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NyUttóri ciikkek 
soronként  lOkrért közöl-

tetnek. ^ 
SíTf 

A köz- és magánszegénységről. 
Az ezredéves ünnepi hangulat elülvén, 

kétszeres igyekezettel kell azon nemzeti fel-
in latok hoz fognunk,  melyekkel a nemzet 
erejét fukozzuk  és az állam minden polgá-
r/inak jólétét előmozdítjuk. A konszolidáczió 
munkája a szellemi téren is nagy elhat.'íro 
zást és munkát igényel lőliink, ele szemben 
a depravált közgazdasági váltságokkal itt az 
ideje a nemzetgazdasági kérdésekért minden 
erőből buzgólkodni. 

Mert mint az élet minden vonalán meg-
növekedtek az igények: a közkiadások ugy 
az állami, községi és hitközségi életben ugy 
szinte megtízszereződtek. Erkölcsi testületeink 
gazdálkodása kimerül a közszükséglet éven-
kénti í irovásában: mii)* kevés, jóformán  fe-
hér holló, midőn egy-egy testületünk aktiv 
vagyonából adminisztrál. A mi községeink-
nek 8 városainknak olyan ingatlanai, me-
lyek hasznosításával a deficzitet  megszün-
tetni, — vagy leszállítani lehetne, — alig 
vannak. A hol valamely ingatlan van is, 
vagy a hol a közvagyon lnsznositásáról szó 
lehet, — csak általánosságban beszélünk és 
természetesen készséggel elismerjük, hogy 
kivételek vannak, — ott is oly kevés előre-
látással, oly konzervativizmussal vagy olyan 
immel-ámmal kezelik a közvagyont, hogy 
az a <lefic/,it  npasztására nem is tényező. 

Innen van, hogy — sajnos — vaunak 
községeink, hol a közterhek hordozása már-
már elviselhetlenné vált, mert gyakori eset 
kezd lenni, hogy községeink 100"/,,-os pót-
ailóvnl gazdálkodnak. A pótadó kivetése 
igen kényelmes a községi elöljáróságokra s 
így természetes, hogy a jövedelem terem-
tésnek ezen legkönnyebb módjához lordul 
mindenik, n helyeit, hogy valami más köz-
jtf  védelmi forrás  megteremtésén törné a fejét. 

Ebben n helyzetben lül kell vetnünk 
azt a kér-dést, nem kellene-e a közélet fó-

rumain meghányni-vetni: hogy a községek 
birtokában lévő jövedelmi források  haszno-
sítása kérdésének nem érkezett e el a re-
form  ideje M nem kellene-e gondoskodnunk 
erőpótlásokról, melyekkel a közsziikségletc-
ket kielégithctnők, nem egyedül a közla-
kosság megterhelésével. 

n O 
Más szóval: mi annak az eszmének 

akarunk propagandát csinálni : hogy közsé-
geink, általában az erkölcsi testületek igye-
kezzenek hasznot hajtó intézményeket léte-
síteni, a már meglevőket jobban kihasználni. 

Hasznot hajtó intézményeink pétiig le-
hetnek direktek és indirektek. Diicktek azok, 
melyek a község vagyona és hiteléből ipar 
és pénzügyi, mezőgazdasági, avagy mező-
gazdasági ipari czélokra alakulnak. Csak 
fölemiitjük,  mert taxatíve lel sem tudnók 
egyelőre sorolni: községi malmok, téglagyá-
rak, községi hitelintézetek s kölcsönös köz-
ségi biztosító szövetkezetekre gondolunk, a 
birtokszerzés és ennek értékesítése is ide 
tartozik; indirekt tényezők pedig a község, 
mint erkölcsi testület igyekezete, hogy akár 
a belső magán vállalkozás, akár a külső 
tőke mozgósításával, ha kell községi pre-
miumokkal gyári vállalkozások, ipartelepek 
létesüljenek. H*'gy mit hoz egy-egy város-
nak egy gyár vagy ipartelep, példával il-
lusztráljuk. Mikor a királyi táblákat decen-
tralizálták, a vidéki városok őrült hajszát 
indítottak rá. Arad 200,000 frtot  s telket 
igért az államnak, ha ő knpjn meg. l)e nem 
sikerült. N«igy volt a bánkódás H Falkot, a 
befolyásos  képviselőjüket nem választották 
meg. De Arad szerencsés város. Weitzer 
vnggongyáros tiz hold ingyen telket kért, 
az élelmes város megadta s azon most olyan 
gyártelep van, melyet, három királyi táblá-
ért sem ndnn, ezrekkel szaporodott Aradban 
a lakosság, a gyártelep a kereskedelem és 
ipar egész uj mezőit foglalia  el: a polgár-
ság, a köz nyert uj, hatalmas erőforrást  s 

természetesen a mi ezzel rendszerint vele 
jár: a nagy arányú ipartelep egész seregét 
vonja oda a montírozó s más iparnak, ke-
reskedelemnek. 

Tanuljunk élelmesek lenni. Községi éle-
tünkben ne üzzük a magyar embernél szo-
kásos sérelmi politikát, hanem forduljunk 
gyakorlati kérdések felé. 

Ezzel a közleménynyel felakarjuk  kel-
teni vezető embereink figyelmét,  nem a 
bürokratikus dolgok elvégzésében kell kime-
• li!ni a köztevékenységuek, hanem gondolni 
kell nagyobb leiadatokra is Ilyen nagy fel-
adat az adminisztráczió tökéletesítése mellett 
erőforrásokról  gondoskodni. 

Minden fenyegető  jel, mely mutatkozik 
a közélet terén, arra kényszerit, hogy a régi 
nyomoktól eltérőleg nyissuk meg a gazda-
sági élet ágait, az őstermelés válsága, állat-
tenyésztésünk számos kalamitása meganny* 
komoly jel, hogy ide-oda nem v:> 
messze attól, miként a hatóság gondiét </<'•-
litó pauperizmussal vessünk ügyet. Ne 
gedjiik az ezt megelőző időt cselekvés j'"-
kiil elmúlni hagyni, hogy legalább me<íV-
gyen lelkiismeretünk ama mentsége: meg-
tettük leküzdésére a mit lehetett Ember a 
vaksorssal szemben tehetetlen. 

C s í k i i i c j j j e k ö z i g a z g a t á s i b i z o l l -
HÁg i i l éüé r f t l . 

Cs.-Szereda, jun. 20. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága a köz-

liijiiit millenáris ünnepségek miatt a minden hónap 
másotlik hétfőjén  tartani szokott rendes Qlését ma 
tarlót la meg Mikó Bálint főispán  ur elnöklete 
alatt, melyen a tagok kevés számban voltak jelen, 
a megye alispánja pedig a Gliika György romániai 
Inkós és a vármegye közönsége között Solyomtár 
havasa fV-lett  folytatott  per tárgyalására Jássiban 
volt lávnl, 

A gyűlés délelőtt II órakor nyittatott meg 
s 12 órakor végei ért, minthogy annak tárgyát 
leginkább az előadói jelentések képezték. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Magyar viselet. 

Kilehel mondani, hogy soha az ország annyi 
fényt  és pompát nem látott, mint a hóloló Mvo-
nuláson, fény  és pompa mindenütt, különösen a 
ruházat, a uemzeti viselet terén. E/ a keleti nép 
a ruházatnak festői  szépségű viseletét hozta be, 
mely jellegzetes kompo7iczii\jában változatos, fel-
tünteti a test idomait és bájait, s a mellett, hogy 
a legnagyobb fényűzést  lehet vele kilejezni, még 
a legegyszerűbb alakjában megtartja szépséget. 

Ítészben véve rem-k, daliás viselet a magyar. 
Változatossága, festőiaége,  színben és alakban egy-
aránt jelentkezik. Typusa a XVI ik században 
kezdett különösen kifejezésre  jnlni, a drágakövek, 
ékszerek viselem akkor jötl divatba, mely pompa 
a ruházatra is átszármazott. E korban a mliákat 
drága kövekkel ékesítették, ezüsttel, aranynyal át 
meg át szőtték, boglárok, gyémántos forgók,  nyak-
ékek, köves gyOrűk divtak, a drágt gyöngy csak 
ugy bálózta a ruhákat. Most a drága szövetű 
ruhák vannak forgalomba  prémmel, míg régebben 
inkább bőrők, kaczagányok voltak, a ka'pigokon 
szerelték a gyémántos forgókat,  a lábakon a 

| testhez álló nadrág fölé  rövidszárú csizmát, vagy 
iii'piiii visellek. 

.A l'i gyrerelf,  valamint a lószerszámuk drága 
kövekkel ékfritvék.  A nők fölül  testhez álló, alól 
liö ndözrü.eii lóidig omló inliát hunitak, rende 
si-n övet «mitván a derekukra; e fölött  pedig 
szövet vagy bársonyból készült nehéz palástot 
viseltek, prémmel vagy prém nélkül. Az egyes 
i uhadiii abokal vezérekről, hősökről, vagy kiváló 
emberekről nevezték el. így van : Attila, Árpádka, 
Duda. Zrinyi mente, Kazinczy- és Széchenyi-öltö-
zet ; Ziin, i Ilona i uliája mintaszerű volt. 

A magyarok tudnak legszebben öltözködni 
Orteliu* szerint is, a ki a XVII. .században járt 
Magyarországban. A férfiak  e században is hossza 
dolmányt, e fölön  pedig térdig érő mentét visellek. 
A dolmány selyemből, vagy virágos brokátból ké-
szült, a mente gazdagon aranyozott zsinórral, 
bársonyból, drágaköves csattal összekapcsolva, de 
uem ritkán ezüsttel vagy aranynyal átszólt kel-
méből készült. 

A nők az ingvállt viselték, tehát- rubájok 
már uem egybeszabott, az előkelőknél arany vagy 
ezüst pillérekkel volt kivarrva, úgyszintén a csip-
kéből kíszflít  kOtény is. A derék a szoknyához 
hasonló, selyem, bársony vagy drága szövetből 

készült, a szoknya szélét, valamint a derekat 
gyöngygyei vagy arany, ezüst tarka selyemhim-
zéssel vari ták ki. A lányok fejét  gyönyörű boglá-
rokkal ékesített gyöngyös párta diszitette, az asz-
sxonyoknál arany, ezüst csipkéből készült főkötő, 
himzett fátyollal,  vagy kivarrott szallaggal. Teljes 
díszben ínég mentét és palástot is öltöttek. Ugyan-
akkor még a pálczikákkal kiteszitett, csipkéből 
készült gallérokat, a Stuart-gallérokat is viselték. 

Ez az ősi, szép viselet újul fel  újra. 
Ni m utolsó dicsősége lenne az ezredévhez, 

ha újra n stituálná a magyar viseleteket, ba külső 
megjelenésben magyarokká lennénk. Fájdalom, a 
rokokó egészen kiszorította a magyar viseletet. 
X-.- l-gyni újra akként, mint volt 1867-ben, a nem-
zeti léi ujraébredésével, midőn a szép magyar vi-
seli l újra fellendült,  de. nem volt maradandó, mert 
a kényeleméit, mii a franczia  nemzetközi vfeelt-t 
biztosit, még a féifiak  is feláldozzák  a szép, 
daliás viseletet. 

A hódolati felvonulás  pazar pompája ujabb 
reménységgel lölt el bennünket, hogy a magyar 
viselet is erősíteni fogja  a nemzeti közérzést. Ugy 
legyen! 

Hadrik  E. 
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A főjegyző  által felolvasott  alispáoi jelentés 
szerint mult hónapban 921 ügydarab érkezet ik-
tatóra s abból 897 elintézést is nyert. Marha-
levél űrlap kiadatott 7600, fegyvertartási  engedély 
8, tizenötnapos utlevál 11, egy évre érvényes 
útlevél 139. 

A tiszti főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi viszonyok májas havában sem voltak a 
megelőző havinál kedvezőbbek. A feriőző  beteg 
ségek számban ngyan apadtak, de gyergyói járás-
ban a roncsoló torokból nem igen szűnik. 

A megyei közkórházban májns hóban ápolás 
alatt volt 48 beteg, kik közül gyógyult 26, javait 
2, további gyógykezelés alatt maradt 19. Orvos-
rendőri hnlla szemle és bonczolás 8 esetben végez-
tetett 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint a Hl-ad 
osztályú adókivető bizottság működését a gyer-
gyói adóhivatali kerületben ebó 16-án megkezdette. 

A kincstári követelések befizetésének  ered-
ménye mait év hasonló időszakában elért ered-
ménynél kedvezőbb volt, mennyiben egyenes adóba 
479 forint  79 kr, haduientességi díjban 466 forint 
50 kr, bélyeg és jogilletékben 9349 frt  84 kr és 
doliányjővedékbe T072 frt  48 krral több folyt  be; 
visszaesés csak a fogyasztási  és italadóknál mu-
tatkozott, melyekből 3195 frt  72 krral kevesebb 
folyt  be, mint a mult év május havában. 

Az építészeti hivatal jelentése szerint a megye 
területén lévő állami és törvényhatósági utak álla-
pota a mult hóban jó volt B azokon közlekedési 
akadály nem fordult  elő. 

A kereskedelmi miniszter által Perl Ede kir. 
főmérnök  és építészeti hivatalhoz helyeztetett át; 
a ki azonban állását még nem foglalta  el. 

A kir. ügyész jelentése szerint a szeredai 
kir. törvényszék területén lévő bírósági fogházak 
személyforgalma  nuilt hónapban 202 volt, s ebből 
elitélt 167. Büntetés idejét kitöltötte 93, maradt 
letartóztatva 74. 

Bűneset följelentetett  76, melyek között kü-
lönös fontossággal  egy sem birt j azonban az ese* 
tek száma a megelőző havival szemben 33-al nö-
vekedvén, a közbiztonság állapota ennyiben a mult 
hónapban kedvezőtlenebb volt. 

A fogházak  biztonsági és egészségi állapota 
általában véve jó volt. 

A mint előbb is jeleztük, (oly ú alig volt 
2 -3 . Ezek közül fölemiitjük,  Ráth Albert tölgyesi 
gyógyszerésznek a belügyminiszterhez beadott s 
onnan elintézés végett leküldött azon kérését, mely-
ben az iiáut folyamodott,  hogy közte és Lázár 
János főszolgabíró  közt fennforgó  peres viszony 
miatt ügyeinek elintézésére más tisztviselő küldes-
sék ki, mely kérelemre a főszolgabíró  meghallga-
tása után szükségessé válandó intézkedés megté-
telére főispán  ur kéretett föl. 

Stein Izrael ó-topliczai lakós a ditró-putnai 
nton a mult tél folyamán  mintegy 3000 darab tu-
tajfát  csúsztatván, az ez által az úttestben oko-
zott rongálás folytán  30 drb kavicshalom kihor-
dására köteleztetett. 

A kir. tanfelügyelő  a ditrói elöljáróság távirati 
kérelme folytán,  melyben az ottani polgári iskolára 
vonatkozó és postára adott iratok előterjesztéséért 
folyamodtak,  —• bejelentette, bogy a szóban forgó 
iskola államosítására nézve az iratok hiányában 
javaslatot nem tehet, miért is kérte, liogy az el-
nöklő főispán  urnák a szükséges intézkedések meg-
tételére felhatalmazás  adassék; mire nézve a gyű-
lés á felhatalmazást  meg is adta. 

M. kir. állami gróf  Kun Kocsárd székely 
földműves-iskola  Algyógyon. 

— E. U. K. E. alapítás. — 
Az algyógyi m. kir. álUnti gróf  Kun Kocsárd 

székely földműves  iskola — Emke alapilás — 
igazgatósága Ifi  ingyenes és 4 mérsékelt fizetéses 
helyre, melyek f.  évi október l-én töltetnek be, 
ezennel pályázatot hirdet. 

Az iskola czélja: 2 éves tanfolyam  alatt a 
befogadott  ifjakat  a mezőgazdaság minden ágában 
gyakorlatilag kiképezni, hogy a kilépő tanulók 
sşjAt kis gazdaságuk okszerű kezelésére képesek, 
vagy nagyobb birtokban a muokák f  lűgyelésére, 
vezetésére alkalmazhatók legyenek. 

A pályázat feltételei  a következők: 
1. Az ingyenes helyekre kizárólag csak a 

ll.i:.>nw.<"'k,- C.»ih,- Udvarhely- és Maros-Torda-

vármegyei székely- és a csángó községi illetőségű 
fBldmflves  ifjak  vétetnek fel.  Az ezen helyre befo-
gadott tanulók a teljes ingyenes oktatáson kivűl, 
díjtalanul nyernek: élelmezést, lakást bútorral és 
ágyiruhával, fűtést,  világítást, mosást, betegség 
esetén orvoslást, az oktatáshoz szükséges tan-, 
kerti- és gazdasági eszközöket. Kap minden nö-
vendék ruházatra évenként 15 forintot  és szorgal-
mához képest évenként 15 forint  munkabérre is 
számíthat. 

2. A 4 mérsékelt fizetéses  helyre pályázhat 
bármely magyar honpolgár. Ezek minden hó l-én 
élelmezésükre 9 frtot  fizetnek  az iskola igazgató-
ságánál. Az ezekre a helyekre befogadottak 
csupán élelmezésben részesülnek; lakásról, fűtés-
ről, világításról stb. saját költségükön tartoznak 
gondoskodni. Egyebekben a benlakó tanulókkal 
egyenlő kötelezettség alatt állanak. 

3. Mind az ingyenes, mind pedig a bejáró 
fizetéses  helyekre rendesen csak oly, a földműves 
osztályhoz tartozó ifjak  vétetnek fel,  kik katona-
kötolezettségüknek eleget tettek, vagy a m. kir. 
honvédséghez soroztattak be, vagy hadmentességei 
nyertek és mezei munkák végzésére ép, egész-
séges, erős testalkattal bírnak, mit orvosilag tar-
toznak igazolni. 

Folyamodványok f.  évi augusztus 31-ig Al-
gyógyra (Hunyadvármegye, posta helyben) a föld-
niüvesiskola igazgatóságához nyújtandók be. 

A folyamodványok  a következőleg szere-
len dők fel 

a) Keresztlevél; 
b) Iskolai bizonyítvány, ha az illető írni, 

olvasni tud; 
c) Pál)ázó vagyoni állapotáról szóló hiteles 

bizonyítvány ; vagyontalanság esetén szegénységi 
bizonyítvány ; 

d) Illetőségi bizonyítvány ; 
e) Orvosi bizonyítvány arról, hogy a pályázó 

egészséges és mezőgazdasági munkát elbíró test-
alkatú, trachomában vagy fertőző  betegségben nem 
szenved, védhimlővel sikeresen ujraoltatott, vagy 
hogy a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt ál-
lott ki, esetleg hogy a törvény értelmében fel  van 
mentve a becltás'kötelezettsége alól. (A vádhim-
lőre vonatkozó bizonyítvány hiányában a növen-
déket belépésekor az intézet orvosa újra beoltja.) 

f)  Erkölcsi bizonyítvány, s ha az illető 3 
korosztályt kiszolgált katona, a katonai igazol-
vány is; 

g) Kiskorúság esetén szülei avagy gyámi 
engedélyről szóló nyilatkozat, hogy az illető az 
iskolába beléphet; 

h) Feleséges növendék, ha feleségét,  illelve 
gyermeke t Algyógyra hozza, ki kell mutatnia, 
bogy mi módon tudja felesége  fentartani  magát 

A befogadandó  tanulók belépése alkalmával 
egy ünneplő- és egy hétköznapi ruhával, 2 pár 
fehérneművel,  2 pár lábbelivel, 2 kőtényuyel és 2 
törülközővel kt-ll bin.ía. Az iméntiből hiányzó fe 
hérneniü-, vagy öltözékdarabokat az igazgató-ta-
nító a szobába helyezkedés előtt a befogadottal 
beszerezteti, esetleg számára későbbi munkakeres-
ményének terhére előlegül bevásárolja. 

A fölvett  és belépő növendék kötelezi magát, 
hogy tisztességtudó, szófogadó,  szorgalmas lesz, 
kötelességének mindenkor megfelel,  a tanfolyamot 
teljesen kitölti, mit ha elmulasztana, azaz, ha en-
gedély nélkül előbb távoznék, köteles a reá addig 
az iskolaforditult  költségeket pontosan akár egy-
szerre, akár az iskola igazgatósága által engedé-
lyezett részletekben visszafizetni. 

Közhírré tétetik egyszersmind, hogy az er-
délyi résznek oly vármegyéi, melyek alapítványi 
helyül évente 150 frt  fizetésére  kötelezik magukat, 
ez alapítványra egy megfelelő  korú olvasni és irni 
tudó növendéket küldhetnek, a ki szintén a jelzett 
oktatásban és ellátásban részesül. 

Algyógyon, 1696. junius hó 4-én. 
Gáspár József, 

igazgató. 

K Ü L O S í F É L É K . 
— Esküvő. Á g o s t o n A n t a l gyergyó-

altalvi kereskedő e hó 2i-én vezette oltárhoz 
Gyergyó-Sztmiklóson F e j é r Ve r i kisasszonyt, 
dr. Fejér Dávid városi orvos szeretetreméltó nővérft 
— László Domokos csik-szentsimoni körjegyző e 
hó 20-án esküdött hűséget Kraupe Mariska klsasz-
szonynak Székely-Udvarhelytt. Tartós boldogságot 
kívánunk 1 

— Zárünnepély & megyei polgári 
leányiskolában. A vármegye álul fenntartott 
megyei polgári leányiskolában a zárvizsgák e hó 
19. és 20-án folytak  le, melyeknek eredménye a 
várakozásnak teljesen megfelelt.  Legjobb bizonyí-
téka ennek az, hogy a négy osztály növendékej 
közül egy akadt, kinek elégtelen osztályzatot kel-
lett adni, de bizonyítéka egyúttal annak is, bogy 
az intézet derék igazgatója és a tantestület tnín-
den tagja hivatását teljes erővel igyekezett ugy a 
szülők, mint a tanítványok érdekében lelkiismere-
tesen betölteni. A kiállított kézimunkák meglepő 
nagy száma és csínja is tanúságot tett a szakerők 
kitűnő voltáról, s a felügyelet  pontosságáról. Más-
nap, azaz vasárnap délelőtt hálaadó isteni tiszteletre 
vonult a tantestület növendékeivel együtt a hely-
beli plébániális templomba; délután 3—5 óra 
között pedig ének- és szavalattal egybekötött ün-
nepély tartatott az intézet nagytermében, melyen 
díszes és előkelő, nagyszámú közönség volt jelen. 
A növendékek nevében Bőjtliy Klariszka 4-ik osz-
tályos növendék mondott Isten hozzádot és köszö-
netet a tantestületnek, Mikó Bálint főispin  ur és 
a kir. tanfelügyelő  ur pedig meleg szavakban fe-
jezték ki elismerésüket a tantestület sikeres mű-
ködéséért. 

— A tankópesitő vizsgák eredménye 
Csik-Somlyón. A csik-somlyói róm. katli. tanitó-
képezdében a tanképesitő vizsgák a napokban 
tartattak meg a kir. tanfelügyelő  és egy püspöki 
megbízott jelenlétében, melyre a mult tanévben 
végzett növendékek közül 18-an jelentek meg, 
hogy részint tanítói, részint pedig kántor-tanítói 
oklevélhez jussanak. Az eredmény — nem tud-
hatni azért e, mert a vizsgálat tnlszigorn volt, 
vagy azért, mert az illetők a lefolyt  tanévben 
ideiglenes állomásaikon kevés gondot fordítottak  a 
tanulásra — meglepően gyenge volt, a mennyiben 
a jelentkezettekn> k fele  hosszabb-rövidebb időre 
visszavettetett, sőt akadt olyan is, ki a vizsgára 
állhatástól végleg elzáratott. Ugyanezen képezdé-
nél 5 ön jelentkezik mint magántanulók osztály-
vizsgára és pedig 3 féi  fi  és 2 nőszemély. Ezek 
közül a 3 férfi  a szent-forenczrendi  szerzet tagjai 
közé tartozott, a kél nőszemély egyike szered*» 
Barra Juliska, a másika ditrói Ilyés Ida kisasz-
szony volt, kik mindannyiau a képezde első osz-
tályában előirt vizsgát sikerrel kiáltották. 

— Letörött virág. Kovács Antal esik-
szent-miklósi községi tanítót és családját, valamint 
nagyszámú rokonait szomorú csapás érte, mert f. 
hó 15-én reggeli 4 órakor halt meg kedves, sze-
retett gyermekük : A I a d á r 8 éves korában egy 
heti súlyos betegség utáu, temetése f.  hó 16-án 
volt, általános részvét mellett. Béke poraira 1 

— A Sarlós napi asoensió julius hó 2-án 
a somlyói főgimnázium  Mária társulatbeli növendé-
keivel ez idén nem fog  megtartatui, hanem a mint 
értesültünk, elhalasztatott Mária nevenapjára, vagy 
is szeptember 13-án tartaudó bucsn napjára, mi-
kor egynttal a csiksomlyói jótékony uöegylet nemes 
gondolkodása s ádoza' kézségből elkészült gimnázi-
umi díszes zászló is ünnepélyesen felszenteltetni  fog. 

— Kérelem. Nemzetünk lánglelkü apos-
tolának : Kossuth Lajosnak 1894. márczins 20 áa 
történt elhunyta alkalmával Csik-Szereda város 
közönsége is a nagy halotthoz méltó gyászpompát 
fejtett  ki. Egy rendező-bizottság alakult, melyoek 
elnöke ~ ha jól emlékszem — Csedő István pol-
gármester ur, jegyzője dr. Csiky József  és pénz-
tárnoka Molnár Ákos barátom volt. Tudom, bogy 
a költségek fedezé.-ére  önkéntes adományok folytak 
be, s ugy mondják, hogy fölösleg  is maradt. — 
Magánúton töb9zör tettem említést, hogy ezen 
megbízatásról el kellene számolni, de eredmény-
telenül. Távol állok minden mellék tekintettől, 
csak egyszerűen a kötelességet nézem, s arra 
kérem a bizottságot, hogy ha már azon nemes el-
határozás, hogy a Kossuth Lajos halála évfordu-
lóján minden évben gyászünnepélyt rendezzünk — 
az indokolatlan halogatás miatt megvalósulatlan 
maradt is, legalább a kapott megbízatásból kifo-
lyólag elszámolni szíveskedjék. Bartalis Ágost. 

— Közigazgatási tisztviselők egyen-
jogosítása az állami alkalmazottakkal. 
Annak idején lapunkban is megemlékeztünk volt 
arról, hogy a kereskedelemügyi költségvetés al-
kalmából a szabadelvűpárti Rosenberg Gyula ha-
tározati javaslatot terjesztett elő a képviselő-
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házban, melylyel azt hiv&nta kimondatni, hogy a 
törvényhatósági tisztviselők a vasúti kedvezmények 
tekintetében egyenlő elbánásban részesüljenek az 
állami tisztviselőkkel. A kereskedelmi miniszter 
akkor ellene volt a javaslatnak, s igy a többség 
a határozatot leszavazta. Most azonban, a mint 
éltesültünk, a belügyminiszter tudósítást küldött 
az összes törvényhatóságokhoz, melyben értesiti, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter a legközelebbi 
napokban rendeletileg egyenjogúsítani fogja  a tör-
vényhatósági tisztviselőket az állami alkalmazot-
takkal a vasúti kedvezmények tekintetében. E 
rendelet julius elején lép éleibe. 

— Ünnepi számunk második kiadása. 
Lapunknak az ezredéves ünnep alkalmából kiadott 
ünnepi számát máig is annyian keresték és ren-
delték meg, hogy elhatároztuk abból második ki-
adást rendezni. Ez alkalomból felkérjük  lapunk 
azon munkatársait és barátait, kik a második ki-
adás számára emléksorokat szándékoztak írni, szí-
veskedjenek emléksoraikat julius hó 10-éig annál 
inkább beküldeni, mert az azon tul érkezőket 
figyelembe  nem vehetjük. Az első kiadásban meg 
jelent emléksorok természetesen a második ki-
adásban is helyet foglalnak. 

— Székely munkások alkalmazása. A 
marosvásárhelyi kereskedelem és iparkamara tudatja, 
hogy a m. kir. államvasutak gépgyárába n jövő hó-
napokban több iigyes vasgyalus, vésós és mm ós 
nyerhet alkalmazást. Székely fimuiikúsok  felvételü-
kért ti kamara utján folyamodhatnak. 

— Iparos-tanonczok vizsgálata és 
munkakiálli tása. A gyergyószentmiklósi iparos-
tanonczok vizsgálata f.  hó 10-én, a munka- és 
rajzkiállitá» 7. és 10-én tartatott meg. Az oktatás 
a miniszteiinm által kiadott tanterv értelmében 
folyt.  A vizsgálat — daczára a tanulók sok mu-
lasztásának, s fogyatékos  előismereteinek — álta-
lában kielégítő eredményt tüntetett fel.  Az idei 
munkakiállilás számra nézve a tavalyinál hátrább 
áll, mert akkor 25 tanuló és 2 segéil 40 tárgy-
gya!, — most pedig a játékszereken kivül 20 ta-
noncz 21 tárgygyal vett részt. A bíráló-bizottság 
azonban örömmel győződött meg, hogy minőség 
tekintetében haladás észlelhető. A munkakiállitáson 
résztvettek jutalmazására a marosvásárhelyi ke-
resk.- és iparkamara 20 frtot,  Gyergyó-Szl-Miklós 
község képviselőtestülete szintén 20 fi  tot, a gyer-
gyószentmiklósi ipartestület 5 fi  tot adott. A kő-
vetkező tanulók nyerlek jutalmat: Flok Fetencz 
2 pár kocsi-sárhányóért, Pel•"• Imre vasbélyeg-
zöért, Puskás Sándor fin  czipüén, S.iska Antal 
2 darab bőrért, Virág István franczia  kihu/.ó-
as/.talérl 4—4 forintot,  mint jeles munkákéit. 
Vizi József  ajtózárért, Rizoli Jenő féiümelléuyért, 
Rétbi Vilmos sütőért (rer). Szász János női csiz-
máért külön-külön 2 frt  50 krt. Csergő István 
női csizmáért, Kugler Gyula konyhaasztalért, liiró 
Tamás féi  tinellényért, Lukács Gyula kocsi-felhá 
góért 2—2 forintot,  mint jó munkáért. Kolumbán 
István kávéöntőért, Sebestyén János mellény-bun-
dáért I - 1 forintot,  miut elégséges munkákéit. 

— „Tolna vármegye az őskorszaktól 
a honfoglalásig"  czim alatt dr. Wasinszki Mór 
hírneves régészüuk állal megíratta a vármegye 
monograpbiáját s vármegyénknek is ingyenesen 
inegküldötte. Ezen tudományom és általános érdekű 
munka 3600 ábrával és 3 nagy térképpel jelent meg, 
melyeuek első kötete a kő- és bronz korszakul 
tartalmazza, a második kötet a kelták, róm tiak s 
a népvándorlás korszakát, az uayiiew/rii vn koi-
szakot ismerteti, mig a bi fejező  ré»z a honfoglaló 
pogány magyarok hátra hagyott leleteit tárgyalja, 
s hozzá betűrendes tárgymutató van csatolva — 
Minthogy ezen általános érdekű munkát, me-
lyet minden művelt ember, ki magáuak Magyaror-
szág őskorszakáról fogalmat  akar szerezni, miut 
régészeti becscsel biró müvet örömmel fogadhatja, 
olvasóink figyelmébe  ajánljuk ; megjegyezvén, bogy 
az egész munka ára 4 frt  és Szegzárdon megren-
delhető. 

— Színészet. Gyergyó-Szentmiklóson Deák 
Péter színtársulata általános tetszés melleit mű-
ködik. Közelebb szinrekerűltek: „Brigitta," „Fa-
tinitza" operettek, a „Kis hörcsög" bohózat és 
Lnkácsy Sándor kitűnő népszínműve a „Veres-
hajn," melyben D. Wlád Gizella mint Szilaj Kata 
aratott tapsokat. Előkészületen vannak: „A 3 
Kázmér," „Koldus deák" és „Rika" operettek. — 
Ajánljuk a szinpártoló közönség figyelmébe. 

— Értesítés. Kereskedelemügyi kir. mi-
niszter ur ő Nagyméltóságának folyó  évi márczius 
hó 31-én 20,866. számú rendeletével egy ócska 
„Kraflu-féle  lejtmérő műszer elárverezését enge-
délyezvén, ezen műszer a kir. építészeti hivatal 

helyiségében folyó  évi julius hó l-én a nyilvános 
árverésen készpénzért elfog  adatni, miért is a venni 
szándékozók felhivatnak,  hogy a mondott napon 
délelőtt 10 órakor jelenjenek meg. — Csikmegyei 
ni. kir, államépitészeti hivatal. 

— Értesités. A székely udvarhelyi kir. 
állami főreáliskolával  kapcsolatos internátusba az 
1896— 97. tauévre 66 tanuló vétetik tol, a kik 
közül 30 egész dijat, azaz 400 koronát, 10 ta-
nuló 300 koronát, 10 tanuló 200 koronát és 15 
tanuló 150 koronát tartozik fizetni.  E helyekre 
ezennel pályazat hirdettetik. Azon szülök vagy 
gyámok, kik fiaikat,  vagy gyámoltjaikat az inter-
nátusba felvétetni  óhajtják, ebbeli kérésüket folyó 
évi julius 15 éig az igazgatósághoz nyújtsák be, 
cziwiik és lakásuk pontos megjelölésével. A kére-
lemhez mellékelendők : a) a legutóbb kelt iskolai 
bizonyítvány; b) testi épséget igazoló orvosi bizo-
nyítvány ; c) jogérvényes kötelezvény arról, hogy 
a szülök, gyámok vagy helyetteseik az ellátási-
dijakat a kiszabott időben előre megfizetik,  ruhá-
zattól, gyógytári, s más. a tanulókat, illető évközi 
kiadások fedezését  ől gondoskodnak. Az internátusi-
dijak félévi  részletekben előre fizetendők;  indokolt 
kérésre az igazgatóság a minisztérium jóváhagyá-
sával. az évnegyedes részletekben való fizetést  is 

| í-ngedélyezheti. A zen szülök, vagy gyámok, kik 
mérsékeltebb dijak mellett óhajtják gyermekeiket, 
illetve gyámoltjaikat fölvétetni,  legújabb keletű, s 
az illetékes lelkész által is láttamozott vagyoni 
kimutatással is tartoznak kérésüket támogatni. 
A löivett növendékek élelmezést, lakást, fűtést,  vi-
lági ást kapnak és a megfelelő  felügveletben  ré-
szesülnek. A tanítással járó költségeket, mint tan-
díj s a szükséges taneszközök beszerzését a szü-
lők vagy gyámok tartoznak hordozni. Az interná-
tusba felvett  növendékek kötelesek mindenben az 
internálusi szabályzatok szerint eljárni. Azon ta-
nulók, kik rossz magaviseletet s folytonos  szorga-
lomhiányi tanúsítanak, az internálusból kizáralnak. 
Székely-Udvarhelyit, 18'Jti. junius havában. — Az 
igazgatóság. 

— A dévai áll. tanítóképző intézetbe 
való felvételre.  A dévai m. kir. állami tanitó-
képzö-inlézet I. oszlályában az 1896- 97. iskolai 
évre, a betöltendő 27 helyre felvétetnek  az oly 
lanulók, a kik 15 ik életévöket betöltőt'ék, ép 
testűik, egészségesek, s a felső  népiskolát vagy a 
gymnasium, reál-, vagy polgári iskola négy alsó 
osztályát sikerrel elvégezték, vagy a kik az ennek 
megfelelő  előképzettséget a magyar nyelvtanból, 
számtanból, történelemből és iöldrajzból leteendő 
felvételi  vizsgálattal igazoljík. Az 50 kros bélyeg-
gel ellátott folyamodványok  az intézet igazgató 
tanácsához czime/.ve, a f.  évi junius hó 25 éig a 
ké|iezde igazgatósághoz nyújtandók be. A folya-
modványhoz csatolandók iskolai, születési, testi 
épséget, igazoló orvosi, hiteles vagyoni és a csa-
ládtagok számát elötüntető egyházi értesitö csa-
tolandó. 

— Pályázat utazási ösztöndíjra. A 
nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
ur az alólirolt kamara kerületéből, a folyó  l8)G ik 
évben, egy törekvő iparos if'int  300 forint,  azaz: 
háromszáz forint  utazási ösztöndíjban kivált része-
síteni. melyre ezennel pályázat hirdettetik. Felhí-
vatnak mindazon iparositjak, a kik ezen ösztön-
díjat elnyerni óhajtják, miszerint lakhelyüket, 
családi viszonyaikat, tanulmányaikat, foglalkozá 
sukal és nyelvismeretüket igazoló okmányokkal 
felszerelt  és az utitervei tartalmazó folyamodvá-
nyukat legkésőbb folyó  évi junius hó 20 áis: az 
alóiirt kereskedelmi- és iparkamarához nyújtsák be. 
— Maros-Vásárhelyit, 1896. évi junius hó 1 én. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara. 

— Pályázat posta- és távirdagyakor-
nokjelölti állásokra. A kereskedelemügyi mi-
niszter a posta- és távirdánál betöltendő 108 „posta-
és távirdagyakornokjelölti" állásra pályázatot hir-
detett, moly állásokra pályázhatnak az 1883. évi 
I. t.-cz. 14. §-a alapján mindazok, kik középiskolát 
vagy ezzel ogyenraugu inás tanintézetet — érettségi 
vizsgával — sikeresen végeztek, 18-ik életévüket 
betöltötték, s magyar állampolgárok. Ezen feltéte-
leken kívül a pályázók községi erkölcsi bizonyit-
vátiynyal fedhetetlen  előéletüket, hatósági orvosi 
bizonyítvány nyal pedig ép és egészséges, a posta-
és távirdai szolgálatra testileg is alkalmas voltukat 
tartoznak igazolni. A pályázat alá bocsátott állá-
sokat a posta- és távirdaigazgatóságok fogják  be-
tölteni, Bzámszerint minden igazgatóság tizenkettőt. 
A sajátkezüleg irt és születési-, or/osi-, erkölcsi és 
iskolai bizonyítványokkal kellően felszerelt  kérvények 
a már közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a 
közszolgálatban nem állók által pedig az illető szolga-
bíró vagy polgármester utján folyó  1890. évi julius 
hó 31-éig a szerint, a hol a pályázó alkalmazást 
óhajt nyerni, a budapesti, kassai, kolozsvári, nagy-
váradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy 
zágrábi posta- és távirdaigazgatósághoz nyújtandók 
be. A felfogadott  posta- és távirdagyakornokjelöltek 
eskii helyett ezt pótló fogadalmat  tesznek, s egy 
(1) frt  napidíjban részeBittetnek. 

— A hazai általános biztositó rész-
vénytársaság több részvényese dr. Fokcte Ignácz 
budapesti ügyvéd által képviselve, keresetet indított 

a társaság ellen az általuk a részvénytőkére befi-
zetett összegek visszatérítése, vagyis részvényeik 
visszaváltása iránt. A keresetben a részvényesek ki-
mulatják, hogy magukból az alapítási-okiratból ki-
totszőleg a társaság megalakulása szabálytalanul 
történt, liogy az alaptőke sem kellő részvényalá-
irással, sem kellő befizetéssel  nein volt törvény-
szerűen biztosítva és hogy a részvénytőkének a 
törvény által megkívánt hányada sem akkor nem 
volt, sem ma nincs befizetve,  minek következtében 
az nein a kibocsátott tervezet szerint alakult és a 
kellő alaptőkével még ma sem rendelkező társaság-
nak részvényesei nem kívánván maradni, részvény-
befizetéseiket  visszaköveteli. A perek biztosítási- és 
jogászkörökben nagy feltűnést  keltenek és azok ki-
menetele elé általános érdeklődéssel tekintenek. 

— A cs. és kir. adriai biztositó társulat 
május 30-án tartotta Triesztben rendes közgyűlését. 
Az fw-ik  üzletévre (I89ú.) vonatkozó üzleti jelentés-
ben következő jelentékenyebb adatok foglaltatnak  : 
Kletosztály. Az említett évben elfogadott  biztosítások 
12.489,729 frt  tőke és 33,317 frt  járadék összegre 
rúgunk. A Biztosítási Állomány 1895. év végével ke-
rek 80 millió forint  tőke és 215,428 frt  járadék-
összeget tüntet ki. A díjbevétel 3.323,880 frtra  rá-
gott. Halál és életbiztosítások után 1.621,279 frt 
fizettetett  ki és ezenkívül fiiggó  károk részére 249,800 
frt  helyeztetett tartalékba. A díjtartalék 19.110,902 
frtot  tesz, a viszont biztositások levonása után pe-
dik tisztán 17.737,204 frtot.  Az elemi biztosítási 
iigakba (tiiz Sa szállítmány) a díjbevétel 7.259,822 
frtot  tett, u visszbiztositások 3.370,720 forintot  vet-
tek igénybe és károkért a visszbiztositásokat illettő 
részek levonása után 2.342,871 forintot  fizettek  ki. 
A liáztartalék fejében  tisztán 3?i0.24<) forintot  fizet-
tek ki. A háztartalék tisztán 300,240 frtot  tesz. A 
fekvóség  könyv szerinti értékének leírása 100,000 
frtot  fordítottak.  Az életbiztosítási külön uyereméuy-
tartalckához 100,000 frtot  csatoltuk és osztalékfe-
jében részvényeiikint 70 frtot  fizetnek  ki. A tartalék 
immár 22.864,72*.) frtra  rúgnak, melyből esik : 
Hl 728,7 Ui frt  díjtartalékra (tisztán tudniillik a vi-
szontbiztosítási részek levonúsa után,) 2.022,102 frt 
a nyereinénytartalékru és "> 13,8*1 frt  árfolyamtar-
talókra. 

— KELTT.TI J. cd. és kir. a/., liirnevta aérvkütő tpe-
czlallata gyui  czú*től Budapest, IV., Koronaherczeg 
utoza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az iránf,  liogy a budapesti ezredéves 
kiállitás alkalmával számos vuvíii által előreláthatólag tfline-
sţesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a nicgi'eiiillők legnagyobb megelgeilésére megtelelhessen. — E 
czélhol fenti  czég Budapest, IV., Boatély-utczai (Károly 
laktana 15.) műhelyében nmnUa személyzetét kettőzteti», 
mely minden idejét a izeméi?03 ntasitásftia  és mirték szerint 
megrendelendő czikkekre fordítja.  Nevezett czég készséggel 
nieuliivja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol miiien megrendelő személyeset! meggyőződhetik a 
>záinára ki-s/ilriidö kőt- vagy miiszer lelkiismeretei, pontos és 
lílkértö kivit-léről. Különös gonddal én elismert mü értéssel 
készülnek itt a legújabb szerkezeti! tesţegyenâszetl készülé-
kek. He3sing rendszerű mlderek és más OTthop&edial fozök, 
nynjtó és járógépek, mfllibak  és mftleges  kezek (amputáltak-
nak) valamint minden c szakmába vágó orvos sebészi aosél 
irnk, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú ké-
szülékek, kötszerek és gépeknek mintái a legnagyobb 
választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításban IV. 
csoport közegéezeégi pavilion. Egy ui tal a t. kflzönség  ügyei-
mébe ajánljuk nevezett czégnek e napokon megjelent millen-
niumi nagy képes árjegyzékét, mely nagyszerű kiáilitáu, 
de különösen tartalomdus és szakmdatos összeállítása által a 
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki a/.t megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnOke 
KELETI LEÓ ur álul irt: „A sérvek keletkezése" gyógyítása 
stb czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél-
szerii és tudnivaló felvilágosítást  njujt. Vagyontalanok risi-
letSzetésre tehebetne megrendeléseket. IsmMel&doknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 7 — 13 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R BÉLA. 

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

KIADÓ- és LAPTULAJDOXOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N Y I L T I E R.*) 
r Fogbajban szenvedők figyelmébe!  *»• 

Tisztelettel hozom Gyergyó-Sztmiklós 
és vidéke müveit közönségének tudomá-
sára, hogy a több oldalról jött kérésnek 
eleget téve, J-cml-us H ó n a p 2S-Uc 
nap ján . , egy minden igényeket kielégítő 
ideiglenes fogászati  termet fogok  nyitni. 

WELLNRR GYULA, 
fogapeozi  állata. 

Dr. Höncz, operateur fogorvos 
I. assistonse. 

M i i f o g a i k  i n y l e m e z n é l k ü l . Bloin-
bálás a legkitűnőbb anyagokkal. 

r«Ktimtifás. 
ÜIlt fÜFOGAK  A R A N Y B A N ! ! ! 

*) E rovat alatt megjelentekért 
vállal a 

felelősséget 
Szer*. 



Junius 24. C S Í K I L A P O K 26. szám 

Hirdetmény. 
Csík-1'ál fid  va község iskolaszéke és kép-

viselő-testületének 18ÍHÍ. évi junius hó 18-án 
történt határozata alapján a esik-pálfalvi 
községi iskola általános kijavítására 1 8 9 6 . 
évi junius 28-ának d. e. 9 órájára 
árlejtést hirdet ilnk, a melyre vállalkozni 
óhajtókat tisztelettel meghívjuk. 

Az épitésre vonatkozó feltételek  alrtlirt 
elnöknél bármikor megtekinthetők. — Ki-
kiáltási ár 8 3 0 I X . 

Kelt Csik-I'ál falván,  1890. junius 20. 
Buttyán László, Gál József, 

iskolaaz. jegyző. iskolasz. elnök. 

Hirdetmény. 
Csikszentkirályi ö/.vegy Gál Endréné 

ezennel közhírré teszi, hogy a Csik-Szentki-
rály község határán a községtől 4 kilőnie-
ter távolságra és két fürészgyár  és vasút 
közelébe fekvő  és a Kispafak  nevil dűlő-
ben lévő s 34 5 katasztrális holdon s 1 f> 
ctm. mellmagasságu átmérőtől 43 ctm. átmé-
rőig található 7185 tömör köbméter épil'et 
és hosszú tőkefát,  — mely méretek még 
1892. október 8-án vétettek a csíkszeredai 
m. kir. erdőliivatal tisztviselője által fel,  s 
azóta sokat nőttek, — szabad kézből is el-
adja. Lakás Csik-Szentkirály. 

Csik-Szentkirály, 189B. junius 9-én. 
3—4 Özv. Gál Endréné. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

nossági, valamint eddigi szolgálatukat fel-
tüntető bizonyítványokkal felszerelt,  folya-
modványaikat 1896. évi julius 15-éig 
b e z á r ó l a g hozzám adják be. 

Gyergyó-Szt-Miklóson, 1890. junius hó 
10 én. 

Nagy Tamás, 
2—3 főszolgabíró. 

Legjobb minőségű fehér  uj és 
ó-boraimat, melyeket Erdély leg-
jobb bortermő vidékeiről közvetle-
nül szereztem be, legjutányosabb 
ár mellett ajánlok kicsinyben és 
nagyban. 

Csik-Szereda 189G. 
illő tisztelettel 

1—4 J í a g y G . y i i I » . 

FEHÉR A. ADOLF 
törés czipő-felsó'részek  gyári raktára 

: nagyban ós kicsinyben —--- -
BUDAPEST, 

VIII., kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár niimleiineiiiíi 

bőrök, 
czipé s z-kellékek 

és saját, készítmény(I 
cz i |><) fe  Is» részek bő I 

Nagy képes árjegyzékem must jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind mindazon, a kiállítás alkalmával fel-
jövendő c/.ipész- és csizmadia-mester urak-

nak ajánlom liörraktánimat megtekintésre. 
Megrendelések postán és vasúton csakis után-

vét mellett azonnal eszközöltetnek. 

lí 

Sz. 3115 -1896 . 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében, a fi-200  lelket számláló 

Gyergyó-Szt-Miklós nagyközségben a másod-
jegyzői állán, ninlylyel évi 500 frt  fizetés 
és 100 forint  liikbér-ílletuiéiiy van javadal-
niazáskép összekötve, üresedésbe jővén, — 
annak betöltésérc ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhivoui mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, s erre az 1883 évi I. 
törv.-czikk G-ik § ában előirt képesítéssel 
bírnak, hogy az oklevéllel, születési és ho-

AZ 

I 

„Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
MAROS-VÁSÁRHELYTT 

1896. julius hó elsején kezdi meg üzleti működését. 
Előjegyzéseket és bejelentéseket jelzálog és más köl-

csönökre azonban már addig is elfogad 

G -6 az Igazgatóság. 

Ő felsége  a Király által az ezredéves országos kiál-
litás megnyitása alkalmával kitüntetett, valamint az 

összes kiállitáson csakis legelső dijjal jutalmazott 

tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 
Főraktár: V Á K A R - F I V É R E K  Gyergyó-Szeiiliiiiklóx. 

ő - 1 0 
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CS. KIR. SZAB. ADRIAI BIZTOSÍTÓ-TÁRSULAT 
(Rinnione Adriatica di Siourtá) alakult 1838-ban. 

Vagyon-ki m u t a t á s. 
Életoiztositó osztály. (A) Méreg-számlák 895. december 31-én. — (B) Főmérleg. (Élelmi és szállítmányi biztnsitó osztály.) 
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Frlgyeaal Adolf,  vczúrtílk&r. A* l t t x n t ó i i r : Qlanit&ttenl Dr Alber Ájoit, Kaamann Henrik, BalU Pál, Beinelt C.. Salem H. 
Síámvlzigálók: Afendnll  György, Pojal Albsrtl Emil, PuUl J6xaef. 

>1 istuyiarorszAgl  osMtnly-lroilájit  Budapest,  IV.  kerület,  václ  utcn 9., a társulni  bimAban. 18u 
ŞuO jeo4inaAloky Frigyes, iutwO. Frigyen! X., titkw, tloUteaborger 3, vux.u utilii-. 

Részletes xárs'/ámndási jelentések és kimutatások az alnnti kerilleli ügynökségnél kaphatók, a liol bármily felvilágosítások  is a leg-
nagyobb készséggel adatnak, és él«'t, tíiz As S/.állitinAliybiztonitások HZ  „ A d r i a biz tosí tó t á r su la t^ , jégbiztosítások a „Déli 
j é g és viszontbiztosí tó t á r s a s á g " és baleset elleni biztositások a „NeillZi'tkÖ/i ba l e se t ollcn biz tosí tó részvénytársaság* szá-

mára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  el. 
—EEE Kerületi ügynök Csik-Szcredában: É f / T H E S  J A K A B nyug. járásbiró. 

Nyomatott Csík Szcrcilban 1396. laptulij-luajj éi k.ia-16 (iyörgyjakAb Mirtou könyvayomi,íjában. 




