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Sok a pénz. 
Csik-Szereda, jul. 16. 

Általánosan tudott dolog vármegyénk 
intéző íérfiai  előtt, hogy az utóbb években 

vármegye magán javainak pénztárában a 
pénz tőkék hova tovább nagyobb összegben 
évülnek be és szaporodnak fel.  Nem tarto-
zik a ritkaságok közé, hogy a pénztárban 
,j0 - (H)OOO frt  fekszik  élére rakva. 

Az ilyen tőkék egy jó nagy része ka-
matozó állampapírok vásárlására fordittatik, 
a más része beszállittatik az adóhivatalba, 
melyért az állani igen mérsékelt kamatokat 
tizet. Ez ellen nem lehet semmi kifogást 
tenni, mert az adott helyzetben ezen pén-
zeket más úton-módon biztonságba helyezni 
és jövedelmeztetni nem lehet. 

Nem is azért említjük fel  ezt, mintha 
kifogásokat  akarnánk emelni az adott hely-
zet ilyen gazdálkodása ellen, hanem felhoz-
zuk azért, hogy a közfigyelmet  a változott 
viszonyok számbavétele mellett való kény-
szerű változások eszközlésére tereljük, vagy 
legalább változtatások szükségességére fel-
hívjuk. 

Az utóbbi évtizedben annyi magántőke 
került a piaezra a napról-napra szaporodó 
takarékpénztárak és szövetkezetek utján, 
melyek a könnyű liozzájulhatás könnyebb-
ségével mintegy versenyre kelnek, hogy az 
ingatlan kölcsönt, mely bármily gyorsan 
eszközöltessék îs, a vele járó költségek miatt, 
se nem keresi, se igénybe nem veszi a nagy 
közönség, különösen akkor, mikor a magán 
pénzintézetek a nagyobb összegű és hosz-
s/.abb tartamú kölcsönök kiutalásánál a ka-
matlábat sokszor alku tárgyává teszik s azt 

lehető legolcsóbb mérvben szabják meg. 
Ily körülmények közt, nem csoda, ha 

közpén/.tárainkban, melyek a fennálló  tör-
vények és szabályok mellett, csak ingatlan 
jelzálog biztosítása ellen nyújthatnak köl-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A r e n d ő r k é m . 

— Fővárosi életkép. -
Irta: Qelaei Biró Zoltán. 

— Szent isten, a kassza nyitva van ! 
Ezzel a kiáltással ugrott ki rácsából a pénz-

tárnok, mikor a kora reggeli órában a pénztári 
irodát kinyította. Azután rohant az igazgatóhoz. 
Az éppen a harmadik vajas kiflit  kebelezte. A 
vége a torkán akadt, mikor a pénztárnok berohant 
azzal a jó hírrel, hogy: 

— Kiraboltak a kasszát. Hibázik egy millió. 
Meg vagyok halva! 

Első dolga volt betömni tenyerével a pénz-
tárnok száját. 

— Hallja barátom, ne ordítozzon. 
Mert ha ngy van, hát a maga lármája felére 

szállítja a részvények értékét. 
Azzal felkelt,  megvizsgálták a pénztárt nagy 

csendben és bejelentették a kapitányságnál, hogy 
hibázik — egy millió! Nagy csendben . . . A vezér-
igazgató kényszeritette a pénztárnokot, hogy a 
beszállingózó hivatalnokoknak már a „Szegény 
Jónathán"-ból fütyörészen  valamit. . 

* 

Egy négykerekű batár robogott a kapitány-
ság elé. Elől csupasz képű inas, hátul sodrott 
bajuszu huszár. Gépiesen leugrottak, kinyitották a 
batár szárnyait és lesegítették az uraságot. Az 
érkező ur nehézkesen szállt le. Fekete szemüveget 
viselt, állát hatalmas rőt szakáll övezte. Valami 
boér farm  tulajdonoshoz hasonlított. 

csönt, a heverő tőkék szaporodnak s a pénz-
készlet folyton  nő. Akár hány eset fordul 
elő naponta, hogy az ingatlan kölcsön váltó 
kölcsönre konvertáltatik s az ingatlan köl-
csön összege visszafizettetik  azért, mert a 
lekötött ingatlan vagy gazdát cserél, vagy 
száz és száz más okból mintegy kénytelen 
kiszabadulni a lekötés terhe alól. Az ilyen 
kölcsönök összegei mind visszafolynak  köz-
pénztárainkba, ezekkel szemben pedig ujabb 
kölcsönök nem vétetnek fel,  inert manapság 
a gazda is szívesebben veszi igénybe szemé-
lyes hitelét váltó-kölcsön utján, mint ingat-
lan hitelét. 

Különös állapotok is voltak az eddi-
giek a gazdával szemben. A társadalom min-
den foglalkozású  elemei élvezték és élvezik 
a személyes hitelt. Az iparos, a kereskedő, 
a hivatalnok, a vállalkozó slb. egyszerű sze-
mélyes hitelének ellenében sokszor oly köl-
csönök előnyeit élvezi, a melylyel szemben 
alig van egyéb biztosíték a fedhetlen  be-
csületnél és a jó hirnél. melylyel az illető 
bir A gazdával szentben pedig ez nem elég, 
mert neki még ingatlan biztosítékot is kell 
nyújtson. 

Ezen viszonyok és állapotok nagyon is 
kezdettek megváltozni s ujabb időben a 
gazda hitelének komol ymegbeszélése s annak 
aszemélyes hitellel való bővebb élhetése or-
szágos kérdéssé tétetett.. A nélkül tehát, 
hogy a gazdahitel kérdésével itt szükséges-
nek látnók foglalkozni,  önként előtérbe lép 
ez a kérdés, mert vármegyénk lakosságának 
csaknem egész tömege gazdákból állván, 
nagyon természetes, hogy a hitelt keresők 
is nálunk nagy részben ezen osztály tagjai-
ból kerülnek ki. S ha ők ezen hitelt a kü-
lömböző magán pénzintézeteknél jelzálog biz-
tosítás nélkül is igénybe vehetik, önként 
következik, hogy a jelzálogra hitelező közpénz-
táraink tőkéi lassankint visszafolynak  s a pénz-
tári készletek időről-időre szaporodni fognak. 

F- lhaladt a lépcsőkön, a szolgák követték. 
A kapitány, a kihez beléptek, kérdő tekintetet 
vetett az idegenekre. 

— Mi tetszik! 
A farmtulajdonos  lehelyezte előbb elefánt-

csont, botját, a czilinderét, levette a fekete  pápa-
szemet, azután belemarkolt a rőt szakállba és azt 
is az Íróasztalra helyezve, meggyőző hangon felelt: 
„Nyomon vagyok !u 

— Teringettét! — dörmögött a kapitány. 
Detektív lönök ur a milliót üldözi ? Megesküdtem 
volna, hogy valami idegen panaszos, a kinek meg-
szökött valakije. 

— Igen, én lord Bowling vagyok ! 
— Érdekes nyomozás lehet. Hát van mái-

valami biztos szál a kezében! 
A detektív főnök  mosolygott. 
— Már a milliót is tudom, hol csücsül! 
— Lehetetlen! Ki árulta el ? 
A detektív főnők  erre kihúzott egy britan-

nikát az oldalzsebéből. 
— Nézze, ez ! . . . 
A kapitány még akkor is bámult, mikor az 

ál lord Bowling felrakva  szakállát elléptetett ál 
huszárjával és inasával abba a börtönczellába, hol 
az igazi lord Bowling igazi két cselédjével csücsült 
már két nap óta. Alig tudták megérteni, hogy 
cserélődtek ki oly hűen . . . 

Az államrendőrség valamennyi közege fel 
volt hajszolva, mióta meghozta a táviró, hogy a 
híres „betörő király" Budapesten tartózkodik. 
Iieudöri felügyelet  alá helyezték Nap-nap után 

Azért a felfejtett  okok alapján, idején 
valónak látjuk felvetni  a kérdést, hogy a 
változott viszonyok között, nem lehetne-e 
módját találni annak, mikép vármegyénk 
magán javainak pénztőkéi a személyes hi-
tel számára is hozzáférhetővé  tétessenek ? 

Az ingatlan hitelre való kifektetés  igaz, 
hogy sokkid kényelmesebb, mert kevesebb 
fáradsággal  és kevesebb ellenőrzéssel jár, 
mig a személyes hitelekkel szemben állandó 
gondoskodás és éber ellenőrzés, nagyobb 
kezelő személyzet és berendezés szükséges, 
de mindennek gondja, fáradsága  s talán 
több költsége is bőven megtérülne részint 
közvetlen haszonban a pénztárnak, részint 
közvetett haszonban a nagy közönségnek. 

Ha a pénztárt ellenőrző vármegyei 
főbb  tisztviselők az ellenőrzés tisztét nem 
csupán tisztükből kifolyólag,  mintegy haza-
fiságból  s csuk hivatalos felelősség  kötele-
zettsége alatt, hanem a mellett személyes 
és vagyoni felelősséggel  s egyúttal termé-
szetesen ezen nagy nagy felelősséggel  arány-
ban álló kellő anyagi jutalom biztosítása 
mellett is teljesítenék, teljesen meg lehetne 
nyugodni abban, hogy azok a tőkék lehető 
mérsékelt kamatláb mellett, személyes hitelre 
is oly szolid elhelyezést nyernének, hogy 
nem lenne veszélyeztetve azokból soha egy 
árva krajezár sem, hanem évről-évre nem 
remélt, mérvben rohamosan szaporodnék. az 
a tőke, melynek nincsenek részvényesei, a 
kik évenként a jövedelmet osztalékokban 
kivegyék. 

Közelebbi években országszerte egy he-
lyes irányú alkotás terjed tovább-tovább a 
községi hitelszövetkezetek felállításával.  Vár-
megyénkben is e szövetkezetek létre kez-
dettek jőni. Mikó Bálint főispánunk  a maga 
tekintélyének és buzgólkodásának melegével 
személyesen fárad  ezen szövetkezetek létre-
hozásán 

Felvetjük itt az eszmét s kérdjük vaj-

I otthon tartózkodott. Ha kiment sétálni, bérkocsin 
robogott ki az Andrássy-utra. A detektív sereg 
utána. — Mindössze egy kis trafik  előtt állt meg, 
onnan is az inasa hozta ki e szivarokat. Azután 
ugy tért liaza. így ment ez nap-nap után. Mikor 
a millió eltűnt, akkor is a lakásán volt. Egyetlen 
kém sem liirt rábizonyítani egyebet., minthogy 
igen kényelmes, udvarias, inyencz ember. Ezért 
pedig nálunk még nem fogntk  el senkit. Szórta 
a pénzt, de liisz külföldről  jött. Meg aztán töké-
letes útlevele volt. Nem üldözte semmiféle  ható-
ság 

* 

A kis trafik  előtt egy öszbeborult koldus 
kéregetett. Ugy tolta magát, kis kocsiban minden 
reggel oda. Egy koldust ki vesz észre ma? Leg-
följebb  a járókelők boss/us szórakozottsággal 
löknek neki egy krajezárt. Lord Bowling ur vala-
hányszor leszállt a kocsijáról, hogy a trafikba 
térjen, mindig dolmlt neki egy-egy hatost. A kol-
dusnak naponta biztos volt ez a hatos, mert lord 
Bowling ur naponta meglátogatta a trafikot.  — A 
koldus egy nap eltűnt. Kelment a kocsijával a 
rendőrséghez s nugához véve két embert, oda 
ment a ISowlíng ur lakása elé. Mikor a Bowling 
ur kocsija a lakás elé érkezett, hirtelen beugrott 
a batárba : 

— Lord Bowling, — helyesebben Kazár 
Oszkár, régen keresünk. 

A foglyom  vagy! A lord elsáppadt, azután 
hirtelen a kocsivánkosba nyúlt, de már akkor 
mellének volt, szegezve a revolvpr. 

— Héj kocsis! Menjünk a rendőrséghez! Az 
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jon ezeket n községi apró szövetkezeteket 
nem lehetne-e összeköttetésbe hozui a mi 
megyei magán javaink pénztárával ? 

Vájjon nem lehetne-e ez a pénztár a 
községi hitelszövetkezeteknek egyúttal köz-
ponti intézetévé a vármegyében ? A hitel-
szövetkezetek alapja és üzletköre oly szolid, 
hogy távolról sem lenne 
az az összeg, melyet a központi intézet a 
községi szövetkezetek számára hitelül nyúj-
tana, azaz eló'legezne. 

A hitelnyujtásás részleteinek taglalását 
ez úttal fölöslegesnek  tartjuk. Első lépés 
azon elvnek elfogadása  volna, hogy szemé-
lyes hitelre is fektethessen  ki pénzeket a 
pénztár, bizonyos jól körülirt feltételek  mel-
lett. Ha ezen elv elfogadtatik,  akkor beszél 
hetnenk a részletekről. 

Most egyelőre ezt ajánljuk figyelembe 
és megfontolásra. 

4 ki* lu t r i . 
A kis lutri napjai végre talán nálunk is 

megvannak számlálva, s riivitl időn a magyar bi-
rodalomban is meg fog  sziiutettetni azon iizelem, 
mely az egyes állampolgárok keresményét a nye-
reményre való szerfelett  csekély kilátás mellett, 
tehát a majdnem biztos veszteség tudatában kocz-
káztatni engedi. 

A genuai Gentile Renedetto, ki a kis lutrit 
állitólag feltalálta,  bizonyára meg sem gondolta, 
hogy találmányával mekkora nyomorúságot okoz 
századokon keresztül a polgárok legszegényebb 
részének, és mily óriási, habár immorális hasznot 
hoz egyes államoknak. 

A genuai köztársaság a Gentil Benedetto 
találmányát felkarolta  s ebből származott 1G20. 
táján a genuai lottójáték, melyei maga az állani 
kezelt és a melyet az óriási haszon miatt rövid 
egymásntánban a többi államok is meghonosítottak, 
így l7G3-ban Poroszország, 177G-ban Francziaor-
szág, 1761-ben Bajorország, 1787-ben Ausztria. 

A lottójáték Francziaországban 1787 ben 10'/* 
millió livret (2 7 millió forint)  hajlott Magyarországon 
a kis lutri tiszta jövedelme mindig meghaladta az 1 
millió forintot,  az osztrák örökös tartományokban 
pedig rendesen ó és G millió forint  között állott. 
Ezen óriási nyereséghez hozzá számítva még szin-
tén nagy összegeket kitevő fentartási  költségeket 
évenkint 

ezen kiváló summa rendesen a legszegé-
nyebb néposztály keserves keresményéből telt ki. 

Ebből tűnik ki, hogy a lottójáték nem csak 
erkölcsi hanem közgazdasági .szempontból is rosz-
szalandó, miután az állam a lottójáték által a kö-
zönségben a minden körülmények között káros já-
tékszenvedélyt felébresztette  és istápolta s a mel-

lett a közönségnek játékszomját még jövedelmi 
forrásul  is felhasználta. 

Van azonban a lottójátéknak egy másik, szin-
tén erősen kárhoztatandó oldala is, és ez az, hogy 
az állam a pénzt a nép legalsóbb és legnyomorul-
tabb osztályaitól nemcsak elveszi a játékra, hanem 
még a mellett a játszó gondolat ját és figyelmét  is 
elvonja a munkától és csak a legritkább esetekben 
elérhető légvárak építésére irányozza s ezeknek 
reményében munkátlanságra és tétlenségre serkenti. 

A kis lottóval járó erkölcsi és anyagi vesze-
delmeket az államok már ideje korán belátták s 
visszás állapotokon segíteni igyekeztek. Az európai 
államok közül legelőször a praktikus Angolország 
utána mindjárt 1835-ben Francziaország s kisebb-
nagyobb időközökben a többi európai államok szün-
tették be a kis lottót s ma már csak a mi kettős 
államunkban virágzik és szórja bóditó mérgét e 
veszedelmes növevény. 

Mindazon államokban, a hol a kis lutrit be-
szüntették rendszerint a takarékpénztárak léptek 
előtérbe, s ha a kis lottó a mi hazánkban is ki-
múlik, semmi okunk nincs kételkedni rajta, hogy 
itt nálunk is a takarékpénztárak nagyobb figye-
lembe fognak  részesülni. 

Azonban a szerencsejáték mégis csak meg-
marad, a mennyiben a kis lutri kimúlta után, az 
osztály sorsjáték keresztelőjét fogják  megtartani. 
Kzzel talán szervezeténél fogva  kevesebb veszede 
lem fog  járni, mint a kis lutrival. 

A kis lutri eltörlésére vonatkozólag a „B. 
H.Mrnn a következőket olvassuk 

Bb.tos forrásból  értesülünk, hogy a pénzügy-
minisztérium lottójövedéki osztályában most több 
irányban folytatnak  tanulmányokat a lutri elvben 
elhatározott megszüntetésének tényleges keresztül-
vitelére nézve. A tanulmányok főleg  a kiállítási 
osztálysorsjáték statisztikájára, a kibocsátás és 
üzem módjára irányulnak, mert a kormány kész-
ségesen folytatná  az osztálysorsjátékok rendezését 
a jövőben is, ha az rá nézve előnyösnek bizonyul. 
A kiállítási osztálysorsjátékból az állam egy millió 
forintot  kap, vagyis annyit, a mennyit a kis lutri 
jelenleg hajt s a mellett az osztálysorsjátéknál az 
állam minden felelőssége,  fáradsága  és szavatos-
sága fölösleges.  Az osztálysorsjátéknak ily formá-

Leány-növendékeknek magasabb rangú fiu-
iskolába való felvétele  a mai elvek szerint míg 
csak kivételesen sem engedhető meg, azon csekély-
számú indokkal szemben, melyek a felvétel  mellett 
szólanak, igen sok fontos  és számbaveendö körül 
mény hozható fel,  melyek a felvételt  ellenzik. Az 
értesítőből megtudtuk, hogy a jövő évben ezen el-
járás vármegyénk tanfelügyelőjének,  Szabó Gézá-
nak tiltakozása folytán  megfog  szüntettetni. 

A tanítás az egész iskolában a miniszteri 
tanterv értelmében eszközöltetett. A latin nyelvet, 
mint rendkívüli tárgyat tanították. Tauulta az első 
osztályból 4, a másodikból 2, és a harmadikból 
szintén 2 növendék. Nem reflektálva  az anyagi ja-
vadalmazásra, annyit merünk állitaui, hogy a la-
tin nyelvet tanulók csekély száma semmikép sem 
áll arányban azon nagy indusztriával, melyet a la-
tin nyelvet oktató tanítók ezen tárgy tanítása kö-
rül kifejtettek. 

A taneredményt illetőleg a következő kimu-
tatás szolgáljon felvilágosításul: 

Az első osztályban vau: 2 kitűnő, névs/.e-
rint: Fülöp Ilona és Száva Kristóf;  1 jeles, név-
szerint Barabás Elt-onora, 10 jó (8 leány és 2 fiu), 
9 elégséges (mind fin),  17 elégtelen (mind fin) 
vizsgálatlan maradt 2. 

A második osztályban van 1 jeles, névsze 
rint Barabás Róza, 5 jó (2 leány és 3 fiu),  2 
elégséges (fiuk)  és 5 elégtelen (mind fiuk.) 

A harmadik osztályban van: 1 jeles, név-
szerinti Küllő Ferencz, 1 jó és 1 elégtelen, vizs-
gálatlan maradt 1 növendék. 

Az összes létszámot véve figyelembe  k i tűnő: 
3.44°/o, j e l e s : 5.17°/0, j ó : 27.5s°/o, elég-
s é g e s : 18.97°/0. e l é g t e l e n : 30.67% és vizs-
gálatlan maradt: 5.17°,'„ 

A mint a kimutatásból kitűnik a kitűnők és 
jelesek száma a többiekhez képest aránylag cse-
kély, mig az elégteleneké szerfelett  nagy. Az 
utóbbi körülményből egyebektől eltekintve, azt 
kell következtetnünk, hogy a növendékek hiányos 
előképzettséggel mennek ezt n iskolába. 

A tanszemélyzet 7 tagból állott, kik közül 
középiskolákra volt képesítve 1, polgári iskolára 
1 hitoktató és 3 elemi iskolai tanító. 

A ditrói polgári fiúiskola  a jelen tanévben 
ban való keresztülvitele tehát azon sarkallik, hogy I 18-ik életévét futotta  meg s mégis csak 3 osz-
a lottómonopóliumot egyes pénzintézetek bizonyos | tálylyal bir. E tekintetben majdnem páratlanul 
összegéit, ez esetben egy millióért megváltják. — 
A kiállítási osztálysorsjáték állandósításán kívül 
még több terv fekszik  a miniszter előtt uj sorsjá-
tékformák  rendszeresítésére vonatkozólag. Ezek 
közül érdekes a következő terv Kibocsátanának | 

áll az egész országban, mert növendékei ha más 
iskolában nem mennek, ugyszólva semmi pályára 
nem mehetnek, mert a 3 osztály végzése erre 
nekik kvalifikácziót  nem nyújt. 

De hogy ezen iskola ilyen körülmények 
halkoronás egész sorsjegyeket, (30 filléres  tized- és | között is szükséget pótól anuak bizonysága az, 
3ü filléres  liuszadsorsjegyeket. E sorsjegyek érvé-J hogy a tanulók létszáma évről-évre szaporodik, a 
nyessége az egész évre szólua. A húzásokat piin-, mi bizonyára nagyobb mellékben töiténue azon 

inas meg a huszár erre kereket oldtak, hanem 
épp a két detektív katjába rohantak. Ezek után 
a kis inczidens után, a ki azt hiszi, hogy Bowling 
ur eltűnt, az nagyon téved. Bowling ur mindennap 
kisétált az Andrássy-ulra batárjával, betért a 
trafikba,  vett szivart, haza hajtatott a lakására, 
átvette a házmestertől a leveleket és senki sem 
gyanította, hogy az angol ki vau cserélve. 

* 

Egy szép napon a kapitány elé lökött a 
detektív főnök  vagy tíz británuikát. Itt van az 
egész banda titka. A kétkedésre szépen kicsavarta 
a britannika szivar leveleit s azon végig olvasta 
az üzeneteket, a mit a betörő király és Kazár 
Oszkár ismert betörötársa folytattak.  Szépen le 
volt irva benne a pénztárlopás eredménye. Jelezve 
volt, hol van a millió. Tervekkel volt tele ujabb 
betörésekhez. A trafikos  kisasszony, a ki a szi-
varokat árulta, Európa minden nagyobb városá-
ból már ki volt tiltva. A kapitány megcsóválta 
a fejét. 

— Ezek ügyes emberek, de ön valóban bámu-
latos ügyes ember. 

* 

A millió visszakerült a pénztárba, a betörő 
banda a börtönbe. 

A pénztárnok most már szivéből fütyülte  a 
hivatalnokoknak a „Szegény Jónathánu-t, a mit 
azok szívesen elengedtek volna. 

És a detektív? — Az beérte azzal, hogy ő 
bámulatos ügyes ember. 

deu szombaton, tehát évenkint ötvenkétszer tarta-
nák meg, tekintélyes nyereményekkel. E huzáso 
kon kívül húsvétkor és karácsonykor egy-egy fő-
liuzást rendeznének egy millió forint.  I'őnyeremény-
nyel. Miután a sorsjegyek ára oly csekély, a nye-
remény-valósziuüség is igeu csekély lesz s a kiál-
lítási sorsjáték valószínűségének tizedrészére rug. 
Ez a terv azonban nem vezet czélboz, mert a 
15—20 krajezáros sorsjegyek egyáltalán nem gá-
tolják az alsóbb néprétegek körében elharapódzott 
játékszenvedélyt. 

T A N Ü G Y . 
A gy. ditrói polgári fiúiskola. 

A napokban vettük a gyergyódilrói polgári 
fiúiskola  értesítőjét, melynek alapján ezen taninté-
zet 1894—95. tanévi működéséről közöljük a kö-
vetkezőket. 

Az iskolába beiratkozott összesen 72 növen-
dék, még pedig az első osztályba 49, a másodikba : 
15, a harmadikba 8; az év folytán  kimaradt az 

esetben, ha a negyedik osztály is beállittatnék. 
A ditrói polgári iskolát nagy erőfeszítésekkel 

maga a község alapította és tartotta fen  ez ideig. 
Miután azonban a megváltozott viszonyok folytán 
a községnek ez?n czélra felajánlott  jövedelmei ré-
szint a közbirtokosság, részint pedig magán bir-
tokosok tulajdonába mentek át, az iskola fentarl-
hatása kérdésessé vált. Emiatt már a mult évben 
folyamodtak  a közigazgatási bizottsághoz, hogy az 
iskola államosítása iránt a magas kormánynál te-
gyen lépéseket. A közigazgatási bizottság annak 
idején a legjobb iudulattal járt el az iskola iránt 
s ennek eredménye volt az, hogy a közoktatásügyi 
miniszter 31931. sz. magas leiratabankijelentette, 
hogy bizonyos feltételek  mellett hajlandó az iskolát 
államosítani. A község a kiszabott feltételeket  el-
fogadta  s az erről felvett  jegyzőkönyv a magas 
kormányhoz fel  is tei jesztetett. De a szép remé-
nyek nem teljesültek, mert, a mint az iskola ható-
sága értesült, az iskola államosítása azon időre 
halas/.tatott, mig a községi és közbirtokossági 

, , ,, „ . .vagyon elkülönítésének kérdése megoldattk. Ebbe 
első osztályból 8, a másodikbol 2, a harmadikból . . , . ,-. . ... , , 

" •» » ' ' pedig bele telik még vagy ot, hat esztendő. Miután azon nagy vidéknek az iskolára el-4 tanuló s igy év végén a tanulók száma volt 58 j 
mindnyájan magyarok és lóm. kath. vallásúak. L .... . . . . • .. . . , . ' . .., , , , , . . ikerulhetlen szüksége vau, ohaitaudo lenne, ha vát -Itt megjegyezzük, hogy bárha az iskola czi- . i • r t - a • / . -i • , 

•u u .. i- n ^ o . . megyénk intéző ferfiai  és a gyergyói kerület oi-meben határozottan ki van téve, hogy fiu  sko a.! , • i - i . 
m x „ i a a , iub„iao,A,, „.„„,,,„,„„, ' szággyulést kepviseloje Mátlekovtcs Sándor o nagj-mégis az iskolaszék engedélyével leánynövendéke-
ket is vettek föl,  még pedig az első osztályba 
10-et, a másodikba 3 at, természetesen, mint rend-
kívüli tanulókat. A leánynövendékek dicséretére 
mondhatjuk, hogy nem csak jól megállották helyü-
ket, hanem sok tekintetben tul is tettek erősebb 
nembeli kollégáikon. 

méltósága az iskola fentartásának  érdekében ko/ 
bejárnának a magas kormánynál, annál is inkább, 
mert a hosszas huzavonának előreláthatólag »/. 
lenne a következése, hogy az iskola anyagi erő 
hiányában bezáratnék. 

Ez pedig igeu érzékeny veszteség lenne vár-
megyénk tanügyére nézve. 
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K V L Ö N F É L É K . 
— Előléptetés. Él t e s Zsigmondnak, a 

helybeli kir. törvényszék nagy szorgalma és jeles 
ké-wültségű birájAnak ő felsége  a király a tábla-
liirói c.zimet és jelleget adományozta. Őszinte sziv-
i,:l gratulálunk a jól megérdemlett kitüntetéshez. 

— Kinevezés. Láng Endre pénzügyi tit-
kárt ő felsége  a székelyudvarhelyi pénzügyigazga-
leságlioz helyettesnek nevezte ki. 

— A csiki vasút Csik-Szeredától Gyimesig 
vivíi szakaszának kiépítését Gross és Bischof  nevii 
liéi'.si vállalkozó czég kapta meg. Végre valahára 
m a eljutottunk odáig, hogy van hát vállalkozó. A 
s'rrzüdés érlelmébeu a matikálat azonnal niegkez-
,1, ndií lesz. A csikszereda-sepsiszentgyörgyi vonal-
löszre is közelebbről kiírják a pályázatot. 

Az E. M. K. E. csikmegyei fiókja  f.  lió 
I j-én tartotta közgyűlését Becze Antal alelnök 
tűzetése alatt, a tagok igen csekély részvétele 
mWMt. Pál Gábor titkár csinos jelentésben szá-
molt be a vármegyei fiók  10 évi működéséről. 
Adorján Imre pénztárnok a számadásokat terjesz 
ím te elő a számvizsgáló bizottság jelentésével 
együtt. Ugy titkárnak, mint a pénztárnoknak kö-
szönet szavaztatott buzgó működésükért, pénztár-
unknak a felmentvény  kiadatott. Azután a tiszt-
iililás ejtetett meg, mely szerint megvála.sztattak : 
Himkké Mikó Bálint, alelnökökké Becze Antal és 
Lázár Domokos, titkárokká Pál Gábor és Barialis 
Ágost, pénztárnokká Dajbukát Jakab; miután az 
eildigi pénztárnok nem volt hajlandó tisztét tovább 
is megtartani. Választatott még a nők és féti  ta-
gok közül liaimincz választmányi tag. 

— f  Veress Sándort, Csik-Szt.-Imre de-
rék plébánosát, kinek korán bekövetkezett gyászos 
haláláról lapunk mc.lt számában már megemlékez-
tünk, f.  hó 10 én helyezték örök nyugalomra pap-
társainak, híveinek, tisztelőinek és barátainak im-
pozáns részvéte mellett. A pléli&nosi lakban felál-
lított ravatalát már a kora délelőtti órákban az 
általa szervezett. „Rózsa füzér"-egylet  tagjai vet-
ték körül, kik a koporsó mellett imákat mondtak 
és halotti zsoltárokat éuekeltek. A temetési szer-
tartás délelőtt 10 órakor vette kezdetét. Az egy-
házi szertartást K o n c z István csiktusnádi plé-
bános végezte, B a r d o c z István csikkozmási, 
M a r k a I y Antal csikszentgyergyi plébánosok és 
még 20 lelkész társának segédlete mellett. A 
L'yászdalokat B a k a János vezetése alatt négyes 
karban az alcsiki kántor-tanítói kar tagjai éne-
kelték. A megható gyászszertartás végeztével fel 
hangzott a kántor-tanítói kar könnyekig megható 
lucsuztatója, mire a koszorúkkal megrakott ko-
I orsót a kiszenvedett lelkésznek paptársai a ra-
vatalról leemelték és harangzugás között beszál 
litutták azon templom előcsarnokába, a melyben 
17 hosszú éven keresztül szolgálta az ő urát bi-
veu és lelkiismeretesen s melyben ugyanennyi 
ideig munkálkodott a reá bizott nyáj lelki jólétén. 
A zsúfolásig  megtelt templomban H o s s z ú Fe-
rencz csikszentkirályi plébános lépett a szószékre 
és égj rövid, de igazán emelkedett szellemű, len-
dületes beszédben méltatta az elhunytnak érdemeit 
s azután elbúcsúztatta a templomtól, melynek éki-
tésén oly sokat fáradozott,  az oltártól, melynek 
liipcsőin oly sokszor mulatta be a szeretet vallá-
sának vérnélküli áldozatát és híveitől, kiknek hü 
tanácsadójuk, édes atyjuk és a szó szoros értel-
mében vett jó pásztoruk volt. A remek egyházi 
beszédet gyászmise követte, melyet. K o n c z Ist-
ván czelebrálása mellett a fentebb  említettek szol-
gáltattak. Erre következett a „Libera", melynek 
végszavai után a paptársak a koporsót ismét vál-
laikra emelték és a nagyszámú gyászoló közönség 
kíséretében kivitték végső nyughelyére, a csikszent-
imrei köztemetőbe. Itt a koporsót még egyszer 
beszentelték s a kántortanítók megható gyászdala 
mellett átadták az anyafölduek.  Mire a dal véget 
ért, egy uj sirhant domborult a derék férfi,  a jó 
pap, a bü barát és lelkes hazafi  kiszenvedett földi 
részei felett.  Nyugalma legyen csendes, pihenjen 
békességben az édes hazai földben,  a csikszent-
imrei temető árnyas bokrai alatt, hallhatatlan Jelke 
pedig részesüljön ama mennyei jutalomban, melyet 
iU a földön  példás élete és nemes munkálkodása 
Által méltán kiérdemelt. 

— Az Olt f.  hó 11-én kiöntött s nagyon 
sok kárt tett a szénatennésben ugy Felcsikon, 
mint Alcsikon. A Szt.-Királyon alol levő községek-
ben kevesebb kárt okozott, részint azért, mert a 
gazdik már betakarították volt terményeiket, ré-
szint azért, mert az uj csatorna ott rendben van. 
Nagy kárt tett Szentkirályon, hol az uj csatorna 
betorkolása mintegy 10 méternyire már három ér 
óta átvágatlan levén, a régi mederből kiömlő árt 
az aj csatorna szélén kihányt töltés feltartotta  s 
egész terület széna termékét tette tönkre. Ezelőtt 

hónapokkal veóérczikkben foglalkoztunk  e dologgal 
és intettük az oltvölgyi vizi társulatot, de ugy 
látszik hasztalan. Azok a gazdák kiknek ott kárt 
tett az ár, teljes alapos joggal hibáztathatják a 
társálatot, mert ha az uj meder torkolásához szük-
séges zsilip annyi idő óta elkés iilt volna, vagy 
ha az uj csatorna nem lett volna, a mos'ani kisebb 
kiömlés majdnem semmi kárt nem okoz. Ha a tár-
sulat már most sem fogja  elkészíttetni a zsilipet, 
azt kell liigyjék a gazdák, hogy szándékosan akar 
nekik kárt okozni a társulat s igy jogos önvéde-
lemből, egy bekövetkezhető ár esetén az átvágást 
maguk fogják  eszközölni. Az ebből folyó  követ-
kezményekért aztán feleljen  a társaság hanyagsága. 

— Brassai bácsi csak nem hagyja magát. 
F. hó 13-án nagy csudálkozásunkra, de egyszers-
mind végtelen örömünkre Gyergyó-Szt-Miklóson 
láttuk öreg tudósunkat. Mindenesetre jő egészségre 
mutat, hogy kedve támadt Csikmegyének vasút 
nélküli görbe vidékén utazni, mely még a fiatal 
erőt is próbára teszi. És még hozzá minő gyor-
san és jó kedvvel határozta el magát erre az út-
jára. Egyik reggelen bekopogtat hozzá Concha dr. 
barátja s kérdi tőle, hogy nem volna-e kedve Bor-
székbe jönni ? A 96 éves tudós, mint akár egy 
20 éves fiatal  ember rögtön kész volt az elhatá-
rozással. „Hogy ne mennék arra a szép vidékre!" 
volt a gyors válasz, mit a gyors elindulás köve-
tett. Borszéken egy kicsit körültekintett, jó szive 
felmelegedett  e gyönyörű fürdő  láttára s aztán 
Gyeigyó Szt.-Miklósnak tartva, tovább folytatta 
útját. Ez utóbbi helyen jóízűen megebédelt s ét-
kező társaival barátságosan elbeszélgetett. A töb-
bi k között azt is mondta, mennyire sajnálja, hogy 
sietős az utja, pedig szeretne egy kis kirándulást 
tenni Gy.-Szt.-Miklós szép vidékén, megnézni a 
Gyilkos-tavát, melyről a turisták oly elragadóan 
beszélnek; de fájdalom!  nincs ide je. „Nagyságos 
uram, tessék bár megtekinteni a tó vidékének most 
készülő domború térképét a polg. iskolában", --
mondá az egyik beszélgető társ „Hiszem, hogy 
szép, de én mégis természetben szeretném látni"; 
válaszolá a tudós bácsi, „különben nem baj, ha 
most nincs időm, majd eljövök én ide máskor s 
apróra megnézek mindent." Szép dolog, lia valaki 
közel a 100-hoz, ilyen önérzettel szól jövő tervé-
rül. Kívánjuk, hogy szándéka valósul.on nieg s 
hozza Isten őt körünkbe, örömünk nagyobb lesz 
az övénél. 

— Bucsu-bankett . Pap Lajos dr. gyer-
gyószentmiklósi járásbíróság volt jegyzője Dicső-
Szt. Mártonba aljárásbirónak neveztetvén ki, eltá-
vozása előestéjén, f.  hó 9 éu a Dendyuk nyári 
mulató helyÍM i,ében barátai és ismerősei bucsu-
bankettet rendeztek tiszteletére, melyen kifejezést 
nyert az a baráti szeretet és jóindulat, mit a ki-
nevezett aljárásbiró itt léte alatt magának kivívott 
udvariassága, előzékenysége és őszinte baráti ér-
zülete, valamint a hivatalában tanúsított pontos-
sága és képessége által. Előléptetéséhez mi is szív-
ből gratulálunk és sok szerencsét kívánunk! 

— Kitüntetés. A „Gyergyószentmiklósi 
Dalegylet" E. Deér Kálmán jegyzőjének f.  hó C-án 
csinos dobozban arany lantot nyújtott át emlékül, 
mely alkalommal Kassai János működő tag lelkes 
szavak'-.:!! tolmácsolta az egyletnek jegyzője iránt 
táplált őszinte tiszteletét és szeretetét. 

— A gyergyószentmiklósi leánynevelő 
intézet növendékei. E zárda polgári leányis-
kolája a legnagyobb sikerrel teljesíti a gyergyói 
nőnevelés terén magasztos misszióját. Nem csak 
több müvílt leányt bocsát ki az iskolából közve-
tetlenül az életbe, hanem kellő képzettséget nyújt 
arra is, hogy az arra hivatottak ezen az alapon 
tokább folytathassák  tanulmányaikat. Igy a tanév 
végén Hozó Anna és Szabó Ilona kisasszonyok a 
4 osztáiy és egy évi gyakorlat titán magánszorga-
lomból letették Kolozsvárt a muiikatanitónői vizs-
gát még pedig jó sikerrel s megszerezték a szük-
séges képesítést. Mint tudjuk a IV. osztály tanít-
ványai közül a jövő tanév elején 7 növendék rész-
ben a tanítónő- és óvóképzőkbe, továbbá női ke-
ret-k. tanfolyamra,  vagy posta- és távírói pályára 
lépnek, hogy ez uton szerezhessék meg önálló 
egzisztencziájukat. Ezen mult tanév is tehát fé-
nyesen bebizonyította, hogy Gyergyónak szüksége 
van egy polg. leányiskolára, iskoláztatásunk e nél-
kül nagyon csonka lenne. Örömmel értesülünk ar-
ról, h igy az illető iskolai hatóság daczára a kellő 
anyagi támogatás hiányának, csupán a felsőbb  nő-
nevelés magasztos czeljáért jövőre is fenntartja  a 
polg. leányiskolát. 

— Utazó tanulók. Azt mondja a „Hármas 
kis tükör", senki más országokba ne menjen, mig 
8 magáét nem ismeri. Nem utolsó tanács azoknak, 
kik magyarok akarnak lenni. Örvendhetünk, hogy 
e szép tanács tért kezd hódítani s gyökeret kezd 
verni tőként a magyar ifjakban  is, kik egy-egy jó 
baráti társaságban bejárják hazánk szép vidékeit 
s az utazással edzik ifjú  erejüket, nemesitik lel-
küket, erősitik hazaszeretetüket. A mult héten Bu-
dapestről 5 hetedik osztályos tanuló lelkes kis csa-
patja járta be Gyergyót, melyről eddig alig hal-
lottak. Szterényi J. iparfelügyelő  ajánlatára vet-

ték erre utjokat s mint mondották, nem is bánták 
meg, mert a vidék természeti ritkaságai, szépsége 
és érdekessége messze felülmúlták  képzeletüket. 
Voltak Tölgyesen, Borszéken, a Gyilkos-tavánál s 
időztek Gyergyő-8/.t.-Miklóson, hol Ferenczy Ká-
roly esperes és Knncz Kornél igazgató fogadták 
őket vendégszeretettel. Simon Balázs községi fő-
bíró pedig a fiatal  turistáknak vidékünk iránt ta-
núsított érdeklődését azzal a dicséretreméltó szí-
vességgel viszonozta, hogy Udvarhelyig nemcsak 
kalauzt, hanem a fáradt  ifjaknak  egy jó „alkalma-
tosságot" is kieszközölt. Hadd vigyék magukkal 
a magyar ifjak  a székely jószivének s vendégsze-
retetének jó hírét. A turista ifjak  nevében e he-
lyen is köszönetet moudok Simon Bilázs főbíró 
urnák. 

— Székely iparosok alkalmazása ál-
lami gyárakba. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter urnák a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamarához intézett értesítése szerint folyó 
év május 15-ike óta a budapesti gépgyárba egy 
székely vidéki munkás és pedig egy kovács véte-
tett fel;  julius hónapban pedig ugyanezen gyárban 
még több ügyes vasesztergályos és vasgyalusra lesz 
szükség. Azon székelyföldi  lakatos-iparos munká-
sok, a kik ezen állami gépgyárba fölvétetni  kí-
vánnak, a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamaránál jelentkezhetnek. 

— Kerti mulatság. A gyergyószentmiklósi 
fiatalság  f.  hó 13 án este Dendyuknak kényelme-
sen berendezett uj kertjében táiiczniulatságot ren-
dezett. Csupa fiatalság  lejtette a tánczokat vidám 
kedélylyel, mely fölött  még a boldogság derűje ra-
gyog. A vidám kedv jó hosszú ideig együtt tar-
totta a fiatal  mulatókat. 

— A gyergyószentmiklósi dalegylet, 
mint. lapunkat éitesitik, ez évbeu is be fog  rán-
dulni Borszékre egy előadást tartani, mely alka-
lomból előlegesen és melegen ajánljuk a fürdőven-
dégek figyelmébe.  Az előadás ugy augusztus első 
felében  lesz, melyről annak idejében a közönség 
értesíttetni fog. 

— Mulatság. A gyergyóalfalvi  „Olvasókör" 
f.  hó 7-éii. újonnan épült pavillonja megnyitása 
alkalmával tánczmulatságot rendezett, melyen a 
vidékről is számosan vettek részt. Az olvasókör a 
mulatság színhelyén meleg és hideg ételekről is 
gondoskodott, melyet csak azért emiitünk fel,  hogy 
legyen fogalma  az olvasó közönségnek azon árak-
ról, melyet a vendéglős a kiszolgáltatott ételekért 
vett. Többek közt egy porczióba adott: 2 drb 
lábat és 2 drb rántott csirke mellet, melyért dbja 
után 40 krl, s isţy az egy porczió rántott csirkéért 
l frt  60 kr. mond egy forint  és hatvau krajczárt 
számított fel,  melyet a közüuség elámulva fizetett 
meg. A volt bécsi és párisi világkiállítások ven-
déglősei, mint halljuk, a jövőre való tekintetből 
közelebb Alfaluba  szándékoznak jönni az ételek 
árainak tanulmányozása végett. 

Az Athenaeum Képes Irodalom-
történetéből megjelent a 31-ik fiizet.  Három 
tanulmány van benne Vadnai Kúrulyiié „A forra-
dalom költészetéről (befejezve),  Szilácyi Sándoré 
„A forradalom  után'- és Zieliy Antalé „Deák Kerenez 
mint iró" ez. alatt. .Mind a három dolgozat egy-egy 
érdekes inenioire-részlet, a szerzőknek saját köz-
vetlen szemléletükből, tapasztalataikból merítve, 
rendkívül érdekes sok ismeretlen részlettel s 
azzal a közvetlenséggel irva, mely a saját emlékek 
előadását e kitűnő tollú Íróknál kétszeresen vonzóvá 
teszi. A szövését számos illusztniezió kíséri: I'ctófi 
érezszohra. Hem arezképe (Petőfitől),  a budai hon-
véd-szobor, az l/j-épület réiii képe, Nagy Ignáez 
arezképe, két szép forradalmi  vonatkozású allego-
rikus kép, Deák szülőháza, iiároin arezképe, Puszta-
Szent-László, Deák kézirata, mauzóleuma, érezszobra 
és nemesi czimere külön mellékletül pedig Petőfi 
a niuzeum előtt, a „János vitéz" első illustráezió 
és Arany verses levele l'etőlihez. A két év óta 
folyó  diszes vállalatból ínég két füzet  fog  megjelenni, 
aztán k é t k ö t e t b e n egyiitt is kapható lesz. 

— Kevés müveit ember él Magyar-
országon, söt külföldön  is, ki a „Kópés Csa-
l á d i (, ii p o k"-;il ne ismerné. A „Képes Családi 
Lapok" népszerű szépirodalmi és ismeretterjesztő 
képes lap, de népszerűségét meg is érdemli, mert 
tizenhétévi pályafutása  alatt folyton  arra törekedett, 
hogy regényei, elbeszélései, költeményei, valamint 
orvosi és ismeretterjesztő ezikkeivel általános érdek-
lődóst keltsen. Most a fiirdő  és utazó saison alatt 
t u r i s t a előfizetést  nyit. Ugyanis az előfizetők 
meg akkor is, ha t ö b b í z b e n változtatják tar 
tozkodási helyüket, a lappéldányokat p o n t o s a n 
megkapják. A tartózkodási hely megváltozását azon-
ban a kiadóhivatalnál idejekorán kell bejelenteni. 
A „Képes Családi Lapok" előfizetési  ára mindezek 
daczára marad egész évre <i frt,  félévre  3 frt, 
negyedévre 1 frt  ;>0 kr. Mutatványszámokat ingyen 
és bérmentve kiild a kiadóhivatal. Budapest, V. ker. 
Vadász-utcza 14, szám saját házában. 
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— Athenaeumi történet. Az Athenaeum | háztulajdonos 'íusiiádfiirdrt  10 sz. Rézer Sámuel, fiirdó-
réazvénytúrsulat kiadásában megjelenő, „A magyar bérlő Sepei-Szenlgyörgy 10 sz. Botskay József, 
nemzet története" ezimii tiz kötetes nagy munkának izraelita vendéglős Budapest <> sz. Potoczky Antal, 
(inilleniuini kiadás) 28. -J«. és 30. fiizete  inost háztulajdonos Tusnádfiirdó  fi  sz. Nagy Mihály, czipész 
került köny vpiaezro. Ezekben a riizetekben befejezést  Szentmárton 3 sz. Fongrátz György, czipész Szent-
nyer a második kütet második könyve, mely Kálmán márton 3 sz. Ferdinánd Jekál, üvegmetsző Tusnád-
király és Álmos berezeg, valamint a keresztes had- 4 g z . oál Sándor, asztiilos Tusnádfiirdö  7 sz. Kra-
járatok, Horvátország és Dalmái-zin meglióditása, az toclivil József,  háztulajdonos Tusnádfüidő  3 sz. Ke-
orosz hadjárat, a világi törvényhozás, az egyházi resztes Károly, háztulajdonos Tusnádfiirdó  '2  sz. 
törvényhozás, végül Kálmán király esnládi viszonyai Reppmann Gyula, épitész mérnök Arad 10 sz. W'eis 
és Álmossal való küzdelmetek történetét foglalja 
magában. Nyomban megkezdődik a harmadik könyv, 
melynek főezime:  A görög befolyás  kora. A kitűnő 
szerző, dr. Marczali Henrik egyetemi professor  erre 
a korszakra vonatkozólag is számos történeti adatot 
hoz fel,  a melyek eddig ismeretlenek voltak. A 28. 
füzethez  miimellékletül van csatolva Székely Ber-
talan festőművészünk  nagyszabású képének : „I. Endre 
király koronázásának" pompás fénynyoinatn,  mely-
nek eredetije a péesi székesegyház Szent Mór 
kápolnája falát  ékesíti. Ezen kiviil Kimnach László 
rajzában be van mutatva a történelmi nevetességii 
„Körösszeg" látképe. A hazai josász közönséget 
kétségkívül érdekelni fogja  a -9-ik füzet  fényes 
kivitelű műmelléklet?, mely „11. Endre arany-bul-
lája" lecsüngő arany pecsétjének hasonmását tünteti 
fel,  a Kállay család levéltárában levő eredeti pél-
dányról véve. Ennek a füzetnek  másik niiimelléklctc 
szintén közelebbről érdekel bennünket, n mennyiben 
uralkodóliázunk első ősének, Habsburg Rudolfnak 
saját korbeli arezképe. A 30 füzet  mellékletei is 
fényeseknek  mondhatók. Kgyes füzet  ára 30 kr. 

— „Mentor" ellátási vállalat. Fontos 
kérdést old mec e vállalat, a mikor az ezredéves 
országos kiállítás igazgatósásának pártfogása  alatt 
működését megkezdette. A lakáskérdés okozza minden 
<1 kiállításra fclríuidulóknak  a legnagyobb gondot, 
mert nemcsak attól tart, lingy nem kap lakást, de 
fél  a kiállítás tartama alatt azok drágaságától. E 
vállalat saját s/állóhelyeit rendezi be és minden 
jelentkezőnek 7 napra már előre lefoglalja  szobáját 
jöjjön az a kiállítás tartama alatt bármikor is Hilda-
pestre. Az étkezési szelvények a főváros  és a ki-
állítási terület tiilih előkelő vendéglőiben bimak 
érvénynyel. inig a közlekedés, a lóvonatu és a villamos-
vasúttal bármely vonalon teljesíthető. A vállalat el-
látási könyvecskéi 7 napra szőlő szoba, étkezés, 
közlekedés, kiállítás és szórakoztató szelvényeket 
tartalmaznak. Azonkívül játszanak a kiállítási tom-
bolán és egy hét nnprn szóló 2OO0 koronás baleset 
biztosítási bárczaval bírnak. Kgy könyvecske ára 
42 forint,  beszerezhető I frt  heti, vagy 4 frt  30 
kros havi lefizetés  mellett már ma és az esetben, 
ha egy fi  frt  50 kros napi szelvénynyel pótolva 
lesz, 2 személy által 4 napra bir érvénynyel. Nem 
csoda, ha az ország minden részéről már is oly 
nagy számbau érkeznek a vállalathoz bejelentések, 
és igy a közönség helyesen cselekedne, ha minél 
előbb jelentkeznék, miután a vállalat csuk korlátolt 
számban fogad  el előjegyzéseket. 

— „The Gresham" életbiztositótársa-
ság Londonban. K társulat -t»> évi jelentése, 
mely az IH'.tl. évi deczcmber 31-én befejezett 
üzletévről szól és a részvényesek 1Ö'.»*>. évi április 
7-én tartott rendes közgyűlése elé terjesztetett, 
rendelkezésünkre állván, kiivetkező főpontjait  közöljük. 
Az I fí04-ik  évben '.1233 kötvény 7t*,73'i.000 korona 
tőkeösszegről lett kiálliiva. A díjbevételek, levonva 
a visszbiztositásért fizetett  összeget, korona 20.134,473 
55 fillérre  rúgtak, mely összegben a 3.24«, 10« 
korona 48 fillért  tevő első évi dijak bennfoglaltat-
nak. A kamatszámla mérlege a lefolyt  üzleti évben 
5.185,19-1 korona aö fillért  tett ki és a társaság 
jövedelmét a díjbevételekkel együtt 25.3lí»,0«8 
korona 13 fillért  utalványozott oly követelések alapján 
melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. Lejárat 
kiházasitási és vegyes biztosításokra 2.000,340 korona 
83 fillért,  visszvásárlásokra 1.:',:) I ,<í4k korona 02 
fillért  fizetett  ki a társasáé a mult évben. A bizto-
sítási és járadékalapok a lefolyt  üzleti évben 
0.íi74,5ii7 korona iin fillérrel gyarapodtak. Az aktí-
vák föösszeite  Ifci'.M.  deczember 31-én 138.410,475 
korona 'í3 fillérre  rúgtak. Tőkebefektetések:  738,543 
korona 03 tillér angol állami papírokban, 305,581 
korona 25 fillér  indiai és gyarmati kormányok érté-
keiben, 25.8U7,!I'J3 korona 23 fillér  idegen államok 
értékpapírjaiban, <>.203,tíőO korona 04 fillér  vasúti 
részvények, elsőbbségek és garantáltak, 50.068,064 
korona 4h fillér  vasúti és egyéb kölesönkötvényék-
ben, 18.267,400 korona 14 fillér  a társaság ingat-
lanaiban (ezek közütt vannak a társaság budapesti 
és bécsi házai), ii.5(.)0,0G3 korona 75 fillér  jelzá-
logokban és 24.233,«73 korona 82 fillér  különböző 
értékekben. 

Vilmos, pékmester Tusnádfürdő  beli 5 sz. Intze 
György, háztulajdonos Tusnádfürdő  3 sz. Ineze Lajos 
ni. kir. postamester helybeli 5 sz. Ineze Dénes, 
törvényszéki aljegyző Kézdi-Vásárhely 1 sz. Rozsa 
Ferencz, vendéglős Tusnádfürdő  8 sz. Römer Ferenez 
épitész Tusnádfürdö  3 sz. Andor Mihály, szabó-
mester Nagy-Szeben 3 sz. Barthos József,  czipész 
Sepsi-Szentgyörgy 10 sz. Fisch Lipót, kereskedő 
Brassó 8 sz. Eiinan Károly, nyűg. hajóskapitány 
Sepsi-Szentgyörgy 4 sz. Rézer Gyula, kereskedő 
Sepsi-Szentgyörgy 5 sz. Lebovits Mór, vendéglős 
Brassó 10 sz. Reitman Salamon, kereskedő Brassó 
2 sz. Schwartz Frigyes, fodrász  Csik-Szereda 2 sz. 
Alfréd  Adler, fényképész  Brassó 3 sz. Verschitz 
Lajos és neje Klára női divatárus Arad 2 sz. Forket 
Rezső, vendéglős Brassó 10 sz: Csató Károly, korcs-
máros Szentsimon 5 sz. Kizler József,  kőmivespallér 
Arad 1 sz. Vida Pál, ácspallér Arad 1 sz. Kohn 
Lipót, aranymives Szeged I)r. Vámossy Zoltán, fürdő-
orvos Budapest, Szegedi Árpád és neje gépészmér-
nök Budapest 4—4 sz. Ábrahám Ignácz, m. k. al-
járásbiró Lngos, Bárdossy Szabiimé, postakezelőnő 
Boiczavol, Boros Gizella, posta-, távirdakezelőuő 
Boiczavol, 1—1 sz, Grintsa Miklós, mészáros Brassó 
5 sz. Piinkösti Jenő, mérnök Budapest 1 sz. Vujna 
Tamás és családja, cs. kir. kamarás nyugalmazott 
törvényszéki elnök Csik-Szereda 5 sz. Fiilöp Albert 
és családja, ezukrász Tusnádfürdő  10 sz. Dobay 
Sándor és családja, gyógyszerész Csik-Szentnuirton 
7 sz. Karátson János, szabómester Csik-Szentmárton 
3 sz. Alexits Felka, kereskedő Szabadka I sz. Gróf 
Bethlen Istvánné, birtokos Kolozsvár 4 sz. Hugó 
Miklós, kereskedő Bukarest 6 sz. Dr. Kun Gábor, 
kir. közjegyző helyettes Temesvár (> sz. Galocki 
Temesvári Lajosné 2 leánya Budapest 3 sz. Heltey 
Bakó László, szinháztag Budapest l sz. Georg 
Schmidt. kertész Feketehalom 2 sz. Gábor Antal, 
közös hadseregbeli hadnagy Székelyudvarhely 1 RZ. 
Kemény Ignácz és neje, kereskedő Budapest 2 sz. 
Kélly Sándorné, birtokos Dcbreczen 3 sz. Paul 
Káinpion, fodrász  Bukarest 3 sz. Szilágyi Béláné és 
fia  Zoltán, magánzó Budapest 2 sz. Veres József, 
országgyűlési képviselő Orosháza 5 sz, Katharina 
Kőniges, birtokos Fcketchaloin 2 sz. Katkariua Zei-
des, birtokos Feketehalom 2 az. Halász Antal, kir. 
aljárásbiró Makkó 1 sz. Löbel Aronschon, magánzó 
Brassó 1 sz. Sofie  Essigmann, magánzó Agnéthen 
2 sz. Fridrich Reissenberger, tanitó Nagy-Szeben 
2 sz. Isaira Perszánu, plébános Románia, Viktor 
Helmbold, juvelér Brassó. Stina Petersberger, keres-
kedönő Helszdorf,  Adolf  Kohn, kereskedő Szászrégen, 
Bituler Matild és leánya, gyógyszerésznő Georgin, 
Kohn Jakab, kereskedő Gyulafehérvár  1 — 1 sz. Dr. 
Ernst Lajos ügyvéd Modos 3 sz. Móritz Ferenczné, 
ügyvédnő Budapest 1 sz. Griinbaum Salamon, keres-
kedő Gyulafehérvár  1 sz. Krivány Jánosné, megyei 
pénztárnok neje Arad 7 sz. Molnár Józsiáft,  ország-
gyűlési képviselő Kézdi-Vásárhely I sz. VajdaJ ános, 
földbirtokos  Apárél 4 sz. Julius Baltinuim, kereskedő 
Nagy-Szeben 2 sz. Petrini Elisabctha, hivatalnoknő 
Galacz 2 ez. Farkas Márton, gyáros Maros-Vásár-
hely 3 sz. Gábor Antal, posta-távirda főtiszt  Sepsi-
Szentgyörgy 2 sz. Fesztori Lajos, főgimnáziumi  tauár 
Szolnok, Johanna Karlmann, kereskedónő Medgyes, 
Mikhael Karlmann Medgyes I—1 sz. Binder Vil-
helrn, takarékpénztári igazgató Medgyes 3 sz. Dr. 
Oskár Lehel, ügyvéd Bukarest 7 sz. Dr. Csáp Miklós, 
ezredorvos Budapest 3 sz. Marosvadnai Glüch Ilona, 
birtokos Alvinez 3 sz. Alsókóröskényi dr. Turóczy 
Károly, megyei tiszti főorvos  Nyitra 2 sz. Özv. Tel-
man Józsefné,  birtokos Maros-Vásárhely 4 sz. Özv. 
Dettres Béniné Major Etelka, magánzó Szeged 2. sz. 
Felméri Lajos, joghallgató Kolozsvár Czigler Róza, 
birtokos Feketehalom, Tevir Dolnert, hivatalnokné 
Gyulafehérvár,  Vilhelm, kereskedő Gyulafehérvár 
1—1 sz. Réz Mihály és neje felügyelő  igazgató 
Nagyvárad 3 sz. Összesen: 342. 

(Folyt kbv) 

F B r d A v f n d é K e k  n é v j e g y z é k e . 
Csik-Tusnádfürdó 

Vischer Konrád, nyűg. százados Tiisnádfürdő 
« személy. Özv. Szüts Mihályné, háztulajdonos Tus-
nádfürdö  3 sz. Özv. Joánovits Rudolfué,  háztulaj-
donos Tusnádfiirdó,  Szakáts Mária, kenyérsütőnó 
Sepsi-Szentgyörgy, Forslag Salamonné, kenyérsütőnó 
Sepsi-Szentgyörgy 4—4 sz. Tóth Lajos, szabómester 
TiiBnádfiirdő  3 sz. Kelemen György, háztulajdonos 
Tiisnádfürdő  3 sz. Kristó Ferenez, vendéglős és 

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 LAPTULAJDO NOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 2080—1895. 

Borszéken egy emeletes villa, 
bútorzattal, istálló és kerttel 1895 . 
nufc.  4 . d é l e l ő t t a fürdőbiztosi  iro-
dában önkénytes árverésen elada-
t i k . Árverési feltételek  ugyanott megtekint-
hetők. | _ 2 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a vár-
hegyi Muszka Demeter (Demeteré) végrehajl sió-
nak odavaló Muldován Nikuláj végrehajtást szenvedő 
elleni 100 frt  tökekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő Remete és Ditró községek határán fekvő  a 
ditrói 1313. sz. tjkvben foglalt  32464. 32465. 
brsz. a. 2 frt,  az 1959. sz. tjkvben foglalt  2099 i. 
hrsz. a. 8 frt,  21004/2. hrsz. a. 4 frt,  a 268*. 
sz. tjkvben foglalt  13757—13760. hrsz. a. 92 Irt. 
a 2689. sz. tjkvben foglalt  13769-13770. Iirsx. 
a, 99 frt.  a 3900. az. tjkvben foglalt  18389. hrs/. 
a. 1 frt,  21313. hrsz. a. 12 frt,  24354. hrsz. 
4 frt,  a remetei 1624. sz. tjkvben foglalt  13332— 
13334. hrsz. a. -20 fit  50 kr, 16350— 1535a. 
brsz. a. 23 fit,  17083 — 17086. hrsz. a. 38 fn 
17727. hrsz. a. 4 fi  t, 18271. hrsz. a. 2 frt,  20244-
2024G. brsz. a. 128 frt,  becsértékii egész ingat-
lanokra és a 2054. sz. tjkvben foglalt  13939 
13962. 13973. 13984. brsz. a. ingatlanból Mol<l<>-
ván Nikulájt illető '/in részre 38 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverezést el-
rendelte, és hogy a fennel-o  megjelölt ingatlanuk 
az 1895. evi augusztus hó 9-ik napján delelötti 9 
Arakor Várhegy község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-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 
kijelfilt  óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

KeltGyergyó Szentmíklóson, 1895. évi április 
hó 26-ik napján. Páll Venczel, 

kir. aljliirii. 
Sz. 2026 -1895. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1895 a laptnlajdonos és kiadó Qyörgyjakah  Márton könyvnyomdájában. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyprgyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré tes/.i, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehaj tatónak gyergyó-zse-
dánpataki Altér Haim és ifjú  Altér József  végre-
hajtást szenvedők elleni 132 frt  tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén fekvő  Gyergyó-Békás község hatá-
rán fekvő,  a gyergyószentmiklósi 2800. sz. tkvben 
foglalt  23747., 23748, 23757., 23825. hrsz. a. in-
gatlanra 195 frt,  a 2382)/,. hrsz. a. ingatlanra 
52 frt,  a 2804. sz. tjkvben foglalt  23756. hrsz. a. 
ingatlan tértalajdon jogára 12 frt,  23758., 23759. 
hrsz. a. ingatlan tértalajdonjogára 21 írt, a 
2806. sz. tjkvben foglalt  23761. hrsz. a. ingntlan 
tértalajdonjogára 2 frt,  a 2816. sz. tjkvben fog-
lalt 23773. hrs'/. a. ingatlan tértulajdonjogára 4 
frt,  a 2815. sz. tjkvben foglalt  23772. hrsz. a. 
ingatlan tértulajdonjogára 3 frt,  23775/2. hrsz. a. 
ingatlan téi tulajdonjogára 1 frt,  a 2817. sz. tjkv-
ben foglalt  23774. hrsz. a. ingatlan tértulajdonjo-
gára 5 frt,  23776. hrsz. a. ingatlan téitulajdoni<>-
gára 5 frt,  a 2818. sz. tjkvben foglalt  23775/1. 
hrsz. a. ingatlan tértulajdonjogára 19 frt,  a 2819. 
sz. tjkvben foglalt  23777. hrsz. a. ingatlan tér-
tulajdonjogára 5 frt,  a 2820. sz. tjkvben foglalt 
23778. hrsz. a. ingatlan tértulajdonjogára 10 frt. 
a 2821. sz. tjkvben foglalt  237791. hrsz. a. ingat-
lan tértulajdonjogára 11 frt,  a 2822. sz. tjkvben 
foglalt  23779/2. hrsz. a. ingatlan tél-tulajdonjogára 
4 frt,  a 2832. sz. tjkvben foglalt  23791,2. hrs/ 
a. ingatlan épülettulajdon és térhaszonélvezeti jo-
gára 6 frt,  a 23794/1., 23794/2 , 23794/3. hrsz 
a. ingatlan épülettulajdon és térhaszonélvezeti jo-
gára 18 frt,  a 2835. sz. tjkvben foglalt  23797 1 
23797/2. hrsz. a. ingatlan tértalajdonjogára H> 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban a/ 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
igatlanok az 1895. évi szeptember hó 4-ik napján 
délelőtt 9 érakor Gyergyó-Békás községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy a/ 
1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammá 
számított ós az 1881. évi november hó 1-áo 333:!. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1681 : LX. t. cz. 170. §-» 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlege* 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Gyergyószentraiklóson, 1895. évi május bő 

28 ik napján. Páll Venozel, 
kir. tljbiró. 



Melléklet a „Csiki Lapok" julius 17-ik 29-iki számához. 
A kereskedelemügyi m. kir. Miniszter, 

•j 1̂ 01(1 számhoz. 
Th9K 

Versenytárgyalási  hirdetmény. 
A caikvarmegye területén átvonuló hój-

jjslalva-csikgyiinesi állami közút 133.u— 
"l;;.">.,. kin. szakaszán építendő 128. sz. vas-
• ,;,[ aK'pitinényének, valamint a hidépitésHel 
U;i[)csolatc>8 meder és utaztibályo/ási munkák 
i>i/.tositáaa végett í. évi jllÜUS hó 27-Ó1I 
,1,'li 12 órakor a csikvárniegyei államépité-
s..fti  hivatalnál és a kereskedelemügyi minisz-
tt iiiiiii I 13. szakosztályánál (Budapest, Al-
l,rccht-ut I. az ) zárt ajánlati versenytár-
..válás fog  tartatni. 

A 9í)7D frt  (54 kr öaazeg erejéig enge-
.l.lvezelt költség után azámitandó 5 "/'„-nyi 
|)ánal|K'nzzel ellátott zárt ajánlatok a kitil-
z,,tr időpontig a nevezett államépitéazeti hi-
v,-Mainál s a kereskedelemügyi minisztérium 
s. ^c'dliivatali igazgatóságánál nyújtandók be. 

A szóban forgó  építkezésekre vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a 
nevezett államépitészeti hivatalnál a rendes 
hivatalos órákban napo ikint megtekinthetők 

Kereskedelemügyi m. k. miniazterium. 
A gyergyói járáa főszolgabírójától. 

S/. 3770—1895. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gjergyó-Ujfalu  és Csomafalva  csupor 

tusilott községekből alakult f)8G4 lelket 
számláló körben a körjegyzői állás lemon 
dás folytán  üresedésbe jővén, annak betöl-
tésére ezennel pályázatot nyitok. 

A körjegyző székhelye (iyergyó-Ujfalu, 
javadalmazása a két község pénztárából 
havi előleges részletekben fizetendő  évi 500 
Irt, Ii0 frt  lakbér és a magán munkálatokért 
s/.aliályrendelelileg megállapított dijak. 

felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-
rz. G. §-ban megjelölt jegyzői oklevél, szü-
letési és honossági, valamint eddigi szolgá-
latukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványaikat  hozzám 18í)5. «V tltlg. 
31-ig bezárólag adják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. jul. 8-án. 
Nagy Tamás, 

1—3 főszolgabíró. 

Sz. 279—95. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye, mint niagánerdőbirtokos 

erdőségeinél, lakhelylyel Zsedánpatakon. 
rendszeresített s évi 220 írt fizetéssel,  sza-
bad lakással és kerttel javadalmazolt fö'er-
dőőri állás betöltendő lévén, felhívom  mind-
azokat, kik azt elnyerni óhajtják, hogy ma-
gyar honpolgárságukat, az erdőőri szakvizs-
ga letételét, erkölcsi magaviseletüket s a 
magyar nyelvnek birását igazoló bizonyít-
ványokkal felszerelt  és sajátkezüleg irt pá-
lyázati kérésüket, 1895. augusztus 15-ig 
terjedő záros határidő alatt, alattirt igaz-
gatósághoz adják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. julius 7. 
Csikmegye havasi javak igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
1—3 igazgató. 

81Í, 182?. hrsz. alatti belső a rajta lévő 
két ház és melléképületekkel 1200 frt  ki-
kiáltási áron külön-külön. 

Árverezni szándékozó köteles 10°, 0 bá-
natpénzt az árverés megkezdése előtt betenni, 
írásbeli és bánatpénzzel ellátott zárt aján-
latok is elfogadtatnak. 

Egyéb leltételek a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

A járási főszolgabíró. 
Gy.-Tölgyesen. 1895. junius 21-én. 

Lázár János, 
3-:> fi'íszolgaliirö. 
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A nyári idényre bátor vagyok a legújabb selyem, 
gyapjú, batiszt, szatin, voáll, cretton, ripsz és 
pikét mosó szöveteket és ezekhez való díszítéseket, 
ugy mint fehér,  créme és a legújabb bőrszínű csip-
kéket és csipke-gallérokat tetemes olcsó árba ajánlani. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását  kéri 
szolgálatkész tisztelettel 
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iránt érdeklődő közönségnek ezennel van szerencséin b. tiuloi 
hogy Szent-Mihály-Ajnádon tekintetes GyöríTy Ignácz ur házában 
folyó  hó i-én első rendű 

Szállodát és Vendéglőt 
nyitottam. Vezetek Ízléses magyar konyhát. Krdélyi és külföldi  borok, va-
lamint jó minőségű SÖrÖk ugy nagyban, miut kicsiny hon nálam kaphatók. 

Kgyszersmind bátorkodom a t. vállaikfizó  urak bef-ses  figyelmébe 
ajánlani, hogy udvaromon 30 pár 10 részéiv istálló-helyiséggél, "gy, 
azoknak ellátására szükséges takannánynyal állandóan rendelkezem. | 

Becses pártfogásukat  kérve maradok il'ő lisztehttel | 
1 - 3 WINKLER MIKLÓS, vendéglős. f 
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Sz. 2002 — 1H95. 
Árverési hirdetmény. 

Gy.-Tölgyesen elhalt Musulin János 
kiskorú árvái és özv. Musulin Jánosné tu-
lajdonát képező alább megjelölt ingatlanai 
az 1895. évi julius lió 23-án d. o. 10 
ör&kor alattirt főszolgabírói  hivatalnál tar-
tandó árverésen örökáron el fognak  adatni 
és pedig: 1) az alsótölgyesi 17. és 256. sz. 
tjkvben A f  V, 7\ 8\ 8", hrsz. alatti ingat-
lan 600 frt;  2) az alsótölgyesi f>6.  szánni 
tjkvben 128-, 129, 162';4, 14G'. 146", V , 
1 2. hrsz. a. ingatlan belső rajta lévő kő-
ház és melléképületekkel 6500 frt,  3) alsó-
tölgyesi 83. sz. tjkvben 180, 181', 18t\ 

Az 1896-iki ezredéves országos kiállítási igazgatóság pártfogása  alatt *) lévő 

„MENTOR" Ellátási-Vállalat *l K pártfogást 
Dániel Ernő ./iiasy. kir. 
ki-iT̂ k. min. urO nanyiin-l-
tó>á»a -l.')l:' !»•">. s/.. luiratá-

; lian liiztoiitolla. 

Klszállá"i)l:l< saját ttj 
s».il!»lulyuinkcn. Étkezés a 
IVivárus Os a kiállítás cl<ikv 

lőlili éitcrtnuiliri). | 
Budapest, Kerepesi-ut 22. s.\ 

az ezrclrvo.s ni-szán"* kiállítást láloj;at"k számára ki-
liorsájl 42 frt  ('it. lilicn 1 Irt Jioli, -I írt ki 

havi licfi/.oti'S  nicücHt 

„ E l l á t á s i k ö n y v e c s k é k e t " 
melyek a kiállítás egész laitHina alatt 7 napra szólú 

• szo"ba-t étkezés • közlekedés-, kiállítás- és szórakoztatási-szelvényeket, • 
1 kiállítási tombolajagyet, vi'iţiil egy 2000 koronás bale.fat  bizíositási bnrezát lartalinaznak. 

Kjţy ii vru kiinyvivakV-t. (2 szotm.-Iv'is liasználliat 4-4 na|.ia, In ti l't :.«i krral pótolva leszi. — Kiöli 
zcti'1 >l'l((.'t rsaiiis kiM-lútoll s/.áiulian iaz ulsú'részlet beküldése mellen már mnsi «UugaUiiak, valaminl IiüvcMi felvi-
lágosítással szolgálnak: 

A Budapest-Erzsébetvárosi bank. ME" A „Mentor" Ellátási vállalat. 
Dr Morzsányi Károly, Ehrlich G. Gusztáv, 

iimísb.v. mim i. rliM'.k. W* <« «•"•' •••»>•"> 
Hegedűs Dániel, Takács Zsigmond. Stadler Károly, 

Róisa Lajos, 1*1/. Lii:. Iiá/.-1*1. t;ii- ki>/|>. r..r.-iii 
P r o s p e c f a s t  I s i v á m a t r a i n g y e n é 3 b é r m e n t v e . 
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nCHLICK -féle vasöntöde és gépgyár 
írsz v (Miy tá rsaság 

B I I I> 1 I ' U N T E Sl . 

Gyár és irodák 
külső váczi-ut 29—35. 

Városi iroda és raktár 
Podmaniczky-utcza 14. 

« « / . - én j á r g á n y c » é | » l ő K é í t * i i l e U ' k , 

számos első díjjal kitűnt. SCHLlCK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 
m é l y í t ő é s e e r T r e t e n a . e s a c z é l - e l s é k . 

eredeti SCHLICK- és VIDATS-féle 

egy vasú ekék, talaj mi velő eszközök 
valamint 

r 

Schlick-féle  szab. „ H A L A D A S " sorbavetö-gépek. 
Takarmánykéazitö gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
ilconciuii gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
és marokrakó arató-gépek, ós fükassáló-gépek,  szál-

lítható mezei vasutak stb. 
ElönySa flzettal  feltételek.  LegjntinyosaVb irak 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 4—12 



Julius 17. C S Í K I L A P O K 29. szám. 

A gyergyószentmiklósi „Hitelintézet-Részvénytársaság" 
IHérleg-száinla az 1 8 9 5 . év l - s« feléről. 

TABTOZIK. 
KÖVETEL. 

1 
2 
3 
4 
5 

Készpénzmaradvány 1895. jun. 30-án 
Váltókban 
Bankmellékhelyi benyújtásokban 
Kötelezvényekben . . . . 
Értékpapírokban, és pedig: 10 drb 

osztr. magy. bank részvényben és 
35.000 névértékű 4°/o m korona 
járadékban 

Bizományi értékpapírok 22.600 név-
értékű 4°/o m. korona járadékban . 

Folyó számla követelésekben 

Oastr. ért. 
forint 

9936 
337937 

69662 
116169 

26528 

10000 
56000 

kr 

77 
49 

80 

56 

626234 62 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Osztr. ért. 
forint kr 

Alaptőke és pedig 600 drb törzsrész-
vény és 600 drb elsőbbségi rész-
vény után 120000 

Tartalékalap az előbbi évről 8146 83 
„ kamatai 244*41 

1895. év I félévi 
gyarapodás. . . . 3517 02 i 11908 

Visszleszámitolt váltó tartozás j 257239 
Bankmellékhelyi benyújtásokért . 69662 

„ „ Bzámla áthozatalért . ; 24235 
Takarékbetétek és tőkésített kamataiért ; 1268(56 
Bizományi értékpapírokért. íj 10000 
Kórház-alap és kamataiért ) 322 
I. félévi  osztalékért 1895-re . . i| 6000 

26 
28 

37 
95 

V 6 

626234 62 

Szentpéteri János, s. k. 
v.-igazgató. 

Cziffra  Mihály, s. k. 
ig tag. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. junius hó 30-án. 

Krisztán Antal, s. k. 
pénztárnok. 

Vákár Lukács, s. k. 
ig. tag. 

Blága Imre, s. k. 
igazgató. 

Jakabfy  B. Miklós, s. k. 
ig- tag. 

Ezen forgalmi-,  nyereség-veszteség és vagyon-mérleg számlákat <i fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben helyi-
nek találtuk. 

Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. 
f.  b! elnök. 

*) Felszerelés teljesen leirva. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. julius hó 4-én. 

Jakabfy  Ignácz, s. k. 
fii.  tag. 

Vákár László, s. k. 
fb.  tag. 

1— 
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A „Ditrói takarékpénztár-részvénytársaság" folyó  év első félévi 
E e a d e s H Z o z g y ü l é s é t 

f.  hó 21-én, vasárnap délután 3 órakor Ditróban, a takarékpénztár helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

A tanácskozás tárgyai : 
1. Igazgatósági jelentés az 1895-ik év első télévi iizlet 

eredményéről. 
2. Felügyelő-bizottsági jelentés. 

Gyergyó-Ditró, 1895. julius hó 3-án. 

TARTOZIK (Vagyon.) 

3. A beterjesztett záró számadások felülvizsgálása  és a fel-
mentvény megadása. 

4. Indítványok. 
4 z i g a z g a t ó n á l ; . 

Vagyon-Mérleg-számla. 
1895. junius hó 30-án. (Teher) KÖVETEL. 

Főkönyv |l 
lapja j Forint j kr Főkönyv 

lapja 

Részvény alaptőke . 
Tartalékalap kamataival 
Takarékbetétek és tőkésített kamatok 

100 könyvecskében 
Fel vett kölcsöntőke 
A félévi  forgalom  tiszta jövedelme . 

Forint kr 

27 ; Leszámítolt váltókban 
28 ]: „ kötvényekben 
31 | Pénztári maradvány 

64679 
96364 

1890 
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Gyergyó-Ditró, 1895. junius hó 30-án. 

Dobribán Gergely, s. k. Blága Imre, s. k. Cziffra  Mihály s k. 
— , . P é ° l t 4 r 0 S - igazgató. 

Vákár Lukacs, s. k. Veress Sándor, s. k. Jakab Péter, s. k. Cziffra  Mihály, * 
I g U g - * * * '8- tag. i g . t a g . 

Ezen forgalmi  kimutatás, nyereség- és veszteség, valamint vagyon mérlegszámla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel összehasonlit.,-
ván, mindenben megegyezőnek találtattak. 

G y e r g y ó - D i t r ó b a n , 1895. julius hó 3-án. 

Mélik Bogdán, s k. 
fl>.  tag. 

Dr. Szentpéteri Kristóf,  B. k. 
fb.  elnök. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptnlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton kflnyvnyomdAjáh*, 

Száva István, s. k. 
fb.  tag 


