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Györgyjakab Márton 
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' hovii 

a lap szellemi > eszét illető 
közlemények, 

előfizetőd  pénzek 6« hlr-
petjea ek küliendik. 
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F f i l h l v á s  e l ő f i z e t é s r e . 

A .CSIKI LAPOK" VIII. évfolya-nának 
julius—október havi 3-ik negyedére uj elő-
(ízetést nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

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

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

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
ralékban vannak, liogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjnkal) Márton, Gyergyó-Szentmíkló-
soii Kricsa IVtcr ur. 

Csik-Szereda, 189G. julius hó. 
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szerkeszt/tje és kiadója. 

A mezőgazdasági termékek és czikkek 
hamisításának tilalma. 

A magyar törvényhozás által a nmlt 
évben alkotott és legfelsőbb  szentesítést, nyert 
XLVI. törv -czikk, mely a jelentékenyebb 
mezőgazdasági termények és termékek, va-
lamint a mezőgazdaságra fontos  czikkek köz 
forgalmának  hatósági ellenőr/As alá helye-
zését s azok hamisításának különleges tör-
vényes intézkedésekkel való megtorlását a 
mezőgazdasági termelés, a kereskedelem és 
a fogyasztó  közönség érdekeinek együttes 
védelmét czélozza, a közelebbi napokban lé-
pett életbe, melynek végrehajtását egy 36 
szakaszból álló utasítás kíséretében rendelte 
el a földniivelési  miniszter. 

A törvényhozásnak egy igazán hézagot 
pótló intézkedéseivel találkozunk ezen tör-
vényben, melyek leginkább hivatva vannak 
egyfelől  a fogyasztó  közönség érdekeit meg 
védelmezni, másfelől  összetételüknél fogva 

az emberi egészségre veszélyes és káros ha-
tást előidéző hamisitott czikkek forgalomba 
hozatalát megakadályozni, csak attól tartunk, 
liogy ez is, mint sok más fontos  törvényünk, 
írott malaszt marad, s végrehajtásában nem 
érvényesülnek azon elvek, melyek a tör-
vényhozás intencziójának s a közkívánatom-
nak megfelelhetnének. 

A többek között csak a hamisborok 
gyártását s forgalomba  hozataluk megaka-
dályozását elrendelő törvényre hivatkozha-
tunk, a mely igazán hivatva lett volna az 
emberi egészségre káros hatással biró koty-
valékoknak a közforgalomból  való kitiltására; 
de fájdalom  két év -̂ ta seninii jelével nem 

i találkoztunk annak, liogy a törvényben élőért, 
hatályos intézkedések végrehajtása az arra 
hivatott közegek által még csak meg is ki-
séreltetett volna. Nem kér igazolást senki a 
borárustól, regálébérlőtől a bor származásá-
ról, fajáról  s annak termelési helyéről bár-
mily gyanusnal* látszik is az, s igy minden 
a régi kerékvágásban mozog, és a törvény 
csak holt belii marad. 

Egyéb iránt, ha egyes törvények vég-
rehajtása körül mulasztást látunk, azon sincs 
mit csodálkozni. — A folyton  szaporodó 
törvények és vármegyei szabályrendele-
tek annyi teendőt halmaznak kü'önösen 
a közigazgatási tisztviselőkre és községi hi-
vatalos közegekre, hogy a jeleni létszám 
mellett részükről minden irányba kiterjedő 
hatályos intézkedéseket alig várhatunk. Ha 
egyéb nem volna, maga az uj mezőrendőri 
törvény igen sok oldalú intézkedéseinek vég 
rehajtása és ellenőrzése is elég gondot okozna. 

A mezőgazdasági termények és czikkek 
hamisításának megakadályozásáról szóló tör-
vény, mely jelen czikkünk tu!aj<M>képeni 
tárgyát képezi, ismét a rendőrhatóságokat, 
s igy a közigazgatási tisztviselőket terheli 
felelősséggel  a végrehajtást illetőleg. 

Ezen törvény a rendőri felügyeletet  és 
a hamisítás megakadályozását a következő 
termékekre és czikkekre rendeli el u. m : 
1. a tej és tejszínre, a vajra és a sűrített 
tejre, ti íróra és sajtra; 2. az állati és nö-

Elöflsetósi  ár : 
P.iréai évre 4 frt. 
(Külföldre)  8 frt. 

Félévre . 2 frt. 
Xepyedévre . . 1 frt. 

Egyes lap Ara 10 kr. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóklttD száiniltain&k. 
Bélj eg(li|ért külön mindeu 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri orikkek 
soronként 10 krért közöl-

tetnek. 
& » 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Furcsa asszony. 

Irta: Verner Jenő. 
A vonat egyhangú zakatolásával haladt az 

állomásra. Az utasok nagy r&szét elnyomta az ál-
matlanság szendere, lepihentek, oda, a hová le-
hetett. Többen fennvirrasztottak,  s beszéllek min-
denről, időről, lányról, néppártról össze-vissza. 

Én egy sarokban valami nj novellát olvas-
tam. Ha beleuntam, letettem, aztán hallgattam a 
kissé bosszantó, ingerlő, egyhangú horkolásokat. 
Egy állomáson beszállott egy ötven évesnek látszó, 
borotvált arczu nr. Mellém telepedett. Az utasok-
nál megvan az a különben illetlen szokás, hogy 
kérdezősködnek, ki hová utazik. Én is illetlenül 
kezdtem. 

Hová méltóztatik ntazni ? 
Én, uram? 
Igen. 
Utazom, de magam sem tudom hová. 
Nekem ngy tetszik, mintha e kijelentésben 

valami szomorú volna. Olyan nagy boldogtalan-
ságról beszélnek a szemek, hogy az ismeretlen 
utast megsajnáltam. Kérdeztem tovább, bár nem 
tndtam, czélhoz vezetnek -e kérdéseim, megtudom-é I 
tőle titkát? 

Ugyebár unatkozik otthon? 
Fürdőre megy, a hol ilyenkor olyan szép az 

•Met. Szép vidék, kpllemes levegő, jó czigány, naiv 
asszony tudja ilyenkor az embert feléleszteni.  A 
sok fürdőből  azt sem tudja az ember, melyiket 
válassza ; bizonnyára uraságod is azért nem hatá-
rozott abban, hogy hová is kellene menni. 

Határoztam már és fáj  nekem, hogy hatá-
roztam, hogy határoznom kellett. 

Nem értem ? 
Meg fog  érteni. Ön fiatal  ember, én sem 

vagyok öreg, de az asszony és a csapások tettek 
ilyen öreg arezunak. Mindenesetre korosabb va-
gyok mint ön, több a tapasztalatom, lehet, hogy 
e beszéd, melyet most elmondok, hatással lesz 
önre, s hasznát veszi. 

Megköszöntem szívességét. 
Ne köszönje. Nincs abban köszönet. 
Ezelőtt tizenöt évvel roppant kedvezett a 

szerencse. Itt a vidéken előkelő állásom volt. Mint 
fiatal  ember megfordultam  a társaságokban, s egy 
helyen megismertem egy kedves arczu lányt. Hogy 
-elől kezdjem, haja fekete  volt, mely rendesen illett 
fejére,  göndör fürtjei  fehér  nyakára. Eper ajka 
minduntalan mosolyra nyilt, mely biztatott, elko-
moritott engemet. Vére olyan volt, mint a mi a 
.fiatal  embereknek tetszik : tüzes; fekete  szemében 
valami csodás sugár ragyogott, mely megvilágította 

vényi zsírok, zsiradékok és olajnemttekre; 
3. a gabona- és lisztnemüekre, melyekhez 
tartoznak az országban a mezőgazdasági 
tcrmolcs tárgyát képező gabonafélék,  illetve 
ezek őrleményei, a különböző lisztek és liszt-
félék  : továbbá lisztből készült tésztanemUek : 
kenyérfélék,  szárított, vagy más módon kon-
zervált tészták; 4. méz; 5. paprika; 6. 
gazdasági, erdészeti, kertészeti vető- és fű-
magvak ; 7, abraktakarmány, (pld. zab, ta-
karmány-árpa, tengeri), takarmány-lisztek, 
dara, malom- és gyári melléktermények 
(pld. korpa, olajpogácsa, szárított moslék, 
szárított répaszeletek, maláta csira stb); 8. 
trágyanemüek : az iparszerilen előállított vagy 
kezelt és a kereskedelmi forgalom  tárgyát 
képező állati-, növényi- és ásvány-tárgyak, 
illetve trágyaszerek. 

Ezen termékeknek nemcsak hamisitott 
alakbani forgalombahozását  tiltja a törvény, 
hanem ha nem hamisitották is, nem engedi 
meg oly elnevezés alatt és oly megjelöléssel 
árulni, illetve forgalomba  hozni, mely azokat 
természetük és származásuk szerint valóság-
gal meg nem illeti. 

Ai n.nlitett termékek és czikkek hami-
sítása alatt a törvény azoknak minden után-
zását, vagy olynemü megváltoztatását érti, 
mely a fogyasztóközönséget,  vagy a vevőt 
a termény, termék vagy czikk eredete, ösz-
szetétele, vagy minősége tekintetében téve-
désbe ejteni alkalmas, s részletesen megha-
tározza a minőséget, a fajsúlyt  stb., mely-
lyel az illető termény vagy czikkeknek bír-
nia kell. 

Az ellenőrzésre illetékes hatóságokul 
megjelöli: a) a székes fővárosban  a kerületi 
elöljárókat; b) törvényhatósági joggal biró 
és rendezett tanácsú városokban a rendőr-
kapitányt, vagy az utóbbiakban a tanács 
által e részben megbízott tisztviselőt; c) 
nagy és kis községekben a főszolgabirót, 
kik kötelesek folytonosan  felügyelni  arra, 
hogy a felsorolt  termények, termékek és 
czikkek csakis a törvényben és utasításban 
megszabott módon és minőségben, illetve 
hamisítatlanul hozassanak forgalomba,  kik-

szivem világát. Egy szavában benne volt egy túl-
világi élet boldogsága, s higyje el nram, akkoriban 
egy szaváéit odaadtam volna az eget, s minden 
menyországot. 

A szeretet mindig szeretetet vouz, ezt ngy 
hittem. Hittem, hogy ő is szeret. Tudja, bátor, 
vagyok, s bátorságommal, állásommal rövid idő 
alatt czélomhoz értem; megkaptam a leányt fele-
ségül. 

Hiányos állítás a poéták dala a házas élet-, 
ről. Nem tudják igazán leirni. Lehet, hogy érezni 
tudják, én is ugy voltam. 

Éreztem, hogy boldog vagyok, éreztem, hogy 
a házas élét, melyben a férfi  szelleme együtt ha-
lad a nőével, nem cserélhető fel  semmivel a vi-
lágon. Ha lefesteni  tudnám azt az életet, akkor 
fogaima  lehetne boldogságomról. 

Volt feleségem,  a ki akaratomat respektálta 
és édes megelégedéssel fogadta  parancsomat. Én 
megtettem neki mindent, szóval mi éltünk egy-
másért. 

Di nézze csak fiatal  ember, szólt az isme-
retlen útitárs, odakünn hogy esik az eső. Az 
imént ínég szép volt az idő, most kanyargó port 
vert fel  a szél, zivatar lesz, tönkre teszi a pom-
pázó virágokat. Erről jut eszembe, hogy ilyen 
volt az én életem is. Boldog voltam. Éltem fo-
lyását egy zivatar zazta szét. (Hyan zivatar volt 
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nek jogukban áll azokon a helyeken, hol 
az illető termények, termékek és czikkek 
•agy előállíttatnak a szokásos üzleti órák-
ban, vagy abban az időben, mikor e helyi-
ségek a forgalom  számára nyitva állanak, 
azok lelett szemlét tartani. 

Nem akarunk a törvény és utasítás to-
vábbi ismertetésébe bocsátkozni, mely a czélt 
vizsgáló állomások felállításával  akarja meg-
közelíteni, csak annyit akarunk még ki-
emelni, hogy annak gyakorlati megoldása 
és helyes ellenőrzése nem csak a felsorolt 
hatósági közegeknek egyéb teendőkkel való 
túlságos elfoglaltsága  miatt válik illuzoriussá, 
hanem azért is, mert különösen az egyesek 
által kttlönböző házaknál kézből eladandó: 
tej, vnj, turó, méz stb. czikkeket hatósági-
lag ellenőrizni teljes lehetetlen, s a hatályos 
ellenőr/és csak ott gyakorolható, hol azok 
nagyobb kereskedesekből üzletszerüleg árui-
tatnak ki. 

Végül megemlítjük, hogy a törvény a 
jelzett czikkek hamisítását kihágásnak minő-
bili, s minden egyes esetben, a mennyiben 
a cselekmény súlyosabb büntetés alá nem 
esik büntetésül 2 hónapig terjedhető elzá-
rást és 600 koronáig terjedhető pénzbünte-
tést állapit meg, minek elbírálására első fok-
ban az elől említett hatóságok, másod fok-
ban a közigazgatási bizottság, harmad fok-
ban pedig a földmivelési  miniszter illetékes. 

S. 

Z á a s l ó a s e n l e l é a i ü n u e p é l y C a l k -
D z f r r d á b a u . 

A csíkszeredai ipartestület igeo szép és si-
került ünnepélyt tartott folyó  hó 5-án a millen-
nium emlékére készíttetett testületi diszes zászló 
felszentelése  alkalmával. A háromszínű zászló 
egyik oldalát Magyarország összesíteti czimere, 
a másik oldalát az ipari eszközök különböző jel-
vénye díszítette, s egyik szalagján ezeu felirat: 
„A munka nemesit," — a másik nemzeti szinü 
nehéz selyem szallagján Csedő Istvánná és dr. 
Csiky Józse/né zászlóanyák • nevével ellátott em-
lék-felirat  díszelgett. 

Az ipartestület tagjai csaknem Mjes szám-
ban, továbbá a helybeli intelligens közönség közül 
igen sokan, valamint a hatóság fejei  és tagjai 
élükön a vármegye főispánjával  vettek részt a 
szép ünnepélyből, a gyergyói ipartestületek pedig 
küldöttség által képviseltették magukat. 

A közönség délelölt 8 órakor kezde.U gyüle-
kezni a városház tanácskozási nagytermébe, s 9 
óráig, — mikorra a zászlóanyák is megérkeztek — 
zsnfol&sig  teli a tágas helyiség. Innen fél  10 óra-
kor indult a menet a templomba az uj zászló 
alatt és a Hákóczy-indnló hangjai mellett, minek 
fényét  emelte a menet elölt haladó 10 iparos le-
ány díszes magyar öltözetben. 

ez, melyet idő nem gyógyított meg soha, s nem is 
gyógyít meg itt az életben. Az fáj  nekem, hogy 
boldogságomból csak egy felvonást  játszottam, az 
ifjú  korét, a második felvonást  kifütyülte  egy 
csábító, a harmadikat pedig lelkem vihara teszi 
tönkre. Ugy történt, hogy a városba gazdag kül-
földi  ntazók érkeztek. Volt köztük e g y franczia,  a 
kit nőm megszeretett és a ki nőm megszöktette 
Menekülnöm kellett a városból, mert a közönság 
élesen bírálta meg azt, a kit én szerettem, aztán 
meg én nem is ludtam elfeledni. 

Elképzelheti, mit éreztem én akkor. 
Többször irtam neki, ö hallgatag volt. Már 

már feledni  kezdtem öt, midőn most egy hazai 
lap rövid híreiben azt olvadtam, hogy „őm és le-
ányom, ki most 18 éves, a nyomorral küzdenek, 
mert szélhámos urát sikkasztásért becsukták és 
hogy ez az asszony Magyarország felé  menekült, 
mint a ki részt vett a sikkasztásban 

A*U.iszei„ megtalálom őket, vénségemre 
megbocsájtok neki. 

™ n d t » «1- A beszéd kisé meghatott. A leg-
közelebb, állomásnál kiszálltam, 6 tovább ment. 
„, . e l g o n ű , , l k ü z « » " ' . váljon milyen lesz 
H 8 é v

L
e s '^"y- ">o,Mlják : HZ  alma nem messze esik a fájától." 

Isteni tisztelet után Domokos János plébános 
ur a templomban az nj zászlót megáldotta, föl-
szentelte, s a zászlóanyákkal együtt az első szö-
geket annak nyelébe beverte. Innen a közönség 
ugyanazon rendben a fazekas-piaeztéren  felállított, 
s nemzeti zászlókkal ellátott lombsátorhoz vonult, 
melynek teriméjét a testület tagjai, zászlóanyák, 
H a hatóságok fejei  elfoglalván,  mindenek előtt 
Honisch fényképész  igyekezett a jelenetet egy 
rögtönzött felvétellel  megörökíteni, a mi a közön-
ség sürgés-forgása  miatt nem kis nehézséggel járt. 

Ennek megtörténtével a szögbeverés nyert 
folytatást,  melyet a vármegye főispánja  igen szép 
és kitörő éljenzéssel fogadott  beszéddel kezdett 
meg. Beszédében „a munka nemesit" feliratból  in-
dult ki. s a háromszínű nemzeti zászló alatt, mely 
az összetartozandóságnak symbolumául kell hogy 
szolgáljon, munkára és szorgalomra buzdította az 
iparosokat, biztosítván arról, hogy törekvésükben 
a kereskedelmi kormány részéről — melynek ne-
vében az első szöget beveri, — mindig készséges 
támogatásra találnak. 

Szögeket vertek be továbbá: Becze Antal 
alispán ,az iparszabadság és a munka szolidsá-
gáért" jelszó alatt, — a törvényhatósági tisztikar 
nevében Gyárfás  László törvsz. elnök a törvény-
szék, — Bárt ha Ignácz kir, ügyész a maga, — 
Kőváry László erdőmester az erdőhivatal, — 
Szász Lajos pénztárnok az adóhivatal, — Gecző 
Héla alj.-biró a járásbíróság, — Fejér Sándor fő-
szolgabíró a szolgabiróság, — Papp Domokos kir. 
mérnök az építészeti hivatal, — Stadler honvéd-
százados a honvédség és C'sedö István polgár-
mester a város és tanács nevében; továbbá Dar-
vas Béla a testületi betegsegélyző pénztár, — 
Helvig János az ipartestületi számvevő-biz. nevében, 
A véd Joákim a gyergyói ipartestület, Barta József 
a szépvizi iparosok nevében, különböző jelmondatok 
mellett. 

K/után Madár Mihály ipavteslületi tag tar-
tott zajos helyesléssel kisért alkalmi beszédet, s 
az ünnepélyt a szabadban az iparos ifjúság  a 
„Szózat" praecziz eléneklésével zárta be. 

Ekkor a közönság egyrésze szétoszlott, az 
ipartestület pedig díszközgyűlésének megtartása 
végett a városháza tanácstermébe vonult, hol Ta-
más József  ipartestöleti elnök a tagokai üdvö-
zölve, a gyűlést megnyitolta, mire Lakatos Mihály 
ipartestületi tilkár tartott remek beszédet, élénk 
sziliekkel vázolván a hazai ipar fejlődésének  ezer 
év alalti akadályait, s fellendülésének  eszközeit, 
miért zajos ovácziókban részesült. 

A Madár Mihály és titkár által tartolt be-
szédekért Darvas Béla indítványára köszönet sza-
vaztatott, s azokuak megörökítés végett jegyző-
könyvbe iktatása elhatároztatott, s egyúttal ki-
mondotta a testület, hogy a mai nap emlékére 
minden év juliu* 5 én saját pénztárából egy elag-
gott iparosnak segélykép 15 frtot  fizet  ki. 

A közgyűlést a Romfeld-féle  sörcsarnokban 
rendezett közebéd követte, melyen mintegy IGO-an 
vetlek részt, s természetesen annak folyama  alatt 
a szellemes pohárköszöntések sem hiányoztak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adótiszti vizsgatétel. A csíkszeredai 

kir. adóhivataluál egy év óta gyakornoki minőség-
ben alkalmazott Wéger János a napokban tette le 
a pénzügy igazgatóság előtt az adótiszti vizsgát, 
mihez őszinte szívvel gratulálunk. 

— Eljegyzés. A csíkszeredai m. kir. erdő 
hivatal jeles képzettségű és köztiszteletben álló 
egyik gyakornoka, Nyíri Dénes folyó  hó 19-én 
jegyezte el pokakereszturi Székely Margit kis-
asszonyt Székely Endre kászonalcsiki főszolga-
bíró és szentimrei nagybirtokos müveit kedves 
leányát. Szerencse és boldogság kisérje frigyüket! 

— Névváltoztatás. A m. kir. Belügymi-
niszter kászonujfalvi  Todor János és kiskorú gyer-
mekei vezeték nevének „Ujfalnsi"-ra  kért változ-
tatását engedélyezte. 

— Tanfelügyelő  helyettesítés. Lapunk 
mult számában megemlékeztünk Szabó Géza kir. 
tanfelügyelő  szabadságoltatásáról azon hozzáadás-
sal, hogy a távolléte alatt beérkező Ügyek a sza-
badságidő letelte után fognak  elintézést nyerni. 
Ezen hírünket oda igazítjuk ki, hogy a vallás és 
közokt. miniszter által Böjhy Endre árvaszéki elnfik 
lett a szabadtág idő tartamára helyettesítve, s igy 
az Qgyek elintézésében sem fog  szünetelés beállani. 

— A osiki lapok 25. számiban Csedő 
István polgármester nr megjelent nyilatkozatira, 
saját érdekemben szükségesnek tartom kijelenteni, 
hogy igen is való az, hogy a polgármester nr a 
kérdéses pénzt megőrzés végett nekem átadta, a 
mit én, mint olyan ki a „Kossuth gyászt" rendező 
bizottságnak számadó köteles tagja nem voltam, 
— szívességből őriztem is, de azon idő alatt a 
polgármester urat többször felkértem,  hogy az át-
adott pénzt, melyhez semmi közöm nem volt, ve-
gyék át tőlem s midőn ez nem történt meg, a pénzt 
én a polgármester urn ik visszaadtam azon kije-
lentéssel, hogy azt tovább nem őrzöm. Egyébiránt 
helyesebb lenne a f.i'ytonos  megnyilatkozások he-
lyett ezen ügyet énl inileg elintézni azoknak, a 
kik arra erkölcsileg kötelezve vannak. Csik-Sze-
redán, 1896. julius 11. Balázsi Lajos. 

— Az E. M. E. E. csikmegyei tagjai 
figyelmébe.  A hazai magyar közművelődési egy-
letek f.  évi szeptember hó 8-án Budapesten ezred-
éves ünnepi K o n g r e s s z u s t tartanak az „Ün-
nepélyek csarnokában", mit szeptember 7-én az 
E. M. K. E. által által rendezendő ismerkedési 
estély előz meg. Az ünnepi szónoklatokat gróf 
Apponyi Albert, Berzeviczi Albert v. b. t. t. és 
Ugrón Gábor országgyűlési képviselők tartják a 
magyar nemzeti művelődés múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről. A kongesszussal egyidejűleg az E. M. K. E. 
évi közgyűléséi is ugyanazon napon és helyiségben 
tartandja meg, mely nagyszabásúnak ígérkező ün-
nepélyre az E. M. K. E. csikmegyei választmánya 
tagjainak figyelmét  e helyről is felhívja  a lehető 
részvétel tekintetéből, azon megjegyzéssel, hogy a 
kongresszuson való esőt leges megjelenésük legtovább 
e hó végéig a választmányhoz bejelentendő lesz. 

— Szókelyfiuk  elhelyezése iparos pá-
lyára. A marosvásárhelyi kereskedelmi- és ipar 
kamara az ország kii'önböző részeiből jelentkezeti 
magániparosoknál különböző iparágak, nevezetesen : 
sütő, kovács, asztalos, mészáros, csizmadia stb 
mesterség megtanulására mintegy 40 székely fiút 
szándákozott még e hó folyamában  elhelyezni. A 
jelentkező fiuk  remlrltetésük helyére a kamara 
által ingyenesen fognak  elszállittotni s a mellett 
fejenkint  6 frt  utazási költségben részesiltetnek. 
A lanidő az életkoilioz képest 3—4 évben lesz 
megállapítva, mely idő alatt az illető iparos fog 
ellátásukról gottiln>kudni s a szülőktől csak leg-
alább egy rend tisztességes nilia és megfelelő  fehér-
nemű kívántatik. Jelentkezni I. Iiet legtovább e hó 
20-áig a vármegye főispánjánál  a választandó ipar-
ág megnevezésére azon szülőknek, kik már meg-
előzőleg gyermekeik alkalmaztatásáéit folyamod-
lak ; azok pedig, k k még kérvényt be nem nyúj-
tottak, gyermekeik életkorát, erkölcsi magaviseletét 
s tesli épsi^ét elölüntető el.'iljirósági illetve orvosi 
bizonyítvány nyal felszerelendő  folyamodványt  ad-
hatnak be. 

— Válasz. En a „Kossuth-gyászünnopély"-
ból befolyt  pénzeket és gyüjtóiveket Csedő István 
urnák nem mint polgármesternek, hanem inint a 
gyüszünnepélyt rendező bizottság elnökének adtam 
át és számoltam cl annak rendje és módja szerint. 
Továbbá noni megőrzés, lianem további intézkedés 
végett. Ne hívjon hát engem Csedú István ur el-
számolás végett magához, — mert nekem ó velo 
ez ügyben már semmi közöm, — hanem n helyett, 
hogy a pénzt majd Balázsi, majd Dávid uraknuk 
adja át megőrzés végett, — hívjon össze bizott.s.U 
gyűlést, — ez az A kötelessége lett volna, 
elnöknek ezelőtt két évvel, s az máig is; » 
aztán én is meg fogok  jelenni, hogy köszönetet 
szavazzak az elnök urnák ez ügybeni irántam ta-
núsított szíves jó indulatáért. — Csik-Szeiedn, 
1806. julius 14. M o 1 n á r Ákos. 

— Számadás. A zsögödi fürdőn  f.  évi julius 
hó 9-én rendezett jótékonyczélu előadás bevétele 
összesen 36 frt  55 kr, kiadása 10 frt  41 kr s igy 
a tiszta jövedelem 26 frt  és 14 kr volt. Ebből 
felftlfizettek:  Kibán N. a frt,  Lenkey főmérnök 
40 krajezár, Deutscli Emil 60 krajezir, Pohl 
Antalné 70 krajezár, Heuterné 70 kr, Lárenczné 
70 kr, Köllő István íQ kr, Adorján Imre 20 kr, 
Lenkei Árpid 30 kr, Albert Ödön 50 kr, Szabó 
Géza 40 kr, Gözsi Árpád 20 kr, Bedö Pál 20 kr, 
Mikó Bálint főispán  1 frt  40 kr, Páter Árpád 70 
kr, Veér György 70 kr, Fischer Nándor 20 kr, 
Balázsi Lajos 70 kr, Strauss Győző 20 kr, Dob-
zitska 20 kr és Bi*ai Béla 20 ki t. Az összeg mai 
napon nyugtatvány ellenében átadatott Tőke Ist-
vinnénak. Fogadják a nemesszívü adakozók a 
jótékonyczél érdekében a rendezőség bilis köszö-
netét. Zsögödfürdő,  1896. jul. 10 én a rendezőség. 
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— A dohányozás ellen. Több amerikai 
egyet un hadat iz*nt a dohányzásnak, mely szerin-
tük nem csak a testi egészségnek Art de a szel-
lem fejlődését  is hátráltatja. A bopztoni egyetem 
tanácsa eltiltotta az egyetem falán  belől a dohány-
zást s a ki az ellen vét azonnali kizárással sojtjiík. 
Még snlyosabban járt el az Ohivi állam weslegani 
egyeteme, mely a hallgatóknak a dohányzást egy-
átalán eltiltotta. A yalei egyetem orvosai stilisz-
tikai adatokkal matatják ki, hogy a nem dohányzó 
hallgatók nagyban fölülmúlják  azokat, kik dohá-
nyoznak. Arra is esküsznek az orvosok, hogy 
a nikotin a légző szerveket nagyban cornmpálja. 

— Tüzeset vülámgyujtás miatt. Folyó 
hó 3-án Csik-Szentmiliály község felett  kemény vihar 
vonult keresztül siirii villámlás és menydörgés kö-
zött. £ közben egy villáin földetrázó  dördüléssel 
caapott le a plébánia csűrére, a mely egy pillanat 
alatt lángba is borult. A lakosság rögtön a hely 
színén termett, azonban a csűrt, melyben a plébános 
takarmánya, szekerei, hordói és gazdasági eszközei 
voltak elholyezve, megmenteni uem lehetett; de a 
melléképületeket sikerült az elpusztulástól megóvni. 

— A jó ló. Eladta a székely atyafi  nagy 
furfangosan  csökönyös lovát a zsidónak. Mikor ki 
volt fizetve,  kérdi a zsidó a székelytől: 

— Nii, hát mondja meg nekem atyafi,  hogy 
milyen crkölcsü ló lesz ? 

— A fekete  fene  egye meg az erkölcsit, az 
elég jó. Ha szekér elé fogja,  hát egyenes utón ve-
zesse, hegyre föl  taszitsa, lejtőre pedig tartsa. 

— Hát akkor mikor ülök fel  ? kérdi a zsidó. 
— Mikor e t e t , — volt a lakonikus fe-

lelet. 
— KELETI J . cs. és kir. az. hírneves sérvkstő ipe-

ozialiita gyári czigiol Budapest , IV., Koronaheroseg 
utcza 17. Bi. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az irán', liogy a bmlapesli ezredéves 
kiállítás alkalmával számos vevői által előreláthatólag töme-
gesen liirténcndü megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a megrendítik legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. — E 
czélbol fenti  <zég Budapest, IV., Rost i ly-utcia i (Károly 
laktanya 15.) műhelyében mnnka személyzetét kottöztetta, 
mely minden idejét a szemtlyes utasítására é*  aárték szerint 
megrendelendő czikkekn fordítja.  Nevezett czég készséggel 
meghívja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol miiien megrendelő személyesen meggyőződhetik a: 
számára készítendő köt- vagy milszer lelkiismeretei, pjntos és 
i l lkir t í kiviteléről. KnlönSs gonddal és elismert mii értéssel 
készülnek itt a legnJaVb iierkozetü toaţogyentazetl kéiz&lí-
kek, Heasing riiuUxertt ml derek és más orthopaedial Ázök^ 
njtojtft  és járógépek, műlábak és mfilegea  kezek (amputáltak-' 
nak) valamint minden e Bzakmália vágó orvos sel>ésii aozél 
árok, villany gépek sth. Mindezen sa já t gyártmányú ké-
ssülékek, kötszerek és gépeknek mintái a legnagyobb 
választékban megtekinthetők e kitünu czég kiállításban IV. 
csoport közegészségi pavilion. Egyúttal a t. közönség figyel-
mébe ajánljuk nevezett czégnek e napokon megjelent millen-
niumi nagy képes árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen tartalomdns és szaktudatos összeállítása által a 
szakavatott körökben l i f t  méltó feltüntetést  költ éa melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnöke 
KELETI LKO nr által irt: „A sérvek keletkezése" gyógyítása 
Blh. cziinii érleliezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél-
Bzerü és tudnivaló felvilágosítást  nyújt. Vagyontalanok rész-
letfizetésre  tehehetne megrendeléseket lunöteladoknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 10 -13 

desné Budapest, Oraeser Dani, kir. törvényszéki 
bíró Erzsébetváros, Müller M., kereskedő Buka-
rest, Kohn Jakab, kereskedő Gyulafehérvár,  Móritz 
Salamon, kereskedő Bukarest, Dr. Bermann Jó-
zsef  cs. és kir. ezredorvos Miskolcz, Szegedi Ár-
pád, gépészmérnök Budapest, Dr. Vámosy Zoltán, 
orvos Budapest. Napos vendégek- és utazókkal a 
szemólyszám összeseu 115. 

A csiktusnádi fürdővendégek  névsora. 
(iái Klek, róni. kath. plébános Xagy-Knyed, 

Auilisco Feraiuz, Britisch l'ro. konzul" üitíacz, 
I'relioffer  Lajos, városi tanácsjegyző, Hódmező-
vásárhely, Lázár Albert, m. kir. honvéd főhad-
nagy Xagy-Knyed, Kriegsánder Ödön, m. kir. áll. 
v. u. raktárnok Alvincz, Briiner Leo. kereskedő 
Brnilla, l'erlhoffer  Józsefné,  kere? keilő Buk arest, 
Kasza Manó. ügynök Kolozsvár, Farkas József, 
kereskedő Szabadka, Zajzon Lázánié. ügyvéd neje 
Kézdi-Vásárhely, S. Práger, kereskedő Bukarest, 
Habermann Vilmos, sörfőzde  tulajdonos Brassó, 
üzv. Xussbacher Róza Brassó, Sofie  Stoffes.  füld-
mivesnő Sárkány, Grünnberg Henriette, kereske-
dönő Brnilla, Grünnberg Karolin, kereskedőnő 
Bukarest, Kónya Károly, gyógyszerész Jássy 
Izekutz [Antalué, m. kir. főhadnagy  neje Déva, 
Deák Adél, magánzó Szászváros, Windt Max' 
hivatalnok Brailla, Röszler Károly, mérnök Beret-
halom, Binder Matild, gyógyszerészné Giurgiu 
Kérlek Gyula és Gergely, zenészek Brassó Dr' 
Schuster Frigyes, ügyvéd Segesvár, Józsa s'anu 
vendéglős Nagy-Enyed, özv. Braun Mórné, ma-
gánzó Budapest, Dr. Rusznyák Samuné, ügyvéd 
neje Budapest, Schmiedt Vilmos, testőr kapitány 
Bécs, Springer Béla, fényképész  Brassó, Buch-
hoferer  Henrik, tanitó Tartlau, Bay Istvánné. mér-
nök neje S.-Szentgyörgy, Fabik Mina, magánzó 
Brassó, May Ida, mérnökné Kolozsvár, Csúcs 
Gyulane végrehajtóné Kőrösbánya, Franco Izidor, 
kereskedő Giurgis, Kraus Katarina, kertésznő Fe-
ketehalom, Glatsch Róza földmivesnő  Feketeha-
halom, Dr. Mendel Bemátné, járásorvos neje Se-
gesvár, Dr. Conusia János, járásorvos Szombatság 
Frein Katalin, földmivesnő  Honigberg, Ábrahám 
Ignácz, aljárásbiró Lúgos, Buchholczer Henrik, 
tanitó Tartlau, Smekál Róza özv., cs. kir. ezre-

K 0 2 0 A Z D A 8 Í G és I P A R . 
A Margit-napi vás&r városunkban folyó  hó 

10—13-án zajlott le, mely elég élénk volt. A há-
romnapos baromvásáron a vétel és eladási forgalom 
közepes mérvű volt, s leginkább a vágó marhák és 
berbécsek örvendettek nagyobb kelendőségnek. Az 
ökrök párja 1Í>0—200 frt,  a tehenek 100—120 frt, 
berbécsek, juhok 0—7 frt  között, váltakozó árak 
mellett vásároltattak, s ezen alacsony árak mellett 
is a mészárosok a hua olcsóbbá tételére nem gon-
dolnak. 

A belső piacz igen élénk és népes volt. A 
gabonaáraknál változás nem volt észlelhető, A buza 
5 frt  50 kr, a rozs 4 frt  30 kr, árpa 4 frt,  zab 3 
frt,  törökbuza 4 frt  50 krou került eladásra hekto-
literenként, s a kereslet inkább a két utóbbi czikkre 
szorítkozott. Idegen iparosok nagy számban jelentek 
meg, s főként  a czipészek és csizmadiák csináltak 
nagyobbmérvii üzletet. A ruhanemiiek vétele korlá-
toltabb volt, mig a mézes kalácsosok és gyümölcs-
árusok — mely utóbbi a cseresznyére szorítkozott, 
jó üzleteket csnptak ; — mindenekfelett  pedig a 
sörárusoknak volt jó napjuk a meleg idő miatt. 

Hirdetmény. 
Crtik-Csicsó község „Hargita" fürdőjé-

nek bérlője közhírré teszi, hogy a fürdőnél 
a folyó  évben meleg fürdő  is rendeztetett 
be, a mi már használatba is vétetett. 

Csik-Csicsón, 1896. évi julius hó 4-én. 
Koncz Tamás, 

2—2 fürdőbérlö. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 3700—896. 

S z e r k e s z t ő i " ü z e n e t e i d . 
F.  A. urnák Zeuta. Az „Aforizmák  szóp gon-

dolatokat tartalmaznak, de a tervezett millenniumi 
második kiadású számba tárgyuknál fogva  be nem 
iktathatók, ha ugyan annak kiadása lehetővé is 
válik." A szimnüvccskét köszönettel fogadjuk,  s le-
hetőleg tért nyitunk számára. 

I). K. urnák (3y.-Szentmiklós. A küldött vers 
helyosnek helyes, de közlésre nem alkalmas, mert 
alig van költészet benne. Inkább érzelmet fejez  ki, 
mint gondolatot. 

Kiadói üzenet. K.  A. urnák Nagy-Becs-
kerek. Igen, n kórt értesítők egyike a saját, — 
másika a ditrói nyomdából került ki; de mivel az 
efajtn  kiadványok általam nem értékesíthetők, a 
magam részére fülös  számú példányokat nem nyo-
matok. Kérem tehát azoknak megküldéséért az illető 
tauintézetek igazgatóihoz fordulni,  kik —hiszem — 
készséggel fognak  eleget tenni kívánságának. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak 2047 lelket szám-

láló nagyközségben a jegyzői állás ürese-
désbe jővén, annak betöltésére ezennel is-
mételten pályázatot hirdetek, s (elhívom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy az 1883. évi I törv.-czikk 6-ik 
§-ábnn körülirt minősítésről szóló oklevéllel, 
honossági és erkölcsi, valamint eddigi szol-
gálatukat igazoló bizonyítványokkal felsze-
relt folyamodványaikat  hozzám 1 8 9 6 . é v i 
augusztus hó 10-éig bezárólag ad-
ják be. 

A jegyző javadalmazása évi 400 frt 
fizetés,  természetbeni lakás, 50 frt  irodai, 
25 frt  utazási átalány és a magán munká-
latokért szabályrendeletileg megállapított 
dijak. 

Gycrgyó-Szentmiklóson, 1896. julius 
hó 7-én. 

Nagy Tamás, 
l 3 főszolgabíró. 

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

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓDAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- éa LAPTULAJ 1 !0.<0-!: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N ¥ I L T T É ».*) 
Nyilatkozat. 

Alólirottak, mint egyrészről Oiel Dezső ur, 
másrészről Laurentzi Vilmos ur megbízottai, ezen-
nel kijelentjük, liogy a megbízóink között felme-
rült ügy, a inai nap a lovagiasság szabályai sze-
rint elintéztetett. 

Gy.-Szentmiklóson, 1696. julius 10. 
SzékeUj  Károly,  Köllő  Ignácz, 
Horváth  József,  Cseresznyés  Emil, 

mint Laurenczi ViliDOj nr mint Orel Dezső ur 
megbízottai. megbízottai. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem v&llal a Szerte. 

Sz. 864 - 1 8 9 6 . 2 - 2 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy ezen község ha-

tárában folyó  évi június hó 4-én felfogott 
egy darab 3 éves, sötétpejszőrü, jegytelen 
herélt ló, a mely 50 forintra  (100 korona) 
becsültetett, mint gazdátlan jószág folyó  évi 
julius hó 20-án délutáni 2 órakor 
a helybeli községházánál tartandó nyilvános 
árverésen a becsáron alól is el fog  adatni. 

Kászon-Ujfalván,  1896. évi junius hó 
28-ik napján. 
Illyés Ádám, Csiszér Károly, 

bíró. h- körjegyző. 

607. az. 
á. 896. 

Hirdetmény. 
A nnjyméltóságu kereskedelemügyi m. 

kir. minisztérium az 1896. évi julius hó 26-án 
kelt 28,594. sz. rendeletével a fenyéd—ze-
telaka—gy.-tekerőpataki közút 159+50 — 
269+45 szelvényei közt teljesítendő föld-
munkát, továbbá ugyanezen útvonal 64+12— 
86+73. szelvények közötti szakaszának kő-
alappal és kavicscsal való ellátását enge-
délyezte. 

A fenntemlilett  munkálatok foganatosí-
tásának biztosítása czéljából az 1 8 9 6 . é v i 
augusztus bó 6-ik napjának délelőtti 
11 Órájára a csikmegyei m. kir. állam-
épitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó, s ajánlati költség-
összeg után számitandó, s a részletes felté-
telekben előirt 5°/u bánatpénz letételéről ki-
állított akóhivatali nyugtával ellátott zárt 
ajánlataikat, s ehhez csatolva egy oly költ-
ségvetést, melyben tartoznak ajánlattevők a 
megajánlott egységárakat számokkal és be-
tűkkel beirni a kitűzött nap d. e. 10 órá-
jáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben ér-
kezett, s költségvetés nélkül beadott ajánlatok 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlati költségvetési minta a kir. 
építészeti hivatalnál megszerezhető. 

A versenyezni óhajtók figyelmeztetnek, 
hogy ajánlataikat a fentnevezett  munkála-
tokra külön-külön is beadhatják, 

A szóbanforgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a 
nevezett m. kir. államépitészeti hivataln&ţ 
a rendes hivatalos órákban naponként meg-
tekinthetők. 

Csik-Szeredán, 1896. évi julius hó 12-én. 
Calkmegyel a. Ur. építé-

szeti hivatal. 



Julius 15 C S Í K I L A P O K 29. M&m. 

Szám 1504-1896. 3—3 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a Gyergyó-Remete község tu-
lajdonát képező 40 hold területű fagyeczeli 
erdőben, felsőbb  hatóságilag engedélyezett 
és a m. kir. erdőrendezőség kiszámítása 
szerint 21—30 cm. átmérőjű 3977 darab 
1900 ms, — 31—40 cm. 3798 drb. 3 .'00 
in®, - - 41-100 cm. 2467 drb. 5100 ms, 

tevő famennyiség  kihasználása 18,240 frt 
összkikiáltási ár mellett melyen alul el-
adatni nem fog  — a Gyer«ryó-Remete köz-
ség hivatalos házánál 1896. évi julius 
hó 20-án délelőtt 10 órakor megtar-
tandó nyilvános árverésen cl fog  udatiií 

Az árverezés szóbeli, de szabályszerű 
Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak a ki-
kiáltási ár 10°/o-át, vagyis 1824 frtot  bánat-
pénzül készpénzben letenni. 

A vételárból 4000 fit  az árverés nap-
jától 15 nap alatt, a többi a feltételek  ér-
telmébeni idők és részletekben fizetendő. 

Egyéb feltételek  Remete község elöl-
járóságánál és a gyergyószentniiklósi fő-
szolgabíró urnái a hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Községi elöljáróság. 
Gyergyó-Remetén, 189G. évi junius hó 

17-ik napján. 
Nagy József,  M. Deák Pál, 

bíró. jegyző. 

TARTOZIK. VAGYONMÉRLEG-SZÁMLA. KÖVETEL. 

Kflkiinyv 
la|ija 

32 
26 
26 
27 
39 

39 

1 Készpénz maradvány 1H9G. jun. 30-án 
2 Váltókban. . . 
3 Bankmellékhelyi benyújtásokban 
4; Kötelezvényekben . . . . 
r> Értékpapírokban és pedig 10 drb osztr. 

magy bank részvényekben és 3500 
névértékű 4"/» m. kor. járadékban 

Bizományi értékpapírokban 22600 név-
értékű 4" u in. kor. járadékban 

Osztr. ért. P ő k ü u y v 

lapja 

E •«€ M 
«© 

Osztr. ért. 
frt kr 

P ő k ü u y v 

lapja 
"3 

X frt kr 

16232 76 1 1 Alaptőke: a) 600 drb törzsrészvény 60000 
366005 27 b) 600 drb elsőbbségi részvény i (HM KM) 
303:10 15 o 2 Tartalékalap a megelőző 

102430 82 évről: . . 1051295 
Ennek kamatai . . 315-39 
Ennek gyarapodása 1896. év 

20528 öli I-ső felében 2179.35 13007 69 

104)00 
o 3 Elsőbbségi részvények biz-

104)00 tosítéki alapja a megelőző 
évről: . . . 5256*47 

Ennek kamatai . . . 157-69 
Ennek gyarapodása 1896. 

első felében 1089-68 6503 84 
29 4 Váltótartozás . . . 176741 73 
29 5 Bankmellékhelyi benyújtásokért j 30330 15 
29 6 , „ számla átvitelért 25000 — 

30 7 Takarékbetétek és tőkésített kamataiért 163572 03 
39 8 Bizományi értékpapírokért 10000 — 

23 9 Kórházalap és járuléka . . . 372 12 
41 10 Kifizetendő  osztalékért 1896. évi I-ső 

felére j 6000 — 

551527 ! 
1 

56 i j 1 551527 
ii li 

50 

| 1 !' ! 

Gyergyó-Szentmiklós, IMIK», június hó 30-án. 
Szentpéteri János, s. k. 

v. igazgató. Blága Imre, s. k. 
igazgató. 

Krisztián Antal, s. k. 
pénztárnok. 

Ezen forgalmi,  nyereség-, veszteség- és vagyon-mérleg-számlákat a fő-  és segéd-könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben 
helyesnek találtuk. 

Gyergyú-Szentmiklóson, 1890. évi junius hó 5-én. 
Cziffra  Mihály, s. k. Vakar Lukáts, s. k. Jakabfy  B. Miklós, 

igazgatósági tag. igazgatósági tag. igazgatósági ing. 
Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. Jakabfy  Ignácz, s. k. Vákár László, s. k. 

fb.  tag. 
fb.  elnök. fb.  tng. 

Tartozik. 
M é r 1 e g-s z á m 1 a 

1896. junius hó 30-án. Követel. 
i 

K ü k S o y v 

lapja ; 

! 

i 

1 
Osztr. ért. P u k i i n y v Osztr. ért. i 

K ü k S o y v 

lapja ; 

! frt kr frt k r l 

.31 
.43 | 
42 
18 | 

Pénztári maradvány 
Leszámított váltókban 

, kötvényekben 
Folyó számlán 

3671 
80989 
81472 

14 

87 
03 
90 
86 

l 
21 

Részvény a l a p t ő k e . . . . . . 
Tartalékalap a inult évről 3471-32 

a nyereség 30Va 1267-80 
a maradék . 258-56 

30000 

1 4997 68 

! 
j 

29 
36 

Takarékbetét és tők. kamatok 117. könyv. 
Felvett kölcsöntőke . . . . . 
Osztalék 300 részvényesre h 9 frtjával 

103115 
31335 
2700 

98 

1 
172148 66 | 172148 66 

i ! i; li .11 

Dobribán Gergely, s. k 
pénztáros. 

Vákár Lukács, s. k. 
ig. tag. 

Fülöp József,  s. k. 
igazgató. 

Jakab Péter, s. k. 
ig. tag. 

Gyergyó-Ditró, 1896. junius hó 30-án. 
Blága Imre, s k. 

elnök. 
Cziffra  Mihály, s. k. 

ig. tag. 
Veress Sándor, s. k. 

ig. tag. 
Ezen forgalmi  kimutatás, nyereség-, veszteség-, valamint vagyon-mérleg-számla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel 

ösNzeliasonlittatván, mindenben megegyezőknek találtattak. 
Gyergyó-Ditró, 189G. julius hó 4 én. 

Száva István, s. k. Dr. Szentpétery Kristóf,  s k. Mélik Bogdán, s. k. 
fb.  tng. fb.  elnök. fb.  tag. Nyomatott Csik-Sieredában 1896. laptalajdoDos és kiadó Gjflrgyjekab  Márton könyvnyomdájában. 




