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Bátiu Gyergyóban. 
Az igazságszolgáltatás büntető keze végre 

lesújtott az oláh liga vezérei kőzé. E kéz 
nálunk bámulatosan türelmes, még a haza 
orgyilkosait is csak szelíden inti. Beszará-
biában az oláhok temetői csendben vannak, 
mintha minden kunyhóban egy-egy sir volna 
A muszka a szibériai ólombányákba hurezol-
tatja az államfelforgatóit.  Románia nem ré-
giben örökös börtönbe vetette azokat, kik 
a törvény ellen támadtak. Németország csá-
szára nyíltan és érthetően oda kiáltotta a 
fészkelődök  fülébe,  hogy uti füvet  köttet tal-
puk alá, ha az állam fennhatóságát  nem tisz-
telik. Nálunk azonban csak a végső esetben 
kerülnek az összeesküvők a vádlottak pad-
jára. 

Az oláh liga vezérei ugyancsak rászol-
gáltak a börtönre, mely kéjtől ittasan öleli 
keblére ideáljait. Mert ugyanis tőle se lehet 
megtagadni, hugy ne legyenek ideáljai, s 
ezek nem a szűrös rablók, kik a gazdagok 
pénzére leselkednek, hanem azok, kik a test-
véri szeretet, a tisztesség, a becsületesség 
álarcza alatt, a mikor csak szerét ejthetik, 
zsarolják a szegény népet M aztán eszközül 
használják fel  arra, hogy felíorgattassák  vele 
a törvényes jogrendet, a közbékét s lángra 
gyújtassák vele az országot. 

lliszi-e azt valaki, liogv liátiut az oláh 
testvén szeretet, vagy a népboldogítás esz-
méje heviti ? Korántsem. Egy titkos hata-
lom bérencze ő. ennek érdekében dolgozik 1 

gazdag sápért. Azt gondolja, ha fellázítja  az J 
oláhságot, rögtön bejön a muszka, Erdélyt 
megteszi oláh tartománynyá, őt pedig hely-
tartóvá. Az uralkodásának korszaka el is 
homályosítaná még a Mihály vajda és Uásta 
György fosztogató,  sanyargató korát is, mert 
Mihály vajdát és liástát egy mozsárban jól 

összetörve és összevegyitve, a vegyülék csakis 
egy liátiut tudna kiadni. 

Gyergyóban is eléggé ismeretes ez a 
Rátiu, járt itt nálunk is. Az olvasó bizo-
nyára azt fogja  kérdezni, hogy miért jött 
ide, a mi oláhaink közé ? Talán azért, hogy 
a testvéri szeretet nemes erényét gyakorolja 
itt, vagy népboldogító eszméket hintsen itt 
szét ? Mindent, csak ezt ne tessék gondolni. 
Elhozta őt ide az, a mi a varjut mérföldekre 
csalja, a koncz és semmi egyéb; mert ő az 
oláhokat sem nézi testvéreknek, hanem czit-
romoknak, melyeket ki kell facsarni;  vagy 
csirkéknek, melyeket meg kell kopasztani. 

Az oláhokat se zsidó, se örmény, se 
magyar nem zsarolja, hanem maga az u. n. 
oláh intelligenczia, mint itt Gyergyóban Rá-
tiu János ügyvéd, ennek segédje és kom-
pániája bebizonyította. 

Tudva levő dolog, hogy Gyergyóban 
a megye, a községek és egyesek nagy ki-
terjedésű havasain pásztorkodó oláhok tele-
pedtek le, kik a birtokosok jóvoltából ott 
nemcsak megmaradhattak, hanem nagyon jó 
exísztenczíát teremthettek maguknak. Lakást 
építhettek, szabad fáizásban  részesültek, sza-
badon legeltethették barmaikat; házaik mellé 
kertet, kaszálót, szántóföldet  foglalhattak;  s 
igy népes telepek, sőt egész községek kelet-
keztek a határszélen. Rátiu biztosan bottal 
ii /.te volna el őket, ha az ő birtokán kísér-
lettek volna meg a letelepülést, a székelyek 
azonban szeretettel bántak velők s igy vol-
tak mindaddig, mig az u. n. „Rátiu-járás", 
mely rájok nézve feléri  egy tatárjárással, 
tönkre nem tette őket. 

Röviden elmondjuk, mikor és mi volt 
ez a lú'it iu-járás? A telepitvényes oláhok 
1871-ben meg akarták váltani a birtokosok-
tól lakóhelyük s földjeik  tulajdonjogát és 
egyezkedésbe bocsátkoztak. Ehhez ügyvéd 

is kellett. Egy-két oláh pap és a. n. intel-
ligens oláh atyafi,  kiknek a neveit Gyer-
gyóban még a verebek is csiripelik, azért 
felesleges  is megnevezni, ezek azon tana-
kodtak, hogy az oláhoknak ügyes-bajos dol-
gaikat mi kép forditsák  saját hasznukra. Ki-
küldették magukat ügyvéd keresésére. Egy 
gyergyószentmiklósi ügyvéddel akartak szö-
vetkezni olyanformán,  hogy az ügyvédi dij czi-
inén törvényen kivül felveendő  összeget meg-
felezik.  Azonban a becsületes ügyvédhez 
ilyen szennyes spekuláczió nem fért  s visz-
szautasitá az ajánlatot. S a kit a népzsaro-
lók nem kaptak a magyar ügyvédek közt, 
megtalálták azt az oláh ügyvédek közt Rá-
tiuban. 

Rátiu neszét vévén a zsiros koneznak, 
önként bejött Gyergyóba s mindenki tisztán 
láthatta, hogy szövetségbe lépett a fentebbi 
oláh atyafiakkal.  Bejárta a falukat  s min-
denütt ugy mutatta be magát, hogy 5 „tata 
seracului" vagyis a szegények atyja. Rátiu 
szövetséges társainak sikerült iránta a nép-
ben feltétlen  bizalmat kelteni, a mit 6 ala-
posan ki is zsákmányolt. Az ügy több évig 
eltartott s Rátiu minden évben bejött s a 
mit ügyvédi dij czitnén összeszedtek a tár-
sak az oláhoktól, annak felét  a kompánis-
táknak adta, felét  pedig zsebre vágva, el-
ment; a ki pénzt nem tudott adni, annak 
a marháját kunyorálták ki s igy Rátiu mar-
hákat is hajtott el. Távolléte alatt kártyás 
és iszákos segédje őrködött az oláhok felett, 
ki mint a karvaly az apró madarakra, ugy 
leselkedett a bárgyú testvérekre s a mit 
ezek tejből, tojásból, marhából a vásárokon 
árultak, abból furfangos  módon ügyvédi dij 
czimén kitakarította őket. 

Rátiu e ritka sajátságán kivül ismere-
tessé lett még határtalan ambicziója is ügy-
védi gyengesége és tunyasága által is. Sak-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hogy tetszik lenni ? 

(l'utpnrri.) 
S z é k e l y Ii i d, május I s. 

A fenti  kérdést a kiadó nr intézte hozzám egy 
héttel ezelőtt 2 héttel C'sik-Szeredából való el-
utazásom után. 

Kit erre Írhattam volna lakonieze: köszönöm 
kérdését, jól, hát maga is hogy van '! ! 

Kzzel tisztességesen megfeleltem  \olna egy 
Kalkulus embernek, de nem a kiadó urnák ! 

Mert hát tetszik tudni a kiadó urak nyékén 
többet jelent az a kérdés: „hogy tetszik lenni", 
mint etry más halandó embernél, -lelenti pedig azt : 
.hogy tessék már írni a lapba valamit !-

Egy jó barátommal voltam egyszer két hóna-
pig egy kis steyer fiirdön  barátom idegbajos \olt, 
különben pedig hírlapíró ; pihenni, üdülni jött a für-
dőre, még tollat sein hozott magával, lapot se vett 
n kezébe, végtelen kényelemnek adta át a redak-
eziőban dugóhúzóvá csavarodott idegeit s b o l d o g 

volt '2  hétig. És mi együtt ültünk egy nagy platán 
árnyában, én az esteli lámpionos menet rendezésén 
törtem a fejem,  ó — homok-kigyókat rajzolt a pu-
rondos uton s nem törte a fejét  semmin ! 

Egyszerre pillantottuk ineg a gráczi gyalog-
postát, én Bietvj rohantam elé, ó nem várt senkitől 
levelet s meg se mozdult; 6 kapott levelet, nem én. 

Mosolyogva nynjtá át barátom n nyomdafesték 

latu levélkét, melyben esak annyi állott „Hogy 
tetszik lenni X. kiadó. 

Ideges barátom magyarázta meg a kedves ki-
adó ur szíves tudakozódásának lenti mélyebb értei-
méi s nyomban neki is ült egy „fürdői  levél" meg-
írásának. 

Hoesásson ineg a kedves kiadó ur s önök nyá-
jas olvasók, hogy én nem vagyok fiirdön,  hanem 
szőlőben, N igy nem irhatok fürdö-levelet,  csak „szőlő 
levelet!" iJe hát az én jó anyám olyan jól késziti 
a s z ö I ö l e v e l e t megtöltve főzeléknek,  hogy felér 
bármilyen első osztályú töltött káposztával, s mint-
hogy én az ő Ha vagyok, tehát magam is belekon-
tárkodom a szőlő levél nem ugyan főzelék 
készítésébe, s hogy nagyon savanyu ne legyen mind-
járt el is kezdeni a Gyula barátom siilt kappanján! 

Kezdhetném ugyan az Klek bátyám bucsu toaszt-
ján is. melyet Líviusz barátom kedves asztalánál 
huesu estémen mondott, de akkor már nagyon is 
megfűszerezném  a „szőlő levelet" édes izii kedves 
emlékkel, s nem érkeznék el a nagyerdei Gyula-
féle  siilt kappanlioz talán soha ! 

Pedig kitiiuö volt ám az ott a t'sik- és Udvar-
hely megye határköve iilatt! „Bucsu kappan" — 
niotidá Gyula az egyik ezombot magasan feltartva, 
én pedig egy disz szárnya tövével Csik felé  inte-
gettem . . . Isten hozzádot jelezve . . . . 2 hónapra I 

Kezdhetném e sorokat a predeál-budapesti 
gyorsvonat étkező kocsijából, hol két világító tűz-
golyó szórta reám egy kis asztal melléi az olasz 
égalj tropikus melegét, s izzóvá, forróvá  tette azo-

kat a „Homokszemeket", melyre én hűségesen s 
angol hideg vérrel cziinezgettem nagyváradi és bu-
dapesti ismerőseim nevéro az „Előfizetési  felhívást", 
Kikezdhetném ott is, hogy a M. A. V. igazgatósá-
gának vaggon spóroló jeles szisztémájánál fogva  U-en 
ültünk Segesvártól Budapestig egy nyolez személyre 
szóló fülkében,  a 9-ik lény, az az én ölembe ült, 
illetve sirt, igen sirt, mert most jött a foga  a piczi-
kének, mint ó nagysága a „bugaczi török csacsihoz" 
czimzett vegyes kereskedés tulajdonosnője mondani 
méltóztatott; aztán kezdhetném ott is, hogy Pesten 
nagy iinnepeltetésnek voltam élő tárgya; a Central 

- régi fiatalságom  hervadt virágainak hajdan viruló 
tanyája (Hazafi  Veráitól), diszt öltött megérkezésemre, 
az ajtó előtt két régi hordárom állt diszőrséget, 
s tiszteletteljesen — félszemmel  a zsebem lapos, 
vagy nem lapos voltát kutatva — szalutáltak; a 
mint átléptem a küszöböt és még le sem küzdhet-
tem az édes kávéházi levegó okozta kábultságot, s 
alaposan meg sem vizsgálhattam a szemben lévő 
óriási fali  tükörben, hogy vájjon eléggé comilfo  öltöz-
tem, vagy pedig csakugyan meglátszik-e rajtam Ja-
kab szabó művészies ollója, tüstént ott állt előttem 
ü a hatalmas alak i Guszti! Üdvözló beszéd 
helyett 4r>°-nyi szög alatt hajolt meg háromszor, 
aztán odakiáltotta apiccolónak: „egy csésze habot" I 
Kezembe nyomott egy doboz finánezmentes  öngyárt-
mányu „Egyptomit" s azzal napi rendre térve felet-
tem, elrohant egy harsány „fizetni"  szóra. 

Lassan haladtam a billiárd-termeken keresztül 
a dákók tiszteletteljes hajlongásai között a kasszáig, 
hol a Kasszir-frájla  régi ismerősökre és vidéki passa-
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kocással töltötte majdnem minden idejét és 
ebben is oly gyenge talentumot árult el, 
hogy valóban a nevetség tárgya volt. Min-
denki azt mondta, hogy az tigyvédi tehet-
ségek utolsó skáláján áll s szolgálataiért még 
is zsebre rakott 25—30 ezer frtot.  Az olá-
hok a keze alatt teljesen elszegényedtek, 
adósságokba keveredtek ugy, hogy a „Rátiu-
járásnak" még emléke is sir a közbeszéd-
ben. Csakis a birtokosok humánitásának kö-
szönhetik az oláhok, hogy földönfutókká 
nem lettek. A csíkszeredai törvényszék a 
zsarolás miatt vizsgálatot inditott, de az ér-
dekelt oláh korifeusok  elvágták a vizsgálat 
szálait s igy Rátiu megmenekült. 

Az agitátorok tehát nemcsak az államra, 
hanem saját testvéreikre is veszedelmesek, 
őket aljas czélokhoz vak eszköznek hasz-
nálják; azért szigorú btlntetést kell rájuk 
inérni. A rákfenét  izolálni testből. Tettekben 
van bebizonyítva, hogy a medvének kapo-
czán kell az orrára, nem pedig Erdély ha-
vasainak s völgyeinek szabad illata. 

Hí 

nagynevű alapító szándékának és magasztos fel-
adatának, azt eléggé hizonyitja azon mindenki előtt 
ismeretes körülmény, liogy ma már több, mint 400 
leány-gyermek nyer abban évenként oktatást; s 
hogy a vidéki, még oláh nemzetiségit községekből 
is, a szülök ide hozzák, magasabb kiképeztetést 
és a magyar nyelv elsajátítását igénylő gyerme-
keiket. — Minthogy azonban a nagy alapító csak 
négy „Irgalmas nővér" ellátásáról gondoskodott s 
ezek felöl  is ugy intézkedett, hogy az alsó népis-
kolában a szegényebb sorsú székely nép gyerme-
keit tanítsák, az iskola csak ugy felelhet  meg a 
magasabb igényeket kielégítő leánynevelés felada-
tának, hogy a szülőknek az alapító-levélben kikö-
tött olyan tandijt kellett íizetniök, melynek jöve-
delméből a több tanerőt igénylő intézet magát fenn-
tarthassa. Ezen áldozatot a szülök nem csak nagy 
készséggel hozták meg, hanem 1891-ben a felsőbb 
iskolai hatóságtól azt kérelmezték, hogy az elemi 
iskola és növelde felső  osztályainak polgári leány-
iskolává leendő átalakítása engedélyeztessék. 

Következő évben, inidöu már az iskolaszék 
és községi képviselőtestület is teljesen meggyőző-
dött a polg. leányiskola szükségéről; jól megindokolt 
együttes felfolyamodással,  a Nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi Miniszter ur Ö Exczellencziájá-
töl, a már egy év óta sikeresen működő polgári 

A g j e r g y Ó N z e n t m i k l ó s t l e á n y i s -
k o l a é r d e k e . 

Csikvármegye törvényhatóságához az alább leányiskola nyilvánossági jogát kérelmezte; mit a 
szószerint közölt kérvény nyújtatott be. Igen ter-
mészetesen a kérvény sorsának eldöntése a legkö-
zelebb megtartandó közgyűlés feladatát  képezi; azt 
megelőzőleg ezen ügy a közgyűlés tárgyait előkészítő 
állandó választmánynak f.  hó 19. és 20-án tartott 
ülésében forgott  fenn  s heves vita után a külön-
ben teljesen jogos és indokolt kérvénynek elutasí-
tását javasolni az állandó választmány többsége 
elhatározta. Ez idő szerint csak a kérvényt ismer-
tetjük lapunkban, hogy a törvényhatósági bizott-
ság tagjai tájékozva legyenek a kérvényről, de 
fentartjuk  jogunkat az ügyhöz hozzá szólani azon 
nem remélt esetre, ha a közgyűlés is elég merev 

Miniszter O nagyméltósága, Püspök Urunk Ü Ex-
czellencziájához intézett 18ü2. év szeptember hó 
3-án 31344. szám alatt kelt nagybecsű leiratában 
engedélyezett; kifejezést  adván annak is, hogy a 
felterjesztett  okmányokból meggyőződött arról, mi-
szerint a szóban levő átalakítás megfelel  a szük-
ségleteknek és az ottani lakosság kívánalmainak, 
valamint arról is, hogy az alapitó-levél az átalakí-
tást ki nem zárja, s magának Csikniegye kir. tan-
felügyelőjének  jelentéséből is tudomást szerzett ar-
ról, hogy a bemutatott tanítási eredmény megfelelő. 

Tekintetes Törvényhatóság! 
Már az eddig felhozottakból  s nevezetesen a 

szesiteni; tekintettel arra, hogy vasút hiányában e.i 
vagyunk zárva a nagy világtól s gyermekeinket csak 
igen nagy áldozattal taníttathatjuk a tőlünk távol 
lévő felsőbb  leányiskolákban; tekintettel arra, hogy 
Csik-Szereda is tőlünk 50 kilométernyire fekszik  s 
a leánynevelésre nézve ép oly költséges, mint bár-
mely más nagy város; tekintettel arra, hogy vi-
dékünkön igen kevesen találtatnak oly jó módúak, 
kik bár Szeredába is elküldhetnék gyermekeiket s 
igy meg vannak fosztva  a lehetőségtől is, hogy 
leánygyermekeiknek valamely kínálkozó életpályát 
nyújthassanak ; tekintettel arra, hogy a gyergyó-
szentmiklósi leányiskola megyénkben szép közmű-
velődési és magyar nemzeti missziót teljesít; 

tekintettel mindezekre, kérelmezünk a te-
kintetes Törvényhatósághoz, hogy: 

Kegyeskedjék a megyei nevelési alapból, mely-
ből annyi jó intézmény gyámoliltatik : a fenueve-
zett polg. leányiskolának is bizonyos évi segélyt 
nyújtani s ez által minket képesekké tenni, hogy 
a ránk nézve oly életkérdéssé vált iskolát — a 
magunk részérül továbbra íú meghozandó áldoza-
taink mellett — fentarthassuk. 

Midőn bizalommal kérünk, reméljük, hogy nem 
csalatkozunk, lévén a Tekintetes Törvényható-
ságnak Gyergyó-Szeutmiklóson, 1894. márczius. 

leghívebb megyei alattvalói 
Ferenczi Károly, iskolaszéki elnök. Todor 

Antal, az egyház- és iskolatanács jegyzője. Márton 
János, Madaras Albert, liereczk Sáudor, Csergő 
Venczel, Benedek György, Kedves Tamás, Simon 
Balázs, Csergő Ferencz, Kari Károly, Köllő Ká-
roly, Nagy Tamás, Márton Ferencz, Orel Máté, 
ügyvéd, Jánosi György, Madaras Péter, Ferenczi 
György, Szász Ignác/, (i il Mihály, Hozó Pál, egy-
ház* és iskolaszéki tanácsosok. 

volna a kérvényt elutasítani, a mit azonban nem mult 1S93. évi értesítőből szintén meggyőződhetik 
tételezhetünk fel.  Egyébiránt a kérvény következő-
leg szó] : 

Tekintetes Törvényhatóság! Megyénk nagy 
szülöttje, boldog emlékű Fogarasy Mihály erdélyi 
püspök, ez előtt 18 évvel, szülőhelyén — Gyergyó-
Szentmiklóson — leányneveidét alapilváu: soha 
eléggé meg nem hálálható jótéteményben részesí-
tette, nemcsak Csikmegyét, hanem különösen Gyer-
gyó vidékét: mert ezáltal lehetővé tette, a nem 
csekély intelligencziával biró Gyergyó-Szeutmiklós-
nak és vidékének az annyira fontos  leánynevelés 
áldásaiban részesülhetni. 

Hogy ezen intézet mennyiben felelt  meg a 

arról, hogy a szóban levő iskola mily nagy szük-
séglete a gyergyói szülőknek s mily nagy sok  eset-
ben erejüket meghaladó — áldozatot hoznak érte; 
s a hivatásuk magaslatán álló tanító nővéreknek 
mily nagy nehézségekkel járhat egy felsőbb  isko-
lát csupán tandíjból — mely oly bizonytalanul 
szokott befolyni  — fenntartani. 

Ne vegye tehát a t. Törvényhatóság szerény-
telenségnek, ha folyó  évi február  hó 14-én tartott. A fentebbi  czélra a napokban a következő ado-

= Mindazon t. előfizetőinket,  kik a 
lapot ez ideig járatták, dc előfizetéseiket 
mag be nem küldöttek, felszólítjuk,  hogy 
ennek beküldéséi; postafordultával  eszkö-
zölni szíveskedjenek, annyival is inkább, 
nehogy a lap szétküldésében fennakadás 
tör ténjen. Az előfizetési  pénzek legczól-
szerübben postautalványon a lap kiadó-
hiva ta lába rntézendök. 

K l l i Ö A F K L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

iskolaszéki gyűlésünkből, arra határoztuk el magun-
kat, hogy: tekintettel Gyergyó vidékének nagy 
számban levő oly intelligens szülőire, kik leány-
gyermekeiket felsőbb  kiképeztetéslx-n akarják ré-

sérokra pazarolni szokott istennői ntosolylyal foga-
ilott H azt kérdezte: .hogy van V" (inért nem már: 
hogy tetszik lenni V) Nem ismert . de az mindegy 
Budapesten ! 

Mikor a kávéház végére jutottam. felnyílt 
elóttom a régi szeptire kis ajtója, ismerős hangok 
ütötték meg fiilemet.  Ah ! a .gyerekek !* csodála-
tos I mind itt vannak s tiszteletemre frakkban,  klukk-
ban, lakkban konyakoznak, a másik asztalnál meg 
.nemzeti csendest* játszanak. Meg sem ütődtek, mi-
kor beléptem, mintha én is a .Kis Kaczér" tegnapi 
soáréjáról jöttem volna, mint ők! A Kuli jegyezte 
meg csak rólam sipító hangján „Ni az Ácsinak, 
hogy megnőtt a hasa I" 

Ha mindezeken akarnám kezdeni, akkor azt 
is el kellene mondanom, liogy a .jó fiuk*  mire a 
piccoló behozta tejes kávémat, már húszan irtuk alá 
a „Homokszemekre", KM)—ino példányt rendelve 
meg . . . de .koronák" nélkül, fentluigyva  a koronás 
gyűjtéseket Tóni barátomnak, a ki egymaga többet 
gyiyt a „Homokszemekre", mint Árpád, Andor, (iá 
bor, Károly etc. együttvéve. Áin lássa! 

Mindezek elhallgatásával, megkezdem a szóló 
levelet ott, uiikor az öreg Kelemen bácsi — a mi régi 
vincselkrünk — azt kérdezi;.- tőlem „hogy tetszik 
lenni?" Két éve nem látott már a jő öreg s haza-
jövetelem hírére nagy takarításhoz fogott  a szőlőben ; 
a széles, szilvafákknl  kerített nagy utat szépen fel 
huita ojonnnn, régi tanuló helyemet n nagy diófa 
alstt friss  gyeppel ttltette be, a villa verendájára 
pedig kitette a régi nád divánt — ebéd utáni pílu 
•éra — mindent eligazított, elrendezett ugy, mint 
régen volt, mikor a gimnáziumból vakácziókra haza-
jöttem; nem változott semmi itt, minden a régi, 

kivéve azt, liogy nz öreg Kelemennek erősen meg-
szürkült a fejehuhjii,  aztán meg egy kicsit lassabb 
lett a járása-kelése, s most már a kapát liálint koma 
vette ki a kezéből, ki uj vinezelléri állásában job-
ban hegyezi a bajuszát, mint a bihanticgyci főispán 
huszárja. 

Az a fekete  rigó fészek  most is ott van a 
nagy körte fán,  az útszéli akáezosból hajnalhasa-
dástól késő éjjelig szól, csattog a fülemile,  a cse-

mányokat vette kiadóhivatalunk : A 1 d o b o 1 y b ó I 
L á z á r Mihály úrtól a 82 ». számú gyüjtöiven B 
forintot.  Kz iven adakoztak: Lázár Mihály 2 fo-
rintot, kis leánya 27  krt. Nagy Lajos, Boda Dénes, 
Magyari Pál és Kovács Áron 20—20 krt. Mód 
Juli, Dankó Károly, Gáspár Albertné, Plugor János, 
Pap Pál, Leopold József,  Fiilöp Károly, Ferencz 
Árpád, Bagarus András, Szakács Bálint, Benedek 
István, Orbán Ferenc/, és Nagy Áron 10—10 krt. 
Böjté András 8 krt, Kovács József,  Kovács Ká-
roly, Szotyori Mihály, György József  Fereucziné, 
ifj.  Baczoni Mihály, Baczoni Pál, Fülöp Bálint, 
Szöcs Mihály, Bedő Ferencz és Kovács Péter ő—6 
krt. — G ó g á n-V á r a l j á r ó l : id. G á l József 
úrtól a 828. száinu gyüjtöiven 10 frtot  Ezen 5sz-resznye és megyfák  ágain ott keezezeg a fakopács, 

mintha hópelyhekkel lennének borítva az uhun, a 1 szeghez járultak: id. Gál József  3 frttal,  Gál Jó-
haraezk és birsalma fák.  teljes díszükben virágoznak, I zsefné  szül. Koncz lióza és ifj.  Gál József  2—2 
a sötét vadgesztenye fák  zöld lombjai közül ki-ki 
fehérlik  a kis villa fehérre  meszelt falaivul,  előtte 
a rózsalttgas teljes díszben kinyitott piinköstre, fent 
a hegyen kiszáradt tőkék ijjesztó rém alakjai he-
lyett friss  hajtású ripáriák sugár indái kapaszkodnak 
fel  a kuróra, egy-egy uj oltás már termést is hozott, 
áldást a filoxera  rettentő csapása után I 

Nem idegfeszítő,  a szemnek nem rendkívüli, 
nem mondható fenségesnek  e kép, hanem csendes, 
szelíd, összpompájábnn kevésbé nagyszerű, részletei-
ben is kedves kép, s egy bűvös varázslattal bir, 
mert: otthon. 

Hu mindezekhez hozzá veszem még a nagy 
gyümölcsös lábánál csendesen hömpölygő „Er"-t 
szeszélyes kanyarulataival, nagy messzeségben elte-
rülő nádasaival, ezer meg ezer vizi madaraival, az 
Kr partjain elrobogó szilágysági vasutat, s mindezt 
ugy csendes holdvilágos estén szőlő munkások elhaló 
vig dulúniik akkordjai mellett a messzeségből kékelö 
erdélyi kegyek sötét alukjait kutatva — tekintem — 
akkor nem válaszolhatok csukugyuu egyebet arra a 
kérdésre „hogy tetszik lenni", mint: Köszönöm jól 
hát magok is ? JJcMr  Aíoa. 

frttal,  ifj.  Gál Józsefué  1 frt  50 krral, Gál Sándor, 
Gál László és legifj.  Gál József  50—50krral. Je-
len számunkbau ki van mutatva 15 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés összege . 1884 frt  84 kr. 

Főösszeg . 1899 frt  84 kr. 
Azaz: Egyezernyolczszázkileczvenkilencz forint  és 
84 krajciár. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 

— Évzáró vizsgák A helybeli államilag segélye-
zett gazdasági irányú felsőnépiskolában  az évzáró 
vizsgák f.  évi junius hó 16-án fognak  megtartatni 
a következő sorrendben: délelőtt 7 órától 12-ig 
az első és második osztály vizsgája minden tan-
tárgyból, délután 2 órától 5-ig a harmadik osztály 
vizsgája minden tárgyból, 5-töl 7-ig pedig ének 
és tornavizsga. A vizsgák nyilvánosak lévén a 
szülők, gyámok, tanügybarátok és m&s érdeklődők 
azokra ezen uton is meghivatnak. 

- Mejjhivó. A madéfalvi  emlék-alapot kezelő 
szükebbkörü bizottság folyó  évi junius hó 3. nap-
ján délután 2 órától kezdődőleg Csik-âzwrtAbaiţ, 
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a Romfeld-féle  nagy teremben gyűlést tart a kö-
vetkező tárgysorozattal: 1. Részletes számadás. 2. 
Elnöki előterjesztések a (elállítandó emlékre vo-
natkozólag. 3. Indítványok. A lent nevezett bizott-
ság t. tagjait az ülésre ezen nton is tisztelettel 
meghívjuk. Csik-Szereda, 1894. május hó 27-én. 
Benedek István, elnök. Lakatos Mihály titkár. 

— A csiki vasutak ügye. Fővárosi lapokból 
tudjuk, hogy Lukács Béla kereskedelmi miniszter 
a székely vasntak finanszírozási  müveletét befe-
jezte annyiban, hogy a Magyar hitelbank, az első 
hazai takarékpénztáz és a magyar pénzváltó és 
leszámítoló bank (jogi tanácsosa dr. (jyörfty  Gyula 
orsz. képv.) részvénytársaságokkal a szerződést 
tényleg megkötötte. Az eddigi megállapodások sze-
rint a szászrégen-gyergyószentmiklós csikszei eda-
sepsiszentgyörgy - székelyudvarhely - marosnyir-gyi-
mesi vonalak kiépítése közel 25 millió forintba 
kerülne. Minthogy a kereskedelmi miniszter e kér-
dést a viczinális vasutakról szóló törvény korlátai 
közt lebonyolítani nem tudja, erre nézve a tör-
vényhozás külön felhatalmazása  szükséges. Csik-
megye annak idején 700,000 frtot  ajánlott volt 
meg, de ezen összegben egy olyan 17U00 fitos 
tétel is szerepel, melynek alapja nem lévén, igen 
nehezen reálizálható. A megyei vasúti bizottság e 
tárgyban ma tanácskozást tartott a vármegye-
házban s beható eszmecsere után azon megálla-
podásai- jutott, hogy az alispáni indítvány értel-
mében teljes őszinteséggel feltárja  helyzetet a 
magas kormány előtt s kérni fogja,  hogy a 
hiányzó összeg fedezésére  nyújtson módot a vár-
megyének. Felmerült még az a kérdés, hogy 
hol lesz a gyergyőszentmiklós-sepsiszentgyörgy 
és a gyimesi vonalak csatlakozási pontja, melyre 
nézve általános óhajként kifejezte  a bizottság, 
hogy igen kívánatos volna, hogy az ne Csik-Szent-
Domokosan, hanem Szeredában legyen. Azonban, 
mivel ez irányban határozott adat még nincs, .'a 
bizottság e felett  nem is határozott. 

— „Csikmegyei Füzetek''. A Vitos Mózes 
szerkesztésében és Györgyjakab Márton kiadásá-
ban ily czimen megjelenő folyóirat  első száma 
díszes és minden igényt kielégítő kiállításban jövő 
hó 1-én küldetik meg az előfizetőknek.  A folyó-
irat előfizetési  ára egész évre 2 frt  10 kr. K_ryes 
szám Ara 25 kr. Előfizetéseket  elfogad  Györgyjakab 
Márton könyvkiadó hivatala Csik-Szeredában és 
minden hazai könyvárus. 

— Időjárás. A lefolyt  május hóban a mezei 
termeivényekre és kerti veteményekre olyan ked-
vező időjárás uralkodott, milyenre a tapasztalt 
mezőgazdák is régóta nem emlékeznek. Melegség, 
eső, napfény  és nedvesség jótékonyan váltakoztak 
egymással minden növény gyors fejlődésnek  indult. 
A mult őszöo uralgott szárazság és kedvezőtlen 
időjárás miatt rosszul és gyéren kelt őszi vetés 
megerősödött, felbokrosodott,  a tavasziak igen 
szépnek mutatkoznak, a gyümölcsiák dus szüre-
tet, a takarmányfélék  gazdag kaszálást igéinek s 
ha a jó Isten csapástól és veszedelemtől továbbra 
is megóvja a természetet, áhlásdus esztendővel 
állunk szemben. Még csak annyit jegyzünk meg, 
hogy az idén Szervácz, Pongrácz és Bonifácz,  to-
vábbá hűséges kollégájuk Orbán, az úgynevezett 
fagyos  szentek is jól viselték magukat s a szántó-
vető embereknek semmi bánatot sem okozlak. 

— Űrnapja. A katholikus világ e legnagyobb 
ünnepét városunk közönsége is igaz keresztények-
hez illő buzgósággal és tőlünk kitelhető fénnyel 
ünnepelte meg. A borús és esővel fenyegető  idő 
daczára is nagy számú közönség — kik között a 
helybeli iskolák növendékei és tanítói is jelen vol-
tak — gyülekezett össze a helybeli róm. kalli. 
templomba, hounan a körmenet léi tiz órakor in-
dalt ki. A csinosan feldíszített  oltáruknál a szo-
kásos szertartást, valamint a körmenet után a 
szent misét László János helybeli segédlelkész szol-
gáltatta. Általában majdnem mindenkinek feltűnt, 
hogy a helyben állomásozó honvédzászlóalj díszszá-
zada, mely az ünnepély fényét  nagyban szokta 
emelni, ezen alkalommal nem vonult ki. 

— A gimnazisták májalisa. A csiksomlyói fő-
gimnázium ifjúsága  szokásos tavaszi mulatságát I. 
hó 23-án tartotta meg. A majális eredetileg a 
„Suta Fenyöu-be volt tervezve, azonban a rossz 
idő miatt az internátus helyiségeiben tartatott meg. 
Ezen körülmény lehet, hogy némelyeket a részvé-
telben megakadályozott, de a tanuló ifjúság  jóked-
vét nem tndta elvenni. Ez a délutáni órákban olyan 
vehemens erővel tört ki, hogy a rendes körülmé-
nyek között komor és csendes épület — habár 
csak rövid időre is — az öröm és mulatság zajos ta-
nyájává változott. A nagy számn közönség kisebb 
Urraságokra oszolva a rendelkezésre bocsátott 

szobákban helyezkedett el. a tánczkedvelő fiatal-
ság pedig az internátus nagy termében járta a 
tánczot olyan hévvel és tűzzel, mintha a „Suta 
Fenyő" legkiesebb helyén lettek volna. A szép és 
kedélyes mulatság a késő éjjeli órákig tartott. 

— Fürdő-megnyitás. A városunk szomszédsá-
gában fekvő  csik zsögödi fürdőt,  mely — a mint 
már lapunkban is többször említve volt — az uj tu-
lajdonos kezében valóban nagy és kiválóan előnyös 
változáson ment át, folyó  évi junius hó 3 án dél-
után fogják  ünnepélyesen megnyitni. Ezen alka-
lomra Ízletes ételekről, élvezhető italokról, jó ze-
néről és a megjelenő közönség igényeinek teljes 
kielégítéséről a legnagyobb körültekintéssel gon-
doskodva lesz. A megnyitási ünnepélyt, mely ke-
délyes tánczmulatsággal lesz egybekötve, ajánljuk 
városunk és a közel vidék közönségének figyel-
mébe és pártfogásába. 

— Adókivetés. A harmadik osztályú kereseti 
adót kivető bizottság azon egyénekre nézve, kik 
mult cziklusban történt adókivetés után nyitottak 
üzletet, vagy fogtak  valamely iparág üzéséhez, itt 
városuukban folyó  hó 28-án dr. B o c s k o r Béla 
elnöksége és H o s s z ú Emil pénzügyigazgatósági 
fogalmazó  előadása mellett megkezdte működését. 

— Esküvő. Ifj.  P o r t i k Lajos, gyergyó-
esomafalvi  löldbiriokos f.  hó 27-én tartotta eskü-
vőjét a szép és kedves K ö 11 ö Reginával, Köllö 
Ignácz gyergyószentmiklósi kir. aljárásbiró nővé-
rével. Sok szerencsét a szép frigyhez! 

— Rabló világ az olah határon. A piátrai bör-
| tünböl elszökött 13 rabló közül'a romániai rendőrség 
i 7-et eltogott; 0-uak azonban sikerült a határszélen 
hozzáférhetetlen  barlangokban elrejtőzni. 61)0 gya-

| log és lovas román katona keresi őket; magukkal 
! ágyakat is visznek, hogy ágyugolyókkal hajtsák 
ki a rablókat sziklás búvóhelyükről. Rablásukról 
több rémhír kering Gyergyóban, hogy a békási 
postát kirabolták, a postamestert megfojtották 
hogy másokat is megtámadtak ; azonban e hírek 
íiem. igazak ; mert a rablók uem tudtak átjönni 

I fiatárou. 
! — Az ipartestület tagjainak figyelmébe. 
csíkszeredai ipartestület azon helybeli és vidéki 

• tagjai, kik a mult évekről tagsági díjjal vagy ka-
multai liáirálékban vannak, felhívatnak,  bogy hát 
rálékaikat a jövő hó közepéig annál inkább be-
fizetni  szíveskedjenek, mert ezen időn tul a hát-
ralékok közigazgatási, illetőleg birói utou fognak 
felhajtatni. 

— A csikmegyei egyet, halljatok kolozsvári 
része a folyó  évi április hó 8-án tartott értekezlet 
alkalmával a szokásos nyári mulatság rendezését 
kezdeményezte. Megállapodás szerint az estély 
Osik-Szeretlában jiibus bő 7-én fog  megtartatni s 
a rendező bizottság élén a választott, tisztikarral, 
nagy apparátussal fogott  hozzá az általánosan jó 
hírnek örvendő mulatság minél sikeresebb rende-
zéséhez. 

— Véletlen szerencsétlenség. Szentes Ferencz 
csikinadéfalvi  lakos szekerét deszkával megter-
helve a kilátásba levő jó nyereség reményében 
vígan indult lakó helyéről Székely-Udvarhely felé, 
nem is gyanítva, hogy övéit és szülőföldjét  soha 
viszont nem látja. Lovai ugyanis a „Cseretetö"-n 
valamitől megijedtek é.s megbokrosodtak s vad 
futásnak  indultak. Szentes a veszedelem láttára a 
szekérről leugrott, de oly szerencsétlenül, hogy lá-
bai a gyeplőbe akadtak, inmek folytán  el esett s 
a megterhelt szekér kerekei a jobb lábán és fején 
keresztül mentek. A szenvedett súlyos sérülések 
következtében néhány óra múlva meghalt. 

— Ztlahy Gyula a nemzeti szinbáz nagy mű-
vésze többed magával, mind elsőrendű operai és 
nemzeti színházi tagokkal, a nyár elején Csik-
Szeredán egy jótékonyczélu művész estélyt rendez, 
esetleg Gyergyóban is, felhívjuk  előre is &z érdek-
lődést ez iráut. 

— A székelyudvarhelyi dalegylet, mely a buda-
pesti orsz. dalárünnepélyeu a nemzeti zenede diját 
nyerte el s a napokban Fiúméban lefolyt  orsz. 
dalárversenyen 32 dalárda közül, a harmadik dijra, 
a kecskeméti nők által fölajánlott  díszes ezüst 
babérkoszorúra érdemesité magát, folyó  hó 19-én 
érkezett haza diadalutjából. Az erdélyi részek na-
gyobb állomásain is mindenütt lelkes óváczióban 
részesültek a derék székely fiuk,  kik dr. Vajda 
Emil je'es karnagyuk vezetése mellett, az erdély-
részi dalárdák közül egymaguk lettek másodízben 
nyertessé. Székelyudvarhely város közönsége ki-
tűnő szívességgel fogadta  az országhirüvé vált 
dalárdát. A vonathoz óriási közönség vonult ki. Az 
egyes egyletek zászlójuk alatt jelentek meg. A 
városi első zenekar a vonat megérkezése alkal-
mával a Rákóczit játszá. A lelkesedés leírhatatlan 
volt. Solymossy városi tanácsos üdvözlő beszédet 
tartott, melyre Bedö Ferencz a dalegylet egyik 
érdemes alelnöke felelt  lelkesen. A városban álta-
lános az öröm, bogy a pálma ujolag a székely 
zászlót érte, Csak nem fajait,  el még a székely vér, . . 

— A termelök figyelmébe.  A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara köztudomásra hozza, 
hogy az erdélyi részekben elhelyezett katonai csa-
patok részére az 1894—95. évekre, szükséges ke-
nyér, rózs, zab, széna, szalma és tűzifa  biztosítása 
iránt, kiadott előleges értesítés s a szükségletek 
táblázatos kimutatása a kamara irodájában meg-
tekinthető. 

— Biztosítsunk. A lapok naponkint hirt ad-
nak az ország különböző részein történő felhősza-
kadásokról és jégverésekről; midőn ezen tudósí-
tásokat olvassuk, mindig eszünkbe jut, hogy ilyeu 
elemi csapásoknak minden vidék s igy a miéuk is 
nap nap után ki van téve s ha ehez még hozzá-
veszszük az időjárás mostani jellegét, nagy való-
színűséggel következtethetjük, hogy a meleg idők 
nagy viharokat fognak  tenni. Ebből kifolyólag 
mezőgazdáinknak melegen ajánljuk, hogy féltettebb 
terményeiket idejekorán biztosítsák, azon csekély 
összeg, a melyet a termények biztosítása dijában 
fizetni  kell, busásan ki van fizetve  már azon nyu-
godtság által, hogy a gazda aggodalom nélkül vár-
hatja a jövőt. 

— Szerk. üzenet. F. Ö. u r n á k B o r s z é k . 
Ajánlatát szívesen fogadjuk.  A beküldött dolgo-
zatot átnézzük s legközelebbről adni' fogjuk.  Ke-
resseu fel  minél többször. 

K O Z G A Z D á ü A G és I P A R . 
A trieszti általános biztositó-társaság (Assi-

curazioni Generali) t. é. május bó lO-én tartott 
(52-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1893. évi 
mérlegek. 

A zárszámadási jelentéséből látjuk, hogy a 
társaság életbiztosítási díjtartaléka 1893. évi de-
czember hó 3l-én 39.757,009 frt  91 krra emelke-
dett, mig kár- és nyeremény ré^zesülési tartalékok 
cziméii 1.0l>0,020 trt. 07 kr vezettetett uj szám-
lára elő. 1893. deczember 31-én az érvényben 
volt életbiztosási tőke összegek 102.807,927 frt 
73 krra emelkedtek ; az 'életbiztosítási ágban az 
év folyamán  bevett dijak ü.715,57«> frt  28 krt tettek. 

A tüz- és száliitmány-biztositasi ágakban a dij-
és illeték bevétel 10.3*8,730 frt  05 kr volt, mi-
ből 2.729,191! frt  40 kr mint díjtartalék és 990,191 
frt  01 kr mint kártartalék lelt minden tehertől 
menten a jövő évre átvitelezve. Az 1893. deczember 
lió 31-én érvényben volt biztosításokért a jövő 
években esedékessé váló dijkölelezvények összege 
29.399,787 forint  58 krra emelkedett. 

Károkért az 1893-ik évben 9.302,328 frt  93 
krt fizettek  ki. Kliliez hozzáadva az előbbi években 
teljesített kárfizetéseket,  a társaság alapítása óta 
károk fejében  202.401,700 frt  51 krnyi igen is 
tekintélyes összeget fizetett  ki. Ebből a kártérí-
tési összegből hazankra 49.265,865 frt  80 kr esik, 
melyet a társaság 154,321 káresetben fizetett. 

Az értékpapírok árfolyam  ingadozása fede-
zetére alakitolt tartalék 1893. deczember 31-én 
1.190 544 frt  33 krt, tett ki, daczára annak, hogy 
a sorsolás alá eső és a névértékükön beváltható 
értékpapírok csakis névértékükön vétettek fel.a 
mérlegbe, mig a nyereség tartalék alapszabályszej-fl 
mérvében, a részvénytőke fele  összegében, vagyis 
2.0-25,000 frtban,  az ingatlan tartalék 1.289,480 
frt  92 krnyi összegben s végre a kétes követelések 
tartaléka 80,000 frital  tentartatott. 

A társaság biztosíték alapjai az idei átuta-
lások folytán  49.1(52,470 frt  81 kiről 54.990,003 
n-t 34 krra emelkedtek és következőképen vannak 
elhelyezve: 
1. Ingatlanok és jelzálog kö-

vetelések . . . . 8.747,200 frt  73 kr. 
2. Életbiztosítási kötvények-

re adott kölcsönök . . 3.909,510 „ 96 , 
3. Állampapírokra adott köl-

csönök . . 
4. Értékpapírok 34 450,040 
5. Tárcza-váltók . . . 
6. Folyó számlák (Adósok 

a hitelezők követelései-
nek levonásával) . 1.214,319 „ 82 

7. Készpénz az intézetek-
nél és bankoknál . 2 429.029 

8. A részvényeseknek biz-
tosított adóslevelei . 3.075,000 „ — „ 

0 ~éT 54.990,003 frt  34 kr. 
Ezekből több mint 15 millió magyar érté-

kekre esik. 
Az elért 812,185 frt  13 krnyi tiszta nyere-

ményből a társaság osztalékul részvényenkint 120 
frtot  arányban, vagyis 300 lrankot fizet. 

30,170 „ 92 , 

528,004 „ UO , 

n 79 „ 

479. szám. 
_ á . 1894. -

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1894. évi ápril hó 26-án kelt 
19,512. számú rendeletével a hé|jasfalva-gyimesi 
államut 123 — 124. km. szakaszán lévő 100. sz. 
hid újra építését 1054 frt  86 kr összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálat foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1894. évi junius hó 9-ik 
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<L 0. 10 órájára a csikvánnegyei m. kir. 
államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó s a részletes feltételekben  előirt 6°/0-nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap 
d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival in-
kább igyekezzenek beadni, mivel a későben érke-
zettek 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-Szeredán, 1894. május 22-én. 
Csikmegyei m. kir . épí-

tészeti h ivata l . 

99C9< 
A r a n k a m e n t e s 

nagyszemtl 100 kilója 76 forint, 
5, 25, 50 kilós zsákokban államilag 

ólomzárolva. 

ugyanolyan árban. 
A l v í n c z e n feladva  utánvéttel, kapható : 

G r ó f  T E L E K I Á B V É D drassói 
uradalmában, u. p. K o i i c z a . 

5-6 

A Brassói Portland-Czement • Gyár 
B r a s s ó (Erdély) ajánlja l e g k i t ű n ő b b 

^ o r t l a n d . -

felelŐsség  mellett fo lyton  e g y e n l ő és 
t e l j e s e n m e g b í z h a t ó minőségben bár-
mely vasúti állomáshoz szállítva, a 

legolcsóbb árbau. 
Csik-Szeredában kapható: 

A L B E R T B A L Í Z N u r n & J . 
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1. Tartalék oly károkra, melyek I *í>2. függőben  voltak : 
a) tűzbutositás b) ttállitmánybiztokítás c) jégbiztosítás 
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4. Yisuatérilelt baleset karok 
L V:sssMéritett balc»et jutalékok 

Kötvényílletékek: 
a) tűzbiztosítás . b) szállítmány biztosit ás C) jégbiztosítás 

7. Tdke elhelyezések jövedelme 
a) Jclzál̂ knvctelcsck kamatai b) (Elekekre adott előlegek kain.rai c; Állani' es ma.s eitekpapuok k.uii.u.ii 
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5. Nyereség kiilonfele  értekesitesek foljt.in 
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.1) líízlliztositás . 
I>) sz;il)iiniáiiybiztosilás 
c) jégbiztosítás . 
d) liiilcselljixiositás 

2. Károk : .-. 1 * . -. - I kifizetett  kárösszegek 
l>) szállítmány. | kifizetett  kárösszegek - • -biztosítás j lartalckmegkinem tíz. károkraf  Sj c 

.1) balesetbiztosítás . , 
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4. Jutalékok a' tűzbiztosítás . « • « Ii! szállítmánybiztosítás • • • c1 jégbiztosítás 
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C' j«.̂ li|/Cl"SÍt.lS 

Az cll.ii.iM pciut.ii kamatai. . 
Nyereség 

— — Uf.nso72  s í j : . v , | i 4 s : , j H l 
Nyereség- és veszteség-számla a IS mérleghez. — Életbiztosítási osztály (1893). 
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A részvényesek a«|..sl«velci a ttíke l»o nem fi/eieii  rcs/eről Ingatlan bírtuk a) városi telkek l>) földbirtokok  ÍKazilasáyi leltárral) ci 1HÎEI. ileczember :it. nu-̂  cl nem a<l<>tt cazdavá̂ ri termenyek a tarsas.v̂  f.ildluriokail)..] a) Kölcsönök u társasâ  életbiztosítási kötvényéire b) Aktiv életjáradekuk cs jelzálog által biztosított, a felek halálakor felveeiwlA  tftkek  vetelara Kamatozó jelzálugilag biztosított 1 tfike-kölcsönök  ingatlanokra | frl  17H-l'fh>.-iT  | 
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1 1899. deczember 31-én kötelezvények értéke jóv6 évekre érvényben in ndó frt  107H 
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I a Ur. nk. IsricmikMd tamil központi Igazgatósága Trlestben: Besso M.. Dr. Camillo Bozza, Báró Bruck Ottó, Dr. Calabi R., Báró Morpurgo lózsef, Segré V. 
A vczcrtilkur IteshO JÖZHef. 

Masykrorazásl VAZérUaynöksés, Budapesten. Dnrottva-utcza IO. sz.. az Intézet inIM hálában. 
Bővebb zárszámadási jelentések az alanti ügynökségnél kaphatók. Ugyanott felvilágosítások  a legnagyobb készséggel adatnak és élet-

tfiz-,  szállltniány- is űvegbiztositások az Assiourazioni Generali , jégbiztosítások a Magyar jég- és v i szontb iz tos i tó roszv . - társaság 
és baleset «IM biztositások az Első o. ált . baleset ellen biztosí tó-társaság számára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett, 
fogadtatnak  el. A csikszeredri ügynökség: 

Q 6 z s y j L r y á i á , 
Njomatott Gsik-asw«dáhu 1894. a laptal&idoaoa kiadó Gyikgyj&kab Márton könyvnyomdájában. 




