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~ 'Községeink háztartása. 
A közigazgatás minden ágazatai közlil 

a legnyomorultabb községeink kormányzata. 
Ezen csodálkozni és bámulni alig is lehet, 
mert hisz egyrészt a községek kormányzói 
nagyon gyenge elemek, másrészt pedig a 
törvény is annyit rak teherképen a község 
vállaira, hogy azt elbirni, ha komolyan kri-
tizáljuk a kormányzatot, egyenes lehetet-
lenség. 

Az ország központjában nem is tudják, 
nem is sejtik, liogy nálunk a községek mi-
kép adminisztiálódnak ; ők, a zöld asztal 
körül iilők megcsinálják papirosait a min-
den téren ezer számra ömlő utasításokat s 
azt a meggyőződést táplálják, hogy már 
most az országkan pompásan megy az ad-
íuinisztráczio. Pedig a különben is legna-
gyobb részt uem az élet számára kitalált 
reudcletek fele  csak elolvastatik, de nem 
hajtatik végre. A mióta a magyar parla-
mentarizmus megalkotása óta másodszor mű-
ködik, annyi felsőbb  utasitás és rendelet 
gyártatott már, hogy azok igaz és komoly 
végrehajtása legalább még egyszer annyi 
közeget igényelne, mint a mennyi jelenleg 
funkczionál.  Ennyire pedig sem pénzünk, 
sem emberünk. 

Hanem azért kétségtelen, hogy a leg-
lényegesebb organismusban, a községben 
sok fontos  dologra nézve van reformálandó 
baj. Nálunk Csikmegyében egyik égető szük-
ség volna a községi háztartás reformja.  Idáig 
panaszok vannak, habár a legtöbb esetben 
nem is kerülnek a hivatalos világ elé; sőt 
szerkesztőségünket halom számra lepik el a 
különböző községekből való jajgatások, me-
lyek közül többen bizonyára ha túlzottak 
is, de tiigadhiitianul annak a jelei, liogy 
valami baj van mindig a kréta körül. Né-
zetünk szerint a hiba ott kezdődik, hogy a 
községek elöljárósága mindjárt a számadás 
megvizsgálásánál lehetetlenné teszi az adó-
fizetőknek  azon jogát, hogy a számadásra 
észrevételeit és megjegyzéseit megtehessék. 
Többnyire ki sem hirdetik, hogy a száma-
dás közszemlére ki van téve, még kevésbé 
van az tényleg kifüggeszt-  e. Pedig ha ma-
guk a községi lakosok, kik közvetlenül szem-
léletből ismerik háztartásuk gyenge oldalait, 
fel  nem fedezik  a hiányokat és bajokat, 
azokat ugyan az idegen ki nem találhatja. 
Pedig sok község lakosai részéről történt 
inár évek óta ez iránt panasz és jajgatás, 
de ugy látszik, hogy a főszolgabíró  urak 
nem igen tudják idevonatkozólag komolyan 
végrehajtani a törvény rendelkezéseit 

Második nagy baj az; hogy a törvény-
hatóság tagjai is bizonyos kényelemmel in-
tézik el a községi háztartások ügyét. A me-
gyegyilléseken roppant dióhéjban adják elő 
az egyes községek számadásait és senki fel 
nem szólal a miatt, hogy ismertesse meg a 
számvevőség az egyes számadásoknál ta'ált 
hiányokat, ltogy lehessen szigorú a törvény-
hatósági közgyűlés azok ellen, kik akár gon-
datlanságból, akár tudatlanságból vagy rossz-
akaratból is mulasztást követtek el. Pedig 
akárki mit mond is, a példaadás roppant 
javító intézeti jelleggel bir a meg vagyunk 
győződve, hogy ugy a főispánunk,  mint al-
ispánunk is, kik kényesek ilyen esetekben, 
maguk is elkövetnek arra mindent, hogy a 
megtalált hiba meg is találja a megfelelő 
büntetést 

A hiba megtalálására azonban nem 
elégséges a községi lakósok érdeklődése, sőt 
a törvényhatóság szigorú eljárása se, ha a 
számvevőség nem tudja komolyan teljesíteni 
az ellenőrzést. Már pedig erre hiányzik ná-
lunk a legtöbb községben az ellenőrzés kor-
rektségének kiindulási alapja, a községi va-
gyonleltár. Ugyan hány községben van ilyen 
vagyonleltár, mely komoly és igaz ? Ezt 
kell elkésziteui és pedig nemcsak formailag, 
hanem alaposan és lelkiismeretes részletes-
séggel. Ha ez nincsen meg, akkor mindig 
előfordulhatnak  olyan esetek, hogy a köz-
ségi bíró vehet fel  közpénzeket s ha nem 
számol el velők, AZ ellenőrző hatóság nem 
tud felőle  semaiit. ha csak valaki fel  nem 
jelenti az esetet. Nézetünk szerint tehát ezen 
vagyonleltárak elkészítése olyan sürgős hogy 
a megye nem tesz rosszul, ha e czélra kü-
lön munkaerőt fogad  fel,  ha már a jelenlegi 
személyzet nem elégséges, a mit magunk is 
készséggel elismerünk. 

= Nőipari munka tanfolyam  beren-
dezése Szeredában. Nagyon életrevaló eszme 
megvalósítását vette czélba — mint azt illetékes 
helyforrásból  halljuk — Avéd Katinka kisasszony a 
szoredai szövő tanmiiliely vezetője. Tervbe vette 
ugyanis, hogy a jelzett tauiniihelylyel kapcsolatosan 
fiatal  leányok részérő munka tanfolyamot  rendez, 
melynek czélja: szegényebb sorsú növendékeknek 
a házi- és kézműiparban való kiképeztetése, még 
pedig azon áldozatkész elhatározással, hogy ilyene-
ket egy évig ingyenes oktatásban részesít, mig a 
tanulni vágyó uri osztálybeli tehetősebb leányokat 
is havi 3 frt  dij mellett különböző munkák elsajá-
títására képezni fogja. 

A tanfolyam  anyaga letino: női rulmszabás 
és varrás tökéletes kiképzéssel, — fehérnemű  var-
rás, mii- és kézihimzés, hnriszuya kötés — gépen, 
tüll átliuzá?, csipko verés, szóval, az összes női 
munkák tanítása. 

Ezen igazán hézagot pótló és a kovésbbé 
tehetős sziilúk gyermekeinek keresetforrást  nyújtani 
hivatott czél megvalósítása csakugyan felette  kívá-
natos, a hinni akarjuk, hogy nevezett kisasszonyunk 
ebbeli jóakaratú törekvése szélesebb körű érdeklő-
déssel és részvéttel fog  találkozni nemcsak az 
érdekelt szülők, hanem esetleg a vármegye közön-
sége részéről is. 

== A választói jog gyakorlása iránt 
Gyergyéból kérdést intéztek hozzánk, hogy földbir-
tok után menuyi adó mellett lehet választó. A 
folyó  1897-ik évi összeírásnál a belügyminiszter 
leirata szerint azon földbirtokosok  lehetnek válasz-
tók, kik a jelenleg fennálló  földadó  kataszter alap-
ján 70 frt  '27 kataszteri tiszta jövedelem után 
fizetnek  földadót,  moly tiszta jövedelem leszállt 
66 frt  77 krra az esetre, ha az illető még első 
osztályú adó alá eső házzal bir és leszáll 60 frt 
ül krra, akkor, ha a háza másod vagy magasabb 
osztálya adó alá esik. 

= A pénzügyi igazgatóság egy sajátsá-
gos választ adott a mult közigazgatási bizottságon 
Molnár József  azon interpellácziójára, hogy miért 
adta ki a csíkszeredai 1896. évi fogyasztási  adó-
bérlőnek biztositékát, mielőtt az 1897-ik évi bérlő-
től nem kapott nyilatkozatot, hogy a régi bérlő 
mindent átadott nz uj bérlőnek, a mit a törvény 
rendel. Erre a pénzügyi igazgatóság azzal felel 
hogy egyrészt nem érkezett hozzá panasz az át 
adásból kifolyólag,  másrészt pedig nem is Bzokott 
ilyen előfordulni.  Nő hát ez elég szegéuyes véde-
lem a szabályrendelet áthágásának palástolására, 
mert hisz tényleg Rosenttial Cliaim volt bérlő be-
szedett a csíkszeredai fogyasztási  körzetből még 
1896-ban 1860 frtot  oly fogyasztási  ezikkek után, 
melyek 1897. jannár 1-én készletben voltak, s a 
inely czikkek utáni fogyasztási  adó az uj bérletet 
illeti ós ezt Roseuthal Chaimnuk a biztosíték kika-

i pása előtt ki kellett volna az uj bérlőnek fizetnie. 
! de ezt nem tette s noha az uj adóbérlő inegbi-
'zottja már többször felszólította  ót kötelezettsége 

a ljesitésére, ma az uj év utáni ötödik hónapban 
is még mindig hátralékos. Már mostan nagy kérdés 
az, hogy ki fizeti  meg nz uj adóbérlónek, Csíksze-
reda városnak, illetőleg megbízottjának Hodor 
Audrásuak ezen 1660 frtot,  mert ugy látszik, hogy 
a volt bérlő nem akar fizetni,  sőt talán el is tűnt 
Magyarország határából Oalicziába, a hova való. 
Pedig a biztosíték kiadásánál a pénzügyi igazgató-
ság neui tartotta szem előtt az ide vonatkozó sza-
bályrendeletet, mely szórói-szóra kimondja, hogy a 
biztosíték kiszolgáltatása előtt hitelesen igazolandó, 
hogy a kilépd bérlő az újonnan belépő bérlőnek 
vagy megváltás esetében a szerződő feleknek  azon 
ár.izabásszerü adókat, melyeket a haszonbérlet vé-
gével az ogyos adófizetőknél  készletben talált fo-
gyasztási adó tárgyak után beszedett, megtérítette. 
Tehát e szabály utasítása szerint a pénzügyi igaz-
gatóságnak azt kellett volna az interpelláczióra vá-
laszolni. hogy a régi bérlő beigazolta a készletben 
levő czikkek utáni adó megtérítését, vagy a meny-
nyiben elnézés folytán  hiba történt, magának a 
hibát elkövető igazgatóságnak kellett volna záros 
határidő alatt behajtani a fenti  1860 frt  összeget 
és ennek kamatait. Miután azonban ez uem törtéut. 
a közigazgatási bizottság bizonyára nem fogja  hagyni, 
hogy egy csiki ember kárt szenvedjen, csuk azért 
inert ogy bevándorolt galicziai embernek sikerült 
becsapni a pénzügyi igazgatóságot s ugy tudjuk, 
hogy a jövő ülésen a károsult csíkiak érdekének 
megvédésére megfelelő  inditváuy is fog  tétetni. 

- Bagolyvár és a csik-szeredai vá-
rosi tanács czimmel panasz küldetett be hozzáuk, 
mely szerint a város házának padlásán évtizedek 
óta nem volt tisztítás s ennek következtében ugyan-
ottan, mint a régi elhagyatott várromokban egész 
bagolysereg ütött tanyát. Az igaz ugyan, bogy a 
bagoly a görögök szerint a tudományosság jelképe 
és igy a tanácsnak nem lehet kellemetlen e jel-
képpel való tüntetés, de másrészt a természetrajz-
ból az is bizonyos, hogy a baglyok éjjelenként 
olyan kurikolásokat visznek véghez, hogy felér  egy 
részeg kompánia duhajkodásával. Már pedig mint-
hogy az éjjeli csend megzavarását czivilizált embe-
rek gyülhelyén, a városokban nem szokás tűrni, a 
panasz beküldő e sorok utján kéri a város tanácsát 
vagy gazdáját, hogy adja életrevalóságának és 
tudományosságának érezhető és tapasztalható jelét 
abban, hogy pusztítsa el valahogyan a városházát, 
illetőlog annak padlását elfoglalt  görög tudomá-
nyossági jelképeket, a baglyokat, melyek talán 
Brassóban értékesíthetők is. Ez által a tanács és 
városgazda nemcsak bővíti a város bevételeit, de 
elismerést is szerez a piacz lakói részéről. 

A m e g y e i lőrvényliatÓHAgi b izo l t -
N&g iiléNéről. 

C s i k-S z e r e d a, május 6. 
(Vége.) 

Belügyminiszter ur leirata folytán  a román 
határszélén levó gyimesi vasútállomásnál szerve-
zett szolgabírói kirendeltség hatásköre a követ-
kezőkben állapíttatott meg: 

a) a kirendelendő szolgabíró a felcsiki 
járás főszolgabírójának  fennhatósága  alatt áll s 
a hozzá utasított közigazgatási és rendőri ügyek-
ben annak utasitása szerint jár el; 

b) a törvényhatóságtól nyert felhatalmazás 
alapján eskütétel után bíráskodik a három gyi-
mesi község terUletén elkövetett, — a főszolga-
bíró valamint ezen határozat által hozzá utasított 
rendőri és erdei kihágási ügyekben ; a Romániába, 
vagy onnan ide igazolvány nélkül történő átlé-
péssel elkövetett, nála feljelentett,  vagy általa 
felfedezett  kihágások felett;  azonban a dolog 
természeténél fogva  az esetekkinti megbízás hiá-
nyában is önállóan tárgyal és ítél; 

c) a határállomáson végzi az országhatárán 
át ki- és belépők útleveleinek vizsgálatát és a 
három gyimesi község elöljárói által az 1873. 
évi 1018. számú belügyminiszteri rendelet alap-
ján kiállított 5 napra szóló határátlépési jegyeket 
láttamozza; 

d) halasztást nem tiiró határrendészeti és 
határvillo ugási ügyekben a főszolgabíró  utólagos 
értesítése mellett legjobb belátása szerint in-
tézkedik ; 

e) felsőbb  hatóságokhoz intézett jelentéseit 
Lapunk mai számához ogy féliv  melléklet van csatolva 
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s külhatóságokkal folytatott  levelezéseit, valamint 
az általa kirótt büntetéspénzek elszámolását a 
járási főszolgabíró  közvetíti; a rábízott közigaz-
gatási és kihágási ügyekben azonban a szüksé-
ges felhívásokat  a járásbeli elöljáróságokhoz, 
csendőrökhöz és pénzügyőri szakaszhoz közvetlen 
intézi; 

f)  kiilön iktatót vezet s a megye cznnere, 
vei ellátott külön pecsétnyomót tart. 

Honvédelmi miniszter ur a megyei köz-
pénztárak őrizetére 1889-től felhasznált  honvéd-
órség további rendelkezésre bocsátását csak az 
esetben engedélyezvén, ha a megye közönsége 
a honvedórsök után havonta fejenkint  11 frt 
fenntartási  költséget hordozand, — mire nézve 
a közgyűlés feliratilag  megkeresni határozta 
nevezett miniszter urat, hogy mivel az itteni 
honvédségnek ainugy is csekély őrszolgálatot 
kell teljesíteni, s az őrizet nem csak a megyei 
pénztárakra, hanem az azokkal egyesületben 
lévő adóhivatali pénztárra is kiterjed, — a vár-
megyét jelentékeny mérvben terhelő leiratától 
eltekinteni méltóztassék. 

A vármegye alispánjának indítványa foly-
tán a helyes adminisztrátió szempotjábúl a kör-
jegyzői csoportokban a következő változtatás 
lett' kimondva: 1) az eddigi két szolgabíró hatás-
körébe beosztott szent-királyi kör községei közül 
Mindszent, Szent-Lélek, Zsögöd községek a fel-
esiki járás kebelében uj körjegyzőséggé csoporto-
síttassanak, — •_') Szent-Király községhez a Szt-
Sinion körből Szt-Imre község átesatoltassék s 
ezek, valamint 3) .Szent-Simon és Csatúszeg köz-
ségek másik két körjegyzőséggé alakiitassanak 
a k.-alesiki járásban : kimondatott továbbá az is, 
hogy a megyében ott, hol a viszonyok megkí-
vánják szintén ujabb beosztások eszközöltessenek. 

A megyei iparfejlesztő  bizottság, valamint 
Ferenczy Károly alesperes s társai által a vár-
megyei alapokból támogatandó megyei hitelszö-
vetkezet alakítása iránt benyújtott javaslat és 
illetve indítvány Ferenczy Károly, Hosszú Ferencz 
pártoló és Becze Antal alispán ellenőr felszóla-
lásai után a napirendről levétetett, azon indokból, 
mivel a tervezett hitelszövetkezet nem csak a 
vármegyei alapok eddigi biztos, koczkázattal 
nem járó kezelési szabályainak gyökeres átdol-
gozását. hanem a kezelési ágak kiterjesztését s 
azzal együtt a személyi és dologi kiadások sza-
porodását, s a mi szintén vele járna, a felügye-
let gyakorlásának megnehezítését is maga után 
vonná, a nélkül, hogy a szövetkezet a feleknek 
a mostaninál olcsóbb kölcsönt volna képes 
nyújtani. 

A megyei közigazgatási bizottságnak a köz-
igazgatás mult másod félévi  állapotáról előter-
jesztett jelentése kapcsán igazságügy miniszter 
úrhoz felirat  küldése mondatott ki a végből, 
hogy az igazságügyi czélokra átengedett szeredai 
törvényszéki és járásbirúsági épületek a szükség-
nek megfelelóleg  kiépíttessenek s illetve átala-
kíttassanak. 

A gazdasági egyesület által egy a megyé-
ben létesítendő tüzkárbiztositó társulat számára 
kidolgozott s előterjesztett szabályrendelet elfo-
gadtatott s megerősítés végett a kormányhoz 
l'elierjesztetni határoztatott azon hozzáadással, 
hogy a tűzkár ellen más társulatnál biztosított 
épületek és egyéb eléghető javak tulajdonosaira 
csak a biztosítási határidő lejárta után válik a 
szabályrendelet jóváhagyás esetén kötelezővé. 

A megyei ösztöndijak kiosztását vélemé-
nyező 5-ös bizottság azon javaslata, hogy a l'us-
kás Atilla eltávozásával a székely-udvarhelyi 
reáliskolánál megürült 150 frtos  ösztöndíj csics'ói 
Szabó Andrásnak és a kolozsvári siketnéma in-
tézetnél ez év végén üresedésbe jövő 80 frtos 
ösztöndíj tölgyesi Kristály Sándornak adassék, 
valamint a miskolezi gépgyárban tanuló gyergyó-
szentmiklósi Burján Balázsnak mult évben meg-
ajánlott 15 frt  a gépgyárban létét igazoló bizo-
nyítvány felmutatása  után kiadassék, — elfo-
gadtatott. 

A csik-somlyói róm. kath. főgymnasíumi 
ifjúság  kebelében alakult kiránduló egyesület 
részére a havasi javak 1897. évi jövedelméből 
50 frt  megszavaztatott. 

Hevesmegyének az Ausztriával ujabban 
megkötendő kereskedelmi szerződések alkalmával 
a quóta emelés ellen a képviselőházhoz intézett 
s hozzánk is megküldött felirata  haaon szellemű 
felirattal  egyhangúlag pártoltatui határoztatott. 

Éltes Jakabnak Szereda város polgármeste-
révé történt megválasztása a Csedö István által 
az ellen beadott felebbezés  figyelmen  kivül ha-
gyásával helybenhagyott. 

A folyó  évben megejtett általános községi 
tisztujitások alkalmából azok ellen némely köz-
ségekből beérkezett felebbezések  mellőzésével a 
választások egynek kivételével jóváhagyattak; 
Eróss Márton cs.-szentmiklósi lakosnak pedig 
bíróvá lett megválasztása a törvénynek a válasz-
tók névjegyzéke kiigazítására vonatkozó rendel-
kezése be nem tartásáért megsemmisíttetett. 

Szépviz község azon kérése, hogy az ott 
lévő és a megye tulajdonát képező pénzügyőri 
laktanya és illetve belsőség iskolaépitési czélra 

8000 frtért  átadassék, esetleg a telekből mintegy 
60 |~öl terület átengedtessék a Bálint Lázár 
plébános által nagy hévvel mondott támogató 
felszólalás  daczára is egészben nem teljesíttetett, 
minthogy azt a pénzügyi kormány és a megye 
közönsége között fennálló  szerződés meg nem 
engedi, azonban a telekből a kért területnek 
méltányos ár melletti átadása kilátásba he-
lyeztetett. 

Az oltvölgyi vízszabályozási társulat által 
árinentesitési czélokra a ruházati alapból 1891-
ben felvett  15000 frt  kölcsön 4°/0 kamatai a 
társulat részére elengedtettek. 

Ezek s a vármegyei különbözó alapok, 
valamint az egyes községek mult évi majorsági 
vagyonáról szerkesztett számadások, több községi 
és magánügyek elintézése után a gyűlés d. u. 
1 órakor véget ért, mikor is a tagok nagy része 
főispán  ur ó méltósága zsögödi lakásán adott 
gazdag ebéden jelentek meg, hol számos felkö-
szöntök között a legjobb hangulatban maradt 
együtt a vendégsereg délután 4 órakorig. Kelle-
mes benyomással volt ugy a házigazdára mint 
az egybegyűlt vendégekre a papságnak csaknem 
2 év ótai távolmaradás után ugy a gyűlésen 
mint az ebéden való tömeges megjelenése, mi a 
lelkészkedö papság és polgári elem között addig 
fennállott  kölcsönös egyetértés és tisztelet ujabbi 
megszilárdulásának zálogául tekinthető. 

Az országgyűlési képviselőt válasz-
tók névjegyzékének kiigazítása. 

Az 1874. évi XXXIII, t. ez. értelmében éven-
kiut a képviselet választók névjegyzéke kiigazítandó 
lévén, vármegyénk központi választmánya folyó  hó 
5 én tartott gyűlésében tette meg e czélból a kellő 
intézkedéseket s küldötte ki az összeíró bizottságo-
kat még pedig azon meghagyással, hogy a név-
jegyzék kiigazítását, illetve a választók összeírását 
azonnal megkezdjék a legtovább junius hó 1-só 
napjáig mulliatatlunul befejezzék. 

Az összeírás foganatosítására  kiküldettek: 
1) a szeut-uiártoni választó-kerület kászoni & 

községébe András Lajos elnöklete alatt: Pálfy 
András és ifj.  Csoboth István ; 

2) azon váhisztó-keriilet nyergesen inneni 
többi községeibe Bardocz István elnöklete alatt ; 
Csiszér Károly és Ferenezí Béla ; 

3) a csik-szeredai választókerület Szereda vá-
rosán felüli  községeibe s a városba Szántó József 
elnöklete alatt: Ralázsy Lajos és Balázs Déues ; . 

4) ezen kerületnek szeredán aluli községeibe 
T. Nagy Imre elnöklete alatt: László Domokos és 
Albert Béniám ; 

5) a karezfalvi  választó-keriilet gyergyóban 
lévó községeibe Nagy Tamás elnöklete alatt: Simon 
Gergely és Szilveszter Albert; 

0) ezen kerület Ködön felüli  7 községébe 
Bogády Gyula elnöklete alatt: Ágoston József  és 
Dániel József; 

7) a Ködön aluli 8 községbe Bartalis Ágost 
elnöklete alatt: Csedó Domokos és Rusz S. János; 

8) a gyergyói választó-kerület tölgyesi járás-
beli községeibe dr. Lázár Jáuos elnöklete alatt: 
Kapdebó Vidor és Urzicsiánu János; 

0) a választó keiület többi községeibe Simon 
Balázs eluöklete alatt: Csergó Gyula és Oláh József. 

A m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b izot t ság 
iiléaérfil. 
C s i k - S z e r e d a , május 10. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága mai nap 
tartotta meg havi rendes közgyűlését, melyen a 
tagok kevés kivétellel jelen voltak. A gyűlés alig 
vett igénybe 1 órát s valamennyi előadói jelentés 
egyszerűn tudomásul vétetett. 

A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a kővet-
kezőket : 

Kereskedelmi miniszter urnák abbeli leirata, 
hogy az útadó követeleseknél eddig érvényben volt 
6°/, késedelmi kamatláb visszamenőleg 1895. évi 
julius 1-től kezdődő batálylyal 5°/o-ban követelendő, 
közhírré tétetni határoztatott. 

Örvendetesen vétetett tudomásul nevezett mi-
niszternek a bizottság feliratára  adott ama válasz-
irata, hogy a sepsi-szentgyörgy-szereda-o-topliczai 
törvényhatósági utvonalat 1901-ben és a maros-
vásárhely-parajdgy.-szentmiklósi utvonalat 1900-
ban fogja  állami kezelésbe átvenni. 

Csik-Szentmiklós községében április hó 3 án 
másodízben megtartott iskolaszéki tag választást 
a bizottság ismételten megsemmisítette s a járási 
főszolgabírót  nj választás megejtésére utasította, 
mivel a jelen volt 13 képviselő testületi tag közül 
6 a választás ellen tiltakozván és attól tartóz-
kodván, a választásban résztvett 7 tag a köztisz-
tesség rovására maga közül erőszakosan választott 
meg 4 iskolaszéki tagot. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszter nrnak 
az 1895. évi 15. t.-cz. végrehajtása tárgyában le-
adott magas rendelete folytán  Qyimes-Ftjsőlok, 
Csik-Szentmihály ég Gyergyó-Alfalu  községekben 
az óvoda kötelesek részére állandó menedékházak, 
Ditró községben pedig kisdedóvoda beállítása ren-
deltetett el. 

Az alispán azon jelentése, hogy rákosi Mánya 
Antal, háromszékraegyei Kovács Béla körjegyzői 
rendes és ugyancsak hároms^ékmegyei Szaniszló 
Kálmán pótvizsgára jelentkezzék s a szigorlatra 
bocsátásukat mi sem akadályozza, tudomásul vé-
tetett. 

Caik-Szereda város képviselő testületének 
a városi elemi iskola államosítása tárgyában ho-
zott a most már kellőleg felszerelt  határozata 
pártolólag vallás- és közoktatásügyi miniszter úr-
hoz fölteriesztetni  határoztatott. 

Szereda városi több érdekelt lakós»ak abbeli 
kérése, hogy a helybeli vasút állomás előtt fekvő 
birtokaikhoz a vasúti közlekedési ut mellé egy pár-
huzamos ut kiépítése engedélyeztessék, foganato-
sítás végett a városi tanácsnak kiadatott. 

Szeredai Dávid István s társainak Zsögöd 
község közbirtokossága által megállapított költség-
vetés ellen beadott felebbezése  javaslattétel végeit 
a járási mezőgazdasági bizottságnak véleménye-
zésre kiadatni határoztatott, valamint azon felszó-
lalásuk is, melyet nevezett birtokosság által meg-
alkotott legeltetési szabályrendelet ellen a bizott-
sághoz intéztek. 

Gyűlés után a tagok alispin ur házához vol-
tak ebédre hivatalosak. 

K ö t e l e s t i izkárbiztositán. 
(Foljt. éa vége.) 

Miután az intézet biztosítási dijai a vár-
megye pénztárnoka által a vármegye pénzkezelési 
szabályrendelete szerint kezeltetnek, köteles a 
pénztárnok az igazgató közreműködésével az inté-
zet vagyonáról évenkint a számadást, a számadási 
évet követő év márczius l-ig elkészíteni és az 
alispánhoz beterjeszteni. 

A vármegyei pénztárnok és ellenőr a bizto-
sítási dijak kezeléséért az intézettől 900—200 
korona (100—100 fit)  tiszteletdijat élvez. 

A számadások számvevői felülvizsgálat  után 
az alispán által az állandó választmány gyűlése 
előtt egy bizottságnak adandók ki s ugyanezek a 
rendes tavaszi közgyűlésen tárgyalandók ; a letár-
gyalt és hibátlannak talált vagy kijavított száma-
dások kivonata kinyomandó s ugy az összes bi-
zottsági tagoknak, mint a 2000 koronán (1000 frt) 
felüli  biztositóknak valamint községeknek kézbe-
sítendők. 

Ezen számadási kivonattal kapcsolatbau a 
számadási évben előfordult  tűzesetekről, a kifize-
tett kártalanítási összegekről és becsüköltségekről 
járásonkint és községenkint csoportosított az igaz-
gató által szerkesztendő névszerinti kimutatás is 
az alispán által megküldendő. 

A felügyeletet  az intézet vagyonát illetőleg 
pénztárvizsgálatok által, az igazgató ügykezelését 
illetőleg évenkinti irodavizsgálat utján a vármegye 
alispánja is gyakorolja és az ily módon váratlanul 
megejtett vizsgálatok eredményéről a törvényható-
sági közgyűlésnek jelentést tesz. 

A kártalanítás a 39. és 40. §-ok értelmében 
való becslési eljárás által megállapított tényleges 
kárértékéig történik, de a biztositalt érték össze-
gét meg nem haladhatja. 

A biztositolt ingó javakban okozott tűzkárok 
C9ak azon esetben kártalaniltatnak, lm azok az 
anyakönyvben kétségtelen módon tel vanuak so-
rolva, azok becsértéke ki van tüntetve s ha az 
ott megjelölt helyen égnek el, avagy ha a bizto-
sított javaknak bejelentelt helyükről való más 
helyre elszállítása, valamint azoknak más lielyeni 
elhelyezése az intézeti igazgatóhoz esetről-esetre 
kellő időben bejelentetett. 

Tűz esetén a károsult 8 nap alatt az intézet 
igazgatójához tartozik jelen'ést tenni, ngy a tüz-
zeset idejének és az ingatlan szomszédainak, mint 
a szenvedett kár valószínű összegének megjelölé-
sével. Ha 8 nap alatt a károsult tüz által okozott 
kárait nem jelenti be, kártalanítási igényetői elesik. 

Ettől eltérésnek helye csak az esetben van, 
ba a tulajdonos a tüz keletkezésekor nem lenne 
hon és beigazolja, hogy a tűzről 8 nap letelte 
ntán értesült. 

Tüz esetén, ba a biztosítás 100 koronát 
(50 frtot)  meghalad, a becsű keresztülvitelére az 
intézet igazgatója köteles 14 nap alatt a helyszí-
nére kiszállani. 

A 100 koronáig (50 frt)  terjedő biztositás-
nál tüz esetén az igazgatónak a bejelentéstől 5 
nap alatt kibocsátandó felhívására  a kör- vagy 
községi jegyző köteles a szabályrendelet értelmé-
beni becsflt  6 nap alatt megejteni és a becslési 
jegyzőkönyvet további 3 nap alatt jelentés kísére-
tében az igazgatóhoz beterjeszteni. 

A községi elöljáróság köteles a tűz utáni ál-
lapotot lehetőleg fenntartani  a becsű megtörténtéig. 

A becsű jegyzökönyvek az igazgató által 
átvjzsgálandók, és ha sem számtanilag kifogás 
alá nem esnek és ha az igazgató hivatalból távol 
nincs, 3 nap alatt az alispánhoz utalványozás 
végett beterjesztendők. Ezen becsű jegyzőkönyv-
nek alapján egyidejűleg a 37. §. értelmében károk 
is utalványozandók. 

Ha a károsult a kiutalt összeget felveszi, 
az intézettel szemben semminemű jogsérelemmel 
nem léphet fel. 
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Elleneseiben a pénz felvétel  előtt az alispAni 
utalvány vételétől számítandó 8 nap alatt a köz-
igazgatási bizottsághoz felebbezéssel  élhet. 

Az igazgató, kör- vagy községi jegyző és 
becsüsök, szakértők fuvar  és napidíja a kö/pooti 
számvevőség által hitelesített számla alapján az 
alispán által utalványoztatnak. 

Az ily számlák a becslési jegyzőkönyvvel 
egyOtt az alispánhoz beterjeszteniük. 

A később beterjesztett számlák értéke al-
ispán által nem utalható ki. 

Tüz esetén a károsultnak kiutalt összegből 
azon évi biztosítási dijba a melyben a tüzeset 
történt, a rendes biztosítási díj 0-30«/o-a levonható, 
ha ezen levonás az intézet részéről szükségesnek 
találtatik. 

Oly tüzeseteknél, hol a tulajdonos szándékos 
gyújtás miatt vizsgálat alá vonatik, a kártalaní-
tási összeget az intézet mindaddig nem köteles 
folyósítani,  mig károsult a vád alól jogerős Ítélet-
tel vagy határozattal felmentve  nincs. 

Hadviselés esetén a fegyveres  erő állal oko-
zott tűzből származó károkat az intézet megtérí-
teni nem köteles. 

Az intézet összes ügyeinek kezelése feletti 
ellenőrzés gyakorlása czéljából a törvényhatósági 
bizottság közgyűlése a biztosító tagok közül egy 
elnökből és 3 tagból álló s hat évi megbízatással 
bíró ellenőrző bizottságot választ, mely bizottság-
nak feladata  leend az intézet ügyének kezelését 
ugy az igazgató irodán, valamint az alispáni hi-
vatalnál évenkint egyszer megtekinteni, a kiutalá-
sokat, a befizetéseket,  az intézel vagyoni állapotát 
tü/.elesen m-ígvizsgáliii s erről a törvényhatósági 
közgyűlésnek jelentést teuni. Vizsgálat, alkalmával 
az ellenőrző bizottságot a vármegyei tisztviselők 
támogatni kötelesek. 

Biztositási és kártalanítási ügyekben : 
a) első fokban  az alispán ; 
b) másodfokban  a közigazgatási bizottság; 
c) harmadfokban  a vármegye közgyűlése 

illeiékos határozni. 
Két egybenhangzó határozat ellen, valamint 

a tőrvényhatósági közgyűlés határozata elleu to 
vábbi felebbezésuek  helye nincs. 

A felebbezések,  a sérelmes intézkedés vagy 
határozat vételétől számított 8 nap alatt érvénye-
síthetők. 

Később beadott fellebbezések  tekintetbe nem 
vehetők. 

T a n í t ó k g y ű l i » * - . 
A csikmegyei róm. katli. tanító-egyesület 

kászon-alcsiki fiókköre  a mull hóban Nagy-Kászon-
ban Baka József  elnök vezetése alatt tartotta meg 
rendes tavaszi gyűlését. 

A gyűlésre kitűzőtl helyen a tagok a meg-
jelölt napon reggeli VslO órakor összejőve, nyom-
ban a gyűlés kezdetét vette, melyre az újonnan 
kinevezett helybeli alesperes-plebános urat egy öt 
tagból álló küldöltség hívta meg. Mosc a négy 
tanító állal tarlóit gyakorlati tanítások következtek. 

Gyakorlati tanításokat tartottak : Jánosi Lá-
zár a 11-ik osztályos fin  és leány tanítványaival a 
„beszéd és érielemgyakorlatokbólCsiszár Ignácz 
a vezetése alatt álló Il-ik osztályos vegyes növen-
dékeivel az irva-olvasásból; Veress Ignácz az V-ik 
osztályos leánytanulóival a számtanból; Búzás Elek 
a fiuk  csoportja V-ik osztályában szintén a szám-
tanból. 

A gyakorlati lanitások végeztével a gyűlés 
az egyik tanterembe jött, hol elnök érzelemmel irt 
megnyitóját lelkesedést keltő hangulattal olvasta, 
méltatva az erdélyi róm. katb. iskolák legtöbb 
egyházmegyei főtaníelügyeletbeu  történt alakulást 
és az Alcsik-Kászon egyházkerületi tanfelügyelet-
ben beállolt változást. Megemlékezett az ez időig 
működök érdemeiről és a jelenben e munkaköit 
viselők nagybecsű támogatásaikat kéri egyesüle-
tünk működése érdekében. Elnök megnyitójának 
valamelyik lapban való közlésére gyűlés által fel-
kéretett. 

Ezután a Kászon-Újfaluban  tartott rendes 
őszi gyűléséről vezetett jegyzőköuyv olvastatott 
tel, mely csekély módosítással hitelesíttetett. 

A gyakorlati tanítások bírálata mindnégy ta-
nítóval szemben külön-külön megejtetvén, azokat 
a gyűlés sikerülteknek nyilvánította. 

Következőleg a mult gyűlés tárgysorozatában 
felvett,  de a jeleni gyűlésre halasztatott — a kalh. 
tanítóknak az 1896. évben tartott országos nagy 
gyűléséről készített — jelentését olvasta Baka 
János tagtárs miut kiküldött, kinek a tárgyhüen 
összeállított jelentésért gyűlés jegyzőkönyvileg kö-
szöneiet szavazott és jelentésének másolatát az 
egyesület levéltárába tétetni határozta. 

Az elnöki jelentések során glnök felemlíti, 
hogy az egyesület üdvözlő iratokat küldött főtisz-
telendő Veress Antal alesperes phbáuos urnák al-
esperessé történt kinevezése alkalmából, továbbá 
B e c z e Antal csikvármegyei alispán urnák király 
ő felsége  által a vaskorona renddel történt kitün-
tetése alkalmából, mely üdvözlő iratokra a nyert 
válaszok éljenzés mellett tudomásul vétettek. 

A tanítók járandóságainak pontosabb beszol-
gáltatása iránt a megyei törvényhatósághoz — a 
csíki általános róm. kalh. tanító-egyesület által — 

beterjesztett kérés elintézést nyervén, a hatóság 
idevonatkozó intézkedése a nagyságos kir. tanfel-
ügyelő ur ntjáu egyesületünkkel is közöltetvén, 
gyűlés által tudomásul vétetett. 

Végül elnök a gyűlés tudomására hozza, hogy 
gróf  Majlálh Gusztáv erdélyi segéd püspök ur ő 
nagyméltóságának püspökké szentaliei.ése alkalmá-
ból az egyesület nevében üdvözlő iratot küldött, 
mely iránt a gyűlés köztetszését tejezle ki. 

Ezek után elnök megköszönve a főtisztelendő 
papságnak és megjelent vendégeknek tanúsított 
érdeklődésűket, a tanító-egyesületi gyűlést bezárta. 

Kevés szünet után T. Márton Ferencz nyu-
galmazott kir. járásbiró ur mint méhész egyesületi 
elnök foglalta  el az elnöki széket, kinek érdeket 
ébresztő vezetése alatt egy óránál több időt igénybe 
vett szakszerű ügyek lelárgyalásával a ketlős ülés 
d. u. 3 órakor véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hymen. Mórik Károly Józset dévai in. 

kir. adóliszt folyó  hó 17-én tartotta esküvőjét Él-
thes Zsigmond kir. táblai biró bájos leányával 
Ilonával. Az ünnepély lehető csöndben s egyszerű-
séggel folyt  le, melyen csak a rokonság s legkö-
zellebbi isinerősök vettek részt. A szertartás befe-
jeztével a menyasszonyos háznál villás reggeli volt, 
mely után az uj pár még a déli vonattal elutazott. 
— Bartók Lajos kir. államépitészeti mérnök |U-
nins hó 7-én vezeti oltárhoz Magyaron Fegyver-
neky Luiza kisasszonyt F. Fegyverneky Sándor 
(ai czkép után ítélve) bájos szép leányát. Gratulálunk. 

— Pongráoz, Szervácz, Bonifácz.  A 
három fagyos  szent, kiket a kalandáriuin május 12. 
13. 14. napjaira iktatott be, évonkint állandó drukk-
ban tartja a gazdaközönséget. Nálunk — liála az 
égnek — bár jó részt komor, esós napokat hoztak, 
do dérről, fagygyal  ezúttal nem jártak. Nem igy 
köszöntöttek be az Ország felső  megyéiben, a szom-
széd Ausztria némely tartományaiban és Európa 
nagy részében. Nevezetesen Árva és Lip tó inegy ék 
ben a hegyekun havazott. Bécsben az első nap 
nagy havazás után deczeinberí hideg állott be. A 
Seinmeringen, Mürziischlagban, Au-seeben, Klagon 
Tutiban, Insbruckban, Boczenben, Uinundenben és 
Knrlsbadban is erős havazások voltak, sót Klagen-
furt  vidékén a vetésük is a lió és hideg áldozatai 
lettek. Csudálatos dolog, hogy a fagyos  időjárás 
itt-ott a jelzett napokou ilyen malliematikai pontos-
sággal szokott megjelenni. Majd elválik, init hoz 
Orbán, a szőlős gazdák részére. 

Gyászrovat. Két kis gyermek korai lialá 
Iáról kaptunk hírt az elmúlt héten. 16-án délután 
halt meg dr. K o I o n i c s Dénes csik-somlyói or-
vos 3'/a éves Flórika, 16 és 17-ike közötti éjjelen 
dr. Csiky József  ügyvéd 7 hónapos Olga nevű kis 
leánya. A súlyos csapfts  felett  mélyen megszomo 
rodolt szülök iránt városszerte általános a részvét. 
— Csik-jenöfalvi  A n t a l Józset derék székely bir-
tokos 74 éves korában folyó  hó 15-én elhalálozott. 
A n t a l József  plébános, Antal András ezredorvos, 
Antal Péter kereskedő, leányai, özvegye és számos 
rokona gyászolják a drága haloltat. 

— Nyugdíjazás. Csics Antal gyergyó-
szentmiklósi kir. aljárásbirót, kinek fegyelmi  ügye 
még íólyamatban van, hir szerint nyugdíjazták. 

— Közvacsora. A csíkszeredai oltáregye' 
sülét 1807. május 22-én a Csillag vendéglő helyi 
ségeiben saját pénztára javára tánczczal egybekö 
tött közvacsorát rendez. Belépti dij személyenkint 
1 korona. A menü elég olcsó a szemnek, csakhogy 
— felülflzetósek  köszönettel fogadtatnak  s hírlapi 
lag nyugtáztatnak. Különben tekitve. hogy a fel-
szolgálást gyöngéd női kacsók fogják  végezni, a 
magunk részéről még a legmagasabb árt is jutá 
nyosnak találjuk s különösen kívánjuk, hogy 
szent czél érdekében minél többen jelenjenek meg 
a közvacsorán duzzadó s minél többen távozzanak 
el a minimumig ellaposodó tárczával. 

— Színészet Csik-Szeredában. Junius 
1 j'vel beköltözik Thalia Csik-Szeredába s illetve 
a Csillag nagytermébe. Deák Péter igazgató jól 
szervezett színtársulata kezdi meg előadásait a 
Gyimesi vadvirággal, mely darabja Géczi Istvánnak 
a budapesti népszínházban oly frenetikus  hatást 
idézett elő. A napokban megérkezik Mezei Béla a 
társulat művezetője s megkezdi a színészet ügyei 
nek s különösen a bérleteknek a rendezését, 
társulat körülbelől 35 -40 tagból áll s műsorába 
felvette  a budapesti színházak újdonságait. Bérlet-
árak 12 előadásra elsőrendű zártszék 10 frt,  má-
sodrendű zártszék 8 frt,  barm idrendü zártszék 6 frt. 

— 25 éves jubi leum. Lőrincz Vilmos 
gyergyóalfalvi  községi jegyzőnek f.  hó 22-én lesz 
25 éve, hogy nevezeit község egyhangúlag jegy-
zőjének megválasztotta. 25 éve lesz, hogy mint 
Alfalu  jegyzője teljes odaadással, legjobh akarat-
tal, minden tehetségével és buzgóságával községé-
nek erkölcsi, szellemi és anyagi ügyeit előbbre 
vinni a igy a megyei közigazgatást, lelkiismerete-
sen szolgálni igyekszik. Alfalu  község értelmisége 
ezen alkalmat meg ragadva a közpályán való mű-
ködése nevezetes poutját ünnepélylyel üli meg. 
melyet — tekintettel a szolgabírói járás központi 
tisztviselőire — 23 án tart meg. Az ünnepély d. 

1 e. Vsl2 órakor képviselő-testületi diszgyüléssel 

kezdődik s itt az ünnepeltnek a község érdeké-
ben kitejtett működése jegyzőkönyvileg megörö-
kíttetvén, 25 éves pályafutását  O l a j o s Farkas 
fogja  méltatni s azután ugy a közigazgatás tiszt-
viselői, mint jelenlévő kartársai és a helybeli állami 
felsőnépiskola  tantestülete — mint gondnoksági 
alelnökét, — valamint az elemi népiskolák tan-
testülete fogják  üdvözölni. Az ünnepélyt rendező 
bizottság Imets János felsőnépiskolái  igazgató, dr. 
Kása Lajos orvos, A véd János kereskedő, Barabás 
Ferencz főbíró  és Kis Antal közgyám személyében 
lett megválasztva. Az ünnepélyt az „olvasókör" 
nyári mulatóhelyiségében közebéd követi. 

— Kirándulás. A cBik-somlyói r. k. fő-
gymn. tanuló ifjúság  kirándulási egyesülete junius 
hó 7—9 napjain tanulmány-kirándulást rendez. 
Iránya : Brassó—Zernyest—Botfalu,  hol a város 
nevezetességei és gyárai, a czelluloze és ezukor-
gyár tekintetnek meg. Indulás 7-én a csíkszeredai 
vasúti állomásról reggel 2 óra 55 perczkor; vissza-
érkezés 0-én d. e. 10 óra 55 peczkor. Fel kéretnek 
az egyesület mindazon t. alapító és pártoló tagjai, 
kik ezeu kirándulásban résztvenni szándékoznak, 
f.  hó 23 ig az egyesület elnökénél Írásban vagy 
élőszóval ebbeli szándékukat bejelenteni, hogy az 
egyesületnek nyújtott kedvezményekben részesül-
hessenek. 

— Helyreigazítás. Az érdekelt felek  egyike 
észéről demenlálására kérettünk fel  ama hírünk-

nek, lapunk idei 18-ik számában közöltünk. A fel-
szólalás szerint ugyanis nem áll az, hogy Ambrus 
Péter kékesi csendőrőrsvezető Csik-Somlyóról el-
egyezte volna A n t a l Berta kisasszonyt, mert 

az az iránti szándéknak pozitiv eredménye nein 
lelt. Megjegyezzük, hogy a hírt nekünk Ambru-t 
Ferencz küldötte be, kitől máskor ilyen vastag 
tréfát  kikérünk s megjegyezzük, hogy ezután csakis 
nyomtatott eljegyzési kártyára közlünk ilyes fajta 
híreket. 

— Erdei kihágások tömegesen. A esik-
szentinártoni fószolgabiróságnál  május 4-tól 14-ig 
naponkint 40—50 személy volt beidézve, mivel a 
községi erdóból tűzifát  csempésztek. Természetesen 

legtöbb elitéltetett s most Alcsikon olyau nagy 
az elkeseredés, hogy általános az óhaj a régi álla-
potok visszaállítása iránt, midőn szabad volt a 
tiizelófd  hordás. Persze az illető békétlenkedók nem 
ismerik azt a közmondást: a inielmult, vissza nem jő. 

— SzándékoB emberölés. 1896. november 
8-án részegen állítottak be Mihális Anton és Ve-
lis Anion özv. Jánó Józsetné gyimesloki lakos há-
zába, a hol talán az ital hatása, talán más okból 
öszszeszólalkoztak és Velis ütni verni kezdette 
társát. A háziasszony a dulakodókat kiutasította 

azok eltávoztak. Körülbelől egy óra múlva mire 
Velis Antont a nyakán két snlyos sebből vérezve 
halva találták az udvaron. Ezért vonta felelőségre 
a folyó  hó 7-én megtartott végtárgyaláson a csík-
szeredai kir. törvényszék Milialis Antont, a ki ki-
fejezetten  nem tagadta a lényt, csupán iltas álla-
potával védekezelt, melynek hatása alatt ő sem-
mire visszaemlékezni nem tud. A büntető tanács, 
mely Gyárfás  László elnöklete alatt Weér György 
és Csipkés Árpád birákból s Pildener Károly jegy-
zőből állott, Barllia Ignácz kir. ügyész vád és 
Szántó Samu védőbeszédének meghallgatása ntán 
vádlottat súlyos bántalmazása folytán  elkövetett 
szándékos emberölés bűntettében bűnösnek kimon-
dotta, de a túlnyomó enyhítő körülmények figye-
lembe vételével csak 2 esztende börtönre itélle, 
melyből a vizsgálat által 3 hónapot kitöltöttnek 
veti, elitélt s közvádló az Ítéletben megnyugodtak. 

— Vasút i baleset. A esik szentmihályi 
vasúton dolgozott a napokban a többek között 
ajnádi Koncz András is, kinek Gábor nevü liz éves 
kis fiacskája  délre enni vitt. Koncz hogy a fiának 
örömet szerezzen, felültette  egy kavicsoló gflzko-
csira. A lejtőre bocsátott kocsi valami módon féke-
zetten maradván, veszett iramodáanak indult s a 
megrémült gyermek leugorván, lábán, karján és 
arczán jelentékeny zuzodásokat szenvedett, a hon-
nan ölben szállították be s most is betegen fekszik. 

— Vizbefuladás.  Csik-Szeutkirályon május 
hó 8-án Csiszár Barabás két éves Lina nevü leány-
kája vizbe fuladt.  A szülők ugyanis az istállóban 
itatták a marhákat és a kis lányka is ott az istálló 
előtt játszott, a honnan azonban egyszer csak észre-
vétlenül eltűnt s az ott folyó  patakba esett. Nyom-
ban kifogtak,  de már akkor halva volt a szegény 
gyermek. 

— Késelések és bicskázások vannak 
napireuden, a mi eléggé mutatja a nép erkölcsei-
nek elvadulását. Csik-Szentimrén is közelebb Balázs 
Imrét, midőn este hazafelé  ment, az utczán Kolum-
bán István és Ignácz megtámadták s több nagyobb 
és kisebb szúrással megsebesítették súlyosan. Tet-
tesek a járásbírósághoz bekisértettek. 

— 'Lapunk t . olvasói figyelmét  felhívjuk 
mai számunk mellékletén levő liszt és termény-
raktár hirdetésére. 

— Egy szatócs-üzletnek berendezése 
mérlegekkel együtt eladó. Hol? Megmondja 
a kiadóhivatal. 

T. olvasóinknak ajánljuk Benedek Gá-
bor és Testvére órás és ékszerész czéget (alapít-
tatott 1867-ben, Budapest, Kossuth Lajos utcza 17), 
hol menyasszonyi és alkalmi ajándéktárgyak, vala-
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mint logszebb kivitelű arany- és ezüstáruk, ékszer, 
óra, asztali készletek stb. rendkívül dus választék-
ban legolcsóbban kaphatók. Vidéki megrendeléseket 
ez az elsőrangú czég különös gonddal intéz el 
jegyzék ingyen és bérmentve. | 

H Ö 2 G A Z D A M Í C 1 és I P A R . 
A trieszti általános blítositó-társaség (Assicura-

ziooi  Generali) f.  éri  április hó 12-én tartott 65-ik közgyűlé-
sén teijesztctlek be az 1896 évi mérlegok Az előliünk fekvő 
igen terjedelmes zárszámadás 60 oldalra terjed és mint mm-
deo évben ngy az idén ÍJ számoj ren Ikivttl érdekes statiszti-
kai adatokat tartalmaz. Ezen jelentésből látjnk, hogy a köz-
ponti igazgatósig a napirend előtt szomorú kötelességnek fe-
lelt meg, midőn elhunyt, fjlejthcllen,  érdemdns magyarországi 
képviselőjéről Rott Józsefről  következőképen emlékezett meg 
kegyelet teljesen: — „Rott József"1  budapesti képviselőségünk 
lönuke, legelőkelőbb munkatársunk, ki kora ifjúsága  oia fe-
loimulhatlan buzgalommal szentelte teljes tevékenységét és 
szellemének kiváló adományait a társasig érdekeinek, a mu t 
ív végén sülj os betegségnek esett áldozatul, Holt Józaeí, el-
hnnyt kartársunk emlékét mindig tiszteletben fogjak  Wrtani 
és Önök bizonyosan csatlakoznak mély gyászunkhoz éa ennek 
ünnepies kifejezést  is fognak  adni." 

Az évi jelentésből látjuk, hogy az életbiztosítási osz-
tály díjtartaléka 1806. évi deczember 31-én 3,o8i.783 frt  61 
krral 48,914.760 frt  37 krra emelkedett. Az ugyanakkor ér-
vényben volt életbiztosítási tőke összegek 180,540.380 frt  05 
krt lettek ki, mig az év iolyamán bevett dijak 7,887.184 frt 
67 krra rngtak. 

A tOz és szállitmány-biztojitási ágakban a dlj- és ille-
ték-bevétel 11,660.--'31 frt  19 kr volt; inibűl 4,694 768 fri  19 
kr viszontbiztosításra fordíttatott,  ugy, hogy e tiszta díjbevé-
tel 6.9S5.463 frtra  rágott, mely összegből S..U6,081 frt  39 kr 
mint díjtartalék minden tehertől menten, a jövő évre vitetett 
át. A jörő években esedékessé váló dijkötelezrényok összege 
31,896.355 frt  27 krra emelkedett. 

Károkért a társaság 1696-ban 9,890.28* frt  74 krt fo-
lyósított. Ehhez hozzáadva, az előbbi években teljesített kifi-
zetéseket a társaság alapítása óta károk fejében  291,247.887 
trt 35 krnyi igen tekintélyes összeget fizetett  ki. Ebből a 
kártérítési összegből hazánkra 54,452.856 frt  37 kr esik, mely 
összeget a társaság 166 000 káresetben fizetett  ki. 

A nyereségtartalék köziil, melyek összesen 6,554.104 
frt  64 krra rúgnak, különösen kicmelendők ; az alapszabály-
szerinti nyrreségtartalék, mely 2,6*25 000 frtot  tesz ki, az ér-
tékpapírok árfolyamingadozása  és fedezetére  alakított tartalék, 
mely daczára annak, hogv e czélra egy 500.000 fitos  külön 
tartalék, mely dac/ára annak, hogy c czélra egy 500.000 
frlos  külön tartalék áll fenn,  az évi nyereségből kihasított 
280.000 frttal  3.849.104 frt  64 krra emeltetett fel  és továbbá 
a 60.000 frtra  rugó kétes követelések tartaléka — Ezeken 
kivül fennáll  még egy 120.000 frtot  kitevő külön alap mely-
nek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a ka-
matláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első 
rangn értékekben vannak elhelyezve az idei átalakulások foly-
tán 61,051.211 frt  83 krról 66,174.010 frt  30 krra emelked-
tek. Ezen ertékekből több mint 18 millió magyar értékekre 
esik. 

Ezen alkalommal felemlilendonek  tartjuk, hogv a cs 
és kir. felséges  uralkodó család magán és alapitván\i uradal-
mainak Magyír-. Cseh- és Morvaországban levő összes épüle-
tei, leltári készletei és terményei, valamint gyárai tüz ellen 
a triesti általános biztosító társaságnál (Assictirazioui Gene-
rálinál) és a termesztmények jég ellen az As icuracioni Gene-
rali leány intézeténél, a Magvar jég és viszontbiztosító rész-
vénytársaságnál hosszú időre lettek biztosítva. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTÜLAJDOXOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Ec igy 15 méter hosszú és 8 mtr 
széles zsindélyezett, faragott  fából 
épült istálló eladó Sándor Gergely-
nél Csik-Szentimrén. i i 

Sz, 70—897. 

Árverési hirdetmény. 
A Csik vármegye ningánlulajdonát ké-

pező a Bél bor területén fekvő  Bojtorjános 
(Stezia) erdőségből, nieUmagasságban kéreg-
gel legalább 40 czmtr alsó átmérővel biró 
2000 drb, a gy.-szentmiklÓBi kir. erdőren-
dezőség által, döntés előtt a helyszínén e 
végre megszátuazás által kijelölendő, keres-
kedésre alkalmas íenyőtörzs 1 frt  60 kr 
köbméter utáni becsár, mint kikiáltási ár 
mellett 1897. májas 25-én d. a. 2 óra-
kor Tölgyesben a kezelő hivatal irodájában 
kezdetét veendő nyilt szóbeli a zárt Írásbeli 
árverésen el fog  adatni. 

Bánatpénz 800 frt  kés/pénz. 
A használat kezdetét veszi a törzsek 

kijelölésének megtörténtével, s tart 1898. 
április 20 ig. 

A bővebb tájékozást nyújtó árverezési 
feltételek,  Tölgyesben a kezelőség irodájá-
ban a hivatalos órák alatt betekintlietők. 

Gy.-Szentiniklóson, 1897. május hó 1. 
A megyei havasi javak igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Csiky Lajos csőd-

tömegéhez leltározott mintegy 2700 forintot  tevő 
könyvbeli követelések, melyek a csődleltár 924 — 
926., 928-933 , 935-940., 942—962., 964—975., 
978—985., 987—988., 990—998., 1000., 1001., 
1002., 1004., lOOfi.,  1007., 1008., 1010-1017., 
1019-1034., 1036-1012, 1044., 1015., 1047 — 
1052., 1054., lOöá, 1057., 1058., 1059., 1061., 
1062, 1063., 1065-1099., 1101—1121., 1124., 
1127—1133., 1135., 1136-1137., 1139., 1141., 
Î143—1151., 1153., 1165., 1156., 1158-1169., 
1173., 1175-1187., 1189-1192., 1194—1197., 
1199., 1201 — 1205., 1207—1219., 1221., 1222., 
1223., 1225—1231-ig terjedő folyó  számok alatt 
fordulnak  elö, folyó  1897. évi május hó 30-án 
délelőtti B órakor ügyvédi irodai helyisé-
gemben a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz 
fizetés  melleit eladatnak. 

Az eredeti caődlellár nálam megtekinthető. 
Csik-Szeredán, 1897. májas 10-én. 

I t fagrşr  Eá ,n .d .or , 
ügyvéd, mint csádtömeg gondnok. 

Sz. 416 - 1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 134. 
számú végzése által a Csikivasut élelmezési tár-
sulat javára Lautmann Rezső ellen 300 frt  tőke, 
ennek 1896. évi november hft  15 ik napjától számí-
tandó 6% kamatai és eddig összesen 50 frt  per-
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 770 frtra 
becsült Szodavizgép és hozzá tartozó szerelvények 
szódás Bvegek kisebb nagyobb ingóságok nyilvá-
nos árverés alján eladatnak. 

Mely árverésének a 2188—1897. sz. kikül-
dést rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis 
Csik-Szentmihályon a raktárhelyiségben leendő esz-
közlésére 1897. évi május hó 29-ik napjának 
délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venui szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár-
verésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. § a értelmé-
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is eladatni 
fognak. 

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Keli Csik-Szeredán, 1897. évi májas hó 17. 
" Szőllősy Ferencz, 

tir, lir. végrehajtó. 

Pályázati hirdetmény. 
Alattirt igazgatóság a gyergyó-szentmiklósi 

„Nép-Bank" részvény-társaságnál üresedésben levő 
könyvelői állásra pályázatot hirdet. 

Javadalmazása: évi 600 írt fizetés  és az 
ügyrendben megállapítandó tiszteletdíj. Jogait és 
kötelezettségeit az alapszabály és ügyrend hatá-
rozzák meg. 

Szakképzettséget igazoló bizonyítványokkal 
ellátott pályázati kérvények 1897. év május 
hó 30-dikáig T. S á s k a Kajetán igazgatósági 
elnök úrhoz nyújtandók be. 

A megválasztott köteles ezen állást 1897. év 
junins hó 15-dik napjáig elfoglalni  és 600 forint 
biztosítékot készpénzben vagy értékpapírban, állá-
sának elfoglalásától  3 hón-p alatt a .Nép-Bank" 
részvénytársaság pénztárához letéteményezni. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1897. év májas hó 6-án. 
A gyergyó-srentmiklósi „Nép-Bank" 

részvény-társaság igazgatósága. 

Sz. 1995—896. 

lalt ingatlanra és fahizra  86 frt  90 kr, összesen 
498 frt  90 kr; továhbá a esik szentdomokosi 992. 

. tjkvbeo A f  6659b. hr. száui alatt foglalt  fa-
házakra és adósokat illető ideiglenes haszonélve-
zetre Összesen 46 frt  kikiáltási árban és pedig a 
bázat illetőleg 20 frt,  az istálót 20 frt,  a sütőt 5 
frt  és a térhaszonélvezetet illetőleg l frt  becsár-
ban az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1897. évi július hé 5-ik nap-
jának délelőtt 9 éraker CsHc-Szentdomokos község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alól ia eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsár&nak 10°/o-át, vagyis 54 frt  49 krt 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ál>an 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a M-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltaini. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csik-Szeredán, 1896. angaszlas hó 21-én. 
Kozmuczu, 

kir. tszéki biró. 

8-897. jksz. 3 - 3 
H E 6 H I V Ó . 

telkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gál József 
csík szeredai lakós végrehajtatónak Oál Nándor 
és nejeHerbich Augnsztina petrozsényi lakós végre-
hajtást szenvedők elleni 4500 frt  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében csik-szeredai 
kir. törvényszék területén lévő, Csik-Szentdomokos 
határán fekvő  a csik-szentdomokosi 805. sz. tjkvben 
1. rsz. 6406. hrsz. alatt foglalt  ingatlanra 12 frt, 
2. rsz. 6555., 6556. hraz. ingatlanra 53 frt,  3. rsz. 
6560., 6561., 6562., 6563., 6564., 6565., 6566., 
6567., 6568., 6569., 6664/,., 6669/s. hrsz. alatt 
foglalt  ingatlanra 73 frt,  6. rsz. 7203., 7204., 
7206., 7207., 7208., 7209. hrsz. a. foglalt  ingat-
lanra 221 frt,  9. rsz. 6559. hrsz. alatt foglalt  in-
gatlanra 45 frt,  10. rsz. 7205. hrsz. alatt foglalt 
ingatlanra 8 frt,  11. rsz. 38—39. hrsz. alatt fog-

A „Gyergyói Első Takarékpénztár-Részvénytársaság" 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi május hó 27-én 

d. u. 4 órakor a Liuientzi féle  nagyteremben 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezésoelnok által, 

a szavazati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha n köz-

gyűlés határozatképes a jegyzőkönyv hitelesítésére 
három taguak megválasztása. 

4. Igazgatóság javaslata: 
a) felügyelő-bizottság  tagjai számának 3-ról 

4-re felemelése 
b) az alapszabályoknak a tartalék tőkére és 

a tiszta nyeremény felosztására  vonatkozó 8. és 33. 
§§. módosítása iránt. 

5. Két felügyelő  bizottsági — s ha ez állásra 
igazgatósági tag választatnék meg, annak helyébe 
igazgatósági tag választása. 

Az alapszabályok 10. §-a szerint a közgyűlés 
határozatképességéhez legalább 400 részvény kép-
viselete és 20 részvényes személyes jelenléte kíván-
tatik. A szavazati jog személyesen vagy két tanú 
által aláirt meghatalmazással ellátott megbízott által 
gyakorolható, kinek azonban részvényesnek kell lennie. 
Ilyen meghatalmazást csak a távollevő, vagy meg 
nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nó részvényesek csak meghatalmazott, gond-
nokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyám-
juk, illetőleg ezek meghatalmazottjai, erkölcsi testü-
letek megbízottjuk által gyakorolhatják szavazati jo-
gukat ; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy meg-
bizott részvény eB legyen. 

Enuélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, hogy 
szavazataik gyakorolhatása végett .Igazoló-jegy 
üket — a törzsköny 1897. május 1-i kivonata sze-
rint — részvény bemutatás nélkül, a közgyűlést meg-
előző három napon, a délelőtti hivatalos órák alatt, 
az ere felkért  felügyelő-bizottságtól  átvehetik. 

Oyergyó-Szentmiklóson, 1897. ápril 28-án. 
A „Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság" 

igazgatósága: 
Görög Joachim, s. k. Csiky Dénes, s. k. 

titkár. elnök. 

Legbiztosabb 
Az általánosan 

bizonyalt 

99' 

szer. 
elismert és jó hatásának 

czimü növényszer gyomor-likőr készítményein. 
Székrekedés, étvágytalanság és az 

ebből eredő bajok ellen. 
Egy üveg Ara 40 és 80 kr. 

Kapható Csik-Szereda és Gyergyó-Szentmiklós 
ffflszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt. Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Hm.-Vásárhely, Árpád-uto za 12. 

Z e n J s e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és ősit. osáss. 
kir. miniszter urak által kihirdetve ós törr. 

védve. 1—10 

Nyomatott Csík Szeredában a laptnlajdnnns és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" rtiájUs 19-iki 20ik számához!:' 
; C M t - ^ s n á ' d f O í c l ő n  , . 

Brdéiyrétiz legregényeseM* vidékén, Cqíbpiegyéhen, 
óriási fenyőerdők  közölt fekvő  gyógy- és üdülő 
chimatikus fürdőn,  vasúti állomással,, fürdő  idény 

"jdniuá ÍS-étőI' szeptember lWig 
n y i l v á n o s á r v ©ír^é a ->,. 

utján 1897. május.. 3Q-*n.d..e,. .9 .órakor a 
fürdő-igazgatóság  i rodában három egymást 
követő. évgkrfi:  Jitr&e. adalnalK 

1. Ă díszesen épült és berendezett „(Jj Gyógy-
csarnok" vendéglöj'e >s teyQliÂaa,nţeJl^kii^s(Wek-
kei, pinczékkel, jégveteWnélr kfc&Kásfl»-  fettXTfrt. 

2. A „Fürdők", ideges, hyM>c{y)i>di;jcns, jva-, 
rilag gyengült betegek számára 4J nagy tiik'ör-
fprdő,  4 hideg i zalon fürdő,  1G porczellán meleg 

dfürdő,  Czern czky-féle  melugitő készülékkel és 
mai kor kívánalmainak megfelelő  berendezéssel 

Konyhasó, vasoxyd 
legséggel, különösen 
talmak ellen bámn 

é|i a mostan ujo ian épült Nagy 
éji jodtartalniáu;.l fogva  23° mt 
görvély, bujakoi és csúzos bár 
latos gyógyhatással biró „Reqsö-fürdö"  3000 fit 

llett. 
szándékozók 

Kikiáltási ár m< 
Árverezni 

tekinthetik az i 
fürdőn 
í - 3 

Qy.-Szentnnkl 

rendk 

I Meghívó. 
|A gyorgyó-•  azcntiiiiklói ii , ,Nöp-Baiik" 

rqszvénytárss s á g 
1 íson,1'saját ii: 

ljB97. év j u n i u s h ó 7-éE d . u . 4 ó r a k o r 

vüli kö 

Sfc'áni  767^—1.837. »-a 

Hirdetmény. 
Aíölirt község elöljárósága közi)írré leszi, 

hogy a Csicsó község . tulajdonát., k-épező 
„Hargiíaalyi íüvdő" a-hozzátnrtozó épületek 
és.fürdő  tereppel 1897- évi ju i l iUsl ló 3-án 

Ş ól 'ákor' a község "házánál 1 évre 
has/Qnbérbe fpg  adatni. 

Kikiáltási ár 300 frt. 

dáuan a hivatalos ónikban befeKinthetőR 
: Árverezni saándékoKÓk IO1'/o • bán«ipém 

az elöljáróság kczéhfflí  letenni kötelesek. 
Csik-Csicsón, 18p7. évi május 

feltételeket  meg-
'azgatósági irodában Csik-Tusnád-

A füri  lö-igaagatóság. 

:leti helyiségében 

[gyűlést 
; _ tart, 

i |elyre n tisztelt részvényesek meghívatnak. 

T árg^rfejoro  s a t : 

vigy meghatalmazott részvény 

1. Alapszabályok'és ügy 
2. Megüresedett könyveli 

[Szavazati jog< jAtli betöltése. 

>nyv szerint, i 
róhatók.) 

Gyergyó-S: 
tott igazgatóság ülésből. 

PAntlikagilisz1pl|an 
az 

észvény bemutatás nélkül gyako-

tenlmiklós, I8Í 7. _máyui 6-an tar-

Mtiherwéfl  fele 

end módosítása, 
i állápnak választás 
k csak személyesen, 
!9 által a részvény-

Tisztelettel : 
Áz  igazgatóság. 

és; gyomi rbajban szenved 
resze. 

A szehvedő emberiség 
vigasztalására és se-

gélyére ! 
galand léreglicn é9 gyn-

inorb íjban szenvednek! 

Pá n{[ likagiliszta 
fejestől,  és gyomor-

ba] 
* 

páfrány-tol  ocskak ál-
tki-fájdalom  nélkül, jótállás 
•feliéit,  a legrívidelib idő 
i latt (6 perez a att) teljesen 

elhajtat ik. 
Egyedül valód i kapható : 

Schneider 
gyógyszer 

Resiczán, fő Vódlegy. 
Ezen kitűnő gyógyszer fajd,  lom nélküli, g 
tos eredményéért jótállás i yujtatik. Neo 
pántlikagiliszm-férpg  nincs i 
jelölendő — | Törvényese n védve. — 
boltos pontos használati ut .vitással a bel 
részére 3 frţj  50 k r post; i utánvéttel vpgy a fenti 
összegűek előre val» liekiili 
tünetei a következők: az ; rcz balványsá 
tekintet, kék Iszéinkárikák, li sovánjodás, el 
bevont nyelv, lemésztlietleosí étvágytalant 
lolió étvágy-farai,  gyakori ro 

és szédülés faleg  éligyomorr ál, pgv gomlio 
lása egész a nyakig, ny; lo-szegtiuemlé", 

tag felszál-
test meg-

dagadása. gvdiuorhév, gyakoi i felbrffógcs,  1)( lgürc<, ben-

József 
sznél, 
utcia 3. 

égével,,..A pái tlikagiliszta 
;a, bágyadt 
lyálkásodis, 
tg, felváltva 

seulét, vagy é| en ájulások 

gergetés, hullámszerű mozgások, szúró sziv 
éa SEttrémk a-beleWien, sjivitolKjgítí, 
rendetlensége^ különösen miinél,- gyakori v sletlenül In-

ra való bajiam. feletwisAg'és_ 

(Délinagyar írszág ) 
rors és biz-

árt, ha a 
létkor ineg-
Egy eredeti 

és külfúld 

'fájdalmak 
vérkeringés 

álló főfájás,  al Ijiiakoraorságrfe  való bajiam. 
a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kap-
ható. Santaltokpoakak hatásukban, feliiloiiiWiatlanflk, 
gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál 
elgyengült férfierőt,  hugycsőfulyásokat,  folyásotint  apt-
nél és uraknál befecskendezés  rielktH. Egy dobni ára,: 
2 frt  50 kr. Makacs baj ellen egy dupla adag 4 frt. 
Mind egyed(il valódian kapható: 
fth&Mer  J. íyógy^eréa»», Beaíoz'&n! ffc-ntisa  3r»i 
s ?l>élmagyjgorj»ág.),. .1....;.-» 
fC-IOllii-íetaacek  stgitott a i r rác -a szar. 
Itt még kapbaló a legjobb iszik osság (részagié^) elleni, 

szer, 1 üveg áia 2 trt, öreg bajnál 4 frL  1—5 

Tompos Károly, 
k.. jegyzi 

hó 14 én 
Kósa [Dénes, 

: 

Van szerencsém a nagyérdemű közölíség 
és a szép ruha kedvelők- ber.se» luJomására 
j u t t a t n i , ' ^ ' W ' t M z i WTjig/HtfAiyri  an-
gol, , franczia  és belföldi,  fiao^n  szövetejc s/ép 
választékban. ínktáfon  v,annak., Elvállalóit e 
szakmáim vágó bármely megrendelést, ma-

yar rohâkaţ , revşrendâ t a lggujşb'b 
j v a t szerint és az elvállalt, rnhák elké^ 

szitésééí-t a felelősséget  elvállalom, a meg-
rendeléseket jutányos árak mellett gyorsan 
és pontosan teljesítem. 
I / I A | a | y e n f i  11®főifség  becses pártfo 
gását kérve, maradok'mély tisztelettel 

fárfl-szabó 
Gy -Sztmiklós, ffiutcza, 

a jánt«liiróáAgfral  ÁU'lleabco. ^tjáthál. 

. . 
Uzlet-me^nyitás. Van szerencsém a 11a 

Potoczky Gergely-fél  3 házban 

és 
ţyârdemii kötönség becses tudomására hozni, hogv 

Hutter-szállodával átellenben egy 

teriqényraktárt 

i 
M 
M 

S 
M t 
M 
M 

íí . „ ^ 

nagyé 
állítottam fel. 

Kötelességemnek tartf 
iijánlani, liog-y raktáromon 1( vő czikkekel 
rizs és köleskásák, tejgyertyákat 
nyosabb árban jképes vHgyolf  elárusítani, 
gáról jjróba vélíel által meggyőződést sze 

A nagyérdeinii közönség kegyes pártfogásáért  esedezve tisztelettel 
1-3 B É K E R SAMUJEfj. 

H 

S 

Î 
H 

s 

demil közönség becses figyelmébe 
ugy mint liszt, ezukor, kávék, 
a legjobb minőségbeli és legjutá-
miért is esedezem állitásoiu valósá-

rezni. 

1 8 9 7 . m á j ú * I i6 2 3 - á h «I. u . 2 6 :rüi<tl kezdődőleg szabad kéz-
ből elárvereztetik. 

A gyártelep s felszerelései  állanak a következőkből: 
a) Egy lé lóerejü a magy. kir. állaraviasiitak gépgyárából 1895. évben kikerült 

mozdony, fürész  és kutszivattyuwil felszerelve; 
b) egy a :Tatzel féle  iro ipani gyárból származó téplavetőgép, mindkettő a leg-

jobb karban s teljesen üzeniképeLs állapotban ; 
c) a téglttvetpgép 4 évra kiadandó; 
d) kél íiMgy faszin  tégla^záritásra sinek 

továbbá nagy gépjiáz fából; 
e) összes (kellékek és szei'számok, mik ai gyártás és ii/.ein'ientartáshoz szükségesek ; 

esetleg részletenként is eladhatók ; | 
A gyártelep a legjobb hjelyen fekszik,  jviz mellett, kíiiinő anyaggal ellátva, nagy 

de folyton  még nagyobbítható, iuemie .beií-ndeíve, a vasúthoz közel, mi állal a gyárt-
mány az olcsó ,vasúti díjtétel következtében .versenyképes Csik-Szeveda, Sepsi-Szentgyörgy 
és Brassóban is. I " I I 

Csik-Szereda, .1897. május IQ.-.én, I i 

kkel á vágonettekkel, mozgatható tetővel, 

2^2 
Csiki v tsutépilkezéi i és élelmezési részvénytársaság 

fels ámoló bizottsága. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X í 

Gazdasági gé|i nsztájjnok i 
galma, tiiinden nemtl gazdasági gébekből, u. n 
i, 6 és 8 HP gSzesépjokéezletek, 
Vidats-féle  rosták, egy 
készülékek, aratógéjjety és fűkaszái 

ée csöves tenrferi  darálók, 
nagymérvű készlet öss ielui ló.dá^át 
hogy egye? gazdasági 'épek lóváb 
jövő tavasz folyamán,  rendkivülí n 

aktáraijian 

is a gépkereskedők 
iz éppen Ief)lyt  iizletév váratlanul gyenge for-

és többvasi, e^ék, boroiák, rögtörő 

egy és kit 

érsékelt árt 

árgányok éi járgányos 

íi gyállásával'teljesen f 

cséplőgépek, Baeker-renászerft  és 
hengerek, vetígépek, tengeri yető-

ók. szecska'ágik, répavigók éa zazók, kukorieza morzsolók 
irata őrlőn almok, olaj prések stbi stb. 

ok^zyip^ig izgatóságqnl; kapcsolatban azon határozatával,, 
Ihagyjunk, ezen nagy készletek, a 

kou való eUdását -akarja eszközölni. 
Ezt azon megiegyzéssiel hoaznk a t.. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 

"nemcsak e^yes' darafM»fel)an,.  HHiíemr'esetleg'ltlíéblr-nK î'obU iömegUdren"is történik; -a-srtlrint, 
, a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak-. 

Ritka alkalom kmálkosik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkivül alaosony árak és előnyös feltótelek  mellett beszerezni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, m ly egyenes<?n hozzánk czimzendö, 
szívesen fogunk/ejyjlágo>itássaí  é» árjjánlatokkal szpIgálni. Teljes ti3ítelettel ( 

SCHUGK-féle -vasöntöde és gépgyár rM.-
11-18 Budapest, KQlső váczi-ut 29—37. 
• «• * * i» > • , ' , .-. • | ' 



Melléklet a „Csiki Lapök" rMjiís 19-iki 20-ik számához;; 
, C s i M C u & n g / d f ö t f  d ő á 

Erdétyr&z legcegényeseM» vidékén, Cqib.megyében,-
óriási fenyőerdők  közölt íekvö gyógy- és üdülő 
cbimatikus fürdőn,  vasúti állomással,, fürdő  idény 

jdnius lő-étöl' sraeptemher ljj-éig 
n y i l v á n o s á r v 

utján 1897. május .30-án .d.„e. ,9 .órakor a 
fürdő-igazgatóság  irodában három egymást 
követő „évfiki'S:  Jiérts. adainak* 

1. Ă díszesen épült és berendezett „Uj Gyógy-
csarnok" vendéglője „és jpwqhaza.r^dl^kjielws^ek^ 
kel, pinczékkei, jégvetemmél; kwmhás îfl-  %iO(f  frt. 

2. A „Fürdők", ideges, hynpc|y>i)dncns, iva; 
rilag gyengült betegek számára 4-' nagy fiikör-
ffirdő,  4 hideg izalon fürdő,  1|C porezellán meleg 
Iqádfürdő,  Czern(czky-féle  meligitő készülékkel és 
ai mai kor kívánalmainak megfelelő  berendezéssel 
éji a mostan ujo ian épült NagytKonyhasó, vasoxyd 
én joritartalmán J fogva  23° meflegséggel,  különösen 
görvély, bujakoi és csiizos bánialmak ellen báinn 
latos gyógy hatással bíró „Rezsö-fürdö"  3000 Irt 
kikiáltási ár nif 

Árverezni 
tekinthetik az i 
fşrddn. 
i - 3 

llelt. 
szándékozók 
jazgatósági in 

iA gyn'gyó 
réjszvénytárs. 

Gy.-Szentmikl 

rendk 

Szám 767/—1.8&7 i -a 

Hirdetmény. 
Álólirt község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a Csicsó község tulajdonát. képező 
„Hargitaalyi fürdő"  a-hozzátartozó épületek 
éá.fürdő  tereppel 1897. íVVi jUUÍUs lló 8-án 
(JelelőJt $ ó r á k o r ' a község házánál 1 évre 
haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 800 frt. 

. f l f t ' í : U r 
dában a hivatalos orakban betekinfhefok 

Árverezni szándékozók 10% • bánatpénz 
az elöljáróság kezéhez letenni kötelesek. 

Csik-Csicsón, 18j)7! évi május hó 14 én 
Tompos Károlyi Kósa {Dénes, 

'k./jcgj-jis; ; i 

A für  tö-igaagatóság. 

íson,-saját ii 
1Ö97. évjunüushó 7-ér d. u. 4 órakor 

vüli kö 

i feltételeket  meg-
dában Csik-Tusnád-

Meghivó. 
szontiniklóji ,,N('p-Bank" 

s á s 

leti helyiségében 

Égyülést 

melyre tisztelt részvényesek meghívatnak. 
tart, 

T árg^rfeioxo  z a t 
1. Alapszabályok és ugy 

et edett könyveli 
[Szavazati 

meghatalmazott részvény 
észvény 

2. Megür 
níjáui betöltése. 
vfcgy 
kinyv szerint, i 
tolhatók.) 

i G y e r g y ó - S : 
t ó t t i g a z g a t ó s á g 

Pántlikagiliszlphan 
az 

end módosítása. 
állá«nuk választás 
csak személyesen, 

?s által a részvény-
bemutatás nélkül gyako-

jng< k 

entmiklós, 
ülésből. 

18! 7 

Hűbériség fele 

> _májai 6-an tar-

Tisztelettel : 
Az  igazgatóság. 

és gyomt rbajban szenved 
resze. 

A szenvedő emberiség 
vigasztalására és se-

gélyére ! 
ga and léregbcn és gyo-

íuorb íjban szenvednek! 

Pánilikagiliszta 
fejestől,  és gyomor-

baj 

tű,:fájdalom  nó|kül, jrtiállái 
Aellett, a legr 
iţlatt (6 ţwroz a|attj teljesen 

elhajtat" 
Egyedül valicti kapható: 
Schneider 

Védjegy. 
Ezen kiliinű iyógyazer fájd;  lom nélküli, g 
tos eredménveert jótállás 
pánllikagilisztn-fcreg  nincs i 
jelölendő — | Törvényese 1 -védve. — 
bolioz pontos I használati ut; sitással a bel 

frtj  50 kr posisp utánvéttel 
égével,,.,A púi tlikagiliszta 

részére 3 frlj  50 kr postái 
összegűek elí̂ e való lickiiU 
tünetei a következük  : az 
tekintet, kék szémkarikik,  lispvánjotjás," nli 
bevont , nyelv, emészthet lenslétvágytalans 
a'obó étvágygral, gyakori ro mnilét, «agy é| en ájulások 
és szédülés fi  leg éhgyomorr ál, egy gombo tag felszál-
lása egész a iyal<ig, ny;lö- >zeg\ 
dagadása, gvi morhév, gyakot 
görgetés, liullimszerii mozgások, szúró sziv > fájdalmak 

páfrány-tói 

gyógyszer sznél, 

Resiczán, fő 
(Deluiagyar irazág) 

lyujtatik. Nen 
jelen. — Az 

rcz lialványsá 

•gy goniln 
viUtíinló-, 

i felbnfögés,  bf  Igurc, ben-

és sztirésnk â beleWteiţ, sfciyjtobpgís;—» 
rendetlenségê  különösen uöfnél,-  gyakori v -letlenül he-

pletnmág'ts_ 

ócskák ál-

ividebb idő 

József 
utcza 3. 

rors és biz-
árt, ha a 

leikor meg-
Egy eredeti 

és külföld 
vkgy a fenti 

;a, bágyadt 
yálkásmlás, 
ig, fölváltva 

lest meg-

vérkeringés 
gei különösen uölnél,-

álló főfájás,  al btiskomorságnt való hajlam. 
a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kap-
ható. Santaitokposkák hBtáaihbaD.feliilmBHiailafaOk, 
gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál 
elgyengült férfierőt,  liugycsőfolyásokat,  folyásoknt  W>'t-
nél és uraknál befucskendezés  DélktH. Egy doboí ára.: 
2 frt  50 kr. Makacs baj ellen egy dupla adag 4 frt. 
Mind egyedül valódian kapható: 
SfctóMer  J. 'gyftgŷ eNnuét,  Betioz'án,'fi  nt(»a 3r»i 
t $ I>éliuagjaror«ág.)„ .1 

XÍIU6.Vetŝ UK stgitett AIRNE -a KM. "WB-' 
Itt még kapható a legjobb iszákosság (részdgsé̂ ) elleni,, 

szer, 1 üveg iia 2 Irt, öreg bajnál 4 frL  1—5 

>i«i< 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

és a szép ruha kedvelők- becse* tudomására 
jut tatni , 'W^K'iMzi fe^SÍhíWiijfrí  an-
gol, franczia  és belföldi  finopi  szövetejc szép 
váksuékban raktáron vannak., Elvállalok e j 
szakmába vágó bármely megrendelést, ma-

tyar ruhákat, reverendát a leţgujţb'b 
ivat szerint, és az elvállalt, rnhák elké-; # 

szitéséért a felelősséget  elvállalom, a meg- m 
rendeléseket jutányos árak mellett gyorsan -
és pontosan teljesítem. 
I 2 I A 4 a|y(5:flenfi  f  lCöföi$ég  becses pártfo 
gását kérve, maradok'mély tisztelettel 

A n g i 3VEUa.á,l3T, 
férfi-szabó 

Gy-Sztmiklés, föutcza, 
a jár»:*Iiiróitágpil áte)U*ul>oD. cajútbác. 

^Befc^CefcácsICjfcskjfcífcilciiMÍcsIc  ííilcifcifcjlcl  íklefcsfcjfcdkdkábslcdkdkifcákdfcdkjllcác' 
>i 

Uzlet-mê ;nyitás. 
Van szerencsém a na 

a Potoczky Gergely-félé 

M 
M 
M $ 
M 
M 
M 
M 
M 

fX és 
állitotlam fel. 

^yérdeinii közönség 
házban 

Kötelességemnek tartom a nagyéuletnil közönség becses figyelmébe 
tjánlani, hogy raktáromon lévő czikkekel, ugy mint liszt, CZUkor , kávék, 

a legjobb minőségben és legjutá-
miórt. is esedezem állításom valóaá-

rizs és köleskásák, tejşyertyâkat 
nyosítbb árban i«épes vagyok elárusítani, 
gáról próba vétbl által meggyőződést szerezni. 

A nagyérdemű közönség kegyes pártfogásáért  esedezve tisztelettel 
1 - 3 R É Z E R S A M U E I j . 

becses tudomására hozni, hogv 
Hutter-szállodával átellenljen égy 

terményraktárt 

1 8 9 7 . mAjuii h ó 2 3 - á h <1. u . 2 6 r » < ó l kezdődőleg szabad kéz-
ből elárvereztetik. 

A gyártelep s felszerelései  állanak a kővetkezőkből: 
a) Egy l6 lóerejü a ntagy. kir. államvasutak gépgyárából 1895. évben kikerült 

mozdony, lurész és katszivattyuual felszerelve; 
b) egy a iTatzel féle  irobpani gyárból 

jobb karban s teljesen üzemképe[s állapotban ; 
c) a téglarvetőgép 4 évrel kiadandó ; 
d) kél najgy faszin  téglajszáritásra sine 

továbbá nagy gépjiáz fából; 
e) összes jkellékek és szM'számok, mik a| gyártás és üzembentartáshoz szükségesek ; 

esetleg részletenként is eladható^ ; 
A gyârteţep a legjobb helyen fekszik, 

de folyton  még nagyolibitliató. iueone .bei j-.nţleîve, a vasúthoz közel, mi által a gyárt-
mány az olcsó ,vasúti dijtéte) következtében .versenyképes Csik-Szereda, Sepsi-Szentgyörgy 
és lirassóban is. ! I I 

Csik-Szereda, 189.7. május lÖ.én, ! í 

rizármazó téplavetőgép, mindkettő a lég-

ikéi á vágonettekkel, mozgatható tetővel, 

gyártás és üzembentartáshoz szükségesek ; 

víz mellett, kitűnő anyaggal ellátva, nagy 

X 2---2 j felszámoló  bizottsága. 

gé|lisztá|; 
i1i in-/das 
jépftikész'l 

Gazdasági gé|ji>sztá|yxltik 1 
galma, liiinden nenrü 
4, 6 és 8 HP gSzcsép: 
Vidats-féle  rosták, eg; 
készülékek, aratogéjje! 

és csíves tenaeri darálók, 
nagymérvű készlet össeetm lódását 
hogy egyes gazdasági pépek tóváb 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli rt 

megiet 

Csiki v tsutépitkeiéi i és élelmezési részvénytársaság 
fels; 

aktárai|ian 
ydasági gépekből, u. n 

készletek, ; irgányok é 1 járg&nyos 
és toblsvasţ ekék, boro iák, rögtörH 

I» I k <*Á1P v&Mfttf 

ÎS  a gépkereskedők 
figyel  D ^ c x é h o e I 

egy és két 
o.kgzvAp îg izgatóságqnl t 
ii gyltrtá'«áv|aí' teljésen f 
érsékelt ár 

az éppen lehlyt iizletév váratlanul gyenge for-

eséplőgépek, Backer-renászerö és 
hengerek, vetígépek, tengeri yető-

és fákaazá^ókj  szecska^égík, répavbgók és zuzék, kakotleza morzaelók 
áratn őrlosjalmok, olaj prések stbV stb. 

kapcsolatban azon határozatával 
Ihagyjunk, ezen nagy készletek, s 

kou való elkdását Marja eszközölni. 

I 

Ezt azon megjegyzéssel boázok a U .érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
"nemcsak egyes' dantfwifebari,.  táu>m"esetleg"1rt!íéblr Tnn$obU l0me^lriKTi"is történik', ír-szerint, 
a mmt erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelpjilkezni fognak-

Ritka alkalom kínálkozik  moBt az érdekelteknek,  elismert kitfinö.  minőségű gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alaosony árak ós előnyős feltételek  mellett beszerezni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, m ly ngyenesqn hozzánk czimzendö, 
sziveden fognnR/elVilágoíitássaí  és árjjánlatoklfal  szpjgálni. Teljes tisztelettel ( ; ; l 

SCHL+GK-féle -vasöntöde és gépgyár r:--t. 
11-^8 Budapest, Külső váczi-ut 29—37. 
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Májas 19. C S I K I L A P O K 20. szám. 

6—1897. 
lg. sz. 

Erdőeladási hirdetmény. 
A borszáki birtokosság tulajdonát képező 

„BánS-* nevfl  erdőség kereskedelmi fáit  alatt irt 
igazgatóság árverezés alá bocsátja és 1897. év 
május bő 24-én d. e. '/zll órakor a fOrdőüzIeti 
irodában tartandó árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
eladja. 

Köbméterár 1 frt  60 kr, azaz egy forint  60 kr. 
Felhívatnak venni szándékozók, hogy 5000 

frt  bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat az árve-
rezés napjának d. e. 10 órájáig eladó igazgatóság-
hoz adják be. 

Nyílt árverezés ki vau zárva. 
Megjegyeztetik, hogy az eladás tárgyát ké-

pező fenyőerdőség  a kir. erdőrendezőség kiszámí-
tása szerint 47,741 köbmétert tesz ki, a Vájla-
völgyén fekszik,  minden oldalról jó karban lévő téli 
tntajos ut által érintve, melyen 2—5°/o os lejtőn 

vizmentére szállíthatók a fák  a IS kilométernyire 
fekvő  Maros folyó  partjára, mely kedvező körfll-
ményt, mint p&ratlan szállítási előnyt, vevők figyel-
mébe ajánljuk. 

Az eladás részletes feltételei  igazgató irodá-
jában megtekinthetők. Kívánatra érdeklődőknek 
megküldetnek. 

Borszék, 1897. április 30-án. 

Fflrdö-  és üzletigazgatóság. 

KIADÁS. 

tntajos ut által érintve, melyen 2—5°/o os lejtőn 3—3 Fürdő- Aa 

T R I E S T I Á L T A L Á N O S B I Z T O S I T Ó - T A R S A S A G 
ASSICURAZIONI GENERÁLI Nyereség- ás Tfl8ilesft-«ánüa  u A mérleghez. Elemi blitosltásl ál 1896. BEVÉTEL. 

I KArlzetéwk (a kárfelvételi  költségekkel egyétt): 1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók reszel 2. Szállítmánybiztosítás* levonva a viszonUnzto»»Wk 
9. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 4. Balesetbiztosítás, levonva a viazontbialosrtók részét K. 0x1« ti kiadálak (levonva a viszontbiztosítók térít-méoyeit): , . 1. Szervezeti költségek (a folyó  számlán teljesen 

törlesztve) 2. Jutalékok * . . 
3. Folyó igazgatási költségek • • • • i 
4. Adók és illetékek » • • 

Hl. UfréMfc  ét eiyét kladétafc: 1. Leírások kétes követelésükre » • • l, Egyéb kiadatok : Járulék és kamat a hivatalnokok ellátási pénztárába . IV. Tartalék fM  károkra: . . . . . 1. Tüzbizlositás levonva a viszontbiztosítok részét 2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbizt. részét 
H. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók réaiél 

V. A b'ztoaitáai Alapok állása a szán adási év végén: 
I. Díjtartalék: 

a) Tűzbiztosítás. levonva a viszont biztosi tök részét b) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbizlo-silók részét 9 Töké*H«lt nvereséglarlalék . . , 3. Értékpapírok árfolyaiutarlaléka  , 4 Kétes követelések tartaléka . , 
VI. A kalazelbiztcittáil táraiásak viuontblztoattáea 

VII. Évi liletl ayereaég 

forint kr. forint Hl furint kr. foi  inl kr. 

976098« 
998878 17 73971 

39 
59 09 89 3833829 66 

1. A bUIoalttil alapok itkazalala a nalt «vrii: 1. DijtarlaMk, levonva a viszontbiztosítók részét 9. Tökcsit. tl nycres<*glartalék . 3 Eliékpapi ok érrolyamlartaléka . . . . 4. Kéles követelések tartaléka 
II. FOggi kirok tartaléka a nwlt évről (l̂ vi.nva a viszontbiztosítók 1 részéi: 1. Tűzbiztosítás 9. SzállitniánybizlosiUs . 3. Jégbiztosilás 4. llaleselbizlo»itâs . . . 

Sl'0600 1.112M0 10 ;mi . 40000 

52 
77 6-VtOGl.i 89 

95791 822204 881909 
70 69 93 1671196 

1. A bUIoalttil alapok itkazalala a nalt «vrii: 1. DijtarlaMk, levonva a viszontbiztosítók részét 9. Tökcsit. tl nycres<*glartalék . 3 Eliékpapi ok érrolyamlartaléka . . . . 4. Kéles követelések tartaléka 
II. FOggi kirok tartaléka a nwlt évről (l̂ vi.nva a viszontbiztosítók 1 részéi: 1. Tűzbiztosítás 9. SzállitniánybizlosiUs . 3. Jégbiztosilás 4. llaleselbizlo»itâs . . . 

3161'0 W 690 490 £0911 
17 0G 
52 0X2 37 7.") 

95791 822204 881909 
70 69 93 1671196 III. DIJIavélel (levonva a törlések-1): 1. TOzbizlositái . frt  8.307.92L-34 le : vis/.onlbizLosiLU , 8.'A7,4781E) 611493 79 

III. DIJIavélel (levonva a törlések-1): 1. TOzbizlositái . frt  8.307.92L-34 le : vis/.onlbizLosiLU , 8.'A7,4781E) 4920446 41 
8513 44 

73191 
s. sziumniAnybizUisitds . . . frt  2.811.99. 71 le : viszontbiztosítás . . . . . 1.307,î J'3a 1611101 4 

70GS1 4b 73191 89 3. tíalcpi'lbiztosltas (Irvonva a viszontbiztosítók részét) t401i 51 6M.VXÍI 40 
407413 409097 

tol 
74 
98 810352 72 

IV. A tfjkeb.fektaléMk  hozadéka: 1. Kölcsön- és Iwziínríti-ljsi karn.it. tovâbb:i liilelinlezuteknél és takarékpénztiirnknúl i>Hzközö:t betétek kamata ?. Jelzálô követelcsck kamatai 9. Ertvkp;ipirok kamata . 4. Ingatlanuk tiszta hozadéka . 
943fi0 
/000 

2i 
IV. A tfjkeb.fektaléMk  hozadéka: 1. Kölcsön- és Iwziínríti-ljsi karn.it. tovâbb:i liilelinlezuteknél és takarékpénztiirnknúl i>Hzközö:t betétek kamata ?. Jelzálô követelcsck kamatai 9. Ertvkp;ipirok kamata . 4. Ingatlanuk tiszta hozadéka . 20 0: ' 59U6 /1 

20 
20-Í514 14 

2955475 
3595S6 

85 
51 33150G1 99 

V. Egyéb bévitalak: 1. Kötvény illaékek a) TAzhizlnsilás . . , t b) .-iziillilniiinybizlosilás . . . . r) lJali-setbizLo»ilás . . . . 
617744 ,, 1312.-100 103?GG0 44 

V. Egyéb bévitalak: 1. Kötvény illaékek a) TAzhizlnsilás . . , t b) .-iziillilniiinybizlosilás . . . . r) lJali-setbizLo»ilás . . . . 1616H 1950 90 
% 

53r.avi tc 
40000 — 23V9160 44 2. Könyvszi'rtl Arfulyum  nyereség értékpapírokon Mi:. 67 

14719 
I-ÍSII;» 

81 
76 1 13D903IQ 71 Összesen 19 90 .10 71 zesen | ijwuj.v h m uss 

N y e r e s é g - é s v e s z t e s é g - s z á m l a a B m é r l e g h e z . — É l e t b i z t o s í t á s i á g . (1896), 
L rtsdékM WztMitások éa járadékok fizetése  • 1 Halálesrtre AZ "ló és vegyes biztosítások, levonva a viszontbiztosítók részéi -9 EK-1é«) esel ér» az-ló biztosítások. levonva a viszont-biztosítók részét - . - . -Î» Juradékbizlosllások - - - - -II. FbO'áiek vUscaváiárolt köeyvekért, levonva a viszont-biztosítók részét - -III. (tatalét-fi*  átélek Mztotfottaknak  . . . . IV. Oxletl kladéfok  (I.-vonva a viszontbiztosítók lérilményeit) I. Szervezési böll̂ iizek| a folyó-számlán  teljesen lör-Z. Sz r7.esi külUégek | lesztve -Folyó ig;i7̂ iilüsi flişyek  - -4 llehajtâsi jutalékok • • 

Orvosi költségek • • 
P. Adok és i lei eLek -V. Leírások áe egyfib  kiadások: Leírások kétes követe-lesek re és ingatlanra -

VI. FÜMÖ károk tartaléka : 1. Halálesetre .szól» és vegyes biztosítások, .levonva a viszontbiztosítók részut • . . . 2. Eléír sí biztosítások levonva a viszontbiztusitók részét - * 3. Járadék biztosit-'sok VII. A biztesitásl alapok á'láea a uámadáti év vé|éa: 1. Díjtartalék a) Haláles. sji'.ló én vegy. bizt. lev. a viszontbiztosítók részét frt  40.7I3,C09'99 b) EMési biztosítások. levonva a vi»/.riiilhi/losilók részét „ 4.Gf2.967'12 
t) Jáia<lékbizlo-ilá»ok - . 1.411.»C14t i.  DijátviMek a) Halál* sotre SJÓIÓ és végy. bizt., I vonva u viszontbizt. részét , 1.8S0,564*90 b) E rlési biz1<ttit;iM>k, levonva a xiszontbizlosilók részét • , 18fi.85B.98 

S. Kftlön  lartulék a kamotlab esetleges liany a Hasának kenvén Ílé*értj - - - - -4. T«késili-ll n veresé); larlalék -5. Értékpapírok árfoiyainlarlaléka  és kiegészítő tartalék ti. Kél. s követelések*tailab-La 7. A bÍ7loMlullak osztalékalapja 
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I. A blzlotifáal  alapok áthozatala a wM  évről: 
X MiĵtviU-Ípk Î í 'c v o n v a a viszontbiztosítók részét) 5. KiH>"n tartalék a kamatláb eseti ges hanjatlásának ki ityctilite ére 4. Ti'ki*»ilctl nyereség lari al >k . . . . . 0. Értékpapírok dríblyamlaitaléka és kiegészít) tartalék 6. Kctcs követelések tartaléka . . . . . 7. A lii/.LisítotLik osztalékaLpja 

II. FUfgÖ  károk tartaléka a Mt évriM (levoova a viszont-biztusitók részét) 

III. Díjbevétel 
. Halál esetére szóló és vegyes biz-tosítások 
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l. xova a vi.zoiiLbiitUtsitiiai S. Ildlési hizlusihiüut Ii-Vi nvíi viszimlbizLosiliúi (1 ijuL 3. Jiiraüékl)Í7.lodil;láok 
IV. A ttikeberuháziMk bouMU: 

1. Ki"-lrBüii' i's Vazáiuilolási kamaiok, valamint a liiUl-intî elfknél  és UikarékpénztAraluiál levA belétek kántálni - -Kíilvriiyckre ailuLI knlcKünuk kamalai 3. Jc ẑ ilogkiilrstiliük kauialai -4. Eilekp;.|iirok k̂ uialui . . . 6. liigalfiiiiok  liszta hozadéka -
V. gytb kivitelek: 

1. K' l v<-n)ilU'l«kak 2. Eiivvb Uz- mi bevélelek -3. KünyvszerU drrolyamnyereség érlékpapirukün 
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A részvényesek uJósK velei a töke be nem fizetett  részéről . Ingatlan birtok n) Városi igallant'k . . . . b) Mezóeazdabâi birtokok • Gar.dasági termények a) Építés alatt álló inlézeli ház Prágában bj Épitéd alatt álló inlé7.eti ház Milanóban KöksöuGk a társaság életbizl. kötvényeire . Kamatozó jelzálogilag bizlosilotl tAke-kölcsünűk ingatlanokra . Kölcsönök értékpapírokra Allanr és más értékpapírok . . . . Folyó kamatok . . . Váltók a lárezában Hcndelkezésre álló pénzek hitelintézeteknél és takarék pénzláraknal Készpénzkészlet az intézet igazgatóságánál és fiókjainál  . . . . . Maradvány a viszontbiztosítók számláiból . Maradvány az intézet fiókjainak  számláiból . . Maradvány a B mérleg folyó  számlájából Adósok különbözA crímek alatt . . . . a) Letétek kezesség és biztosilék gyanánt . b) Letét (joldschmiedt alapítvány . . . c) s Beseo József  alapítvány . . d) » Calabi B. alapítvány . . . . Bútorzat és vasasekrények a társaság összes hiva-talaiban, czégtáMák, papír-és nyomtatvány az összes ráktárakban Előlegezett jutalékok és szervezési költségek , 

Asl8M.deez .31-én ajövö évekre érvényben tnara-dtf  dükfttelezvények  értéke : frt.  31.866̂65.87. 

A viszonl-
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Alaptőke Tőkésített nyereségtartalék a) Tartalékalap nz értékpapírok árfolyam  inga-dozásának fedezésére b) Kiegészítő tartalék . . . . Tarlalékalup kétes követelés'k fedezésére a) Díjtartalék folyó  biztosításokra az A mérlegen Dijtartalék a folyó  bizloiilásokra a ú mérlegen b) Dijátvitol a B mérlegon C) Kntön alap a kamatláb esetlege* hanyatlásának kiegyenlítésé™ Tartalék fflpgóben  levő kárfize-tésekre az A mérlegen a B mérlegen Osztalékalap az élei biztosi tusban nyereménynyel bizlositoltek javára A hivatalnokok ellátási pénztárának vagyona . Jclzáloghilelezök Egyenleg a viszontbiztosítók számláján Egyenl> g az intézet fiókjainak  számúján Egyenleg az A mérleg folyó  számláján. Hitelezők kOlönbtizö czimeken Relétek kezesség és biztosíték gyanánt. Gidoni alapítvány . . . . Girard alapítvány Goldschmied alapítvány Hesso József  alapítvány Calabi B. alapítvány a) Nyereség eMirás (A mérleg) . frt  1.0GO>6 b) Nyereség az évi üzletből . . . S89.17H.7B 
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Brnso József,  Besso M., 
HEGEDÜB SÁNDOl 

igazgató-tanácsos. 

A ca. kir. szab. Asslourazlonl Generali központi Igazgatósága Trlestben. 
Dr. Bozza Camlllo, Bárt Bruck Ottó, Romanin-Jacur Manó, Báró Morpuroó József,  Seoró 1 

A vezlrlitkúr: Rlctaeltl M«D. '» M a g y a r o r s z á g i v e z é r ü e y n ö k s ó g: 
Stelnliardt, Foór. 

«9 HM WimtalH kllyM|il MmilM, Darattra-itua II. Méa atalt, az Mtet wjél Uittu. Bővebb zárszámadási jelentések az alanti Ügynökségnél kaphatók. Ugyanott felvilágosítások  a legnagyobb készséggefadatnak  és élet-
túz-, szállítmány és úvegbiztositások az ANNicurnzinnl G e n e r a l i jégbiztosítások a H a K y n r ) é e - é* v | . ' 
MSontbixloMitó rénzv. - lArNHSág és baleset elleni biztositások az EU< I». Alt . b a l e s e t e l l e n b l a t o a i t ó t á rauág 

szántára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  el. 
A csíkszeredai ügynökség: G Ó Z S Y Á R P Á D . 




