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Feltámadás napján. 
Ünnepre zúgnak a harangok. Harmad 

napra felszakadozott  az éj gyászlepele, tény-
ben, dicsőségben, földet  rengető erővel fe-
lelt vissza Golgothának megnyílt szája: Fel-
támadott ! A keresztény világ nagy ünne-
pét válaszszuk mi is emelkedett alkalmul, 
hogy a társadalom figyelme  terelődjék oda, 
mely nélkül I íerder szerint Európa való-
színűleg a zsarnokok zsákmányává, folyto-
nos viszály színhelyévé, vagy mi több, mon-
gol sivataggá változott volna, mely nagy 
tényező nein más, mint a keresztény áliitat 
fensége. 

Mily megkapó a feltámadó  isten-ember 
nagyságának fényes  elismertetéséről az a 
közvetlen kijelentés, a mit a nagy Napo-
leon inodott. íme: „ A világon csak három 
hadvezér volt: Nagy Sándor, Caezar és én. 
Daitzára hadi tetteiknek Sándor és Caesar 
csak mindég egy feladat  maradnak a ta-
nulók előtt; és napjainkban ki szereti őket? 
Igy vagyok én is; emlékein talán ötven-hat-
van évig élni fog  egy vitéznek szivében, 
de szeretni senki sem fog  már engem Csak 
egy ember van, a kit tizennyolez század 
után is szeretnek e földön  s ez Jézus ! De 
mit is beszélek?! Hiszen Jézus nem volt 
ember. A lángész eme nieghódolása jól esik, 
a mint a béke malasztját hinti az ember 
lelkébe az eBzine örök életének szinbolikus 
nagy ünnepe: húsvét. 

Nem fog  meglepni senkit, hogy midőn 
a közélet terét mind jobban elöntik a fel-
fakadó  botrányok piszkos talaj vize, ha c 
nagy ünnep hangulatában a sajtó ennek 
morális hatását méltatja. 

Mert ott tartunk már, hogy a bűnös, 

megfeledkezett  ember megigazulására nem 
egyedül s prédikáló szék hivatott; a sajtó, 
mely a modernség hamis bálványa imáda-
tában eszmei czélját feledve,  az emberek 
gyengeségei legyezgetésére és kielégítésére 
basirozza czéljait, legalább ezt a hangula-
tot igyekezzék két kézzel megragadni, me-
lyekben haszonnal szólhat, ünnepi alkalom-
mal az emberiség valódi nagy czéíjai mellett. 

Az áhitatos ember ne féljen,  hogy 
atheistává válik az emberiség. Kétezer év 
ostromolja már Golgolha ormát, de a ke-
reszt rendületlenül fenn  áll ma is és csak 
áldozatai válnak koronként. A tömeg nem 
okosodott, nem javult, nem tért meg s kik 
üdvözlésére vállalkoznak: azok ellen szegő-
dik. Egyszer a farizeusok  s Írástudók, más-
kor a királyok és miniszterek zsoldjában és 
parancsára. Nem kell uj intézmény feltalá-
lásáról gondoskodni, a tiszta erkölcs s ős 
hit régen létezik. A világ Megváltójának 
religiója ez, mely az emberi rendeltetés min-
den egyes nagy feladatát  megoklá ; mely-
nek lábaihoz jövének magukat a legnagyobb 
lángelmék, mely uralma alá sorolta a pol-
gárosított népeket, finon  itá erkölcseiket, ih-
leté italaikat, tárgyat nyujta költészetüknek, 
festményeiknek,  szobraiknak; beoltá jelle-
mét minden nemzeti lélekbe. Letűnt ezen 
vallás egy pillanatig az emberi léleknek 
szörnyű viharában és megszűnvén a ziva-
tar, a hitszükségnek érzete is visszatért. Je-
lentkezve a lelkek mélyében, mint termé-
szetes és nélkülözhetetlen hite a világnak." 
Nem az atheismustól való félelem  fog  el, 
mert hiszen az isten-ember, kit ma ünneplő 
zsolozsmák dicsőítenek, hogy feltámadott,  — 
hiába nem szenvedett kin-halált, a huma-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
F e l t á m a d á s . 

— Rajz. — 
A torouy megvénült harangjai ünnepélyesen, 

mélán, liivogatólag kondultak meg. 
Varga Dénesné vállára vetette ünnepi na<?y 

kendőjét, kezébe vette az öreg anyjíiól r:\ maradt, 
megsárgult levelű imakönyvet s miután hiába liivta 
férjét,  elballagott az Isten házába. 

Férje ura, a mint minden ünnepen szokta, 
nyugtalan lelkiismeretét e mentegetőzéssel altatá el: 

— Hát hiszen elmehetnénk valamennyien a 
templomba, de akkor aztán ki végezné a tengernyi 
munkát ? 

Erre a tulipános „kasztenu-hoz csoszogott; 
egy kortyot liuzott a szilvoriumos üvegből, meg-
kezdé a még frissen  párolgó kalácsot, melyet csak 
az elébb hozott be egy kosárban Trézsi asszony. 
Es ezután csakugyan munkához látott. 

Az idő már szürkület felé  járt. Látni, kü-
lönösen öreg szemnek, nehéz feladat  vala; a gyer-
tyagyújtás ideje pedig még npm érkezett el. Mily 
czélszerü volt tehát kivonulnia az ereszbe. A hosszú 
lócza ugy is ott hevert; épen csak a sujtásozandó 
szült, az ollót, czérnát és pápaszemet kellett rá-
raknia. S még valamit: a szilvoriumos üveget és 
a frissen  megszelt kalácsot. 

Helyet foglalt  végre ő maga is, a legfensé-
gesebb alkonyt élvezve az egyszerű fapadon.  Méltó 
vala ez alkonyat ama nagy ünnephez, mely az 
egész világ szivét egy magasztos eszmekörbe ra-

gadá. Az ég, melyről épen most butt le a hegyek 
mögé a nap, felhőtlen  volt, jelezve a Messiás nagy 
jótéteményét, ki kereszthalála és dicsőséges fel-
támadása által millió felhőt  oszlatott el a mi 
egünkről. 

Feltámadás vala a nagy természetben is. Er-
ről beszéltek a rügyező fák,  melyek a hó és jég 
k"mény bilincsei alatt nyögtek még az elébb. Er-
ről zengett fenséges  éneket a madárka, mely nem 
régen a tél fagyában  didergett. 

Erről szólott a gyermekek örömteli arcza, 
kik a hosszú tél alatt alig merték korcsolyáikkal 
oda hagyni a házikót, és most, követve apjuk pél-
dáját, nem siettek a templomba, hanem dolgaikat 
végzék el. 

Mi is vala az ő dolguk? 
Erzsike a kis gazdasszony, sütött, főzött  ke-

ményen a holnapi nagy ünnepre. Veriték verítéket 
ért arczán. A nagy karos szék vala kemenczéje: 
ott lett a mákos kalács oly szép pirossá és a bá-
rány hus oly ropogóssá. Ott melegedett a festékes 
bögre, melyben piros tojásokat fog  festeni,  de a 
melyből rég kikente a pirositót mamája a hnsvéti 
tojásokra. 

S a kis Pistikának ugyancsak bőven kijutott 
a piros tojásokból. Már hármat is eltört közülök, 
a szomszéd ravasz, iskolakerülő Petikéjével kocz-
czintva, ki tojás helyett kemény öklét használá 
e czéire. 

Bátyja ez alatt szenvedélyesen „nyerőzött", 
levagdalva a készen levő kábátokról az atyja ál-
tal felvarrott  gombokat. 

nizmus eszméje: a kereszténység nem hal-
hat meg. 

De lehet, hogy a mostani dekadens 
áramlat soká, kelleténél tovább fog  tartani: 
azért ragadjátok meg ti jók és igazak a fel-
támadásnak mai szép ünnepét is az embe-
riség nagy tévedései és bűnei megjavítására, 
ajkaitokról hangozzék fel  az az önérzetes 
tudat, hogy az eszme meg nem halhat a 
halleluja öröméneke mellett egy jövőjében 
bizó emberiség ünnepelje a feltámadás  nap-
ját mindég csak egyre, egy nagy gondo-
latra irányítva figyelmét,  hogy Krisztus 
ember lett, hogy az ember azzá lehessen, a 
mi Krisztus. 

Haleluja ! 

Kataszteri fölmérések  várme-
gyénkben. 

A folyó  1896. évben végrehajtandó országos 
kataszteri felmérések,  mérnöki helyszínelések, to-
vábbá az 1892. évi XXIV. t.-cz. értelmében az or-
szág erdélyi részeiben, valam'nt a volt Kiaszna, 
Ivözépszolnrik, Zaránd megyék és a Kővárviilik te-
rületén eszközlendő birtokrendezések czéljából meg-
ejtendő liáromszögellések „Előirányzatát" a m. kir. 
uénzügyminiszter megyénknek is megküldvén, eme 
munkálatok vármegyénkben ez úttal csak is Szár-
hegy, továbbá Karczfalva  és Madaras községek 
határai fognak  kiterjesztetni, melyeken kivül eddig 
még csak Zsögöd és Taplocza községek határain 
eszközöltették hasonló fölmérések. 

A kataszteri felmérések,  a mint tudjuk, az 
anyaországban egy-két megye kivételével megtör-
téntek, de nem az erdélyi részekben, hol még meg-
kezdve sincs, és itt csak a háromszögellési müve-
let van bevezetve. 

A felmérés  megkezdése pedig immár égető 
szükséggé vált és mielőbbi keresztülvitele az ál-
lamnak sürgős feladatát  kell bogy képezze. 

Első sorban a birtokrendezések és tagosítá-
sok teszik szükségessé a kataszteri fölmérést,  me-

Varga Dénes épen szájához emelé az üveget, 
midőn három taraczklövés dördült el. Felzúgott 
egyszerre a torony minden harangja. Láthatá a 
közel levő templom kerítésében tovalengd lobogó-
kat. Most a fehér  zászló lön tisztán látható szent 
Katalin képével; mellette a pirog lengett szent 
István királylyal. Aztán felhangzott  a sokaság aj-
kán buzgón, áhítatosan, mintha egy szívből fakadt 
volna és egy ajkon lebbent volna el: 

„Feltámadott! Alleluja! Hála légyen I . . ." 
Varga Déues éberen figyelt,  mintha csupa fül 

és csupa lélek volna: Most megállanak ; most ismét 
dördül a taraczk; tovább úsznak a lobogók és 
zeng az alleluja. 

De a szürszabó már semmit se' hall, se' lát. 
Lelke a múltba mélyedt el. Mert hiszen volt idő, 
midőn még az ö fürtjei  sem voltak igy beham-
vazva, midőn olyan éjfeke  haja és oly derült hom-
loka volt, mint épen azoknak a kapn előtt gom-
bozó gyermekeknek. 

Csakhogy ő nem gombozott, nem koczczin-
gatott piros tojásokkal ilyenkor, hanem áhítatosan 
ment a fehér  és piros lobogók alatt s mig ajka 
zengé az alleluját, szive beszédbe eredt az alatt 
azzal a fenséges  lénynyel, kinek hatalmáról, böl-
cseségéiől, jóságáról és apai szeretéről olyan so-
kat beszélt neki apja, ha megkondult az eslha-
rang. Ifjú  korában sem tndott senki szebben éne-
kelni, mint ő. Oh a gyermek és ifjú  vallásos, isten-
félő  volt nagyon, de a férfi  megváltozott. Le-
rázta szivéről a vallásosság által rárakodott zo-
mánezot, hogy annál ridegebb legyen keble.... 
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lyeknek megvalósítása érdekében vajmi kevés tör-
tént Sok százezer forintja  maradna meg a birto-
kosságnak, ba a birtokrendezés és tagosítások 
czéljaira a valódi birtokállapotot kitüntető pontos 
és hiteles térképek állanának rendelkezésre. Ma 
napság a tagoeitó-mérnök kénytelen egész aj fel-
mérést eszközölni, a mi ha holdanként csak 1 frt 
60 krba kerül is a földbirtokosnak,  az a kihasi-
tási, tervezeti és térképelkészitési költségekkel 
megdnplázódík; tehát illnzorínssá teszi a tagosí-
tásból várt hasznot ama tömérdek költség, a mibe 
keresztülvitele kerül. 

Az erdélyi részek amúgy is szegények lévén, 
a tagosítás költségei leginkább a birtokos osztályt 
terhelik, mely terheken való könnyítés az ország 
kormányzatának egyik főfeladatát  kell, hogy ké-
pezze, annál inkább, mivel Erdélyben a kataszteri 
íölméretés megkezdése az államnak külön költsé-
gébe nem igen kerül, csak is annyi szükséges, 
hogv az ország Királyhágón tuli vármegyéiben fo-
lyó felmérési  munkálat kissé lassittassék s az az 
erdélyi részekben is megkezdessék és párhuzamo-
san folytattassék,  mihez csak egy kis jóakarat 
szükséges. 

Még fokozottabb  mértékben áll ugyanez a 
legelő, eTdő-elkülönitések és birtokrendezéseknél, 
hol a részletes fölmérés  s az egész eljárás oly 
sokba kerül, hogy a volt földesurak  és a közsé-
gek többnyire inkább tovább tűrik a légi közős 
séget, semhogy az elkülönítésre oly tetemes ösz-
szegeket áldozzanak. 

Nagy fontossággal  bír továbbá a kataszteri 
országos fölmérés  az erdőtörvénynek megfelelő 
végrehajtására is. A pontosai) felmért  és kataszte-
ri leg térképezett erdőkről könnyebb és olcsóbb 
üzemterveket készíteni. Jórészt ebben reilik autak 
oka is, hogy mig az anyaországban az erdőtörvény 
17. §-sa szerint az állam, községek, egyházak és 
közbirtokosságok erdeiről nagyobb részben a rend-
szeres üzemtervek elkészültek, addig eme munká-
latok az erdélyi részekben még fölötte  hátra van-
nak s igy megyénkben is, hol az erdőtulajdonoso-
kat csaknem teljesen kimerítette az üzemtervek 
elkészítésének évtizedet meghaladó állandó terhe. 

A keveset és igen gyakran semmit sem jö-
vedelmező erdőbirtok fölmérését  és üzemtervének 
elkészítését az erdőtörvény a birtokos föladatává 
teszi, de a község és közbirtokosság annak tete-
mes költségeit megfelelő  jövedelem hiányában alig 
bírja, s ezen teher talán még érzékeuyebben snjtja 
a magán erdőtulajdonost, melynek az adóteher 
mellett költséges és a hasznot meghaladó befek-
tetéssel kell a használati tervet elkészíttetnie. 

Hite gyermek és ifjú  korában élt csak; a férfi  kor 
eltemeté azt . . . De hát miért is fordult  el tőle 
élete delén a Mindenható ?'... . Miért lépett nyo-
morúság nyomorúságnak a nyomába házuknál?! 
. . . . Igazságos volt-e az Isten, liogy annyi szen-
vedést b̂ csáta rá ?!. .. Vagy volt-e Isten ? . . . 

E kérdésnél elhallgatott és lelkiismerete kez-
dett szólani: 

„Van Isten és igazságos <")! Emlékszel e a 
hosszn téli éjszakákra? Te rut tivornya között 
loptad a drága időt, mig nőd görnyedve varroga-
tott itthon, könynyel puhítva meg a kemény vász-
nat! Az Isten igazságos: te vagy oka mindennek! 
De még nem késő: még lehet segíteni. Csak 
egy lépést a helyes irány felé  és vallásosságod, 
mely meg volt halva, el fogja  lökni útjából a kő-
sziklát, el fog  dördülni a taraczklövés; lengeni fog-
nak a lobogók és diadalmasan fogod  kiáltani: 

— Feltámadott! Alleluja! Hála legyen!" 

A kihalt utcza ismét benépesült. A templom-
ból hazatérők hangos csevegése és vidám kaczaja 
üté meg a Varga Dénes füleit.  És ő már értette, 
hogy honnan van a vidámság. Tudta, hogy miért 
sürög-forog  oly vidáman felesége  a konyhán és 
miért csörögnek oly élénken kezei között a tálak, 
melyeket holnnpra mosogstolt. Érezte, hogy kinek 
dicsőségét és jóságát hirdetik: a susogó szellő, a 
dalos madárka, a fényes  csillagok. 

Tndott ő már mindent, tisztában volt min-
dennel s más nap nem győztek eléggé csodálkozni 
a hívek, midőn az áldozók között láták térdelni. 

Azóta a szBrszabó derék emberré vált s nem 
volt ünnep, a melyen el ne látogatott volna az 
Isten házába. S a Mindenható sem fordult  el tőle 
többé soha. O. 1. 

Az erdőtörvény megköveteli továbbá a kopár 
területek beerdősitését is, minek következménye a 
birtokok rendezetlensége mellett állattenyésztésünk 
megakadályozása. 

Mindezek égető szükséggé teszik a tagosítá-
sok és birtokrendezések könnyebb és olcsóbb ke-
resztülvitele s az erdőtörvény gyorsabb végrehaj-
tása tekintetéből is Erdélyben a kataszteri fölmé-
rés mielőbbi eszközlését, mert a régi kataszteri 
adatok, azoknak gyarlósága s a nagyban változott 
birtokviszonyok ziláltsága miatt legtöbb helyen a 
valóságnak nem felelnek  meg, s azokban nagyobb 
terjedelmű erdőknél és legelőknél gyakran több 
száz holdra terjedő hibák találhatók, s minthogy 
a hitel telekkönyvek is eme gyarló kataszterből 
vették területi adataikat, tehát a területre nézve 
ezek sem megbízhatók. 

Ezen zavaros birtokviszonyok okozzák azt 
is, bogy a lakosság egy része a közös erdőkből, 
legelőkből még máig is folyton  irt, foglal  s teszi 
ezt lassan, alig észrevehetően ugy, hogy birtokhá-
boritási perrel is annak megtorlása alig szokott 
sikerre vezetni. 

Az államnak feladatául  kell tekinteni tehát, 
hogy a földbirtoklás  a tulajdonosuak háborítatlanul 
biztosíttassák, s a jogviszony és adófizetési  alap 
rendeztessék, minek legelső feltétele  a kataszteri 
fölmérés.  S. 

Folhivás előfizetésre. 
A „CSIKI LAPOK" VIII. évfolyamának 

április—junius havi 2-ik negyedére uj elő-
fizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre  : 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik .íz előfizetési  dijakkal liát-
rálékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjaknb Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjiikab Márton, Gyergyó-Szentuiikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1896. márczius hó. 
.A. „ C s i l s i X j a p c O s " 

szerkesztője és kiadója. 

KÜLÖHÍFÉLÉK. 
— Eljegyzések. Csikszeredai Tamás Jó-

zsef  budapesti építész eljegyezte 6 á n g I Ede ha-
jóshapitány bájos és kedves leányát, Margit-
kát Budapesten. — Özv. Albert Máténé 
földbirtokosnő  kedves leányát, Ka ti cz át elje-
gyezte G a g y i Dénes kir. aljárásbiró Csik-Szent-
mártonon. Szerencsét kívánunk! 

— A lovas bandérium előkészületé-
nek nehézségei. Hazánk ezer éves fennállása 
emlékének junius 8-iki ünnepélyére a törvényha-
tóság áldozatkészségéből küldendő lovas bandérium 
a lovakat illetőleg nehéz helyzetbe jutott, mint-
hogy kellőleg idomított alkalmas lovakat eddig 
nem sikerült biztosítania s igy a kiküldöttek ntalva 
vannak arra, liogy a maguk részére lovak előál-
lításáról gondoskodjanak. A szervező bizottság ál-
tal megkeresett délmagyarországi fajlótelep-rész-
vénytársaság készséggel ígért a czéluak megfelelő 
s kellőleg előkészített lovakat, ámde azokért 
egyenkint 300 frt  használati dijat követelvén, le 
hetetlen volt a bizottságnak az ajánlatot elfogadni, 
mert a diszöllönyök elkészíttetése mellett e czélra 
a törvényhatóság által megszavazott 12000 frtból 
sehogy sem telt volna ki a 3300 frtra  ingó ló-
használati díj. 

— Uj anyakönyv vezetők. A csikszent-
sinioni anyakönyvi kerületben állásáról lemondott 
Kottek Sándor helyett rendes anyakönyvvezetővé 
L ás z I ó Domokos körjegyző, helyettessé pedig 
Veres Dénes postamester neveztetett ki a bel-
ügyminiszter által. 

— Halálozások. Péter Árpád csikszeredai 
kir. adótisztet fájdalmas  csapás érte. Folyó hó 
3-án nejét, csiksomlyói szül. M á r k o s Erzsébetet 
22 éves korában hosszasabb sorvasztó betegség 
után ragadta ki a halál szerető karjai közül, az 
6 és mindkét részrőlí rokonok mély bánatára. A 
megboldogult földi  maradványai hnsvél előtti szom-
baton délutáni 2 órakor helyeztettek nagy részvét 
mellett a csiksomlyói plebánialis templom sírkert-
jébe édes apja és testvérei koporsója mellé. — 

Özvegy csikszentmíhályi Lakatos Jánosné szül. 
Borszáky P. Károlina csikmegyei polgári leány-
iskola nyug. igazgatója életének 73-ik és özvegy-
ségének 23-ik évéheu mult hó 29-én reggel 8 óra-
kor, a halotti szentségek áhítatos felvétele  után 
Alsó-Járán elhunyt. A megboldogultnak hűlt tete-
mei márcz. 31-én Alsó-Járán a róm. kath. szer-
tartás szerint szenteltettek be, mely után Kolozs-
várra szállíttatott és ápiilis 1-én délelőtt 11 óra-
kor helyezték el a közös sírkertben örök nyuga-
lomra. Áldás és béke poraikra! 

— Lapunk millennáris száma. Előre 
is felhívjuk  olvasóink figyelmét  lapunk millennáris 
számára, mely május 16-án a vármegye díszköz-
gyűlésének napján, a rendestől eltérő alakban, ki-
állításban és szöveggel fog  megjelenni. Ezer éves 
fennállásunk  emlékünnepéről a „Csíki Lapok" sem 
fog  elmaradni s erre legalkalmasabb napul épen 
azon nap kiuálkozik, mikor maga a vármegye is 
ünnepel. Lapuuk ünnepében részt vesz vármegyénk 
minden müveit polgára azzal, hogy azon ünnepi 
számba irni fog  pár emléksort saját neve aláírá-
sával. Ezenkívül az ünnepi szám tartalmazni fogja 
a vármegye ünnepélyes közgyűlésének leírását s 
az ott elmondandó beszédeket szószerint. 

— A böjti szelek, a melyek már régi idő 
óta ismeretesek a bú'jtölő és nem böjtölő emberek 
előtt, sehogy sem akarják engedni a jussokat, any-
nyirs elemükben vannak, hogy kibőjlölésük a leg-
türelmesebb természetet is próbára teszik. Több 
mint egy hete, hogy hozzá fogtak  a fújáshoz,  s 
ámbár a böjtön is keresztül mentünk, a lehető 
legnagyobb kitartással fújnak  még mindig hol szá-
razon, hol pedig havat hordva az emberek sze-
mébe. A márcziusi szép napok megboszulták ma-
gukat s a téli kabátok ismét előkerültek; csak az 
az egy szerencsénk van Csikliau, liogy fejlődésünk 
nem szokott korai lenni s igy a fakadó  rügyekben 
kár nem történhetik, csak a türelmességünk kez-
dett fogyni  a tavaszí szép napok válásában. 

— Az 1845 49-beli honvédek nyugdíj 
ügye. Mult hó 31-én a miniszterelnök által ösz-
szehivott értekezlet tárgyalás alá vette az 1848 — 
49-beli bonvédek nyugdíjazása iránt különböző ol-
dalról tett javaslatokat, minek eredményekép kö-
zölhetjük, hogy azon kérdés felett,  miszeriot azon 
honvéd özvegyek is ellátásban részesittesseoek, 
kik 1867 ig mentek férjhez  volt honvédekhez, az 
eddigi gyakorlat fentaitása  mondatott ki, minthogy 
a kérdés megvalósítása esetén kegkevesebb 200000 
frtra  lenne szükség. Azon kérdés eldöntésébe pe-
dig, hogy a volt honvédek nyugdija felemeltessék, 
az értekezlet nem ment bele, minthogy nézete sze-
rint az ellátási igény fölemelésére  egyedül az or-
szággyűlés illetékes. Tárgyalás alá vétetett végül 
azon kívánalom is, liogy a nyugdíj igény-alapjául 
2 frt  adó helyett 3 frt  vétessék, mire nézve az 
értekezlet abban állapodott meg, hogy ezen kívá-
nalom eldöntés végett a miniszterelnök elé ter-
jesztessék. 

— Egy ottfelejtett  földhányás.  Ezelőtt 
vagy másfél  évtized évvel történhetett, mikor a 
csikszeredai vár elött levő sánezok egy részét be-
töltötték. A sánezok betöltése akkor egy csapásra 
félbemaradt  s az északkeleti bástya felöl  eső domb, 
a tetején néhány darab kiaszófélben  levő hársfá-
val, máig is éktelen és Ízléstelen módon emelke-
dik, körülölte pedig a régi sáncz-gödrök félig  és 
egészen betöltetlen állapotbau máig is türelmesen 
gyűjtik a várból kihordott szemetet magukba a nél-
kül, bogy ez uton valaha felteiheinének.  El nem 
lehet képzelni, hogy a város nemes tanácsa mi-
ként volt képes ezen állapotot igy évtizedeken ke-
resztül megtűrni a nélkül, liogy valamit mozdított 
volna ama domb elhányatása s a vártér szabályo-
zása iránt. A vár területe igaz, hogy a honvéd-
ség birtokában van; de ha a nemes város valamit 
mozdított volna a honvédelmi kormányzatnál, ez a 
domb onnan rág ellünt volna. Miután a város az 
ilyen bagatell dolgokkal nem akar törődni, kérjük 
a honvédzászlóalj érdemes parancsnokát, Miskow 
Péter alezredes urat, hogy saját hatáskörében szí-
veskedjék lépést tenni amaz Ízléstelen dombnak 
lehordatása iránt. Hisszük, hogy ezúton több ered-
ményt fogunk  látni, mintha a nemes tanácshoz for-
dulunk. 

— Sajtó alatt van a telekkönyv, birtok-
rendezés, telekköuyvátalakitás, betétszerkesztés és 
a bányatelekkönyv'körében előforduló  számítási mű-
veleteknek, könnyen és gyorsau való eszközölheté-
sére irányuló, a hányadállapotoknak nemcsak mil-
liomod, hanem deczimillioinod részeknél is ssabatoa 
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és biztos kiszámítását eszközlö „ T e l e k k ö n y v i 
S z á m t a n " (Újdonság a „Millenium"-ra). Irta Kritsa 
Izidor, csikszorodni kir. törvényszéki telekkönyvve-
zető. Ábrákkal és magyarázatokkal ellátott, eredeti 
s a maga nemében egyetlen inunkn, ajánlva a te-
lekkönyvi tisztviselők, tagositó bírák és tagositó 
mérnökök, továbbá az ügyvédek, kir. közjegyzők, 
|H nziigyi és kataszteri tisztviselők, valamint a köz-

és körjegyzők szíves figyelmébe.  A könyv a 
tervezett 8—K> kis 8° iv helyett 8 nagy 8° ívnyi 
terjedelemben f.  évi május hó elején jelenik meg. 
Ára I frt.  Megrendelhető a szerzőnél és Györgyjakab 
Márton könyvkereskedésében Csik-Szeredában. 

— Uj borviz. Kászon-Jakabfalva  község-
ben, a Balásy Lajos tulajdonát képező ismert ki-
tűnő borviz-forrástól  mintegy másfél  kilométernyi 
távolságban, Bálás S. Józseí kászonimpéri lakos 
az úgynevezett „borárnyék" dűlőben fekvő,  saját 
tulajdonát képező ingatlanon egészen uj, kitűnő 
üditő és gyógyvizet fedezett  tel, s azt dr. Len-
gj el Béla egyetemi ny. rendes tanár által vegyele-
meztetve, belügyminiszteri és kereskedelemügyi 
miniszteri szabályiizeiü eDgtdélyek alapján forga-
lomba hozta. A gondosan és tisztán kezelt, kitű-
nően dugaszolt és légmentes kupakkal ellátott üve-
gekben forgalomba  hozott; ugy magára, mint bor-
ral vegyítve kellemes, üditő, élvezhető s e mellett 
gyógyhatású savanyuviztől szóló, lapunk mai szá-
mában található hirdetésre e helyen is felhívjuk 
olvasóink figyelmét. 

— A müveit közönség érdeklődését a május elején 
megkezdődő nagy ünnepségek már a legteljesebb mértékben 
felkeltették.  A kiállítás megnyitása, a külföldi  fejedelmek  lá. 
toga tisa, az uj parlament ünnepelj es felavatása,  a szent io 
rona köi iilbordozása, a diszbandérium felvonulása,  a törté-
nelmi nagy díszmenet, a kongresszusok stb. stb. minden nap 
egv-egy nagy és jelentőségteljes eseményt képeznek. A nagy 
közönség bizonyára a legkimcritőbb értesülést kivárja sze-
rezni a történendiikről. A „Magyarország" politikai napilap 
szerkesztősége már megtett minden intézkedést, bogy a kö-
zönséget az ünnepélyekről és a lefolyandó  eseményekről a leg. 
behatóbban tájékoztassa. Kiterjedt hírszolgálattal és a legtö-
kéletesebb tvknikai berendezéssel a „Magyarország" lehetővé 
teszi, hogy az ország közönsége egy fél  nappal, sok helyen 
egy egész nappal előbb értesüljön az eseményekről, mint ed-
dig. A „Magyarország1- az éjjeli postákkal már elszállíttatván 
a vidék közönsége a „Magyarországában már reggel olvas-
hatja mindazt, a mi előző nap történt. Tehát az összes ünne-
pélyeket, beszédeket, tárgyalásokat, szóval az öiszes bel- és 
külföldi  eseményeket A „Magyarország" azonkívül is a leg 
tartalmasabb és a leggazdagabb lap. Vez rczikkeit az ország 
legelső publiezistája: Bartha Miklós irja, a kinek czikkei ese 
mény számba mennek. A „Magyarország" teljesen szabad 
fiiggetlen  lap, véleményében nem befolyásoltatja  magát senki 
és 9emmi által, csakis a közönség érdeke és az igazság által 
Kzen fellépése  biztosította számára már eddig is a közönség 
osztatlan elismerését. Ugy, hogy a „Magyarország" ma a leg-
elterjedtebb lapoknak egyike. A „Magyarország" felelős  szer-
kesztője IIolló Lajos dr. orsz. képviselő. Előfizetési  ára: egy 
hóra 1 frt  üü kr, negyedévre 3 frt  ön kr, egy évre 14 frt, 
(Megrendelések levelező-lapon a kiadóhivatalban Budapest, 
*ándor-u. '2.  eszközölhetők.) Egyes szám ára S kr. 

— A magyar Osztály-Sorsjáték sors-
jegyeinek a I I I . osztályra való megúj í tása 
kezdeté t vet te . Kzen nemcsak nálunk, de külföl-
dön is oly nyorsan népszerűvé lett sorsjáték utolsó 
fóliuzásu  május 12—2« ig ejtetik meg. A ki nem 
húzott II. osztályú sorsjegyek azok visszaszolgálta-
tása és a megújítási díj, és pedig : 1 egész "20 frt, 
1 fél  10 frt.  1 tízed 2 fit  és 1 huszad 1 frt  lefi-
zetésével a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál legké-
sőbben május 2-ig ujítamlók meg. Teljes sorsjegye-
ket (mind a három osztályra érvényes sorsjegyeket) 
nem kell megújítani és a III. osztály húzásán min-
den további nélkül rósztvesznek. A rendkívül ked-
vező nyereményekből csaknem mindenki igyekszik 
a maga részét kivenni és igy elképzelhető, mily 
óriási erömegfeszitésiikbe  kerül az elárusítóknak, 
liogy a közönséget a tömérdek sorsjegynek kifizeté-
sével és megújításával kielégíthessék. Heintze Ká-
roly fóelárusítólioz  Budapesten naponként ezer számra 
érkeznek a levelek részint a ki nem húzott sorsje-
gyeknek megújítása, részint a nyertes sorsjegyek-
nek kifizetése  czéljából. Ezen leveleknek elintézésé-
nél természetesen a legnagyobb praeczizitással és 
pontossággal kell eljárni. Epen azért csaknem le-
hetetlen azok igényeit kielégíteni, kik sorsjegyeik 
megújítását az utolsó napokra, vagy pláne a határ-
napra (május 2-ra) hagyják. A pontos és korrekt 
kiszolgálás érdekébon tehát ajánlatos, hogy a meg-
ujitandó sorsjegyek az illető elárusítóknál minél 
előbb praezentáltassanak, illetve beküldessenek. 

— Az „Ezer éves Magyarország és a 
mi l lenniumi kiál l i tás" czimü irodalmi vállalat 
7-ik füzete  érdekes tartalommal jelent meg. Tizen-
hat pompásnál s szebbnél szebb képekben mutatja 
be hazánk nevezetesebb s gyönyörű fekvésű  vidé-
keit, műemlékeit s az Ezredéves kiállitás bámu-
latosan szép építkezéseit. Borszék fürdő  sflrü  feny-
vesekkel borított hegyeivel fenséges  látványt nynjt. 
De a ini igazán szép és érdekes az: Brassó város 

látóképe a legsikerültebb kivitelbin bemutatva, 
Árva, Budatin és Mnnkács vára valamennyi tör-
téneti nevezetességű hely s regényes fekvésűknél 
fogva  méltók a bemutatásra. A füzet  legeredetibb 
képe Lőcse város piaeztere, közepén a szép kö-
zépkori épitményü templommal, megyeházzal s a 
városház, illetőleg tanácsházzal, mely a lehordott 
réginek helyén lG15-ben épült s a bai ang-torony-
nyal iv-kapn által van összekötve. A főváros  ké-
pei: A Haas-palota a Gizella-téren, Teréz-körut 
és Oktogon-tér egészen uj felvételben  vannak 
bemutatva stb stb. Daczára a mü rendkívül olcsó 
árának az előfizetők,  kik a minden egyes füzet-
ben mellékelt szelvények által biztosított utazási 
és ellátási kedvezményeket, a kiállitás látogatá-
sára nem veszik igénybe, teljesen díjtalanul kapják 
az Ezredéves orsz. kiállitás nagy szinnyomatu pa-
noramájának képét. Kapható minden budapesti és 
vidéki könyvkereskedésben. Egyes füzet  ára 40 
kr, tehát a 12 füzetből  álló diszmü csak 4 frt  80 
krba kerül. 

— Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen régen ismert háziszer a pemetefű.  Ezen fű-
nek kivonatából Réthy Béla b.-csabai gyógysze-
rész ezukorkát készít, melyben a pemetefű  méltán 
dicsért hatásossága kellemes izzel párosul. A pe-
metefű  ezukorka minden gyógyszertárban kapható. 
Egy doboz ára 30 kr. 

— Testegyenészeti müintézet. Keleti J. ezég, 
Budapest, IV., Koronaherczeg-nteza 17., az eddigelé aérvkö-
tök és betegápolási eszkőzök készítésére létező gyá-
r án kivül egy nagyszabású, a modern technikának teljesen 
megfelelő  möhelyt nyitott, Budapest , IV., Bostély-utcza 
(Károly-laktanya 16.) melyben orvossebészeti aczéláruk 
testegyenészi készülékeket, He9sing-rendszerii elismert 
müderékfüzők,  nyújtó- és járógépek, műlábak és mü-
kezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk, villany, 
gépek, kötőszerek stb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily 
készülékekre szükségük van, felkéretnek,  szíveskedjenek fenti 
czéglől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni 
Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó késztt 
lékek havi részletekre adatnak. Ismételadóknak enged 
mény. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányo-
sabb árak. 6 - 1 0 

hrsz. alatti 4 frt,  9203. hrsz. alatti 9 frt,  9270 
hrs/. alatti 1 frt,  11430. hrsz. alatti 11 frt,  1159G' 
hrsz. alatti 6 frt,  14914—14016., 14919., 14923* 
hrsz. a. 32 frt,  15458 , 16469. brsz. alatti 7 frt> 
19778-19780. brsz. a. 12 frt,  26691—26692. hsz-
a. 11 frt,  26838 , 26841—26846. hrsz. a. 40 frt, 
27329. hrsz. a. 4 frt,  30174. hrsz. alatti 160 frt, 
30335/,. hrsz. a. 2 frt,  34984/,. hrsz. a. 1 frt 
becsértékü egész ingatlanokra ezen becsértékekben 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1896. évi május hó 19-ik napján d. e. 9 órakor 
Ditró községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelöli, óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1681: LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni. 

Gy.-Szentmiklóson, 1896. évi jan. hó 22-én. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTüLAJDOJfOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Árverési hirdetmény. 
Várdotfalva,  Csobotfalva,  Csomortán és Tap 

locza községekből álló szent Péter-egyházmegye 
tanácsa közhírré teszi, miszerint földmivelésügyi 
miniszter ur 63072—894. számú rendeletével 
„Nagy-havas" — úgynevezett Bálványos erdőrész-
ben 1158 kat. holdat tevő területen engedélyezett 
— s a kir. erdöliivatal által eszközölt törzsön 
kinti felvétel  utjáu 121.000 köbméterrel, s 50.000 
frt  becsértékkel megállapított 30 cm. átmérőn fe 
lül található, kereskedelmi czélokra alkalmas fe 
nyöfák  tömege 50.000 frt  kikiáltási árral, nyilt 
árverés utján C>ik-Somlyón f.  évi május hó 16-in 
reggeli 9 órakor fog  a szent Péter-egyházmegye 
plebániális lakban a legtöbbet ígérőnek kihaszná 
lista eladatni. 

Miről árverezni óhajtók azon megjegyzéssel 
értesíttetnek, hogy az árverezési feltételek  a fent 
jelzett papilakban bármikor megtekinthetők, sőt 
bővebb felvilágosítás  szerezhető a csíkszeredai kir. 
erdőhivatalnál a hivatalos órákban. 

Az árverezés zárt Írásbeli és nyilvános szó-
beli ajánlatuk utján történik. A zárt ajánlatok 
10°,o bánatpénzzel és egy drb 60 kros bélyeggel 
ellátandók, s azokban a megajánlott összeg szám 
és betűvel kiírandó, s magukban kell foglalni, 
hogy ajánlattevő a feltételeket  ismeri, s azoknak 
magát mindenben aláveti, s igy felszerelve  folyó 
évi május hó 15-ik napjának d. u. 5 órájáig beadan-
dók szent Péter róm. kath. egyházmegye lelkészi 
hivatalába. 

Kelt Csik-Somlyón, 1896. évi márczius hó 
10-én tartott egyházmegye tanácsüléséből. 
Csiszér Pál, Bodó Alajos, 

h. gondnok. 2 - 2 plébános, egyh. tanácselnök. 

Sz. 188 — 1896. 
1-ki. 

Hirdetmény. 
Alulírott rendőrkapitány közhírré leszi, 

hogy Csik-Szereda városban több rendőri 
állás van üresedésben, melyek mihamarább 
betöltendők lesznek. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen ál-
lások valamelyikét elfoglalni  hajlandók lenné-
nek, lugy kérésüket Cs.-Szereda város polgár-
mesteréhez czimezetten mihamarább adják be. 

Az állással az eddig is élvezett ruha-
átalányon kivül 200—200 frt  és egy ren-
dőrvezetőnek 240 frt  fizetés  jár, mely össze-
gek a városi képviselőtestület utólagos jóvá-
hagyása mellett fognak  folyósittatni. 

Az állás kevés Írástudást és kifogásta-
lan előéletet kiván, s ezeket pályázók köte-
lesek igazolni. 

Katonaviselt egyének előnyben része-
sülnek. 

Csik-Szereda, 1896. márczius 30-án. 
Kovács János, 

2—* rendőrkapitány. 

Szám 6165—1895. 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajta-
tónak ditrói Kis Imre Antalé és Csiki József  Ist-
váné végrehajtást szenvedő elleni 159 frt  töke-
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lósi kir. járásbíróság) területén levő, Ditró község 
határán fekvő,  a ditrói 1516. sz. tjkvben foglalt 
12560. hrsz. alatti 41 frt,  2C425. hrsz. a. 10 frt 
becsértékü, az 583. sz. tjkvben foglalt  7919/,. 

Sz. 3072/896. 
IL aí. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik vármegy ében a 896 frt  fizetéssel 

és 100 frt  lakbérrel javadalmazott l e v é l -
t á r n o k i á l l á s lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hirde-
tek s felhívom  uiindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, ed-
digi szolgálatukat és az 1883. évi I. t.-cz. 
13. §. utolsó bekezdésében irt képesítésüket 
igazoló okmányokkal felszerelt  pályázati ké-
relmüket a vármegye főispánja,  méltóságos 
Mikó Bálint úrhoz 1896. évi ápril is hó 
30-ikáig nyújtsák be. 

Cs-Szereda, 1896. évi márcz. 29. 
Alispán helyett: 

Mihály Ferencz, 
1 - 3 főjegyző. 

258. szám. 
a. 896. 

Hirdetmény. 
A felügyelői  teendőkkel megbízott műszaki 

tanácsos ur az 1896. évi márczius hó 24-én kelt 
71. számú rendeletével a héjjasfalva-gyimesi  ál-
lamut 83-85. km. szakaszán lévő 15., 16., 17., 
18. és 19. sz. hidak felszerkezetének  helyreállí-
tását 4812 frt  68 kr összeg erejéig engedélyezte. 

A fent  emiitett munkálatok foganatosításá-
nak biztosítása czéljából az 1896. évi ftpril  hó 20-ik 
napjának d. e. II órájára a csikmegyei m. kir. ál-
lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
feutebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség ntán számi-
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tsndó, s a részletes feltételekben  előirt B'/o-nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött 
nap d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben ér-
kezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredában, 1896. márcz. 31. 
Csikmegyei 

m. kir. államépitészeti hivatal. 

Sz. 389/896. 
Árverési hirdetmény. 

Alólirt község elöljárósága a helyi kép-
viselő-testület f.  évi február  28-án kelt ha-
tározata alapján közhírré teszi, hogy a köz-
ség tulajdonát képező „Hargita alji fürdő" 
a hozzá tartozó felszerelésekkel  a folyó  évi 
filrdői  idényre 1896. évi niájns lló 3-án 
délután 2 érakor Csicsó község házánál 
nyilvános árverés utján bérbe fog  adatni. 

Ez évi kikiáltási ára 150 frt. 
Árverezni kivánók kötelesek a kikiál-

tási ár 10°/„-át készpénzben nz árverés meg-
kezdése előtt az elöljáróság kezéhez lefizetni. 

A feltételek  hivatalos órákban a kör-
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Csik-Csicsó, 1896. ápril hó 1-én. 
Tompos Károly, Kelemen János, 

kjegyző. 1—3 biró. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentkirály község részéről köz-

hírré tétetik, hogy a nagyméltóságú föld-
mivelésügyi m. kir. minisztériumnak folyó 
évi 413. számú magas rendeletével a „Holt-
rekesz ároki" erdői-észből engedélyezett 80-, 
kat. hold területen a 30 cm. alsó átmérőn 
feltll  található összes lucz- és jegenye fenyő 
törzsek fatömege;  és pedig mintegy 10586 
ni3 haszon fa  és 662 m3 tűzi tára alkalmas 
fatömeg  folyó  évi április 26-ik napján 
délután 2 órakor a község házánál nyilvá-
nos árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 8800 frt  (nyolczezer nyolcz-
száz frt),  melynek 10°/o-a az árverezni haj-
landók által mint bánatpénz leteendő. írás-
beli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdé-
séig ezen bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak, 
melyekben azonban határozottan kifejezendő, 
hogy árverező az általa ismert árverési fel-
tételeknek aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési fel-
tételek ugy a község házánál, valamint a 
csíkszeredai m. kir. erdőhivatalnál a hivata-
los órákban betckinlhetők. 

Csik-Szentkirály, 1890. márczius 16. 
A községi elöljáróság: 

Albert Béniám, Bocskor Dénes, 
körjegyző. 3 - 3 biró. 

Sz, 390/896. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága a helyi kép-

viselő testület folyó  évi február  28 án kelt 
határozata alapján közhirré teszi, hogy a 
csikcsicsói róni. kath. papi laknak kijaví-
tása 1. évi április lió 19-ik napján d. o. 
2 Órakor tartandó nyilvános árverésen a 
község házánál árlejtés utján ki fog  adatni. 

A javitás tárgyát képezik: a háznak 
cseréppel való födése,  ablakok, ajtók rész-
benni ujjá alakitása, részbenui javitása, két 
szoba padolás, meszelészck, ajtók ablakok 
festése  és más kisebb javítások. 

Kikiáltási ár 450 frt. 
Árlejtők tartoznak a kikiáltási ár 10"/o-át 

az árlejtés megkezdése az elöljáróság kezé-
hez befizetni. 

Egyéb feltételek  a körjegyzői irodában 
a hivatalos órákban betekinthetők. 

Csik-Csicsó, 1896. ápril hó 1-én. 
Tompos Károly, Kelemen János, 

kjegyzü. 1—2 biró. 

Sz. 3055/896. 
ai. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága 

a folyó  évi márczius hó 9-én 194—896. 
kib. szánni határozatával, a kézdivásárhely-
szentkirályi törvényhatósági közút 19., 129. 
53-1 kilométer szakaszára a folyó  1896. év-
ben szükséges 380 drb 2 köbméteres ka-
vicshalom szállítását 1937 frt  50 kr, a Sepsi-
szentgyörgy-szeredai törvényhatósági közút 
62—81. kilométer szakaszára szükséges 65>5 
drb 2 köbméteres kavicshalom szállitását pe-
dig 3166 frt  50 kr s végül a csiks/.ereda-
tölgyesi törvényhatósági közút 5—24. kilo 
méter szakaszára szükséges 290 drb 2 köb-
méteres kavicshalom szállitását 1136 frt 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fent  említett munkálatok kivitelének 
biztosítása nz 1896. évi április lló 18ik 
napjának délelőtt 9 órájára a vármegye-
házban levő hivatali helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek. 

A versenyezni óhajtókat felhívom,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat, (mely 
az egcsz munka-csoportra együttesen, vagy 
pedig mindenik engedély tárgyát képező 
munkára külön-külön, vagy pedig egyik 
munkának csak egy részére is tehető) a ki-
tűzött nap délelőtt í) órájáig hozzám annyi-
val is inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezetteket figyelembe  nem fo 
gom venni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
ajánlatokhoz az engedélyezet költség 5%>-nak 
megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A részletes feltételek  a megyei szám-
vevőségnél a rendes hivatalos órákban na-
ponként megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1896 márcz. 30. 

1 - 4 Becze Antal, 
alispán. 

Sz. 1133/1896. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye kászon-alcsiki járásban ke-

belezett Kászon-Jakabfalva  és Kászon-Ujfalu 
társult községekben — utóbbi székhelylyel 
— a k ö r j e g y z ő i á l lán üresedésbe jő-
vén, ezen állásra pályázatot nyitok. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll évi 
400 frt  fizetés,  lakás, 30 frt  irodai átalány-
ból és a magán Írásbeli munkálatokért nza-
bályrendeletilcg megállapított dijakból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, kellően felszerelt  pályá-
zati kérvényüket folyó  évi április 30-ig 
hozzám beadni, mivel a később érkező kér-
vények figyelembe  vétetni nem fognak. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Cs.-Szentmárton, 1896. április 1. 

Székely Endre, 
1—3 főszolgabíró. 

Haszonbérbe adatik 
Felcsikon egy 130 holdas szántó és kaszáló 
birtok a folyó  évi április hó 24-től számí-
tott 0 egymásután következó'Jévre. Értekezni 
lehet dl'. Bocskor Béla tiszti iigyészszel 
Csik-Szeredában. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a t. közönség b. figyel-

mébe hozni, hogy a K.-Jakabfalva  község-
től 6 kilométer távolságra fekvő  „Borárnyék14 

dűlőben fekvő  fenyveserdős  területen, kő-
sziklahasadékból felbugyogó,  kristály tiszta, 
dr. Lengyel Bcla budapesti egyetemi tanár 
által vegyelemzett és általa is kellemes üditő 
élvezeti és gyógyhatásúnak kijelentett „Bá-
lás forrás"  savnnyu vizemet a forgalomnak 
átadtam. 

A „Bálás forrás"  vize literes üvegek-
ben a forrásnál  készen bedugaszolva és ku-
pakolva üveggel együtt üvegenkint 8 kraj-
czárért. maga a viz literenkint 2 krajcárért 
dugaszolás és kupakolással együtt bármily 
mennyiségben kapható, s megrendelésekre 
a szállítást is szívesen elvállalom. 

A „Bálás forrás"  főraktára  Csik-Szere-
dában Nagy Gyula ur kereskedésében, hol 
a viz üveggel együtt literenként 10 kraj-
czárért, üveg nélkül 4 krajezárért kapható. 

Kiváló tisztelettel 
Kászon-Impér, 1896. ápril hó. 

Bálás Simon József, 
1 - 3 savanyu viz tulajdonos. 

Nyomatott Csik Szeredában 1896. a laptnlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdába ji 




