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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
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Rgésa évre iKDlfiildre) Félévre . . Negyedévre 
4 frt. 
6 frt. 
2 frt. 1 frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegdjjért kiilSn minden 

beiktatásnál 80 kr. 
Nyílttéri csikkek 

Boronként 20 krírt kOaOl-
tetnek. 

Az arányosítás Gyergy6-Szt.-Miklóson. 
Nemzeti politikánkban kiemelkedik azon 

meggyőződés, hogy a magyar állami és nem-
zeti eszme keleti oszlopcsarnoka a székely-
ség. A nemzeti politika ezen elvének érvé-
nyesülnie kellene törvényeinkben is. A va-
lóságban e kettő azonban nagyon gyakran 
ellentmond egymásnak, H a mit az első ki 
akar épiteni azt az utóbbi sokszor lerombolja. 

A politikában hangzatos, fülbemászó 
szavak hirdetik, hogy a székelységet legelső 
sorban kell megerősiteni, hogy szilárddá le-
hessen, s hogy össze ne roskadjon, a midőn 
ezen oszlopra ráemeljük a magyar nemzeti 
állam súlyos tetőzetét. 

Az arányositási törvény pedig csákány-
nyal bontja szét ezt az oszlopot, hogy a mi 
eddig összetartott, hulljon szét s porszemét 
szórja el a forgószél  a világ tájain. 

A közgazdasági válság között a Székely-
földnek  egyik kiváló vidéke: Gyergyó ellent, 
tudott állani a szótzüllésnek. Jóinodu köz-
ségei a nép megélhetésének gazdag erőfor-
rásai voltak. Minden községnek 5—6—8—10 
sőt 30—50 ezer forint  évi közös jövedelme 
volt. Szóval, ha a jó Isten adott e vidékre 
népet, adott hozzá egy kis vagyont is. Ős-
idő óta nagy terjedelmű és sok kincset érő 
közbirtokok felett  rendelkeztek Gyergyó köz-
ségei. Ez a közbirtokok legrégibb idő óta 
egyenlő élvezetet, egyforma  jogot nyújtott 
szegénynek és gazdagnak. A mint hajdan-
korban közös vérrel szerezték, közös volt a 
birtoklás, a haszonélvezet is s e jelleg fen-
maradt másfél  ezreden keresztül a legujabbi 
időkig is. A gyergyói székelységnek egye-
düli fenntartó  ereje a közbirtok volt. A ter-
heknek legnagyobb részét a közjövedelmek 
hordozták egy-egy községben még az állami 
adókat is ezekből fedezték;  az erdőkihasz-
nálási, a legeltetési jog a legszegényebbnek 
is biztosította a megélhetést. 

A közegészség ápolására a közjövede-
lemből fizették  orvosaikat, kik ingyen gyó-
gyítottak. Szellem fejlődését  ugyanezen jö-
vedelem emelte, ebből fizette  egyházi személy-
zetét, ebből tartotta fenn  virágzó népiskoláit, 
sőt a nagyobb községek, mint Gyergyó-Szt-
Miklós és Ditró még polgári iskolát is léte-
síthettek. 

Fiaik, leányaik felnőhettek  testi és lelki 
épségben. A fiukból  jó katonák, hasznos hon-
polgárok, a leányokból jó családanyák le-
hettek s nem voltak arra utalva, hogy Bras-
sóba, Romániába menjenek cselédnek. 

Tagadhatatlan, hogy e kedvező helyzet-
ben sok visszaélés is volt. A községi elöl-
járókat nem mindig a becsületes hazafiság 
vonzotta a községházba s a nemes tanács 
kebele is nagyon sokszor az önérdektől fe-
szült. Betölt biz, nem egyszer a közmondás : 
„Közös vagyon, közös pusztulás." Hogy 
ilyenféle  ne történjék, a közigazgatás éber 
őrszemének kellett volna ügyelnie. A közsé 
gek gazdálkodásában lehetett volna rendent 
megalapitani. 

A közös haszonélvezeti jogot a közvé 
lemény a régi történeti alapon, az Ős szer-
zés természete szerint igazságosnak ismerte 
el; csakis a nagyobb birtokosok és jogászok 
fejében  nem fért  meg, hogy a szegény ember 
miképen élvezhet az erdőből és közlegelőből 
annyi jogot, mint a gazdag? És csak is 
ezek agyában születhetett meg az arányosí-
tás törvénye, mely egy vidéket sem ejt na-
gyobb nyomorba s egyre sem zudit oly nagy 
veszélyt és felfordulást,  mint Gyergyóra. 

Végrehajtásától borsódzik is minden 
ember háta, csak grófi  birtokok tulajdona-
saiét érintgeti kellemes meleg. 

Legnagyobb megpróbáltatásnak Gyer-
gyó-Szt-Miklós lesz kitéve. Ennek a hatá-
rában van legtöbb grófi  birtok s ezt fogják 
legjobban szétdarabolni. 

A földesúri  jogot csak a reá erőszako-
lás hozhatja be a székelyek közé. 

Nálunk a föld  vagy együttes, vagy ön-
álló eredeti foglalás,  vagy kéiőbbi összevá-
sárlásból áll. így állottak elő a közelégek éa 
a grófok  havasai. A száz éB ezer holdakra 
menő havasok, melyek egyeseké vagy tes-
tületeké, el vannak vonva a közhasználat 
alól és viszont azok tulajdonosai Bem hasz-
nálták a község közös tulajdonát tevő ha-
vasrészeket. Ebből azt következtethetjük és 
azt is kell egyenes logikával k<> vetkeztetni, 
hogy az ős foglalás,  vagyis az első szerzés 
alkalmával az illető egyes ember, vagy csa-
lád a közös szerzeményből már kikapta a ré-
szét, az arányosítás tehát már megtörtént 
és nagy jogtalanság volna most másodszor 
is osztozkodni épen földesúri  jogon, a mi a 
Székelyföldön  nem volt. 

De ki meri azt állítani, hogy az a grófi 
birtok pl. Gyergyó-Szt-Miklós határában volt 
ősidőktől fogva.  Hisz Gy.-Szt-Miklós és Te-
kerőpatak e század elejéig társközség volt 
s mint ilyenek e század elején szűntek meg s 
osztották el közös birtokczikat. Igaz, hogy 
minden talpalatnyi földnek  valamely községe 
hez kell tartoznia s igy az a grófi  birtok is 
csak azért juthatot Szt-Miklóshoz, mert igy 
akarta a tulajdonos, de nem azon a jogon, 
hogy osztozkodó társ legyen. 

Azonban vegyük összevásárlás eseteit, 
vagy más havastulajdonok eredetét Gyergyó-
Szt-Miklóson Jánosi Mihály, volt mérnök és 
községi biró, szerzett nagyobb havast; de 
erről mindenki tudja, hogy mérnöki szolgá-
latért kapta a közösből s ebből történt a na-
gyobbitás is. Minden magáahavas alapja a 
közösből való foglalás  volt. Mutatja azon 
máig is fennálló  birtokviszony, hogy a magán-
területek közt levő kisebb-nagyobb erdőségek 
kivétel nélkül a község tulajdonai. 

Ha mindezeket a jogászok előtt elsorol-
juk, azt válaszolják, hogy igaz, miszerint a 

A JDSIKIJ.APOK" TARCZAJA. 
Első házasságom. 

Ir ta: Stein Elek. 
Kolozsvárról reggel 5 órakor indul a személy-

vonat Budapest felé.  Parasztnak indulásra, mun-
kára éppen a kellő idő, de nem uri embernek való, 
mert megvallom hármat szeretek különösen : a szép 
leányt, a jó szivart s a hajnali álmot. 

A vasúti igazgatóság azonban nem tesz kfl-
lömbséget emberek között (már t. i. az indulásban) 
s az nri ember, ha nem szabja magát a csengetés-
hez, éppen ugy hoppon marad, mint a rátartó 28 
éves lányka a kurta farsangon. 

Korán kelni, mint mondám nem szeretek s ha 
mégis néha néha meg kell tennem, már az előző 
napot s éjszakát zsörtölődő töprengésem s izga-
tottságommal teszem tönkre, de magam is ugy, 
hogy az álmosság bárgyúvá, érzéktelenné tesz, s 
ha sorsom emberek közé viszen, aszom az ember-
árral czéltalanul mint a gazdátlan tutaj, a meg-
áradt Maros habjain. De mint protekcziót hajhászó 
hivatalnok gyakran rándulok fel  Budapestre. 

Igy történt a mult hónap végén is 1 
Álmosan, megtörten, érkeztem azállamáshoz 

s inkább beestem, mint mentem egy fires  kupéba ; 
minden teketória nélkül végig nyúltam a ruganyos 
bőr ülésen, s lelkem nem sokára az álmok mysti-
kus világába merült. 

Annál a kapunál, a mely a két világot egy-
mástól elválasztja elmaradnak az ébrenlétnek gyöt 
relmei, a szúró tövisek fájó  sebei, az emberek rá-
galmai, irigységei, a megcsalt kedves könnyező 
szemei, a lejárt váltók nyugtalanító flgyelmeztése 
s az azok értékét kereső kutyabőr egyhangú, de 
rémeszenéje. 

Az álom jó barát, karjai között megtaláljuk 
azt, a mit itt hiába keresünk, ott a remény való-

sul, a protekcziót nem kell hajhászni, ide ő jön 
előnkbe, a megcsalt, a fájdalomba  kesergő sziv njra 
feltalált  kedvesével ölelő karjai között élvezi re-
mélt boldogságát, sőt az ifjúság  ábrándos lelkének 
fellegvárai  is fölépülnek  a keresett ideállal ragyogó 
tény és boldogság között. 

Ebbe a boldog világba merültem el, midőn a 
kalauz dörgő hangja: 

„Szamos-Ujvár 10 perez" 
felrázott,  s szét fújta  előlem a vágyak, ábrándok 
csomóba gyüjtöttt szálait. 

Mint az apácza a tékából, ijedten ugrottam 
ki a vasúti kupéból, mert beláttam, hogy nem a 
Budapestnek, de az ugyanazon időben Deésnek in-
duló vonatra ültem. 

Az irányt tévesztett utas bamba butaságával 
állottam a pálya udvaron, felöltöm  karomon, tás-
kám kezemben, vissza nem mehettem, de hová, merre 
menjek hát ? A mennyire ilyen körülmények között 
lehetett egy vizsga tekintetet vettem a tájra ke-
resve mint egy a menekülés útját, midőn egy pom-
pásan öltözött s a Béldy czimert viselő inas szo-
kott, kellő hajlongások s a tiszteletadás és tudás 
mesterségének teljes kimerítésével felöltőm  8 tás-
kám átvéve egy négyfogatú  díszes kocsiba tusz-
kolt e szavakkal: „Margit kisasszony ő nagysága 
kétségbe van esve, hogy Lilliers gróf  jegyese még 
nem jött el, s ha ma sem érkezik meg a méltóságos 
gróf  ugy bizonyos, hogy a szerelmi gutta csapja agyon." 

De hiszen barátom nem vagyok én sem Lil-
liers gróf,  sem a kisaszony jegyese s még csak or-
VOB sem vagyok, hogy a szerelmi ájulásoknál se-
gédkezhetnék ő nagyságának. 

Megkövetem aláson a gróf  urat, de ha van 
valami ellenvetése a kastélyba igazolja magát s ne 
előttem, én csak parancsot hajtok végre, de a tit-
kok szálait kioldani, vagy egybe kötni nincs jogom, 
nincs! Elég nekem a gondnélküli jó élet, a többiazurak 
dolga.. Beláttam, hogy igaza van a butának, tehát 
hallgattam. 

A kocsi pedig viczinális gyorsasággal haladt 
s nem sokára egy gyönyörű goth stylü kastély előtt 
állottunk. Midőn a kocsiból kiszállottam egy még 
az álmok és ábrándok világát is tul szárnyaló fe-
jedelmi nő állott előttem tártkarokkal, s félig  feddő, 
félig  incselkedő szemrehányó szavakkal: „Hát 
volt benned lélek igy meggyötörni érted epedő 
Margitodat? Kedvesem ez tréfának  sok, bevárni 
a menyegzönk utolsó óráját s engemet kétségbe 
ejteni? no, ez nem volt szép tőled, de mégis ér-
kezésed feletti  örömemben e pillanatban megbocsá-
tok," s mielőtt még szóhoz juthattam volna, — mint 
mondá—nem a múltnak általam okozott gyötrelméért, 
hanem a jövö boldogságának zálogául megkaptam 
eper ajkáról az első jegyesi csókot. 

De méltóságos grófné  — hebektem inkább mint 
mondtam — roppant tévedés van a dologban, hiszen 
én sem Lilliers, sem jegyes nem vagyok, hanem 
egy protekcziót hajhászó kis hivatalnok. 

Menj, menj bohó 1 Nem elég, hogy egy év alatt 
egyszer sem látogattál meg.még most is komédiázol? 

Menj, menj kedvesem szobádba s öltözz át, de 
gyorsan, mert a vendégek már ránk várnak s6t az es-
küvő órája is itt van. A szoba melybe léptein egy 
tágas csinosan bútorozott szoba volt fölhalmazva 
egy férfi  számára minden kigondolható dolgokkal. 

Bemenve egy zsölyébe dobtam magamat, s meg-
eresztve gondolatom négyes fogatának  gyeplőjét be-
kalandoztam hirtelen ismeretem birodalmának min-
den zugát keresve az okot, a mely engemet egy 
tündéri gróf  nővel esküvőre hajt. 

Azzal tisztába voltam, hogy ez az esküvő s 
az azzal járó egybeköttetős semmi kisebbséget 
nem hoz reám, tehát aggodalom nélkül belemehet-
tem, az üzlet sem volt utolsó, a polgári házasság 
pedig mintha az egybekelésre hozatott volna —finom 
törvény az — nem osztályozza az embereket, mint 
a marhalevél az állatokat, ez joh, ez kecaka, ez 
borjú, e meg csikó, nem keresi, mélyek a kék vér, 
melyik a zöld, hanem egybe adja a feleket  g punktum. 

Lapunk mai számához egy fél  iv mel lék'van oaatolva 
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Székelyföldön  fejedelmi  adományozás nem 
volt s a történet a közös foglalásra  és kö-
zös birtoklásra enged következtetni, és az is 
megengedhető, hogy a grófi  havasok a kö-
zösből kiszakított osztályrészek; de hol van 
az okmány? Vagyis állj elő vén Márkus 
és esküdjél meg ! 

Okmány és tanú alapján a falusi  biró 
is megnyeri a pert. Nemcsak a tanú, hanem 
a tudomány is bizonyit. És végre is előt-
tünk van leghitelesebb tanú az ősi szokásjog. 

Ugyanis azon közösbirtokot, mely az 
ingyen használat tárgyát tette, ugy az ujabbi, 
mint a régi időben a község minden lakója 
szabadon használta tekintet nélkül társadal-
mi állására. Az erdőből tetszés szerint faiz-
hatott, a legelőre korlátalanul hajthatta bar-
mait s ezért se használati dijat nem adott, 
se szolgálatott nem teljesített. Mikor pedig 
ezen közös területet az 50-es években adó-
zás alá estek, az adót a községi pénztár hor-
dozta. Ha közbirtokosságénak tudták, ismer-
ték volna e vagyonokat, hiszszük-e, hogy 
megengedték volna minden szolgálniány nél-
kül az ilyen szabad használatot. Akkor is 
volták jogtudósok és volt jogát védő nagy-
birtokos. De akkor a birtokokat, mint közös 
szerzeményt ismerték, még pedig ugy, hogy 
a/t minden időben községi vagyonnak te-
kintsék oly czélból, hogy abból a közös kö-
telezettségeket elégítik ki, a közös védelmet, 
a nevelést, egyházat, község fentartását  és 
azt a szocziális intézkedést, hogy bizonyos 
előnyök és jogok erősítsék meg a köteléket, 
mely az egyeseket a nemzetiség-, később a 
községhez fűzték.  Ezek a körülmények az-
tán az ingyen használatot egészen más szín-
ben tüntetik fel  s arányositási jogosultságot 
teljesen alaptalanná teszik. 

Az arányosítás, továbbá ennek ikertest-
vére, a regálé felosztása,  nálunk a gyakorlat-
nak s a szokás szentesitette népjog oly sar-
kalatos részét sérti, mely meg fogja  dönteni 
azt a fenntartó  alapot, melyen a község ed-
dig fejlődött,  és a melyet az ősök kevesebb 
önzéssel, több hazafisággal  a székely utódok 
számára ohatjottak lerakni. 

Ha a székelynek a múltját és a sajátos 
viszonyain kifejlődött  konstituczióból eredt-
jogait tiszteletben tartotta volna a törvény-
hozás B ennek kebelében akadt volna tehet-
séges pártfogója,  akkor az 1871. évi LV. 
t. cz. ugy, mint a Bzászokat, a székelyeket 
érintetlenül hagyta volna. 

A legközelebbi lefolyt  egyezkedés alkal-
mával majdnem sikerült a gyergyó-sztmik-
lósiakat lépre csalni, de csakhamar feliamer-

Csak attól féltem,  bogy elvesztem a szabad leve-
gőt, ha t i. kiderül hogy csaltam, mert bár £679. 
oknnk van menteni a csalást, de ezt mégis annak 
néztem. Töprengésemből egy törődött öreg ari em-
ber érkezése riasztott föl,  kinek szíves fogadásából 
s nyájás szavaiból értettem meg, bogy ő az én 
Margitom nagyapja ; egyedüli gyámja az apa s anya 
nélküli árvának ; aookája boldogságát hitte nálam 
biztositani, tehát lehet képzelni, hogy nyájas elő-
zékeny volt irántam , előzékenysége annyira ment, 
hogy az esküvő atáo azonnal megkezdődő nászútra 
40 drb ezrest tett asztalomra s e szavakkal tá-
vozott : „ne legyen fösvény  fiam,  ne legyen, ha fogy 
a pénz, itthonn vagyok én". 

Alig távozott az öreg, megszólalt a családi ká-
polna esküvőre hívó harangja. Éa hirteleo átöltöz-
tem a néhány perez múlva Margitommal karonfogva 
érkeztem a nagyterembe, a hol ránk várt a pol-
gári kötést végző alispán a vendégekkel. Innen a 
ezeremonia végzése atán együttesen a kapolnábá 
mentünk, hol még egyszer ismételtük szeretem, 
szeretlek. 

Esküvő után azonnal megtettük a készülést 
a nászútra s még az nap vonatra ülve Budapesten 
át Róma, Nápoly felé  irányítottuk utunkat. 

A mennyországból egy darab, Margitom kar-
jaim közt, a földi  boldogságból az első szép előleg 
40 ezer forint  a zsebembe; vissza sem gondoltam 
többé az 1 frt  60 kr napidíjra, lelkem ismeretlen 
világ tájain koborolt, szóval boldog voltam, mint 
csak embernek lehet. Es e boldog világomot űzte 
szét a kalauz durva hangja: .Nagyvárad 30 perez" 

Mert a kalauz kiáltására fölébredtem  s azzal 
elrepült a grófi  mennyasszony, de el a mit most is 
sajnálok a 40,000 forint. 

ték a kelepczét s az Ugy további menete 
felebbezés  alatt áll. 

Kár volna a régi jogot önkénl feladni; 
vissza kell verni minden támadást s egyet-
értő elhatározással — a meddig csak lehet — 
fenn  kell tartani azt az alapot, melyen eddig 
a község boldogult. 

Jogaiban erősnek érezheti magát a köz-
ség székelysége, mellette szól a mult, a dolgok 
természetéből folyó  jogos gyakorlat, s ha ön-
zetlen vezetéssel, továbbá tehetséges észszel 
sikra szállnak, lehetetlen, hogy ez a derék 
község bukjék el a jog harczában. 

—s —s. 

A. m e g y e i Icozigazgatâni b i zo t tNág 
ffiléüérfil. 

Csik-Szereda, május 9. 
A megyei közigazgatási bizottság Mikó Bá-

lint főispán  ur elnöklete alatt ma tartotta meg 
havi rendes ülését, melyen a tagok szép számban 
jelentek meg. 

Az egyes szakelőadók jelentései nevezetes 
mozzanatokat nem tartalmaztak s igy egyszerűen 
tudomásul vétettek; azonban a tiszti főorvos  je-
lentéséből sajnálattal kell konstatálnunk, hogy a 
megyénkben már régóta uralgó holyagos himlőjár-
vány még máig sem szünetel, sőt néhol terjed, mi 
miatt egyes helyeken a tanítást is be kellett szűn-
tetni, a községek nagyobb részében pedig az ujra-
oltást elrendelni. 

A folyó  ügyek közül felemlítjük  a következő-
ket; Bánktalva község közbirtokossága által a 
csordáknak mily helyekeni legeltetése ügyében ho-
zott határozat Madár Antal birtokos fellebbezése 
folytán  megsemmisíttetett. 

Lukács József  karczfalvi  lakós a tűzi és tő-
kefa  felosztása  tárgyában hozott képviseleti hatá-
rozatot jóváhagyó Il-od fokú  végzés elleni felleb-
bezésével elntasittatott.. 

A Gyergyótölgyesi izraelita hitközségben a 
kerület anyakönyveinek vezetésére a többség tilta-
kozása ellenére az elnök által feleröszakolt  Kállai 
Fülöpnek megválasztását a bizottság az 1924/885 
számú cultusminiszteri rendelet 2. és 5-ik §-ában 
nyert jogánál fogva  tudomásul nem vette s a hit-
községet ujabb szabályszerű választás megejtésére 
utasította. 

Remetei Dobribán János a megye alispánjá-
nak 11-od fokban  hozott azon határozata elleni fel-
lebbezésével, melyei Ditró község panasza folytán 
a közlekedést akadályozó kertjének tovább helye-
zésére s a felmerült  költségek hordozására kö-
teleztetett, — elntasittatott. 

Alfalvi  Balázs Qergely s társai a birtokosság 
egyrészének a „baktai" vágterület értékesítése 
tárgyában hozott határozatát megfellebbezvén,  az 
mint az 1894. évi XII. t. cz. 2-ik §-ába ütköző, 
feloldatni  határoztatott. 

Ditrói Bajkó Balázsnak cselédbéi megfizetése 
ügyében hozott másodfokú  alispáni határozat ellen 
beadott fellebbézése  figyelmen  kivül hagyatott. 

Császár Nándor és László Gáspár csikmadé-
falvi  tanítók részére a községi elöljáróság és is-
kolaszék átal kiállított dijlevelek jóváhagyattak. 

Albert Béniám csikszentkirályi körjegyző el-
len Vitos Mózes nyug. lelkész panaszára folya-
matba tett fegyelmi  ügyben hozott alispáni felmentő 
határozat az az ellen beadott fellebbezés  elutasítá-
sával helyben hagyatott. 

Gyűlés után a tagok főispán  ur lakásán ebédre 
jöttek össze. 

Kamarai gyHIés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 

ápril hó 30-án d. u. 3 órakor tartotta meg rendes 
teljes-ülését. 

Valamivel 3 óra után Tauszik B. Hugó kir. ta-
nácsos, kamarai elnök megnyitván az ülést, bejelen-
tette, hogy a kamara nevében Szterényi József  ipar-
oktatási főigazgatót,  mint a kamara levelező tagját 
— miniszteri oszt. tanácsossá történt kineveztetése 
alkalmából táviratilag üdvözölte. 

Az elnöki közlések során örömmel vétetett tu-
domásul, hogy a kerskedelemügyi miniszter ur a ka-
marai illeték-hátrálékok behajtása iránt intézkedett. 

Meglepetés számba ment a székelyföldi  iparo-
sok támogatására vonatkozó közlés. Ez évben a kato-
naság számára készített lábbelikért ugyanis 9172 
frtot  kaptak a honvédelmi minisztériumtól a kamara 
közbenjárására. Feltűnést keltett az apatini kosár-
fonó  szövetkezet képes árjegyséke is. Nagyon ízléses 

kosarakat, vázákat stb. stb. ajánl jutányos áron el-
adásra. A kamara ezen iparágát több székelyfiu  ki-
képeztetésével megfogja  honosítani a székely földön  is. 

A tárgysorozat rendén tárgyalás alá került az 
országos vásárok vasárnapra helyezése tárgyában 
kelt miniszteri leirat. E tárgyra vonatkozólag a köz-
ponti bizottság véleményének meghallgatása után 
kimondotta a teljes-ülés, hogy nem helyesli az or-
szágos vásároknak hétköznapról vasárnapra tételét 
még földmivelő  vidékeken sem, mert ellenkezik a 
munkaszünetról szóló törvénynyel, amellett elvonja 
a templomba, lelki épüléstói s mert a már úgyis 
nagymérben terjedő vallástalanság ezzel mintegy 
hivatalosan előmozdíttatnék. 

A vámszedési jogok engedélyezéséről szóló mi-
niszteri leirat — mely szerint a törvényszerű tárgyalás 
megkezdése előtt a kamara véleménye esetról-esetre 
kikérendő, a megyék 'i törv. hat. joggal ferubázott 
városok közigazgatási bizottsága által — tudomásul 
vétetett. 

A tárgysorzat 6. pontja alatt a honvéd nevelő- és 
képzőíntézetek tnintatermeinek berendezéséről szóló 
miniszteri leirat tárgyaltatott. 

Az elnökség e tárgyban már több székely ipa-
rost keresett meg, bogy készítményeikből — lehe-
tőleg előállítási sorozat szerint — mintákat enged-
jenek át a honvéd nevelő intézetek számára, A fel-
hívásnak már is szép eredménye van, s igy a szé-
kelyföld  is szép minta-anyaggal fog  a mintatermek 
berendezéséhez hozzájárulni. 

örvendetes tudomásul szolgált, hogy a keres-
kedelemügyi miniszter a székelyfiuk  elhelyezésére 
ujabban 2000 frtot  engedélyezett. 

Ezután közöltetett, hogy a kamara a folyó  év 
tavaszán 218 fiút  osztott be ipari műhelyekbe. Ezen 
fiuk  önállósítása alkalmára gyűjteni kezdett, székely-
ipar-alap a legutóbbi gyűlés óta 239 frt  10 krral 
szaporodott és igy az alap jelenben 24ö3 frt  80 krt 
tesz ki. Általában nagy érdeklődéssel vannak a leg-
távolibb városok is a székely ügyek iránt, s remél-
hetőleg szép összeget lehet e czimen összehozni a 
kamarának. 

A kolozsvári kiállítás eszméjét helyesli és ki-
zárólag a díjazáshoz jövő évi költségvetésében 100 
frtot  vesz föl. 

Élénk érdeklődést keltett a pancsovai magyar-
nyelv terjesztő egyesület átirata, mely az idegen 
czégfeliratok  mellett a magyart is kötelezővé akarja 
tétetni. A kamara legnagyobb örömmel támogatja 
nevezett egyesületet. 

Nagyobb vitatárgyát képezte Klein Leib ke-
reskedőnek megleletezett üzleti jegyzéke. E köny-
vet a maros vásérkelyi pénzügy igazgatóság tette át 
véleményadás czéljáböl. 

A teljes-ülés átvizsgálván a? egészen plajbász-
szal héber nyelven irt jegyzéket kimondotta, hogy 
nem tartozik az illeték díjjegyzék 58. §-ban felso-
rolt üzleti könyvek közé, s megleletezését zaklatás-
nak minősíti. 

A kézdivásárhelyi czipészeknek a kereskedelem-
ügyi minisztériumhoz intézet azon kérése, hogy a 
kereskedők tiltassanak el a czipőárulástól — a ka 
marához tétetvén véleményezésre, a következő ha-
rázatot provokálta. Bármennyire méltányolja is a tel-
jes-ülés a kérésben felhozott  indokokat, a kérést 
nem tartja teljesíthetőnek, mert az ellenkezik az ipar-
törvény 1, és 50. §-ával. 

Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a keres-
kedelemügyi miniszter ur egy törekve iparos ifjú 
magasabb kiképzése czéljából 300 frt  utazási ösz-
töndíjat bocsátott a kamara rendelkezésére. Ebben 
kimondatott, hogy a pályázat kihirdettessék, s mivel 
a határidő május 30-ig terjedhet, utólagos jelentés 
feltétele  alatt az ügy további elintézése az elnök-
ségre bízatott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Püspöki látogatás vármegyénkben. 

Or. Majláth Gusztáv erdélyi püspök ur ő nagymél-
tósága május és junius hónapokban magas látoga-
tásával fogja  megtisztelni csikmegyei egyház köz-
ségeit és híveit, mely alkalomból iskola és hivatalos 
látogatásokat s több községben bérmálást fog  vé-
gezni. Május 27-én érkezés Csík-Somlyóra, hol a 
Szent Ferencz-rendi szerzet házában fog  elhelyez-
kedni s másnap a tanalók bérmálását végzi, s eset-
leg az ottani iskolákat is meglátogatja. 29-én agyán-
otta pünkösti nagybacsu alkalmával ünnepélyes szent 
misét végez és szent beszédet tart. 30-án bérmá-
lás Csik-Szeredában, s 31-én ugyanott hivatalos 
látogatás. Junius 1-én bérmálás Csik-Szentléleken, 
2-án Mindszenten, 3-án Szt.-Györgyön, 4-én hiva-
talos vizsgálat az utóbbi helyen, 5-én bérmálás 
Menaságon, 6 án Sztmártonban, 7-én Iskola láto-
gatás ngyanott. 8-án bérmálás Sztkirályon, 9-én 
Urnapi körmenetet tart Szentimrén s 10-én ugyan-
ott bérmál, U-én bérmál Csatószegen, 12-én Szt-
simonon, 13-án utazás Tusnádra, 14-én bérmálás 
ugyanott, 16-én atazás Kozmásra, 16-án bérmálás 
ugyanott, 17-én atazás Kászooba, 18-án bérmálás 
K.-Ujfalaban,  19-én Nagy-Kászonban, 20 án hiva-
talos látogatást tesz ugyanott és 22-én fog  elatazui 
megyénkből Kézdivásárhelyre — kantába. 

— Időjárásunk. A szép raájua hónapja nem 
hozta megnekünk, a mit vártunk. Meleg helyett 
kellemetlen szeles és esős idő jár, nem valami nagy elő-
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nyére a virágzásnak indult gyümölcsfáknak.  A hő-
mérő nappal 7 C fokig  is leszállt, éjjelenkint pe-
dig el éri a fagypontot.  És ennek oka a több nap 
éta uratkodó hideg északkeleti légáramlatok, melyek 
a fejlődő  tavasa vetéseknek is sok kárt okoztak. 

— A „Csíkszeredai kereskedők köre". 
A csik-sseredai kereskedők néhány héttel ezelőtt 
mozgalmat indítottak egy kereskedői kör létesítése 
iránt, melynek ason örvendetes eredménye lett, hogy 
folyó  hó 8-án tartott közgyűlésében a kör megala-
kult s alapszabályait megállapítván, tisztikarát is 
megválasztotta. Elnök lett: Qál József,  alelnök: 
Barcsay Károly, jegyző: Pototzky Pál, ügyész : dr. 
Csiky József,  gazda- és könyvtárnok: Jakab István, 
pénztárnok : Albert Ödön, választmányi tagok : Gözsy 
Árpád, Szabó Miklós, Jakab Qyuia, Nagy Gyula, 
Györgyjakab Márton, BokroBS Endre, Pototzky Kris-
tóf.  A kör a most épités alatt álló a Friedmann 
kávés által 1808. október 1-től kezdődőleg bérbe 
vett ház emeleti helyiségeiben lesz elhelyezve és 
gondosan berendelve. Reméljük, hogy a „Csíksze-
redai kereskedők köre" tagjainak hasznos és kelle-
mes otthona és szorakozó helye lesz. 

— Legfelsőbb  kitüntetés. Mau thner 
Ödön világszerte ismert budapesti mag-nagykeres-
kedőnek, kinek az orosz czár által történt magas 
kitüntetéséről csak a napokban emlékeztünk meg, 
5 felsége  a király a csász. és kir. udvari szállítói 
czimet adományozta. 

— Halálozás. Oyergyó-Ditróban Biró Ist-
vánné szül. Csibi Ágnes, kinek első férje  néhai 
Köllő Alajoa volt, Köllő János borszéki fürdő  és 
üzletigazgató édes anyja f.  hó 5-én reggel 62 éves 
korában elhalálozott. Temetése f.  hó 7 én d. e. 
általános részvét mellett folyt  le. 

Lelkész választások. A csiksomlyói Szent-
Péter egyházmegyében márczins 26-án megtartott 
s püspök nr ő nagy méltósága által megsemmisített 
választás helyett az egyházközség ujabbi felterjesz-
tésének mellőzésével az ujválasztás elrendeltetett, 
s agy ezen mint, a Varga Ferencz halálával üre-
sedésbe jött lelkészi állásnak választás utján be-
töltése a Szt-domokosi egyházmegyében folyó  hó 
14-ére tüzetett ki. A választás vezetését Csik-Som-
lyon Jakab Lajos alesperes, Szentdomokoson Mu-
rányi Kálmán kerületi főesperes  fogja  teljesíteni. 

— Államisegély a himlőbetegek ré 
szére. Gyergyó-Bemete községben a holyagos himlő 
járvány a legnagyobb mérvben uralkodván, sok sze-
gény családot juttatott Ínségbe a kereset képtelen-
ség miatt. A szolgabíró és járvány orvos a szomorú 
helyzet folytán  állami segély kieszközléseért folya-
modtak a megye alispánjához, kinek felterjesztésére 
400 frtot  utalványozott az állampénztárból. 

— Állami iskolák építése. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a már létező állami elemi 
iskolák közül mindazoknak, melyek a népoktatási 
törvény kívánalmainak egyátalán megnem felelő 
épületekben vannak elhelyezve, és mindazoknak, a 
melyek bérelt és kevésbé megfelelő  helyiségekkel 
birnak ujiskolák épitése iránt az ország minden 
részeire kiteijedő intézkedéseket vett foganatba,  s 
ezek szerint Csikmegyében is egyelőre Csík-Gyi-
mesbükk és Gyergyó-Holló községekben iskolahá-
zak építését helyezte kilátásba. 

— Hűvös május. Gyergyóban a május 
hideg napokkal köszöntött be. 6— 7-iki éjjel a hi-
deg oly nagy volt, hogy reggelre az egész mezőt 
sürü dérrel boritotta el s az állóvizek meglehető-
sen befagytak.  Szerencsére a gyümölcsfák  még 
nincsenek virágzásban s igy a hideg időjárás érez-
hető kárt nem okozhatott ugyan, de hátráltatja a 
növényzet fejlődését. 

— Székely leleményesség. Bámulatra 
méltó jelét adta Pálfalván  egy Csomortáni József 
nevü volt csendőr, székely gazda utánzó képességé-
nek és faragási  Ugyesséknek az által, hogy az ujabbi 
időben nagy mérvben használatba vett velőozipédek 
hű példányát állította elő kemény fából  kifaragva, 
annyi külömbséggel, hogy két kerek helyet hármat 
alkalmazott, vagyis egy nagy és két kiskereket, sigy 
egy teljesen hassnálható bicziklit állított elő, melyen 
gyakran teaaen kirándulásokat a köiség lakosainak 
bámulására s a gyermekek örömére, mely utóbbiak 
örvendezve rohannak a szerintök „repülő ember* után. 

— Székely Ügyek. A székelyföldi  ország-
gyűlési képviselők mult évben terjedelmes memo-
rándumot teljesítettek a kereskedelemügyi minisz-
ter elé a székelyföldi  állapotokról s javaslatok alak-
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jában több óhajtást juttattak abban kifejezésre.  A 
miniszter behatóan óhajtván a kérdéssel foglalkozni 
s jeleseu a sürgősebb megoldásra váró ügyek iránt 
tájékozást óhajtváD szerezni, e hó 17-ére Budapestre 
e minisztériumba értekezletre hivta meg a székely 
vármegyék érdekelt faktorait.  A kereskedelmi és ipar-
kamarát ez értekezleten Tauszik B. Hugó kir. taná-
0808, elnök fogja  képviselni. 

— Tanítói fizetések  kiegészítése. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter a megyei köz-
igazgatási bizottság felterjesztésére  Péter Balázs és 
Márton László csik-szentmártoni népiskolai tanítók 
fizetésének  400 frtra  való felemelését  az állam-
pénztár terhére elrendelték. 

— Székely fiuk  utazása. A közelebb ipari 
pályákra tanonczokul beosztott székely fink  tegnap 
utaztak állomásuk helyére. Ez alkalommal indul Csík-
szeredából 50, Kézdivásárhelyről 15, Sepsiszent-
györgyről 19, Székelyudvarhelyről 16, Tordáról 16 
és Marosvásárhelyről 88 fiu.  Az utazó fiuk  vala-
mennyien az az nap este Brassóból 7 óra 48 percz-
kor induló 505 számú személyvonatra gyűjtetnek s 
éjjel 2 órakor a tövisi vasúti állomásnál csoporto-
sulnak legtöbben össze. Tövisnél 60 flu  válik ki s 
ezek Arad felé  az Alföldre  mennek. A többi 135 
megy tovább Kolozsvár, NWgyvárad, Budapest felé. 
Ezek közül útközben lemarad még 4*2 és Budapestre 
érkezik másnap este 93 fiu.  Vagy 20-an ott maradnak, 
a többiek pedig csütörtökön reggel, részint felBő-
magyarországi, részint pedig a dunántuli városokba 
oszolnak különböző útirányokban szét. A fiuk  kala-
uzolása iránt László Gyula intézkedik, ki Sepsiszent-
györgyig utazik. Felső-Magyarországra Péterfl  Béla, 
a Dunántulra pedig Madaras Árpád kamarai tisztvi-
selők viszik a fiukat. 

— Ápril 11. emléke Csik-Pálfalván.  A 
csikpálfalvi  államilag segélyezett községi népiskola 
növendékei folyó  hó 8-án májálissal egybekötött szép 
ünnepélyt ültek az iskola termében az 1848. évi 
törvények szentesítésének emlékére melyen a község 
lakóssága teljes számban vett részt. Az ünnepélyt 
Gál József  iskolszéki elnök hazafias  szép beszéddel 
nyitotta meg, s azután a kis gyermekek tartottak 
szépen Bikerült szavalatokat, a községi fiatal  legény-
ség pedig összevágó hazafias  dalokat énekelt. Dél-
utáu az iskola növendékei a tanitó vezetése mel-
lott nemzeti lobogó alatt a község feleti  nyírbe mentek 
ki, hová a lakoság tömegesen vonult fel  étel és ital-
nemüekkel megrakodva, hol a kedvezőtlen idő da-
czára is a fiatalság  apraja nagyja vigan rakta a 
csárdást este hat óráig. A szép és hazafias  ünnepély 
sikere Buttyán László tanitó fáradozásának  méltó ju-
talma volt. 

— A háború. Egy hétig bújósdit játszód-
tak, keresték egymást és nem találták az Unió tor-
nyos hajói s a spanyol pánczélosok, és a kik azt 
hitték, vagy talán bosszankodtak a harcztéri tudó-
sításokért, azokat május elseje nagy meglepetésben 
részesítette. Opeivtte bábomról kezdett beszélni a 
világsajtó s ime egyszerre itt van a riasztó hir. 
Nagy szinte döntő ütközetet vivtak Manilla előtt 
s a rémes csata a spanyol hajóhad teljes leveretésével 
végződött, s kétezer spanyol fulladt  a sóstengerbe. 
Pedig nem egész ugy várta a világ. Azt mondot-
ták, hogy a spanyolok harczvágya feltétlen  dia-
dalra fogja  jnttatni őket — és csalódtak 1 S most 
már nem vért és dicsőséget szomjazik, hanem 
Madrid ntczáin sir, káromkodik és szidja a kor-
mányt, a dinasztiát, s talán mikor e sorokat ol-
vassák, már a tarthatatlan elégedetlenség követ-
keztében az egész országban kihirdetik a statári-
umot, s nem kell próféta  lélek annak megjóslásá-
hoz, hogy mindezeknek mi lesz a vége, s mi lesz 
majd Spanyolország. 

— Milleniumi emlék. Magyarország ezer 
éves fennállásának  emlékére, Köszvényes-Remetén 
a községben feállálitott  emlékoszlop leleplezése al-
kalmából 1898. évi május 19 én a Kovács Gyula 
kertjében lévő fedet  színkörben, az emlékoszlop 
körül felállítandó  vasrácsos kerítés és gondozási 
költségeinek fedezésére  méltóságos Mikó Árpád fő-
ispán ur védnöksége alatt és 24 koszorús leány 
közreműködése mellett tavaszi ünnepély és táncz-
vigalom rendeztetik, melyre a meghívók szétkül-
dettek. 

— Pályázat. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara a kereskedelemügy miniszter 
nr 16365 -898. számú leiratában engedélyezett 
300frtutazási  ösztöndíjra pályázatott hirdet. Pályáz-
hatnak a kamara kerületében illetékességgel biró 
azon iparos ifjúk,  kik maguknak szakmájukba kül-
földön  további magasabb kiképzést óhajtanak sze-
rezni. Az 50 kros bélyeggel ellátott s a kamará-
hoz ezimzett pályázati kérvény mellé csatolandók: 
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a folyamodó  illetőségét, lakhelyét családai viszo-
nyait, erkölcsi magaviseletét, foglalkozását,  előkép-
zettségét, esetleges tanulmányait, az általa netán 
nyert kitüntetéseket és nyelvismeretet igazoló bi-
zonyítványok és feltüntetendő,  hogy mely országban 
akarja magát tovább képezni. Pályázati határidő 
1898. május bó 25-ike, mely napig a folyamodvá-
nyok fennti  kamarához annyival inkább bekülden-
dők, mivel a később érkezettek figyelembe  nem 
vétetnek. 

— Postás és fuvaros  az útban. Az ilvai 
postás (Toplicza mellett) haladt az uton csendőr 
fedezettel.  Csendőrre azért volt szükség, mert a 
szászrégeni járásbirósági börtönből két oláh fe-
gyencz szökött meg. Ezek ugyanis vaalapoczkával 
a börtönük ajtaját keresztülégetve, éjjel onnan ki-
jutottak s az alvó börtönőr szobájába hatoltak; 
ezt ágyában lekötözték, száját betömték és pus-
káját, valamint revolverét magukhoz véve elszök-
tek s jelenleg is Toplicza környékén tartózkodnak, 
hol feltűnő  merészséggel veszélyeztetik a közbiz-
tosságot. A csendőrség erélyesen kutatja a szökött 
fegyeuczeket  s bizonnyára hamar kézre ÍB kerül-
nek. A postás és a fedezetére  kirendelt csendőr 
az útban ditrói Gál Imre fuvarossal  találkozott, 
ez utóbbi nem térvén ki a postaszekér elől, szembe-
hajtottak s a postalegény ostorával a fuvaros  lo-
vaira csapott; inire ez haragra lobbanván, felkapta 
a szekerében levő rudat s azzal a postalegényt 
és csendőrt ütlegelni kezdette. A csendőr fegyve-
rével való védekezés közben a fuvarosra  lőtt, de 
nem találta s e közben sikerült őt letartóztatni s 
bekísérte a marosvásárhelyi törvényszékhez. 

Vasúti menetrend. 
Érvényes 1898. május hó 1-től. 

A triesti általános bistositó-társaség (Assi-
curazioni Generali) f.  é. április hó 12-én tartott 66-ik 
közgyűlésén terjesztettek be az 1897. évi mérlegek. Az 
előttünk fekvő  évi jelentésből látjuk, hogy az 1897. de-
czember 31 -én érvényben volt életbiztositasi tőke össze-
gek 410.810,077 korona 60 fillért  tettek ki és az év fo-
lyamán bevett dijak 17.282,135 korona 40 fillérre  rúgtak. 
Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 8.225,890 korona 
36 fillérrel  í 03.055.417 korona 10 fillére  emelkedett. 

A tiiz- és szállitmány-biztositási ágakban a díj és 
illeték bevétel 20.059,779 korona 92 fillér  volt, miből 
11.054,250 korona 32 fillér  viszontbiztosításra fordíttatott 
ugv, hogy a tisztadijbevétel 15.005,523 korona 60 fil-
lérre rúgott, mely összegből 12;079,205 korona 16 fillér 
mint díjtartalék minden tehertől menten, a jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelez-
vények összege 08.189,768 korona 38 fillért  tesznek ki. 

Károkért a társaság 1897-ben 24.466,461 korona 
70 fillért  folyósitott.  Ehhez hozzáadva az előbbi években 
teljesitett kárfizetéseket  a társasáé alapítása óta károk fe-
jében 606.962,236 korona 46 fiŰeniyi  igen tekintéljes 
összeget fizetett  ki. Ebből a kártérítési összegből ha-
zánkra 113.406,709 korona 41 fillér  esik, mely össze-
get a társaság 170.141 káresetben fizetett. 

A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
14.769,224 korona 78 fillérre  rúgnak, különösen kiemelen-
dők; az alaps.:abályszerinti nyereségtartalék, mely 6.250,000 
koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozá-
sára alakított tartalék, mely az 1.560,000 korona külön 
tartalék, ugy szintén az évi nyereségből kihasított 
44.315 korona 04 fillérrel  9.359,224 korona 48 fillérre 
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Az állomások neve mellett balról álló idő-
ailatok felülről  lefelé,  a jobbról állók alulról föl-
felé  olvasandók. 

Az indulás és érkezési idők középenrópai 
időre vonatkoznak. 

Az éjjeli idő esti 622 órától reggeli 522 per-
czig a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzásával 
van kitűntetve. 

A gyorsvonatok az óraszámoknak vastagabb 
nyomása által vannak megjelölve. 

K O K G A Z D A Ü Í G é s I P A B . 
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emeltetett fel  ugy, hogy az most az 1807. évi deczem 
ber hó 31-én meglevfí  értékpapírok értékének épen 10°/, 
ának felel  meg, továbbá felemlítendő  még az 160.0(10 ko-
ronára rugó kétes követelések tartaléka. — Ezeken ki 
vül fennáll  még egv 400.000 korona kitcv» külön alap, 
melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítása osz-
tályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
első rangú értékekben vannak elhelyezve az idei átuta-
lások folytán  132 348,020 korona 60 fillérről  143.640,142 
korona 28 lillérre emelkedtek, melyek következőkepen 
vannak elhelyezve : 
1. Ingatlanok s jelzálog követelések 2H.510.12li kor. 14 till. 
2. Életbiztosítási kötvényekre adott 

kölcsönök 12.499.795 
3. Letéteményezet értékpapírokra 

, adott kölcsönök 
4. Értékpapírok 
5. Tárcza váltók . • • - • 
ti. A részvényesek biztosított adós-

levelei 
7. Bankoknál lévő rendelkezesre 

álló követeiésok . . 
H. Készpénz és az intézet követelései, 

a hitelezők követeléseinek le 
vonásával 

5(18.842 
94.873.963 

811.139 

7.350.000 

4.165.607 

3(i5.668 

64 till. 

06 till. 
+4 till. 
70 till. 

till. 

26 till. 

04 till. 
143.645.142 kor. 28 till. 

Ezen értékekből több mint 36 millió korona ma-
gyar értékekre esik. 

FÖMUNKATÁR8 GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KELELÖ8 SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

a. 3 fi  t, 3507. hrsz. a. 2 frt.  3509. hrsz. a. 5 frt, 
3561. hisz. a. 10 frt,  3563. hrs/. a. 10 frt,  5378. 
Iirsz. a. 3 frt,  6445 'g.. «446. Iirsz. a. 4 frt,  «546. 
lnsz. a. 5 frt,  6736.. «737. hrsz. a. 9 frt,  6768., 
«769. hrsz. a. 3 frt.  10576. hrsz. a. 7 frt,  11326. 
hrs7. a. 4 frt.  11371 lnsz. a. 2 frt,  12459.. 12460. 
hrsz. n. 17 fit.  15145.. 15147. hrsz. a. 11 fii, 
19968. hrsz. a. 5 frt,  20518. hrsz a. 6 frt.  20852. 
hrsz. a. 3 frt,  26400. hisz. a. 5 frt,  2C891. hrsz. 
a. 6 frt,  26948. hisz. a. 107 fit,  27249. hrsz. a. 
8 frt,  28139., 28140. hrsz. a. 2 frt,  30190 -t. hrsz. 
a. 6 frt,  30407. hrsz. ». 4 frt  becaértéktt egész 
ingatlanra az árverést a fennebb  ezennel megálla 
pitott kikiáltási árban elreudelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1898. évi junius hó 8-ik 
napján délelőtti 9 órakor Remete község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok liecsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz 42. §-ában jelzett árfolylyammal 
számított és az 1861. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ábau, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított -Zabálysíerü elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmíklósun, 1898. évi január 
hó 28-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mfbt  telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljhiró 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Rákos egyháztanácsa 1898. évben épí-

tendő kántori lak felépítésére  ezennel árlejtést 
hirdet következő feltételek  mellett : 

1. Kikiáltási ár: 1731 frt  91 kr. 
2. Az árlejtés 1898. május 22-én d. u. 

2 órakor fog  megtartatni C<ik-Rákosnn az iskola 
épületben. 

3. A tervezet és költségvetés a csik-rákosi 
plébániai hivatalnál bárki által betekinthetők. 

Csik-Rákos, 1898. május 8-án. 
Murányi Kálmán, 

főcspercs,-plébános,  egyli. 
tanácsi elnök. 

Ferencz Lajos, 
m. bíró. 
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Üzlethelyiség változtatás. 
Tisztelettel értesítem a n é. közönsé-

get, hogy 

női divatüzletemet 
a piaeztéren a városház oiellett lévő Hancz 
Antal-féle  házba helyeztem át. 

Raktáron tartom az utolsó bécsi divat 
szerinti női és gyermekkalapokat és di-

jszitési tárgyakat s azokat a legolcsóbb 
| árak mellett szolgálom ki. 
| Tisztelettel 
I L e i t i n g e r J ú l i a . 

ERMÂLÂSI 
AJÁNDÉKUL 

legalkalmasabb az 
ŐRANGYAL 

czimu 
ima- és énnekkönyv, 

továbbá OLVASÓK nagy vá-
lasztékban. 

Tiszteletteljesen kérem főtiszt. 
Plébános Urakat, hogy ezt a bér-
maapák- és anyák figyelmébe  aján-
lani kegyeskedjenek. 

Tisztelettel 
György jab ab Márton. 

Száin 5862—1898. 
II. a. 

Pályázati hirdetmény. 
A Caikvármegye törvényhatóságánál ürese-

désbe levő III. aljegyzői állás, valamint az ezen 
állás betöltése következtében netán megürülendő 
ni ás állás betöltése czéljából pályázatot hirdetek. 

A III. aljegyző javadalmazása áll évi 672 frt 
rendes fizetésből,  200 frt  lakbérből és 96 frt  ide-
iglenes megyei segélypénzből. 

Pályázni óhajtókat felhívom,  hogy a kellően 
felszerelt  folyamodványaikat  folyó  év május her 
22-ik napjáig méltóságos Mikó Bálint úrhoz, Csik-
vármegye főispánjához  nyújtsák be, mert a később 
érkező folyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

Csik-Szeredán, 1898. évi május hó 5-én. 
Alispán helyett: 

Mihály Ferencz, 
1—2 főjegyző. 

Szám 367—1898. 
tlkkvi. 

/ 

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

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyer-
gyó-szentmiklósi hitelintézet végrehajtatónak re-
metei Varga Ádám és neje Csortán Anna végre-
hajtást szenvedő elleni 60 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) terflletén  lévő, Remete község hátán fekvő, 
a remetei 397. sz. tjkvben foglalt  940., 942., 941/,., 
943/t. hrsz. a. 173 frt,  3063. hrsz. a. 3 frt,  3101. 
hrsz. a. 14 frt,  3365. hrsz. a. 2 frt,  3475. hrsz. 

T Ü Z L E T ! 
T r o l i á n J ó z s e f 

vas-, érczáru-, fűszer-, porczelán- és táblaüveg-kereskedése 
Csik-Szeredában (píacz-utcza saját ház.) 

Dus raktár és 10°/o-kal olcsóbb, mint bárhol a következő czikkekből u. m. : 
Mindennemű drot- és vasszegekben. 
Vajdahunyadi ráf,  spáring, gátér, gömb- és drót-vasak ós aczélok. 
Fehér és tekete vaslemezek, füst-csövek  és pléh-lehrek. 
Lánczok, fűrészek,  zárak én lakatok. 

Ö n t v é n y e k . 
Filtő- és főzó'-kemenczék,  mozsarak és rostélyok. 
Bútor- és épiiletvasaláaok. 

Öntött és zománezozott főzőedények. 
Bármely nagymérvű építkezéseknél, ugy helyt, mint, vidéken az üvegezést fel-

vállalom s kívánatra költségvetést is készítek. 
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Alulírottak ugy is mint a többi alapítók Cseh Vilmos kereskedő CsikSzent.már-
tonon, Helvig G. János vendéglős, Kovács János városi rendőrkapitány, Balázs Dénes 
k jegyző, Gözsi Árpád gyógyszerész, Nagy Gyula, Albert Balázs, Leicht Károly csik-
szeredai kereskedők, úgyis mint birtokos társaink nevében, van szerencsénk különösen 
Csikvármegye közönségének figyelmébe  ajánlani, hogy csikmegyei „Népbank Rész-
vénytársaság" czég alatt Csik-Szereda város székhelylyel, 1000 darab 
100 frtos  névértékkel s igy 100,000 frt  alaptőke biztosítása mellett 
egy pénzintézetet szándékoztunk létesíteni. 

Az alapítók gyűlése folyó  1898. év április hó 24-én tartatott ineg Csik-Szere-
dában, a hol azon megállapodásra jöttünk, hogy a részvények aláírása Ugyanezen 
év május 10-étŐl kezdve bezárólag junius 16-éig Csik-Szeredában György-
jakab Márton kereskedésében, Helvig G. János üzlethelyiségében, Csík-Szentmártonon 
pedig Cseh Vilmos kereskedő helyiségében fognak  eszközöltetni, az ezek kezei közé ki-
bocsátott aláírási tervezet és a részvénytőke befizetésének  megállapítása mellett. 

Az aláirási tervezet ezen kívül Csedő István és dr. Csiky József  ügyvéd iro-
dájában is betekinthetők, a hol szintén a r é s z v é n y e k e t , aláírni szándékozóknak szívesen 
utasitás és felvilágosítás  fog  adatni. 

Csik-Szeredában, 1898. április hó 25-én. 

Csedő István, 
ideiglenes elnök. 

Dr. Csiky József, 
id. titkár. 

Györgyjakab Márton, 
id. pénztárnok. 

Alattirt egész tisztelettel juttatom a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy 
Csik-Szeredában vár-uteza Szopos József-féle  házban 

f é í í i - s z a b é  ü z l e t e t 
nyitottam, hol is raktáron tartok mindennemű franczia,  angol és belföldi  ruhakelméket 
és az ezekhez szükséges minden más hozzávalókat. 

Elvállalok mindenféle,  a férfiszabó  szakmába tartozó öltönyök, magyar-ruhák, 
papi reverendák, ozimádék és szalonruhák elkészítését; az elvállalt munkákat gyor-
san, pontosan és jutányos árakért készítem, s azokért a felelősséget  elvállalom. A n. é. közönség b. pártfogását  kérve, maradtam 

1—2 

tisztelettel 
Gyarmaty Káro ly , 

férfi-szabó. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptuJajdonos és kiadó Gyflrgyjakab  Márton könyvnyomdájában 1898. 



Melléklet a „Csiki Lapok4' május 11-iki 19-ik számához. 
Szám 7374—1897. 

tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyó-szentmiklósi hitelintézet részv.-társaság végre-
hajtatónak csomafalvi  Madarász Demjén hagyatéka 
végrehajtást szenvedő elleni 85 frt  tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási Ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járás-
bíróság) területén lévő Csomafalva  község határán 
fekvő,  a csomafalvi  186. sz. tjkvbeu foglalt  343., 
344., 345. hrsz. a. 168 frt,  2069. hrsz. a. 5 frt, 
4314. hrsz. a. 2 frt.  7114/,. hrsz. a. 6 frt,  8521., 
8623. hrsz. a. 9 frt,  11544. hrsz. a. 3 frt,  a 11696/!. 
hrsz. B. 2 frt  becsértékű, az 1198. sz. tjkvben 
foglalt  6379.. 6381., 6382. hrsz. a. ingatlanra 36 
frt  becsértéke, a 911. sz. tjkvben foglalt  8623., 
8634. hrsz. a. 24 frt,  9639—9650. brsz. a. 48 frt 
becsértékü egész ingatlanokra az árverést a fenti 
becsértékben ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 
1898. évi junius hó 6-ik napján délelőtti 9 órakor 
Csomafalva  K ö z s é g házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított 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 és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. § a ételmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi január 
hó 20-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Sz. 368-1898. tkkvi. 
f 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ditrói 
takarékpénztár végrebajtatónak remetei Nagy 
György Ádám és Bakos Márton végrehajtást szen-
vedők elleui 85 frt  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csík szeredai kir törvény-
szék (á gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő, Remete község határán fekvő,  a 
remetei 23. sz. tjkvben foglalt  26517. hrsz. a. 16 
frt  becsértékü, a 149. sz. tjkvben foglalt  285/!. 
hrsz. a. 1 frt,  1220. hrsz. a. 160 frt,  1257. hrsz. 
a. 160 frt,  1416. hrsz. a. 9 frt,  4300. hrsz. a. 5 
frt,  4465. hrsz. a. 3 frt,  8020/,. brsz. a. 8 frt, 
8067. hrsz. a. 14 frt,  10164. hrsz. a. 5 frt.  10759. 
hrsz. a. 15 frt,  12182. hrsz. a. 14 frt,  19305, hrsz. 
6 frt,  18376. hrsz. a. 3 frt,  18377. hrsz. a. 5 frt, 
21720/g. hrsz. a. 4 frt,  21892. Iirsz. a. 3 frt, 
22925. hrsz. a. 10 frt,  29083/,. hrsz. a. 4 frt, 
29414. hrsz. a. 10 frt,  31133. hrsz. a. 18 frt  becs-
értékü egész ingatlanokra az árverést a tennebb 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi 
junius hó 3-ik napján délelőtti 9 órakor Remete 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Oyergyó-Szentmiklós, 1898. évi január bó 
28-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 210—1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy borszéki 
Bajkó Qyula végrebajtatónak gyergyó-szentmiklósi 
id. Lengyel Gergely végrehajtást szenvedő elleni 
48 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyó-szentmiklósi kir. járásbiróság) területén lévő, 
Gyergyó-Szentmiklós község határán fekvő,  a 
gyergyó-szentmiklósi 321. számú tjkvben foglalt 

13826/,. hrsz. alatti 3 frt,  18023. hrsz. alatti 4 
frt,  25316., 25317. hrsz. alatti 40 frt,  27051. hrsz. 
alatti 5 frt,  13826/2. 13827. hrsz. alatti 16 frt, 
1038., 1041., 1040., 1042. hrsz. alatti 1207 frt, 
13756., 13758—13761. hrsz. alatti 28 frt  becs-
értékű, az 1626. számú tjkvben foglalt  25,951. 
hrsz. alatti 8 frt  becsértékü, a 3220. sz. tjkvben 
foglal*,  7170/a. hrsz. alatti 3 frt,  7759/,. hrsz. a. 
3 frt,  14576/,. hrsz. alatti 3 frt,  14993. brsz. a. 
8 frt,  16920. brsz. alatti 6 frt,  16987. hrsz. alatti 
3 frt,  18022. hrsz. alatti 1 frt,  27054. brsz. alatti 
35 frt  becsértékü egész ingatlanokra az árverést 
a fenti  becsértékekben ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlan az 1898. évi junius hó l-sö nap-
ján délelőtti 9 órakor ezeo telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10"/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságűgyminiszteii rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi január hó 
28-ik napján. 

A kir. járásbiróság, mint telekköuyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbirA. 

Sz. 2013/898. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében a Gy.-Remete, Várhegy és Sa-

lamás községekből alakult, 8200 lelket számláló 
egészségügyi körben a körorvosi állás Gy.-Remete 
székhellyel lemondás folytán  megüresedvén annak 
betöltésére ezennel palyázatot hirdetek. 

Az orvos évi fizetése  800 frt  és természet-
ben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a látogatási 
dijak váltsága 368 frtban  és a fuvarváltság  Vár-
hegy és Salamás községek vészéről évi 52 frtban, 
összes járandóság 1220 frt. 

Felhívom mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják s legalább is 2 évi gyakorlatot kimutatni 
képesek, hogy az 1883 évi I trv.-czikk. 9. §-ban 
előirt orvostudori oklevéllel, honossági s az eddigi 
szolgálatot igazoló okmányokkal felszerelt  folya-
modványaikat folyó  évi |unius hó 10-éig bezárólag 
hozzám adják be. 

Gy.-Szentmiklóson, 1898. ápril 22-én. 
Nagy Tamás, 

1—3 főszolgabíró. 

Szám 536—1898. 
kzj. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirottak ezennel közhírré teszik, hogy a 

Csík-Mindszent község tulajdonát képező s a Csik-
Bánkfalva  község határában lévő Lesőd nevő 578 
k. hold 12 nsz. öl területü kaszáló és legelőből 
álló területe, mely Nagy-Kászon községéből mintegy 
5 klmtr távolságra fekszik,  a folyó  1898. evi 
május hó 19-ón a helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői irodában 
s az árverést megelőzőleg a helyszínén is hete-
kinthetők. 

Csík-Mindszent, 1898. május bó 6-án. 
Kovács Béla, 

k. jegyző. 1 - 2 
Nagy DéneB, 

k. bíró. 

956/1898. sz. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyó tölgyesi körjegyző mellé évi 300 frt 

javadalommal rendszeresített segédjegyzői állásra 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom  mind azo-
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, bogy szabály-
szerűen felszerelt  kérelmüket hozzám folyó  6vi má-
jus hó 15-ik napjáig annál biztosabban adják be, 
mivel később beérkező pályázati kérvények nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

A megválasztandó segédjegyző köteles leend 
a helyettes annyakönyvvezető teendőit is elvégezni. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi ápril hó 20-án. 

2 - 3 
Zachariás, 

szbiró. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás utján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két Vi literes üvegekkel portomén-

tesen 2 frt  80 kr, utánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

T l i e i l F r i g r y e s 
gyógyssertárábon 

5-10 Csik-Szépvizen. 

S Z I V A T T Y Ü K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erőhajtásra T ÜZFECSKENDÓKET 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 
sárkaparókat 

r é s z i t é s a já jaJ . a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W 4 L S E R FEBGVCZ) 

BUDAPEST, VI., KtJLSŐ VÁCZIUT 45. 
B C Árjegyzékek ja költségvetések ingyen és bérmentve. 

13—40 

mxyoooooooa 
B Á J E R F E R E N C Z 

kocsikészitő, nyerges és kárpitos 
— -- C s i k - S z e r e d á b a n . = — 

mi 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, hogy újonnan ala-

pított kocsi-készitő üzletemet Szüágy-Csehből ide, Csik-Szeredába helyeztem át (Vár-
utcza leányiskolával átellenben.) 

A legújabb divatú uj kocsik, valamint minden szakmába vágó mnnka csinosan, 
tartósan és jutányosán való elkészítését a legnagyobb készséggel elvállalom. 

Hírnevesebb hazai koosi-gyárainkban és külföldön  segéd koromban szerzett 
tapasztalataimat és ügyességemet, most mint több évi önálló iparos, teljes odaadással bo-
csátom a n. é. közönség rendelkezésére, tisztelettel kérve becses pártfogását. 

1—2 
B Á J E B FEBEMCZ, 

kooai-kószitő. 

V V V V V V V V V V • • • • • • • O .<• • • • • 



s . S I K I L A P O K . . 

Sz. 256/898. IV. kih. 

Hirdetmény. 
A székely vasutak építéséhez Csik-TasnAd 

község határiban szükséges s a nevezett község 
hivatalos házánál közszemlére kitett helyszínrajz és 
összeírásban közelebbről megjelölt földterületek  ki-
sajátítása, az 18ul. évi XLI. t.-cz. alapján, Keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter nr ő nagyméltóságá-
nak f.  évi február  hó 6-án 6684 szám alatt kia-

dott intézkedésével elrendeltetvén, ezennel köz-
hírré tétetik, hogy a kisajátítási eljárás keresztül 
vitelére a közigazgatási bizottság részéről Mihály 
Ferencz főjegyző  elnöklete alatt Bőjtliy Endre és 
dr. Fejér Antal közigazgatási bizottsági tagokból 
és Szántó József  jegyzőből álló bizottság küldetett 
ki és a helyszínén megtartandó tárgyalás határ-
napjául Tusnádfürdő  gyülekezési hellyel folyó  óv! 
május hó 25-lkónek délelőtti 10 órája tüzetett ki. 

Miről az összes érdeltek oly figyelmeztetés-
sel értesíttetnek, hogy a község házánál köz-

szemlére kitett helyszínrajzot ós Ssszeirást a tár-
gyalást megelőzőleg 15 napon át betekinthetik; 
továbbá, hogy a kiküldött bizottság « kisajátítási 
terv megállapítása felelt  akkor is érdemileg hátá-
hoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson senki 
sem jelennék meg. 

A közigazgatási bizottságtól. 
Csik-Szeredán, 1898. évi április hó 20-án. 

Mikó Bálint, 
2—3 főispán-  elnök. 

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG 
ASSICURAZIONI GENERALI Nyereség- <í  v stiesátf  siámla ai A mérlegher Elemi liiitcsitisí lg (1897.) BEVETEL. 

lniiina fii. Kii korona fii. korona Itl. 

I. Hitmim fa  kárfelvételi  költségekkel együtt): 
1. Tflzbizlosilás,  levonva a viszAnlbiiiositlk iés/.el 
2. Szállítmánybiztosítás. levor.va i visz.:5lo:ztc%iiók 

részéi . . . . . 
u. Qztetl Uaééeek (levonva a VÍM-KIUMZIOSÍIÓIÍ tirii-

ményeit): 1. Szervezési költségek (a Myó izáml&D tstjesea törlesztve) 2. Jutalékok . . . . . 3. Folyó ígszgatáai M'.tságek 
4. Adók és illetékek 

•L LM* ér entt Mtéénk* 
1. Leiratok kétes k3vete!é«ekre 

semt j » 
294:«e ; i8 

í 

17420S7 ! 30 1762081 ;B 

„ réb kiadása': : JÚa'.ék ellátási pénztárába . ín tanút • híva'j.íntilfok 

1. Tűzbiztosítás. levonva a viszontbiztosítók róizel 
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbizl. rési.el 
3. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részel 

. « btztssitáil alaţak éléz* • uéaaáési tv végéé : 
1. Díjtartalék : a) TOzbillosilás, levonva a viszontbiztosítók részét b) Szállítinánybiilaflitás,  levonva a viszontbizto-sítók réstét . 

8833 : 18 
16! 830 j 32 
69147 .i lStlW.l 

ew 

6ISCU7:! i I 

836591 
6073265 2B25000 24184% 

80000 
VL CM I 

iVüfifi  I 68 

»94! IS 
l'.î-ij» 

12096720 

iSmiTOItt 
Nyereség- és veszteség-számla a B 

A biztosítási alapok áthozatala a nalt evröl: 1. Oi'il-iríiit.ik, teviiv:, .» \Í-/1.11'. vlosin'k részéL 2. Tök-'-! I I r\ Tî -'U1.;. t .l.;k 
Crlek{>.i]tii'nk .i: Tulx • I.I'I'K;' . . 

I. Kete. k."v»trié->k 'i.ui.:Vl . 
fiigqti  károk terUleVa a «uit évról (levonva a viszonlbizto-t lliVk n -'.':l) : 1. TllztUli.Ml.i* 2. S£állilniái;yhizlo»;l.is . , .l.'gti) . . . 
Díjbevétel (levonva a lí'rltM'lid) 
1 Tllzbizlosilas 

le : viszoiilbiztpsil.ls 
i. Szjilli1márivlinJn-il.i. 

k': viszonib'.zl.isilás , 
V. k tőkebefektetések  hozadéka : 

.1. Kölesen- r. Vamal. továbbá lnttlinlézelek-
ii.'I és uk I'.'k [ll' "< 1.1;'. ki ál eszközöli beletek kaiuaüi . 

3. EitekpapiraV keiunla 
:i. Inpilljnok .'i h >7;ulek.i 

V. Cgyeb bevitelek : 
1. Kölv̂ nv üleli-kek 

r,) TUzhi/í v-il.is . 
b} Szallilniányliizlnsilás . . . 

J. Künyvszerü árfolyam  nyereség érlékpapirokon . 

6630122 78 
ILÜVKIO A17l:«0 HOOOO I -

8I4K27 
»05875 

Kor. 17.108, 4S5-26 
. 0.047.174*78 

. K'ir. 7.72!).«B*24 i IÜ7.I18I-54 
10221310 
:!022380 

80328 370114« 102740 

1120(184 
41748 

I. E H M H Mimimen ét JáraMkek «zatéss: 1. Halálesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva a viszontbiztosítók részét 2. Elélés esetére szóló biztosítások, levonva a viszont-biztosítók részét . 3. Járadékbiztosítások . 
a Batteekvtmavéeérelt Utvéayekért, levonva a viazont-biztositók részét . OezMék-ézetéeek Hualtatukiak IV. ültetiklaáásektlevonva a viszontbiztosítók téritményeil: 

1. Szervezési kőlteégekl a folyó  számlán teljesen tör-2. Szerzési keltsétek ( leütve 3. Folyó igazgatási Qgyek 4. Behajtási jntalékok 5. Orvosi költségek 
6. Adók és illetékek . . . . . V. Lekések te ti** klaáéeofc  : Leírások kétes követe-lésekre és ingatlanra VI. FBaoö tárak tartaléka : 
1. Ifalálesetre  szóló és vegyes biltositások, levonva a 

a viszontbiztosítók viszontbiztosítók részét 2. Elélési biztositások, levonva részét . 3. Járadékbiztosítások 
VIL A MztmitÉD alaşek Ulu a ntalMlI tv váfá* 1. Díjtartalék a) Haláles. szóló és vegy. bizt. lev. a viszonlbizt. részét b) Elütési biztositások, levonva a viszontbiztosítók részét 

e) Járadékbiztosítások 
I. Dij-átvitelek 

a) Haláles. szóló és vegy. bizl., lev. a viszontbizt. részét b) Elélési biztosítások, lev. viszontbiztosítók részét 

Kor. 89.013,234-70 
9.240,211*18 3.022.008*60 

Kor. 4.109.032*22 
iSS.aiO-34 

3. Knlr.n tartalék a kamatláb esetleges hányniI.I-.III Ik kiegyenlítésére 4. TAké̂ ilett nyereség-tartalék 5. Erték|>apinik árfolyam  tartalék és kiegészitfl  tartalék 6. kétes követelések tartaléka 
7. A biztusitotbifc  osztalékalapja 
tvi üzleti i 

összesen 
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1116374 
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j| Összesen 
mérleghez. — Életbiztosítási ág. (1897). 
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I. A biztosi téli alapok áthozatala a mult évrb'l: 
1. Díjtartalék I (levonva a vi»Z(iiilliÍ7.lo,sil.'.k részéi) 
2. Dljatvitelek I 3. Kalőn tartalék a kamntláli esetleges hanyallá*án:ik kiegyenlítésére 4. Tókésitelt nyereség-Iárlalek . . . . 5. Értékpapírok árfolvamlarlaléka  és kiegészíti* tartalék 6. Kétes követelések tarlali'ka 7. A biztosítottak us/.lalékalapja 

II. FUagtt károk tartaléka • mult ivröl (levonva a visznnl-
biztositók részét) . 

II. Díjbevétel 
1. Halál esetére szóló és vegyes biz-

tositások levonva a viszontbiztosítási dijai 
2. Elelési biztosítások 

1Ö.8S2.K70-0S 
74H.ff.m-St OM.KiNli.! K.:lTili'.Vi levonva a viszonlbizlosilási ilijat 

3. Járadékbiztosítások 
IV. A Wkekenitéiéeek hozadéka : 

1. Kölcsön- és leszámítolási komálok, valamint a lii-tslintézeteknél és takarékpénztáraknál levő belelek kamatai . . . . . . 2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai 9. Jelzálogkölcsönök kamatai 4. Értékpapírok kamatai K. Ingatlanok tiszta hozadéka 
V. Egyéb bevételek: 

1. Kötvényilletékek 
2. Könyvszerfl  árfolyamnyereség  értékpapirokon 

összesen 

9357B878 4013041 
240000 íttíTtOOO Ő02IÍNA8 | 40 HOOOO ; -IBK1819 68 

15134170 
ÍWIV712 
45Til96 
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.M74MH 2!>i7ftH :MW«)74 5W.kV)7 

02 
íiíSkVi."! ' :>i 

1012800 

16625079 

1563107 

Az ASSICURAZIONI GENERAU vagyonállása 1897. deczember 31-én. 
I3IH91CI1, 64 

TEHEü. 

A tétel neve 
korona fii, 

B 
korona fii. 

ö szsen 
korona fiL 

A tétel neve A 
korona (il. 

B 
korona fii. 

1-i.esfl.i 
korona | fii 

A részvénvesek adóslevelei a töl.o be nem fizetett részéről Ingatlan birtok a) Városi ingatlanok hl Mezőgazdasági birtokok Epités alalt álló intézeti ház Milanolun Kök'-stinnk u táryŵ g dletbiztosiüisi ki">tveny>'ire Kamatozó jelsálogilag biztosított lőke-kölcri'miik 
ingatlanokra Kölrsönök értékpapinikra Állam- és más értékpapírok Folyó kamatok 

Váltók a lárczában . . . . . . . Rendelkezésre álló pénzek hitelintézeteknél és ta-karékpénztáraknál . . . Készpénzkészlet az intézet igazgatóságánál és 
fiókjainál Maradvány a viszontbiztosítók számláiból Maradvány az intézet fiókjainak  számláiból Maradvány az A mérleg folyó  száml̂ jábil Adósuk klllönbözA czimek a'latt . . . . al Leiétek kezesség és biztosíték gy inánt I» Letel lioldschmiedt alapítvány rl . Besso József  alapítvány d) . Calabi R. alapítvány Bólorzal i*s vasszekrények a társaság össze. Iii-vatalaiban, czégtáblák. papír- és liyonil.it vújiy 
az össze* ruktátakban Előlegezett jutalékok ás szervezési kölUrgok 
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Az 1897. decz. 31-én a jflvfl  évekre érvény! ' dó dijkötelezvények értéke kor. 68. 
29006*444 18 I 129999o0:> 7 

Alaptőke Tőkésített nyereségtartalék a) Tartalékalap az értékpapírok árfolyam 
zásán&k fedezésére H Kiegészítő tartalék . . . . Tartalékalap kétes követelések fedezésére 

a) Díjtartalék folyó  biztosításokra' az A mérlegen Díjtartalék folyó  biztosításokra a S méríegen 
b) Dijátvitel a B mérlegen e) Külön alap a kamatláb esetleges hanyatlásának kiegyenlítésére Tartalék fUggöben  levő kárfize-tésekre 

az A mérlegen a B mérlegen Osztalékalap az életbiztosításban nyereménynyel biztosítottak javára 
A hivatalnokok ellátási pénztárának vagyona JelzáloghitelezAk . Egyenleg a viszontbiztosítók számláján Egyenleg az intézet fiókjainak  számláján Egyenleg a B mérleg folyó  számláján Hitelezők különböző czimeken Belélek kezesség és biztosíték gyanánt G idoni alapítvány 
tiirard alapítvány . . . . Goldschlniedl alapítvány . . Besso József  alapítvány . . . Calnbi R. alapítvány . . . . . 
aj Nyereség előírás (A mérleg) kor. 3..V>J.:'.ti b) Nyereség az évi Ozletből Wll.9lli*4j 
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A jövő években lejárandó tflzbiz-
tositási dijak kor.>iS*IK!l.7C>S :}8 

97599 49.'6 
: 9.V5 4587308 

la | 1ÜW99605 
I 

7754909 156'KKNl 
160000 

10128(1154 
4374962 
400060 

3264291 
1181205 1385764 1665617 
1769919 86567 2264418 156286 7889032 10948 

6000 
12000 
6000 

2445368 
159606449 

44 

íesao Józsfet,  Besso M A cs. kir ezah. Asslcurazlonl Generali kttxpontl l«razsatósA<ra Trlestben. 
Dr. Bjzza Camillo, Dr. Levi J., Gróf  Papadopoll Miklós. . Romanin-Jacur Manó, Segré 

A vezértitkár : RlctaetH Ödön. * 
H e g e d ű s Sándor , M a g o r s z á g i v e z ó r ü g y n 

ig. gálótui dc oi. Stelutaardt, P o ó r . 
Az Intézet hlcatalos helyiségei: Bad.pesten, Dorottya-atcia 10 eiám alatt, as Intézet salát házéban. 

V., Vivante Fortunát 
ö k aé g: 

Bővebb zárszámatlási jelentések'az""alanti ügynökségnél kaphatók. Ugyanott felvilágosítások  a legnagyobb készséggel adatnak és étet-, 
TBz-, azáltttBÍfly  és Qvsgbiztositások az Assionrazioni Generali, jégíbztoBitások a Magyar jóg- és vissontbiztositó részv.-társaság és baleset 
S R S M biztosítások az Első o. ált. baleset ellen biztoBi tó-társas ág számára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbbnak meHett fogadtatnak  el. 

A c w i h a a e r e d a i B g y » 8 k » é g . 
Nyomai»n Csík Szeredában, a laptnlajdonos és kiadó GyArgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




