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X e m fé lünk . 
Nem hivatásunk az országos politiká-

val foglalkozni.  Politizálnunk álcában nem 
is szabad, dc az, nincs és nem is lclict ne-
künk megtiltva, hogy az eseményeket idő-
ről-időre ne közöljük olvusóinkkal, sőt ezt 
tenni kötelességünkben is áll, ha mindjárt 
ezen események politikai természetűek len-
nének is. 

Es mégis mi történt veliink a legköze-
lebbi napokban V Egy olyan dolog, mi nem 
igen szokott más lapoknak életében előfor-
dulni. Az tudniillik, hogy a szabadelvű párt 
hivatalos tagjaihoz legközelebb álló egyik 
különben általunk nagyon tisztelt uraság 
által következőleg lettilnk megfenyegetve: 
„Figyelmeztetem a szerkesztő urat, hogy 
jövőre ne közöljék az t l̂enzéki választók 
jnor'ojilniait az eddigihez hasonló terjedelem-
ben, inert különben a kir. Főügyészséggel 
gyűl meg a bajuk" Î 

Mit jelent ez a figyelmeztetés  ? Sok kü-
lönböző dolgot. 

Egyike ezeknek az, hogy a szives 
figyelmeztető  urnák nem tetszik, ha az el-
lenzéki választók mozgalmairól bővebb tu-
dósításokat közliiik, ellenben az igenis inyére 
volna a figyelmeztetőnek,  ha a kormány-
párti mozgalmakról bármilyen hosszú tudó-
sításokat is adnánk. 

Másik jelentősége ezen figyelmeztetés-
nek az, hogy felteire  rólunk a figyelmeztető 
mikép mi nagyon könnyen niegijeszthetők 
vagyunk s talán rögtön beadjuk a dere-
kunkat és a választási mozgalmak leírásával 
menteit felhagyunk. 

Harmadik jelentősége ezen figyelmezte-
tésnek az, hogy feltételezte  a figyelmeztető 
ur, mikép figyelmeztetését  minden körül-
mények között legalább is zsebre vágjuk 
s igy a figyelmeztetés,  ha nem fog  is hasz-
nálni, legalább ártani sem fog  annak az 
iránynak, mely felől  a figyelmeztetés  lenge 
szellője felénk  szállt. 

Még igen sok, itt taxatíve fel  nem so-
rolható jelentősége is van ezen figyelmez-
tetésnek, de mert csak hármat említettünk 
a sok köziil, e három igen fontos  jelentő-
ségére a következőben akarunk felelni. 

A mi az elsőt illeti, ki kell nyilváui-
tiinunk. hogy legkevéslibé sem tehetünk ar-
ról, miszerint az ellenzéki érzelmű választók 
sokkal több bizalmat helyeznek lapunkba, 
mint a mekkora bizalommal a t. figyelmez-
tető ur megtisztelni szíveskedik s azért na-
gyon természetes dolog az, hogy az ellen-
zéki mozgalmakkal bővebben foglalkozunk, 
mint a szabadelvű párti, k mozgalmával, s 
csak csodálkozni tudunk a felett,  hogy la-
punk mult számában a szerkesztő által 
tett megjegyzésből figyelmeztető  ur ez ideig 
már magának felvilágosítást  nem szerzett. 

A mi a figyelmeztetés  második jelentő-
ségét illeti, erre nézve hivatkoznunk kell 
lapunknak fennen  h' letett programmjára, 
hogy t. i. mi minden körülmények között 
mindenkivel szemben bátran megmondjuk 
mindig az igazat, és hogy ettől seinmifcie 
welléktekintetek el nem riasztanak. Tehát 
eltekintve attól, hogy az események egy-
szer U regisztrálása által amúgy sem cseleked-
tünk olyas valamit, melyért félnünk  kellene 
•gyáltalában nem vagyunk megijesztüetők. 

Véjrre a mi a figyelmeztetés  harmadik 
O O J 

jelentőségét illeti, e tekintetben is nagyon 
elszámította magát a figyelmeztető  ur, mert 
hiszen annyit bárki is meggondolhatna, hogy 
még egyes magán személy sein szokta el-
hallgatni, ha alaptalanul megtámadtatik, s 
mi több még gyanusittatik valamely inko-
rekt, vagy pláné a kir. főügyészség  figyel-
mébe ajánlható * cselekmény elkövetésével, 
hát még nii'y kevéssé hallgat)., el az ilyen 
gyanúsítást a nyilvánosságnak orgánuma : 
a sajtó ! 

A mi szerény lapunk is — bár némely 
nagy alakok lenézni szeretnének — elvégre 
a sajtóhoz tartozik, a sajtónak pedig meg 
van a maga szabadsága s jóllehet tiulj...,. 
azt, hogy a sajtó szabadságnak keretén be-
lül, nekünk nem politikai lapnak egy szű-
kebb keret vau megszabva, azt is tudjnk, 
iiogy mindaddig inig e szükkebb keret ha-
tárain belül maradunk, az ijesztgetéseket 
esak nevethetjük. 

Ezért jegyezze inog magának a figyel-
meztető ur, hogy ijesztgetésre szánt figyel-
meztetését mi esak nevetjük, de attól — 
nem félünk. 

UépviNeJővÁlHMKlÚNi mozgalmak 
megyénkben . 

A központi választmány üléséből. 
Csík vármegye központi választmánya I'. hó 

lii án tl. e. 11 urától ke/.dődőleg ülésl larLoil a 
valaszlás napjának és módozatainak meghatáro-
zása czéljából. 

Ez Ülésben a választások napja január hó 
á'.>-ére tüze'ett ki. 

A szavazatszedó bizottságok a vármegye 
négy választókerületében következőleg alakit lát-
ták illeg : 

1. A gyergyószeutiuiklósi kcriileth.-n. Vá 
lasztási eluök Lázár Menyhért, helyettes eluók lîolli 
Ferencz, jegyző Lőrinc/. Vilmos, helyeit.es jegyző 
Veress Antal remetei. Iviildötiségi elnök Nagy Ta-
más, helyettes elnök Ferenczy Károly, jegyző 
Császár József,  helyelles jegyzó Fülöp István. 

11 A csikkarezfalvi  választókerületben. Vá-
lasztási elnök : Iföjtliy  Kndre, helyettes elnök Mu-
rányi Kálmán, jegy-" L.iszló Ferencz, helyelles 
jegyzó Csergő Gyula. Ivüldöttségi eluöli Kltes 
Kiek, helyettes eluök liancz János, jegyző Kovács 
János, li. jegyző Miniér Albert. 

III. A csíkszeredai vál. kerületben. Válasz-
tási eluök : Gál Endre, li. elnök : Székely Endre, 
jegyző Sántha Simon, li. jegyző Balázsi Lajos szc-
redai. Kiildüttségi elnök : Nagy Sándor, h. elnök : 
T. Nagy íuire, jegyző Albert Béniám, li. jegyző 
Balázs István. 

IV. A csikszentmártoni vál. kerületben. Vá-
lasztási elnök : Madár Imre, h. elnök koncz István, 
jegyző Bírta József  li. jegyző Sándor Izsák. Kül-
dő uségi elnök Balázsy Lajos, h. elu"k Nagy Jó-
zsef,  jegyző Böjthy Károly, li. jegyző Ferenci i 
Béla. 

Az egyes kerületek mozgalmairól veltiik a 
következő tudósításokat: 

A megye esUd részében: 
Dr. 15 o c h k o r Károly a csíkszeredai vál. 

kerület kormánypárti jelöltje, budapesti ny. rendes 
tanár 17-éu este városunkba érkezett, ltí-án dél-
előtt a vármegyeliázban megyénk fő-  és alispánjá-
val értekezett, ebéd után pedig az alcsiki járás 
főszolgabírójának  kíséretében a szeredai kerület-
hez tartozó alcsiki községekbe ment ki. — Mint 
halljuk közte és itj. M o I u á r József  48-as párti 
jelölt között heves küzdelem fog  lefolyni. 

A csikkarcztalvi választókerület szabadelvű 
párti képviselőjelöltje Dr. T ó d o r J ózse t ' 
gyulafehérvári  kanonok és az ottani papnövelde 
igazgatója e hó lii-áu érkezett meg városunkba. 

A jeles egyházi férfiút  tisztelői s elvbarátai 
a nagyerdő alján valóban kitüntető fogadtatásban 
részesítették. Miután a megérkezés ideje előre je-
leztplett, lyjntegy 15 —2o szánon válogatott közön-
ség vonult ki a nagyerdő alján épített tanyákhoz 
s a mint e helyre a képviselőjelölt megérkezett, 
felhangzottak  a lelkesült éljeiu'sek, melyek lecsi-
lapulta után Becze Antal megyénk derék alispánja 
üdvözölte a képviselőjelöltet rövid, de emelkedett 
hangii beszéddel. Dr. Tódor József  a nem vári 
fényes  fogadtatás  által meglepetve, meghatottan 

szónoki hévvel válaszolt a szives üdvözlő lie-
szédre. 

Mikor a kölcsönös üdvözléseknek vége sza-
kadt, a képviselőjelölt és a fogadására  kivmr.ili 
közönség fogataikra  iiltek és behajtattak \ áro-
sunkba, a hol Dr. 'fodor  a városi pleb.iu >s, 
Domokos János vendégszerető házánál száll.>u 
meg. A házi gazda Dr. Tódor Józsefnek,  mint 
paplársának tiszteletére fényes  ebédel adott, me-
lyen mintegy 20-an vetlek részt, közöltük M i-
k ó I! á 1 i n t, B e c z e A n t a l . M u r á n y i 
K á 1 in á n, id. Dr. M o 1 n á r József ,  Dr. F e-
j é r A ii t a 1, Mihály Ferencz. 

A kedélyes hangulatban lefolyt  ebéd közben 
és utána a társalgás tárgyát az épen felszínen 
• evő választási mozgalmak képezték. 

érdekesnek tartjuk felemlíteni,  hogy Dr. 
T ö dor J ó z s e f e t  Dr 15 a r á c s lelkész, bu-
dapesti lapszerkesztő ki ugyancsak a karcz-
falvi  kerületben l'gronpárli programmal akarl 

I lelépni, szállásán felkereste  s rövid értekezés után 
Dr. T o d o r r a l szemben a jelöltségtől visz-
szalépett. 

Dr. T ó d o r estefelé  választókerületének 
egyik számottevő községébe, Csik-Szépvizre uta-
zott, a hol — uiiut halljuk — szintén lelkes lo-
gadtatásban részesült. 

A karcztalvi szabadelvüpárti választó polgárok 
„lég szervezkedésük elölt közvetve a csikmegyei 
szabadelviípárt védrehajló bizottsága által ursz. 
képviselőjükké jelölték dr. Tódor József  gyulaie-
hérvári papnöveldei igazgatót és kanonokot ki a 
jelölést elfogadván,  meghívásra e hó 17-én Karcz-
í'alváu megjelent. 

Útjában Szent-Mihályon Szöcs Imre nyűg. 
plébános, Rákoson Csűrös Ferencz körjegyző és 
Karczfalván  Kovács János körjegyző üdvözölték. 
A kanonok megérkezésekor a választékei lilét lfí 
községéből a választók nagyrésze már jelen volt. 
Ekkor a párt szervezkedett, ülnökké egyhangú-
lag Murányi Kálmán lőesperes, jegyzővé Kovács 
János kiáltatott ki. Nyomban rá Bara János ve-
zetése mellett egy 32 tagu bizottság küldetett ki, 
hogy a jelöltet programmbeszéd|ének megtartására 
felkérje.  A képviselőjelölt megjelenvén, értesíttetett 
a párt határozatáról. Ö ezen határozatot megkö-
szönve, kijelenté, hogy a jelöltséget elfogadja. 

Erre programmbeszédét el is mondotta. 
A lelkesült éljenzéssel és helyeslésekkel ki-

sért beszéd után a nagy ember-áradat közül meg-
szólalt Ágoston József  szenttamási körjegyző s a 
választók nevében üdvözölte a jelöltet. 

Dr. Tódor József  ezután a Rancz János plé-
bános házába vonult, hol este díszes fáklyászené-
vel tiszteltetett meg. Kz alkalommal Ferencz Jó-
zsef  karczfalvi  tanító üdvözölte a jelöltet. 

Kste fényes  bankett volt, melyen résztvei lek 
a jelölttel együtt Murányi Kálmáu, Mihály Ferencz, 
dr. Fejér Antal, l'uskás Alajc::, Fejér Sándor, 
Lakatos Izra, Faraó Simon, Szebeni Péter, K< |ér 
Jakab és István, Kis Dénes, dr. Zakariás István, 
dr. Filep Sándor, Bara János, Ágoston József, 
Tódor János, Bogády Gyula, Barta Gergely, Csi-
szér Pető, Kovács Lajos, Kovács János stb. 
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Felköszöntőket mondtak: Mihály Ferencz — 
dr. Tódorra, dr. Tódor — Murányi pártelnökre ; 
Murányi Dr. Fejér Antalra; továbbá Dr. Fejér 
Antal, Puskás Alajos, Filep Sándor, Rancz János 
stb. stb. 

Ezekben kívántam t. Szerkesztő urat értesí-
teni a mozgalomról, melyhez csak annyi reflexiót 
fűzök,  hogy Dr. Tódor József  megválasztása ezen 
kerületben ellenjelölttel szemben is biztosra vehető, 
mert páratlan modora és szép megnyerő alakja 
de főkép  elragadó elegáncziája által annyira meg-
nyerte a választók tetszését és bizalmát, hogy 
minden ellenmozgalom hiu törekvés volna. Sőt az 
ellenvéleményttek is jórészt hozzácsatlakoztak, s 
az ellenpárt töredékeül csak a „választók válasz-
tójából" maradtak néhányan s ezek is tehetetlen-
szűkben a semmittevés bánatának adták ma-
gukat. Nem akarok én ezzel senkit sérteni, se 
másoknak rovására dicsérni, csakis a valódi tény-
állást konstatálni. 

Jóczik. 
K a r c z f a l v á r ó l  más oldalról értesitik 

lapunkat: A kerület kormánypárti jelöltje dr. Tó-
dor József  kanonok Szépviz felől  falvánk  felé 
igyekezve, Vacsárcsi és Rákos községeken át a 
legkedvezőtlenebb fogadtatásban  részesült, mert 
mindkét községben „le vele—le vele", „éljen az 
ellenzék!" szavakat kiabálta feléje  a lakosság 
nagy része s mindkét községben kiszáradt fenyő-
fákból  és ezekre ráaggatott piszkos rongyokból 
hevenyésztek számára diszkapukat és zászlókat, 
sőt mint hallottuk, sáros hólabdákkal is megdo-
bálták őt és kíséretét. 

Falvánkban, midőn a község házának terra-
száról programmbeszédét mondott*, a hallgatóság 
közül „éljen Ugrón", éljen az ellenzék" „nein kell 
nekünk kormánypárti pap" felkiáltásokkal  üdvö 
zölték igen sokan. Kara/alá. 

tíyörfíy  Gyula a csikszentmártoni kerü-
let 4ő-as párti jelöltje folyó  hó 13-án városunkba 
érkezeit s innen 11-én kerületébe utazott hol kör-
utat lesz. Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadják. 

G y e r g y ó b a n . 
A gyergyószentmiklósi választókerület e hó 

10-én tartotta meg Gyergyó Szentmiklóson az 
egész kerület községeinek nagy érdeklődése és a vá-
lasztópolgároknak impozáns módon való részvétele 
mellett szervezkedő s egyszersmind jelölő gyűlését. 
A gyűlésre még a legtávolabb fekvő  községek is 
elküldették számos tagból álló küldöttségeiket. 
Legtöbben vettek részt Gyergyó-Szentmiklósról, 
nemcsak a székelység jelent meg nagy számban, 
hanem a honorácziorok s a kereskedők is majd-
nem kivétel nélkül csatlakoztak a gyűlésen megje-
lentekhez. Továbbá nagyobb számú küldöttség ál-
tal volt képviselve Szárhegy, Alfáin  és Remete. A 
gyűlés az „Oroszlánhoz" czimzett vendéglőben 
volt, melynek nemcsak minden helyiségét zsúfo-
lásig megtöltötték a választók, hanem sürüeu el-
lepték a vendéglő előtti tágas térséget is. A vá-
lasztók számát nagyitás nélkül több százra tehet-
jük s a siirii tömegből több zászló emelkedett fel, 
ezek között volt azon gyönyörű zászló is, melyet 
négy és fél  évvel ezelőtt Gyergyó-Szentmiklós höl-
gyei hímeztek s képviselővé való választásakor 
Mikó Árpádnak adtak. 

Both Fezencz, mint légi elnök üdvözölvén 
a gyűlést, köszönetet mondott a választó polgá-
roknak, hogy az egyszerű alakban történt meghí-
vására is ily impozáns módon s ily nagy számban 
jelentek meg, s minthogy ezen gyűlésnek első te-
endője a szervezkedés, felhívta  a jelen levőket a 
párt elnökségének és végrehajtó bizottságának 
megalakítására. Elnöknek: Both Ferencz kanonok, 
alelnöknek: Lázár Menyhért, jegyzőnek : Iloch-
schild Lajos, helyettes jegyzőnek Tódor Antal vá-
lasztattak meg. 

Elnök a párt egyhangú megbízásából lelkes 
szavakkal ecsetelte a szabadelvű párt ragaszkodá-
sát eddigi elvéhez és a volt képviselőhöz, ki Gyer-
gyó szülötte, ki tehát vér a mi vérünkből s szi-
vével, lelkével hozzánk van nőve, ki, mint képvi-
selő is fokozta  bennünk a hálát és szeretetet, me-
lyet a honfiúi  és polgári erényekben tündöklő 
Mikó név tőlünk kiérdemelt, azért a pártuak osz-
tatlan véleménye alapján újból Mikó Árpádot 
ajánlja képviselőjelöltül. 

Feltörő lelkesedés és éljenzés követte az el-
nök szavait s nyomban egy küldöttség vezetése 
mellett zászlókkal s zeneszóval az óriási sokaság 
Bzállásán felkereste  Mikó Árpádot s fel  felujult 
éljenzések között kisérte vissza a gyűlés helyére, 
hol a képviselőjelölt nagy hatással mondta el 
programbeszédét. Minden szava szivböl jött, s 
Gyergyó népéért lángolt, ugy szólt, mint szerető 
testvér szól a lestvérhez, azért egy szava se té-
vesztette el az útat a szivekhez. 

Vázlatosan is csak érintve a szeretet s a 
komolyság hangján elmondott hatásos beszédet, 
felemlítem,  hogy beszédében rámutatott azon vív-
mányokra, melyek a szabadelvű párt kormányai 
alatt az anyagi és szellemi téren létesültek. A 

I ki az igazságot szereti, nem tagadhatja, hogy 
ezen idő alatt óriási lépéseket tett a haladás min-
den téren. Beszédének folyamában  hivatkozott 
boldogult atyja emlékére, kitől azt tauulta, hogy 
szeretétével s miuden tehetségével elsősorban is 
tűzhelyét, a jó sorsra érdemes Gyergyót fogja 
körül. Híven megőrizte ezen oktatást, hiszen itt, 
Gyergyóban ringott bölcsője, ennek gyermekei 
közt vannak játszótársai, ennek szeretete lobban-
totta lángra szivét s ezért a földért,  szülőhelyéért 
szive soha meg nem fog  szűnni dobogni. 

Mint a mult cziklusban, úgy a jövőben is 
benső kapocs fogja  fűzni  e vidékhez s el fog  jönni 
minden évbeu, hogy alkalma legyen kezét e nép 
szívére tenni, hogy érezhesse ennek dobbanásait 
s hogy megtudhassa óhajait. És azt fogja  tenni a 
jövőben is, a mit Gyergyó érdeke és akarata su-
gall neki. Elfogadja  Gyergyó zászlóját, melynél 
becsesebbet s drágábbat nem ajánlhatnának fel 
neki s azt Gyergyó javára s büszkeségére fogja 
lobogtatni. S mivel oly nagy kitüntetésben része-
sült, hogy e nagy nap emlékezetét maradandóbbá 
tegye, eze r f r t o t  ajánl a gyergyói kórház alap-
jának javára. Beszéde gyújtott, lelkesített s a sű-
rűen felhangzó  s lelkes éljenzések minduntalan 
belevegyültek beszédébe. 

A gyűlésen felolvastatott  Madár Imre sza-
badelvű párti elnöknek a gyűléshez intézett táv-
irata, melyben Mikó Árpádnak képviselőjelöltté 
lett örvendetes felléptetése  alkalmából elvbaráti 
szives üdvözletét s" a győzelemhez szerencsekivá-
natát fejezte  ki. Az üdvözlet és szerencsekivánat a 
pártelnök részéről é:énk visszhangra talált a gyű-
lés tagjainál. 

Végül Both Ferencz elnök köszönetet mondva 
Mikó Árpádnak a képviselőjelöltség elfogadásáért 
meleg háláját fejezve  ki a nagylelkű adományáért, 
a választó polgároknak köszönetet mondva újból 
is az impozáns számbau való megjelenésükért, a 
gyűlést feloszlatta,  mely a jelölt éltetésével lelkes 
hangulatban oszlott szét. 

A gy. szentmihiósi  kei illet kormánypárti kép-
viselőjelöltje Mikó Árpád 1. hó 17-én Ditróban és 
Remetén volt programmbeszédét megtartaui s mi-
dőn Ditróba kíséretével bevonult, a lakosság el-
lenzéki nagy tömege, saját zászlója alatt Ugrón 
Gábor éltetésével fogadta  a jelöltet. Remetén nein 
nyilvánult Mikó ellen ilyen ránézve kellemetlen 
hangulat, de a lelkesültséget bizony nem nyerhette 
meg utóbbi községben sem ; Szárhegyen pedig, mi-
liőn Ditróból és Remetéről gyószentmiklósi főha-
diszállására visszavonult, ismét csak Ugrón Gábor 
éltetősével fogadta  a lakosság. 

Mindezekkel még nem lett vége a január 
17-iki eseményeknek, mert Gy.-Szentmiklóson este 
a színházban, noha Mikó is a néző közönség kö-
zött volt, éppen abból az alkalomból, hogy a da-
rabban egy követválasztási jelenet fordult  elő, a 
hallgatóság Ugront és az ellenzéket hatalmasan 
megéljenezte. — r. 

C'»ik vármegye törvényhatósági 
biz»U*Agi gyiiléNC'ről. 

C'aikszurcila, jan. 17. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága — 

miként ezt a bizottsági tagokkal közölt meghívó 
kifejezte  — folyó  hó lG-ára ad hoc. kö gyűlésre 
volt összehiva. 

A meghívó szövegébe beleszőtt programm 
jelentette a bizottság tagjainak, hogy az „ad hoc" 
közgyűlésnek tárgyát az országgyűlés (eloszlatását 
és I. évi február  18-ik napjára történt összehívá-
sát elrendelő királyi leiratnak kihirdetése és tudo-
másul vétele s egyúttal az ebből folyó  intézkedé-
seknek megtétele feletti  határozat-hozatal képezi. 

Pontban 10 órakor vármegyénk főispánja, 
megelőzőleg a gyűlésből kiküldött bizottság által 
az ülésbe meghivatván, rövid pár szóban a gyű-
lést megnyitotta s erre Madár Imre főjegyző  a leg-
felsőbb  leiratot felolvasta. 

A közgyűlés tagjai fen  állva hallgatták végig 
a királyi leirat felolvasását  és éljenzéssel vették 
tudomásul. 

Ezzel a közgyűlés befejezést  is ért volna, 
ha azt a következő, eléggé kínos jelenet közbe-
jövetele bár rövid időre is meg nem akadályozza. 

A királyi kézirat felolvasása  után Molnár 
József  volt országgyűlési képviselő, előre bocsátva 
azt, hogy a tárgysorozatban levő legfelsőbb  leirat-
tal, illetőleg ebből folyó  intézkedésekkel szoros 
kapcsolatban álló indítványt óhajt tenni, szólásra 
felállott,  de elnöklő főispán,  még mielőtt az indít-
vány jellege Molnárnak pár szavából kitűnt vol-
na, nevezettől a szót elvonta. 

Ez volt a jelenet, melyet fennebb  kínosnak 
azért jeleztünk, mivel a szónak Molnártól történt 
elvonását a Molnárhoz hasonló higgadt szónokok-
nál legnehezebb indokolni s látszott is a közgyű-
lés tagjai közül számtalannak arczán az, hogy 
ezen indokolatlanságot felismerték  igen sokan. 

Annyi bizonyos, hogy az inczidensre a gyű-
lés lefolyásáról  szóló jegyzőkönyvnek előleges el-
készítésekor 'egkevésbbé sem gondoltak, midőn a 

jegyzőkönyv hitelesítés czéljából felolvastatott  a 
Molnár esetéről egyetlen szó sem volt benne, mi-
ért is Dr. B )cskor Béla bizottsági tagnak kellett 
kérnie, hogy ha már egy jegyzőkönyv hitelesítés 
alá kerül, az előfordult  eseményeket abba bele 
venni is szíveskedjék a közgyűlés. 

Igy lett azután a szó megvonása és Molnár 
részéről ez ellen tett felebbezésnek  bejelentése 
utólag jegyzőkönyvre véve, minek meg történte 
után a közgyűlés 3 negyed 11 órakor véget ért. 

Atyus. 

L E V E L E Z É S . 
A csíkkarczfalvi  estély. 
A madéfalvi  emlékalap javára. 

Caik-Szenjtamá» jan. 13. 
Tekintetes Szerkesztő ur l 

1764. január 7-én — Így hangzik a hagyo-
mány — agy pásztor azon rémhírrel jött a közeli 
hegyről a faluba,  hogy Szeredán felül  egyik falu 
lángban állott és olyan nagy dörgés hangzott 
onnan, mintha égiháború lett volna. Mi történt 
ott ? Gyilkolás! Egy Bukow Adolf  (a székelyek 
hóhéra) nevü vezér a Madéfalvára  összegyűlt s 
fegyvert  fogni  vonakodó székelyeket adott szava 
ellenére azon éjjel halomra gyilkoltatta. 

A madéfalviak  egy kis fakereszttel  jelölték 
meg a közös sírt; a történelem pedig Sikuliczi-
dium nevet adott neki, mi azt jeleuti, hogy „szé-
kely-gyilkolás." 

Reánk, késő unokákra maradt a feladat,  hogy 
a szabadság és jog ezen mártírjai iránt a kegye-
let adóját méltóképen lerójuk. Lélckemelőleg hat 
és kell hasson minden polgártársunkra azon lá-
zas tevékenység és áldozatkészség, melyet intéző-
köreink ezen feladat  megoldásában tanúsítnak. 

Ezen feladat  megoldásában muukált közre a 
a Csik-Karczfalván  megalakult bizottság, midőn 
a „madéfalvi  emlék-alap" javára tánczczal egybe-
kötött ünnepélyt rendezett, melyről legyen szabad 
becses lapjában röviden megemlékeznem. 

Az ünnepélyt a csíkszeredai zenekar nyi-
totta meg „Dráma a tenger fenekén'  czimü da-
rabbal. Erre a dalkar „Isten áld meg a ma-
gyart" énekelte, melyet a közönség állva hallga-
tott végig. 

Ezután Paláncz Sándor szavalta a „Siculi-
diuiu" czimü költeményt. A remek szavalat nagy-
hatást szült, s közönség tapsokkal tüntette ki a 
szavalót. 

Ritka élvezetben részesítették a hallgatósá-
got Dr. Szabóné és Németh Gyula, előbbi zongora-, 
utóbbi liegedűjátékával. Előadták Misternek „Ra-
mage de Oiseaux" darabját oly szabatossággal és 
hangszinezéssel, hogy bármely hangverseny műso-
rába is beillett volna. A hallgatóság kitüntetéssel 
fogadta  az előadást. 

Az ünnepély4 fénypontját  képezte Rancz Já-
uos helybeli plébános bizottsági elnök felolvasása 
a „Sikulidiczium"-ról. A felolvasás  első részében 
emelkedett hangulatban a madéfalvi  Sikulidicziumot 
ismertette történeti hűséggel rajzolva az eseményt, 
s kegyelettel emlékezve meg a tragikus sorsot ért 
névtelen őseinkről. Második részében a Sikuliczidi-
uui szót, mint inetapüorát alkalmazta egyes tár-
sadalmi ferde  és káros szokásainkra s ironikus 
hangon sorolva fel  azokat, gyönyörű érveléssel 
bebizonyitá, hogy ezen szokásoknak is végeredmé-
nye : Sikulidiczium. Ilyen szokások pedig: a kár-
tyajáték, szeszes italok túlságos élvezete, a di-
vatkór stb. Felolvasó előadása annyira voazó és 
és megkapó, hogy a hallgató az ő gondolatainak 
mintegy rabja; vele sir, vele Vigad. Kit ne von-
zana ilyen felovasás,  midőn rhetorikai változatok-
ban gazdag gondolatai, továbbá szóalakzatai és 
szép irálya szivet, lelket egyaránt gyönyörrel tölt-
nek el. De most veszem észre, hogy majdnem bí-
rálat alá vettem a felolvasást,  holott ez felül  áll 
minden bírálaton. Hogyan fogadta  a felolvasást  a 
hallgatóság, arról talán nem kell irnom. 

Ezután az énekkar előadta Dürnemek „A 
viharban" czimü négyes-karra irt éneket. Az ének-
kar e nehéz darabot szépen produkálta. 

Gál Antal k.-tanitó énekelte „Nincs csere-
pes háza a". . . Debreczeni jogász gyermek meg-
pödri a bajuszát". . . kezdetű népdalokat „vervé"-
vel és nagy hatással Az éneket zongorán kisérte 
Németh Gy. Az osztatlan tetszésben részesült éne-
ket a hallgatóság megujráztatta. 

Németh Gyula helybeli s. lelkész szavalta Tom-
pának „Jóczik Jónás futása"  czimü humoros k$l« 



4. nfcn- C S Í K I L A P O K Jann&r 20. 
teményét- Valóban hangyaszorgalomról tanúskodik 
ily bosszú költemény betanulása. Különben sza-
valöt az Isten oly sok szép és jeles tehetségekkel 
áldotta meg, a mely mindnyájunknak bámulatát 
ţelti fel.  A szavalatot a hallgatóság tapsviharral 
fogadta. 

Az üunepélyt férfi  négyes-karének zárta be. 
Előadattak: „Megizentem a rózsámnak . . . El-
száradt . . . Térdig ér a baksi kender" kezdetű 
szép dalok ismételtetés mellett 

Az ünnepély bezárta után vettük észre, hogy 
itt van Karnevál is minden tragikus dolognak 
ellensége. Az összes közönség rögtön neki hódolt. 
Ö kegyelmessége előtt csak tánczolui szabad s igy 
tehát a teremből a padok, székek rendes helyök-
re tránsportáltattak. A zenekar rázendítette a 
talp alá valót. A közönség apraja nagyja járta 
e tánczot kivilágos virradtig fesztelen  jókedvvel. 
Igy vigad a magyar. Egyik szemével sir a má-
sikkal nevet. 

Hálátlan lennék ugy az ünnepélyrendező-bi-
zottság, mint a közönség iránt, ha itt nyilváno-
san mellőzném, azokat, kik kitartó munkásságuk 
által ezen ünnepélyt létre hozták és annak szel-
lemi faktorai  voltak, úgy szintén, a kik filléreik-
kel és szives megjelenésükkel az ünnepély sikerét 
biztositák. 

Az ünnepélynél közreműködtek: Dr. Szabóné, 
Rancz János biz. elnök, Németh Gyula az ének-
kai* vezetője, Gál Antal, Ferencz József,  Paláncz 
Sándor, Márton Gábor, Boltresz István,'Gál Már-
ton, Veress Péter, Székely Dénes, Antal Péter és 
Gál Adám. 

A közönség sorában jelen voltak: Mihály 
Ferenczné, Benedek Istvánné, özv. Bocskor Fe-
renczné, Pongrácz Ferenczné, Krausz Józsefné, 
Kiss Dénesné, Kovács Jánosné, özv. Szentpéten 
Antalné, Reményű Lajosné, Borodás Pálné, Kovács 
Lajosné, Mihály Józsefné,  Szakács Gergelyné stb. 
Leányok : Antal Viktória, Bocskor Erzsi, Boltresz 
Ágnes, Barta Mari, Dobai Ida, Lakatos Etelka, 
László Julis, Márkos Róza, Pfeifer  Mariska, Pálfi 
Mariska, Pfeifer  Nina, Römer Anna, Száva Tinka, 
Szenkovits Matild, Tamás Anna, Trohán Ilona, 
Veress Amália, Veress Ilonka stb. 

Tudom, hogy e díszes koszorúból néhány „ne-
felejcset  csakugyan elfeledtem,  de szolgáljon sze-
rény ' mentségemül ama körülmény, hogy minden 
rózsaszálnak nem tudom a nevét. 

Az ünnepély reális oldala is minden 
v á r a k o z á s t felülmúlt,  s legközelebb e lapok 
hasábjain is nyilvánosan fel  lesz tüntetve az 
eredmény s ez fényesen  igazolandja, mily enthu-
ziázmussal karolta fel  a rendezöbizottság és a 
közönség az elöl jelzett hazaüas ügyet. J6c:il:. 

A „Vörös-kereszt" es té l je . 
l'sik-Szereda jau. 10 

Sorsát senki el nem kerülheti ; kire mi rá 
van róva, azt viselnie kell, mindenkinek hordoznia 
kell a sajat keresztjét. Pedig — mint köztudomá-
sú dolog — mindenkinek meg van a maga ke-
resztje s bármily tisztelettel is viseltetik minden 
igaz keresztény a kereszt iránt, még sem lehet 
csodálni, hogy bizonyos kereszteket még a legtü-
relinesebb emberek is csak zúgolódások között 
tudnak elhordozni, mert a gyarló emberi termé-
szetből önként folyik,  hogy a keresztek viselését 
a zúgolódás és panasz könnyebbé teszi. Példa reá 
Jób pátriárka, a ki különben emberi felfogás  sze-
rint igen tökéletes férfiú  volt. 

Mindezt azonban nem azért mondom, mintha 
a mi közös keresztünket, a „Vörös-keresztet" 
ócsárólni akarnám, mert őszintén megvallva, ha 
ezen kereszt némi terhet mér is a vállainkra, azt 
olyan kellemes és tetszetős alakban teszi, mely 
minden zugolódást és minden panaszt kizár. 

S hogy ez igy van, azt elsősorban özv. 
Lázár Déuesnének, az egyesület bnzgó és tapin-
tatos elnökének köszönhetjük, ki a „Vörös-ke-
reszt" országos czéljából folyó  érdekeket és a mi 
legérzékenyeob oldalunkat, a zsebünket oly össze-
vágó hármoniába tudja hozni, hogy a Vöröske-
reszt czéljait támogató gyűjtő szekrénybe a leg-
nagyobb szívességgel rakjuk be filléreinket. 

Ezen állitásom eklatáns bizonyítékaképpen 
hivatkozom a „Vörös-kereszt" által a L á z á r 
Dénesné és V a j n a Tamás védnöksége alatt e 
hó 14-én rendezett fillérestélyre.  A ki ezen esté-
lyen megjelent, legkevésbbé sem sajnálja a „Vö-
rös-kereszt" oltárára önként hozott anyagi áldo-
zatot, mert az ezek viszonzásául nyújtott élvezet 
bőven kárpótolta azt. 

A mfiérzékkel  és választékosan összeállított 
piüsor a következő számokat tartalmazta; 

1)ií a n t a i s i e sur Aire r u s s e s , pa'r I 
C h a r l e s S c h u b e r t . Zongora és gordonka-
kettős. Előadták : Csanády Bélámé és Nagy Gyula. 
Az előadók diadalmasan küzdöttek meg a nagy 
tehetséget igénylő műdarab nehézségeivel és szé-
pen színezett, szabatos játékukkal nagv élvezetet 
nynjtottak a közönségnek. 

2) Nagy á r ia . Verdi „La Traviata" cz. 
dalművéből. Előadta K ő v á r i Paula. A kisasz-
szony nagy iskolázottságra valló, szép csengő 
hangjával és érzésteljes ügyes előadásával szép 
sikert ért el. 

3. Gabányi „Levél" czimü magánjelenete b. 
W i l d b u r g Riza által oly pompás előadásban 
lett bemutatva, mely semmi kivánni valót sem ha-
gyott fenu.  A csinos megjelenés, a korrekt szava-
lás és a megkapó játék voltak azon jellemvoná-
sok, melyek a kisasszony közreműködését nagy-
mértékben kiválóvá telték. 

4) La S ir én e. Székelytől. Zongorán elő-
adta dr. Kolonics Dénesné. Ö ŝzes riporteri tudo-
mányom tárházából nem tudok összeszedni annyi 
dicséretet, a mennyi méltóképen megfelelne  azon köz-
tetszésuek, melyet Kolonics Dénesné kiváló tekui-
kájával és minden tekintetben művészi színvona-
lon álló játékával kivívott. 

5. J á k o b á lma A bibliai történetekből 
mindenki előtt ismeretes, bogy Jákob, Izsáknak 
és Rebekának másodszülött fia  testvérétől, az ép-
pen azon időben szerfelett  éhes Éisantól az első 
szülöttségi jogot egy tál lencséért megvásárolta. 
Ézsauu is betelt, mint annyi sok máson, hogy az 
éhes ember egészen másként gondolkozik, mint a 
jóllakott. Amit̂ az éhes Ezsau cselekedett, azt a 
jóllakott Ézsau nyomban megbánta s emiatt lön 
nagy harag Izsáknak örökében — A sze-
mes Rebeka azonnal észrevette, hogy az ö sze-
retett Jákobja bátyjától nincsen biztonságban s e 
miatt rábeszélte, hogy teune egy látogatást a 
szomszéd Mesopotámiában lakó nagybátyjánál, Lá-
bánnál, ki Nakhornak vala fia.  Jákob vándorbotot 
vévén kezébe, el is indult s löbb napi vándorlás 
után az est egy puszta vidékeu lepte meg. A fá-
radtság miatt bádgyadtan dőlt le a földre  és egy 
követ,hengerítvén feje  alá, azon édesen elszende-
rült. És ekkor egy csodalatos álmot látott, niiutlia 
a földet  az éggel egy óriási lajtorja kötötte volna 
össze, melyen gyorsan jött uienl az angyalok nagy 
serege, vakító fényességtől  körülvéve. 

Korántsem akarom azt állítani, hogy a mi 
táblónk őskori miDtaképét fényességben  felülmúlta 
volna, annyit azonban jó lélekkel elmondhatok, 
hogy ez is szerfelett  kedves jelenség volt s a mi 
földi  fogalmaink  szeriül annál kedvesebb, inert 
az itt szereplő angyalok nem az álomban elkalan-
dozó képzelem szülöttei, hanem valódi földi  an-
gyalok voltak, kiknek látásával a nyitott szemmel 
alvó, vagy jobban mondva az alvást csak színlelő 
újkori Jákob és a közönség közt levő többi Jáko-
bok és Jakabok alig tudtak betelni. Bizonyára 
elrontanám a hatást és az illúziót, ha megkísérte-
ném felsorolni  a szereplő angyalok névsorát, elég 
leszen tehát csak annyit mondani, hogy együtte-
sen egyikét tüntették fel  a legbájosabb képeknek, 
melyek görögtüzlény nélkül is képesek elkápráz-
tatni a halandók szemeit. 

Hogy ismétlésekbe ne essem, e helyen emlí-
tem föl,  hogy a tetszés nyilatkozatok falrengetö 
tapsok és harsogó éljenek alakjában a műsor min-
den egyes száma után felhangzottak,  s imisor le. 
jártával egész viharrá nőtték ki magukat. 

A kitűnően sikerült műsor ilyen hangulatba 
hozván a közönséget, el lehet képzelni, hogy a 
jókedv a iniisort követő táncz alatt folyton  foko-
zódott s mint ilyen alkalmakkor történni szokott, 
a közönség a késő hajnali órákig együtt maradt. 
A tánczkedvelő fiatalság  kö/.ül ekkor is igen so-
kau nehéz szívvel távoztak, s nem egynek jutott 
eszébe a versben kifejezett  óhajtás: „Bárcsak ez 
az éjszaka, Szeutgyörgynapig tartana." 

A mulatságon megjelent hölgyek névsora a 
következő: 

A s s z o n y o k : Anlalti Gáborné, Baló Ala-
dárné, Bogos Istváuné, Benedek Istvánné, Biális 
Ákosné, Baló Katinka, Bogos Amáli, Bokros En-
dréné, Csanády Béláné, Császár Sámuelné, Endes 
Józsefné,  Élthes Jakabné, Éltes Zsigmondné, Gál 
Endréné, Gál Józsefné,  Gyárfás  Lászlóné, Gecző 
Béláné, Györgyjakab Márlonné, Györőy Ignáczné, 

' Hary Gézáné, Jakab Antalné, Jerzsák Jánosné, 
Kolonics Dénesné, Köváry Lászlóné, Kiss Antalné, 
Kozma Istvánné, Kovács Istvánné, Lázár Dénesné, 
Lázár Domokosné, Lárencz Albertné, Molnár Jó-
zsefné,  Mednyánszky Lajosné, Nagy Józsefné, 
Nagy Ferenczné, Pap Andrásné, Paál Gáborné, 
Pap Domokosué, Potovszkv Gergelyné, id. Potov-
szky Gergelyné, Romfeld  Félixné, Száva Lukács-
né, Sándor Lászlóné, Szentimrei Dánielné, Szász 
Lajosné, Szentmiklósi Józsefné,  Sprencz Györgyné, 
Szultán Lázárné, Vajna Máli, Vajna Tamásné. 

Leányok : Ázbé Mari, Becze lika. Bara Ilka, 
Ducha Bozséna, Dávid Anna, Gál Margit, Gál Ilka, 
Gál Hermin, Hutter Aranka, Kőváry Paula, Ke-
resztes Mariska, Kolonics Gizella, Lázár Riza, 
Ludvig Róza, Merza Anna, Nagy Ida, Potovszky 
Irma, Romfeld  Otti, Rozsdás Anna, Szász Ilona, 
Száva Blanka, Sprencz Helén, Szilveszter Mari, 
Br. Wildburg Riza. 

A kellemesen eltöltött éjszakáért a részt 
vevő közönség hálás köszönettel tartozik a rende-
zőségnek, de különösen a buzgó elnöknek, Llzár 
Dénesnének, kik fáradságot  nem kímélve, mindent 
elkövettek a mulatság sikere érdekében. _ 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Időjárás. Az öreg Tél apót addig ócsá-

roltuk az itt Csíkban szokatlan itáliai időjárássát, 
hogy végre haragosan megrázta szakállát s az 
abból le hulott jókora mennyiségű hó a hömérsé-
ket annyira csökkentette, hogy e hónap 18-ik napja 
20 foknyi  hideggel köszöntött be. 

— Színészet. A Kovács Jenő valóban meleg 
pártfogásra  érdemes színtársulata e hó 12-én „A 
sátán leánya", 16-án „A vasember," 17-én pedig 
„Felhő Klári" czimü színdarabokat adta elő. E 
három különböző műfajból  választott darab szin-
tén igazolta előbbi véleményeinket s ezek előadása 
után még inkább meggyőzödtünk, hogy a társulat 
jó erőkkel rendelkezik. A közönség mindenik előa-
dásról megelégedve távozott s őszintén kívánjuk, 
hogy ezután ők is elmondhassák, hogy az anyagi 
pártfogással  meg vannak elégedve. Ujolag is ajánl-
juk a társulatot a műpártoló küzönség pártfogá-
sába. 

— Fillérestély. A csiksomlyói jótékony nő-
egyesület A d o r j á n Imréué és P á 1 Gáborné 
úrhölgyek, valamint L a k a t o s Izra tanár ur 
reudezésével f.  hó 23-án, szombaton, a főgimná-
zium rajztermében, az itjusági zászló javára fillér-
estély t tart. Kezdete 7 órakor; belépti díj 10 kr. 
Az estét zene, szavalat, éuek, egy felvonásos  szini 
előadás, képlet stb. teszi élvezetessé és változa-
tossá. Meghívók vidékre nem küldetnek, hanem a 
rendezőség hírlap utján kéri fel  a vidéki érdek-
lődő közönséget, hogy minél tömegesebb megjele-
nésével emelje az estély sikerét. 

— Félévi vizsgálatok. Az l8.il—2. évi első 
félévi  vizsgálatokat a csiksomlyói róm. kath. ta-
niióképezdében a következő sorrenbeu tartják meg: 
25-én jiittanból és zenéből mind a három osztály : 
2ü-án az 1., 28-án a ll-ik, 29-én a III ik osztály 
a lobbi tantárgyakból. Testgyakorlatból 3<>-áu 
lesz vizsgálata mind három osztálynak. — A 
csíkszeredai gazdasági irányú felső  népiskola fél-
évi vizsgái e hó 20-án tartatnak meg. — 
A c s i k m e gy e i p o I g. leányiskolában a félévi 
vizsgálatok az uj iskola-épületben folyó  22-én és 
•_!.) án a kövétkező rendben fognak  megtartatni 
22-én délelőtti 8 órától 12-ig az I. osztály vizs-
gálata minden tantárgyból ; délután 2-től 5-ig a 
11. osztály vizsgálata minden tantárgyból; 23-án 
délelőtt b-tól 12-ig a III. osztály vizsgálata min-
den tantárgyból ; délután 2-t,öl f>-ig  a IV. osztály 
vizsgálata minden tantárgyból, A kézi muukák, 
rajzok és fogalmazványok  a vizsgák tartama alatt 
lesznek megtekinthetők. 

— Ritka szaporodás. Csal.úszegi Szőke Dávid 
földmives  neje e hó lG-ára virradólag három ép, 
erős, egészséges, életrevaló liu-gyermeket hozott 
a világra. Szőkét jelenben tizenegy élő gyermek 
jövő sorsa aggasztja s igy a rendkívüli házi áldás-
hoz egy kissé savanyu képet vág. 

— Halálozások. Bogády Gyula megyei aljegy-
zőt és nejét e hó 12-én megrendítő csapás érte. 
E napon ragadta el a kérlelhetlen halál tőlük egyik 
kedves gyermeküket, a 11 éves Annát, ki azon 
napon d. u. ti órakor 3 heti súlyos szenvedés után 
Csikszttamáson hagymáz következtében kiszenve-
dett. A kedves leányka kihűlt porait közrészvét 
mellett e hó 14-én délután 3 órakor helyezték el 
a csikszenttamási családi sírboltba. — Csikszent-
simoni G e r g e l y Károlyné a maga és gyerme-
kei nevében a legmélyebb fájdalommal  tudatja, 
hogy szeretett férje;  csikszentsimoni G e r g e l y 
Károly körjegyző e hó 12-én életének 58-ik, bol-
dog házasságának 25-ik évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. A megboldogultnak temetése e hó 
14-én délután 2 órakor folyt  le közrészvét mellett. 

— Mulatság a madéfalvi  emlékalap javára. 
A csikszépvizi intelligens fiatalság  által e hó 17-én 
rendezett hangversenynyel egybekötött táncze«tély 

a mint értesülünk — minden tekintetben a 
legszebb eredménynyel folyt  le. Részletesebb tu-
dósítást a jövő számunkban hozunk. 

— Nyilatkozat Sántha Simon megyei tiszt-
viselő ur levelet intézett szerkesztőségünkhöz, mely 
ben kijelenti, hogy ö a megyéikben közelebbről 
alakult 48-as párttal semmi összeköttetésben nincs 
sőt attól határozott elvi differenc/.iák  .választják el, 
s igy neve csak tévedésből kerülhetett a végre-
hajtó bizottság névsorába, mely lapunk f.  évi 2-ik 
szamában lett közzé téve. A nyilatkozat értelmé-
ben kijelentjük, hogy az idézett közleményben elő-
forduló  Simon S á n t h a név, nem vonatkozik 

I Sántha Simon úrra. 
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— Járvány. A hólyagos himlőt Gy.-Alfaluból 
Gyergyósztmíklósra is áthurczolták, melynek al-
szegi részén terjedt el fenyegető  jelleggel s áldo-
zatait a kis gyermekek köréből szedi olyannyira, 
hogy az alszegi népiskolát az orvosok ajánlatára 
bezárták. Eddig még a szegényebb családokba 
fészkelte  be magát, hol a hiányos táplálkozás, 
gyenge ruházkodás és tisztátalan levegő kedvez-
nek elterjedésének. 

— Tanfelügyelői  látogatás. Csikmegye kir. 
tanfelügyelője  a mnlt héten tette hivatalos körút-
ját a gyergyói iskolákban s ezen iskolai év hala-
dásával általában meg volt elégedve. Az iskolázás 
minden községben, kivéve Alfalut,  melynek minden 
iskolája, s Gyergyósztmiklóst, melynek alszegi is-
kolája a himlő-járvány miatt szünetel, fennakadás 
nélkül rendesen folyik. 

— Szinészet. Gyósztmiklóson Tóvölgyi VitA-
lyos Béla színtársulata folyó  hó 17-én Csiky Ger-
gely utolsó színmüvével az „Atyafiak"  czimü da-
rabbal befejezte  működését, és l!»-én Gyó-Ditróba 
ment 12 előadás megtartására, mint jól igyekvő 
társulatot melegen ajánjuk Gyó-Ditró közönség 
pártfogásába. 

— Farsang Gyergyóban. A gyósztmiklósi 
„kereskedői-kör" folyó  év február  hó 6-án tartja 
meg első bálját. A választmánynak folyó  hó 8-án 
tartott gyűlésén választatott meg a rendező bizott-
ság, s mint az előkészületekből látható a keres-
kedői kör ezen első nyilvános mulatsága fényesen 
fog  sikerülni. Elnök lett: Lázár Zakariás, alelnö-
kük : Lázár Gyula, Dr. Szentpétery Kristóf,  pénz-
tárnok : Bogdán István, titkár: Kritsa Kondrád, 
gazda: Ifj.  V'ákár István. Ezen kivül még 2<> tag-
ból álló bizottság választatott meg a bál rendezé-
sére. A rendező bizottság közelebb tartja meg első 
ülését s fog  a további teendők felett  intézkedni. 
Előlegesen is ajánljuk a tánczkedvelő közönség 
figyelmébe.  — Az ifjúság  bál.,'», mely mindig a 
legjobban sikerült mulatságok közé tartozik az 
idén is hushagyó-kedden fog  megtartatni. 

— Közgyűlés. A gyergyósztmiklósi „keres-
kedői kör" első közgyűlése január hó 31-én a kör 
díszes társolgó termében lesz, az erre szóló meg 
hivó az alapszabályok szerint a kör tagjaival 14 
nappal megelőzőleg közöltetett. — A „Hitelinté-
zet" részvénytársaság évi számadó gyűlését janu-
ár hó 24-én az intézet helyiségében tartja meg.— 
A gyergyói első takarékpénztár részvénytársaság 
közgyűlését a kereskedői kör nagytermében feb-
ruár hó 14-én fogja  megtartani. 

— Jogászbál. A kolozsvári ni. k. Ferencz 
.lózsef  egyetem joghallgatói segélyzö egyesületük 
alapja javára folyó  évi február  hó 4-én a nem-
zeti színház helyiségeiben zártkörű bált rendeznek. 
A rendezőség élén Zejk Albert, Nyerges Zsig-
mond és Oberscháll Pál elniikök állanak. Személy -
jegy: 3 frt,  családjegy: két személytől 5 frt.  3 
személyre 7 frt,  4 személyre 9 frt.  Felültizeiések 
köszönettel fogadtatnak. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A gyümölcsfák  terméketlenségének oka leg-

többször a tápanyag hiányában, vagyis a talaj so-
ványságában keresendő. Sováuy talajban a gyü-
mölcsfa  vékony rövid hajtásokat és gyenge termő 
galyakat fejleszt,  mely világot hoz ugyan, de gyü-
mölcsöt nem köt. A bajon trágyázás álial lehet, 
segíteni, melyre legalkalmasabb az őszi vagy eny-
he téli időszak. A gyümölcsfa  tö./se körül a 
föld  egy jó ásó nyom mélyen és a korona terje-
delméhez képest egy vagy két méter széles kör-
ben öszszel jó apróra felásandó  és a felásott  te-
rület érett trágyával jó vastagon behintendő. Ezen 
trágyázásnak hatása abban érvényesül, hogy ta-
vaszszal a hólé által a vízben oldható részek a 
gyökerekhez jutnak és a gyökerek által felvétet-
nek. Tavaszszal az így elhintett trágya alá ásatván, 
a földben  elkorhad és esőzések alkalmával az 
esővíz álüil az olJiiaió anyagok folyton  M ú l n a k 
a gyökerekhez. 

Egy másik trágyázási mód, melyet nyáron is 
lehet, alkalmazni, a következő : veszünk egy rész 
trágyalevet és azt három rész vízzel felhígítva  a 
fa  gyökere mellé szurt lyukakba öntjük. A trá-
gyázás azonnal hat, mivel a trágyáié vízben 
oldott anyagokból áll, melyet a növények azonnal 
felvesznek. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzők. 
— Csíkszereda január 13. — 

Duza tiszta hektoliterenként 8 t'rt — kr. Itiiza kfizopes  7 frt 
20 kr. ltozs r> frt  80 kr. Árpa 5 frt  - kr. Törrtklm/.a .'> Irt 10 
kr. / ah i frt  5(1 kr. Uorsó 8 frt.  — kr. I.enusc Ift  frt.  Fu-
szuljka 10 frt  kr. -- l\;'na l-l frt  — kr. Hurguiiya ! frt  — 
kr. Marhahas (klgraiumoukcnl) Ü2 kr. Sertéshús 40 kr. Il.tr-
bécshus á4 kr. Szalma (inéteriuiizaáiiként) I frt  50 kr, 
Széna mm. 8 trt — kr. Ókor párja 250 frt  — kr. Telién 
párja 120 trt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) - m 40 
kr Tilzila khm. (1 méter) i Irt — kr. Malac/, darabja 1 írt 
50 kr. Lud — frt  80 kr Uárány — frt  — kr. Csirke pária 
50 kr.^10 tojás 20 kr. 

.A. I c i s l u t r i i r d z á i s a 
Szélién, 18'Jl. január l:i. * 
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A LEGÚJABB és LE60LCS0BB 

POLITIKAI ős KÖZGAZDASÁGI 
N A P I L A P 

„ M A G Y A R Ú J S Á G " . 
Laptulajdonos: 

Dr. FENYVESSY FE1ÍENCZ orsz. képviselő. 
Megjelenik  1891. Deciembcr hó folyamán. 

3 0 , 0 0 0 p * I « l á n y b a 11. 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

Egész évre 
Fél évre . 
Negyed évre 
Egy hóra . 
Egyes szám vidéken 4 kr, Budapesten 3 kr. 
Mntalvánvszámokat. kívánatra ingyen küld a 

„ K A Q T & R OTSÁft" 
kiadóhivatala 

litulapest, IV. tíiiiii.itos-utcza I. 

12 frt 
(i trt 
:'> frt 
1 frt 

i 
* 

i 

i « 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csík-Szereda. 1891, 


