóbeli ajánlatok a tárgyalás megkez-
désekor szintén elfogadtatnak.  Az ajánlatban 
felemlítendő,  hogy a mosatás, ványolás és 
kijaviti'-s foltozással  együtt vállaltatik el. Fol-
toknak való innen lesz kiszolgáltatva. Az aján-
atban továbbá felemlítendő  még az is, hogy 
ajánlattevő a feltételeket  ismeri, és magát 
azoknak aláveti. Feltételek ezen zászlóalj 
parancsnokságánál bármikór megtekinthetők. 
Az ajánlathoz az illetőnek vállalat képességét 
és megbizottságát tanúsító helyhatósági bizony-
lat csctolannó. Csíkszereda, 1906. évi szeptem-
ber bő 18-án Kádár László zászlóalj pa-
rancsnok. 

Bzerkeaztől üzenetek: 
Dr. E. D. Székelykeresztur. A lapo-

kat meg nem kaptuk. Ha teheted, szíveskedj 
a szeptember 1-től megielent számokat is meg-
küldeni. Odv. 

K. B. Tessék csak beküldeni, ha közöl-
hető, mindenesetre helyet adunk. Furcsa do-
logi Miért ne szerepelhetne a nyilvánosság 
előtt egy leány? 

Árverési hirdetmény. 
Alullrt közbirtokosság közhírré teszi, hogy 

Csikdelne közbirtokosságának tulajdonát ké-
pező Sulca völgyére hajló Dobra és Eaztenás 
patakok közötti 90.' k. hold kiterjedésű erdő 
területen levő 11.445 drb 7788 ra'-re becBÜlt 
lucfenyő  baszonfa  37.643 korona kikiáltási ár 

mellett Csikdelne községházánál 1006. évi 
október bó 20-án d. e. 0 órakor meg-
tartandó szó és írásbeli árverésen el fog  adatni. 
A kikiáltási ár 10°/o-a bánatpénzképen leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
a község elöljáróságánál hivatalos órák alatt 
betekintbetők. 

Csikdelne, 1906. szeptember hó 24-én. 
Kelemen  György,  Kováén  István, 

1-2 jegyzi. kvz*.  biró. 

• C Tusnádfürdőn  ~M 
a Stefánia-  és Rezső-fűrdók  szó-
beli és írásbeli árverés u ján 1 9 0 6 . 
október 28-án d. c. 10 órakor 3, 
esetleg 6 évre haszonbérbe adatnak. 
Érdeklődőknek a filrdóigazgatóság  Tus-
nádfürdőn  a közelebbi felvilágosítást 
megküldi. Az igazgatóság. 

Sz. 1730—906. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmihályi közbirtokosság 

„Köld" nevii erdejében 197—906 kib 
számú határozattal megadott engedély 
folytán  futótűz  által megperzselt törzsen-
kénti felvétel  utján 1941. köbméterre 
becslllt erdei fenyő  (Lucsfu)  haszoufa-
töroeg eládáso céljából folyó  évi ok-
tóber hó 13-" n délntán 3 órakor 
Csikszentmihály község házánál nyilvá-
nos szóbeli és zárt írásbeli verseny-
tárgyalás fog  tartatni. 

A szabályszerűen felszerelt  zrtrt 
írásbeli ajánlatok közvetlen a szóbeli 
árverés megkezdése előtt adandók be 
az árverési bizottsághoz. 

Kikiáltási ár 12 600 korona, azaz 
tizenkettőezer hatszáz korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  a kikiáltási áron alól 

nem fog  eladatni. 
Az erdőrész az ajnádi vasút állomás 

mellett fekszik  éB a csikszentmihályi 
állomástól pedig három kilóméterre van 

A fatömeg  minden befektetés  nél-
kül kitermelhető. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  és a becslési kimutatás meg-
tekinthetők a szépvizi körjegyzői iro-
dában. 

Csikszentmihály, 1906. szept. 18 
Só/aM  József,  Sándor  András, 
blrtokossógl jegyző. birtokosságl elnök. 

Faeladási  hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikszent-

miklósi közbirtokosság Nyilénk alja er-
dórészében engedélyezett fahasználat  el-
adásá céljából folyó  évi október hó 
16-én délután 3 órakor Csikszent-
rniklós község házánál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalást fog 
tartani 

Az eladás alá bocsájtott lucfenyő 
haszonfatömeg  3291 köbméter. 

Kikiáltási ár 14.140 korona, azaz 
tizennégyezer száznegyven korona. 

Utóajánlatok nem fogadlatnak  el. 
A fatömeg  kikiáltási áron alól nem 

fog  eladatni. 
Az árverési és szerződési föltételek 

megtekinthetők Csikszentmiklós község 
házánál. 

Végül megjesryeztetik, hogy az el-
adandó fahasználat  Csügéspatak fejében 
a gyimesfelsóloki  vasútállomástól 10 
kilóméternyire van. 

Csikszentmiklós, 1906. szept. 13-án. 
Kelemen György, Szakács Lajos, 

JegyzA. 1—2 bírt. elnök. 

Sz. 15—900. 

Árverezési hirdetmény. 
Csikszentsimon községi elöljárósága 

ezennel közhírré teszi, hogy a község 
tulajdonát képező Aladári fehérföld  ki-
használási jogát 3 egymásutáni évekre 
haszonbérbe adja 1600 korona, irva 
egyezer hatszáz korona kikiáltási árban 
1006. évi október hó 11-én d. e. 
9 órakor a községházánál zárt írás-

beli ajánlattal egybekötött nyilvános ár-
verésen fog  eladatni. 

Árverező az árverés megkezdése 
előtt lO'/o bánatpénzt köteles lefizetni. 

Az árverési feltételeket  alólirt köz-
sági elöljáróságnál a hivatalos órák alatt 
tekinthetők meg. 

Csikszentsimonon, 1906. évi szep-
tember hő 15-én. 
András Ferenc, s. k. IfJ.  Virág Mihály, 

jegyzőkönyvvezető. k. biró. 

Sz. 3582—906. 

Hirdetmény. 
Kézdivásárhely város tanácsa köz-

hírré teszi, hogy a város tulajdonát ké-
pező Vigadót 1907. April 24-től kezdődő 
6 egymásutáni évre 1906. évi október 
hó 20-án d. e. 9 órakor tartandó 
nyilvános árverésen a tanácsháznál bérbe 
adja. 

Ezen vendéglőhöz tartozik a föld-
szinten 1 nagyobb, 1 kisebb étterem, 1 
kávéház és 8 vendégszoba és az eme-
leten a főtérre  nyíló homlokzaton 5 
vendégszoba. 

Az emeleten van még egy állandó 
színpaddal ellátott nagy diszterem, mely 
azonban uem fog  bérbe adatni. 

A vendéglőhöz jár egy nagy istálló, 
mosóház, téli tekéző helyiség, jégverem, 
több pince, padlás s minden egyéb szük-
séges mellékhelyiség s ezen kivQl van 
ugyanezen épületben egy a főtérre  nyíló 
földszinti  bolthelyiség is, mely sziutén 
u bérleményhez tartozik, melyet bérlő 
esetleg bérbe adhat. Ezen bolthelyiség-
ben jelenleg egy készruha kereske-
dés van. 

Kikiáltási ár 6000 korona. Ennek 
10°/o-a bánatpénzül az árverés előtt kész-
pénzben vagy óvedékképes papírokban 
leteendő. 

írásbeli ajánlatokat is elfogadunk, 
de azért az árverés mindenesetre meg 
fog  tartatni. 

A városi tanács fentattja  magának 
a jogot, hogy az ígért árakra való te-
kintet nélkül, az árverezők között sza-
badon választhasson. 

Az árverésre vonatkozó egyéb fel-
tételek a tanácsnál megtekinthetők. 

Kézdivásárhelyit, 1906. szeptember 
hó 22-én. 

A városi tanács. 
Dr. Tőrök Andor, 

1 — 2 polgármester. 

291—906. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1903. évi 992. számú végzése 
következtében Dr. Fejér Antal ügyvéd által 
képviselt, a csíkszeredai takarékpénztár javára 
Bocskor Antal és társai helyi lakosok ellen 
300 korona s jár. erejéig 1903. évi szeptember 
hó 23-án foganatosított  kielégitesi végrehajtá-
utján le- és feliilfoglait  és 2220 koronára be-
csült következő ingóságok, u. m.: Bocskor 
Antalnál: könyvek és házibutorok; Dr. Bocs-
kor Bélánál: 1 drb Wertheim Bzekrény és ház-
butorok ; Dr. CBiky Józsefnél:  1 drb Wertheim 
szekrény és házi hutorok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1906. évi V. 521. BZ. végzése 
folytán  300 korona tőkekövetelés ennek 1902. 
évi szeptember hó 6-ik napjától járó 6°/«-os 
kamatai, Vi°/,-03 váltódij és eddig összesen 
75 korona 80 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig, a végrehajtást szenve-
dettek lakásán Csíkszeredában leendő megtar-
tására 1906. évi október hó 2-ik nap-
jának d .u . 3 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett in-
góságok az 1881 évi LX. t-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. évi szeptember 
hó 12-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 
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Sz. 1423—1906. ki. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város képviselő-

testQletének 1904. év augusztus 4-éu 
hozott határozata értelmében elkészí-
tendő lévén nevezett város jövő fejlő-
désének alapját képező városi szabá-
lyozási térkép, felhivatnak  mindazok, 
kik e téren megfelelő  szakképzettség-
gel bírnak, hogy ajánlataikat hozzám 
folyó  évi október hó 16-ig benyúj-
tani szíveskedjenek. 

Az ajánlatnak magában kell fog-
lalni annak az összegnek megjelölését, 
a melyért az illető hajlandó a szabályo-
zási térképet, a helyszínén eszközölt 
felmérések  és a városi tanácstól nyert 
informatiók  alapján, 1907. december hó 
l - ig elkészíteni. 

Csíkszereda, 1906. szept 8-án. 
Dr. rjfalmd  Jenit, 

•j—s polgármester. 

Faeladási hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy Csik-

vármegye közigazgatási erdészeti bizott-
ságának 1266—906. keb. számú határo-
zatával megadott engedély következté-
ben a csikmadarasi közbirtokosság tu-
lajdonát képező „Karmatura" nevii erdó-
részben (Barátos pataka) az országos 
határvonal mellett 1127-18 kat. hold 
utóhasználati tenyőhaszonfa  tömeg el-
adása céljából 1006. évi szeptember 
29-én délután 3 Órakor Csikmada-
ras község házánál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

A 13924 köbméterre becsült 40 cm. 
és annál vékonyabb fenyőhaszonfn  kikiál-
tási ára 27364 kor. azaz Huszonhétezerhá-
romszázhatvannégy koroua. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
adhatók be a szabályszerűen felszerelt 
írásbeli zárt ajánlatok. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, 
kikiáltási áron alul nem fog  eladatni. 

Az árverési és szerződési feltété 
lek megtekinthetők Csikmadaras köz-
ségházánál. 

Csikmadaras, 1906. szeptember 13 
Lukács Péter, 

közbirtokossági elnök. 

WEINER MÁTYÁS 
DITATÁRUHÁZA 

S a f a s d s t .  Y I * A i i t i t i n e . í , 
1906. évi őszi- és téli idény ujdon 
ságai magyar-, franoia-  és angol-

divatkelmékböl 
a legnagyobb választékban immár meg-
érkeztek s azok megtekintésére van sze-
rencsém a nagyérdemű közönséget ezennel 

tisztelettel megliivni. 

Mosókelmék 18 K-tól 66 K-ig. 
Gyapjúszövet 38 tói 4 K 60-ig 
Hagy. gyártm. vizfoltmentes  posztók. 
Magy. gyártm. angol Ízlésben tartott 

kockás és csikós kelmék. 
Magyar gyártmányú mososzövetek 
stb. Nagy mbitagyOjteményemet, mely a 
legújabb ószi és téli szövetek nagy vá-
lasztékát tartalmazza, vidékre kivánalra 
ingyen és bérmentve küldöm. ( C 20 
koronán felüli  megrendeléseket bér 

mentve küldök. i -3 

33 éves vagyok, 

szoptatós dajkának 
ajánlkozom. 

Sok és jó tejemről orvosok és gyermekem 
tanúskodik, aki csak 2 hetes. Bér egyezség 

szerint, (,'im: 
Gecző  Anna c*u<*»bot/„i><,. 

k e a y v k e t é n s e t e 
Csíkszeredában, Apufi  utca. 

Thomas salak liszt 
Csillag 

lariv 

védjegyű 

a lejjoM és leplcsoM) loszTorsavas Hítrágp, 
minden kalászos, kapán és takarmány-
növény (lóhere, lucerna ele ) részére, 
valamint szőlő, gyümölcsfa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és 
— laitalotnjelz^Hie tlsryrlni. 

KALMAR VILMOS, 
Budapest, VI., Teréz-körut 3. 

a Tlwuiaspliosplinlfabriken  O, in. b. H., 
Berlin, vezérképviseltje a magyar korona 

országainak területén. 

T f t i i b f t k k f a 
kapható és megrendelhető 

Ehrenreich Albertnél 
Csíkszereda, Mikó-utca (a Pap Domokos 

ur házában). 
Ülenkint ára a helyszínén — mely 

a Tolvajostetőn lévő őrházba, innen az 
országúttól 1 és fél  kilometer távol-
ságra van — 12 korona, a fa  hossza 
2 0 m., szélessége -I mt., magassága 1 
int. magas. 2-« 

Magyar Általános Hitelbank 
brassói fiókja 

alaptőke: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,001) 
elvállalja mindennemű tőzsdei műveletek 
keresztülvitelét, váltók és szelvények 
bevételezését, értékpapírok őrzését, elő-
legeket nyújt értékpapírokra, kiállit 
hitelleveleket és csekkeket a bel- és 
külföld  összes piacaira és elfogad  beté-

teket kamatoztatásra. 9 „ | l l 

éAéát 

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
szeufogyasztó  közönsége becses tudomására van szerencsém 

hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett 
= CSIKZSÖGÖDI = 

rr 

ZESZGTAR 
üzeme megkezdftdttt  és az igen tisztelt sieszvásárló közönség 

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszkSztöm. 
Melyek alán vagyok a n. é. közönség kész szolgája 

= ZIMMERMANN ADOLF. = 
34-52 
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IV* Egvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógy viz. 
Tartalmaz m liter műén az országos m Ur. M a i intését és vegfbsérteti  állomás elemzése szerint: 

Kénsavas káliumból 
Clilor káliumból 
Chlor nátriumból 
Kettcd szénsavas nátriumból 
Kettőd szénsuvas mészluíl 
Kettcd szénsavas vasclctsbül 
Tiinlöldból 
Kovasavból 
•lóilból 
Szilárd alkotó részok összege 
Szabad szénsav tartalma 
Fajsúlya 15* C-nál 

OCI2N3 grammot 
OOAÜI 
»•0114 
•>•1760 
I-ti."il7 
II-0401; 
OtKHUi 
U0790 
nyomokat. 
4*017:» gramm 
1-78S4 
11104 

23-22 

Mértét adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás* 
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényett és fftldrs  «ók-
ban való gazdagságánál fogva  kiváló jó butára a légző, emésztő A*  bugyrlvá-
lasztó ntak és szervek, mindennemű haratna liántalmai ellen. 

Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiiéle eredetű 
vérszegénység ellen és ilkoti, valamint fellfldési  gyengeségeknél. 

Gazdag ezénsavtartalma egyrészt a s/ilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
tartŐ9ságát, összetételének Állandóságát, másrészt ható anyagainak a szerve-
zet által való feldolgoztatását  biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás"  vize 
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felelte  ajánlatos. 

Kapható a „Szent László forrás*'  vize kezelőségénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
a p. Kiiioaajfalu;  vasúti állomás: Csiktusnád és Kiidivásárhely. 

T. c. 
Van szerencsénk ezennel tudatni, hogy a brassói piacon, egyik 

üzleti helyiségünkben a legújabb módszer szerint 

motor-üzemre 

kávé nagy pörköldét 
rendeztüuk be. 

Miután utóbbi időben a pörkölt kávé fogyasztása  erdélyien is 
emelkedett és a tisztelt közönség a pörkölt-kávé fogyasztásával  járó 
takarékosságot és kellemességét elismerte, ezen uj üzletággal való 
foglalkozásra  határoztuk el magunkat. Nagy bevásárlások, a legjele-
sebb fajták  kiválasztásával és a leggondosabb eljárás a pörkölésnél 
azon helyzetbe juttatak, kogy mindenkor versenyképesek lehetünk, 
miért is nagybecsű pártfogását  és próbarendelményét kérjük. Immár 
azon helyzetben vagyunk, naponta frissen  pörkölt kávét kifogástalan 
minőségben a legkülönfélébb  fajtákban  és mérsékelt árak mellett 
kiszolgálni. Árjegyzékkel és mintával szívesen szolgálunk és kívá-
natra bérmentve megküldjük. 

Kiváló tisztelettel HESSHÂIMER J. L, 6S Á. û̂ relkedtê uu 
„A fehér  oroszlánhoz- Brassóban. i Alapí t ta tot t 1843. 

&VBXDSAVT MARTON 
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Áz őszi évad újdonságai. 
Női ruhakelmékben, hozzávaló díszekben, mosható 

gyapjú és gyapott flanelok  és barchetokben, leányka, 
női és térfi  kabátokban és kész ruhákban, női disz-
kalapokban, hárász- és nagykendökben stb. stb. Továbbá 
nagy raktárt tartok női és férfl  alsóruliákban, ágy-
garniturákban, csipke és gyapjú függönyökben,  női és 
férfi  fehérnemüekben  és legjobb minőségű vásznakban. 

A nagyérdemű vevő közönség szíves érdeklődését 
kérve 

vagyok teljes tisztelettel 

Nuridsány Márton, 
3—5 uöi és férfi  divat kereskedő. 

J 

Nyomatott 9*v»boda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 190C. 




