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Kisiparosaink sorsa. 
Igen sokan ós igen sokat gondolkoz-

tak már azon. liogy minő eszközük foga-
natba vétőiével és módon lehetni' kisipa-
rosaink sorsán javítani és nekik a mind-
inkább fejlődő,  napról-napra nagyobb tért 
foglaló  gyáriparral szemben a versenyké-
pességet biztosítani. Az eredmény azon-
ban mind ez ideig sehol sem mutatkozik, 
sőt azt látjuk, hogy az uj ipar törvény 
életbe lépte után, mely pedig egyik fel-
adatául épen a kisipar gyámolitását. a kis-
iparosok életképességének fokozását  tűzte 
ki, a kisipari élet jelentékenyen hanyat-
lott, ugy az iparosok .számát, mint a ké-
szítmények kvalitását tekintve. Az uj tör-
vényben lefektetett  s z a b a d i p a r elvé-
vel gomhamódra szaporodtak a kontárok, 
a kik az ipari szakoktatá-i elméleti részé-
ben és a gyakorlati képzel ég terén egy-
aránt tudatlanságban sínylődve, az önálló 
mesterséggel összekötött kívánalmaknak 
távúiról sem voltak képesek megfelelni, 
minek természetes következménye a fo-
gyasztó közönség bizalmatlansága, elide-
genedése lett. 

Ha a statisztika adataiból akarjuk meg-
ítélni vármegyénk kisipari életét, lehetet-
len eltitkolnunk a számol; iái.isán kelet-
kező örömünket. Mert hiszen a statisztika 
szerint van mintegy 1 ."><><) kisiparosunk, a 
mi ha nem is valami na-ív kontingens egy 

114.11(1 lakossal biró vármegyében, de 
mindenesetre elég azon mindennap hangzó 
érv megczát'olására, hogy vármegyénknek 
kisipara nincs. Számokban meg van kis-
iparunk. a valóság azonban igen messze 
eltér a hivatalos számadatoktól, a mi azon-
nal előtűnik, mihelyt egy kissé közelebbről 
megvizsgáljuk a fennirt  szám alkató ré-
szeit. 1'. i. ezen 1 •">()(> számban legnagyobb 
alkató elemet képeznek a molnárok, ko-
vácsok és mészárosok. Tehát ezek tennék 
ki kisiparosaink zömét. A ki vármegyén-
ket csak a papirosról ismeri, az előtt még 
elég rózsás lehet a kép. melyet e számok 
festenek,  de a ki való tudását az élet ta-
pasztalataiból merítette, az előtt tisztán 
látszanak a képzeleti városok festett  fa-
lai és hiába mondják a Iídérezfényt  üstö-
kösnek. Kétségtelen, hogy a statisztika 
által kovácsoknak, molnároknak, mészá-
rosoknak stb. nevezett iparosok mindenike 
foglalkozik  néha-néha az illető iparággal, 
de épen abban van a legnagyobb veszé-
lye és akadálya kisiparunk fejlődésének, 
liogy olyanok foglalkoznak,  a kik ahhoz 
vajmi keveset értenek. A molnárok és 
mészárosok csaknem kizárólag minden 
iskolai és gyakorlati kiképzés nélkül ju-
tottal; a titulus birtokába, a kovácsok jó 
nagy része pedig szegkovács czigány, ki 
a közönséges állatvasaláson kivül alig ért 
egyebet. 

Kzen tapasztalati tényei; bizonyítják 

azt. hogy nálunk az iparos tanonczképzés 
és tanonezoktatás felette  hiányos. Már pe-
dig a gyakorlati és elméleti kiképzés foly-
tán megszerezhető értelmi erő az a mi az 
iparos exisztencziáját biztosítani képes. A 
molnárok és mészárosok ezen mestersége 
csal; mellékfoglalkozásnak  mondható a 
földmivelés,  állattenyésztés és korcsmá-
rosság s az úgynevezett belérkedés mel-
lett: a szegkovács czigányok egyik fő-
vagy mellékfoglalkozása,  t. i. a mint a 
körülményei; hozzák, hogy ugy fejezzem 
ki magamat a koldulás, melynek tárgyát 
a mindennapi élethez oly szükséges liszt, 
kenyér, zsir. káposzta stb. képezik. De a 
mely iparosnak ezen mellékkeresek egyike 
sem áll rendelkezésére, vagy egyáltalán 
azt igénybe venni nem akarja, annak a 
gyakorlati és elméleti képzettség tekinte-
tében ke színvonalán kell állania. A 
inig ihe.i iparosaink nem lesznek, addig 
hiába beszélünk kisiparunk felvirágoztatá-
sáról. áli.ilánossá tételéről. Be kell érnUuk 
azzal, liogy azon iparosainkat, kik elég 
gyakorlati és elméleti értelemmel bírnak 
a gyáriparral szemben versenyképesekké 
tegyük. Ií végett főbb  teendőknek tarta-
nám, liogy : 

1. az elsőfokú  iparhatóságok és az 
ezek mellé rendelt iparhatósági megbí-
zottak a tanonezok gyakorlati kiképzésére 
és az elméleti oktatásra szigorúan ügyel-
jenek fel. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Egy zárünnepély. 

A mai világban sok és íontos feladat 
hárul n/. iskolákra s ezek közül nem utolsó 
a szívnek és a kedélynek a képzése sem. Azon 
iskola, a mely csak az értelem és az ész 
fejlesztésére  fordit  gondot s ezek mellett, a 
szivnek, kedélynek képzését, ápolását elha-
nyagolja, nevelhet tudósokat, dc a sz.ó ne-
mesebb értelmében vett embert aligha. 

Különösen most, midőn a századvégi 
emberek sorában annyi kedélybeteget, nnnyi 
rideg lelkűt látunk, midőn napról-napra ta-
pasztaljuk, hogy az anyagiak utáni vágy, 
az azokért folytatott  küzdelem a szépnek, 
jónak és nemesnek világát a térről mindin-
kább leszorítja, kiváló figyelmet  kell fordí-
tani a szivnek a képzésére is. Hiszen a sziv-
ből fakad  minden nemesebb érzelem; ez a 
kiapadhatlan forrása  amaz indulatoknak, me-
lyek az embert erényessé, jóvá, nemessé te-
szik ; az innen lakadó érzelmek tartják meg 
uz igaznak és szépnek ösvényén, ezek oltal-
mazzák és védik meg a rossztól, bűntől, 
nemtelen indulattól. 

A szivnek, a kedélynek képzése már a 
zsenge korban kell, hogy kezdődjék. Hivatva 
van erre első sorban az édes anya, ki sze-
retetének gazdag tárházában dúsan válogat-
hat az eszközükben, melyeknek alkalmazá-
sával a szépnek, nemesnek és jónak aluvó csi-
ráit életre képes gerjeszteni, melyek aztán 
az anyai szeretet melegénél és lényénél dú-
san hajtanak és izmosodnak. 

I Az anyának e fenséges  munkáját meg-
j könyiteni elősegíteni az iskolának is liiva-
| tása. S nézetem szerint csak a/, az iskola 
végez egész munkát, mely a nevelésnek ezen 
ágát is kellő figyelemre  méltatja. 

A helybeli elemi népiskola, mint az 
alábbiakból látni fogjuk,  c tekintetben is 
helyes uton halad és a sziv és kedély fejlesztése 
szempontjából is kellő tevékenységet fejt  ki. 

Ki ről győződhettek meg mindazok, kik 
folyó  hó 17-én a nevezett iskola záriinne-
pélyún részt vettek. Az ünnepély tanúságot 
tett arról, hogy az iskola tanitói megtalál-
ták növendékeik nzivéhez a helyes utat, s 
hogy az onnan kikerülő növendékeknek nem 
csak esze és értelme, linnem szive és kedé-
lye is kellő módon nevelve van. 

Az ünnepélyt a nagyobb leánykákból 
és fiukból  összeállított gyermekkar nyitotta 
meg „Árpád apánk" és „Jaj de fáj"  czimü 
dalok üsszhangzatos eléneklésével. 

Azután Kit bes Margitka 4. oszt. ta-
nuló szavalta el Petőfi  „Szülőföldemen•  czimii 
költeményét szépen és ügyesen. 

Ugyan ezt mondhatjuk O r b á n Mihály 
5. oszt. tanuló szavalatáról is, ki Czuczor 
Gergely „Iliinyady"-ját adta elő. 

ismét a gyermekkar énekelte „Mosolyog 
a mező" és „Jön a hajnal bíborral" czimii 
dalokat.. 

Erre L a k a t o s Miska Tóth Kálmán 
„Szilágyi Erzsébet", S z u l t á n Róza pedig 
Kiss József  „A mi Juliskánk" czimü költe-
ményeit szavalták el. 

A következő számot ismét a gyermek-

kar töltötte ki. Előadták „Oly bus vagyok" 
és „l'iczi szellő" czimii dalokat. 

13art.a József  3-ik osztályos „A madár 
fészeku,  O r b á n Irón pedig „A rab madár" 
czimü költeményt szavalták el. Végül az 
énekkar egy „Indulót" adott elő, melylyel 
a megállapított műsor véget ért. 

Ugy a szépen és kellő hangsúlyozással 
érzelmesen előadott szavalatok, valamint az 
ügyesen, szabatosan exekvált dalok kiérde-
melték a közönség elismerését és tetszését, 
mely minden egyes szám után tapsokban és 
éljenzésekben nyilvánult. 

A miisor lejárta után az érdemsoroza-
tokat olvasták fel,  melynek megtörténtével 
Élthes Elek kir. tanfelügyelő  állott fel  s buz-
dító beszédet intézett a gyermekekhez s hang-
súlyozva a sziv és kedélyképzés fontosságát, 
elismerését fejezte  ki a tantestillet iránt, hogy 
e tekintetben is igyekezett megtelelni köte-
lességének, elismerését és köszönetét fejezte 
ki az iskolaszék iránt is, mely a lefolyt  év-
ben kiváló figyelemmel  viseltetett az iskola 
ügyei iránt s végül a tanévet bezárta. 

Közkívánatra a gyermekkar a Piczi szelőt 
elénekelvén, a gyermekek tanitóik vezetése 
alatt hálandó isteni tiszteletre a templomba vo-
nultak, a hol a tanulók nz egyházi énekben tett 
szép és meglepő előhaladásukat mutatták be. 

Mielőtt c sorokat zárriók, a szülők ne-
vében nyilvánosan is kifejezést  adunk a de-
rék tanítótestület iránt való elismerésünknek, 
kívánván, hogy a megkezdett helyes irány 
mellett maradjapak ineg továbbra is s jel-
szavuk legyen: „Előre!" 



Junius 20. 

2. Az ipar-igazolványok és engedé-
lyek kiadásánál a hatóságok szorosan al-
kalmazkodjanak az ipartörvény azon intéz-
kedéseihez, melyek az iparosok önállósí-
tásáról és képesítéséről szólnak, hogy ek-
ként az olcsón és rosszul dolgozó kontá-
rok leszoríttassanak azon térről, melyre 
képesítést nem szereztek s a melyen má-
soknak jelentékeny károkat okoznak. 

3. Hogy az iparosok a folyton  fejlődő 
gyáriparral szemben versenyképesek le-
gyenek, feltétlenül  szükséges, hogy az 
egymásiránti féltékenység  félretételével, 
egymás kölcsönös támogatása végett a 
megyében lévő összes iparosok szövetke-
zetbe álljanak, iparbankokat létesítsenek 
és ne egymás rovására, hanem egymás 
javára együttesen működjenek. 

Fölöslegesnek tartom a szövetkezés 
eszméjének helyességét bizonyítgatni, inert 
meg vagyok győződve, hogy az az érde-
kelt iparosok részéről sem fog  visszauta-
sításra találni. A kivitel tekintetében — 
tudomásom szerint a megyei iparfej-
lesztó-bizottság részéről a kezdeményező 
lépések már inegtétettek. Az érdekelteken 
áll, hogy a saját érdekükben megindult 
mozgalomhoz csatlakozzanak s a czél meg-
valósítását tőlük kitelhetőleg elősegítsék. 
Gondolkozzanak rajta addig is, mig az 
iparfejlesztő-bizottság  e kérdésben meg-
keresi és nyújtsanak segédkezet ezen 
őket igen közelről érdeklő ügy diadalra 
juttatásához. 

Mentor. 

C S I K I L A P O K 25. szám. 

Csikmegyei közigazgatási bizott-
ság Üléséről.*) 

C s i k-S z e r e d a, junius 18. 
Megyénk közigazgatási bizottsága folyó  hó 

11-én tartotta meg havi rendes ülését Mikó Iiálint 
főispán  nr elnöklete alatt kellő számn tagok je-
lenlétében. 

Az egyes szakelőadói jelentésekből — elte-
kintve az ügyforgalmi  statisztikai részektől — fel-
említjük a következőket: 

Az alispáni jelentés szemben a nemzetiségi 
mozgalmakkal népünk nyugodt magatartásárúi tesz 
említést, kiemeli azonban, hogy a tölgyesi járásban 
az iskolai zárvizsgák alkalmával a gör. kath. lel-
készek egyházi ügyek czime alatt a rendesnél több 
mozgalmat tanúsítottak s igy nincs kizárva lehe-
tősége annak, hogy az erdélyi részekben folyó 
nemzetiségi mozgalmak megyénk területén is vissz-
hangra ne találnának. Tekintve azonban, hogy a 
csendőrségi őrsök szaporítása iránt némi intézke-
dések már tétettek, s különben is vármegyénk 
román ajkn lakosságát nyugodtabb vérmérsékle-
tnek ismerjük, semhogy magát törvényellenessé-
gekre engedné ragadtatni, hatályosabb intézkedé-
sek szüksége jelenleg fenn  nem forog. 

A főorvos  jelentése szerint közegészségi vi-
szonyaink május havában sem voltak kedvezőbbek 
a megelőző havinál. 

A hevenyfertőzö  betegségek közül a hasi 
hagymáz Gyergyószentmiklóson — habár kisebb 
mértékben — még mindig mutatkozott, de jelen-
leg már szünetel. Az egész járvány alatt megbe-
tegedett 83, meggyógyult 80 és elhalt 3. 

A roncsoló toroklob Csik-Szentkirályon még 
mindig uralkodik, hol megbetegedett eddig 38 
gyermek, felgyógyult  28, elhalt 7, gyógykezelés 
alatt áll 3 beteg. 

A kanyaró járvány uralkodott Szentkirályon 
és Szentsimonon 29 betegedési és 3 halálesettel. 

Vörheny mntatkozott Kozmáson 10 betege-
dési és 2 halálesettel. 

A szeredai közkórházban 67 beteg ápolta-
tott, kik közül meggyógyult 37, további ápolás 
alatt maradt 30 beteg. 

Orvosrendőri bonczolás és hulla szemle l] 
esetben teljesíttetett. 

A kir. pénzügyigazgató-helyettes jelentése 
szerint a mnlt havi adófizetés  eredménye követ-
kező volt: 

1. Egyenes adókba befolyt  19036 frt  67 kr, 
tehát 2882 frt  62 krral kevesebb, mint a mult év 
május havában. 

2. Hadmentességi díjba fizettetett  47 frt; 
itt is 3 frt  6 kr a hanyatlás. 

3. Bélyeg- és jogilletékbe befolyt  3680 frt 
34 kr, itt 1004 frt  27 krral több a mult évinél. 

4. Fogyasztási és italadóba 15877 frt  86 kr, 
tehát 40 frt  99 krral több mint a mult év május 
havában. 

6. Dohányjövedékbe befolyt  15955 frt  55 kr, 
itt is 811 frt  3 krral kedvezőbb volt az eredmény. 

A tanfelügyelő  jelentése szerint május havá-
ban kevés kivétellel az elemi iskolákban a zár-
vizsgák megtartattak s kielégítő eredményt mu-
tattak fel  általában; részletes jelentést tett to-
vábbá a nyári menedékházak felállításáról,  melyek-
nél még sok kívánni való maradt fenn. 

Az építészeti hivatal főnök  jelentése szerint 
a megye területén levő utak állapota a mult hó-
ban jó- és a közlekedés akadálytalan volt s a ze-
talaka-gyergyóujfalvi  útépítés munkálatainak biz-
tositása czéljából a versenytárgyalás megtartatott 
s a szerződés megkötése elrendeltetett. 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületén lévő bírósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  135 volt, s ebből elitélt 120. Büntetés 
idejét kiállotta 69, maradt letartóztatva 57. 

Bűneset feljelentetett  56, melyek között fon-
tosabb egy sem volt. A fogházak  biztonsági és 
egészségi állapota általában véve jó volt. 

A folyó  ügyek közül felemiitjük  a mint kö-
vetkezik : 

A gyergyótölgyesi izraelita hitközségi elnök 
s az iskolaszék tagjai ellen Kállai Fülöp fegyel-
mileg állásától elmozdított tanítónak újbóli meg-
választásával elkövetett törvénysértés s a felebb 
való hatósággal szemben elkövetett engedetlen-
ségért fegyelmi  vizsgálat bevezetése rendelte-
tett el. 

Földmivelési miniszter ur által az erdőőri 
szakiskolákba való felvételre  kibocsátott pályázati 
hirdetmény alapján a görgényszentimrei szakisko-
lához két 150 —150 frtos  ösztöndíjra ez alkalom-
ból szintén pályázat hirdettetni liatároztatott s az 
ez iránti kérések beadására folyó  évi julius hó 
31-ik napja tüzetett ki. 

A gazdasági egylet által a földmives  felső 
népiskola telkére épiteni tervezett bika-istálló 
ügyében hozott másodfokú  alispáni határozat ellen 
beadott felebbezést  a közigazgatási bizottság el-
vetette. 

A ditró-ótopliczai vonalon postai összekötte-
tés létesítése határozatilag kimondatott. 

Ezek s más jelentéktelen ügyek elintézése 
után a gyűlés 12 órakor, délben véget ért. 

gyobb leánykáknál dr. F e j é r Antal, a kisebbek 
nél dr. M o l n á r Károly elnökölt. 

Az eredmény a leány iskolákban is megfelelt 
a kívánalmaknak, sőt némely tárgyakból igazán 
fényesnek  mondható. 

Ugy a fiuknál,  mint a leányoknál hallott ér-
telmes és ügyes feleletek,  a kellő jártasság s az 
alapos tudás azon meggyőződést keltették a hall-
gatóságban, hogy a tanitók és tanítónők teljes oda-
adással, hivatottsággal teljesitik kötelességüket s 
a rájuk bízottaknak minden irányban igyekeznek 
megfelelni. 

Nem lennénk méltányosak, ha nyilvánosan is 
el nem ismernök, hogy a szép sikerben része van a 
buzgó iskolaszéknek és dr. F e j é r Antal isk. széki 
elnöknek is, kik folyton  éber figyelemmel  viseltet-
nek a : iskola iránt s annak ügyét igazán szivükön 
hordozták. 

A leány osztályok vizsgája alatt ki voltak 
állítva a növendékek kézi munkái. A kiállítás gaz-
dagsága, a kézi munkák szépsége, az azokon meg-
nyilatkozó csin és izlés arról tesznek tanúságot, 
hogy a tanítónők ezen igen fontos  tárgy tanítása 
körül szorgalommal és buzgón jártak el. 

Elismeréssel kell még szótanunk a nagyobb 
leányok szép és precziz önhangzatos énekéről is. 

Mielőtt tudósításunkat berekesztenök, még 
egy körülményről kell megemlékeznünk, mely az 
érdemsorozatok felolvasása  alkalmával ragadta 
meg figyelmünket  s a hallgatóság soraiban — hogy 
erősebb kifejezést  ne használjak — meglepetést kel-
tett. Ez az, hogy egy 6 éves kis leánynak a ma-
gaviseletből törvényszerű osztályzat adatott. Ezt 
egyáltalában nem látjuk helyénvalónak, mert semmi-
kép sem tudjuk elképzelni, hogy egy 6 éves leány-
gyermek öntudatosan oly hibát vagy mulasztást 
tudna elkövetni, melyért magaviseletét az osztá-
lyozás ezen utolsó fokozatával  kellene megbélye-
gezni. Jövőre nézve több ovatosságot ajánlunk. A 
m,igaviselet osztályozásánál még nagyobb gyerme-
kekkel szemben is kiváló körültekintéssel kell el-
járni, mert a mértek feletti  szigor a magaviselet 
megállapításánál többet árt, mint használ. 

A gazdasági iskolában. 
A csikmegyei államilag segélyezett gazdaság i 

irányú felső  népiskolában az évzáró vizsgák f.  hó 
10-án tartattak meg a kir. tanfelügyelő  jelenlé_ 
tébeu. 

Délelőtt 8 órától 12-ig történt az első és 
második, délután 2-től 5-ig a harmadik osztály 
vizsgája. Az eredmény miudeuik, de különösen a 
harmadik osztály vizsgájánál teljesen megfelelt  a 
kívánalmaknak. Általában óhajtandó és kívánatos 
volna, hogy ezeket a vizsgákat is nagyobb szám-
ban látogassák, különösen a szülök, kiknek gyer-
mekeik elöhaladásáról személyesen is meggyőződni 
első és fő  kötelességük lenne. 

*) Tárgyhalmaz miatt kédett. Szerk. 

T A M Ű G Y . 
Évzáró vizsgák. 

Az 1893—94. tanév vége felé  közeleg; az 
iskolák egymásután számolnak be a nyilvános vizs-
gálatok alkalmával a lefolyt  tanévben elért ered 
ményről. Városunk iskolái közül kettőben a mult 
hét folytán  tartattak meg a zárvizsgák, melyeknek 
lefolyásáról  a következőkben tudósítunk: 

Az elemi iskolában. 
A helybeli elemi iskolában a vizsgák folyó 

hó 15-én tartattak meg a kir. tanfelügyelő,  az 
iskolaszék kiküldöttei és nagy számú közönség je-
lenlétében. 

Délelőtt 7 órától 12-ig volt a harmadik, ne-
gyedik és ötödik fiu  osztály (tanító V e r e s s La-
jos) vizsgája, s ugyancsak délelőtt 8 órától 11-ig 
egy másik tanteremben ez első és második fiu 
osztály (tanító K i s s Antal) vizsgája. Az elsőt 
K o v á c s Antal isk. széki gondnok, a másikat 
dr. F e j é r Antal isk. széki elnök, később pedig 
a kir. tanfelügyelő  vezette. 

Az elért eredmény mindkét iskolában ugy 
az iskolaszéki megbízottakat, mint a megjelent 
szülőket teljesen kielégítette. 

Délntán 2 órától 6-ig volt a harmadik, negye-
dik és ötödik leány osztály (tanítónő L a k a t o s 
Mibályné), s ugyan abban az időben egy másik 
tanteremben az első és második leány osztály 
(tanítónő T u r c s á n y i Katalin) vizsgája. A na-

L E T E L E X K K . 
A gyergyószentmiklósi dalegylet és az E. M. K. E. 

daloskönyvek. 
A nélkül, hogy legtávolabbról is kétségbe 

vonnánk az E. M. K. E. évi jelentésében a 
gyergyószentmiklósi dalegyesiiletre vonatkozó-
lag mondottakat, az ügy kitisztázásának czéljából 
minden további megjegyzés nélkül adjak a kö-
vetkező levelet: 

Tekintetes Szerkesztő Ur! 
A „Csiki Lapok" 24. számának „Az Emke 

mult éve" czimü czikkében nagy meglepetéssel 
olvastam, hogy a „Gyergyószentmiklósi Dal-
egylet" 16 frt  értékű daloskönyvvel lett általa 
segélyezve. 

Szíveskedjék a tek. Szerkesztő ur erre vo-
natkozó jelen soraimnak breses lapjában tért 
engedni, hogy ez által az „EmkeJ vegye tudo-
másul, miszerint a dalegylet ama segélynek 
birtokába nem jutott; tehát kinek a czimére 
küldötte ? 

Igaz ugyan, hogy Ferenczi Károly plébá-
nos ur a mult évben Ígérte a dalegyletnek, hogy 
az „Emke" pártolását kieszközli s első izben is 
hangjegyeket fog  számára kérni ; de daczára 
ígérete teljesítésének, az eredmény elmaradt. 

Hogy az „Emke" valótlanságot nem állit 
és a daloskönyveket elküldte; az szent meg-
győződésem és épen igy meg van győződve 
arról a dalegylet is; de ezen meggyőződés 
nem helyettesíti a daloskönyveket, melyek ki 



i . C S I K I L A P O K . . szám. 

tudja, kinek lettek tévesen czimezve ? s az ille-
téktelen birtokos miként őrzi a potyát és hall-
gat vele, holott tan azt is tudja, miszerint a 
„Gyergyószentmiklósi Dalegylet" alapszabályai-
nak 23. §-a szerint az egylet tulajdonát képező 
ének-darabok, zene- s dalos könyvek felügye-
lője, „Leltár" melletti gondozója a karnagy; 
tehát — mint ilyen — én vagyok s igy erkölcsi 
kötelessége lelt volna azt nekem haladék nélkül 
átadni. 

Ismétlem: szent meggyőződésünk, hogy 
az „Emke" állítása t é n y és már most remél-
jük, hogy a zavarosban halászó potya vitéz lei-
fedeztetik  s a daloskönyvek napfényre  kerülnek; 
és ha az „Emke" bennünket is az ő általa létre 
hozott dalegylctek sorába számit, legalább tény-
leg is elismerve leszünk az által, hogy a dalos-
könyveket birtokunkba kapjuk; azon kivül 
úgyis soha egy csipetnyi támogatását az „Emké"-
nek nem tapasztaltuk. 

Gycrgyó-Szentmiklós, 1894. junius 15. 
Tisztelettel : 

Kritsa  Péter. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Törvényhatósági közgyűlés. Csikvármegye 

törvényhatósági bizottsága ez évi rendes tavaszi 
közgyűlését f.  hó 25-én d. e. 10 órakor kezdődő-
leg tartja meg. A gyűlésen miként a kiadott tárgy-
sorozatból látható, több, a vármegyére nézve igen 
fontos  flgy  fog  elintéztetni, melyek közül a gyer-
gyóiakat igen közelről érdekli, Ditró község vá 
lasztói jogosultságának felfüggesztése  és a gyer-
gyószentmiklósi leányiskola segélyezési ügye. Ite-
m élj ük azonban, hogy ezen ügyek is a közérdek 
kívánalmainak megfelelően  fognak  elintéztetni. 

— Uj járásorvos. Vármegyénk főispánja  f. 
hó 14-én dr. F i l e p Sándor csikszentdomokosi 
körorvost a Csik-Szereda székli !ylyd rendszere-
sítve levő felcsiki  járásorvosi állásra kinevezte. Az 
uj járásorvos a hivatali esküt f.  hó 18-án letette 
és legközelebb elfoglalja  uj állását. Gratulálunk! 

— Halálozások. Id. L e i c h t Jánosné, szül. 
Blum Juliánná, Leicht János helbeli tekintélyes 
kereskedőnek neje f.  hó 13-án, déli 12 órakor el-
halálozott. A gyászesetröl a család a következő 
jelentést adta ki: 

.Alulírottal; ngy a maguk, mint számos közüli 
és távoli rokonok nevében fájdalomtól  megtört szív-
vel jelentik, hogy a feledhetetlen  jó házastárs, anya, 
anyós, testvér, nagyanya, dédun.u:, sógornő és ro-
kon : id. Leicht Jánosné sziil. liinm .Inliánna «2-ik 
évében f.  hó I:i-nn déli 12 órakor, 3 heti kinos 
szenvedés után az L'rban megszűnt élni. A megbol-
dogultnak liiilt tetemei f.  hó Ki-én d. u. 4 órakor 
fognak  az ev. ref.  szertartás szerint a csíkszeredai 
köztemetőben örök nyugalomra helyeztetni. Kéke 
drága liumvaira! Csik-Szereda, I H'.U. junius hó l;i-án. 
Id. Leicht János Baptist, mint férje.  Leicht .Inliánna 
férj.  Komfeld  Kélixiié, if.  Leicht .lános, Leicht Ká-
roly, Leicht Kmimi férj.  (iái Józsefné,  mint gyer-
mekei. Ifj.  Leicht .lánosné szül. Thullner Vilma, mint 
menye. Komfeld  Félix, (iái József,  mint vejei. I>r. 
Csiky József,  mint uuokiivö. LSIuiii Katalin férj.  Ko-
thenbiicher Mihály, mint sógora. I>r. Csiky Józsefné 
szül. Komfeld  Ottilíu, Komfeld  Juliska, Leicht Vilma, 
legifj.  Leicht János, Leicht Sarolta, Leicht Krím, 
Leicht Jóska, (iái Irma, ifj.  (iái Jóska, mint unokái. 
Csiky Károly, mint dédunoka." 

A derék nő, gondos édes anya, szerető nagy 
anya s övéi iránt meleg szívvel érző anyós elha-
lálozása a legszélesebb' körben mély részvétet kel-
tett. Koporsójára koszorúkat helyeztek : id. Leicht 
János a következő felirattal:  „Drága jó nöinnek" 
— A bánatos férj.  Romfeld  Félix, Gál József,  dr. 
Csíki József,  ifj.  Leicht János, Leicht Károly min-
denik koszorún a következő felirattal  : „Szeretett 
jó anyánknak — Bánatos gyermekei." A csíksze-
redai kereskedők köre: „Leicht Jánosnénak — A 
esikszeredai kereskedői kör." — A megboldogult 
földi  maradványainak a végtisztességet folyó  hó 
25-én, délután négy órakor adták meg. A teme-
tési szertartást B i t a y B é l a református  kör-
lelkész végezte. Megható és mély benyomást keltő 
gyászbeszéd és könyörgés után a kiszenvedett te-
temeket megáldotta, mire a diszes koporsót fel-
helyezték a gyászkocsira s a gyászoló közönség, 
melynek soraiban városunk intelligencziája, a hon-
véd tisztikar, a kereskedői kör, a helybeli ipar-
testület ás a város polgársága nagy számban kép-
viselve volt, az összes harangok zúgása között 
megindult a véghibenő hely, a helybeli köztemető 
felé.  Itt a körlelkész rövid beszéd után még egy-
szer megáldotta a koporsót, mire ráborult a sír-
hant a kiszenvedett tetemre. A drága halott nyu-
godjék békében, a hátramaradottak sajgó fájdal-
mát pedig enyhítse a jó Isten minden sebre irt 
bozó kegyelmessége és azon óriási részvét, mely 

az ismerősök, jó barátok részéről oly impozáns 
módon nyilvánult. — B a U s Ari hur, B á l á s 
István vármegyei hivatalnok G és léi éves fiacs1 

kája f.  hó 14-én este, fél  11 órakor meghalt. A( 
kedves kis halottat tanulótársainak, a helybeli 
elemi iskola növendékeinek jelenlétében f.  hó 16-án' 
délután helyezték örök nyugalomra, a helybeli | 
köztemetőben. Pihenjen csendesen! — G y á r f á s 
László helyi kir. trvszéki elnököt és családját sú-
lyos csapás érte, anyósa kisjolsvai Szabó Jánosné 
f.  hó 11-én Maros-Vásárhelyen elhalálozott. Az el-
hunyt haláláról a család az alábbi gyászjelentést 
adta ki: „Kisjolsvai Szabó János, nyugalmazott 
honvéd ezredes; gyermekei: Eszter, Zoltán in. 
kir. honvédbuszár százados és neje tagányi Ta-
gányi Hajnalka; Zsuzsa, férjezett  léczfalvi  Gyárfás 
Lászióné és gyermekük ; valamint az elhaltnak 
testvérei: özv. csikszentdomokosi Sándor Lászlóné 
született csikszentdomokosi Sándor Róza és gyer-
mekei ; csikszentdomokosi Sándor László cs. és kir, 
kamarás, Marostordamegye alispánja; továbbá a 
néhainak sógornője Zrumeczki Ferenczné született 
kisjolsvai Szabó Magdaléna és gyermeke; sógora 
léczfalvi  id. Gyárfás  Lajos és gyermekei mély fáj-
dalommal tudatják, hogy a forrón  szeretett és 
felejthetetlen  hitvestárs, anya, anyós, nagyanya, 
testvér, sógornő, nagynéne és jó rokon: Kis 
jolsvai S z a b ó J á n o s n é született csikszent-
domokosi S á n d o r A n n a életének 72-ik, boldog 
házásságának 33-ik évében, hosszas szenvedés 
után f.  hó 11-én este fél  10 órakor végelgyengü 
lésben elhunyt. Földi maradványai f.  hó 14-én 
d. e. 9 órakor a főtéren  levő saját házában tar-
tandó gyászszertartás után, kívánságához képest, 
a kebelei családi sírkertbe fognak  helyeztetni. Hal-
hatatlan lelkéért az engesztelő szentmiseáldozat 
f.  hó 16-án d. e. 10 órakor a róm. katholikusok 
főtéri  templomában fog  a mindenség Urának be-
mutattatni. Béke honoljon sirhantja felett! 

— Székely tanonezok a márványipari pályán. 
Lukács Béla kereskedelmi miniszter közelebbről 
arról értesítette vármegyénk főispánját,  hogy az 
oraviczai márványbányákban 8 csikmegyei székely 
fiúnak  a fehér  és szürke márványfaragászatbau 
leendő ingyenes kiképeztetését biztosította. A ta 
noneznak ép, egészséges, jól fejlett  erős testa lka 
lunak, 15 évet betöltöttnek, 19 évnél fiatalabbnak, 
az írás, olvasás, számolás és rajzolás elemeiben 
jártasnak kell lenni. A tanonezok teljes ellátásban, 
betegség esetén gyógykezelésben részésittetnek. Ez 
uton is felhívjuk  a közönség figyelmét  ezen nemes 
intézményre s felkérjük  különösen a márványtele-
pekben bővelkedő gyergyói olvasóinkat, hogy az 
alkalmasnak látszó ifjakat  ez»n kínálkozó szép al-
kalom megragadására buzdítani igyekezzenek. A 
pályázati kérések e hó 25-ig adandók be. 

— Érettségi vizsga. A csiksomlyói róm. 
kath. főgimnáziumban  az érettségi vizsga a mult 
hét első napjain tartatott meg K un cz József 
tankerületi főigazgató  és Pa ál István püspöki 
biztos jelenlétében. Vizsgára állott 12 ií|u, érett-
nek nyilváníttatott U, egy-egy tárgyból 3 hóra 
visszavettetett 3. 

— Izgató oláh. Eléggé illusztrálja a félre-
vezetett oláhok gondolkozását az az eset, melyet 
ezen a helyen elmondunk. A gyergyószentmiklósi 
országos vásárra egy inarostordamegyei oláh sze-
keres vásárosokat hozott. Külseje után a luvaros 
atyafiról  azt hitte volna az ember, hogy se gon-
dolata, se érzése a lovain tul nem száll. Azonban 
az ellenkezőről nyújtott bizonyságot. Megérkezte 
után csakhamar a vásáros emberek közé menvén, 
beszédbe elegyedett velők s kikelt arczczal, he-
ves taglejtéssel 9 izgatott lármás hangún az oláh 
dolgokkai traktálta a köréje csoportosult hallga-
tókat. Dühösen szidta a magyar uralkodást, mely 
a szegény oláhságot kinozza s mindenéből kifosztja. 
De semmi! — mondá — inajd behívják az oláhok 
a muszka «zárt, a ki elkergeti a magyarokat, ren-
det csinál s felállítja  Oláhországot, a szegény olá-
hoknak ad földet,  s lehet majd újból pálinkát tözni, 
dohányt termeszteui. Bár jőne mihamarább az a 
jó czár! = sóhajtott fel  az atyafi,  mi közben va-
lami erős kéz fogását  érezte a gallérján s megle-
petve látta, hogy a felséges  czár helyett két csend-
őr állott mellette, kik az atyafit  a járásbírósághoz 
kisérték, hol megmondta, hogy őt Király Jánosnak 
hívják, az apja magyar volt, 48-ban megölték az 
oláhok s ö közéjök keveredvén, eloláhosodott s a 
miket beszélt, azt a falujában  hallotta az uri olá-
hoktól. Náluk minden oláh ember most a közeli 
nagy oláh háborúról beszél, melyet a czár segít-
ségével fognak  viselni a magyarok ellen. Érdekes 
megjegyezni, hogy a bekisirés megtörténte után a 
vaslábi pópa rögtön a bírósághoz ment, hogy vé-
delmébe vegye a bűnöst, de innen erélyesen el-
utasittatott. Az izgató atyafi  ellen pedig megindí-
tották a vizsgálatot. 

— A gazdák és termelök figyelmébe  A hely-
ben állomásozó honvéd zászlóalj (24. honvéd 
gyalogezred, 4. zász.) részére 1894. szeptember 
l tői 1895. augusztus végéig terjedő időre szük-
séges s z é n a , a l o m és á g y s z a l m a , vala-
mint t ű z i f a  biztosítása czéljából a tárgyalás 
1894. julius hó 13-ik napján a zászlóalj irodá-
ban fog  megtartatni. Szükséges : 112 m. mázsa 

széna, 44 m. m. alom, 66 m. m. ágyszalma, 
I6s köbméter kemény tűzifa.  A széna és alom 
szalma felvétel  fél  vagy egész hóra. Az ágy-
szalma 4 havonként, a tűzifa  havonként előre 
eszközöltetik, egyéb a biztosításra vonatkozó 
részletes hirdetmények, úgyszintén a szállítási 
feltételek  a kezelő tiszti irodában, valamint 
közigazgatási hatóságoknál betekinthetók s a 
szállítási feltételek  füzete  darabonként 6 kr ár-
megtéritése mellett korlátlan mennyiségben a 
fenti  kerületi parancsnokságnál megszerezhetők. 

Szerkesztői üzenet. 
K. L. tanár urnák Csik-Somlyó. A jón rali 

törekvést, bármilyen alakban ii nyilvánuljon, mindig méltá-
nyolni szoktuk a ezen általános elv alól nem teszünk kivételt 
a jelen e9e(ben sem. Szépnek és dicséretesnek tartjak, bogy 
Péter Antal II. oszt. tanuló nem csak a gyűjtésben buzgól-
kodik, hanem még a lantot is megpengeti, hogf  társait a 
hazatias czél iránt fellelkesítse.  Verseket általában nem igen 
szoktunk közölni; ettől azonban eltekintünk g méltányolva u 
aliban nyilvánuló nemes intencziót adjuk a fiatul  poéta versét 
teljes szövegében: 

Adakozzunk ! 
Ma>léfalván  alul 

Az országuc mellett, 
Megpillantunk hamar 
Két régi keresztet. 

llej, a székely népnek 
Nevezetes egy hely, 
Díszíti is immár 
Kgy nagyobb emlékkel. 

Mert itt a székelynek 
Ősi szabadsága 
Hullott vala sirba 
Hétszázhatvan*) tájba'. 

Tanulók! segiUiik 
Mi is ez emléket, 
Kgy néhány krajezárral 
Nem szegényedünk meg. 

Ha nem is nagy Összeg 
A melyet mi adunk, 
I >o azért mégis mi 
Hozzá járulhatunk. 

A mikor készen lesz 
A/. a beesés emlék, 
Mrly.'-rt fáradozni, 
Csak moit kezdénknom rég. 

Klinowlliatjuk szivünk 
Megnyugtatására, 
Hogy abból egy kis rész 
Áldozatunk ára. 

Péter Antal, 
fyniu.  II. oszt. tAM. 

*) 1764. 

K Ö Z G I Z D i í l Á e és I P A B , 
Cs. kir. azab. Adriai biztosító-társulat. Május hó 

23-án tarlatolt ni "„' ezen társulat rendes kozgylllése, melyben 
az 55-ik üzlet.'-vív (i.v.i:i) vonatkozó üzleti jelentéi és zár-
számadások lio:oi-j<M/ti'lti'k. Ezekben a következő jelentéke-
nyebb adatok foglaltatnak:  Életosztóly : Az említett évben 
elfogadott  biztosítást 12 4S3,,.l!lO fit  tőke és 34,KI I frt  év-
járadék összegre rúgnak A biztosítási állomány 189.'). év 
végevéi kerek 72 millió forint  és 187,260 frt  évjáradékot tett. 
Ilalál és életeset biztosítások után 1.250,283 fit  48 kr fizet-
tetett ki. Kzenkiviil fiiggő  károk részére 267,025 frt  helyez-
tetett tartalékba. A díjtartalék 1.37:1,043 frt  38 krral szapo-
rodott ás tesz 15 8 millió forintot.  Az elemi biztosítási ágak-
ban (tüz és szállítmány) a díjbevétel 6.B40.806 frtot  tett A 
visszbiztosítások 3 206,489 fi  tba kerültek és károkért a viasz-
biztosilék részletének levonása ntán 2.305,883 frt  62 kr 
fizettetett  ki. A kártartalék 476,803 frtot,  a díjtartalék 
1.809,785 és a többi évi biztos itások tárczája 23.065,11117 frtot 
tesz. A kamatlábnak ujahbi csökkenésére való tekintettel az 
életbiztosítás külön nyereség-tartaléka erősbitélére ismét 
100,000 frt  tordittatott. Ezen összeg levonása és leírások 
keresztülvitele után 333,258 frt  70 kr felesleg  marad. Oszta-
lékul részvényenkint 62 frt  (2 frttal  több mint az előző évben) 
fizettetett  ki. A dij- és nyereség-tartalékok meghaladják a ÍM 
millió forintot  és következő tételekből állannk: Az életbiztosítás 
díjtartaléka: 14.635.Ü95 frt.  A tüz- és szállítmány biztosítás 
tartaléka: 1.809,785 frt.  Tartalék értékpapírok árfolvam  inga-
dozására 327,287 frt.  Disponibilis tartalék: 500,000 frt.  Az 
életbiztosítás kiilön nyereség tartaléka 600,000 frt  és az álta-
lános nyereség-alapok 1.214,963 frt. 

Kossuth Ferencz jön haza. A Tarnéczy tüzoltó-
izer- és gépgyár r. t. érdeme, bogy ezt lehetővé tette. U. i. 
ezen társaság szcvzíídelettc őt gyárának fő  vezetésére; miál-
tal nemcsak, bogy magának csinált megfelelő  hasznot, de 
egyúttal a nemzetet is lekötelezte: mert igy hazánk boldo-
gult nagy fiának  idősebb fia,  ki eddig külföldön  volt kényte-
len élni, most hazájában talált enrópaílag elismert technikai 
tehetségének megfelelő  foglalkozást,  és igy jflvőben  tehetségét 
szeretett hazájának szentelheti, és oiuukájának eredményével 
gazdagíthatja azt. 

Hogy pedig Kossuth műszaki tehetségeit kellően kifejt-
hesse, elhatározta a társaság, hogy gyárában a mezőgazdasági 
gépgyártást |i« meghonosítja, mi által érdemeit még fokozni 
fogja,  mert ez által hazánkból ki fog  szorulni az a sok kül-
földi  és selejtes gyártmány, melylyel gazdáinknak nagy kárára 
elözönlötték az országot és számtalan fnlóíigvnökeik  által sok. 
károsításoknak tették ki a magyar gazdát Most legalább lesz 
egy hely, hol teljes megnyugvással f.ig  vásárolhatni a magyar 
gazda jó és aránylag olcsó gépeket. 

£ czélból 1,500.000 frtnyi  nj részvényt fog  kibocsájtani. 
a társaság, és hogy abban minden szegényebb birtokos is részt 
vehessen, tehát az elérendő haszonban is o iztozhasson, a részvé-
nyeket 100 frtban  állapították meg. Az erre vonatko<ó felhí-
vást mai számunkliau hozzuk. A ki ezen vállalatot előmoz-
dítani és biztos elérendő eredményeiben részesülni akar, 
siessen az aláiráasal, mert minden bizonynyal nagyon tul 
lesznek jegyezve a részvények. 
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Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részvénytársaság 
ujonunn kibocsájtott részvényeire . 

A Tarnóczy tilzoltóazer- és gépgyár-részvénytársaság, mely 1891. év óta áll fenn  és eddigelé 500,000 frt  alaptőkéje 
után az álapszabályszerű leírások >s tartalékalapjának megfelelő  dotatiója mellett részvényeseinek 
évenkint 6 frt  osztalékot fizetett,  a mi 6% kamatozásnak felel  meg, 1894. évi junius hó 17-ik napján tartott 
kOzgyUlésen elhatározta, hogy jövőre tűzi fecskendők,  tiízoltószerek, sárgaréz-, réz-, aczéláruk gyártásán, tovább viz-, gáz-, 
és villamvezetékek berendezésén és szakmájába tartozó melléküzletek folytatásán  kiviil gazdasági, valamint szerszám- és 
munkagépekneknagybani gyártását a vállalat munkakörébe felveendi  ésgyáritelepón egy nagy vasöntödét is állit íel. 

E czélból az alaptőkének két millió forintra  való felemelése  közgyiilésileg elhatároztatván, az újonnan kibocsájtandó 
16,000 darab 100 forint  névértékű bemutatóra szóló részvényekre nézve ezennel nyilvános aláirás hirdettetik kö-
vetkező feltételek  mellett: 

1. AW100 frt  névértékű bemutatóra szóló részvények kibocsájtási ára részvényenkint 110 frtban  határoztalik meg, 
melyből részvényenkint 10 frt  tartalékalapra fordittatik. 

2. A részvények aláírása alkalmával, vagy legkésőbb f.  c. junius hó 2fi-ig  bezárólag a Budapest VIII. IX. X. 
ker. takarékpénztár részvénytársaságánál Budapesten vagy ezen intézet által meghatározandó fizetési  helyeken 
részvényenkint 30 frt  fizetendő. 

3. A további befizetések  Ugyancsak a Budapest VIII. IX. X. ker. takarékpénztár részvénytársaságánál 
következőleg eszközlendők : 

a) 1894. augusztus 1-én részvényenkint 30 frt, 
b) 1894. szeptember 1-én „ 25 „ 
c) 1894. október 1-én B 2f>  „ 

A befizetésekről  ideiglenes téritvények szolgáltatnak ki, melyek az utolsó részletfizetés  alkalmával társasági részvé-
nyekkel fognak  kicseréltetni. 

4. A régi részvényesek minden egyes részvény után ugyancsak 110 frt  kibocsájtási árban és a fenti  feltételek 
mellett egy-egy ujabbi részvényre tarthatnak igényt, de kötelesek e részbeni elővételi jogukat 1804. évi junius hó 21-ig 
bezárólag gyakorolni és e czélból részvényeiket a folyó  szelvényekkel együtt lebélyegzés végett a Budapest VIII. IX. X. 
ker. takarékpénztárnál a fenti  határnapig bemutatni, mert ellenesetben c részheli joguktól elesnek és a fennmaradó  részvények 
az uj aláíróknak adatnak ki. Az uj részvényesek az 1894-ik évi osztalékban a régi részvényesekkel 
egyenlően részesednek. 

5. A részvényaláirás zártbatáridejéül 1894. évi junius hó 26-ik napja tűzetik ki. 
6. Túljegyzés esetén az igazgatóság fenntartja  magának a jogot a feles  aláírások tetszés szerinti leszállítására. 
Ezen feltételek  értelmében kibocsájtott részvényekre 1894. évi junius hó 19., 20., ?A„ 22., 23., 24., 25„ 

és 26-án jegyezni és egyúttal a befizetéseket  teljesiteni lehet Budapesten, a Budapest VIII. IX. X. 
ker. takarékpénztár részvénytársaságnál, Budapesten, Üllői-ut 2. sz, a csíkszeredai pénzintézetek utján. 

Kelt Budapesten, 1894. junius hóban. 

A Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részvénytársaság: 
Dr. Rosenberg Gyula s. k. Kossuth Ferencz s. k. 

ügyvéd, mint jegyző. elnök. 

m i m. w biztosító ú t i d d . (riüiie m i ii n i ) 
(Alakult 1838-ban.) 

\ a g y o n k i m u t n t á s . 
Életbiztosítási osztály. ( A ) M É R L E G - S Z Á M L A . 1893 december 31-én. ® ( B ) M É R L E G - S Z Á M L A . 1893. dec. 31-én. ( A z életbiztosítást osztály kivételével.) 
VAGYON. 
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VAGYON. 
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Frlgyessl Adolf 
vc/éihlkár. 

A cs. kir. szab. Adriai biztositó-társulat magyarországi osztálya: 

B u d a p e s t , I V . , Váci-utca S. szám, a t á r s u l a t h á z b a n . 
Frigycsai M., tiil>:ir. Lloh o iberger I., z. riiikár. Báró Fodmanlozky Frigyes, intéz.;. 

Ráasletea zárszámadási jelentések és kimutatások az alanti kerületi ügynökségnél kaphatók, a hol bármily felvilágosítások  is a leg-
nagyobb készséggel adatnak és élet-, tüz- é s szállitmánybiztositások az Adriai biztosító társulat; jégbiztos í tások 
a Déli jég- és Viszontbiztosító társaság; és baleset elleni biztositások a Nemzetközi baleset ellen biztositó 

részvénytársaság szániára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  cl. 

A kerületi ügynökség Csik-Szeredán É l t h e s J a k a b n á l . 
Nyomatott. Csik-Szeredában 1894. a laptolajdouos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részvénytársaság 
ujonnnn kibocsájtott részvényeire . 

A Tarnóczy ttizoltószer- és gépgyár-részvénytársaság, mely 1891. év óta áll fenn  és eddigelé 500,000 frt  alaptőkéje 
után az alapszabályszerú leirásokés tartalékalapjának megfelelő  dotatiója mellett részvényeseinek 
évenkint 6 frt  osztalékot fizetett,  a mi 6% kamatozásnak felel  meg, 1894. évi junius hó 17-ik napján tartott 
közgyűlésen elhatározta, hogy jövőre tűzi fecskendők,  tiizoltószerek, sárgaréz-, réz-, aczéláruk gyártásán, tovább viz-, gáz-, 
és villamvezetékek berendezésén és szakmájába tartozó melléküzletek folytatásán  kívül gazdasági, valamint szerszám- és 
munkagépekneknagybani gyártását a vállalat munkakörébe felveendi  ésgyáritelcpén egy nagy vasöntödét is állit fel. 

E czélból az alaptőkének két millió forintra  való felemelése  küzgyiilésileg elhatároztatván, az újonnan kibocsájtandó 
16,000 darab 100 forint  névértékű bemutatóra szóló részvényekre nézve ezennel nyilvános aláirás hirdettetik kö-
vetkező feltételek  mellett : 

1. AklOO frt  névértékű bemutatóra szóló részvények kíboenájtáai ára részvényenkint 110 frtban  határoztatik meg, 
melyből részvényenkint 10 frt  tartalékalapra fordittatik. 

2. A részvények aláirása alkalmával, vagy legkésőbb f.  é. junius hó 2f!-ig  bezárólag a Budapest VIII- IX. X. 
ker. takarékpénztár részvénytársaságánál Budapesten vagy ezen intézet által meghatározandó fizetési  helyeken 
részvényenkint 30 frt  fizetendő. 

3. A további befizetések  Ugyancsak a Budapest VIII. IX. X. ker. takarékpénztár részvénytársaságánál 
következőleg eszközlendők : 

u) 1894. augusztus 1-én részvényenkint 30 frt, 
b) 1894. szeptember 1-én „ 25 „ 
c) 1894. október 1-én „ 25 „ 

A befizetésekről  ideiglenes téritvények szolgáltatnak ki, melyek az utolsó részletfizetés  alkalmával társasági részvé-
nyekkel fognak  kicseréltetni. 

4. A régi részvényesek minden egyes részvény után ugyancsak 110 frt  kiboe.-újtási árban és a fenti  feltételek 
mellett egy-egy ujabbi részvényre tarthatnak igényt, de kötelesek e részbeni elővételi jogukat 1804. évi junius hó 21-ig 
bezárólag gyakorolni és e czélból részvényeiket a folyó  szelvényekkel együtt lebélyegzés végett a Hudapest VIII. IX. X. 
ker. takarékpénztárnál a fenti  határnapig bemutatni, mert ellenesctben c részbeli joguktól elesnek és a fennmaradó  részvények 
az uj aláíróknak adatnak ki. Az uj részvényesek az 1894-ik évi osztalékban a régi részvényesekkel 
egyenlően részesednek. 

5. A részvényaláirás zárthatáridejéül 1894. évi junius hó 26-ik napja tűzetik ki. 
6. Túljegyzés esetén az igazgatóság fenntartja  magának a jogot a feles  aláírások tetszés szerinti leszállítására. 

Ezen feltételek  értelmében kibocsájtott részvényekre 1894. évi junius hó 19., 23., 9A„ 22., 23., 24., 25„ 
és 26-án jegyezni és egyúttal a befizetéseket  teljesíteni lehet Budapesten, a Budapest VIII. IX. X. 
ker. takarékpénztár részvénytársaságnál, Budapesten, Üllői-ut 2. sz, a csíkszeredai pénzintézetek utján. 

Kelt Budapesten, 1894. junius hóban. 

A Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részvénytársaság: 
Dr. Rosenberg Gyula s. k. Kossuth Ferencz s. k. 

ügyvéd, miut jegyző. elnük. 

W í m. MÂI BIZTOSÍTÓ Ú T T E U [HIDNIOE H H Dl SIC1TÍ) 
(Alakult 1838-ban.) 

V a < y o i t k i m i i t a 1 á s . 
Életbiztosítási ositály. ( A ) M É R L E G - S Z Á M L A . 1893. december 31-én. * * ( B ) M É R L E G - S Z Á M L A . 1893. dec. 31-én. ( A z életbiztosítási osztály kivételével.) 

VAGYON. 
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As Igazgatóság: Glanstátteni Dr Alber A, Morpargo Márk, IJenmann Henrit. Itallt Pil, Rolnolt C., Salem H. 
Számvizsgálók: Aíendiüi C yjrgy, Pojal A tnrti Emil, Parist József. 

Frigyessl Adolf 
vezérül kár. 

A cs. kir. szab. Adriai biztositó-társulat magyarországi osztálya : 

B u d a p e s t , I V . , V á c i - u t c a S - s z á m , a t á r s u l a t h á z á b a n . 
Báró Podmanlozky Frigyes, mtózrí. Frigyessi Kt., litkiir. Uoh e iberger I., \ rz.' i-i iikar. 

Részletes zárszámadási jelentések és kimutatások az alanti kerületi ügynökségnél kaphatók, a hol bármily felvilágosítások  îs a leg. 
nagyobb készséggel adatnak és élet-, tűz- és szállitmánybiztositások az Adriai biztositó társulat; jégbiztosítások 
a Déli jég* és Viszontbiztosító társaság; és baleset elleni biztositások a Nemzetközi baleset ellen biztositó 

részvénytársaság számára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  cl. 

A kerületi ügynökség Csik-Szeredán É l t h e s J a k a b n á l . 
Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdouos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




