
X. évfolyam. Csik-Szereda, 1898. január 26. 4. szám. 

a Szerkesztőség és Móíivata]: -
Csik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
könyvkeieBkedése. 

hová küldendő a lap szel-
lemi részét illet» minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijuk. 

.1 Hittieté»i  tlijttk  flört-
j Jizetrndvk. 
iHegîeleiăk; a lap minden szerdáo. 

Egyes lap ára 10 kr. ^ 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Elóflaetósi  ár: 
Rgéei évre 
(KDlfOldreJ 

Félévre . . 
Negyedévre 

4 frt. 
8 frt. 
2 frt. 
I frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak, 
j Bélyegdijért kfllön  minden 

beiktatásnál 30 kr. 
I Nyílttéri csikkek 
soronként 20 krért ktafll-

I tetnek. L 
iís*7 '5*85 

Iparos olvasókör és iíjusági egyesület. 
Az iparos ügy fejlődése  vármegyénkben, 

de különösen Csik-Szeredában oly kiváló 
fontossággal  bir, hogy az közelebbről érde-
kelheti a vármegyének és a városnak intéző 
köreit s igy természetes, hogy e lapnak, 
mint a nyilvánosság organnmának hasábjain 
helyet kell adnunk az oly kérdések meg-
vitatására és tisztázására, melyek az ipar 
fejlődését  előmozdítani, az iparosok anyagi 
és szellemi előhaladását elősegíteni, szóval 
az iparos ügyet előbbre vinni hivatva vannak. 

Tagadhatatlan és semmiféle  bizonyításra 
nem szorul, hogy a mai világban egy jóra-
való iparosnak az iparában való képzettsé-
gen kivül még bizonyos fokú  műveltségre 
is van szUksége, hogy helyét megáll hassa 
s ebből kifolyólag  azon ismereteket, melye-
ket az iskolában szerzett, folyton  gyara-
pitnia kell s mindeniknek haladnia kell a 
korral, mert csak ezen esetben lesz teljesen 
képes arra, hogy a mai nehéz viszonyok 
között megszerezze magának a megélhetés 
öBszes feltételeit. 

Gondoskodni kell tehát olyan intézmé-
nyekről, melyek a szellemi előhaladás terén 
a jóra törekvő iparosnak kezére járnak, mó-
dot és alkalmat nyújtanak arra, hogy isme-
reteiket bővithessék, a még hiányzókat meg-
szerezhessék. 

Természetes dolog, hogy ezen intézmé-
nyek megteremtését maguk az iparosok van-
nak első sorban hivatva eszközölni s mi ugy 
vagyunk meggyőződve, hogy ha ilyen irány-
ban mozgalmat indítanak, ennek czélra ve-
zetésében szivesen segédkezet nyújt nekik a 
társadalom is s az intéző körök pártfogása 
sem fog  hiányzani. 

Jelen alkalommal két intézmény meg-
alakításáról akarok szólani, melyek a fent-
említett szellemi előhaladásban az iparosok-
nak miudenütt nagy segítségére vannak Az 
egyik egy i p a r o s o l v a s ó k ö r , a másik 

egy i f j ú s á g i  e g y e s ü l e t alapítása. 
Ezek az intézmények más helyeken már 
mindenütt teljesitik áldásos munkájukat s az 
iparosok anyagi és szellemi előhaladásának 
megbecsülhetlen emeltyűi. 

Az iparosok száma városunkban is foly-
ton szaporodván s ezekkel együtt, mint az 
előbbinek következménye, a segéd munkások 
száma is folyton  növekedvén ugy az egyik, 
mint a másik intézmény megalakitására meg 
vannak a kellő alapok s ha azt az iparosok 
komolyan és igazán akarják, a kivitelnek 
mi sem áll útjában. 

Igaz, hogy ugy az egyik, mint a má-
sik intézmény megalakítása és fentartása  ugy 
a", önálló iparosoknak, mint az iparos ifjak-
nak némi anyagi áldozatába kerülne, de ezen 
anyagi áldozat az intézmények hatásaiban 
busásan meghozná a maga kamatait. 

Az iparos olvasókör találkozási helye 
lenne az iparosoknak és az iparos ifjaknak, 
hol az ipar terén felmerülő  napi küzdéseket 
megbeszélhetnék, az ipar terén felmerült 
újításokról szaklapokból értesülhetnének egy 
pár jó politikai lapból figyelemmel  kisérhet-
nék a világ folyását,  szép irodalmi lapok, 
a kör által felállítandó  könyvtár a művelő-
désnek, az izlés finomodásának  és az isme-
retek szerzésének kincses házát képeznék 
rájuk nézve s annak is módját lehetne ta-
lálni, hogy egy jól megválasztott, nemesebb, 
szórakoztató foglalkozás  által ugy az iparo-
sok, mint az iparos ifjak  a súlyos napi fog-
lalkozás után egy-egy órát kellemesen és 
hasznosan tölthetnének el. 

Az ifjúsági  egylet az iparos ifjaknak 
válana megbecsülhetlen önképző körévé, 
melybon az iparos segédek, meg azon idő-
ben, mikor még az anyagi gondok által 
nincsenek annyira elfoglalva,  mint az önálló 
iparosok, könnyű szerrel megszerezhetnék 
maguknak a még hiányzó ismereteket és a 
mi tő, elvonatnának más költségesebb, er-
kölcsrontó mulatságoktól. 

Mindkét intézménynél azonban kiválóan 
szükséges a helyes szervezetés a jó vezetés, 
mert csak ezen feltételek  mellett lehet elérni 
a kívánt czélt. 

Ugy az olvasókört, mint az ifjúsági 
egyesületet meglehetne alakitani akár az 
ipartestület kebelében, akár azon kivül, de 
a kezdeményező lépéseket mindenkép az 
ipartestületnek kell megtenni, mert első sor-
ban ő van hivatva, hogy az iparosok ügyét 
előbbre vigye. 

Az elmondottakra felhívjuk  az ipartes-
tület figyelmét.  Bs. 

= Az alcsiki (oltmenti) csoportosított köz-
ségek — hír szerint — a fogyasztásiadéit  beszedési 
jogát 1806-ra ismét a régi bérlőknek adták át. A 
folyton  alábbszálló megbízhatóság, a községek mai 
berendezettsége és egyes vezetők kapzsisága mellett 
ezen ügylet kezelése az e réven nálunk megteleped-
tek idegen népség nélkül már alig is képzelhető. 
Furcsa a dologban, hogy az alakiságok leplesgetése 
mellett, évek óta kevés jólbeváló változatokkal 
ugyanazon egyének okvetetlenkednek a osik-szent-
mártoni, a székely udvarhelyi és csik-szentsimoni 
tárgyalásokon. Furcsább a dolgban, hogy a bérlók 
által nyújtott perczentek évről évre csökkenőben 
s ezekbúi az egyes községeknek jutó osztalékok alig 
fedezik  a sok jöttünk- mentünket, — fuvar  és napi 
dijakkal lévén az eljárás még az elöljárók részire 
is összekötve, sőt dijak elnyerhetése már verseny-
tárgyát képezi. A bérlük az utóbbi években a fuvar 
és napi dijak fedezésében  — hirsserint — segítsé-
gére siettek a községeknek, de eszel szemben a 
a községeknek nyújtott perczentek hullanak is le-
felé.  Legfurcsább  pedig a dologban, hogy az eljá-
rók nem a képviseletek által meghatározott mennyi-
ségben és nem a község pénztárából, hanem bérlők 
kegyelmességéből, illetőleg a köztük és eljárók kö-
zötti alku szerint kapják a fuvar  és napi dijaikat, 
a törvényes eljárás teljes megkerülésével. — E 
manipuláczióban a községek érdeke az eljárók érde-
kével szemben másodrangú kezd lenni. A felelős-
séggel szemben, — mely ezen ügyletekből a közsé-
gekre nehezül, — nem áll arányban a hasson, s 
ha már elvétetett a községek ezen fójövedelmi  for-
rása az italmérési jog megváltásával, nagyon jól 
tenné a kormány !ia az egész ügyletet monopoli-
zálná s nem engedné a községeket bolondittatni a 
elejét venné sok ezzel járó s folyton  növekedő 
visszaélésnek. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Budapesti képek. 

HL Gazdag és szegény. 
— Irta: Qenosy István. — 

Sok csanya gazdag embert ismertem, a kit 
sokan szépnek tartottak és sok ostoba gazdagot 
láttam, a kit okosnak tartanak. Én azonban ki-
jelentem, bogy az az ember, a kit most bemata-
tok, a leggazdagabb, de a legcsanyább is a kör-
nyéken. Orra olyan, mint a sós ugorka. Háta 
görbe, mint a Gellérthegy. Lába hargas, mint a 
Lucziferé.  (A Luczifer  lábát nem láttam, de kép-
zelem, hogy olyan, mint e gazdag ember lába.) 
Illik tebát emberünkre, a mit Vörösmarty énekelt: 

„Teste d a l t . . . Be lelke még dulottabb!" 
Felhozok néhány körülményt, melyek igazolni 

fogj&k  lelkének dalt állapotát: 
1. Felesége van! (E két szó sokat fejez  ki.) 
2. Az asszony elragadóan szép. (Ez még 

tObbet fejez  ki.) 
3. Es udvarlói vannak. (Ez aztán mindent 

kifejez!) 
De most jö még csak a keserű pohár. 
Van egy fia,  a család büszkesége. (Szörnyen 

ostoba flezkó,  de mennyivel ostobább lehet a csa-
lád, mely még ilyenre is büszke ? I (Vizsgáit azon-
ban csak jelesre és kitűnőre rakta le.) )Í6g is 
mutatta a bizonyítványokat tatája mindenkinek. 

— Hja kórem, ez drága bizonyítvány! (Bi-
zony, tízezer forintot  „kostái 1") 

S mi lett a család büszkecégéből? 
Kikor el akarták jegyezni egy csanya, nagy 

orra, de rendkívül gazdag kisasszonnyal: megszö-
kött a család büszkesége a gyönyörű, fürge,  kis 
szebocziezusal. (Lám, lám! még sem rolt egészen 
ostoba a fln.)  . . . 

No és ilyen események után föl  is lehet dalva 
bárkinek a lelke. Szegény gazdag!. . . Hogy há-
borog a lelked, be forró  a homlokad 1. . . Eredj 
az ntezára! hátha lehat a hideg téli szél. (A „hi-
deg"-et csak régi rossz szokásból irom, itt nem 
ismerjük. Hanem a meleget? azt igen, különösen 
augusztusban.) 

A gazdag ember künn bolyong czéltalanal. 
Kezdetben tágas, fényes  utczákon halad végig. . . 
Minden oly előkelő ! Kávéházak, akkora ablaktáb-
lákkal, mint egy nagy abrosz, melyre nálank 12 
kaszásnak szoktak tálalni. . . . Czilinderes, monok-
lis arak sétálnak a „flaszteren."  S milyenek a 
hölgyek! Messziről hallik selyem szoknyájnk su-
hogása, messziről érzik a kábító illat és már mész-
sziről villog csábítóan, kaczéron a szemük. Szok-
nyáikat majdnem térdig felfogják  és ráfeszitik  tag-
jaikra, féltik  a sártól: de födetlenül  maradt lába-
kat nem féltik  a férfiak  szemétől I ? . . . 

De sietek, mert az én gazdag emberem már 
messze jár, valami szük ntezában. Földszinti há-
zak, elvétve egy-egy emelet. A kapuk és ablakok 
mögül dobos levegő és penész szag árad ki. A ka-
pák előtt festett  arczu, felpiperézett,  gyanús nő-
alakok állanak.. . Valami dahaj nóta töri meg az 
est csendjét.. . 

Egy pincze ablakánál állapodott meg a gazdag 
ember. Benn a pinczében munkás család lakik. 
Most érkezett haza a gazda. Piszkos, zsíros vá-
szonkötény lóg rajta. A hány hajaszála van, any-
nyi felé  állanak azok. Torzornorz szakálla olyan 
nagy és oly kaszált, hogy midőu gyerekei vidéken 
voltak és megláttak egy mókást, meglepődve ki-
álltottak fel: 

— Ne te, ne hol szalad a tata szakállal... 
Az arcza czirmos, az orra borvirágos . . . 
A gazdag ember kivül az ablaknál egyre 

azon tűnődik: 

„Mit hozhatott ez az ember családjának 
bogy annyira örülnek mindnyájan ? . . . Talán szép 
ruhát az asszonynak, vagy aranyórát a gyerme-
keknek ? . . . Minek örülnek agy azok P1 

S hát látja, hogy a munkás ember szalonna-
darabot tesz az asztalra, melléje jó nagy darab 
kenyeret és nagy kulacsot tele pálinkával. Ennek 
örültek! 

— No de ilyet! — csodálkozik a gazdag... 
Vacsora után az apa előhúz a köténye alól 

valami idétlen, képes napi lapot. A melyik lapján 
nincs kép, ott az ő szurtos kezeinek nyomai lát-
hatók. A két pirospozsgás, mezitlábos gyermek is 
odaáll. Nézik a szurtos kezek nyomait és egy-
ügyüen kiáltanak fel: 

— Istenkém, be szép képek 1 
A torzonborz képű ember fölemelkedik  ás 

szónokol az asszonynak: 
— Holnap sztrájkolunk. 8 óra munka. 8 Ara 

szórakozás. 8 óra alvás... Fizetés-emelés 1 . . . 
A gyermekek agrálnak örömükben, mintha 

ők is értenék, bogy mi van készülőben. Tetszenek 
nekik a hangzatos szavak, különösen a 8 óra al-
vás, mert eddig már 5 órakor fölráncsigálta  őket 
legédesebb álmukból az apjuk. Hanem a fizetés-
emelés, az sehogy sem tetszik nekik. As S fizeté-
sük: egy-egy hátbaütés, vagy oldalba rúgás szo-
kott lenni a papa, vagy a mama részéről. S mit 
akarnak ? . . . Hogy ők még több ütleget kapjanak? 

— Nem kell? Abczog fizetésemelés  I Éljen a 
8 órai alvási . . . 

El is aludtak nemsokára, a földre  teritett 
szalmán (ez a munkás család ágya). 

A szülők megelégedetten, boldogon tekintet-
tek a két alvó kisdedre. 

A gazdag ember pedig felsóhajtott  odakint 
az ablaknál: 

— Mért nem lehetek ilyen szegény ember ? i 
Lapunk mai u á m a h o i egy fél  iv melléklet van osatolva 
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Gazdasági tanítások alkalmából. 
A megyei gazdasági egylet ralóbao megbe-

csülendő munkálkodást fejt  ki a gazdasági tanítá-
sok rendezésével. 

A csíkszeredai gazdasági iskola tanárai kül-
detésökhez híven és az flgyhOz  méltó hazafias  lel-
kesedéssel, elismerésre és a gazdaközönség hálá 
jára kötelezd buzgalommal tartják községről köz-
ségre utazva igazán szakszerű és tanulságos elő-
adásaikat. Nagy nemtörődömségre és a közönyös-
ségre vall, bogy ezen ingyenes tanitásokat némely 
községekben alig 30—40 en, sőt kevesebben hall-
gatják meg, mint ez több helyen megtörtént. 

Hát tudjuk, hogy községi atyánkfiai  közt 
vannak egyes ágaskodó, kapaszkodó egyének, kik 
mindenben elég bölcseknek, tudósoknak képzelik 
magokat egész a proletárságig arra, hogy minden 
községi hivatalt lefoglaljanak  maguknak ; ismerjük 
népünk elfoglaltságát  és emellett csökönyös kon-
zervatív jellemét; de — megengednek nekem azon 
gazdatámim — az ilyen tanitásokat nem 30—40 
gazdának, hanem mindenkinek, szegénynek és mó-
dosabbnak s mert közülünk senki se oly tudós 
azokban az előadás alatt lévő dolgokban, hogy még 
egy kevéssel több tudás rá ne férne,  százával és 
százával s minél tömegesebben kellene meghall-
gatni és a gyakorlati életbe az ott hallottakat át-
vinni és alkalmazni. Mert nem minden gazda ám 
gazda s nem egy atyafi  akad köztünk, a ki való-
ban állatjainak a vagyonból sem tudja, hogyan kell 
és mikor eoni adnia. 

Aztán azoknak a tejelő állatoknak megvá-
lasztása, gondozása, a fejés  mestersége, a tej tisz-
tasága és eltartása, értékesítése; továbbá az álla-
toknak a jármozásra, tejelésre, mészárlásra és te-
nyésztésre való, főleg  az apa állatoknak megvá-
lasztása, azoknak e minőségűkhez megfelelő  gon-
dozása, takarmányozása a mi székely ósdi élet 
viszonyaink között oly életbe vágó dolgok és oly 
közgazdasági szükségletek, melyek édes mindnyá-
junkat kivétel nélkül közélről egész „a mi min-
d e n n a p i k e n y e r f l n  k"-ig érdekelnek. 

Nem kevesebb fontossággal  bír jól felfogott 
közgazdasági életünk fejlesztésére  nézve lelkiisme-
retes és önzetlen vezetők mellett az 1694. évi 
XII-ik. vagyis a mezőrendőrségről szóló törvény 
§§-ainak — mint az több helyen mAr előadva lőn — 
oly tiszta és megérthető megmagyarázása is. 

E törvény — habár meglátszik rajta, bogy 
ez is emberi intézmény — módot és alkalmat kí-
ván nyújtani a birtokos közönségnek arra, hogy 
birtokossági vagyonát az elöljáróság kezelése alatt 
álló községi vagyontól teljesen elválasztva, a tör-
vények korlátai között keblileg önállóan s mintegy 
antonomikus módon kezelhesse s közgazdasági 
ügyeit teljesítve vezethesse. Módot nyert, hogy 
a vagyont egyik-másik hivatali hatalmával vissza-
élő s önkénykedő elöljáró túlkapásai és kapzsisá-
gaival szemben, — ki megszokta már a közva-
gyonban dúskálni, abból — annak ezer utja 
és módja levén magát és kegyenczét viszont szol-
gálatok fejében  birlelní — közvetlenül megoltal-
mazhassa. 

Természetesen kell, hogy a hatóság minden 
féltékenykedés  nélkül ebben birtokos közönségnek 
törvényes támogatást nyújtson. Már eddig is na-
gyon zsibbasztja a törvény által elérni remélt ered-
ményeket, az, hogy a törvény nincsen minden köz-
ségben végrehajtva, életbeléptetve s igy a min-
den uiitáatól idegenkedő népünk közül egyikmásik-
nak alkalma nyílik a kiábálásra, hogy miért van 
ez itt, igy ott meg ugy? Egyikmásik kapzsi és 
falánk  természetű ember, ki a közvagyon iránt 
nagyobb előszeretettel viselkedik, mint a mi öt 
megilleti természetesen — mint e törvények értel-
mezője is kifejté  — ezek által magát szabadossá-
gában korlátozva érezvén, nehezen barátkozik meg 
az igzaágnak öt illető mértékeve). De hát a régi 
rabló gazdálkodásnak a jogállam fejlődő  igényei 
szerint valamikor mégis csak végének kell lenni s 
a mai felfordnlt  állapot éppenséggel soká még sem 
tarthat 

Csak okvetlenül kell, hogy a végrehajtó ha-
tóságok és községek hatalmi érdeküket az egész 
vonalon alárendelve a közjónak és az erre iránynló 
nemzeti közgazdaság fejlesztésére  irányuló közös 
törekvéseknek — ha meg önhinságnk némi meg-
tagadásával történik is — tegyék önzetlenül köte-
lességeiket 

Nem kisebb fontossággal  bir végűi a méhé-
szet fejlesztése  s ebben a közönséges mékűpűkkel 
való falnsi  méhészkedés okszerű művelése, mely 
szintén ezen életre való tanítások egyik kiváló 
ágát képezik. Jó akarat és összetartó munkásság-
gal, mely az ügyszeretetet is meghozza — igen 
sokra lehet menni és e nemzeti közügyet előmoz-
dítani. Kíváncsian várjuk a következő eladási czik-
lnsokat, addig is köszönetet mondván a megtartot-
takért ugy az előadóknak, mint a megyei gazdasági 
egyletnek. O. 

I n d í t v á n y 
1848-nak megörökítése iránt. 

Magyar hazánknak ezer éves életében 1848-at 
számíthatjuk azon dicső évnek, mely az önkormányzat 
magasztos elveit tetté valósította, mely a szabaddá 
teremtett embernek szabadságát lenyűgöző békoit 
széttörte. Midőn 1848. mározius 15-én Budapest 
polgársága az egész ország nevében a szabadság, 
egyenlőség és testvériség eszméjét királyi szentesí-
téssel ellátott töfvénynyel  megvalósította. 

A szabadság eszméjének e megvalósulása oly 
örök időkre szóló tény, hogy ennek s az ezt szülő 
1848. mározius 16-ének emlékét állandó jelek által 
megörökíteni, a hazafias  szellem követeli. 

Csikvármegye törvényhatóságának minden tagja 
igen jól tudja, hogy az országnak csaknem minden 
megyéjében és városában a 48-diki alkotmányos 
vívmányok megörökítésére állandó emlékek állíttat-
tak és állíttatnak, csak nálunk nem történt ez iránt 
még semmi. 

Nem hiszem, fel  se tételezem, hogy az a Csik-
megye, mely még a Rabonbánok idejében is a sza-
badelvüség első zászlóvivője volt, s a mely az 
1848—49-iki szabadság harczban az egész ország 
minden vármegyéje közt a legnagyobb számmal vett 
részt, most egy emlék felállításától  vissza tartaná 
magát, különösen most, mikor — hála a gondviselés-
nek — megyénk oly vezérférfiakkal  van ellátva, 
kiknek hazafias  érzületükben megbízni lehet. 

Azért indítványozom: határozza el a törvény-
hatóság, hogy az 1848. mározius 15-ét megörökí-
tendő — Csikmegye központjában Szeredába, a 
megyeháza elé — bol 1849. január 25-én Oál Sán-
dor ezeredes az abszolút katonái intézményt beszün-1 
tette, az alkotmányos élet félszázados  ünnepe alkal-
mából egy állandó emléket állit s azt lehetőleg még 
ez év tavaszán létesiti. 

Felkérem a törvényhatóságot, bogy a legkö-
zelebbi közgyűlése alkalmával egy szűkebb körű 
bizottságot küldjön ki, az emlék felállításának  mó-
dozatai és terve elkészítésére s ezen bizottságba 
Köllő MiklóB szobrász és ifj.  Tamás József  építő-
mester, vármegyénk fiai  is vétessenek be. 

Benedek  István. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanitói k inevezések. A vallás és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter ur a osikszeredai ál-
lami elemi iskola tanítóivá, illetőleg tanítónőivé 500 
frt  fizetés  természetbeni lakás vagy megfelelő  szál-
lasbér élvezése mellett kinevezte: S z é k e l y Károly 
és Ki s s Antal okleveles tanítókat, L a k a t o s Mi-
hályné és B o c s k o r Mariska okleveles tanítónőket. 
Midőn a kinevezett tanítóknak illetőleg tanítónőknek 
a legőszintébben gratulálunk őszintén óhajtjuk, hogy 
Uj állásukban hivatásukat az eddig tapasztalt régi 
buzgósággal töltsék be. 

— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter Csik-
delnei Kánya Gyula, deési kir. közjegyző helyet-
test Nyárád Szeredára kir. közjegyzővé nevezte ki. 

— Korosolya-bál. Nem a jég sima tükrén 
s nem is a város liget gondozott jegén, hanem a 
„Csillag" vendéglő nagy termének sima parkettjén 
gyűltek össze f.  hó 23-án este Halifax  hivei, bogy 
a csik-szeredai korcsolya-egylet által rendezni szo-
kott tánczmulatságok sikerét, előmozdítsák. A ritka 
ízléssel díszített termet a bár nem nagy számú, 
de intelligens közönség pontban 8 órakor kezdte 
ostrom alá fogni,  ugy, hogy három negyed kilenczre 
a szebbnél bájosabb hölcsoport jelenléte határo-
zott elite színezetet adott a tánczmulatságnak, 
mely csak a reggeli órákban ért véget. — Ott 
láttuk a hölgyek között Pauszné Mikó Ilka, 
Gyárfás  Lászlóné, Éltes Zsigmondné, Szabó Gé-
záné, Baktsi Gáspárné, Bakui Erzsike, Almásy 
Zsigmondné, T. Nagy Imréné, Szultán Gergelyné, 
Csedő Istvánná, Pál Gáboraé, Bogády Gyuláné, 

Czikó Sándorné, Mihály Ferenczné, Élthes Jakabn é 
Lárencz Albertné, Gecző Elekné, Nagy Sándorné 
valamint Bartók Lajosné úrnőket, továbbá Éltes 
Irmuska, Bogády Etuska, Gecző Anna, Szultán 
Mariska, Demeter Erzsike, Tordai Vidorka, Pál 
Gizike, Ferenczy Ilka (Tölgyesről), Nagy Karolin 
és Czikó Teréz kisasszonyokat. A közönség a de-
rekasan működő rendező-bizottság fáradhatlan 
figyelme  folytán  a legjobb benyomásokkal távozott 
a tánczmulatságról, mely az idei farsangon  bizony-
jára nem a legutolsó lesz. 

— Az u j o rgona j a v á r a qjabban adakoz-
tak a Kőváry Lászlóné ivén: Demény Béla csen-
dőr-százados 2 frt  50 kr, Frankkisné 2 frt,  N. 
N. 20 kr, Micbura Teréz 4 frt  20 kr, Köváry 
L.-né 1 frt,  Többen l frt  10 kr, Popini 60 kr. A 
Török Ferencz gyüjtőivén: Simkovics Józsefné  1 
frt,  N. N. 50 kr. Balló Veronika 40 kr, egy asz-
taltársaság 1 frt  10 kr, Hacker Mihály l frt  80 
kr. Lapunk kiadóhivatalához Hary Géza kereskedő 
Budapestről 10 frt.  Eddigi gyűjtés 80 frt  — 
Jelen számukban ki van mutatva . • 26 frt  30 

Összesen 106 frt  80. 
Fogadják az adakozók az Oltár-egyesület köszönetét. 

— Halálozás. Olti Antalné szül. Balázs 
Rózália f.  hó 21-én hosszas szenvedés után Csik-
Madéfalván  tüdővészben elhunyt. Az elhunytat szá-
mos közeli és távoli rokonok siratják. Nyugodjék 
csendesen. 

— A csíkszeredai kasz inóban folyó  hó 
22-én este volt az első vacsora, a tagok nagy 
része — míntegj ötvenen — vett részt. A tágas 
ebédlő teremben U alakban felteritett  asztalnál 
az asztalfőt  Mikó Bálint főispán  ur ő méltósága, 
mellet ir jobbról Becze Antal alispán, a kaszinóel-
nöke és balról Mihály Ferencz főjegyző  foglaltak 
helyet. A vacsora czigány zene mellett a legvidá-
mabb beszélgetés és szük társalgás közt folyt  le. 
Pohárhköszöntő csak kettő volt. Az első felköszön-
tőt a főispán  nr mondotta, szellemesen fejtegetvén 
a kaszinó czélját s az ilyen társas összejövetelek-
nek a társadalmi életre kiható nemes hivatását. 
Felköszöntötte a kaszinó vezetőségét s egyúttal 
felkérte,  hogy hasonló társas össze jöveteleket 
minél gyakrabban rendezzen. Aztán Bitay Béla 
szólalt fel  s hosszabb beszédben a Széchenyi által 
kezdeményezett kaszinók elhivatásáról szólott igen 
behatóan és szép nyelven. Éltette Mikó Bálint 
főispán  ő méltóságát. A társaság egy résszé 11 
óra után eltávozott, de a nagyobb rész vígan 
mulatott a késő éjjeli órákig. Sok találgatásra adott 
okot, hogy a kir. törvényszék birói karából senki 
sem volt jelen, a mi pedig szerintünk csak a vé-
letlen hozott ugy. 

— Uj körjegyző, á vármegye közönsége 
által az eddigi csik-szt-királyi csoportból kiszakí-
tott, Zsögöd, Szent-Lélek és Mindszent községek-
ből utóbbi községi székhelylyel külön szervezett 
jegyzői körben a körjegyző választás folyó  hó 22-én 
ejtetvén meg, az uj állásra báromszék megyei szü-
letésű, a mult év folyamán  Csikmegyei szigorló 
bizottság előtt jósikerrel vizsgát állott Kovács Béla 
lett megválasztva. 

— A megyei polgár i leányiskolában 
a félévi  vizsgálatok február  3. és 4. napján fognak 
megtartatni és pedig: február  3-án d. e. 8—12 az 
első osztály vizsgálata minden tárgyból, d. u. 2—5-ig 
a második osztály vizsgálata minden tárgyból ; 
február  4-én d. e. 8—12-ig a harmadik osztály vizs-
gálata minden tárgyból, d. u. 2—5-ig a negyedik 
osztály vizsgátata minden tárgyból. G vizsgálatokra 
az érdeklődőket és érdekelteket tisztelettel meghívja 
a t a n t e s t ü l e t . 

— Emlék je l 1848. mároz ius 15-ének 
megörök í tésé re . Benedek István volt 1848/4*»-
beli honvéd hadnagy, a csikmegyei honvéd egylet 
elnöke inditványt adott be a törvényhatósághoz 
alkotmányunk ujjá születése félszázados  évfordu-
lójának a vármegye székhelyén Csik-Szeredában 
emlék oszlop vagy szobor felállításával  leendő meg-
örökítésére (Fennebb közöljük. Szerk.) A megpen-
dített eszme igazán megérdemli, hogy vele a tör-
vényhatóság komolyan foglalkozzék.  Vármegyéuk 
egyik nevezetes terrémuma volt ngyanis sz ország 
azon részeinek, hol a katonai uralom békéi az 
1848/49-beli dicső napok bekövetkeztével a székely 
lábairól lehulltak; de egyúttal a hazai törvhatóságok 
között azon elsők közül való volt, melyek nemcsak 
kész katona anyagot szolgáltattak a nemzeti jog 



Melléklet a „Csiki Lapok" január 26-iki 4-ik számához. 
Sz. 295/1898. 

tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Alólirotl kir. törvényszék, mint tlkkvi 

hatóság köc.birré teszi, miszerint a .Csiki 
Lapok" folyó  évi január hó 19-iki számában 
4068/1897. tlkkvi szám alatt közzétett hir-
detményben a határidőre vonatkozó helyes-
bítés hatályon kivül helyeztetik, azon meg-
jegyzéssel, .hogy Csik-Karczfalva  köz-
ségében az átalakítási és a hely-
színi eljárás ugy a mint az a „Csiki 
Lapok" f.  évi 5. és 12-én megjelent 
számaiban közzé tétetett: mnllsa-
•«liánul 1898 évi febraár  hó 7-én 
fog  kezdődni. 

A kir. trvszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1898. évi jannár hó 22-én. 

László Géza, 
kir. trvszéki biró. 

Szám 224—1898. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A gyergyói közkórház építtető bizottsága 

ewwel közbirré teszi, hogy a csikmegyei törvény-
hatósági bizottság 265/97. jegyzőkönyvi számn 
határozatával jóváhagyott terv és költségvetés 
akpjás a gyergyói közkórház építése az 1898. 
évi február  hó 28-án délután 3 órakor 
Gyergyó-Szentmiklós község házánál ver-
senytárgyalás ntján kiadatik. 

1. Kikiáltási ár: 30,662 frt  60 kr. 
2. Csak írásbeli zárt ajánlatok fogadtatnak  el. 
3. Ajánlattevő a kikiáltási ár 10%-át kész-

pénzben vagy óvadékképes papírokban, melyekhez 
a gyergyói pénzintézetek részvényei és betétkönyvei 
is számittatnak, a tárgyalás előtt a bizottság el-
nöke kezéhez letenni tartozik. 

4. A terv és költségvetés, valamint az árlej-
tési teltételek Gyergyó-Szentmiklóson a bizottság 
elnökénél megtekinthetők. 

Oyergyó-SzentBtklóson, 1898. évi január 
hó 22-én. 

Lázár Menyhért, 
1—1 bizottsági elnök. 

Csik-Tusnádfiirdőn 
az igazgatóság irodai helyiségében 
1896. m&rczius 13 án d. e. 9 órakor 
nyilvános árverés utján három egymást 

követő évekre bérbe adatnak: 
1. A fürdők  . . . . 3000 frt. 
2. A gyógycsarnok vendéglője . 2500 „ 
3. A gyógycsarnok kávéháza 700 „ 
4. A gyógycsarnok épületében 6 

bolthelyiség egyenkint . . . 160 
5. Az erdei ezukrázda fedett  sétán) 300 
6. A csolnakázótó halászattal . . 250 
7. Játékhelyek u. m. két tekepálya 

1 függőteke,  2 Croquette és 1 
Laroo-Teris hely . 200 „ 

8. A fürdővégi  csárda 200 „ 
9. A piaozi vámszedés 140 „ 

Kikiáltási ár mellett bánatpénz 10%. 
Árverezni szándékozók a feltételeket  meg-

tekinthetik és bővebb felvilágosítást  nyerhetnek 
az Igazgatósági irodában és Brassó, Vár-utcza 7. 
•1. alatt. 
1—3 • fürdőigazgatóság. 

Sz. 2906—897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi, hatóság közhírré teszi, hogy Hirschmann és 
Barta aradi czég végrehajtatónak Tamás Miklós 
és neje József  Ágnes végrehajtást szenvedők el-
leni 67 frt  37 kr tőkekövetelés és járnlékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő, Csik-Taplocza község határán 
fekvő  a csiktaploczai 1947 sz. tjkvben A f  alatt 
foglalt  József  Ágnes nevén álló 1. rsz. 6988 hrsz. 
alatti kaszálóra 11 frt,  2. rsz. 6121 hrsz. alatti 
szántóra 9 frt,  3. rsz. 2991 hrsz. a. szántóra 18 
frt,  4. rsz. 1360 hrsz. a. szántóra 9 frt,  5. rsz. 
4686 hrsz. a. srtatóm 19 frt,  6. rsz. 2366 hrsz. 
a. szántóra 11 frt,  7. rsz. 2377 hrsz. a. szántóra 

3 frt,  6. rsz. 5907—6908 hrsz. a. kuszáló. »/án-
tófa  10 frt,  8. rsz. 3601—3502 hrsz a. szántóra 
5 frt,  10. rsz. 1456 hrsz. a. szántóra 5 frt;  to-
vábbá a József  Ágnes nevére felvett  és t»|>lnczai 
1844 sz. tjk\ben A + alatt foglalt  I. t-x. 560 
hrsz. a. faházra  400 frt,  2. rsz. 8998 -8299 hrsz. 
a. kaszálóra 14 frt,  3. rsz. 2413, 2639 hrsz. a. 
szántóra 7 frt,  4. rsz. 1361. helyraj/isZám alatt 
szántóra 1 frt;  úgyszintén a József  Ágnes és Mé-
száros Mária nevére felvett  és taploczai 1944. sz. 
tjkvben A f  alatt foglalt  szántóból álló ingatlanok 
az 1881. LX. t.-ozlkk 156. §-ának a) pontja él-" 
telmében nemcsak végrehajtást szenvedőt illető fele 
részére, hanem a társtulajdonost illető másik fele 
részére is, vagyis az egész ingatlanra 4 Írtban; a 
Sánlus Antal és (Sánta*) József  Ágnes n véo álló 
csiktaploczai 587. sz. tjkvben A f  1. rs/. 8199, 
8193/a, 8123/1». 8194. 8125 hr*ü. a. kaszálóból 
álló ingatlanok a most idézett törvényhely értel-
mében egész részére 15 frtban  ; a Tamás Miklós 
és József  Ágnes nevére felvett  csiktaploczai 9414. 
sz. tjkvben A f  alatt foglalt  1. rsz 4685 brsz. 
szántóra 20 frt,  a 9. rsz. 7706 hrsz. szántóra 1 
frtban  ; a Holló István (sánta), kinek neje Kovács 
Józétá, Sántus Antal, kinek neje Anda Anna, 
Holló Tamás, Holló János és Holló Rozália vala-
mint József  Ágnes nevén álló csiktaploczai 648. 
sz. tkjkvben A f  1. rsz. 8579—8583 brsz. alatti 
kaszálónak a most idézett törvényhely értelmében 
egész részére 9 frtban  ; a József  Ágnes nevére 
felvett  csiktaploczai 649. sz. tjkvben A f  1. rsz. 
8716 8717. brsz. kaszálóra 16 frtban,  s az ugyan-
annak nevén álló csiktaploczai 756. sz. tjkvben A 
f  1. rsz. 8444, 8445, 8446/a, 8446/1. hrsz. alatti 
kaszáló és legelőre 12 frtban;  a József  Ágnes 
nevén álló csiktaploczai 2344. sz. t jkvben A | 1. 
rsz. a. 7846 hrsz. kaszálóra 42 frtban;  az ugyan-
annak nevére felvett  csiktaploczai 9192. számú 
tjkvben A f  1. rsz. 561 hrsz. a. kertre 7 frtban 
és a csiktaploczai 2587. sz. tjkvben A f  1. rsz. 

1344 hrsz. szántóra 3 frtban  ; a Csikfcty:06£ái  8)&9. 
sz. tjkvben A-f  1. rsz. 5293 brsz. kaszáló 2 frtban; 
á rsiktaplootti 6647. sa. tjkVbtti A f  1. «bzám 
1846 hrsz. a. foglalt  szántóra 4 frtban  ; végül a 
Tamás Miklósné szül. József  Ágnes névén álló 
csiktaploczai 2590. számú tjkvben A 1. rszám 
6141/, hrsz. s, kaszálóra 9 írtban ezennel megál-
lapított kikiáltási árban elrendeltetik. Megjegyez? 
tetik, hogy az elrendelt árverés a csiktaploczai 
648. sz. tjkvben A f  1. rsz. 8579 —8583. hrsz. a. 
kaszálóra a 3068/1878. tlkvi sz. a. kelt végzé-
sei ifj.  Holló Józsefné  szül. Kopácz Borbára ja-
vára C 1. alatt bekebelezett V,a részbeni haszon-
élvezeti jogát az 1881. LX. t.-cz. Í 6 l fi-s  alap-
ján, valamint a csiktaploczai 2587. sz. tjkvben A 
f  1. rsz. 1344 hrsz. a. szántóra Sántus Istvánné 
s/.ftl.  András Bózália és Sánta» Jnliánna világtalan 
javára 9947/1885. tlkkvi sz. alatt kelt végaéSMl 
C 1—2. alatt bekebelezett tartás iránti jogot a 
163. és illetve 191. §. alapján nem éfiml.  k I®*-
nebb megjelölt ingatlanok ai 1898. Mi fcbrktf  M 
16-ik napján tf.  e. 9 érakór Csik-Taplowa község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alal is elfedNWi  fogrtăk. 

Árverezni szándékozók tartofchák  az ingát-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vágy az 
1881. L&. törvényezikk 42 ik §-ában jdlzdtt ár-
folyammal  számított és az 1861. éti novetnber fiú 
1-én 3338. sz. a. kelt igazságügymhriszteri rende-
let 8. fi  ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez létcfcfti,  avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tekkktoţVi hatMfcg. 
Csik-Szeredán, 1897. évi október hó 16-án. 

l A a z l ó , 
kir. tv széki bíró. 

Osrtr. ért. 

forint, 

565 
17 

218 

kr 

37 
32 
16 

796 SS1 

Vagyon-mórleg-számla. 
TARTOZIK. (Vagyon.) 1887. deczember 31-én. (Telhet.) KÖYÉTEL. 

«» 2-

Leszámítolt váltók 
Leszámítolt kötvények 
Alakulási költség 
Felszerelések értéke 
Visszváltó kölcsönök után előre fi-
zetett kamatok . . 

Készpénz a pénztárban 

Oszt. ért. 

forint  kr 

7064 
11820 

225 
549 

Oszt. ért. 

i forint  kr 

• I 

17 26, 
20 s > 

Az üzletrészekre tényleg befizetett 
Takarékbetétek a kamatokkal 
Visszváltó kölcsön . . . . 
Érintetlen tartalékalap a beirási di-
jakból . . . . 1 

Ideiglenes kölcsönök . . 
Átmeneti kamatok egyenlege . . 1 

Vezérigazgató-pénztárnok költségei 
fedezetére  és igazgatósági él- ,1 

, nőknek 2Î0"— | 
Érintetlen tartalékalap 5°/, 18*70 !j 
A teljesen befizetett  ilzletré- j. 

szek után 5°/0 kamatba 78*83 J 
Felesleg a tartalékalapra 66*17 |j 

68(9 
1888 
9576 

480 
247 
405 

373 

IVfQv 

47 

22 
30 

70 

69 

Gyergvó-Békás, 1897. deczember 31-én. 

Miklós Lukács, s. k. Preoup Sándor, s. k. 
elnök. vezérigazgató-pénztárnok. 

Veszteség- és nyereség-számla. 
TARTOZIK. (Költség.) 1897. deczember 31-én. /Jövedelem.) KtöviffiSL. 

Oyergyó-Békás, 1897. deczember hó 31-én. 
Miklós bakács, s. k. Ptettap Sttttofr,  9. k. 

elnök. vezérigaegató-pénztárnok. 
Ezen vagyon-mérleg, veszteség- és nyereség-számlákat a fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítván, 

mindenekben helyesnek és megegyezőknek találtuk. 
Gyergyó-Bókás, 1898. január hó 5-én. 

CsiAra Miklós, s. 
ig. alelnök. 

k. 

KondM János, s. k. 
fb.  tag. 

WlviiWsky Jössef,  s. k. 
ig. tag-

Kotta Simon, s. k. 
fb.  elnök. 

'fMton,  3. k. 
fb.  tag. 

Bokor Miklós, s. k. 
ig- tag-

it agy Gyula, s. k. 
fb.  tag. 

Grönberg Jankó, s. k. 
ig-

iMÍOSOt Mvtdi'S. k. 
fb.  tag. 

a* 

11 
12 
13 
14 
16 
16 
18 

,23 

1 forint  ! kr 

Üzleti költség 
Alakulási költség 
Posta költség . . . . 
Felszerelések karban tartására 
Ügyvédi költség . . . . 
Visszváltók kölcsön kamataira 
Takarékbetétek kamataira 
Tőke kamat adó 

Nyereség, mely feloszlik: 
Vezérigazgató-pénztárnok költségei 
fedezetére  és igazgatósági elnök-
nek 210-

5•/, érintetlen tart.-alapra . 18*70 
A ţeljesen befizetett  üzletrészek 5°/, 
kamatjába 78*83. 

Felesleg a tartalékalapra . 66*17 

38 
56 
32 
61 
29 

178 
22 
2 

373 

795 

70 

85 

= J 
1 I Kamatokbol . . . 

ti 19 Késedelmi kamatokból 
7 ü Egyéb jövedelmekből 
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Sz. 164/1896. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 6690-1897. 
Számn végzése által Balázs Béniám és ifj.  György 
István javára Gidró István ellen 106 frt,  71 frt 
40 kr töke, ennek 1895. évi évi márczins hó 23. 
napjától számítandó 6°/0 kamatai és eddig összesen 
.100 frt  53 kr perköltség követelés erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le-
foglalt  és 466 frtra  becsült lovak, szarvasmarhák, 
széna, sarjú és deszkákból álló ingóságok nyil-
vános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 5849., 6850sz. kiküldést ren-
delő végzése folytán  a helyszínén vagyis Csík Karcz-
falván  Gidró István lakásán leendő eszközlésére 
1898-ik évi hó február  3-lk napjának délelőtti 10 
érája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 180. §-a értelmében 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. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898-ik évi január 17-én. 

Szőllősy Ferencz, 
kir. bir. végrehajtó. 

1 - 3 HIRDETMÉNY. 
Egy 2 kövü őrlő, egy posztóványoló és két gyapjú fésülő  gép 

berendezéssel ellátott, kőből épített és lakosztályokkal biró malom ha-
szonbérbe kiadó; esetleg két gyapjú fésülő  gép külön is kibérelhető. 

Értekezhetni: Kim Sándor tulajdonosnál Gyergyó-Sztmiklóson. 

e x x x ^ 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy világszerte ismert hÍT6S erdélyi természet tiszta boraimnak 
G y ö r g y i v i d é k é r e G y e r g y ó - S z e n t m l k l ó s e D 

raktárt nyitottam. 
Midőn a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, egyidejűleg 

bátor vagyok arra is becses figyelmüket  felhívni,  ho<ry nevezett czégnél min-
den alkalommal borpinczészetem legtisztább borai nagyban és ki-
csinyben kaphatók. 

Teljes tisztelettel 

TEUTSCH B. JÓZSEF 
3—3 S e g e e v á j . 

S a o o o o a c x ^ ^ 
9—1898. jk. szám. MEGHÍVÓ. 
A „Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság" 1897. évi üzletévről 

2 S I T 7 " I H - i 3 s : é - v i r @ 3 S L d . e s 

1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök 

által, a szavazati jogok igazolásának számbavé-
telére. 

évről, zárszámla nyeremény-felosztás  és javaslatok 
előterjesztése. 

5. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
6. Felmentvények megadása. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898-ik évi február  hó 6-án d. u. 3 órától kezdődőleg a Laurentzí-téle nagyteremben tartja meg, melyre a részvényesek 
tisztelettel meghívatnak. 

JWWWK 

T á r g y s o r o z a t : 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a 

közgyűlés határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére három tagnak megválasztása. 

4. Igazgatósági jelentés az 1897-ik üzlet-
Az alapszabá'y 19. §-a szerint a közgyűlés határozatképességéhez legalább 400 részvény képviselete és 20 részvényes személves jelenléte kívántatik. A szava-

zati jog személyesen vagy két tanú által aláirt meghatalmazással ellátott megbízott áltnl gyakorolható, kinek azonban részvényesnek 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 meg-
bízottjuk által gyakorolhatják szavazati jogukat; ez utóbbi esetnel nem kívántatik, hogy a megbízott reszvényes legyen. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, hogy szavazataik gyakorolhatása végett „Igazoló-jegy'-üket —"a törzskönyv 1897. decz. 31-iki kivonata szerint 
részvény bemutatás nélkül, a közgyűlést megelőző három napon, a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre felkért  felügyelő-bizottságtól  átvehetik. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. január 12-én. 
A «gyergyói első takarékpénztár részvénytársaság" igazgatósága: 

Görög Joaohim, a. k. Csiky Dénes, s. k. 
titkár. 1—2 elnök. 

VAGYON. Vagyon-Mérleg-Számla. TEHER. 

Fökönyr Osztr. ért. 
lapjt 

forint kr 
177 Pénztárkészlet 1897. év deczember hó 31-én 9736 23 
176 Váltókban . 352928 98 
186 Kötvényekben . . . . 47295 
185 Jelzálogilag biztositott kötvényekben. 128810 60 
21 Beruházásban 300 
77 Fekvőségekben 169 58 

165/196 Folyó számlán 2dl46 13 
146 Értékpapírokban, mely a tartalék-alapból 

2dl46 13 

vásároltatott . . 5125 
194 Giró-számlán az Osztrák-Magyar-Banknál 427 61 

\ 

567939 13 

1 

POkttnyv 
l ip j t 

182 
128 

200 

127 
149 
168 
169 
175 
184 
183 
29 

168 

Részvénytőke 
Tartalékalap és kamatai . . 
a) Értékpapírban 5125-— 
3nnek 1897. évi szelvény kamatai 225 — 

b) Kezelés alatt lévő tartalékalap 45467 33 

Osztr. ért. 
forint kr 

60000 

ennek 1897. évi 4°/„-a 181869 
c) 1897. évi nyereményből I-ső tar-
talék kiegészítésére 736398 

II. Tartalékalap. 
Gr.-SatmiklÓBOD óptteudG Irttakorhái-alAp s lumfttai 

Fel nem vett osztalék 
Betét és tőkésített kamatai 
Felvett kőlcsOn 
10-o/o-os tőke-kamat és járadék-adó . 
Tiszteletdíj az 1897. évi nyereményből . 
Jótékonyczél az n „ „ 
Osztalékul az 1897. évi nyereményből (1200 

részvény ntán á 5 frt) 

60000 
706 

4264 
25 

371692 
61853 

914 
2317 

165 

6000 

567939 

67 
11 

75 
05 
50 
51 
54 

13 

Bocsánszy István, s. k. 
könyvelő. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi deczember hó 31-én. 
Kritsa Zoltán, s. k. Lázár János, s. k. 

pénztárnok. vezérigazgató. 
Ezen forgalmi-,  nyereség-veszteség és vagyonmérleg-számlákat a kereskedelmi törvény szabályai szerint a fő-  é« segédkönyvekkel össze-

hasonlítottuk és mindenekben helyesnek és megegyezőnek találtuk. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi jannar hó 10-én. 

Bocsánczi János, s. k. 
igazgatósági tag. 

Csergő Gyula, a. k. 
fb.  tag. 

Csiky Kálmán, s. k 
2 igazgatósági tag. 

Kopacz Lukács, s. k. 
fb.  tag. 

Csiky Dénes, s. k. 
elnök. 

Dr. Dobribán Antal, s. k. 
fb.  tag. 

Lázár Gyula, s. k. 
fb.  elnök. 

mailto:r@3SLd.es
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védelmére, hanem valódi hősőköt szültek és mártíro-
kat áldoztak fel  a haza oltárára. CNak a nemzeti 
kegyeletnek hódolna tehát törvényhatóságunk, ha 
a dicsőnapok emlékét maradandó és szemlélhető 
jelben örökítené meg az utókor számára buzdítá-
sul arra, hogy csak oly nemzet őrizheti meg lét-
jogosultságának feltételeit,  mely nehéz időkben 
mindig az ősök erényeiből meríti lelkesedésének 
eszméjét. 

— Gazdasági tanitások. A mult hét fo-
lyamán Csík-Szentkirályon és Csík-Szentdomokoson 
tartattak gazdasági tanitások. Csík-Szentkirályon 
44, Szentdomokoson 246 hallgató előtt. 

— Farsang. A „Csíkszeredai Ipartestület" 
folyó  évi február  1-én a ,,C*illagu-vendéglő nagy-
termében a hely beli első zenekar közreműködése mel-
lett saját házának alapja javára zártkörű táncz-
vígalmat rendez, belépti dij: szemlyjegy 60 kr, csa 
ládjegy 1 frt  20 kr. Jegyeket előre válthatni: 
Györgyjakab Márton nr könyvkereskedésében, Fried-
mann Jakab és Helvig G. János urak kávéházaiban. 
Felülflzetéseket  a jótékenyczél érdekében köszönet 
tel fogad  és nyilvánosan nyugtatványoz a rende-
zőség. ízletes ételekről és élvezhető italokról a „Csil 
lag" bérlője gondoskodik. Kezdete este 8 órakor. 
A kik meghívót nem kaptak volna és arra igényt 
tartanak, szíveskedjenek neveiket a Györgyjakab 
ur Könyvkereskedésében kitett íven feljegyeztetni. 
A kedélyesnek ígérkező mulatságot a jótékony czél 
iránti tekintetből is ajánljuk a helybeli és vidéki 
közönség pártfogásába. 

— Gyergyó-Tölgyesről írják lapnnknak, 
bogy az ottani választó-közönség folyó  hó 13-án 
szép óváczióban részesítette Lázár Menyhértet, a 
választó-kerület képviselőjét. 14 kocsival Hollóig 
mentek elébe Lázár János főszolgabíró  vezetése 
alatt, Tölgyesben pedig este bankettet rendeztek 
tiszteletére, melyen sokan vettek részt. 

— Fillérestély. A csiksomlyóí nőegyesiílet 
f.  évi január hó 18-án tartalmas műsorral egybe-
kötött fillérestélyt  rendezett, melylyet ritka erkölcsi 
siker mellett anyagilag is szép eredményt ért el s 
jelen^alkalommal bebizonyította, hogy egy számban ta-
lán kevés, de összetartásban, egyetértésben erős tár-
saság igazán elismerésre méltó munkálkodást fejthet 
ki. A műsor első számaként a csiksomlyóí főgim-
názium néhány növendékiból alakult magán zenekar 
adott elő egy szabatosan játszott indulót. Erre Kas-
sai Lajos főgimnáziumi  tanár szellemes felolvasása 
következett, melyben az ember eklatáns és találó 
példákban feltüntetve  kilenczféle  alakban volt be-
mutatva. B o g á d y Etelka kisasszony valóban meg-
lepő hatással előadott „ F é r j h e z menjek-e" 
czimű monologját S z á s z Ákos apró hirdetésekből 
összeállított csinos kupléja követte. Ennek végezté-
vel is B o g á d y Etelka kisasszony és S z á s z 
Ákos ügyes játékában gyönyörködött a közönség, 
kik az .Egy kis baleset" czimű dialogot adták elő. 
Még egy hegedű kettős volt s azzal a majdnem két 
és fél  óráig tartó műsor véget ért Az érdemes sze-
repiák sikeres működését a szép számban össze-
gyűlt közönség zajos tetszés nyilvánításokkal jutal-
mazta s az éljenzéseknek és tapsoknak minden 
egyes szám után alig akart vége lenni. A műsor 
lejárta után a társaság éjfél  utánig maradt együtt, 
a fiatalabb  nemzedék a táncz gyönyöreit élvezve, a 
megállápodottabb korúak pedig kedélyes társalgással 
töltve a gyorsan röppenő időt. 

— Állami erdőkezelés. A földmivelési 
ministeriumbau értesülésünk szerint fontos  törvény-
javaslat van előkészítés alatt. A készülő tőrvény-
javaslattal az összes községi erdőknek állami ke-
zelés alávétele czéloztatik. Mint hírlik a minister 
a törvényjavaslata keretében gondoskodni kíván 
arról is, bogy az állami kezelés az érdekelt köz-
ségekre nézve lehetőleg jutányossá tétessék. A terv 
nem uj előttünk. A mi erdőségeink ugyanis több 
mint 13 év óta a kormánnyal kötött szerződés 
folytán  állami kezelésben részesülnek, s bár annak 
közgazdasági szempontból szükséges és üdvös vol-
tát tagadni uem lehet, de köztudomásu dolog, 
hogy a kezelésnek ez a módja oly nagy terheket 
rótt az erdő birtokos községekre, melyek egy ma-
gukban képesék voltak a községi közjövedelmeket 
fölemeszteni  a nélkül, hogy a rendszeres erdőhasz-
nálás számba vehető ellenértéket szolgáltatott 
volna. A tervezett reformot  tehát csak az esetben 
tartandók a birtokos községekre nézve előnyősnek, 
ha n kilátásba helyezet kedvezmények oda terjed-

nének, hogy legalább az alkalmazandó erdészeti 
közegnek személyi járandáságaink fizetése  alul a 
községek felmentetnének  s azokat az állam kincs-
tár magára vállalná. 

— A Gyergyó-Szent-Miklóson felállí-
tandó korház. A megyei törvényhatóság hatá-
razatából kifolyólag  a gyergyói kórház ügyében mű-
ködő bizottság f.  hó 21-én Gyergyó-Szt-Miklóson 
gyűlést tartott. Határzozta szerint a kórházat Gyer-
gyó-Szt-Miklóson a külső piacznak egy alkalmas 
helyén építik fel.  A régebbi terv szerint az épület 
költsége 50 ezerre rúgott; egy későbbi terv a költ-
séget 36,000 frtban  állapította meg, melyet a bi-
zottság el is fogadott.  Az árlejtés és építkezés 
felügyelete  egy ellenőrző bizottságra ruháztatott, 
melynek helyettes elnöke Ferenczy Károly kerületi 
esperes, tagjai: Dr. Fejér Dávid, dr. Dobribán 
Antal, Csergő Gyula, Márton Lajos, Kopacz Lu-
kács, Eránosz Bogdán, Simon Balázs. Az árlejtés 
f.  é. febr.  28-án lesz s az épületnek f.  évi október 
15-re készen kell lennie. 

~ Álarozos fillérestély  Alfaluban.  Egy 
valóban és ugy érkölcsileg, mint anyagilag kitű-
nően sikerült estély emlékeit őrzik mindazok, a kik 
f.  hó 15-én Gyergyóalfalu  „olvasóköréének javára 
rendezett flllérestélyeu  jelen voltak. Egész zsufo 
lásig megteltek a Kiss Jakabféle  vendéglő helyiségei 
és nagy terme válogatott közönséggel. A mikor pe-
dig 9 óra körül az álarczosok megjelentek, a kö-
zönség valóban meglepődött. A többek között szép 
jelmezben voltak: Fábry Ilona (matróz) Gereöffy 
Jolán (olasznö), Jánosy Mariczi (oláhnő) Kaitar Ká-
roly (lepke), Kaitár Irén (szegfű).  Kiss Emilia(ba-
goly), Kopacz Marcsa (pipacs), Strasser Anna (do-
mino), Veress Amália (pierette). Aztán kőzderült 
séget keltett a barát (Antal József)  az ö csöngettytt-
jével és a bohócz (Száva Máriou). Dicséret illeti 
ifj.  Köllő F. és ifj.  Puskás S. rendezőket, akik fia-
talos kitartással győztek le minden akadályt, 
mely ez estély sikerülésének útjában állott, külö' 
nősen ifj.  Puskás S. nem riadt vissza semmi fá-
radságtól. Ez látszik azon, hogy az estély (iszta-
jövedelme;45 frt  volt. A négyeseket 30—40 pár 
tánczolta. 

— Ipar tes tü le t tánozvigalma. A gyer-
gyó-ditrói ipartestület f.  hó 22-én a község nagy-
termében minden tekintetben sikerült tánczvigalmat 
rendezett, melyben nemcsak az ipartesetület tag-
jai, hanem a társadalom más oszályának képvi-
selői is szép számban résztvettek. Az egész mu-
latságon mind végig jó kedve uralkodott. A mu-
latságot az ipartestület zászlójának javára rendez-
ték, mely czélra a belépő dijakból és főlülflzeté-
sekből 60 frt  gyűlt be. 

— Mén csikók vásárlása. A földmivelési 
miniszter által közzé tett hirdetmény szerint a ka-
tonai csikó telepek részére a folyó  év tavaszán 
3 éves méncsikók fognak  bevásároltatni az ország 
területéről. Azon tenyésztő gazdák tehát, kik olyan 
eladóvá szánt csikóknak birtokában vaunak aján-
latainkat minél előbb, vagyis e hó 31-ig, jelentsék 
be a budapesti, szegedi, Nagykanizsai és bilaki csász. 
és kir. lóavató bizottságok valamelyikéhez, vagy 
is ahoz, melyik hozzánk közelebb fekszik.  A beje-
lentésben megemlítendő a csikó származása, neme, 
magassága, színe és születés ideje, valamint a kö-
zség, melyben feltalálható  s az utolsó posta, vagy 
vasúti állomás. Csak a kívánt adatokat tartalmazó 
bejelentés fog  figyelembe  vétetni. 

— Egy főúr  szerencsétlen szerelme. 
Az élet a maga szövevényességével és érdek-össze-
ütközéseivel sokszor meghatóbb regényeket teremt 
a legélénkebb fantáziánál  is. Ilyen megható regény 
a Scherr-Will Egon báróé, a kit boldogtalanná tett 
apjának szigora. Az eset már bejárta a világsajtót, 
mindenüt nagy részvétet keltve s fiatal  báró iránt. 
Szerelmes lett a kis báró egy gyönyörű angol le-
ányba. Atyja azonban nem egyezett bele, hogy 
feleségül  vegye. Régi történet, mely mindég uj ma-
rad. A leány kolostorba ment, az iflju  pedig bo-
lyongásába keresett feledést.  De nem tudott a le-
ány nélkül élni s egy napon megszöktette őt a 
kolostorból. A sors ekkor tovább fűzte  a regényt. Az 
öreg báró erőszakkal elszakította fiát  szerelmesétől. 
Mindketten kétségbeestek most — a leány megmér-
gezte magát és meghalt, a fiatal  főúr  halántékon 
lőtte magát; de az orvosoknak sikerűit megmen-
teniök őt a haláltól. Ekkor Abbaziába ment üdü-
lést keresni. — Egon báró a napokba Buda-
pestre érkezett s mindaddig itt marad, a mig 
atyjával ki nem békül. Magyarországot nagyon 
megszerette s ebbeli érzelmeinek már sokszor ki-
fejezést  adott. Imádottját állandóan gyászolja. 

A szerkesztőség lzenetei. 
B. J. A 13-án történt dolgokról nem lehet 18-án 

irni, mert az bárhogyan is érdekelje a helybelieket, de 
nem érdekli az olvasó közönséget. 

N T I L T T É B.*) 
Nyilatkozat. 

Alólirottak mint Vukovics Gáspár ur, illető-
leg Bocskor Antal ur megbízottai kijelentjük, hogy 
a megbízóink kőzött f.  év és hó 93-án este fel-
merült becsületbeli ügy a mai napon a lovagiasság 
szabályainak megfelelő  módon elintéztetett. 

Vayda  Zsigmond,  Wellman  Samu, 
főhadnagy, 

Kozma  Lajos, Wettenstein  Mór, 
főhadnagy, 

mint a Vukovios Gáspár ur mint a Booskor Antal ur 
megbízottai. megbízottai. 

*) E rovat alatt megjelentekért 
nem Tállal a 

fekdőuéget 
Surt. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ 6a LAPTULAJDOBOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a .Nép-
bank" részvénytársaság gy.-szentmiklósi czég vég-
rebajtatónak Kolcsár János és Blága Demeter 
gy.-vaslábi lakosok végrehajtást szenvedő elleni 60 
frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-szent-
miklósi kir. járásbíróság) területén lévő Tekerő-
patak község határán fekvő,  a gy.-tekerőpataki 
1096. sz. tjkvben A f  8034, 8036/, hrsz. alatti 
24 frt,  8076, 8077 hrsz. a. 10 frt,  9167 hrsz. a. 
7 frt,  9862 hrsz. a. 4 frt,  9866 hrsz. a. 4 frt, 
10088 hrsz. a. 3 frt,  10330 hrsz. a. 7 frt  becs-
éi-tékü; a gy.-vaslábi 157. sz. tjkvben A -j- 965, 
270, 976/a hrsz. a. 175 frt,  336 hrsz. a. 1 frt, 
729 hrsz. a. 3 frt,  797. hrsz. a. 12 frt,  897 hrsz. 
a. 16 frt,  1030. hrsz. a. 5 frt,  1033. hrsz. a. 9 
frt,  1112. hrsz. a. 7 frt,  1178. hrsz. a. 3 frt, 
1832. hrsz. a. 1 frt,  2110. hrsz. a. 6 frt,  3427. 
hrsz. a. 11 frt,  3648. hrsz. a. 4 frt,  3776. hrsz. 
a. 5 frt  becsértékü egész ingatlanokra ezen becs-
értékekben az árverést ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
lelölt ingatlanok az 1898. évi márczius hé 8-ik 
napján délelőtti 9 érakor Gyergyó-Vasláb község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított éB az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
S-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t cz. 
170. §-a ételméhen a bánapénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi szept. 
hó 2-ik napján. 

A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatéság. 

Pál l Venozel, 
kir. albiró. 

Ajánljuk a nagyérdemű közönségnek becses 
figyelmébe,  pinczéinkben lévő óriási mennyiségű, 
valódi tisztán kezelt, erdélyi, asztali és csemege 
borainkat; a melyek legolcsóbb s legjutányosabb 
raktári árban kaphatók: 

A Mely MraMb Részrénytársasápál 
Székely-Eeresztur t t 

Borok meglzlelhetök itteni pinczéinkben és raktári 
áron megrendelhetők: 

Kovásznán: Ifj.  Ugrón János, Tusnád-Fürdőn: Inoae 
Lajos, Csik-Somlyón: Káinoki János, Csik-Szentdomo-
koson -. özv. Ssakáos G.-nó, Csik-Szentmártonon: Jakab 
Gyula, Gy .-Szentmiklóson: Gziffra  Perene* és Hal, 
Gyergyó-Alfaluban:  Kis Jakab uraknál, valamint pin-

czéinkben. 

Ajánlónk tiszta borból saját gyárunkban készült 
Oognaoot literenként 3 forintéit,  továbbá finomított, 
valamint udvarhelymegyei saesat és pálinkát. 

Mintával kívánatra szolgállak. 
HORDÓK valamint ÜVEGEK saját árban adatnak a 

ugyanabban vissza ls vétetnek. 
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A tyúkszem gyökeres gyógymódja. 
Egy olyan szert találni, mely egyenesen a 

tyúkszemekre hasson ás pedig megsnmmisitőleg a 
nélkül, bogy a bőrt megtámadná vagy fájdalmat 
okozna mindezideig legégetőbb szükség volt, s leg-
hőbb Ahaja vala a tyúkszemben vagy bőrvastago-
dásban szenvedőknek. Egy ily szert kaphatunk 
ma már Györgyjakab Mártonnál Cslk-Sieredában, 
mely fájdalom  és minden más mellék-kellemetlen-
ség nélkül a legtökéletesebben semmisiti meg a 
tyúkszemet és minden bőrkeményedést. 

Meghívó. 
A csiki vasutépitkezési és élelmezési 

részvénytársaság (felszámolás  alatt) 
folyó  1898. évi január hó 30-án reggel 8 

órakor a „Csillag" szálloda nagytermében 

rendkivüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek — tekintettel a 
közgyűlés tárgyainak fontosságára  — okvetlenül 

megjelenni kéretnek. 
— — 

A közgyűlés tárgyai: 
1. A zárszámadások beterjesztése a felügyelő-

bizottság jelentésével. 
2. A tőkevisszaflzetés  módozatának megha-

tározása. 
3. Esetleges indítványok. 
A zárszámadások betekinthetők folyó  Jió 

20-átÓI kezdődőleg a társaság hivatalos helyisé-
gében. A részvények a közgyűlésen helyezhetők 
szavazásra jogosultság czéljából letétbe. 

Csik-Szereda, 1898. január bó 16-én. 
A csiki vasutépitkezési 

és élelmezési részvénytársaság 
2—2 felszámoló  bizottsága. 

a n z t a l o s - m e n t e r 

Csik-Szeredában. 
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tu-

domására hozni, hogy elvállalok mindennemű 

B Ú T O R T . 
úgyszintén furnéros,  ma t t vaey puli teros 
munkákat és épületekre a j tókat és ab-
lakokat tiszta jó száraz anyagból. 

Megrendeléseket pontos időre teljesítek. 

Árlejtési hirdetmény. 
A „gyergyói első mezőgazdasági előleg-egylet, 

szövetkezet" közhírré teszi, hogy Gyergyó-Ditró-
ban — a tulajdonát képező telken — egy három 
szobából álló épületet szándékozik építeni. Felhívja 
vállalkozni akarókat: hogy zárt ajánló leveleiket 
100 frt  bánatpénzzel ellátva, f o l y ó  HÓ 2 © - i g r 
az igazgatósághoz adják be; mei t a később be-
érkezett ajánlatok figyelmen  kivül hagyatnak. Az 
épület részletes terve, a költségvetés és a feltételi 
pontok az előleg-egylet irodájában — a délelőtti 
órák alatt — az érdeklődők által betekinthetők. 

Gyergyó-Ditróban, 1898. január bó 12-én. 

Az igazgatóság. 2 - 2 

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

való gyors és biztos batásu szer, emberek-
nek és háziállatoknak nem ártalmas. 1 doboz 
ára 35 kr. Postaszétküldés legalább 3 do-
bozonként Kapható 

9—10 

T l i e l l F x í s r y * 
gyógyszertárában 
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Elsőrangú hazai gyártmány. # + | 
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Rendeések megtétele eőtt kérjük minden szakbavágó 
kérdéssé bizalommal hozzánk fordnlni. 

10—12 R é s z l e t e s á i j e g - y z i ó l E l s e l 
és szakszerű felvilágosítással  díjmentesen szolgálunk. 

>1 Szecskavágók Morzsolok. 

VAGYON. 
Vagyon Mérleg-Számla. 

A .Jelzálog-Hitelbank részvénytársaság" Gy.-TSlgyesen YagyonáMélml 1897. deczember bó 31-én. TEHER. 

KSkínyr 
lAfJt 

Osztr. ért. 

1 
181 
180 
186 

175 
186 

143 
179 
41 

187 
131 

korona fill. 

Beruházásban 3512-05*) . . 
Pénztári készlet 1897. decz. hó 31-én 
Váltókban . . . . 
Jelzáloggal fedezett  váltókban 
Kezességeit és jelzáloggal fedezett 

kötvényekben 
Kézi zálogokban 
Adler Jakab és fivére  nyilt számlán 
Külföldi  váltókban 
Adósok folyó  számlán . . 
Giró-száinlán osztrák-magyar banknál 

16674 92 
322609 04 
41370 — 

156608 
7375 

41386 
18630 

734 
487 

605875 

50 

36 

90 
20 

92 

FAkBnyv 
lapja 

2 
93 
93 

172 
Ml 157 

IS 115 
128 

4 
25 

Osztr. ért. 
korona ! fill. 

Alaptőke számlán . . . 
Tartalékalap 1896-ról 18628-— 

„ 6°/»-os kamata 1117-70 
Betétek tőkésített kamatokkal 
Vissz váltókért 

A nyeremény, mely feloszlik: 
90°/o Tartalékalapra 23400-30 
10°/« Tiszteletdíjakra 2671-38 

100000 

19745 
412152 
47905 

26071 

605875 

70 
80 
74 

68 

92 

Korpos Ádám, 
könyvelő. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1897. deczember hó 31-én. 
Ifj.  Tőrök Antal, 

vezérigazgató. 
Ezen forgalmi  nyereség-, veszteség-, valamint vagyon-mérleg-számlákat a fő-  és segéd-könyvekkel összehasonlítván, azokat 

mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk. 

Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1898. január hó 3-án. 

Dobreán Ágoston, 
igazg. tag. 

Ferenczi István, 
f.  b. tag. 

* Teljesen leíratott. 

Török Antal, 
elnök. 

C8ató István, 
f.  b. elnök. 

Nyo-nvntt 0,ik 'W-Uhan „ laptnlajd-os * ki*d* Oyörgyisksb MArtnr könyvnyomdában 1*98 

Munke P á l l , 
igazg. tag. 

Urzicianu János, 
t. b. tag. 
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