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Tűzhely Hnk. 
Nagy igazságok sajátsága, hogy minél 

gyakrabban méltatjuk azokat, annál többet 
nyernek hatásukban a szemlélődő lélek előtt. 
Magasztos erényekről minél gyakrabban el-
mélkedjünk, mert azokat óránként, perczen-
ként gyakorolnunk kell. 

Azért senki se félhet  a már többször 
fejtegeiett  igazságok ismétlésétől; különösen 
ha látja, hogy az elhintett nemes mag se-
hogy se akar kikelni. 

Igy vagyunk tűzhelyünk kérdéseivel 
is. Sok eszmecsere folyt  már e kérdésekről 
s azt kell látnunk mígis, hogy közérdekeink 
iránt lanyhaság, hogy ne mondjam közö-
nyösség mutatkozik. 

A baj okát más és más tényezőkben 
találja mindegyik, de ha őszintén akarunk 
szólni, az okokat — ha nem is teljesen — 
társadalmi viszonyainkban kell keresnünk. 

Ki volna megelégedve általában a mos-
tani társadalommal, melyben hiányzik az 
együttérzés, az egység s azon becses erő, 
melyből intézményeink s haladásaink tápot 
nyerhetnének ? 

Valamint a tűzhely a belső tííz ereje 
nélkül csak puszta kőrakás, melybe a nap 
sugarai a hideg köveken keresztül csak el-
halni járhatnak, nem pedig, liogy abban 
melegséget élesszenek : ugy a társadalom is 
a belső erő nélkül csak puszta keret, mely-
ben tulajdonképpeni élet nincs, s mely akkor 
is élettelen kép marad, ha a külső erőt kü-
lönben nem nélkülözné. 

Nem látja-e mindenki, hogy a magyar 
társadalomban miként épülnek lel újra azon 
bástyák, melyeket a társadalmi egység ked-
véért egyszer már leromboltak ? Nem látja-e 
mindenki, hogy társadalmunk egysége mi-
ként kezd szétrepedezni s az osztályitéletek 
mindinkább mily ijjesztőleg foglalnak  na-
gyobb tért. Hol van most az a magyar tár-
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sadalom, mely megbirta a szabadságharcot ? 
Hol van azaz egységes erő, mely annyi lel-
kesültséget s áldozatkészséget szült ? A ke-
ret meg van, de az egységes erő nincs meg 
többé, hanem szétszakadozva, öiikic-únysé-
gében a pusztulás proczessusát mutatja. 

Vagy maradjunk csak saját tűzhelyünk-
nél. Él-e bennünk az a hatalmas szellem, 
az a hatalmas erő, mely egykor megyei éle-
tünket, ezt a székely társadalmat, olyanv-
nyira jellemezte; mely a letűnt századok 
bel- és killzivatarai és vészei között fenn-
tartotta az ősi önállóságot, jelleget, a köz-
jóra törekvő czélzatot a politikai téren ép-
pen úgy, mint a közművelődési téren ? 

Most is harczolunk ugyan, de érdek-
körökre széttépve, osztály osztály ellen, sze-
mély személy ellen, érdek érdek ellen. Az 
ilyen kicsinyes túsákban szétforgácsolni  Inak 
erőink, száműzik a közérdeket, mereven el-
választanak bennünket egymástól, hasonló 
rangú egyének sokféle  osztályba szóródnak, 
s a társadalom az osztályok exkluzivitásába 
töredezik szét. 

Egy bizonyos görög bölcs azt a kér-
dést adta fel  tanítványainak, hogy minő vá-
rost tartanak legboldogabbnak ? A tanitvá-
gyok felelete  nagyon különböző volt Egyik 
a polgárok műveltségét mondotta a boldog-
ság alapjául, a másik a vagyonosságra hi-
vatkozott, a harmadik a polgárok termelő 
erejét emiitette. A bölcsnek mindegyik vé-
lemény ellen alapos kifogásai  voltak, esak 
annak adott igazat, ki azt a várost tartotta 
boldognak, melyben a polgárok közös lel-
kesedéssel a közérdeket munkálják. 

Van-e bennünk közlelkesedés, har«-zo-
lunk-e együttes erővel a közérdekért s lehet-e 
a mi tűzhelyünk boldog ? 

Ha tovább is folytatjuk  az egymás-
iránti türelmetlenséget, a huza-vonát, tűzhe-
lyünk soha boldog nem lesz. 

. szám. 

X-
>*• 

>* 
_* 

Pedig ki ne óhajtaná közülünk megyénk 
felvirágzását  ? Ki ne óhajtaná, hogy a szín-
telen, mostoha jelent egy boldogabb jövő 
kövesse ; hogy földhöz  ne csak a mult di-
csőségének emlékei, hanem egy jobb lét 
is kapcsoljon. 

Nc forgácsoljuk  tehát szét erőinket a 
társadalmi különválás által, mert ha parányi 
tehetségeinket is szétdaraboljuk, mi marad 
meg akkor abból a közérdek szolgálatában ? 

Nem kivánhatja ugyan senki sem, hogy 
a társadalom minden egyes tagjának ugyan-
egy legyen meggyőződése, egy legyen po-
litikai meggyőződése, egy legyen politikai 
elve; de azt igenis megköveteli tőliiuk a 
közjó, hogy a különfcleségek  daczára is ta-
láljunk bizonyos érintkezési pontokat, me-
lyekben erőink egyesülnek, lliba voln.i ;i 
politika áldatlan harczát ;i társadalmi élet-
ben is tovább folytatni  s magunkat mind-
azoktól elszigetelni, kik más politikai elvet 
vallanak. 

Ezen érintkezési pontok nélkül társa-
dalmunk élő szobor, melynek izmai megder-
medtek, melynek idegzete küzd mozdulat-
lanul, melynek ajkai még a segélykiáltásra 
sem tudnak felnyilni. 

Megyénkben nagy szükség van a tár-
sadalonuggységes erejére, itt minden egyes 
embernekKÍ jut a közérdekért vaJó küzde-
lemből, mert a ki viszoi yainkat vizsgálja, 
nem talál az életnek oly ágára, akár a me-
zőgazdaságot, akár a forgalmi,  a művelődési 
vagy az iparviszonyt tekinti, melyen sok 
álalakitani, helyrehozni, javítani s fejleszteni 
való ne volna. Van-e hazánkban inegjénken 
kivül, melynek vasútja ne volna? Találunk e 
oly vidéket, hol a birtokviszony rendezése, 
az ipar fejlesztése,  a nép fokozatos  elszegé-
nyedése nagyobb mértékben lekötnék a köz-
figyelmet,  mint nálunk ? 

Lapunk hivatva van, hogy őrszeme le-
gyen társadalmunknak, — hogy meglásson, 
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Am 6 emlékének . 
Márczius 18-a volt. 
A tavaszt hirdető napsugár elbujt a ziman-

kós időt jósló fellegek  mögé; zord, éjszaki szél 
nyargalt az utczákou végig. 

A maró hideg jobban behnzatta a kalapját, 
jobban felöltelte  téli öltönyét azoknak, kik egy 
szomorú czél felé  törekedtek. 

Szóval az idő is a búnak, a fájdalomnak 
fogta  pártját. 

A tornyok harangjai bánatosan zúgtak. 
Gyiilöt harangoztak ; még a haldoklók csen-

gettyűje is segített. 
Papteinetés készült, szegény szerzetesi temetés. * 
Tárva, nyitva a zárda százados rozsdától 

csikorgó ajtaja. 
Levett kalappal némán köszöntve járnak 

emberek és asszonyok. 
A korhadt feketélő  falak  csendjét siralmas 

ének riasztja el. 
Circumdedi runt, circumdederunt , . . 
Megindul a menet, rövid az út, hiszen a 

templom édes szomszédja a zárdának. 
Elől kis gyermekek; nem érték a csapást s 

mégis, mégis könyfl,  ártatlan könyfl  lo-
pódzik a szempillákra. 

Karinges papok komolyan lépdelnek utánnk ; 
végül az apát kezében kereszt, arczán a rész-
vét s mély meghatottsággal énekli a gyászlókkal 
együtt: Könyörülj Istenem, könyörülj Istenem. 

És jön a koporsó. 
Virág s koszorúk nem borítják, egyszerű em-

lékfűzér  övedzi cs.ipán. 
Diszbuszárok n::ni emelik, csak négy igaz-

hivő polgár. 
Arany és drága fény  nem veri vissza a fák-

lyák világát, az örök lámpa világítja, csak az öt 
szál deszkába örökre zárt életet. 

Hosszú kocsisor nem követi, csupán néhány 
szent asszony. 

Gyászfátyollal  borított arezok sem sírnak 
koporsója után, csak két testvér, két szerzetes 
testvér kiséri palliuinmal és csuklyával kezökben 
breviárium, arezokon a szent család fájdalma. 

És e borzalmában fönséges  egyszerűség meg-
rázza a szemlélőt, felkorbácsolja  a részvét érzel-
meit, szánalmat ébreszt a szerzetesi élet ridegsége 
iránt s a mulandóság keserű tudatával tölt el. • 

Tehát meghalt a férfi  kor kikeletjén, a lap-
pangó féregrágta  virágnak hosszú hervadásaként. 

Meghalt I 
Ne kérdezzétek nevét, hiszen sokan ismerté-

tek Csíkban! 
Sokáig volt a somlyói zárdának már akkor 

beteges lakója. 
Kis törpe jószág, szenvedő arcz, kórgörbi-

tette nyak; egy valóságos megtestesült nagyböjti 
kép. 

Még most sem tudjátok nevét? 
Ö volt a vidéki bftesuk  kibérlett praediká-

tora. 
Minden szava szivhez szólt, szerzetesi egy-

szerűséggel, hite iránt lángoló hévvel és termé-
szetes előadással felékesítve. 

Mindenki meghallgatta, mindenki azzal a 

benyomással távozott, hogy szegénynek milyen 
csapás a betegsége. 

Jártatok-e a kászoni fürdőn  V láttátok-e ott 
e kis papot, mint kereste a társaságot — sze-
rényen, mint áhítozott tiszta lelke üdülés ntán; 
mint viditá fel  a nöi társaságot tréfás  ötletekkel, 
szellemes megjegyzésekkel; miként irta emlékver-
seit a lányok emlékkönyvébe. 

Láttátok úgy e és sajnáltátok, hogy e szel-
lemnek nem soká el kell enyészni az emberek közt. 

Emlékeztek-e arra, hogy férfi  társaságtokban 
egyedüli mulattató elem csak ö volt, ha hangolva 
volt a jó barátok biztatására szakadatlan sorban 
mondá a szebnél szebb pohárköszöntöket, melyek 
telve valának ritka elmeéllel, duzzadó humorral. 

S ha ékes nyelven szivhez kellett szólaifi, 
ismertétek-e az egyházi Írókat és költőket ugy, 
mint e törpe óriás ? 

Bizonyára szántátok, hogy e szegeny-gazdag 
szerzetesnek idő előtt meg kell halni. 

Szomorú reményetek immár teljesült. 
Meghalt, meghalt. 
Elnémult az ajk, megsemmisült a sok nemes 

vágy, kihűlt a papi hivatással vértezett lélek ro-
zoga épülete. 

Búsan zeng az orgona, nagyon busán. 
A papok elvégzik gyászmiséjöket s megáll-

nak a templom közepén. 
Egy ür tátong ott, borzalmas mint a sir. 
Szomorú résztvevők, férfiak  nők és apáczák 

állják körül s a keservtől áthatott kebleket ful-' 
doklásra ingerli a dohos penészes levegő. 

A mi barátunk elindult nagy, tán boldogabb 
útjára s a kőlap bezárja örökre, örökre . 

Az ájtatos hivek mondják csak még requies-
cat requiescat. 

csatolva. Lapunk jelen számához egy fél  iv melléklet van 
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észrevegyen ebben minden bajt. Lzt teljesí-
tettük mostis, midőn e társadalmi bajra rá-
mutatunk s ebből kifolyólag  sem magunk, 
sem mások elé nem tűzhetünk nemesebb fel-
adatot, mint társadalmunk egységes erejének 
fejlesztését.  Tűzhelyünk most ezt az erőt 
nélkülözi, mely nélkül nagy munkához nem 
is foghatunk.  $ 

Márezius 15- ike . 
Cdk-Szentmártonon. 

Tek. Szerkesztő ur ! 
A csikszentmártoni polgári olvasókör ál-

tal márczius 15-én rendezett ünnepély azt a be-
nyomást tette lelkemre, hogy ez a különben 
nagyon is konzervatív hajlamú székely löldmi-
velő nép, tud lelkesülni a közügyek iránt és 
a nemzet mult történetén, 1848 örök dicsősé-
gén, a szabadságharcz szent hagyományain 
mély kegyelettel csüng. Ez ünnepély eloszlatta 
a7on bal sejtelmemet, mintha népünk nem ér-
deklődnék a mult története iránt s mintha nem 
ápolna szivében egy kegyeletes szikrát a nagy 
ősök emléke iránt. 

Az ünnepély e lapok hasábjain annak ide-
jén közölt sorrendben folyt  le és minden vá-
rakozást felülmúló  erkölcsi sikerrel végződött. 

Főérdem azé a diszes közönségé, melynek 
soraiban Alcsik' majdnem minden községe kép-
viselve volt és a mely megjelenésével elismerést 
szavazott az ünnepély rendezőinek és sürü 
tapsaival köszönetet mondott a szíves közre-
működőknek. 

A második érdem a Baka János kántorta-
nító uré, ki az ünnepélyt lehetségessé, de egy-
szersmind minden tekintetben fényessé  is tette. 
Lehetségessé mondom, mert ez alkalomra 
az olvasókör tagéiból egy 18 tagujdalkört szer-
vezett és azt a legnagyobb szorgalommal any-
nyirs betanította, hogy az a műsorba kitűzött 
ének számokat a legnagyobb praeczizitással és 
hatással adhatta eló. 

Hogy milyen hatást gyakorolt a hallga-
tóság, illetve az éljenző és sürün tapsoló kö-
zönségre a Bartalis Ágost emlékbeszéde, a 
Birt ha József  szavalata, a Részeg Lajos felolva-
sása, azt én ecsetelni megsem kisértem. Láttam 
egy a lelkesedés tüzétől elragadott éljenző, új-
rázó, tapsoló díszes népcsoportot, melynek keb-
lében a hazaszeretet lángja magasra csapko-
dott. 

Hanem kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy én nagyobb lelkesedést még nem láttam 
annál, melynek ezen ünnepélyen tanuja voltam, 
midőn az az egyik szép szavalónó Nagy Ida 
k. a. szavalás közben a költemény refrainjának 
előadásakor lelkesültségtól rezgő, átható éles 

Vége tehát mindennek. 
De mért bacsnztassalak én, hadd szólaljon 

meg utolszor a te szoraorujelentésed. 
Háládatos indulattal, a tiszta lelkiismeret 

nyugalmával, a béketűrés csendes könnyeivel aján-
lád fel  az élet és halál Urának szenvedésed koro-
náját, vágyaid sikertelenségét. 

Nem hintünk virágkoszorúkat sírodra; e he-
lyett az örök üdvkivánat ezer és ezer illatdús vi-
rágait küldjük utánnad napi imáinkban az emlé-
kezet szárnyain. 

Elmélkedjetek az élet múlandósága felett, 
elmélkedjetek az ö sorsán, kik ismertétek, mert 
Dávid Kajetán Jakab nincs többé. 3 
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A Mzini dolgokról . 
Mi a jelszó? Udvariasság. 
Legyünk tehát udvariasak — magunk iránt 

mert hát mi játsztuuk, mi, más életmódban élük 
műkedvelők s nem szent Pál alatt nyomorgó „olá-
hok." 

„Cox és Box" ha udvariasak tudnak lenni 
„Rozenkranz és Güldenstern" nrak iránt, s mint 
kalapos és nyomdász megadják nekik az elsőbb-
séget : légyenek ezen urak is finomak,  előzéke-
nyek a „Nagymamáival szemben azzal a Nagy-
mamával ki a „Protekczió" révén nagyon sokat 
i ndott tenni, s engedjék meg nekem a Nagymama 
derék szolgájának, bogy ö róla szóljak először. 

Teszem azt pedig nem szolgaleik űséggel, ha-
nem a bű vazallusnak ama nyugodt lelkiismereté-
vel, mely jellemez minden szénájával rendben levő 

hangon a hallgatóság fülébe  zengette, hogy 
„vert, életet örömmel áldozunk, de gyáván 
élni nem fogunk 

Antal Ida kisasszony szintén nagyhatással 
szavalta Petőli „A halálról'1 czimü szép költe-
ményét. Végül Bartalis Ágost szavalta „Tóth" 
Kálmán „Előre" czimü nagyhatással adható 
költeményét és ennek benyomása alatt^tá-
vozott el a lelkesült közönség egy soha el 
nem feledhető  nap édes emlékével. Hogy mi-
lyen volt az a szavalat: arról csak azt jezyzem 
meg a mit én éreztem; lelkesedsem, megelé-
gedtem cs azzal a meggyőződéssel távoztam, 
hogy a székely nép soha sem fog  hátra ma-
radni a tettek mezején és első lesz, ki vért ál-
dozni a csatatérre siet, ha meg szólal a csata 
kürt és még egyszer lesz : „Előre." 

Eyy jelenvolt. 

Csik-Szentgyörgyön. 
A csikszentgyörgyi olvasókör e hó 15-én 

igen szép és sikerült ünnepélyt rendezett a nem-
zeti újjászületés nagy napjának emlékezetére. 

Az ünnepély szép száuiu közönség jelenlé-
tében, az iskola nagytermében este 8 órakor vette 
kezdetét a „Hymnusz" szabatos előadásával. Ez-
után Székely Károly fejtegette  tartalmas beszédben 
a nagy nap fontosságát.  A beszédet követő tapsok 
lecsendesülte után Baka Irma adta elő igen sike-
rülten a „Levél-1 czimü monologot a hallgatóság 
tetszés nyilvánításai közepette. Hasouló sikert 
arattak a Mártun Károly által előadott „Légy" 
czimü monolog, továbbá a Györpál János és Po-
towszki .József  szavalatai s úgyszintén a Baka 
József  és Balázsi Sándor dialógja is. A szép ün-
nepélyt anyagilag is siker korouázta, mert a ma-
détalvi emlékalap javára: 23 frt  41 kit jövedel-
mezett. 

Felültizettek : Cseh Vilmos, Hod u- András, 
Gergely Péter 1 — 1 frtot,  Markaly Antal «0 krt. 
Mezei Imre, Sóós Lajos, Csutak Bálint, Pál Jó-
zsef,  Baka József,  a Potoczky család 60 —G0 krt. 
Kápdebó Péter, Becze Gábor, Potoczki József, 
és Tompos János 50—50 krt. Márton Károly, 
Székely Károly, Beke József,  Bálint Sándor és 
Pougráez Mihály, 40 - 40 krt. Györpál János, ősz 
Mihály, Szöcs Lajos és Bocskor Lajos 20—20 krt. 
Mezei István, N. N. és N. N. 10—10 krt. A felül-
fizetőknek  elnökség hálás köszönetet mond. 

Cryergyó-SzentmikliBon. 
Ezen évben is a nagy nap emlékéhez méltó 

lelkesedéssel ünnepelte meg Gyergyó-Szentmiklós 
is márczius 15-ét. Az ünneplök két táborra osz-
lottak s mind a kettő tekintélyes csoportot ké-
pezett. Egy részök a községházánál más részök 
pedig az ipartestület helyiségében gyülekezett 

embert. Tehát kezdjük higadtan, hidegvérrel, hogy 
ne mondjam „Angolosan." 

Csiki Gergely, hogy meghalt, azt édes mind-
nyájan tudjuk, de müveiben halhatatlan, azt sem 
tagadja halandó szegény Csiki, bizony sokat ál-
modott, sokat, szépet s ezek mind teljesültek. 

Ritka pedig az az ember kinek álmai egész 
„Jóslat"-szerüleg teljesülnek. 

Csiki pedig ezen kevesek közé tartozik. 
De mindezt minek köszönhette? Kitartó 

munkásságának; dolgozott mert csak ezután re-
mélt tökét, olyan tökét, melyet „Atyafiak"  nem 
örökölhetnek. 

Belátta azt, liogy az élet örömei csak „Bu 
borékok11 belátta azt, hogy az ember fejére  szü-
letésekor már ki van mondva a halál „Örök tör-
vénybe, kerülte a ,,Proletárokat1', megveté a lépten 
nyomon tapasztalt „Nyegleséget", „Cziffranyomo-
ruság-"ot és PVasember" szorgalmával, „Ellenál-
hatatlan" hévvel szerezte meg az érdemeket a 
múzsaasszony kegye iránt. 

De az ő irodalmi házassága még mindig ha-
sonlított a „Vegyespárok" életéhez, a Múzsaanyós 
sok bajt okozott az irigyek alattomossága által 
s midőn már megsokalta a sok dicsőség szülöttet 
midőn megénekelve látta önmagában a „Nagyma-
mát", tette tejére el nem hervadó koszorúját elis-
merésének. 

De ez a koszorú már csak homloka helyett 
koporsóját ékithete. 

Ez a Nagymama került szinre, melyet Priel-
lenének irt s művészileg csakis 0 játszhatja. 

össze s külön sorban vonultak 10 órakor a mi-
sére. Ennek végeztével az ünneplők ismét kétfelé 
váltak s az ellenzéki érzelmű polgárok visszavo-
nultak az ipartestület helyiségéhez, honnan nem-
sokára eloszoltak, mig a másik párt az ünnepélyt 
tovább folytatandó,  visszatért a községházához. 
Ennek nagyterme, mint az ünnepély színhelye 
nemzeti jelvényekkel és lobogókkal ízlésesen fel 
volt díszítve, az elnöki szék felett  a falon  Kossuth 
Lajos arczképe függött,  körülvéve zászlókkal, zöld 
ágakkal s hazafias  feliratokkal  s Petőfi,  Bem ké-
peivel. 

Az egész ünnep liangulatteljes és lelkes volt 
s a kőzön3ég a községház főtermét  és a mellékhe-
lyiségeit sürüen megtöltöltötte. 

Az ünnepélyt itt Lázár Menyhért, mint el-
nök nyitotta meg lelkes, átgondolt s emelkedett 
szellemű beszéddel, hangsúlyozván, hogy a már-
czius 15-iki ünnep megtartása kötelezettsége és 
joga minden magyar embernek, különben tartóz^ 
zék bármely párthoz, valljon egyébként bárminő 
politikai elvet. 

Ezután a szózat eléneklése következett, mely 
után Gencsi Arnold a „Talpra magyart" szavalta 
el csengő hangon, tűzzel és lelkesedéssel. A sza-
valat után Ferenczi György 48-as honvédszázados 
lépett a felolvasó  asztalhoz s „Történelmi emlékek 
a székelyföldről  az 1848-49-iki évekből" czimeu 
felolvasta  azon időbeli t-aját tapasztalait és élmé-
nyeit vonzó és éles ecseteléssel, hogy a hallgató-
ság lelki szemei elölt felevelenedett  azon gazdag, 
dicső korszak, mely Erdély színpadán folyt  le.*) 

A zárda növendékei pedig két kedves pont-
tal gazdagították a programmot s emelték az ün-
nep hangulatát. 

Elénekelték a ,.Népdal-egyveleg"-et és a 
„Rákóczy indulót11 szépen, a közönség tetszése 
mellett. A két dal között volt Kálmán Istvánné 
szavalata. Szász Károlynak „Óda Bem szobrához" 
czimü gyönyörű költeményét szavalta el igaz és 
meleg hangon s szép előadással, az egész közön-
ség figyelmét  állandóan lekötve ; a nagyon jól si-
került szavalatot sürü tapsokkal jutalmazta a hal-
gatóság. Általában minden egyes pontról is el-
mondhatjuk, hogy a közönségnek mindegyik tetszett 
és sokat tapsolta és éljenezte a közreműködőket. 

Az ünnepélyt a Laurenczy vendéglőben 2 
órakor tartott bankett fejezte  be. Három hosszú 
asztalt foglallak  el s jelen voltak az iuteügens 
osztály leljesen, s azonkívül minden osztály kép-
viselve volt kisebb-nagyobb számban. A harmadik 
fogásnál  Lázár Menyhért elnök megnyitotta a po-
hárköszöntések sorát s lelkes szavai impulzust 
adtak a többi pohárköszöntésnek is, melyekben 
nemcsak a 48-iki korszak főbb  alakjairól emlé-
keztek meg, hanem kijutott az ünnepség közre-

(Folytatása a mellékleten.) 

*) Az érdekes felolvasta  közlését lapunk jövő izimá-
ban fogjak  megkezdeni. Szerk. 

Ismerjük el jó előre, hogy műkedvelőknek 
nehéz. S mégis főleg  a nők, akkora ámbiczi ót he-
lyeztek szerepükbe, hogy ritkaság. 

Főképpen a Nagymuna és Martba arattak 
méltán kiérdemelt tapsokat, bár férfiaknak  is el-
felejtettek  egyet-egyet. 

Rosenkrauzról kevés a feljegyezni  való. 
Emelygö, szentimentális darab, minden por-

czlkáján meglátszik, hogy német talajról importált 
növény. 

Műkedvelőkre nézve pedig a legnagyobb pech 
midőn a darabból sem drámai erő, sem komikai 
ér nem törnek elő. 

Ilyenformán  a szereplők legnagyobb igyeke-
zete daczára is hidegen hagyta a közönséget, 
mely zsúfolásig  betölti, a nagytornatermet, de 
miért ? 

Végtelen optimizmus volna ráfogni,  hogy a 
darabért, dehogy, utánna — tánczkoszoru volt. 

A protekczió pedig épen a másik hibában 
leiedzett; jóizü mulattató volt de kevesen mulat-
tak rajta. 

Nem lesz indiskrét dolog, ha névleg is kie-
melem a következőket: 

Kis Sarolta, Szabó Kata, Szakács Ilonka, 
Flórián Jusztina, Steinburg Berti kitűnően ját-
szottak. 

A férfiak  elnézik kiuemirási hibámat, mert 
akkor magamat is meg kellene nevezni — csupa 
szerénységből. 



14. nám. C S Í K I L A P O K Márczius 23. 

— Halálozások. Ismét egyike dűlt ki az Ur | 
ama szolgáinak, kik arájuk bizott nyájnak gondos j 
vezetői és szerető pásztorai voltak. Ilyen volt 
csikszentkirályi S z ő k e E n d r e , nyugalmazott 
tüesperes is, ki folyó  hó 20-án élete 76-ik és ál-
dozárságának 53-ik évében a halotti szentségek 
felvétele  után, végelgyengülés következtében csen-
desen elhunyt A boldognltnak hűlt teteme f.  hó 
22-én délelőtt 10 órakor helyeztetett örök nyu-
galomra a szentmártoni köztemetőbe; — égbe 
szálló lelkeért pedig a szent mise-áldozat ugyan-
akkor mutattatott be az Egek Urának. Az örök 
világosság fényeskedjék  neki 1 — C s i k s z e n t -
i m r é n Jakab Antalka f.  bő 21-én reggel 3 
órakor elhunyt. A jobb létre szenderült kedves 
gyermeket Pototzki Péternek és Jakab Alajosnak 
családja gyászolja, mint szeretett gyermeket, ille-
tőleg unokát. Pihenjen csendesen! 

— A megugrott színigazgató. Kovács Jenő 
a mnlt hó első felében,  midőn társulatával váro-
sunkban a kiirt bérleteket lejátszotta, azon ürügy 
alatt, hogy a társulata számára helyet keres, el-
távozott városunkból, hátrahagyván társulatának 
összes személyzetét a legnagyobb anyagi zava-
rok között. Ö azóta járja az országot, társula-
tának tagjai, kik között családos és jobb sorsra 
érdemes emberek vannak, mozdulni nem tud-
nak, mert az adósságok ide kötik és a legna-
gyobb nélkülözések között várják az igazgató ur 
jó akaratát, mely azonban „késik az éji homály-
ban." Ez bizony nem jól van igy, Kovács ur meg-
érdemelné, hogy illetékes helyen felelősségre  von-
ják, mert az még sem járja, hogy egy igazgató 
annyira megfeledkezzék  magáról. Ajánljuk a szí-
nészek igazgató-tan ácsának figyelmébe. 

— Tenyészbikavásár. A megyei gazdasági 
egyesület az évenként szokásos tenyészbikavásárt 
folyó  30-áu fogja  megtartani, a helybeli gazdasági 
felső  népiskola udvarában. A vásár reggel 8 óra-
kor kezdődik, a mikorra az eladóknak az eladan-
dó állatokkal együtt meg kell jelenniök. 

— Sorozás városunkban. A sorozás e hó 
'21-éu folyt  le városunkban. Az előállott 30 itju 
közül csak hetet találtak alkalmasnak s ezeket 
nyomban fel  is eskették. 

— A csikbánkfalvi  bába-asszony. Sötét bű-
nök, még sötétebb lelkű asszony vakmerő üzelmei 
felett  tárgyalt és ítélt a csíkszeredai kir. törvény-
szék e hó 18. és 19-én. Nem kevesebb, mint arról 
volt vszó, hogy K. Józsefné  csikbánkfalvi  bába-
asszony a m. év első hónapjaiban, áldott állapotú 
két nőnek magzatát elhajtotta s ez által a sze-
rencsétlen nők halálát is okozta. Minthogy az ilyen 
bűnök rendesen a legnagyobb elővigyázat és rej-
télyességgel szoktak elkövetetni, s e mellett az 
anyák, kiktől bővebb értesülés volna várható, ren-
desen bele balnak: kiderítésük is a legnagyobb 
nehézségekkel jár, SZÍVÓS odaadást és szakértel-
met igényel. Az emiitett két esetben azonban min-
den kétségen felül  sikerült, a vádlott tagadásával 

És most áttérek az iparos-egylet előadására. 
Nem bánom, ha haragot is fognak  táplálni 

irántam művész kollégáim, (pedig kiír, mert engem 
is ér) de kimondom, hogy minket alaposan lefőztek. 

A művész pedig mindig odahúz, hol nagyobb 
a siker, a dicsőség. 

Himezés, hámozás nélkül el lehet moudani, 
hogy szabatosabb, jobban megválasztott, jól beta-
nított, kedélyesebb műkedvelői előadást ritkán él-
vezhetni. 

Büszkék lehetnek rája! 
Egyet azonban megjegyzés nélkül nem hagy-

hatok. Nem a darabra, a közönségre vonatkozik. 
Ez az este újságszámba ment és épen azért 

az intelligencziához nem illő csak anyagilag támo-
gatni, tessék erkölcsileg is személyes jelenlétével, 
mert ez bu/.ditólag, lelkesitöleg hat a jövőre. 

Egy társadalmi osztály megjelenése pedig 
szentesíti a jótékonyczélt s minden ezzel karöltve 
járó törekvést. 

Sok színpadi routinnaljátszott a Fischer pár, 
Szabó,Gyula, Bartók Pál stb. 

Es végül szóljon újra a Nagymama. 
Mégegyszer a színpadra jött, nem gyönyör 

és szórakozás kedvéért, hanem segíteni a nyomo-
rultakon a felvidéki  Ínségeseken. 

Kitünö isiix'llés volt az tény. 
Két kis gy ermek bájo3 szerelmi kettőst éne-

kelt Boccaccióból a felvonás  között majd a tábló 
ragadta el az óriási közönséget. 

Azt mondják, hogy az angyal elbűvölő vala, 
én nem tudom, mert engem lenézett. 

A  jövedelem 100 frt;  kegyes Istenemtől kér-
jek-e többet? Udvariasságbői csak elég. 4. 

szemben is a sötét bűnöket bebizonyítani, miért 
a kir. törvényszék nevezett vádlottt nőt 7 (hét) 
évi börtönre, s a bábaság folytathatásától  végle-
ges eltiltásra ítélte, ez időbe 10 havi vizsgálati 
fogságot  beszámítván. A vizsgálat és végtárgya-
lás adatai számtalan olyan adatot és mozzanatot 
is derített ki, melyek arra mutatnak, hogy elitélt 
nő bűnös üzelmeit az egész Alcsikra kiterjesztve, 
igen nagy elbizakodottsággal űzte, igen sok em-
brió és szerencsétlen anyának okozta elpusztulá-
lását. Most mindennek egy jó hosszú időre már 
azért is alaposan vége van, mert ez eset igen 
sok hasonló űzelmekben leledzöknek ijedtét vette. 

— A művészet nálunk. A január hóban itt 
működött színtársulat tagjai a szükséges költség 
hiánya folytán  még mindig nem tudtak eltávozni 
városunkból és már is egy uj társulat érkezett 
körünkbe. Mezey János nemzetközi művész diri-
gálja őket s előadásaikat terített asztalok mellett 
a „Csillag" vendéglőben produkálják. Egy iuter-
náczionális müsorozat került kezünkhöz ékes német-
és még ékesebb magyarnyelven kiállítva, természe-
tes, hogy — mint az ilyen internácziónális nyom-
tatványoknál szokásban van — a német szöveg 
áll első helyen. Jól tenné Mezey János nemzet-
közi művész ur, ha ezen jellegét, mikor a Székely-
földre  jön, legalább színleg levetkezné s legalább 
itt nálunk teljesen magyarszövegü programmo-
kat használna. A nemzetközi művészet aligha fog 
nálunk zöld ágra vergődni. 

— Jótékonyság. Áldott emlékű Kogarassy 
Mihály erdélyi püspök általa szülővárosában <>0,uOO 
forinton  felállított  leánynöveldéjét alapító levelében 
méltán helyezte tulajdonába és rendelkezésére utó-
dainak a mindenkori erdélyi püspököknek, inert 
ime! Lönhart Ferencz püspök ur önagyméltósága 
alig értesült arról, hogy az intézet nem képes 
többé a 440-re felszaporodott  növendék sereget 
befogadni:  azonnal intézkedett annak kibővítésé-
ről és a költségek részbeni fedezésére  saját pénz-
tárából 1000 azaz egy ezer oszt. ért. forintot  ke-
gyeskedett utalványozni. Isten űzesse a fejedelmi 
jótéteményt! s hallgassa meg az intézet ártatlan 
kisdedeinek azon imáját, hogy éljen sokáig a „b'o-
garasy leánynöveldé-'-nek harmadik nagylelkű jó-
tevője Lönhart Ferencz püspök ur ö exczellencziája 
a nagynevű elődöknek méltó utódja! Gyó-Sztmik-
lós, 1892. márczius 19-éu. F e. r e n c z i K á-
r o 1 y, plébános és növeldei igazgató. 

— Ellenzéki k3r Székely-Udvarhelyen. Már-
czius hó 15-én Székely-Udvarhelyen ellenzéki kör 
alakult, melynek czélja a törvények korlátai között 
mindent elkövetni arra nézve, hogy a város és me-
gye szellemi és anyagi jólléte magasabb fokra 
emeltessenek és a hazai közérdekek alkotmányos 
és független  szellemben mozdittasanak elő. Ezen 
czélok elérése czéljából összejöveteleket, társas 
mulatságokat és felolvasásokat  fognak  rendezni s 
ezek alkalmával arra fognak  törekedni, hogy a 
különböző társadalmi osztályok közötti idegenke-
dést s a felekezetek  között levő válaszfalat  és 
más előítéleteket eltöröljenek. Fel van véve pro-
grammjába továbbá az általános műveltség eme-
lése, a közgazdaság és ipar fejlesztése. 

— Márczius 15. Gyergyó-Szent-Miklóson. Az 
ipartestület egyesülve az iparos önképzőkörrel, 
márczius 15-ikét városunkban élő 48-as honvé-
dek egyrészének és a 48-as eszmékért lelkesedő 
derék polgártársaink nagy számának részvételével, 
valóban impozáns módon ünnepelte meg. A ltá-
kóczy-induló hangjai mellett, szép sorrendben, 
nemzeti- és az ipartestületek lobogója alatt vo-
nultak fél  a főtéri  róm. katli. templomba, bol fé-
nyes segédlettel mondott szent misét hallgattak. 
Inuen ugyanolyan sorrenben mentek vissza az 
iparos önképzőkör helyiségébe, hol Márton Lajos 
rövid rögtönzött beszéddel ecsetelte a 48-as hon-
védeknek az üunepély jelentőségét. Este a polgári 
olvasókör he'yiségében bankett volt. Az első fo-
gás után Eránosz Bogdán gyógyszerész a királyra 
emelt poharat, melyet az egész társaság fennállva 
hallgatott. A második pohárköszöntő a nagy szám -
üzöttet, Kossuth Lajost illette, melyre szűnni nem 
akaró „Éljen Kossuth Lajos" hangzott végig 
az egész teremben. Meglepetésben is részésül-
tek a 48-as agg honvédek. Ugyanis Keresztes 
Gerő kereskedő lelkes polgirtársnnk indítványára 
aláírási iv indult meg, melyet indítványozó maga 
& frttal  kezdett meg s alig fél  óra alatt 27 frt 
összeg gyűlt be, melyből a 48-as honvédek 60-60 

kr. összeget kaptak, a többi megmaradott pénzt 
pedig a nagy nap jelentőségére áldomáskép a 
48-as eszmék diadalra jutásáért megitták. Este a 
polgári olvasókör helyiségében 90 terítékű ban-
kett zárta be az ünnepélyt, melyen a kereskedő 
és iparos osztály majd nem teljes számban meg-
jelent. Az összes résztvevők tetszésével olvastat >tt 
fel  a sürgöny, mely ez alkalomból Kossuthnak kül-
detett. Kossuth Ltyos Turin. Gyergyószentmiklósi 
48-as és függetlenségi  párt márczius 15-ét, mint 
a szabadság, egyenlőség és testvérség emlékét ün-
nepelvén, ennek alkalmából megteremtőjének hálá-
ját és üdvkivánatát küldi. A 48-as és függetlensé-
gi párt. 48 as. 

— Estély a madéfalvi  emlék-alap javára. Gy.-
Alfaluban  Avéd János és Balázs Gergely a fent 
emiitett czélra e hó 15-én társas estélyt rendez-
tek. Az estélyen Zomora Dániel plébános igen 
szép felolvasást,  Salló Károly pedig sikerült sza-
valatot tartott. A 7 éves kis Ávéd Jánoska szép 
szavalata szintén nagy tetszésben részesült. Az 
anyagi eredmény 15 forint,  melyről e lapok első 
hírében számolunk el részletesen. Köszönet il-
leti Lutch Mártont, ki téres helyisegét az estély 
megtartására ingyen engedte át és Kovács Isvánt, 
ki a gyűjtésben buzgólkodott. 

— Hirdetmény. Csikvármegye közigazgatási 
bizottsága a f.  hó 14-én kelt 256. számú hatá-
rozatával a ditró-putna-tölgyesi törvényhatósági 
közút 577 -627 szelv. szakaszának földmunkáját 
és kavicsolását 6257 frt  33 kr., az ugyanezen 
útvonalon levő 206 és 210 számú műtárgyak épí-
tését 1821 frt  91 kr összeg erejéig engedélyezte. 
A fenteuilitett  munkálatok foganatosításának  biz-
tosítása czéljából az 1892. évi április hó 1-t-ik 
napjának délelőtti 11 órájára a csikvármegyei m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. Ajáu-
latok nevezett nap délelőtti 10 óráig a hivatalhoz 
beküldendők és az ajánlatokhoz ö"iC bánatpénz 
melléklendő. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara közhirré teszi, hogy a m 
m. kir. államvas&tak gépgyárába néhány ügyes 
esztergályos és gyaluló, valamint néhány ügyes és 
erős hidlakatos találhat foglalkozást.  Az említett 
szakbeli iparosok alkalmaztatásuk iránt a keres-
kedelmi és iparkamaránál jelentkezhetnek. 

— A „Pesti Hírlap" mindig szenez valami 
ui meglepetést nagy és hű olvasó közönségének. 
Most azt közli velünk a lap szerkesztősége, hogy 
a h ú s v é t i s z á m h o z egy t e l j e s , befe-
j e z e t t e r e d e t i r e g é n y t me Ilékel , me-
lyet minden előfizető  megkap, még azok is, a kik csak 
április hóval lépnek az előfizetők  közé s hacsak egy 
bóra fizetnek  is elő. Ugyancsak a jövő évnegyedben 
kezdi meg J ó k a i uj, egyeuesen a „Pesti Hir-
lap" számára irt, T r e n k czimü érdekfeszítő 
történeti regényének a közlését. Ha még ehhez 
hozzávesszük, hogy M i k s z á t h Kálmáu meg-
kezdte a képviselőház üléseiről országszerte ked-
velt karczolatainak írását: ugy bízvást elmond-
hatjuk, hogy a .Pesti Hirlap," im-lynek két oly 
iró, mint Jókai és Mikszáth tartoznak a rendes 
munkatársai közé, ma a legérdekesebb olvasmá-
nyokat tartalmazó napilap. Legérdekesebb és leg-
gazdagabb tartalmú, különösen sok mulattató köz-
leménynyel. (Előfizetési  ára különben egy hóra 1 
frt  20 kr, negyedévre 3 frt  50 kr s minden nap-
tól lehet kezdeni az előfizetést.  Kiadóhivatal és 
szerkesztőség: Budapest, Nádorutcza 7. sz.) 

— Megfejtés.  A lapunk 12-ik számában meg-
jelent képtalányt és számrejtvényt helyesen meg-
fejtette  Zecsés János, p. ü. szemlész, a számrejt-
vényt pedig Tamás Sándor. A 13. számnak mel-
lékletén megjelent talányokat megfejtette  Zecses 
János p. ü. szemlész. 

i s i s l u t r i . tLiizáLsa, 
Briinn, 1892. márczius IC. 

83 89. 73. 71. 80. 



Márcziűs 23. C S I K I L A P O K . 14. mim'. 

Sz. 44—1892. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A caikszentmártoni királyi törvényszék mint 

telekkönyvi bató9ág közhírré teszi, hogy Incze Ig-
nácz végrehajtatónak Tompos Anna végrehajtást 
szenvedő elleni 360 frt  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a csikszentmártoni kir. járásbíróság) 
területén levő, Bánkfalva  község határán fekvő  a 
bánkfalvi  7. sztjkvben foglalté,  6. hrsz alatt 229 
frt,  2373. hrsz. a. 11 frt.  5891. hrsz. a. 15 frt, 
11653 hrsz. a. 21 frt  és 13023. hrsz. a. 28 írt, 
beesértékH egész ingatlanokra az árverést a fen-
nebb ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1892. májusaié 13-ik napján délelőtt 9 órakor Bánk-
falva  község házánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatn j 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881-ik 
évi LX. törvényczikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékkepes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi január hó 5-én. 

Sá/ndLor -A-Tbert, 
kir. jbiró. 

P á 1 j i i a t. 
A csiktnsnádi gyógyfürdőn  a folyó 

évi nyári idó'szakra a 

FÜRDŐBIZTOSI ÁLLOMÁSRA, 
melylyel 300 forint  fizetés  jár- és szolgabírói 
teendők is össze vannak kötve, ezennel pá-
lyázat nyittatik. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen állo-
mást elnyerni óhajtják, a törvény értelmé-
ben a szolgabi ruságra képzettséggel is 
birnak, hogy pályázatukat okmányokkal 
felszerelve  folyó  év április 2-ig a Csik-
Tusnádi gyógyfürdő  birtokossági szövetkezet 
Igazgatóságához cziinczve aüják be. Később 
érkező pályázatok tekintetbe vétetni nem 
fognak. 

Csik-Szeredán, 1892. márczius 18-án 

(1—2) ^.z ígrazgratóseLgr. 
Tisztelettel tudntom, hugy f.  hó 7-től 

kezdve 

fogorvosi gyakorlatomat 
újból megkezdettem. 

Műtermem a Romteld-féle  szállóban. 
Rendelek: d. e 9 — 12-ig, d u. 3—5-ig. 

Csíkszereda, 1892. márczius 8. 
Dr. V ereiig Sándor . 

11C—1892. vh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 11 — 1891. 
számú végzése által székely udvarhelyi Gál János 
végrehajtató javára Csikmadaras községe ellen 337 
frt  töke, ennek 18B8. évi szeptember hó 2C nap-
jától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 
34 frt  75 kr. perköltség követelés erejéig elren-
delt kielégítési s 1892. évi február  hó 1-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás alkalmával bírói-
lag lefoglalt  és 810 frtra  becsült egy Veltenhoffer-
féle  vizfecskendö  és két drb fejér  tenyészbikából 
álló ingóságok nyilvános árverés útján eladatnak. 

Mely árverésnek a 301 — 1892. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-

Madarason a község házánál leendő eszközlésére 
1892. évi Április hó 13-ik napján délelőtti lo 
órája határidőül tűzetik ki, — és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. tcz. 107. § a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredában, 1892. évi márczius 
hó 15-ik napján. 

G o n d o s X s t v á / n . 
kir. bir. végrehajtó. 

N . Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 182. 



Melléklet a „CSIKI LAPOK" 1892. évi mfcrczim  hó 23-iki (14-ik) számához. 

működőinek is. A vidám hangulatban lefolyt  ban-
kett jó hosszú ideig egészen késő estig tartott. 

Az ipartestület tagjai egyesülve más ellen-
zéki érzelmű választópolgárokkal külön helyiségben 
a Romfeld  vendéglőben [tartottak este bankettet, 
mely szintén vidám hangulatban folyt  le. 

Ezen évi márczius 15-iki ünnepünk körül 
tehát a legközelebbi lefolyt  választások miatt bi-
zonyos politikai háttér hüzódott el, de ez semmiben 
sem hiúsította meg az ünnepély méltóságát és 
sikerét. 

Just  us. 

Csik vármegye közigazgatási 
bizottságának Oléséből.*) 
Megyénk közigazgatási bizottsága folyó  hó 

14-én tartotta meg havi rendes ülését Mikó Bá-
lint főispán  elnöklete alatt, melyen a tagok nem 
igen nagy számban jelentek meg. 

A gyűlésnek egyébiráut nevezetesebb tár-
gyai nem is voltak, s éppen azért 11 órakor véget 
is ért. 

Az egyes szakelőadók jelentései a szokásos 
statisztikai részeken kivül kevés figyelemre  méltó 
mozzanatot tartalmaztak; mindazon által megem-
lítjük azokból a következőket: 

Az alispáni jelentés szerint mult hó folyamán 
489 ember kapott egy évre és 13 napra szóló kül-
földi  űtlevelet; 10,300 drb marhalevél adatott ki; 
tűzeset pedig 3 községből jelentetett be 1779 frt 
60 kr kárral. 

A főorvos  jelentése szerint a közegészségi 
állapot a megye területén nem volt kedvezőbb a 
megelőző havinál, mert a légzö és emésztő szerv, 
bántalmak mellett influenza,  vörheny, kanyarói 
roncsoló toroklob, hökhurut is szórványosan fordult 
elö ; ezenkivül pedig járványosán uralkodott a 
hasi hagymáz Csíkszeredában és Kászon-Impérben; 
továbbá a hólyagos himlő Gyergyószentmiklóson és 
Alfaluban,  mely bajokban megbetegedett összesen 
189 egyén, ebből meggyógyult 130, elhalt 38, to-
vábbi gyógykezelés alatt maradt 21, Gyergyóalfa-
luban a járvány megszűntnek tekinthető. 

Ugyancsak a főorvos  által előterjesztett mult 
évi jelentés szerint a megye területén 189 l-ben 2586 ' 
haláleset történt, s ebből volt férfi  1288, nő 1298 ; 
165-el kevesebb, mint a megelőző évben. Fonto-
sabb halálokok voltak : vele született gyengeség 
499, aggkor 392, tűdögümökór 305, belhurutl79, 
tüdőlob 166 esetben. 

A kir. péuzügyigazgató jelentése szerint a 
közadók befolyása  ^kedvezőtlenebb eredménynyel 
történt, mint a megelőző év hasonló időszakában. 
A mait év végével ugyanis hátralékban maradt 
24,916 frt  92 kr, a folyó  év első negyedére elő-
iratott 68,570 frt  10 kr. összes tartozás 93,487 
frt  11 kr. Ebből február  végiig töröltetett és be-
fizettetett  28,891 frt  3 kr. tehát a mult évinél ke-
vesebb 4345 frt  45 krral; maradt hátralékban 
64595 frt  74 kr. 

Hadmentességi díjba az 5259 frt  80 kr 
tartozásból csak 268 frt  99 kr törlesztetett. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint a taní-
tói nyugdíjtörvény végrehajtása iránt kiadott mi-
niszteri rendelet értelmében az adatok beszerez-
tettek s a kormányhoz felterjesztettek.  Van azok 
szerint megyénkben 180 rendszeresített tanítói ál-
lomás, melyeken tényleg 17Ü tanitó működik je-
lenleg. 

A 180 tanitó állomásból 8 az állam által, 6 
a megyei nevelési alapból tartatik fenn.  Községi 
elemi iskolai állomás van 31, rk. iskolai tanitó ál-
lomás 117. gör. kath. 12. 

A tanítók nyugdijába beszámítható javadal-
mazásra következő adatok állanak: 1000 — 1200 
frtig  van egy állomás, 900—1000 írtig 5 állomás, 
800—900 frtig  10 állomás, 700-800 frtig  10 ál-
lomás, 600—700 frtig  5 állomás, áOO—G00 frtig 
11 állomás, 400-500 frtig  35 állomás, 300-400 
frtig  íí2 állomás, 200—300 frtig  27 állomás rend-
szeres fizetésen. 

A kir. ügyész jelentése szerint a vármegye 
területén levő bírósági fogházak  mult havi személyi 
forgalma  1G0 volt s ebből elitélt 97. — Büntetés 
idejét kiállotta 52, maradt letartóztatva 45. 

Bűneset foljelentetetţ  49, melyek közül fou-

*) Tirgjbalmaz mult késett Szerk. 

tosabbnak l emberölés és 2 gyújtás esete tekinthető. 
A szándékos emberölés tettesei a bíróság kezében 
vannak ; a gyújtogatás tetteseit azonban kipuha-
tolni nem sikerült. 

A tolyó ügyek közül egy tárgy volt neveze-
tes és pedig a földmivelésügyi  miniszter leirata a 
megye alispánjának a törvényhatóság mult évi ha-
tározata alapján az erdörendészeti áthágások tár-
gyalásánál és büntetésénél követett eljárás módo-
sítása iránt tett fölterjesztésére  nézve. 

A bizottság a többirányú kérdést magában 
foglaló  miniszteri leiratot az erdörendészeti albi-
zottságnak jelentéstétel végett kiadni Iniározta s 
egyúttal utasította, miszerint mutassa ki, hogy té-
ves .és szabálytalan eljárás következtében mely 
községek, mily összegre terjedő birságon lettek el 
marasztalva, mely a szegény községek állal önhi-
bájukon kivül egyesek áthágásai miatt az orszá-
gos erdei alap javára befizetett  bírságoknak visz-
szafizetésére  a földmivelési  minisztérium az erdé-
szeti bizottság jelentése kapcsán feliratilag  felké-
rendő lesz. 

Madár Imre főjegyző,  mint erdörendészeti 
bizottsági elnök, a bizottság ülésein való elnökös-
ködésben betegsébe miatt akadályozva lévén, az 
elnöki tendök végzésére Becze Antal alispán ké-
retett fel. 

Végül a bizottság nevében főispánnak  a Li-
pótrend lovagkeresztjével történt kitüntetése al-
kalmából Mecze Antal alispán által üdvözültetvén, 
a gyűlés véget ért s a tagok a főispán  vendég-
szerető házához jöttek össze ebédre. — 

Ipartestület i közgyűlés. 
CbikízcrcJa, inún'z. 21. 

A vármegye csiki részében lakó iparosok 
egyesülete, mely i p a r t e s t ü l e t czimen Csik-
Szereda székhelylyel alakult meg, f.  hó 20-án tar-
totta meg évi rendes közgyűlését.. A gyűlés dél-
előtt 11 órakor nyittatott meg s közben 1 órai 
szünettel délután (i órakor ért véget. A gyűlésre 
a testületi tagok nagy számban jelentek meg s 
ügyeiknek tárgyalásában feltűnő  élénkséggel vet-
tek részt. A gyűlésen az első fokú  iparhatóság 
képviseletében Lőrincz Ferencz városi pénztárnok 
jeleut meg. A gyűlés lefolyásáról  a következő tu-
dósítást kaptuk : 

Tamás József  ipartestületi elnök a gyűlést 
meguyitván Darvas Béla terjesztette elő az egye-
sület mult évi működéséről szóló jelentését. A je-
lentés szerint az egyetület iigyei 22 választmányi 
ülésben intéztettek el. A mult év folyamán  az 
egyesület kebelébe belépett 3 uj tag, felszabadit-
tátott 3 tanoncz és tanonczczá felvétetett  7 gyer-
mek. — 

Az ipartestület vagyoni állását a következő 
adatok tüntetik föl:  készpénz 86 frt  52 kr, kö-
telezvényekre ki vau adva 1244 frt  40 kr. Össze-
sen 1830 frt  92 kr. Ebez lenne számítandó még 
a leltári érték, mely szintén meghaladja a 600 
forintot. 

Az ipartestület tagjainak száma a mult év-
ben : 124 volt. 

A lefolyt  évben elhat a testületnek 3 tagja, 
kik közül a titkári jelentés névszerint Erőss An-
tal alelnököt és Barcsai József  választmányi ta-
got emliti föl. 

A jelentést tudomásul vették s az elhalálo-
zott tagoknak emlékezetét jegyzőkönyvileg is meg-
örökítették. 

Ezután a számvizsgáló bizottság terjesztette 
elö munkálkodásának eredményét. Eszerint: 1890. 
évi pénztári maradék : 42 frt  12 kr, készpénz-
bevétel 173 frt  21 kr, .-> igy összesen 215 frt  33 
kr. Kiadás volt a lefolyt  évben 128 frt  81 kr, s 
igy átjött a jelen évre 8fj  frt  52 kr. Kötelezvé-
nyekre ki volt adva a testület régi tagjainak: 
096 frt  90 kr A testületbe beolvadt csizmadia 
társulat tagjainak: 522 frt  50 kr. Uj kötelezvé-
nyekre kiadatott 25 frt.  Összesen 1244 frt  40 kr. 

A számvizsgáló bizottság a számadásokat 
rendben találván a felmentvény  kiadását hozta ja-
vaslatba, mit a közgyűlés el is fogadott. 

A társulat jegyzője leköszöuvén, a titkári 
állásra Lakatos Mihály tanárt választották meg s 
a megválasztást egy 3 tagu kűldétség által jutat-
ták tudomására. Lakatos Mihály a gyűlésben meg-
jelenvén a neki felajánlott  állást rövid beszéd kí-
séretében elfogadta. 

A halálozás folytán  megüresedett alelnöki 
székre: Böjté Sándor lett megválasztva. 

Erre elnök a gyűlést egy óra tartamára fel-
függesztette. 

A délutáni ülésben első sorban a törvény 
által elrendelt betegsegélyző pénztár megalakítása 
került szóba. Erre vonatkozólag közgyűlés meg-
bízta a testület választmányát, hogy az alapszabályo-
kat rövid idő alatt dolgozza ki s az alapszabályok 
tárgyalására annak idején rendkívüli közgyűlést 
hívjon egybe. 

Mfután  az elnöki teendők felszaporodtak  az 
elnök számára û y a mult, mint a jeleu évre 20 
frt  tiszteletdijat állapittotak meg. 

Egy pár kebli iiyy elintézése után felszóla-
lás folytán  a közgyűlés elhatározta, hogy az alap-
szabályok 9. § ban meghatározott 1 frt  20 krnyi 
évi illeték 40 krra szállittassék le s az alapsza-
bályoknak ily értelemben való módosításával a vá-
lasztmányt bizta meg. 

Ezután a közgyűléshez bejelentett kérvények 
kerültek tárgyalás alá. 

Özv. Jakab Józsefné  az iránt kérelmezett, 
hogy néhai férjének  Jakab Józsefnek,  ki a csík-
szeredai cs. társulatban évtizedeken keresztül mint 
jegyző működött, 15 forint  tartozása engedtessék 
el. A közgyűlés a kérelemnek helyet adott egye-
bektől eltekintve különösen azon okból, hogy a 
kötelezvény kezesekkel biztosítva nem volt s igy 
a követelés amúgy is behajthatlanná vált. 

Soós Lajos felszólalására  Péli Gábor 10 fo-
rint tartozása is elengedi etett daczára annak, hogy 
az elengedést többen hevesen ellenezték és neiu 
is alaptalanul, miután l'eh -kötelezvényén oly ke-
zesek vannak aláírva, kik e csekély összeget ki-
fizethetik. 

A közgyűlés két, utóbbi megállapodása ellen 
Lörincz Ferencz iparhatósági biztos fellebbezést 

I jelentett be. 
Végre két uj tag felvétele  és a választmány 

| kigészitése után a közgyűlés véget ért. — 
i 

Baracs Géza. 
Ezelőtt 5 nappal a fővárosi  hírlapokban na-

gyobb közlemény jelent meg Baracs Gézáról, a 
mely közleményben nevezett Baracs Géza valósá-
gos szélhámosuak lett feltüntetve. 

A fővárosi  sajtó említett közleményével fog-
lalkozni nem ige.n tartanok szükségesnek, ha a 
személy, kiről szó van a legközelebb múltban itt 
nálunk Csikmegyébeu nevezetes szerepet nem ját-
szott volna. Így azonban, minthogy az érdekelt 
személy a legközelebbről lefolyt  választások alkal-
mával a vármegye egyik kerületének képviselő-
jelöltje volt, s minthogy olvasó közönségünk egy jó 
nagy részének az említett közleményt olvasni mód-
jában nem állhatott, köteleségünknek tartják az 
emiitett közleményt olvasóink számára a fővárosi 
sajtó egyik legtekintélyesebb képviselőjétől átvéve, 
szó szerint közölni. 

Komentárt e közleményhez, ugy az arra Ba-
racs által közzé tett nyilatkozathoz sem fűzünk  ; 
adjuk mindkettőt anélkül, hogy ezúttal birálatté-
telbe bocsátkoznánk, de majd annak idején, ha a 
Baracs által kilátásba helyezett sajtóper eldőlni 
fog,  ez ügyre vissza térünk márcsak a gyószt-
miklósi választó-kerület polgárainak érdekében is. 

A „Magyar Hirlap"-nak közleménye a kö-
vetkező : 

A g a v a l l é r pap . 
A fővárosban  a napokban olyan letartóztatás 

történt, mely bizonyára széles körökben fog  kí-
nos feltűnést  kelteni. 

A rendőrség ugyanis elfogta  B a r a c s 
Géza, róm. kath. áldozó papot, a kit rövid idő 
óta sikkasztás miatt köröztek. 

Baracs éveken át egyik legismertebb lelké-
sze volt a fővárosnak,  a ki általános rokonszenv-
nek örvendett és lelkésztársai közt kiváló szere-
pet játszott. 

Rómában tanult, a hol felvették  a propagan-
dába. Ott végezte el theologiai és filozófiai  tanul-
mányait, s a mikor ezeket befejezte  mindenkép 
oda törekedett, hogy a szentszék körül nyerjen 
alkalmazást, a mit azonban nem sikerűit elérnie. 
Belátva tehát, hogy kedvencz óhajtása nem telje-
sülhet, visszajött Magyarországba s az esztergomi 
főegyházmegye  kötelékébe lépett, majd csakhamar 
a fővárosba  került és hitoktató lett O-Budán. 

Lelkészi működésének első idejében nagyon 
visszavonultan élt. Paptársaival csak egyházi dol-



14. Bz&m. C S Í K I L A P O K Márczíus 23. 

gokról beszélt, a lakásán kápolnát rendeztetett 
és ájtatosságában annyira ment, hogy a közeli is-
merősei nem egyszer mondták róla tréfásan  : 

— Ugy látszik, hogy ez a Baracs még élté-
ben söntté karja magát avattatni. 

Nem volt sokáig o-Budán. Mert antiszemita 
izgatásokba bocsáikázott s e miatt C s e 1 k a 
Nándor, a III. kerület akkori plébánosa elmozdí-
totta öt állásától. Baracs erre a József  városban 
lelt hitoktató, de ott is csak rövid ideig működött. 

A fiatal  lelkész ekkor hirtelen szakitaui kez-
dett előbbi életmódjával. Nagy uri módon élt. jö-
vedelmén túlköltekezett, úgy, kogy azt a nevet 
kapta : A g a v a l l é r pap. 

Akadtak a kollegái közt, a kiknek ez fel-
tűnt. Ezeknek rendesen azt mondta, hogy egy 
H a i n b u r g b a u lakó néiye segélyezi. 

Mikor 1887-ben a pápa jubileumára elindult 
a második zarándoklat Bómába, Baracs volt az 
egyik főrendező  ö ekkor nagy összeköttetései se-
gélyével elnyerte a „doctor romanus" cziraet. 
Voltak neki különben Bécsben is hatalmas protek-
torai. Egyik legbuzgóbb pártfogója  állitólag maga 
a pápai nunczius volt. 

A római zarándokút utáu Baracs egy ideig 
Bríiszelben. majd meg Spanyolországban járt. Egy-
általában sokat utazott ember, a ki csaknem min-
den európai nyelven beszél. 

l'jljúl haza térve, kis vidéki plébániára ke-
rült káplánnak. onnan azonban hirtelen minden 
előzetes bejelentés nélkül nyomtalanul eltűnt. E 
miatt az esztergomi szentszék papi jogának gya-
korlásától el is tiltotta, csak hogy az eltiltó ok-
iratot évekig nem lehetett neki kézbesíteni, mert 
a lakóhelye ismeretlen volt. Ha egy nap löltünt 
a fövárosbau,  pár nap múlva már Párisból, vagy 
Brünnböl küldözgette a leveleket. 

Időközben Bécsbeu meggyűlt a baja a ható-
sággal, inert egy odavaló asszony, a kitol furfan-
gos módon néhány ezer forintot  csalt ki, följelen-
tette. A gavallér pap törvényszék elé került és 
mindenki azt hitte akkor, hogy elitélik, hanem ö 
összeköttetései révén megszabadult a büntetéstől. 

Baracs elegáns felléptével  is magára vonta 
a figyelmet.  A franczia  abbék módjára öltözött, 
kivágott lagczipöt viselt és modorában sokkal iu-
kább volt világfi,  mint katholikus pap. 

Baracs különféle  egyházi iratok szerkeszté-
sében is részt vett. Hogy uri paszióinak a költsé-
geit fedezni  tudja, az utóbbi években különböző 
vállalatokba fogott.  A mult év végén egy berlini 
czég közvetítésével „a magyar hierarchia*' cziin 
alatt nagyobb mii szerkesztését kezte meg, a mely-
hez, bár szuszpendált pap volt, megtudta nyerni 
a pápa áldását. I 

Ekkor beállított A s e li e n l> r i e r dr. egy- I 
házjogi tanárhoz és pártfogását  kérte, hogy papi j 
jogait visszanyelhesse. Es el is érte a czél-
ját, inert a felfüggesztési  eljárásban némi forma-
hibát tudott kimutatni. 

Végül két esztendőre elbocsáttatta magát az 
esztergomi egyházmegye kötelékéből, hogy minden 
idejét a müvének szentelhesse. De ugy látszik ez 
a vállalat se hajtott elég hasznot, mert Baracs fü-
töl-fától  kölcsönöket kéregetett s a mikor hitelé-
ből kifogyott,  hamis czimek a l a t t kü-
lönböző e g y h á z i c z é l o k r a pénze-
ket v e t t fel,  egyházi férfiaktól  is, világiak-
tól is, a pénzeket pedig saját czéljaira fordította. 

Ez volt veszte. Viselkedésének hire ment s 
a kik pénzt adtak neki, kutatni kezdék a dolgot s 
rájöttek, hogy Baracs megcsalta őket. A gavallér 
pap nem is sejtve, hogy körözik, nem rég Buda-
pestre jött, a mit a a rendőrség csakhamar meg-
tudott. 

Ma délelőtt Szomba t fa lv i  detektiv-fö-
nök e l fogta  a f i a t a l  papot . 

* 

A l e t a r t ó z t a t o t t pap. 
B a r a c s Oéza róm. kath. káplánt, kinek 

letartóztasáról lapunk legutóbbi számában a „Hír-
csarnok" czimü kőnyomatu lap nyomán már ad-
tunk hirt, ma ismét s z a b a d o n bocsá to t -
t á k, mert kihallgatásakor semmi olyas körül-
mény se merült fel  ellene, mely fogva  tartását 
szükségessé tenné. 

A rendőri sajtóiroda ina következőket közli 
az afiaireban  : 

A letartóztatás csak a lévai járásbíróságnak 
körözése, nem pedig egyeseknek feljelentésére  tör-
tént. A fővárosi  rendőrséghez ugyanis nem jöttek 
magán leijelentések, hanem a lévai királyi járás-
bíróságnak körözése megjelent a „Rendőri Köz-
löny-ben s ennek alapján a rendőrség nyomozta 
s tegnapelőtt el is fogta.  A lévai királyi járásbí-
róság február  11-iki kelettel 47 szám alatt adta 
ki körözését sikkasztás bűntettével terhelt B a-
r a c s Géza, 30 éves római katholikus hitvallású 
nagytapolyai születésű, volt nagysarlói lelkész el-
len. A körözés szerint Baracs magyar, német és 
latiu nyelven beszél s feltalálása  esetén a legkö-
zelebbi királyi ügyészségnek átadandó. A tegnap-
előtti letartóztatás után a rendőrség hivatalosan 
megállapította Baracsnak személy azonosságát az 

után tegnap délben átkísérte az ügyészséghez. Az 
ügyészség a kihallgatás után Baracsot szabad láb-
ra helyezte. 

Az emiitett kőnyomatu lap közleményével 
szemben Baracs Géza a következő nyilatkozatot 
teszi közzé: 

Alólirott a f.  17-én a fővárosi  lapokban meg-
jelent aljas rágalmazó hírekkel szemben a követ-
kező közlésre kérem: 

1. Aljas rágalom, hogy én bárkitől és bár-
hol csak egy krajczáruyi pénzt felvettem  volna, 
a nélkül, hogy az czéljának be nem szolgáltatott 
volna. Ellenkezőleg a nekem mindeu felöl  akár 
személyes bizalomból, akár irodalmi míiveiin hát-
ralékaként járuló követeléseim néhány ezer forintra 
rúgnak. F e l s z ó l í t o k bá rk i t , hogy az 
én köl t ségemen n y i l a t k o z z é k a hír-
l apokban , a ki á l t a l a m a l e k i s e b b 
k á r t s z e n v e d t e volna. 

2. Teljesen alaptalan azon hír, hogy csalás 
vagy sikkasztás miatt több rendbel i följe-
l e n t é s történt volna ellenem, a mint azt bár-
ki a rendőrségnél megtudhatja. 

3. F. 16-án a lévai járásbíróság megkeresése 
folytán,  mely engem, ki nyilt irodalmi működéssel 
foglalkozom,  nyomtalanul e l tűntnek mon-
dott és a melynek vidékéről már másfél  éve távol 
vagyok, a rendőrség egy m o s t a n i g e l ő t t e m 
is i s in e r e t í e n. Léván történt vádaskodás 
miatt maga elé állított, de az ügyészség a jegy-
zőkönyvnek felvétele  után azonnal elbocsátott. 

4. Fölölte tájdalom, hogy én, a ki irodalmi 
műkédésem súlypontját főegyházmegyei  hatóságom 
engedélyével öt évre külföldre  fektettem  és csak 
rövid 2—3 napra — Kalocsán mii* be is levén 
jelentve — átutazóban jöttem az itteni szerkesz-
tőségemet meglátogatni, a szenzácziós hirkeliö 
reporterek tolla hegyére kerültem és igy becsüle-
tem aljas rágalmak áldozata iett 

Bárkit, magát a királyi rendőrséget é- ma-
gát a királyi ügyészséget is fölhatalmazom,  sőt 
felkérem,  hogy az általam föntebb  állitolt pontok 
ellen, ha valótlanok nyilatkozzék. 

A „Hircsarnok" ellen a sajtópört megindiioiii. 
Budapest, 1892. márczius 17-én. 

Baracs Oéza dr., 
Kaztergoin-lomejţyei úliluzár. 

Baracs Géza egyébként megjelent ma szer-
kesztőségünkben és bemutatta nekünk az eszter-
gomi szentszék határozatát, mely szerint Baracs 
saját kérelmére nyert üt évre eibocsátást, hogy a 
külföldön  irodalmi működésének élhessen s a 
mely ugy nyilatkozik, hogy Baracs szuszpendálva 
nem volt és nincsen. Ez a szentszéki leirat liíi 
fordításban  igy szól 
58U7. sz. 

T 
Majei* István érseki helynök stb. stb. jelen 

okmánynyal nyilvánítjuk, hogy llaracs (íéza Esz-
tergom- fömegyei  áldozárnak t ö b s z ö r i isin é-
t e l t k é r é s é r e megengedtük, hogy a jelen 
naptól öt évre az egyházmegyét elhagyhassa és 
Berlinben lakhassék, hogy ott irodalmi működé-
sének élhessen. E g y u t t a 1 b i z o n y í t j u k 
hogy e g y h á z i c z e n z u r á t ó l menten 
van. 

Esztergom, 1891. deczember 5-én. 
Ez valahogy érthetővé teszi, hogy a lévai 

járásbíróság a rendesen külföldön  tartózkodó Ba-
racsot, kinek Budapesten levő lakását nem tudta 
megtalálni, egy, mégeddig előttünk ismeretlen tár-
gyú vádaskodásra köröztette. 

L E V E L E Z É S . 
B i r ó v á l a s z t á s. 

Csik-Sze.it- Király, 1692. márczius 18. 

Tekintetes Szerkesztő úr! 
Az flgy  érdekében és a némelyek kíváncsi 

megnyugtatására is elég indokoltnak találom itt 
feljegyezni,  hogy Csik-Szent-Királyon, melynek bi-
zonyos hamis próféták  veszett nevét költötték a 
fennirt  napon amaz érdekes biróválasztást a főszol-
gabíró a három előbb jelöltek egyike, az akkor 
utolsó helyen jelölt helyett egy ujat jelölvén 
Bocskor Dénes személyében, egyhangúlag köz-
felkiáltással  ezen uj jelöltet bírónak megvá-
lasztván, megejtette a nélkül, hogy valakinek 
sem a múltban, sem a jelenben eszébe is ju-
tott volna a hivatalos hatalomnak ellenszegül-
ni, vagy azzal daczolni. Ujabb bizonyíték azok 
vaklármájával szemben, kik kevésbbé nemes ön-
érzetök szolgálatában nem szégyenlik saját fész-
kűket is megugatni. — Hiába akarják oly ok-
vetlenül ránk sütni, hogy mi lázongó népség va-
gyunk, mert ha jobbak nem, de általán rosszab-
bak mi sem vagyunk a deákné vásznánál, s. s. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Lapunk mai számihoz egy féliv  mslléklet 

van csatolva. Ezen számunknak megjelenése tech 
nikai akadályok miatt késett ez okból előfize-
tőink egy része a lapot egy nappal későbben ve-
szi. A késés miatt t. előfizetőink  szíves elnézését 
kérjük. 

— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 
Csík-Somlyóról Glósz Miksáné és Diniény 
Tinka úrhölgyek 24 frt  és 5 krt küldöttek be ki-
kiadóhivatalunkhoz, mint a f.  hó 8-án rendezett 
fillérestély  jövedelmét. Ugyanonnan Fülöp Árpád 
tanár ur, mint az ottani főgimn.  4-ik osztályos 
tanulóiuak,gyűjtését 3 forintot.  Ezen összeghez 
járultak: Éltes Béla 50 kr, Bőjthy Andor, Gál 
Béla, Hazay Gábor 30—30 kr, György Imre, 
Imecs János, Kovács Gyula 20 —20 kr. Gál Antal, 
Györpál Árpád, Lázár Pál, Mákszem József,  Már-
ton József,  Tamás Mihály 15 — 15 kr és Korber 
Imre 10 kr. K o l o z s v á r r ó l Ferencz Ignácz ur 
az általa eszközölt gyűjtés eredményeként 22 fo-
rintot küldött. Ez iven adakoztak : .Ferencz Ignácz, 
Dr. Kanitz Rudolf  2 —2 frtot,  Veszelovszky, Ma-
tuschek József,  Hevesi József,  B. K., Simon F., 
Ajtai Albert, Bak Lajos, Biró Béla, Pál István, 
Szabó Ádám, Tompos Ignáczné, Szász Károly, 
Sebestyén Mózes, Máthé István, Bergner Mór és 
Nagy Gábor 1—1 frtot.  Akeszmán Albert, Gergely 
Kálmán, Bartos Dénes és Böjthe László 50—50 
krt. C s i k c s i c s ó b ó l Balázs Dénes a 94 szá-
mú gyüjtöiven 5 frt  75 krt, ugyanonnan Lakatos 
Károly a 96 számú gyüjtöiven 7 frtot.  C s i k-
S z t i m r é r ő l Sándor Gergely 1 frtot.  Ugyan-
onnan Sándor István gyűjtése 1 frt  5 kr. Sugár 
Ferencz gyűjtése 1 frt  66 kr. Sugár Lajos ir.yüj-
tése 1 frt  04 kr és Bartalis Mihály gyiiji i'-sc i 
frt  G5 kr. — A c s i k s z t g y ö r g y i olvas >kör 
23 frt  44 krt. C s i k-S z e n t-D o m o k o s r ó 1 
Márton János ur a 119. számú gyüjtöiven l forin-
tot küldött. Ezen iven adakoztak: Márton János 
30 krt. Kurkó András, Szentpéteri János. Opra, 
Péter 20-20 krt. Szabó János 10 krt. — ti y.. 
A I f  a 1 u b ó 1: Avéd János gyűjtése eredménye-
ként beküldött 11 frt  40 krt. Ezen összeghez já-
rultak : Ávéd János 2 frt.  Balázs Gergely, Salló 
Károly, dr. Török János, Jakabfy  Bogdán és 
iiozsdás Antal 1—1 frt.  Kaitár Károly és Tóth 
József  öO -50 krt. Roth Anna, Lörincz Vilmos, 
N. N. 40—40 krt. Puskás X. és Imecs János 
30- 30 krt. Kaitár Károly, Pfeilfer  András Ve-
ress Ilka, Zomora Dániel 20—20 krt. S végre 
Rótli István 80 krt. — G y e r g y ó-S z e n t-

. Miklósról Benkes István gyűjtése 2 frt  50 
krt. Ezen iven adott Benkes István 2 frt,  Korodi 
Mihály 50 krt. G y e r g y ó-A (faluból  Kovács 
István gyűjtése a 186-ik számú gyűjtő-íven 3 frt 
00 krajczár.— Fogadják a buzgó gyűjtök és ne-
mes szívű adakozók az űgy nevében legszívélye-
sebb köszönetünket. Az eddig kiadóhivatalunk-
hoz beküldött gyűjtések és adományok főösszege  : 
553 frt,  azaz ö t száz ö t v e n h á r o m fjo-
r i u t. 

— Adakozások a felvidéki  Ínségeseknek. E 
czimen Deáky Péter csiksomlyóról 1 forintot  kül-
dött lapnnk kiadóhivatalához. Az eddig hozzánk 
küldött adományok főösszege:  10 frt.  Rendeltetés 
helyére juttattuk. 

— Műkedvelői előadás. A helybeli műkedve-
lötársulat az EMKE javára jövő hó 2-án előadást 
rendez. Ez alkalommal a társulat Csiky Gergely-
nek „A nagymama" czimű 3 felvonásos  kitűnő 
vígjátékát hozza szinre. A szerepek következőkép 
vannak elosztva: Szerémi grófné  — Benedek 
Istvánné, Ernő unokája — P é t e r Árpád, Örké-
nyi Vilmos báró, nyug. ezredes — L a k a t o s Mi-
hály,-Kálmán — Hay d enHugó Piroska — Bá-
lás Otti, Tímár Károlin nőnevelő intézet tulaj-
donos — Pap Györgyné, Mártha — T. N a g y 
Imréné, Tódorka Szilárd, tanár — Hazay László, 
Langó Seraphine, nevelőnő — L a k a t o s Mi-
hályné, Konta, nyugalmazott lelkész — D a r v a s 
Béla, Galambosné — Bálás Emma. Az előadást 
előre is ajánljnk a közönség pártfogásába. 

— Kántorválasztáa. A helybeli róm. kath. 
egyház kántori állására a választás mai napon 
(márcz. 22.) ejtetett meg Murányi Kálmán felcsiki 
főesperes  elnöklete alatt. Az egyház község tag-
jai a választásra tekintélyes számban jelentek meg. 
Az állomásra megfelelő  képesítéssel ketten pályáz-
tak névszerint Veress Lajos helybeli igazgató-
tanitó és Bakó János csiksztsimoui tanító. A küz-
delem kemény volt s a két pályázónak meglehetős 
tömör pártja volt Bakó János kapott 48 szava-
zatott s igy a Veress Lajos 37 szavazatával szem-
ben az ö neve került ki győzelmesen az urnából. 
A megválasztott, képzett és kötelességteljesítő 
ember hirében áll, mint ilyent szivesen üdvözöl-
jük qj állomásán. 


