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Az alispán kitüntetése. 
Minden megye, minden ország büszke 

azon fiára,  ki a megye, vagy az ország hír-
nevét cselekedetei által emeli és ha vala-
mely férfiút  általános elismerés és kitünte-
tés ér, az nemcsak ő rá magára vet fényt, 
hanem a környezőire, a megyére is. 

Alidon koronás királyunk a mi alispá-
nunkat a közélet terén kifejtett  munkássága 
elismeréséül a III. osztályú vaskorona rend-
del tüntette ki, ez bizonyára nemcsak Becze 
Antal ékessége, hanem Csikvármegyéé is, 
melynek ilyen fia  van. Nem vagyunk ugyan 
olyan bániulói az ilyen kitüntetéseknek, 
hogy azokat érdem nélkül is valami nagy 
dolognak tartanók, de a hol meg van az 
elismerésnek komoly alapja : az érdemes élet 
és tetterő, ott nem lehet tagadni, hogy az 
érdemrendnek is van valami erkölcsi ereje, 
nevezetesen a példaadásra való felhívás,  a 
serkentés arra, hogy a többiek is igyekez-
zenek olyan tevékenységre és működésre, 
mint a milyen a kitüntetté. 

Ha pedig elfogulatlanul  bíráljuk az al-
ispán munkásságát, lehetetlen el nem is-
merni, hogy a kitüntetés a megye legérde-
mesebb fiát  érte, ki harmincz éven kerettzüil 
fáradt,  tett és munkálkodott a közélet terén 
és pedig mindig a megye javára és érdeké-
ben. E tekintetben J.izelgés nélkül elmond-
hatjuk, hogy erényei minta példaképen áll-
hatnak mindenki előtt. 

6 benne, mint a közélet egyik bajno-
kában ékesen kitűnő három erényes tulaj-
donsága az, a mi bámulatra és elismerésre 
késztet. Az egyik rendkivüli munkaszeretete 
és munkaereje. Nem értjük ez alatt a sab-

lonos akta elintézést, hanem azt, hogy min-
den kicsiny és nagy kérdésnél egyaránt 
ningára vállalja a megoldás feladatát,  s bár-
milyen munka várjon is ennek keresztülvi-
telénél, az elől nemcsak nem tér ki, hanem 
gondolatainak eredetisége és alapossága foly-
tán bátran szembeszáll a kritikával is. 

Második megbecsülhetetlen nagy eré-
nye, csíki érzése és lelke. Talán senkiben 
e megyében nincsen annyira kifejlődve  a 
csíki érzés és a csikiak érdekeinek istápo-
lása, mint ő benne. E tulajdonsága egy el-
pusztíthatatlan gyémántkő, melyre nemcsak 
büszkék vagyunk, de arra építünk is, főleg 
midőn a mai világban a kosinopolitikus né-
zetek kivetkeztetik a székely embert erényei-
ből és becsületességéből. 

Harmadik nagy erénye a tisztviselői 
lelkiismeretessége. Ez nála szintén annyira 
kidomborodik, hogy akárhányszor képes 
kellemetlenséget is okozni olyanoknál is, ki-
ket szeret, ha így kívánja ezt a lelkiisme-
rete. Nagy lelki erő kell eliez, meg is van 
ennek igen sok haszna, mert a keserű or-
vosság, bármilyen rosszul is essék, mindig 
jó, csak gyógyulást okozzon. 

Minden működésében, minden tettében 
feltalálhatni  e hármas erényt, s lia ilyen em-
bereket ér a logfelsőbb  kitüntetés, azt nem 
szabad egyszeri! külső eziezománnk venni, 
hanem olyan dísznek, mely előtt kalapot 
kell emelni s lapunk is, mint a közvéle-
mény egyik tolmácsa, szívesen teszi ezt. 

= Az alispán kitüntetése hétfőn  három-
szor adott ováczióra alkalmat. Első izben a közigaz-
gatási bizottság ülése előtt a törv ényhatósági bizott-
sági tagok nagy számmal gyűltek össze a megyeház 

nagytermében, hol H a r t h a Ignácz kir. ügyész 
lendülettéljes bőszedben üdvözülte az alispánt, ki 
beszédében minden érdemet magáról elhárítani ipar-
kodott s a kitüntetést inkább a megye, mint a sze-
mélye részére igényelte. Ezután a közigazgatási 
bizottsági ülésen előbb a főispán,  majd Mihály 
Ferencz főjegyző  üdvözölte a kitüntetett férfiút,á 
mindketten érdemeit emelvén ki, a melyeket a 
megye érdekében fejtett  ki. Az alispán újból vissza-
utasított minden különös érdemet, mert ha tett jót, 
az nem érdem, hanem a kötelesség számba ment. 
Végül a bizottsági ülés után fényes  ebéd volt az 
alispán tiszteletére a „Csillag* vendéglőben, hol a 
megye minden részéből, s a társadalom minden 
osztályából sxáiuosnn vettek részt. Mintegy 140—150 
teritékü volt a bankett, inelyeu a pohárköszöntők 
sorát a főispán  kezdette meg, a királyra ürítvén 
poliárát, s utána liöjthy Endre az alispánt köszön-
tötte fel,  majd az alispán a kormányt. Hakts i 
(iáspúr közjegyző pedig a főispánt,  míg dr. F e j é r 
Antnl az ügyvédi kar nevében üdvözölte az alispánt. 
Hatásos köszöntöt mondott ugyancsak az alispánra 
Koncz zászlóalj parancsnok is, mig végre a jelen-
levők M á r t o n Ferencz indítványára a kitüntetés-
ért köszönetet mondottak a kormánynak s ezzel 
véget ért ;iz ünnepélyességek sora, melyet a tiszta 
szívből fnkudő  lelkesülés és szeretet azült. 

— A delegácziók elhalasztása. Hír sze-
rint a király uz idén a delegácziót nem fogja  a 
szokott rendes időben ösa.íeliivni s csaknem bizo-
nyosra vehető, hogy a delegácziók csak majd az 
ószszel fognak  összeülni. Dnnek az elhatározásnak 
az az oka, hogy a kiegyezés megújítása előtt a 
delegácziókat nem hívhatják üsBze, mert az 1898. 
évi közös budget összeállítása, illetve a monarkia 
két államának hozzájárulás:! csak az uj megállapo-
dások alapján történhetik. Minthogy a kiegyezési 
tárgyalások mind a két parlamentet valószínűleg 
még a nyár derekáig igénybe fogják  venni, a kvóta-
küldöttségeket is újra meg kell választani s mint-
hogy az előreláthatólag fárasztó  parlamenti campagne 
után gondolni sem lehet arra, hogy a delegácziókat 
juliusban vagy angusztusbau hívják össze, az összes 
tényezők már rég megállapodtak abban, hogy a 
delegácziók az idén CBak őfzszel  üljenek össze. Be-
folyással  lehetett azouban ezen elhatározásra a kül-
ügyi helyzet is, mert a Balkánon esetleg történhető 
események is kívánatossá teszik a delegácziónak 
őszszel leendő egybehivását, 
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Később készülődni kezdtek, a bebornlt égből 
gyéren permetezett. 

Oszladoztak a vendégek, egyszerre fizettünk 
Mintha a társaságokhoz tartoztam volna, ngy kö-
vettem Okét. A korzon alig tndtnnk a nagy tolon-
gásban előre haladni s egyik virággruppnál egész 
véletlenül egymással szemtől-szembe álltunk, én és 
a lányka. Tekintetünk őszinte és igaz volt mind-
kettőnknek. Csak az volt hátra, hogy kezet szo-
rítsunk. Mintha mindkettőnket elhagyott volna egy 
piciikét a józan eszünk ngy viselkedtünk. Az Öre-
gek mindebből nem sokat láthattak, hiszen agyon 
voltak csigázva a sok járástól, a gavallérok pedig 
a csípőjüket féltették  az agyontaposástól s kOnnyen 
hagyták a lánykát. Éreztem, hogy szeretem ezt az 
angyalt tisztán és őszintén. Sorsom a kezében volt 
s én bíztam benne. Hogy miért, magam sem tudom 
megmagyarázni. 

A kiállitás kapqjánál kocsiba szálltak, a szü-
lők a lánynyal, a gavallérok elbúcsúztak. 

— A vadászkürtbe I — kiáltott az Oreg a 
bérkocsisnak s elindultak. Nem sokáig késtem, egy 
másik bérkocsin nyomon kOvettem őket. Tőrik-sza-
kad, megakartam ismerkedni a családdal. De hogy 
Bűként, arra már nem gondoltam, a higgadtságom 
teljesen elhagyott. A sorsra biztam magamat. 

Egyszerre érkeztünk a szálló elő. Ekkor már 
az eső zápornak is beillett volna. A szálló portása 
Ismeretlenjeimet nsgy alázattal fogadta  s rögtőn 
rendelkezésükre állott. A szoba kulcsot kérték és 
asnap érkezett leveleiket. A hölgyek a foyerben  álló 
hatalmai tükrOk előtt rendezték gyűrődött ruháikat, 

a portás pedig a levelek közt kutatott. A zuhogó 
esőben nem maradhattam az ntezán, mint szándé-
kom volt, kénytelen voltam a portás fülkéjébe  be-
állani A mint meglátott a kapus, a helyett, hogy 
a kezében tartott kulcsot és leveleket kézbesítette 
volna az arra már türelmetlenül várakozóknak, 
rám szólt: 

— Mivel szolgálhatok. 
Zavaromban egy tallért nyomtam a markába 

s intettem neki, hogy hallgasson, ő megértett, de 
ekkor már a várakozók is figyelmessé  lettek a 
beszédre. Oda néztek, engem azonban a homály 
miatt alig láthattak. 

Ekkor hirtelen a fülke  ajtajához lépett a 
leányka újból s kérte a kulcsot. A mint engem 
meglátott, visszalépett s mintha neheztelőleg for-
dult volna el. Arczom lángba borult, szégyenpír 
vert ki rajta s nem sok tartotta, hogy térdre nem 
hulltam előtte, bocsánatkérésre. Most éreztem csak, 
hogy mennyire túlléptem a tisztesség határain. 
Pedig milyen tiszta és becsületes volt az a szere-
lem, mely hatalmába ejtett, igazán fölfogni  csak 
most tudom. 

Akkor bolondságot-bolondságra halmoztam. 
Levelet irtam neki ott a kapus fülkéjében. 

Bocsánatát kértem s bevallottam, hogy végtelenül 
szeretem. Megneveztem magamat s engedélyt kér-
tem az ismerkedésre. 

Közben a portás rendkívül bőbeszédű lett s 
elmondta, hogy az illetők egyik dunamelléki me-
gyének a székhelyéről valók. A férfiú  vármegyei 
alispán, a nők közül egyik a neje, a másik a 
leánya. A kisasszonyt Margitnak hivják. Van neki 
egy haszárfőhadnagy  bátyja is, de az most nincs 
velOk. A kiállitás látogatására jöttek Budapestre. 
Már két hete, hogy itt Időznek s valamelyik nap 
el is utaznak. Az alispán csaknem minden hónapban 

••A^.Ai.fta  « p i á ü v melléklet van osatoiva. 

fölrándul  egyszer Pestre s mindig a Vadászkürthöz 
száll. Ilyenkor nem egyszer volt vele már a fia  is. 
Előkelő család, tetőtől-talpig uri emberek. 

A mit még mondott, arra már nem emlékszem. 
Akkor annyira el voltam magammal foglalva,  hogy 
a portásra nem igen figyeltem. 

A szobalányra biztam a kész levelet, meg-
hagyva szigorúan, hogy még az estve juttassa a 
Margit kisasszony kezébe, anélkül, hogy a szülők 
is tudomást vegyenek erről. S ezzel eltávoztam. 

Egész éjjel az utczán bolyongtam, mindantalan 
visszakerülve a pVadászkürt" ablakai alá. Lázban 
égett egész valóm s Őrületes vágy fogott  el őt 
még egyszer láthatni. 

Vágyam nem teljesült. Nem sikerült őt látni. 
A mig én másnap a délelőtti órákban epedve vár-
tam a válaszra, elutaztak a fővárosból.  Semmi 
jel nem maradt vissza részemre, pedig a levél kéz-
hez jutott. Közel voltam a megőrüléshez. 

Egy leküzdhetetlen érzelem hatalmában, a 
reménytelenség sivár valósága közepett, teljesen 
lehetetlen valék. Gondolkozni nem tudtam, de nem 
is sokat prógálgattam. Szerettem szivem egész ere-
jével s éreztem, hogy sorvasztó tüz lakja bensőmet. 
Bitkán aludtam, ba már csak agyonfáradtam  bolyon-
gásaimban. 

Nyolc/, napig tartott ez a kínos állapbt, a 
mikor egyik délelőtt egy táviratot kaptam. Szűk-
szavú, de érthető sürgöny volt. Olt van most is 
atárczámban, megtartottam emlék ül. Kivülről tüdőm, 
hiszen nagyon sokszor olvastam. 

— Nővéremmel szemben tanúsított szemtelen 
tolakodásáért elégtételt veszek. Heggel érkezén* 
Segédeim fölkeresik.  Alapy Pál haszárfőhadnagy: 

— Félreértettek, aszfaltbetyárnak  néztek. A 
távirat vétele ntán egyszerre különösen nyugodţ 
lettem, mintha kábultságomból egy kicsit njra m 
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= Molnár apát levelei. A levelek histó-
riája egy keveset kezd bonyolódni. Lapunk mult 
számában emlékezést tettünk arról a levélről, me-
lyet Molnár apát Domokos János úrtól elsajátított. 
Ezen közleményünk ugy látszik Budapesten is meg-
érdemelt figyelemben  részesült, mert a miniszter-
elnökség sajtó-irodája táviratilag tudakozódott lapunk 
szerkesztőségénél a levél iránt. A távirati kérdésre 
megadtuk azonnal a választ. A továbbiakra nézve 
pedig készen állónk a válaszszal. Most kíváncsiak 
vagyunk a fejleményekre,  s ha szükség lesz közzé 
teszszük az összes erre vonatkozó irományokat. A 
Blaskovics-féle  levélért Molnár apát megtette a fel-
jelentést a büntetó járásbíróságnál Bánffy  miniszter-
elnök ellen, mely iniatt az országgyűlésen felszóla-
lás lesz s valószínű, hogy az ügy a mentelmi bizott-
ság elé fog  kerülni. 

= Változás a regálébérleti rendszer-
ben. A regálébérletek utolsó napjikot élik, s leg-
később ez év végével de minden valószínűség sze-
rint már ez év szeptemberétől kezdve — az iij szesz-
termelési compagnétól kezdődőleg - megszűnik az 
eddigi bérbeadási rendszer. 

Már a trónbeszéd álkalmával feltűnt,  liogy 6 
felsége  — midőn a zavaros külpolitikai helyzetről 
fontos  enuncziátiziókat vártak — arról nem — de 
az italmérési jövedéknek a inonarkia két sUlamúhau 
egyöntetű szabályozásáról szólott, s a legutóbbi kö-
zös miniszteri tanácskozásról vesszük a liirt, liogy 
fontos  hadügyi kérdések mellett sikerült az osztrák 
és magyar pénzügyminiszternek nz italmérési jöve-
dék rendezésére vonatkozólag is megállapodásra 
jutnia. 

Hátráltatta eddigelé az ügy megoldásút az, 
liogy osztrák részen a szeszitalmérésí 15 frtos  adó 
nem volt meg, csupán a nálunk is bevezetett 35 
frtos  termelési adót szedte be a pénzügyi kincstár 
s a mi italmérési adónknak megfelelőiem  azt ott 
kisebb küzBégi pótlékok helyettesítették. Most min-
den valószínűség szerint ugy a szesztermelési mint 
a ezukor és Borfogyasztási  adókat már a termelés-
nél beszedendő termelési adókhoz csatolják, s ily 
módon megszűnik a bérbeadási rendszer, mely 
utóbbi által a fogyasztó  közőnBég folytonos  zakla-
tásnak s zsarolásoknak volt kitéve. 

A mennyiben a rendszer ily módoni megvál-
toztatása fontos  közgazdasági érdekeinkbe vág, a 
részletekre közelebb visszatérünk. 

Adómentes HZCNZ. 
— Figyelmeztetés gazdájukhoz. — 

A szabad pálinkafőzés  megszüntetése, de fő-
ként a korcsma regálénak a kincstár á,'tal történt 
megváltása után a szesz kérdés olyan a gazdasági 
életben számot tevő kérdéssé nőtte ki magát, n 
mi akaratlanul is előtérbe lépik minden más kér- ; 
désnél. Ez természetes is. Csikmegye összes szesz- i 
togyasztása több mint 5000 hektolitert lesz, a 
minek piaczi éltéke 260 ezer foriut,  korcsmai ér- i 
léke azonban 450 ezer forintnál  is több, vagyis | 
megveszszük a fentebbi  kontingenst 200 ezer fo-  j 
ríntért. A külömbség 19» ezer loriut., a nuböl esik I 
italmérési adóba «5 ezer forint,  vállalkozói nyere-
ségre 126 ezer forint.  Ez igy van. Az ember elstm • 
hinné, ha a hivatalosan gyűjtött adatokból nem 1 
látnók a fogyasztás  mennyiségét és nem a saját, 
zsebéből kellene kiadni e czikkre minden cseléd- 1 
tartó gazda embernek naponkint 30—60 krt és 1 1 

• forintot  is. De ezen segíteni nagyon nehéz, ha a 
t házi szükségletre kellető szeszt is a korcsmán vá-
• sároljuk be, mert mire a termelőtől 52 kron vá-
, sárolt szesz a fogyasztó  poharába kerül, annak ára 
• már 90 krra emelkedett fel.  A bérlőnek, a raktá-
• rosnak, a korcsmárosnék is, kell hogy valami nye-
: resége legyen, vállalkozása, munkája és tökéje után. 
1 Ez természetes, megengedett és nem gáncsolható 
1 haszon a korcsmai fogyasztásnál  a min korigální 
: alig is lehet; de igen is lehet segíteni, igen is ki-
1 lehet küszöbölni, elkerülni a vállalkozói nyeresé-

get a házi szükségletnél elfogyasztott  szesz mennyi-
ségnél. S pedig ez számot t<ivő kontingens. Hiszen 
nincs a megyében olyan község, a hol ne lenne 
olyan 30-40 gazdaság, a melyben évenként ÍOO 
liter szesz ne szükségeltetnék. Hát miért kell ezen 
gazdaságoknak a korcsmákból fedezni  évi szesz 
szükségletüket, miért kell 3 nekik a hektoliteren-
kint 15 frtot  tevő italmérési adót; a 20—25 frtot 
tevő vállalkozói nyereséget fizetni,  mikor a törvény 
megeDgedi, hogy a. háztartásukra szükségeltető 
100 literen felüli  szeszmennyiséget adómentesen 
szerezhetnek be? Hát nem megtakaríthatnának 
minden hektoliternél 35—40 frtot  mezőgazdaságá-
nak évenként, a mi csak 500 hektoliternél is 17 —18 
ezer forint  külömbséget tesz. 

Akkora összeg ez, a mi .megérdemli, hogy 
mezőgazdáink komolyan gondolkozzanak azon utak-
ról és módokról, a melyekkel elháríthatják azon 
akadályokat, melyek a törvéuyaüta kedvezmény 
megszerzésének útjában állanak. 

Az első akadály kétségtelenül az, hogy sok 
bajjal, vesződséggel jár az 500 — 600 engedélyt az 
adómentes szesz behozatalára kieszközölni és annyi 
költségbe kéi ül, hogy a mit megnyerni lehetne a 
réven, a.ít rá kell fizetni  a vámou. 

Ez csak képzeleti akadály. A törvény meg-
engedi, hogy ugyanazon községbeli összes mező-
gazdák, a kiknek igényük van és lehet az adó-
mentes szesz behozatalára, egy kérvényben is 
folyamodhatnak  az engedélyért s ez esetben az 
elöljáróság egy évre a czélra előirt rovatos kimu-
tatásban is igazolhatja a/, engedély feltételeit  ké-
pező körülményeket és viszonyokat. Ez olyan köz-
ségekben, a hol az előljáróságbau van egy kis 
kötelességtudás s egyszersmint maguk is nem 
korcsmárosok — számba nem vehető csekély költ-
séggel jár. 

A második akadály sz, liogy mivel a 100 
liter adómentes szeszt egyszerre kell megrendelni, 
elszállítani s annak árát egyszerre kifizetni,  keve-
sen vannak gazdáink tözött, kik erre a czélra 
50—tiO frtot  előlegezhetnek. Ez tagadhatatlanul 
nehéz pont, de lm figyelembe  veszszük, hogy az 
50— (iO lVtnak kamata 4—5 írNit tesz, mig a rá-
fizetés  30—40 frt,  önként rájövünk, hogy még 
kamatos kölcsönnel is 25—30 forintot  menthetünk 
meg gazdaságunknak. 

A harmadik akadály az, liogy miután enge-
dély esetén is a hámms/éki szeszgyárakhoz lesz 
kötve az engedélyes, ezek pedig tetszés szerinti 
árban adhatják a szeszt s hogy továbbá a 100—200 
liler szeszért a gazda közönségnek magát a messze 
vidéken fekvő  gyárakat kell felkeresnie,  az onnan 
való szállítási költségei felemésztik  az engedmény 
által elérhető meglak árit ást.. 

Ez mindnyájunk által érzett s nagyon is ko-
moly akadály, a mely ellen a mezőgazdák külön 
nem, de egyesült erővel védekezhetnek, a mint 

megtették ezt más és igen sok vidék mezőgazdái-
E védekezés pedig abban áll, hogy maguk a mező-
gazdák állanak ftssze  s ők maguk állítanak fel 
szeszraktárt és annsk közvetítésével fedezik  szük-
ségleteiket. Ennek a szeszraktárnak fentartása  nem 
kerül többe évenkint 1600—2000 írtnál, de meg-
takaríthatnak vele 17—20 ezer forintot.  Ilyen rak-
tárt felállítani  a törvény szintén megengedi, ugy 
megengedi azt is, hogy ilyen raktárakból szerez-
hessék be szükségleteiket. Ezzel a raktárral ki less 
zárva a szeszárak magasságában érezhető mono-
poiium, ki lesz zárva a távolság és minden kelle-
metlenség, tér nyílik a versenyre s olcsóbb árak 
lesznek elérhetők. És ennek a raktárnak meg lesz 
az az előnye is, hogy alkalom és mód lesz nynjtva 
az adóköteles feleknek  is, hogy esetleg ezt mint 
olcsóbb forrást  keressék fel  saját szükségletükre 
is. így lesz észrevétlenül bevezetve a forgalomba 
is a szabad verseny és igy szállítható le minden 
hatósági beavatkozás és kényszer eszköz nélkfll  a 
szesz ár. A hol a tőrvény gyenge, a hol a hatóság 
kezei kincstári érdekből meg vannak kötve, ott ezt 
a hiányt a társadalomnak kell pótolni a saját ér-
dekei feletti  éberségével, munkájával és erejének 
hatalmával. íme e jelszó, hogy érvényesül a gya-
korlati életben: Segíts magadon s az isten is 
megsegít. 

—k. 

G r ó f  J H a j l á l h C í u H z t á v 
erdélyi püspökhelyettes. 

Mint már korábban megírtuk volt, gr. Majláth 
Gusztáv kineveztetett erdélyi püspökhelyettesnek a 
jogutódlás jogával. 

Itt nálunk, az erdélyi részekben nagy feladat 
vár egy róm. katli. püspökre. Ugy a nemzeti har-
czainkbau, mint a politikai óvatosság, nemkülönben 
a -hitélet terén is neki kell előljárni, s épen azért 
nagyon nehéz a helyzete, mert a mindenkori püs-
pöknek csakis olyan utat szabad választani, a me-
lyen mindnyájan követhetjük. 

Az uj püspöknek nagy tudománya, mint eddigi 
működése azt a reményt költi fel  bennünk, hogy 
benne egy kiváló főpásztort  kaptunk. Eddigi műkö-
déséről álljanak itt az életrajzi adatok. 

Az uj püspök hetedik gyermeke a nagyhírű 
Majláth György országbírónak, a kivel tragikus 
halála annak idcjcn az egész országot megrendí-
tette. 180-1. szeptember 2-1-én született, s elemi és 
középiskolai tanulmányait otthon végezte, az érett-
ségi vizsgálatot a budapesti egyetemi fűgymuasium-
ban tetle le kitűnő eredménynyel, majd a straafl-
burgi egyetemre ment, a hol a jogi fakultásra 
iratkozott. Két évet töltött itt, de atyja tragikus 
halála orra birta rá, liogy vallásos lelkének egész 
mélyével az egyházi rendbe lépjen, pappá legyen. 
A tlieologiát a bécsi egyetemen végezte s 1887. 
szeptember 7-én szentelte fel  Siinor János az ak-
kori herczegprimás. 

Nemsokára kineveztetett az esztergomi érseki 
papnevelő intézet tanulmányi felügyelőjévé.  Innen 
kezdve Majláth Gusztáv gróf  élete nem egyéb, 
mint a papi erényeknek, a jótékonyságnak folytonos 
gyakorlása. 

Tanítványai rajongtak érte, s részese tudott 
lenni tanítványai örömének és bánatának egyaránt. 
A kit szegénynek tudott, azt segítette, a betegeket 
ápolta, egy Bzóval lelki és testi felügyelője  volt 
mindegyiknek. A nagy fáradozások  közepette azon-
ban ő is beteg lett s hosszabb ideig volt kénytelen 
szabadságra menni, hogy Olaszország enyhe éghaj-
lata alatt gyógyulást kapjou. Meggyógyulván újból 
visszatért hazájába, hol Vaszary Kolos herczegpri-
más 1896-ben Komáromba küldte Molnár János 
apát-plébános helyetteséül, mint adminisztrátort. 

A Komáromban eltöltött két esztendő, hívei-
nek rajongásig menő szeretete s az ellenfél  igaz 
tisztelete a tanúbizonyság reá, hogyan töltötte be 
lelkészi nehéz hivatását. 

Lelkének minden gondolatját, szivének minden 
szeretetét arra pazarolta, hogy hitközségét, híveit 
erkölcsileg, anyagilag javítsa és emelje. Valóságos 
apostola lett Komáromnak. Küszöbét senki vigasz-
talás, segítség nélkül át nem lépte s a mig a 
gyóntató- és prédikáoziós-székben számtalan lélek-
nek adta meg a hit vigasz tal ágainak kenyerét, maga 
kereste föl  a szegényeket és betegeket, hogy saját 
szemeivel lássa, mivel segithet legjobban rajtuk. 
Hogy a társadalmat is belevonja a jótékonyságba, 
megalakította a Szent-Vincze társulatot, 

Százezer forintra  becsülik azt az összeget, a 
mit Majláth gróf  a Komáromban töltött két esstendó 
alatt az egyhás és a haza oltárára, kulturális és 
jótékony osélokra áldoiott, ds esarusrto értékesebb 

gamhoz tértem volna. A sértés kijózanított, hiúsá-
gom lölébredt s nem hagyta önérzetemet, büszke-
ségem a legnagyobb hidegséggel töltött el. Szinte 
közönyösen néztem a történendők elé. Veszteségem 
nap volt, ugy éreztem, hogy mindenem rátettem 
a koczkára s az nagyon is rosszul gurult. Gyorsan 
ment minden a párbaj előkészítésére nézve, a rnint 
ilyen dolgoknál történni szokott. 

— Ellenfelemet  a párbaj színhelyén láttam 
először. Mielőtt hozzáfogtunk  volna, karddal a ke-
zünkben mutattak be egymásnak segédeink. Föl-
tételeink súlyosak voltak, a jó Isten tudja, miért. 
Nem volt jobb vivó ő sem, mint én, sőt egy-két 
visszavágással láthatólag zavarba hoztam mindjárt 
az ö.sszetflzés  kezdetén. Boszankodott, szemei égtek, 
mint a tflz  s megvetéssel nézett rajtam végig. 
Hidegvérem egy perezre sem hagyott el, nyugodtan 
forgattam  a kardot s szinte mosolyogtam a sors 
különös szeszélyén, hogy egymás ellen fegyverbe 
állított két idegen férfiút.  Mulattatott & főhadnagy 
hevessége, mondhatnám türelmetlensége, melylyel 
a párbaj eMSntését Ieste s evezjátékát figyeltem. 
Akkor történt, ugy hiszem, hogy a homályos abla-
kon betévedt egy kis játszi napsugár s teljesen 
megrtlágiiotta a főhadnagy  arczát. 

— Sokra már nem emlékszem, csak azt tu-
dom, hogy rgy pillanatra ugy jött uekem, mintha 
Wra látnám Margitnak azt a két fényes  kék sze-
mét, a melyek amaz emlékezetes estén annyira 
lekötöttek, zsibbadás fogott  el s tekintetem mere-
ven odatapadt a főhadnagy  arczára. Éreztem, hogy 
•gra látom, a mi utáu annyit vágytam. Hanem a 
..T*' r , v t f* ,jea  v o , t . rosszkor jött. önfeledten 

elbámultam „ kék szernek ragyogását, kardom egy 
pillanat™ megállott a magasban, mellem fedetlen 
volt • a fobadnaey  odavágott. Megingottam s hir-
telen elbnkottam. 

— Hanem az utolsó gondolatom akkor is te 
és Margit volt jó anyára I 

— Többre aztán nem emlékezem. 
— Most, hogy magamhoz tértem, újra csak 

rágondolok, arra a kék szemű lánykára, a ki föl-
zavarta nyugalmát s ugy hiszem, hosszú idő telik 
bele, a mig végleg elfelejtem.  Taláu nem is felej-
tem el soha, hiszen most is oly tiszta és becsü-
letes szerelemmel szerelem ez álomképet, a milyenről 
annyi sokat beszéltél fiadnak  jó anyám. 

— Az idő miudeu sebet behegeszt s a te 
korodban még korai gyógyíthatatlan fájdalmakról 
beszélni — intelt jó anyám. 

— Lassankint kibékülök a helyzettel, nem 
küzdök a végzet ellen, csak még azzal az egygyel 
szeretnék tisztába jönni, hogyan jutott levelem a 
fivér  kezéhez? A lányka önkényt adta-e át, hogy 
engem kérdőre vonasson, vagy valami egyéb ját-
szott közben s a lányka akaratán kivül áll az én 
provokáltatásom. 

— Ne is gondolj az egészszel édes fiam  ! 
biztatgatott jó anyám, - megtörtént dolgon vál-
toztatni ugy sem lehet, miért kutatnád tovább a 
részleteket, mikor a végkifejlés  előtted áll 

— ügy van jó anyám 1 a hogy mondod, de 
a szivem csak nem pihen, tudni vágyik, hogy az 

fi  i7Km?
me6Vete"-e' Ped* é & S -

— Mit változtatna ez a történeteken ? Utai-
m , e l Ö U e g * m á s h o ' MzeledSk 

neked « ^ 1 * - . " » 
m n a t ~ V'Sawnak elég szomorú, mert érzem, hogv 
most is nagyon szerelem, _ vAUszolék lemondólS 
s gondolataimba merültem. «emonaoiag 

(Vége kör.) 
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a* ai eredmény, a mit a lelkiekben papi tiszta 
élete, krisztusi bugaima éa apostoli fáradhatatlan-
sága révén fölmutathat.  Komárom közönsége sirva 
búcsúzik töle, mert ngy érzi, hogy goudviseló aty-
ját veszti el benne és boldognak mondja a gyula-
fehérvári  egyházmegyét, a mely püspökéül, aposto-
lául 'üdvözölheti. 

Nem kerestem soha a kitüntetéseket,^ oda 
megyek, a hova az Isten akarata hi. Egy a vágyam: 
bogy ott, a hova rendel, helyt álljak s egyházam-
nak éa hazámnak minden erőmmel, legjobb meggyó-
aódésem szerint hasznára munkálkodhassam. 

Ezek az uj püspök elvei. 

K ö v e t k e z i k ac ö l v é n é v ! 
Miféle  50 év ? Egyéb semmi, mint azon 50 

év, mely a jövő 1898-ban fog  bekövetkezni, s mely 
vissza fogja  emlékeztetni az igaz hazafit,  arra, 
hogy szabadságharcznnk 1848-ban kezdődött. 

ötven év az ember életében is nagy idő. — 
Gyermek valék én is 1848-ban, 8 éves : mégis 
emlékszem jól vissza ezen kor egyes mozzanataira. 
A mig nagyobb részleteiben a történet tanított 
meg az 1818. nagy eseményeire, addig sokan van-
nak, a kik még élnek, a kik a szabadságharcz 
küzdelmeibe részt vettek, s bizonyítják a nagyidők 
eseményeit. 

Éppen ezért számba vevém a statisztika ada-
tait, ngy találtam, hogy a 48-as honvédek nem 
igen dicsekedhetnek egyetlen egy vármegyében sem 
azzal, hogy annyi 48-as honvédet tndnának 50 év le-
jártával is számba adni, mint Csikvármegye. 

Kötelességünk lesz tehát azon 48-as agg 
honvédeinkkel együtt a kik még 1898-ba élni fog-
nak, a szabadságharcz 50 éves jnbeliuraot megün-
nepelni, emlékéül azoknak is, kik már nem élnek, 
de a nagy küzdelmet annyi vérrel olyan dicsősé-
gesen megvívták. 

Korainak látszik ngyan e kérdés felvetése: 
Mégis miért tevém ? Tevém először azért, hogy ne 
késsünk el. Ha Isten kegyelméből megérjük 1898. 
jövő évet, jeleztem előre, hogy az egész magyar 
nemzetnek kötelességébe fog  állani lerovni az 1848. 
szabadságharcznnk iránti kegyeletet, s készüljünk 
mi is előre, s ne késsünk Csíkvármegyeíek. Le-
gyen elég időnk a nagy ünnepélyhez méltó szer-
vezkedésre. 

Másodszor felvetettem  a kérdést azért is, 
hogy tovább már ne szunyadjunk, térjünk ma-
gunkhoz s legtovább 189S. márczius 15-re készít-
tessük el a madéfalvi  Sicnlitidinin emlékének meg-
örökítését is. 

Most egyelőre csak ennyit, de szerkesztő ur 
becses engedelmével, a multak emlékeiért jövőben 
még többet. Csedő  István, 

ügyvéd. 

C i l b n e g j r e k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t -
s á g filéséről. 

C s i k-S z e r e d a, február  8. 
Megyénk közigazgatási bizottsága ma tar-

totta meg havi rendes ülését M i k ó Bálint főispán 
ur elnöklete alatt, melyen a gyűlés tagjai kevés 
kivétellel jelen voltak. A gyűlés kivételesen a 
megyeház nagytermében tartatott meg eznttal, 
melyen mint hallgatók a megye minden részéből 
a kitüntetett alispán előtti tisztelgés végett meg-
jelent törvényhatósági bizottsági tagok is sokan 
voltak jelen. 

Főispán nr a gyűlést megnyitván, bejelentette 
* vegye alispánjának a legfelsőbb  helyről jött ki-
tlntetését, mire a főjegyző  Intézett a kitüntetetthez 
a bizottság nevében szép üdvözlő beszédet, mire a 
kitüntetésnek jegyzőkönyvileg való megörökítése 
kimondatott. 

Az egyes szakelőadók által fölolvasott  ügy-
forgalmi  jelentések oly mozzanatokat nem tartal-
maztak, melyek különös érdeklődés tárgyát képez-
ték volna, s ezeket a gyűlés egyszerűen tudomásul 
vette. Ki kell emelnünk azonban a kir. tanfelügyelő 
jelentésének ama részét, melyben elismeréssel szólott 
a megyei földmires  felsőnép-  és polgári leányisko-
lánál, valamint a somlyói róm. kath. tanitóképez-
dénél megtartott félévi  vizsgálatok sikeres ered-
ményéről. 

A folyó  ügyek közül a kővetkezőket tartot-
tak megemlítésre méltóknak: 

Gyergyó-alfalvi  ifj.  Balázs Gergely és Pfeifer 
Lajos tanitók a közbirtokosság tanácsában elvál-
lalt pénz tárnoki és Illetve jegyzői teendőknek, mint 

mellékfoglkozásnak  végzésétől való eltiltása kimon-
datott. 

Elfogadtatott  a megye alispánjának azon in-
dítványa, hogy a közbiztonsági állapotok javítása 
czéljából Karczfalva  községben egy csendőrségi őrs 
állittassék fel,  illetve a szükségtelenné vált ajnádi 
őrs oda mielőbb áthelyeztessék. 

Az építészeti hivatal előterjesztése folytán  a 
megye területén ez évben megtartandó útépítési 
versenytárgyalásokhoz és a teljesített munkálatok 
felülvizsgálatához  a bizottság saját kebeléből Böjthy 
Endre, id. Molnár József,  dr. Fejér Antal, Nagy 
Sándor, Nagy József,  dr. Lázár János és Tiltscher 
Edét küldötte ki. 

Imets Mózes csikcsicsói kántor-tanító terhére 
előirt II-od oszt. keresetadó az előadói vélemény-
től eltérőleg töröltetett, mi ellen a helyettes pénz-
ügyigazgató felebbezést  jelentett. 

Szentsimoni Veres Józsefnek  adómentes be-
hozatala tárgyában hozott pénzügyigazgatósági 
határozat ellen beadott felebbezése  figyelembe  véte-
tett s a kért engedély megadatni határoztatott. 

Dr. Fejér Antal önálló indítványa, melyben 
kimondani kéri, hogy a helybeli kir. járásbíróság-
nál még egy albirói, egy joggyakornoki, két írnoki 
és egy dijnoki állás szervezése és a roskadozó 
épület helyett egy megfelelő  hivatali helyiségnek 
még ez év folyamán  leendő felépítése  érdekében 
igazságügyminiszter ur ő nagyméltóságához a bi-
zottság feliratot  intéz, egyhangúlag elfogadtatott 
s annak elintézésére elnöklő főispán  ur fölkéretett. 

A községeknek és körjegyzők nagyobb részé-
nek a „Pénzügyi Közlöny" hivatalos lap 2 frt  ked-
vezményes áron való küldése iránt szükséges intéz-
kedés megtétele elhatároztatott 

Csik-Szentmiklós községben mnltévi november 
hó 8 án megejtett iskolaszéki tagok választása alaki 
hiányok miatt megsemmisíttetett s nj választás 
rendeltetett el. 

László Péter csik-delnei községi tanitó dij-
levele jóváhagyatott. 

Szentgyörgy, Bánkfalva  községeknek a 11. 
és III-ik néptanítók fizetésének  400—400 fttra 
való felemelése  iránti kérése a vallás és közoktatási 
miniszterhezpártolólag fölterjesztetni  határozatott. 

Kozmási Kömény Gyula, szentgyörgyi Márton 
Bálint tanítóknak és szentimrei Balló Bélának, mint 
hadköteles korban álló egyéneknek saját kérésük 
folytán  a kivételes nősülési engedély megadása 
honvédelmi miniszter urnái javaslatba hazat ott. 

Ezek s más kevésbbé fontos  ügyek elintézése 
után a gyűlés déli 12 órakor véget ért. 

K Í J L Ő N F É L É K . 
— Városi tanács tisztelgése az alis-

pánnál. A városi tanács élén Élthes Jakab pol-
gármesterrel folyó  hó 4-én tisztelgett az alispán 
nrnál s kifejezte  gratuláczióját a vaskorona-rend-
hez, mire az ünnepelt meleg bangn szavakban vá-
laszolt. 

— Tanári vizsgák. E r ő s s József  gyula-
fehérvári,  01 ti Mózes marosvásárhelyi és Szélyes 
Dénes brassói h. paptanárok a kolozsvári tud. 
egyetem tanárvizsgáló bizottsága előtt a szakvizs-
gálatot szép eredménynyel kiáltották. Gratulálunk! 

— Üdvözlés. A gyergyói kerületi papság 
legutóbbi gyűléséből Majláth Gusztáv gr. erdélyi 
koadujtornak kineveztetése alkalmából üdvözlő fel-
iratot köldött, melyre a legmelegebb hangú választ 
kapott a kerületi papság. Ugyanazon gyűlés hatá-
rozatából üdvözölte a ker. papság Becze Antalt, 
megyénk derék alispánját. Ó Felségétől nyert ki-
tüntetése alkalmából. 

Halálozások. Taploczán Domokos Károly 
folyó  hó 8-án egy évi nehéz szenvedés után 23 
éves korában elhalálozott. — Csik-Szépvizen Dzia-
kievits János kereskedő ugyanakkor halt meg 67 
éves korában. 

— A sorozás vármegyénkben, a me 
gyei hatóság által az illető császári éa királyi, 
valamint a honvéd kiegészítő parancsnokságokkal 
egyetértőleg megállapított s a honvédelmi miniszter 
részéről is elfogadott  működési terv szerint jövő 
márczius hó 22-én veszi kezdetét a következő 
sorrendel: márczius 22., 23., 24. állit a k.-alcsiki 
sorozó-járás 472 hadkötelessel, 26., 27., 28., 29., 
30., 31. és ápril 1-én a felcsiki  sorozó-járás 1012 
hadkötelessel, ápril 9-áu Szereda város 21 had-
kötelessel, 6., 6 , 7., 8., 9-én a gyergyó-szentmik 
lósi sorozó-járás 864 hadkötelessel, ápril 12-én a 
gyergyó-tölgyeal járás 196 hadkötelessel. 

— Toldi-ünnep. Mindig jól esik látnnnk, 
ha ifjuságunk  néha-néha megemlékezik a haza 
jeleseiről, hogy a hálás kegyeletnek minél megtisz-
telőbb kifejezést  adjon. Hiszen csak az a nemze-
dék nézhet bátran a jövő elé, mely ismeri a mult 
küzdelmeit, azokat, melyek a nemzeti pezsgő élet 
nyilvánnlásai s a melyek gazdag tanulságokat rej-
tenek magnkban. Ily hálás kegyeletet tanúsított a 
csik-somlyói róm. kath. főgimnázium  önképzőköre 
február  7-én, midőn Arany János Toldijának ötven-
éves évfordulója  alkalmából ünnepélyt rendezett, 
mely ha kis körre szorítkozott is, méltó volt a 
nagy költő emlékéhez. Megnyitóképen a Hymnnst 
énekelte el a vegyes kar érzéssel, hő lelkesedéssel 
s azután következett a műsor első nagyobb pontja 
Bartha Balázs VIII. o. t. felolvasása  a Toldi meg-
jelenéséről. Szerző csinosan állította össze a negy-
venes éveket megelőző küzdelmeket, melyekben 
a Toldi, mint az előre haladó nemzet képviselője 
jelent meg. A tanulságos felolvasás  ntán Szabó 
Lajos VIII. o. t. szavalta el kellő sikerrel Toldi 
X. énekét. Az erre következő szép népdal-egyveleg 
után Erőss József  VIII. o. t. tartott érdekes fel-
olvasást, melyben Toldi további sorsát vázolta. E 
szép felolvasás  után Bándi Ignácz VIII. o. t. Arany 
komikus költeményét a Bajuszt szavalta el. A sike-
rült szavalatot a férfikar  csinos éneke s azután 
Arany „Koldus ének" cz.költemény követte, melyet 
Laurenczi Vilmos VIII. o. tanuló adott ritka érzés-
sel és gyakorlottsággal A szép műsort a Hunyadi-
induló zárta be, melyet az ifjúsági  zenekar adott 
elő nagy gyakorlottsággal. így folyt  le a múzsák 
szelíd hajlékában e kegyeletes ünnepély. A szép 
számban egybegyűlt közönség egy élvezetesen el-
töltött délelőtt kedves emlékével s azzal a gondo-
lattal távozott., hogy ifjúságunkban  a szép, jó és 
igaz eszméi fogékony  talajra találtak s nemes nyil-
vánnlásai a székely névnek mindig becsűlést sze-
reznek. Ugy legyen ! (Járókelő.) 

— Vármegye-bál. Háromszék vármegye, 
valainiut Kézdi-Vásárhely és Sepsi-Szentgyöigy 
város tisztikara a tisztviselők nyugdíjalapjának 
gyarapítására február  17-én Sepsi-Szentgyörgyön 
a városháza dísztermében P o t s a József  v. b. t. t. 
főispán  védnöksége alatt fényes  bált rendez. A 
bálanyai tisztet gróf  Nemes Jáoosné, Vajna Ist-
vánná és Bogdán Árthurné úrhölgyek vállalták el. 
Csikmegye tisztikara együttes meghívót kapott a 
bálra. 

— Jelmezes fiUérestély.  A eyergyó-azt-
miklősi vereskereszt-egylet f.  hó 13-án (szombaton) 

I a l.aurenczy-fóle  nagyteremben jelmezes fillérestélyt 
rendez, melyre az estély iránti érdeklődő vidéki 
közönséget ezen az utou tisztelettel meghívja az 
elnökség. 

— Iparkamara i közgyűlés. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara január 27-én 
tartotta ez évi első teljes ülését, melyen igen sok 
s fontos  kérdést intéztek el. Az 1900 évi párisi 
világkiállítás országos nagy bizottságába a kamara 
képviselőjéül Tauszig B. Hugó elnököt a helyette-
séül Sz. Szakács Péter titkárt jelölte ki a közgyű-
lés. Kirovatott összesen az 1897. évre 12116 frt 
10 kr kamarai illeték. Az 1896. évi bevételek 14420 
frt  30 kr, a kiadások 13936 frt  17 krt tettek ki. 

— A gyergyói gazdakör- alakulása. 
Gyergyóban egy önállé gazdakör alakítására már 
korábban mozgalmat indítottak s ennek már eddig 
is szép eredménye van, mert a jelentkezett tagok 
száma 135, kik f.  hó tl-én (csütörtökön) d. e. 10 
órakor Gy.-Szentmiklóson, a községház nagytermé-
ben tartandó alakuló-gyűlésre tisztelettel meghivat-
nak, Ferenczy Károly id., elnök. 

— Gyilkosság s öngyilkosság. Csik-
Zsögödön e hó 5-én Szabados Bálint vasúti munkás 
megölte feleségét  Szlavits Angélát s azután önma-
gát lőtte főbe.  A házaspár már régebbi idő óta 
folytonosan  czivakodott egymással, a férj  nejét 
gyakran késsel rohanta meg, a miért az ott hagyta. 
Szabados Tőke János házában vett szállást s oda 
liwta feleségét  is. Midőn ez belépett a szobába, 
megfogta  a kérdezte tőle, akar-e vissza menni 
hozzá. Az asszony nemmel felelt.  Erre a férj  revol-
vert rontott elő a nejére lőtt. A lövés talált b a 
nőnek csupán annyi ereje volt, hogy a házat el-
hagyva, szülei hajlékába hazavánszorogjon, hol 
összeesett. A magára maradt férj  szintén elindult, 
alig ért azonban a kapuhoz, szájába vette a revol-
vert s fejét  széjjellőtte ugy, bogy rögtön megbalt. 

— Rablás. Megyénkben oly nagy rablásról 
még nem tudunk, mint a minőt Herschkovits Jónás 
gyergyó-szentmiklósi ékszerészen elkövettek Szent-
Domokoson f.  hó 4-én hajnalban. Az ékszerész Gy.-
Szentmiklóson, mint becsületes, szorgalmas és taka-
rékos üzletember ismeretes s arany és ezüst éksze-
rekkel s órákkal kiterjedt üzletet folytat.  Ezelőtt 8 
évvel való települése óta folyton  azzal a tervvel 
foglalkozott,  hogy magának Gyergyó-Szentmiklóson 
egy alkalmas lakóházat vásárol. E tervért éjjeleit 
s egészségét is feláldozta  s nagy takarékosság és 
szorgalom után már azon a ponton volt, hogy leg-
főbb  óhajtása valósul, mert mintegy 6000 arany 
és ezüst frankokban  és márkákban összegyűjtött s 
shhsa 1600 irtot kOlosön véve a megvásárlandó 
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ház árának^nagyobb része kezei között volt, a mit 
tanuk is bizonyítottak. A háztulajdonossal, a ki 
K.-Váaárbelyt lakik, több levele és táviratot váltott 
s az alkuban odáig jutottak, hogy as ékszerész meg 
is határolta a napot, a melyen K.-Vásárhelyre indul. 
Ezen útjához azonban még azt a tervet is hozzá-
fűzte,  hogy egyik segédjével 2 hétig Csík-Szeredá-
ban fog  idézni s ott érákat s ékszereket árusított 
volna. Mult szerdán a ditrói vásárról haza jővén, 
segédjével fel  is pakolta a Csik-Szeredába szánt 
ékszereket a rendes vásári ládájába, melynek fene-
kére először is arany-ezüst pénzeit néhány darab 
papírpénzzel együtt egy kisebb dobozban elhelyezte; 
ide tette az értékesebb arany órákat és ékszereket, 
ezek fölé  egy üveges kirakat-tokot tett, melyen 
felül  a kisebb értékű ezüBtnemüek voltak. Éjfél 
után indult el segédjével hazulról, az útban senki 
vei se találkozva, hajnali harangszó elótt megérke-
zett Szt-Domokosra s itt a Mánya-féle  vendéglőben 
megpihent, ládáját künn hagyva a szekéren. A mig 
itt időztek, a segéd állandóan benn volt a korcs-
mában, aa órás azonban egyszer kiment, de a ládán 
rajta látta a lakatot és semmi gyanús dolog se tünt 
szemébe, mely után szobájába visszameuvén, ugy 
egy negyed óra múlva azzal a hírrel lépett be 
hozzá a kocsis, hogy a ládával baj történt. Csak-
ugyan a ládának középen levő egyetlen reteszvasa, 
mely a födelet  lekapcsolja s mely a lakattal záró-
dik le, felül  a Tódéiról le volt feszítve  s a láda-
tartalmával ismerős tolvaj kéz a 7500 frtot  tevő 
pénst, 30 drb aranyórát, 80 drága gyűrűt s más 
értékes arany ékszereket a ládából ellopott. Ezüst-
félék  nem ÍB kellettek a tolvajnak, mert ezeket 
egyszerűen félre  tolta. A kárvallott ékszerész a 
csendőrséghez folyamodott,  mely megindította a 
kutatást, a szekerest és a segédet erős gyanú 
okoknál fogva  le is tartóztatta. A gyanúsítottak, kik 
Szeredában le voltak tartóztatva, vasárnap Szent-
Miklósra haza bocsáttattak. Az ellopott órákat és 
ékszereket, a 7500 frt  készpénzen kívül, valaki 
egy csomagban az órás üzletének ablaka alá, a rá-
csozaton belül, letette; a csomagon az éjjeli hava-
zás látható volt s hétfőn  reggel 10 óra tájban egy 
gyermek reákkadt s a tulajdonos megkaphatta. — 
Hogy a lopás kiderítésében mások is közreműköd-
jenek, Herschkovics Jónás ékszerész közhírré tétette, 
hogy a ki a tettést és az ellopott dolgokat átszól-
gâltatja, bárki legyen, háromszáz forint  jutalmat 
ad neki. 

— Szerkesztői üzenet. Oltmelléki.  A 
czikk oly éles, hogy saját repntácziónk veszélyez-
tetése nélkül nem közölhetnék. Kérünk valamivel 
tárgyilagosabbak 

Jelen voltak az estélyen társaságunk elitejé-
nek szine-java, élén a minden szépért s jóért ra-
jongni tudó vármegyei főispánunkkal  kiknek névso-
rát csak azért nem közölhetjük, mert ez hangver-
senyeknél nem szokás. Az estély a dalárda alaptő-
kéjét körülbelül 100 frttal  gyarapította. 

Byll. 

FELELŐS 8ZEBKESZTÖ: 
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V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- 6d LAPTOLÁJDO NOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

C H 4 B N O K . 
Dalárda-estély. 

A csíkszeredai dal- és zene-egyesület e hó 
6-án tartotta változatos szép műsorral hangversenyét 
a Csilag-szálloda termében. 

Az estélyt a dalárda férfikara  nyitotta meg 
Drimer: .Viharban" szabatos előadásával, mit 
Szántó Samu ur humorisztíkus felolvasása  követett. 
Szántó ur lokális vonatkozású csevegésével a da-
lárda egyes tagjait karikírozta szellemdus előadás-
ban, csak kár hogy a terem akuntikája következté-
ben felolvasását  csak az első sorokban levők élvez-
hették, kik aztán ki nem fogytak  a kaczagásból, 
Nagy Gyula ur remek gordonka-játékát Kolonics 
Dénesné ő nagysága kísérte zongorán, művészi ní-
vón álló előadásban. Ezt követte „Bucsn az erdő-
től* Esser müdala vegyes karra, mit a dalárda 
Gecző Anna és Rózsika, Loyczel Mariska, Sprencz-
növérek és Sámuel Juliska kisasszonyok által meg-
erősítve adott elő. Ritkán van alkalmunk arra, hogy 
ily kellemes előadást élvezhessünk s a közönségnek 
szűnni nem akaró tapsa jutalmazta a vegyes kart 
diszkrét szép előadásáért. 

Nagy hatást keltett Baktsi Erzsike ő nagysága 
zongorajátéka, melyben az előadó kitűnő teknikával 
8 érzéssel játszta Ábrányi „3 magyar dal feletti 
ábrád nj át*. 

A műsor egyik legvonzóbb száma Loyczel 
Mariska kisasszony soprán sólója volt, ki szivekbe 
lopódzó tüneményszerű iskolázott hangon Ernaui 
operából egy részletet énekelt, s ezt az orkánszerü 
tapsviharra, .a kis alamuszi" operett egyik leg-
dallamosabb keringőjével toldotta meg. 

A műsort a dalárda férfikara  „Borús az ég 
(Riegertól) pattogó előadásával zárta be, mit 
kivilágoH-kivirradtig tartó táncz követett. 

Szünóra alatt a kedélyes társas-vacsora alkal 
mával Élthes Zsigmond táblabíró az estély létreho 
zásában fáradhatlan  daláregyesületi elnökre Baktsi 
Gáspárra mondott lelkes szavakban felköszöntőt, 
mig Kovács törvsz. biró u dalárda védőjének Sprencz 
Györgynek érdemeit méltatta, kinek fáradhatlan  te 
vékenynége a buzgósága eredményezte as est sikerét, 

W Y I L T T É » . • ) 
Mélyen tisztelt Szerkesztő url 

Becses lapja f.  évi január 27 iki 4. számának 
Különfélék  rovatban „Rablás" czim alatt azt irták 
rólam, hogy G'BÍk-Gy.-Középlokon az uton megtámad-
tam Tankó Györgynét és tőle 60 frt  készpénzét erő-
szakkal elrabóltam, miért engem a csendőrség letar-
tóztatott. 

Ismerőseim, kiterjedt rokonságom, jó barátaim 
megnyugtatására ezenuel kijelentem, hogy ez a hir 
teljes valótlanságot tartalmaz s a tények el ferdíté-
séből ered. A valódi tényálás ez: 

Pár héttel ezelőtt két tulkot vettem 70 frtért 
Tankó Györgynétől. A vételárt lefizettem.  A tulkokat 
hazahajtottam házamhoz, hol 3 nap alatt arról győ-
zédtein meg, hogy egyiket használni nem lehet, ki-
gyógyithatatlan döfös  természetű. Ez okból a tul-
kokat 3 nap múlva visszahajtottam eladó udvarára, 
kit hon találtam s a vásárt semmisnek jeleutvén ki, 
kértem vissza 70 frtoniat;  nevezett azon kijelentést 
tett, hogy abból már csak 60 frt  van meg, 10 frtot 
elköltött és visszaadni nem tudja. A GO frtot  kiöl 
vasta elöinbe, én ezt magamhoz vettem közös meg-
állapodás szerint s ketten mentünk a község házához 
hogy a hiányzó 10 frt  felett  tanuk elótt kiegyezzünk 
A csendőr őrsvezető ott volt s midőn meghallotta, hogy 
az eladó a vételárt nem sziveseu ndjn vissza — a 
mi érthető abból, hogy beteg marhájától okvetlen szâ  
badulni akart — az őrsvezető minden előzetes vizs-
gálat nélkül 60 frt  pénzemot elkobozta és engem a 
hatósághoz bejelentett. Az ilyen eljárásra illetékes 
helyen majd keresek magamnak megtorlást. 

Itt az érdekeltekre bizom, ha helyes-e egy ba-
roinvásár perben keletkezett ilyeu eljárásra oly hírt 
alapittaui, mint ininőt most én ezennel megezáfolni, 
illetve kiigazitaui kérek. 

Tisztelettel 
Demeter Gábor. 

A tanácskozás tárgyai : 
1. A határozatképesség megállapítása. 
2. Az 1896. évről szerkesztett számadások 

beterjesztése. 
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

jelentése. 
4. A mérleg elfogadása,  felmentmény  meg-

adása és intézkedés az évi nyereség fgosztjjgáról. 
5. Az igazgatóság választása. * 
6. Esetleges kérvények és ̂ indítványok. 

tC 
Kivonat az alapszabályokból. 

66 §. A közgyűlés zártkörű s az egylet azon 
rendes tagjaiból áll, a kik a legközelehbi üzletév 
— deczember 31-én — részvényesek voltak0 

60. §. A közgyűlés tárgyai: ' v? 
h) az igazgatóság éi a felügyelő-&z«t&ág 

javaslatai, valamint' bármely egyISK. .tagnak indít-
ványa, ha a közgySlás^'megelőzőleg tizennégy nap-
pal ez, írásban az igazgatóságnak be lett adva. 

61. §. A közgyűlésen minden «ţendep egyleti 
tagot egytől tíz részvénynyel' egy Szavazat illeti, 
tizenegytől hnsz üzletrésszel kettő, huszonegy és 
ennél több részvénynyel biró tagok hármat sza-
vazhatnak. 

A szavazás rendszerint nyíltan történik, azon-
ban választásoknál és személyt illető kérdésekben 
öt egyleti tag kívánatára titkos szavazásnak van 
helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig 
erre írásban meghatalmazott oly egyleti tag által 
gyakorolhatók, kinek a közgyűlésen — az 66. §. 
értelmében — megjelenni joga van. A meghatal-
mazottak annyit szavazhatnak, a hány szavazattal 
megbízójuk bír; de mindenki csak egy részvényes 
megbízását fogadhatja  el. 

Ditróban, 1897. január hó 31-én. 
1 - 3 Az igazgatóság. 

*) Az e rovatban közlőitekért az aláíró felelős. 
S z e rk. 

MEGHÍVÓ. 
A „Kisbirtokosok országos földhitelintézetnek 

szövetséges gyergyói első iiK/.'iiţa'/ilrtSiigi előleg-
egylet, mint szövetkezet." 

XII. évi rendes közgyűlését 
1897. évi márczius hó 4-én (csütörtökön) dél-
előtt 9 órától kezdve, az intézet nagytermében, 
tartja, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

| ElsA magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat. | 

Gőzcséplőgépei nk 
a tökéletesség legmagasabb fokán  állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

O N H Z C R 
gazdasági gépeket gyártja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

gosítással díjmentesen szolgálunk. 
K é r j ü k minden kérdéssel b iza lommal 
hozzánk fordulni,  készséggel adunk 

k imer i tő és felvilágosító  választ . 

C z i m : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

BUDAPEST, Külső-Váczi-ut 7. sz. 
10 - 12 

j c r imre ügyelni térnék !| 

A Csiki vasút építkezési és élelmezési 
25-én délután három órakor 

^ / d C e g ű a - i - s r ö . 
észvény-társaság folyó  1897. febrUÁT 

hivatalos helyiségében Csik-Szeredában (Csedő István-féle  ház,) melyre ezennel a részvé-
nyesek meghivatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Az 18'J6. évi zárszámadások és mérlegek megvizsgálása. 
2. Határozathozatal e tárgyban. 
3. Az igazgatóság javaslata az élelmezési Üzlet folytatólagos  lebonyolítása mellet 

a felszámolás  kimaradása iránt. 
4. Esetleg felszámolók  kiküldése és a felügyelő  bizottság választása. 
A zárszámadások és mérlegek a magukat igazolt részvényesek által a hivatalos 

helyiségben f.  évi február  10-től febr.  20-ig délelőtt 9 - 1 2 óra között megtekinthetők. 
Mindazon részvényesek, kik a közgyűlésen megjelenni kivánnak, felhívatnak, 

hogy részvényeiket illetőleg részvény jegyeiket f  évi febr.  10-től febr.  20-ig helyezték 
a társaság hivatalos helyiségében letételbe, minek ellenében elismervény adatik ki. Eseti 
részvények letétele a közgyűlés előtt is megtörténhetik. 

Csik-Szeredu, 1897. február  9. 
A z I g a z g a t é s A g . 

Nyomatott sikSzeredában a lapljdonos és kiadó Györgyja Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" február  10-iki 6-ik számához: 
UJ. u á r u , ros tá l t t e n g e r i , el-

ismert jó minőségű (törökbuza) 
n r n t l u l . bármily nagy mennyiségben, 
vékája (20 liter = 15 kiló) & 6 3 kr, a 
pénz előleges beküldése mellett 
kapható: J A M 0 S 

kereskedőnél 
i _3 Székely-Udvarhelyt! 

Patkányáén 
(Immiseh Boldog, Delitzseh.) 

Patkányok és egerek pusztítására 
való kitűnő, biztos és gyors hatású szer, 
méregmentes és házi állatoknak ártal-
matlan. 1 doboz ára 35 kr. Kapható 

T h e i l F r i g y e n , 
gyógyszertárában 

1—6 Csik-Sz ép vízen. 

A munka kivitelére vonatkozó műszaki ira-
tok és feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

A kir. ügyészség: 
Csik-Szereda, 1897. február  hó 3-án. 

Bartha Ignáoz, 
kir. figyész. 

Árverezési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság által kőzhirré té-

tetik, hogy Csik-Csobotfalva  község havasi erdő-
területén lévő s a község tulajdonát képező Qalam-
halmában három holdnyi területen a mult őszön a 
tűzvész által megperzselt fák,  a melyekben tőke 
és borna fák  találhatók, a m. kir. erdöhivatal en-
gedélye folytán  folyó  hó 16-én délelőtt 10 
órakor nyílt árverésen legtöbbet ígérőnek előre 
fizetés  mellett el fognak  adatni. Kikiáltási ár 100 
torint. 

Csik-Csobotfalván,  1897. február  7-én. 
Becse Ferencz, Csiszér Pál, 

kzjegyző. bíró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 394—1897. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmégyében Oy.-Várhegy és Oy.-SalamAs 

községekből alakult, 3420 lelket számláló körben 
940 frt  évi javadalmazással segédjegyzői állás rend-
szeresittetvén, annak betöltésére ezennel pályáza-
tot hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják s erre az 1883. t.-czikk 6. 
§-ábau körülírt minősítéssel bírnak, hogy az ok-
levéllel, honossági és eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelt  folyamodványaikat  hozzám 
1897. február  hó 25-éig bazárólag adják be. 

Fennebb kitett javadalmazással a magán mun-
kálatokért járó, szabályrendeletileg megállapított 
dijak is összekötvék, továbbá kilátás van arra, 
hogy a segédjegyzö az államkincstár által évi 110 
frt  járandósággal anyakönyvvezető helyettesnek is 
ki fog  neveztetni. 

Gy.-Szentmiklóson, 1897. január 33-án. 
Nagy Tamás, 

3—3 főszolgabíró. 

I X 

Sz. 398—97. kir. 

Hirdetés árlejtésre. 
A nagyméltósága m. kir. Igazságűgyminisz-

teriumnak 1896. évi november 4-én 69.910/96. I. 
M. sz. a. kelt rendeletével a csikszentmártoni kir. 
járásbíróságnál egy nj fogháznak  felépítését  13.015 
frt  44 kr keretén belől engedélyezvén s a f.  évi 
január hó 17-én megtartott árlejtésí teltételeket f. 
évi január 28-án 4911/1. M. sz. a. kelt rendelettel 
némileg módosítván, ezen építkezési munkálatok 
biztosítása czétjából 1897. évi márczius hé 10-ik 
napjának d. e. 9 Arájára ezen kir. ügyészség hiva-
talos helyiségében megtartandó ujabb árlejtésí ver-
senytárgyalást hirdetek. 

Felhívom ennélfogva  mindazokat, kik jelzett 
munkálatot elvállalni óhajtják, hogy az irt napon 
megtartandó árlejtésen 5% bánatpénzzel alulirt 
kir. ügyészség hivatalos helyiségében megjelenni, 
avagy szabályszerű zárt ajánlataikat 653 frt  óva-
déknak készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban csatolásával az árlejtés megkezdéséig be-
küldeni szíveskedjenek. 

A munkálatot elnyerendő vállalkozó ezen 
óvadékot a vállalat odaítélésénél 10°/0.ra lesz kö-
teles kiegésziteni. 

A csiki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaság talajdonát képező 

csikszentkirályi téglagyár, 
mely a folyó  évi márczius hó folyamán  megnyitandó Sepsiszentgyörgy—csikszeredai 
vasútvonal mentén fekszik,  szabadkézből zárt ajánlati verseny utján eladandó. 

A gyártelep s felszerelései  állanak a következőkből: 
a) Egy 10 lóerejtl a magy. kir. államvasutak gépgyárából 1895. évben kike-

rlllt mozdony, fürész  és kutszivattyuval felszerelve  ; 
b) egy a Tatzel-féle  troppani gyárból származó téglavetőgép, mindkettő a leg-

jobb khrban s teljesen üzemképes állapotban ; 
c) a téglavetőtelep 4 évre van kibérelve s a bérösszeg lefizetve,  de továbbra is 

bérelhető olcsó árért, 
d) két nagy faszin  téglaszáritásra sínekkel s vagonettekkel, mozgatható tetővel, 

továbbá nagy gépház fából; 
e) összes kellékek és szerszámok, mik a gyártás és Uzembentartáshoz szükségesek: 
A gyártelep a legjobb helyen fekszik,  viz mellett, kitűnő anyaggal ellátva, nagy 

de folyton  még nagyobbítható üzemre berendezve, a vasúthoz közel, mi által a gyárt-
mány az olcsó vasúti díjtétel következtében versenyképes Csik-Szereda, Sepsi-Szent-
györgy és Brassóban is. 

Az egész telep és felszerelésének  becsértéke 12,000 frt. 
Zárt ajánlatok a megvételre fo lyó  é v i f e b r u á r  h 6 2 0 * l g alulirott rész-

vénytársasághoz küldendők, a honnan a részletesebb felvilágositások  is beszerezhetők. 
Ugyanezen téglatelepen jelenleg eladandó 120 ezer kitűnő minőségű tégla is. 
Csik-Szereda, 1897. február  hó 1-én. 

Csiki vasutépitkezési és élelmezési 
2—3 részvénytársaság, 

A „Jelzálog-Hitelbank részvénytársaság" Gy.-Tölgyesen. 
1. évi zárszámadásából az 1896-ik üzletévről. 

Vagyon-mérleg-számla. Vagyon. Teher. 

Beruházásban 3512 05*) 
Pénztárkészlet . 
Váltókban 
Jelzáloggal fedezett  váltók . . . 
Kezességeit és jelzáloggal biztosított kötvényekben 
Kézi zálogokban . . 
Visszváltókból követelés 
Külföldi  váltókban . . 

Osztr. ért. 

korona 

4196 
185519 
32500 

129281 
435 

29844 
9900 

flll. 

52 

22 

391675 74 

Alaptőke számlán . . 
Betétek tőkésített kamatokkal 
Követelők folyó  számlán . . 
Előirányzat állami adó és pótadó 

a nyeremény, mely feloszlik: 
90%. tartalékalapra 18628 — 
10°/0. tiszteletdijakra . 2069 15 

Osztr. ért. 

korona 

100000 
258020 

10457 
2500 

20697 

391675 

flll. 

83 
76 

15 

74 

Korpoi Ádám, s. k. 
könyvelő. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1896. évi deczember hó 31-én. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1897. január hó 3-án. 

Ifj.  Török Antal, s. k. 
vezérigazgató. 

Ezen forgalmi-,  nyereség-veszteség-, valamint vagyon-mérleg-számlákat a fó-  és segédkönyvekkel összehasonlítván, azokat mindenekben helyesnek és m eg-
egyesónek találtuk. 

Dobreán Ágoston, s. k. 
igazgatósági tag. 

Verenoai látván, s. k. 
f.  b. ţag. 

Teljeaen leíratott. 

Török Antal, s. k. 
elnök. 

Csató István, s. k. 
f.  b. elnök. 

Műnké Pál, s. k. 
igazgatósági tag. 

Urziosánu János, s. k, 
f.  b. tag. / 



Febrnár . C S I K I L A P O K . n . 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Tnsnád község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a tusnádfürdői  építkezésekhez szükség-
lendő kő, fövény  és agyag (a tégla, föld  kivételé-
vel) haszaálási jogát ezen község határáról 1897. 
fUraár  15-én tartandó nyílt árverésen egy évre 
haszonbérbe adja 

Kikiáltási ár 50 frt. 
Árverezési feltételek  a község házánál a hi-

vatalos órák alatt bárki által betekinthetők. 
Kelt Csik-Tnsnádon, 1897. jannár 24-én. 

Ferenczy Béla, Bartha György, 
kjző. főbíró. 

40/1897. sz. vh. 
Árverési h l r d e t a é n y . 

Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezenuel közhírré teszi, 
hogy a gyergyó-szentmíklósi kir. járásbíróság 1896. 
évi 7119. száma végzése következtében Gyergyó-
Szentmiklós község javára gy.-szentmiklósi ifj. 
Márton Ferencz ellen 726 frt  51 kr s ár. erejéig 1896. 
évi október hó 8-án foganatosított  biztosítási végre-
hajtás ntján lefoglalt  és 695 frtra  becsült 4 ökör 
tinó, 2 kanczacsikó, 2 béréit ló, 1 tehén, 1 uégyló-
erejü cséplőgép, szekerek, szénából Alló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gy.-szentmiklósi kir. já-
rásbíróság 8357/1896. sz. végzése folytán  72G frt 
61 kr tőkekövetelés, ennek 1896 évi májns hó 

8-ik napjától járó 6% kamatai, eddig összesen 69 
frt  28 krban bíróilag már megállapított és i fi-t 
20 kr eznttali költségek erejéig Gyergyó-Szentmik-
lóson alperes lakásán leendő eszközlésére 1897. évi 
február  hé I9-Hc napjának déMőtt 10 órája határ 
időül kitüzetik ás ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak még, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 106. §-sa 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek becsáron alnl is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  kővető nap-
tól számíttatik. 

Kelt Gy.-SzentmiklÓ8on, 1897. évi január hó 
28-ik napján. * 

Juhász Károly, 
kir. biróiági végrehajtó. 

szám.—1897. jk. l v £ e g l a . i - v o -

A „Gyergyöi Első Takarékpénztár-Részvénytársaság" 
az 1896-ik évi üzletévről 

X7H-ik ivi rend 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1897 . évi február  hó 21-én d. u . 3 órától kezdődőleg a Laurentzi-féle  nagyteremben 

tartja meg, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök által, a szava-

zati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a közgyűlés hatá-

rozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére három tagnak megválasztása. 

4. Igazgatósági jelentés az 1896-iki ttzletévről, zárszámla 
és a nyeremény-felosztás  előterjesztése. 

5. Felügyelő-bizottság jelentése. 
<>. Felmentvények megadása. 
7. Lemondás folytán  egy felügyelő-bizottsági  tagnak meg-

választása. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyűlés határozatképességéhez legalább 400 részvény képviselete és 20 részvényes személyes je-
lenléte kívántatik. A szavazati jog személyesen, vagy két tanú által aláirt meghatalmazással ellátott megbízott által gyakorolható, kinek azonban rész-
vényesnek kell lennie. Ily meghatalmazást csak távollevő, vagy meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nő részvényesek csak meghatalmazott, gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek meghatalmazottjai, 
erkölcsi testületek megbízottjuk által gyakorolhatják szavazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, liogy a megbízott részvényes legyen. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, hogy szavazataik gyakorolhatása végett „Igazoló-jegyu-üket a törzskönyv 1896. decz. 31-iki 
kivonata szerint — részvénybemutatás nélkül, a közgyűlést megelőző bárom uapon, a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre felkért  felügyelő-bizott-
ságtól átvehetik. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. január 27-én. 
-A. B ^ r o r g - y á l e l e ó t a l E a r ó l c p é n z t á r - r é s z v ó r L s r t á . r s a s á g ' l g ' a . z e - e i t ó e á e ' a , : 

C l ö r ö g J o a e h i m , s. k. C s i k y D é n e s , s. k. 
titkár. elnök. 

A Gyergyói Első Takarékpénztár-Részvénytársaság XVIL üzletévi 
VAGYON. T 7 " s L g , 3 r o 3 3 - - 3 = C i . é a : l e g s z é L 3 » . l á i j s L . teher. 

nuiTi UpJ> 

21 
77 
78 

146 
153 
[165 
164 
165 
176 
177 
181 

Oszt. ért. 

Beruházásban 
Fekvőségekben . 
Kétes követelések valószínű értékükben . 
Értékpapírokban, mely a tartalékalapból 

vásároltatott 
Jelzálogilag biztosított kötvényekben . 
Kötvényekben . . . 
Giro-szátnlán az osztrák-magyar banknál 
Folyó-számlán 
Váltókban 
Pénzkészlet 1896. deczember hó 31-én . 
Giacomuzzi Vigilo úr „Gydmölcsénesi" 

erdőrészének vételára 
eidfaési  eladatott • aaaak Télelán 1897. Jaaair 11-éa teU*-

forint kr 

300 
169 
514 

5125 
110950 
42053 

383 
300 

477350 
10560 

12000 

I 

559706 

58 

60 

05 
44 
33 
49 

49 

FFLKFLOYVI 
lapja 

1 
127 

28 
29 

111 
140 
149 
168 
168 
169 
175 

5196.— 
225.— 

36036.19 
1401.41 
8806.73 

Részvénytőke 
Tartalékalap és kamatai: 
a) értékpapírokban . . . . 

ennek 1896. évi szelvénykamatai 
b) kezelés alatt lévő tartalékalap 

ennek 1896. évi 4°/0-a 
c) 1896. évi nyereményből . . 

Tiszteletdíj az 1896-ik évi nyereményből 
Jótékonyczél » » < 
10°/0-os tőke-kamat és járadékadó . 
Bélyegilleték . . . . . . . 
Gy.-Szentmiklúaon építendő kSzkórhietltp é« kamatai . 
Fel nem vett osztalék . . . . . 
Osztalékai u 1896. éri nyereményből (1800 réatr. után iS frt 
Betét és tőkésitett kamatai , 
Felvett kölcsön . . 

I Osztr. ért. 
I forint  kr 

60000 — 

50592 
2438 

174 
929 

16 
4100 

33 
6000 

387226 
48195 

559706 

33 
59 
18 
76 
35 
11 
25 

49 

II 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi deczember hó 31-én. 

Krltsa Zoltán, s. k. Lázár János, s. k. Simon Ede, s. k. 
pénstárnok. vezérigazgató. könyvelő. 

Ezen forgalmi-,  nyereség-veszteség és vagyon-mérleg számlákat a kereskedelmi törvény szabványai szerint a fő-  és segéd-könyvek-
kel összehasonlítottuk és mindenekben helyesnek és megegyezőknek találtuk. 

Gyergy-Szentmiklóson, 1897. évi január hó 25-én. 
Csiky Kálmán, B. k. Csiky Dénes, s. k. Lázár Zakariás, s. k. 

Igazgatósági tag. elnök. felügyelő  bizottsági tag. 
Kopaoz Lukács, •. k. Lázár Gyula, •. k. Merza Vilmos, s. k. 

lftstóságl  tat. f.  Us. elnök. f.  Ua, 


