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Márczius 15. 
(V. M.) Sokan sok féieképen  megírták 

már félszázad  óta e napnak apotheozisát, mint 
azon napnak megdicsőitését, melyen e nem-
zet hosszan tartó lethárgikus álmából nyo-
masztó fájdalmak  után uj életre ébredt. 

De hát ki készitette elé, kik szer/.ették, 
kik tették oly dicsővé és ragyogóvá azt a 
napot, hogy azon a hálás unokák még szá-
zadok multán is örömre lobbannak, emlé-
kén fellelkesülnek  ? Isten kezében van a 
népek élete, ő szövi a nemzetek történetét 
a/ emberek keze által. Hogyan? A legfel-
ségesebb ideálizmus ezen a világon az ég-
ből az Isten által a földrehozott  szeretet. E 
szeretet a világot meghódítván a földet  az 
éggel egybefüzé  s az ember lelkében és szi-
vében megalkotá az égitől elválaszthatlan 
hazaszeretetet. Ez a valódi honszeretetnek, az 
ideiglenes földi  hazaszeretetnek genezise; 
minden egyéb, mely nem az égi, a keresz-
tény szeretetből meríti forrását  éH táplálékát 
talmi honszeretet, mint talmi hazafi,  nőin 
a vallás isteni szelleméből merített honsze-
retettel ékeskedik és kérkedik, ki azt hiszi, 
hogy más lehetne az a szeretet, mely le-
döntötte az osztályok korlátait és pedig 
nemcsak a márczius 15-höz fűződő  népek 
és osztályok, hanem az ősi pogány és ke-
resztény társadalom között emelkedő vá-
las/.liilük korlátait, mely felölelte  a szenvedő 
nemzetet, lángra gyújtotta a szabadságra 
vágyó és sasrüptil nagy lelkeket, kik „lé-
nyegtik nemességével hivatvák az etnberi-
ség magas feladataiban  Yezéreül szállani az 
ideálizuuis régióiba" s megteremte az iin-
leláldozás, a halál, a börtönök a csodaletteit, 
s erénynyé tette az igaz hazafiságot  ? Nem 
volt s nincs ma „a humánizmus hamis iste-
neinek korszakában sem egyetlen oly intéz-
ménye az emberi szeretetnek", B nincsen 
olyan hazafias  tény, melyet a keresztény 
szeretet már századok előtt ne gyakorolt 
volna. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Mennyit sanyargatott édes hazám téged 
Századok hosszán a török, tatár, német! 
Összeszorul szivem arra emlékezve 
Összeszorul markom . . . kardot a kezembe! 

A tatár elpusztult, vége a töröknek, 
De sok van a ki még romlásodnak örvend ; 
Bosszulatlan ezek sem viszik sokára, 
Nekik is fog  ütni Nemezis órája. 

Es a magyar nemzet megfogyva  bár, él még, 
Söt emlegeti is régi dicsőségét, — 
Bal sorsa nem tudta megtörni egészen -
De 

ne bizd el magad hős utód állj készen. 
Uj ellenségedben támadnak uj falkák; 
Irigység, ravaszság, dölyfosség,  barbárság . . . 
Nem szelídülnek meg, — valamennyi álnok — 
Szembe kell ezekkel még a létárt szállnod. 

De ha hosszú során a mult ezer évnek 
Konok ellenségid meg nem ölhetének; 
Martaléka most sem lész oroz-maróknak, 
Van 

erőd hozzá, de magad mégis óvjad. 
Nagy az elfajultság,  e halálos méreg: 
Hazát erkölcsöt nem ismerő önérdek — 

*) Az illetőnek bátrahagyott költeményeiből közli Kriató J 

Mint maga Isten, ugy a tőle jövő s 
érte égő honszeretet, hazafiság  s ezek nem-
zet boldogító tényei, melyeket ma napság 
némelyek önmonopoliumokká szeretnének 
lefoglalni,  mind nem mai keletűek, mint 
nem mai keletű Istenek világ kormányzói 
rendszere és intézkedése. Izrael Istene, a 
magyarok Istene is, ki mióta e népet kelet 
barbársága és nyugat czivilizácziója közé 
mai hazájába beékelve a keresztény nemzet 
családok közé felvette  gondviseléss/.erüleg 
támasztott hő szeretettől es tettvágytól lán-
goló nagy szellemeket kebelében, kik már 
idáig sok márczius J5~ikét  szerzettek e faj-
nak, a székely s/.ivnek és vérnek, kik a 
rokon magyarokat itt fél  évezreddel meg-
előzték a honszeretet fényeinek  munkálásában. 

Mióta egy évezred folyamán  a két test-
vér ölelve egymást átkarolta csak egyetlen 
sugára hatolt legyen át hozzánk az Iste-
nért, honért és királyért lángoló szeretetnek, 
nálunk is csodás virradat támadott minde-
nütt s ebben a márczius 15-ike is bennün-
ket tényen talál. Alig zúgták be a közös 
haza bérczeit az ágyuk öröm hangjai, ná-
lunk is a Mikó-vár kapui előtt megszólaltak 
a nemzeti újjászületést hirdető ágyuk s az 
öreg Hargita és Somlyó, melyek annyi vé-
res vihart és örömet átéltek, niegyeszerte 
Iliiül vitték a Csornád, Csallió és Kelemen-
havasig az örömet; a lánczaiból felszabadult 
nemzeti szabadság hirét. 

Gál Sándor vala, ki az első ágyút a 
szeredai vár előtt elsiitteté, s ki máig ugy 
szólva a névtelen hősök között, minden jel 
és nyomtalanul aluszsza az átkiizdött iiar-
c/.okban kitáradt élet csendes álmait. 

A madélalvi névtelen hősök sírján eme-
lendő emlékre lassan gyűlnek a hazafias 
szeretet fillérei.  Hát aztán ily lassú tempó-
ban mikor kerül a sor rá, hogy Gál Sán-
dor s mások hős tetteit és sírjait méltó em-
lékekkel lássuk el? 

A lassan gyűlő szobor fillérekből  az 
látszik, hogy az erőnket túlterhelő módern 

haladás teljesen felemésztő  vívmányaival a 
nyomor s majdan az enyészet éjszakája 
borul egész fajunkra  s akkor csak bérczeink 
és ősi hegyeink fogják,  de nem nekünk és 
unokáinknak, hanem egy egészen idegen 
dédelgetett fajnak  hirdetni, hogy itt haj-
dan székelyek laktak. Mert hát a kozmo-
politizmus, mely itt is már keményen gyúrja 
át a talajt önszámára, meghozza e ki marad -
liatlan gyümölcsét előbb-utóbb. 

Helyén és valónak látók e nagy napon 
a honfiúi  kötelesség ezen elfeledett  eszmé-
jére figyelmeztetni.  Jobb később, mint soha. 
Tudjuk, hogy a pauperizmus a hazaszeretet 
felséges  ideálizmusával szemben is tehetetlen, 
de a szeretet találékony és az eszmét nem 
szabad elejteni. 

4. megyei közigazgatási bizoltság 
n l é a é r ő l . 

C s S z e r e d a , márcz. 11. 
Megyénk közigazgatási bizottsága ma tar-

totta meg rendes havi ülését Mikó Bálint lő-
ispán ur elnöklete alatt, minek folyamáról  kö-
zöljük a következőket: 

Az egyes szakelőadói jelentések különös 
ínyeimet érdemlő mozzanatokat nem tartal-
mazván. csupán a folyó  ügyek némelyikének 
ismertetésére szorítkozunk s elsőbben is meg-
ismeitet.ük belügyminiszter ur ő nagyméltósága 
rendelete lolytán a közigazgatási bizottság ke-
beléből kiküldött albizottság javaslatát, mely az 
anyakönyvi kerületek megállapítását s a szüle-
tési és halálesetek nyilvántartására rendes és 
segéd anyakönyvvezetők beállítását tartalmazza. 

Ezen a bizottság által is ellogadott terve-
zet szerint a vármegyében 49 anyakönyvi ke-
rület szerveztetett, még pedig: 

1. Csik-Szereda és Zsögöd, Szereda szék-
helylyel; anyakönyvvezető Balázsi Lajos, helyet-
tesz sögödi László Ignácz, mindkettő fizetés 
nélkül. 

2. Vádotfalva,  Csomortán, Csobotfalva  köz-
ségek részére Várdotíalva székhelylyel; anya-
könyvvezető Becze Ferenez, helyettes csotnor-
tdni Bakó Elek, mindkettő fizetés  nélkül. 

I S szédítő mámor a puhaság ölében, 
I Mik Rómát a dicsőt is megölték régen. 

Nagy viharokat állt a hatalmas tölgy ki, 
A szú lassan őröl, de mégis megdönti, — 
És hale van döntve, elpusztul, elsenyved, 
Igy enyészett már el sok-sok dicső nemzet. 

Egy sziv, egy lélek s egy elszánt akarattal 
Jogaid szentségét védjed erős karral; 
Életed, halálod áldozd a hazának 
S megtöröd a sorsot, ha ellene támad. 

Ós erkölcseidnek légy szigorú őre. 
Csak ennek alapján számithatsz jövődre, 
Kardod, vérted, pajzsod ősi hited legyen 
Ezzel győzesz miden álnok ellenségen. 

Iste^-ím tekints a szép magyar hazára, 
Mely eiös oltalmad bizakodva várja. 
Áldd meg őt, ki annyit szenvedett, kesergett 
S minden reá törő ellenségit verdd meg!! 

Bálint Gyula. 

Márczius 15. 
A tavaszi napsugár feloldozza  a földet  rab-

bilincseiből, a langy szellő édes dallal ébresztgeti, 
melegére rügy fakad  a puszta ágakon, virágbimbó 
a hegy oldalakon. A száműzött madár visszatér 
régi fészkébe;  a szerelem dala hangzik fel  a he-
gyeken s völgyeken; a mámorositó zenére szunya-
dás&ból felébred  a föld,  ereiben ifja  erő ömlik szét 
s mindenfelé  uj élet serkedez. 

Szép a természet ébredő tavasza, de százszor 
szebb a nemzetek lelkének tavasza, mikor egy 
nép százados álmából uj életre kél, mikor kifeslik 
a szivekben a lelkesedés virágbimbója, rügyet bajt 
az eszmék fája,  megnyilatkozik a szabad gondolat. 
A nemzet vissza lesz adva önmagának ; szabadság, 

i egyenlőség, testvériség hangzik fel  a palotában és 
kunyhóban egyaráut. 

A római nép Kr. e. 41-évben szabadult fel 
Cézár zsarnoksága alól, midőn Brutus és Cassius 
tőre alatt vérezett el a világ ura. A mi ujabbkori 
történelmünknek is meg volt a maga márczius 
Idusa; de mennyivel szebb és nemesebb volt ez 
amannál. Ott győzött a tőr, itt győzött a szabadság 
érzete. Ott az áldozat halálhörgése vegyült az 
örömdiadalba, itt e nagy napon egyetlen jaj sem 
zavará a nemzet örömét. 

Az 184d-iki esztendő eleje vihart hozott e^ész 
Európára; a vihír nyugat felöl  hazánkba is elju-
tott; de ekkor már villámait és menyköveit el-
hullatta s hazánk földjére  csakis jótékony esőt 
bocsátott. 

Negyvenhét esztendeje már, hogy a magyar 
nép lelki tavaszának szép napja: a márczius 15-
ike felvirradt.  Emlékezete azonban miudeu év-
fordulóján  megihleti szivünket. Nem ingó képzet, 
suhanó emlékezet az, mi e napon eltölti szivünket 
édes megindulással, elméuket nemes elhatározással, 
hanem sugallata nemzetünk történelmi öntudatának, 
annak az eleven erőnek, mely mozgatja a modern 
magyar társadalmat, s ott lüktet jobbjaink ereiben, 
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3. Delne, Pálfalva  községekben, Delne 
székhelylyel; anyakönyvvezető László Péter ta-
nító 50 Irt fizetéssel,  helyettes pálfalvi  Salimon 
István fizetés  nélkül. 

4. Csik-Szentmiklós, Borzsova, Szentmiklós 
székhelylyel; anyakkönyvvezető Kiss Dénes kör-
jegyző, helyettes Kovács Simon borzsovai biró 
fizetés  nélkül. 

5. Gyimes Felsó- és Középlok községek. 
Középlok székhelylyel; anyakönyvvezető Péli 
Lajos tnnitó 50 frt  fizetéssel*  helyettes Ferencz 
Mihály fizetés  nclkül. 

6. Gyimesbükk község egyedül; anya-
könyvvezető Rusz S. János körjegyző, helyettes 
Sárósi József  fizetés  nélkül. 

7 Rákos, Göröcsfalvalva.  Vac^árcsi. Rákos 
székhelylyel; anyakönyvvezető Sárosi Dénes, 
helyettes Csűrös Ferencz körjegyző fizetés 
nélkül. 

8. Karczfalva,  Jenőíalva, előbbi székhely-
lyel; anyakönyvvezető Hajdú János ideiglene-
sen, helyettes Szopos Ferencz fizetés  nélkül. 

9. Kászon Altiz, Feltiz. Impér. A'tiz szék-
helylyel ; anyakönyvvezető Pálíi András, he-
lyettes Balázs Lajos fizetés  nélkül. 

10. Kozmás, Lázárfalva,  előbbi székhely-
lyel; anyakönyvvezető Szántó Ábrahám, he-
lyettes Virág István fizetés  nélkül. 

11. Szentmárton, Csekelalva, előbbi szék-
helylyel ; anyakönyvvezető Bodó József,  he-
lyettes Bodó Dávid lizetés nélkül. 

12. Tusnád. Verebes, előbbi székhelyivel; 
anyakönyvvezető Kóródi Albert, helyettes Ko-
vács Gergely fizetés  néikül. 

13. Csatós/.cg, Szentsimon, előbbi szék-
helyivel; anyakönyvvezető Györfl'y  József  100 
frt  fizetéssel,  helyettes Veres József  fizetés 
nélkül. 

14. Kiiycnlalva, Vasláb. Kilyénlalva szék-
helylyel, anyakönyvvezető Simon Gergely, he-
lyettes Csobotár Vaszi fizetés  nélkül. 

15. Várhegy, Salamns. Várhegy székhely-
lyel ; anyakönyvvezető Várady Dénes, helyettes 
Pláton János fizetés  nélkül. 

10. Tekerőpatakon, anyakönyvvezető Be-
nedek Ferencz, helyettes Pál Gergely fizetés 
nélkül. 

17. Gyergyó-Ujlaluban, anyakönyvvezető 
Adám Imre. helyettes Elekes Péter fizetés 
nélkül. 

18. Csomafalván,  anyakönyvvezető Köllő 
Ignácz, helyettes Orbán Lajos fizetés  nélkül. 

19. Alfaluban.  anyakönyvvezető Lórincz 
Vilmos, helyettes Fülöp Sándor fizetés  nélkül. 

20. Gyergyó-S/.entmiklóson. anyakönyv-
vezető Csergő Gyula, helyettes Simón Balázs 
fizetés  nélkül. 

21. Szárhegven, anyakönyvvezető Császár 
József,  helyettes Oláh Alajos fizetés  nélkül. 

22. Ditróban, anyakönyvvezető l'ülöp Ist-
ván, helyettes Köllő Ferencz fizetés  nélkül. 

23. Remetén, anyakönyvvezető Várteréz 
Jakab, helyettes Nagy József  fizetés  nélkül. 

alkot és teremt nagyot, mint biztositák egy jobb 
jövőnek. 

Viszapillantva e napra, összeszedve emlékeit, 
feltűnni  látják Pest város lelkes ifjúságát,  mely 
reggel korán gyűlést tart s kifezést  ad a nemzet 
kívánságainak. Kéri a sajtószabadságot, a felelős 
minisztériumot, az országgyűlést Pesten, az egyen-
lőséget, nemzeti bankot, az uniót Erdélylyel s a 
politikai foglyok  szabdon boesáttatását. Csodák 
csodája! Máskor a nemzet kivánságni előbb a 
honfiak  vérében fűrösztettek  meg s csak azután 
hallgatták meg; most a lelkesedéstől megrettentek 
a szuronyok, felnyíltak  a jogokat elrejtő ajtók, 
leesettt a börtönök ajtajáról a nehéz lakat, kifor-
dultak sarkaikból a vasajtók, melyek a szabadság 
foglyait  tartották penészes falak  között. Szárnyra 
kelt a lebilincselt gondolat, moblepte sírjából fel-
támadott a sajtószabadság, életre keltek a nemzet 
óhajai s a bölcsönéi örömittasnn állott a nemzet. 
Az ország szivének lüktetését meg érezte az 
egész nemzet s a lelkesedés bejária az országot s 
fellángolt  minden magyar sziv. Nagyobb e nemzet 
soha se volt, mint a szabadság ezen eseményei 
alatt. „A márcziusi napok nem ember müve az 
örökké való Istené." ' 

De a fényt  mindig megirigyli a pokol sötétsége 
B, a szabadság angyalaival harezra kelnek a 
pokol szellemei. Ezt a harezot a magyar nemzetnek 
is ki kellett állania. Csodás volt e harcz is, s a 
nagy világ bámulta a viadalt, melyet a szabadság 
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24. Borszéken, anyakönyvvezető Csergő 
György, helyettes Vild József  fizetés  nélkül. 

25. Bélborban, anyakönyvvezető Csató La-
jos, helyettes Filipesku Gábor fizetés  nélkül. 

26. Hollóban, anyakönyvvezető Csobotár 
Gábor, helyettes Szabó János fizetés  nélkül. 

27. Tölgyesben, anyakönyvvezető Kápdebó 
Vidor, helyettes Dobribán Péter fizetés  nélkül. 

28. Zsedánpatakon, anyakönyvvezető Ur-
zicsian János, helyettes Prekup Sándor fizetés 
nélkül. 

29. Békás-Domukon, anyakönyvvezető Mik-
lós Lukáes, helyettes CzifTra  Miklós. 

30. Csik Szentléleken, anyakönyvvezető 
Szász János. 

31. Madéfalván,  anyakönyvvezető Császár 
Nándor 50 frt  fizetéssel. 

32. Dánfalván,  auyakönyvvezető Székely 
András, helyettes Antal Gergely fizetés  nélkül. 

33. Bánkfalván,  anyakönyvvető Gál György 
helyettes Bene Gábor lizetés nélkül. 

34. Balánbányán, anyakönyvvezető Nuber 
Ignácz. 

35. Szentdomokosnn. anyakönyvezető Dá-
niel József,  helyettes Karda Péter fizeté-  nélkül 

36. Madara-on. anyakönyvvezető Száva 
János 100 frt  fizetéssel  helyettes D">mbi Áron. 

37. Csicsöban, anyakönyvvezető Tompos 
Károly, helyettes Bccze Barta fizetés  nélkül. 

38. Taploczán. anyakönyvvezető Balázs 
Dénes, helyettes Pál István fizetés  nélkül. 

3^. Szépvizen, anyakönyvvezető Kein Adolf, 
helyettes liiró Antal ligetes nélkül. 

40. Szentmihályon. anyakönyvvezető Mi-
nier Albert 100 irt fizetéssel,  helyettes Koncz 
Józsel. 

41. Mindszenten, anyakönyvvezető Nagy 
Dénes, helyettes a szentléleki. 

42. Csik-Szenttamáson. anyakönyvvezető 
Ágoston József,  helyettes Adám Péter lizetés 
nélkül 

43. Kászon-lJilaluban, anyakönyvvezető Ko-
vácsi Bálint, helyettes Csobot István fizetés 
nélkül. 

45. Kászon-Jakabfalván,  anyakönyvvezető 
Böjthy Károly, helyettes Tódorán András fize-
tés nélkül. 

40. Menaságon, anyakönyvvezető Ferencz 
Ignácz, helyettes a szentgyörgyi. 

47. Szentkirályon, anyakönyvvezető Al-
bert Bcniám, helyettes Bocskor Dénes fizetés 
nélkül. 

48. Szentimrén, anyakönyvvezető Jakab 
Ferenez, helyettes a szentkirályi fizetés  nélkül. 

49. Szentgyörgyön, anyakönyvvezető Ger-
gely Péter, helyettes Kánya Imre fizetés  nélkül. 

Megjegyezvén, hogy az anyakönyvezetókre 
nézve a közigazgatási bizottság határozata csak 
akkor lesz érvényes, midőn a kijelölteknek a 
megbízás el- vagy nem fogadása  iránti nyilat 
kozata ismeretes leend. 

Bartha István s tép vizi tanítónak fizetés 
felemelés  iránti kérése pártolólag a vallás- és 
közoktatási miniszterhez felterjesztetni  hatá-
roztatott. 

A balánbányai felekezeti  iskolának állami-
lag való segélyezése iránt vallási miniszter úr-
hoz felirat  küldése mondatott ki. 

Becze Ferencz szépvizi helyettes tanítónak 
rendes tanítóvá való előléptetése, s ennek, va-
lamint Kovács Antal csikszentmiklósi tanítónak 
dijleveleik jóváhagyattak: 

Több várhegyi lakosnak a nyomásos gazdál-
kodás fentartása  tárgyában Remete község bir-
tokossága által hozott határozat ellen beadott 
felebbezése  az 1894. évi XIE. t.-cz. 3-ik §-sa 
értelmében való vizsgálat tartás végett az ille-
tékes főszolgabírónak  kiadatni rendeltetett. 

Végül dr. Bocskor Bélának a kir. pénz-
ügyigazgató által is támogatott indítványa foly-
tán a nagyméltóságú pénzügyminisztériumhoz 
egy adó tisztnek a szeredai adóhivatalhoz való 
engedélyezése iránt felirat  küldése határoztatott 
el ujabban is. 

Egyéb adó s közmunkaügyi darabok el-
intézése után a gyűlés véget crt. 

Márczius 15. 
A c s i k s o m l y ó i r o m . k a t h . t a n í t ó -

k é p e z d e i f j ú s á g a  az 1848/49-ik nagy esemé-
nyek emlékére folyó  évi márczius 15-én (pénteken) 
d. n. 2 órakor (zona) tiszt. P. Tima Dénes tanár 
nr vezetése alatt ünnepélyt rendez a kővetkező 
műsorral. 

1. „Szózat" Vörösmartytól, zenéje Egresy 
B.-től, előadja a kép. Ifjúsága. 

2. „Nemzet dal" Petőfitől,  szavalja Jirka Fe-
rencz III. év. kép. növendék. 

3. „Hazám szeretlek" himuusz Sebők L.-től, 
zenéje Mangoldtól, előadja a kép. ifjúsága. 

4. „Alkalmi felolvasás',  tartja Lakács Árpád 
III. év. kép. növendék. 

5. „Reám tekint bűvös szemed" ábránd, szóló, 
zenéje Gumbnrtől, énekli Jirka Feréncz, harmoni-
umon kiséri Kristó Károly III. év. kép. növendék. 

6. „Kont és társai" Petőfitől,  szavalja Hajdó 
Márton IE. év. kép. növ. 

7. „Az ifjú  vágya", irta Mindszenti G., duett, 
zenéjét irta Farkas M., két hangra irta P. Tima 
Dénes, éneklik: Petres Gyula II. év., Baka László 
III. év. kép. növ. Harmoniumon kiséri Simon Lőrincz 
II. év. kép. növ. 

8. „A hazáról" Petőfitől,  szavalja Éltes Lajos 
II. év. kép. növ. 

9. „Köny és mosoly" népdalegyveleg Szent-
irmai E.-töl, előadja a kép. ifjásága. 

10. „Márczius 15" Kerekes Sámueltől, sza-
valja Molnár János III. év. kép. növ. 

11. „Rákóczi induló" a történelemből vett 
legújabb szöveggel, előadja a kép. ifjúsága. 

A c s i k s o m 1 y ó i r ó m. k a t b. főgim-
n á z i u m i i f j ú s á g  az 1818. márczius 15-iki 
események emlékére folyó  hó 15-én d. u. 3'/, óra-
kor a gimnázium rajztermében ünnepélyt rendez 
a kővetkező műsorral: 

1. „Fel, jó vitézek Egressi Bénitől. 
Énekli a vegyes kar. 

2. „Ta'pra magyar !" Petőfitől.  Szavalja Imets 
János VII. o. t. 

3. „Mignon dala" a Mignon czimü operából. 
Hegedű kettősre átírta Korber Imre. Játszák Ja-
kabfy  Endre V. o. t. és Fejér József  VI. o. t. 

4. Alkalmi beszédet tart Kassai LA;O9 fő-
giiun. tanár. 

5. „A száműzött dala." Palotásitól. Éneklik 
Imets János (tenor) és Király Sándor (basszus) 
VII. o. tanulók. 

6. „Mandolin — szalonpolka." Játsza a kis 
zenekar. 

7. „Liszt Ferenczhez." Irta Vörösmarty M. 
Szavalja Czikó István VIII. o. t. 

8. „Éj van . ." Petőfitől.  Éneklik Lakatos 
József  (sopran) és Rozsnyai Gyula (alt) IV. o. 
tanulók. 

9. „Végig hallgattam." Irta Szász K. Sza-
valja C<iszér Imre VIII. o. t. 

10. „Vadászkar" Weber „Euryanthe" czimü 
dalművéből. Öt szólamu vegyeskar. Énekli a dal-
kör 14 tagja. 

11. „A száműzött." Irta Gyulai Pál. Sza-
valja Domokos Árpád VIII. o. t. 

12. „Elrejtőzve sötét bokrok árnyában." Né-
met Jánostól. „Tél" Palotásitól. Énekli a férfikar. 

13. „Margaréta-induló." Irta Leskovián J. 
Zenekarra alkalmazta Korber Imre. Játsza az if-
júság teljes zenekara. 

,,Te—daiiMtint.'' 
Cs.-Szereda, márez. 10. 

Nem vagyok „iró", nem irtani soha életem-
ben, bár mindig hajlottam a poézis felé,  s ha még 
azt mondom, hogy fejem  tetejére a hold egy jókora 
nagyságban oda mosolygott, s liogy elteltek az an-
dalúziai szép napok : mindezek után — azt hiszem — 
elég vakmerőség részemről tollat ragadni és írni egy 
tündér éjről. 

De hát már ez igy vun: vénségére bolondul 
neki sok ember! Én ugyan sem meg, sem neki 
nem bolondultain semminek, de ha lehetséges az. 
liogy valaki a nagy boldogságban, a nagy gyönyör-
ben egy kicsikét elveszitRe az eszét, akkor az is 
megtörténhetik, hogy én a tegnapi „Te—dansant * 
reminisczeiieziái között iróvá váljak és elfeledjem 
fejem  búbján a kaján mosolyú holdat, el a lejárt 
évtizedeket, s örök ifjan  felszálljak  a pegázus ra , 
tollamat nyári hajnal harmatjába mártsam, s a mil-
liónyi csillagokkal kirakott égboltra irjam fel  mind-
azt, a mi volt az a tegnapi „Te—dansant". 

Nem leheti Törpe vagyok, lelkem igen, de 
tollam nem ér fel  oly magasba, a harmat gyöngye 
megfagyva  csikorog künt az utczán, a h o l d s u g á r jéggé 
fagyva  tör be Bzobám jégvirágos ablakán, csupán a 
kandalló tüze . . . . no meg valami, a mi ég ide 
bent, nem tudok hát hü képet adni rólad „Te— 
dansant" I 

Pedig ott ragyogsz te előttem: boldog ifjúsá-
gom tükre, szemeimet behunyva remegek, félek, 
hogy nem vagy valóság, hogy eltalálsz repülni mi-
előtt élveztelek volna, s nem térsz vissza soha. 
soha . 



Márczius 13. C S I K I L A P O K 11. szám. 

Mennyi kéj, mily gyönyörű igy féli;;  lehunyt | növendékei az intézet nagy termében a tantestület! lépfi  3. Ezek részére táppénz czimén kiadatott 48 
szemmel a kétes bizonytalanság ködén át szemlélni1 rendzése mellet előadják az alábbirt. színmüveket: korona, kórházi költség czimén 30 korona 80 fll-

' „A g r ó f  h ö l g y . " Életkép 3 szakaszban. Alá-tétedet telizöld sátraiddal, nyári illatos virágaiddal, 
s z i k l á k b ó l felbugyogó  szökókutaiddal, ellopni egy-
,.jvy akkordot a tündérkert zeneárjából, átkarolni 
l t ;v tüz-esárdásban a tiindér-esárda szép esapbirné-
j:i t s megitasodni úttól a tüzsugárban égó két fény-
Volyotól, a ezigány leány bűvös hatalmába kerülni, 
.iiiian pedig a fenyvesek  közt kibukó hold fényé-
iu-1 ábrándozva suhanni el a bájos tiroli leány kar-
ion, s kábultan barangolni tovább a sikkes spunyol, 
a szende esángó, u büszke magyar, n hamis szé-
kely lányok stb., stb. ragyogó csoportja között! 

Xem, nem tarthat tovább a káprázat; látni 
akarok tisztán, tudni a valót! Szemeimet lassan nyi-
tom fel,  ni ott a tündéresárda üres. elköltözött be-

lük a vígság, oda a csapláruö, hogy szaladnak, 
tutnak a kis tündérek tova, most meg már a fenyők 

futásnak  erednek, a hold egyszerre esak lesza-
ladt az égen hopp! utána kapok, uieit vagy, 
megfogtalak,  nem szaladsz cl tőlem, el nem eresz-
telek, a te égised alatt éltem át mindezt és én to-
vább is élvezni akarok 

Téveteg tekintettel merengtem magam elé 
„chaise longuomon* feküdtem  frakkosau  s jobb kezem-
ben egy kis piros zászlót szorongattam görcsösen, a 
a közepén arany koresolyu voi t kihiinezve, melyet 
pirosra festett  a tenyeremből serkedezö vér ! Feléb-
redtem, felébresztett  egy tiiszurás, egy nyomorult 
kis tű, mely a kis piros zászlót tartotta letüzve mel-
lemen. Körülnézek : szobámban vagyok, a nap mo-
solyogva síit be ablakomon, fejemet  a két tenyerem 
küzé támasztom s nézem, nézem azt a kis piros 
zászlót és egy előttem fekvő  piros esikos kis batiszt 
zsebkendőt, s eszembe jut, hogy tegnap „Te-ilan-
sant" volt a Komfeld-féle  sörcsaruokban, hogy ott 
mulattam egész éjjel, s azt 1 l esikszeredai gaval-
lérnak köszönhetem, a kik u fáradságot  és áldoza-
tot nem kiméivé, tündér kertté varázsolták a Uoin-
feld-t'éle  söresarnokot, s hogy tökéletes legyen a si-

gyarositotta özv. Riszner Józsefné.  Szereplők : 
A gróf  _ Fülöp Hermin IV. o. t. Anna, leánya 
— Csergő Lenke IV. o. t. Orsolyn, gazdasszony 
— Miklós Piroska IV. o. t. Koldusnő — Doribáíi 
Vira III. o. t. „ \ K i s F e r i ." S/.inmit 1 felvonás-
ban. irta br. tíarkőczy Dömök Antónia a III.-szigeti 
áll. felsőbb  leányisk. igazgatója. Szereplők : Szé-
kelyné - - Koncz Eliz IV. o. t. Mariska 11 éves, 
Feri 7 éves. gyermekei — Szabó Anna I. o. t. — 
Nagy Rózsika II. o. t. Szirtfokiné,  özvegy — Var-
ga Erzsi III. o- t. Mártha, leánya — Kápdebó 
Mariska II. o. t. Lina, német leány — Pap Ilona 
III. o. t. E>zsi, kis parasztleány — Tamás Erzsi 
1. o. t. Tői ténik Székelyné kertjében. Élőkép a 
„hamupipőke"-hői 3 csoportban. Kezdete délután 
4 órakor. Helyárak: l.,2. sor 40 kr. a többi ülő-
hely 30 kr. állóhely 20 kr. Az élvezetesnek Ígér-
kező előadást ajánljuk a közönség pártfogásában. 

— Házasság Csikszépvizi P é t e r István 
a nagybecskereki pénzügyigazgatóság derék és 
jeles készüllségii fogalmazója  a mult héten vezette 
oltárhoz Budapesten a belvárosi főtemplomban  özv. 
H a z a y Gyulánél született P e t é n y i Gábriella 
úrhölgyet. Szerencsét és boldogságot kívánunk I 

— Idegenben. Egy messze hányatott szé-
kely atyáukfia  halt meg közelebbről New Yorban, 
kiuek emlékezetéről György Jeremiás hosszabb 
közleményt jutatott hozzánk. Szabó Gusztáv a 
newyorki „Nemzetőr" czimü lap szerkesztője, 
gyergyóujfalvi  születésii székely atyánkfia,  messze 
idegenben végezte életét. Hányatott életpályájáról 
felemlítjük  a következőket: 1868-ban mint a szé-
kelyudvai helyi főgimnázium  tanulóját besorozták 
katonának, hol őrmesterségig vitte. Kiszolgálván 

meg a „Te-dansant- ügyének. Hálás lehet és hálás 
is az egész rendező-bizottság a háziasszony nehéz 
szerepét odaadó tevékenységgel és tinóm tapinta-
tossággal betöltő Kóváry Lászlóné ó nagysága iránt, 
ugy az elárásitást terjesztő bájos asszonykák és le-
ánykák iránt, kik együttesen teljes sikerhez juttat-
ták a „Te-dansaut'-t. 

A rendezőség igen szépen fejezte  ki köszöne-
tét az által, hogy az összegyűlt szép társasai; zúgó 

''-M<-; mellett s u két sorban álló elárusító leáuy-
V :..da között vezette IJJ a háziasszonyt dr. 
hűeskor Hélu rend. biz. elnök, s kisérték be a te-
rembe az összes rendezők, kik egy szép kainélia 
csokrot nyújtottak át a rákóezi induló felzendiilése-
W megérkezett háziasszonynak, mint a rendezők 
segítségére volt bájos hölgyek vezetőjének. 

ker, egy páratlanul buzuolkodó kedves háziasszonyt . . . . , ,, . . . . 
meg sok-sok bájos asszonykát és leány kát nyerek k * t o n a e v e l t ^ « W » Szentraikloson, majd Gör-

gény-Szentimrén hivatalnokoskodott, utóbbi helyen 
mint segéd szolgabíró s ezen időben vette felesé-
gül Madarász Ignácz nyug. adópéiiztárnok Matild 
leányát, kit ifjan  temetett el. Görgény-Szentimiéii 
főnökével  valami konfliktusa  támadt, mi miatt 
nyakába vette a világot s elvándorolt sz-rencse 
keresni az újvilágba, hol a magyar kolonia egyik 
vezető félfiává  a magyarság egyik közlönyének a 
a „Nemzetőrének szerkesztőjévé lett. írói nevén 
Erdélyi Gusztávnak nevezte magát, miért sokan 
ismerősei közül, mikor a lapok halálhírét közölték, 
nem is tudták, hogy a halott S z a b ó Gusztáv, 
béke poraira! 

— Eljegyzések. Gyergyóditrói dr. D o b-
Mcg esak azt kell megfejtenem,  hogy a piros! r i b á n Antal tart. Iionv. orvos, gyergyószentmik-

zaszlo hogyan került az én lrakkomia. Az bizonyt , A g j , ) | V l , s f e b m i i r  a 7 t a r t o t t a f l . „ y _ 
ugy. hogy -M. A. első sorban erdész lévén, s esak; . J . , 
másod sorban .Te dansant* rendező, hát az elsó 
állásából kifolyólag  kiint .Te-dansanf-ozott  a Har-| 
gitan. Már, hogy teázott, azt tudom, de boiry tán-; 
ezolt is V Ezt elhiszem, inert a fenyölombok  azt sn-| 

zését gyergyóremetei nagybirtokos és kereskedő 
id. M él i k István szeretetre méltó leányával, 
P a u l a kisasszonynyal. — K o v á c s Imre tart. 
honvéd hadnagy, érkávási (S/.ilágymegye) l'öldbir-

lér. orvosi szerekre 9 korona 50 fillér.  A betegek 
közül kórházba ápoltatott 8, künjáró volt 8. Az 
összes bevétel tett 1008 kor. és 8 fillért,  a kiadás 
r>76 koronát és 74 fillért.  A vagyoni állapot 1891. 
deczember 31-dikén 412 koroua és 39 fillér.  A 
titkári jelontés ladomásul vétele után a számadá-
sokat vizsgálták meg s miután ugy a forgalmi  ki-
mutatást, mint a mérleget helyesnek találták, a 
számadás az összes jelen volt igazgatósági tagok 
által aláíratott. A felügyelő  bizottság felkérendő  a 
számodások sürgős megvizsgálására. A közgyűlés 
lehetőleg még e hónapban, legkésőbb ápril hó 1. 
hetében fog  megtartatni. A gyűlés összehívásával 
elnökség bízatott meg. Még megállapították a költ-
ségvetést és elintéztek néhány kebli ügyet s ezzel 
az Ülés véget ért. 

— Székely Károly gyergyói állatorvos 
kijelenti, hogy e lapok 9-ik számában a gyergyó-
szentmiklósi tűzoltó bálról megjelent ominozus czik-
ket nem ő irta. Ezt mi is megerősítjük. Egyéb-
iránt roppantul csodálkozunk, hogy a kérdéses 
czikk olyan nagy port vert fel,  szerintünk erre 
semmi ok sem forgott  fenn,  mert a közleményben 
semmi rossz czélzatot nem látunk s valóban nincs 
is benne, csak nem kell szándékosan félrema-
gyarázni. 

— Késelés Remetén. Mult hó 22-én este 
remetei L^czkó Antal és Laczkó András a szol-
gálatát teljesítő L'erenczi Ferenez községi rendőrt 
a Ferenez György korcsmájában megtámadták és 
zsebkéssel rajta több súlyos sebet ejtettek. Tette-
sek a cseudőrség által letartóztatván, a gyergyé-
szentmiklósi kir. jírásbtrósághoz kimérteitek. 

— Mai számunkhoz mellékeljük Kolozs-
várit lakó Taulí-r Ferenez utóda mag- és termény-
kereskedése árjegyzékét, melyre a t. közönség figyel-
mét ezennel felhívjuk. 

— Olvasóink figyelmébe.  Midőn a nagy-
közönség figyelmét  Ungváry László czeglédi hírneves 
gyümölcsfa  iskolájának mai számunkban közzé tett 
hirdetésére felhívnánk,  különösen kiemeljük, hogy 
nevezettnél a százezerekre menő mindenféle  nemes 
csemetén felül  még mintegy 1.500.000 darab 
1—2—3 éves gyümölcsfa  vadoncz van eladásra 
készen, m^g pedig: körte, alma, birs, douczin, 
paradicsom, szíva, prunusz-myrobólana, Saint.Julien, 
beszterciei-szilva, eper, saj-meggy, sárga-baraczk, 
mandula, és kökényből. 

— Szecskavágó gép eladó 3 késsel és 2 
kerékkel. Hol ? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

fogják  nagy busán, hogy tánezult biz" ó. de nem a t k m u , t h 4 25 én jegyezte el Gyergyó S/.ent-
melegtol. Igy történt aztán. Iiouv én felbiiívíivesz-
tettem az ó piros zászlóját, melyet jelvényül Kú-
váryné ő uairvsá^a ajándékozott a rendezőknek s 
M. ur elmaradásával meg vau fejtve  az én drága 
gyöngyöt érő piros véremnek omlása, meg szép ál-
momnak vége isi Hiszen ha M. tir az erdőre nem 
ment volna, az én álmom is tovább tartott volna. * 

Jelen voltak : leányok és pedin mint elárusí-
tók Bartha Irén (spanyol ezigány hinv). I5őjihy Ju-
liska (székely lány), Éltes Irma' (maâyar uri lány), 
Gál Irén (spanyol ezigány lány), (iiizsy Lóriku (ma-
gyar lány), Kóváry Margit (tiroli leány), Lázár Ilonka 
(spanyol pórnő), Nagy Erzsi (menu), Székely Margit 
(esángó lány) ezeken kiviil Bartha Melinda, Bocskor 
Erzsi és Mariska, Császár Jolán, Griif  Mari és Berta 
(Szépviz), Iváuyi Ilona (Nagy-Várad), Jakab Zsuzsiku 
(Szépviz), Xovotny Mariska, Sámuel Juliska ; asszo-
nyok, és pedig elarusitónök: Almássy Zsigmondné, 
dr. Csiky Józsefné,  Dapsy Frigyesné (alföldi  csap-
lárosné), ezekeu kívül Bartha Ignáczné, özv. Biális 
Akosné, Bogády Gyuláné, Bogos Istvánné, Éltes 
Zsigmondné, (iái Endréné, özv. Gözsy Héláné, Gyórfl'y 
Ignáezné, Kovács Istvánné, Kóváry Lászlóné, özv. 
Lárenez Albertnó (Taploezu), özv. Lázár Déuesné 
(Taplocza), Nagy Sándorné, Pap Domokosáé, Pál 
Gáborné (Somlyó) Pauszué Mikó Ilka (Zsögöd), Po-
toczky Antalné (Szépviz), özv. Kiszuer Józsefné, 
Szacsvay Imréné és Székely Endréué (Szentimre.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adótiszti vizsga. S á n d o r tiéza, a 

csik-szeredai adóhivatal gyakornoka, folyó  hó 7-én, 
a székely-udvarhelyi péuzügyigazgatóságánál az 
adótiszti vizsgát jó sikerrel letette. Gratulálunk ! 

— Jótékonyczélu előadás. A csiksomlyói 
internátusi segély-alap javára Csik-Szeredában 1895. 
Márcz. lG-áu a megyei polg. leányisk. bennlakó 

miklőson Ki s s Anna kisasszouyt, özv. Kiss Já-
nosné férj.  Bogdán Istvánné kedves és szép leá-
nyát. — S z é k e l y Károly Gyergyó-Szentmiklós 
járási állatorvosa közelebb váltott jegyet L a u-
r e n c z y Berta kisasszonyuyal, özv. Laurenczy 
Jánosné vendéglösné szép leányával. 

— Halálozások. Ambrus Dénes vármegyei 
hivatalnok 2 éves kis leánykája: Erzsike folyó  hó 
12-én a reggeli órákban elhalálozott. A bánatos 
szülök sajgó fájdalmát  enyhítse a jó Istennek vég-
hetetlen kegyelme. — S o l n a y János Nagy-Ká-
szonban hosszas szenvedés után élete 38-ik, bol-
dog házassága 10-ik évében elhunyt. A boldogult-
uak földi  maradványait f.  hó 3 án d. u. 2 órakor 
helyezték örök nyugalomra neje, fia,  rokonai, ba-
rátai és K.-Feltiz, Altiz, Impér községek nagy-
számú közönségének mély részvéte mellett. A ra-
vatalra rokonai és nagykászoni barátai kegyeletük 
jeléül több koszorút lettek. Béke poraira! 

— Igazgatósági ülés. A csíkszeredai ke-
rületi betegsegélyző pénztár folyó  hő 3 án délután 
ülést tartott, melyen a következő ügyek intéztet-
tek el. Titkár előterjesztette a mult. évre vonat-
kozó statisztikai adatokat, melyekből kiemeljük a 
következőket: 1894. május hó 1-től ugyanazon 
év végéig a pénztárba beiratkozott 453 tag, még 
pedig 249 segéd, 150 tauoncz, 36 önként belépő 
és 18 nő. Kötelezett tag volt nö: 18. férfi  349, 
önkényt belépd volt 13 nö és 23 férfi.  Az irt idő 
alatt kilépett 57 férfi  és 2 nő s igy 1894. decz. 
3l-ik napján a tagok száma volt 394. Az év foly-
tán a tagok közül megbetegedett 16, még pedig 
14 férfi  és 2 nő, kötelezett volt 13, önkényt be-

Számadáaok. 
A csíkszeredai polg. olvasókör. 

A esikszeredai polg. olvasókör és a városi ta-
nács által folyó  év febr.  23-án a csiksomlyói „In-
ternátusi segély-alap1* javára rendezett tánezestélyen 
befolyt  összesen I'.IH frt  50 kr, melyből 04 frt  15 
kr kiadás levonásával moradt tiszta jövedelem a 
jelzett czélre 134 frt  35 kr. Ezen tánczestély alkal-
mából feliiltizettek  : Baktsi Gáspár 8 frt  50 kr, Freind-
ricli Mayer regálé-bérlő ö frt,  Csedó István 3 frt, 
dr. Csiky .lózsef  2 frt,  Friedman Jakab, dr. Filep 
Sándor, Simon Ignácz 1 frt  őO—1 frt  50 kr, Nagy 
tiyula, Meskó Kálmán, Farkas Károly Bándi Vazul, 
Nagy István, Latzina Károly, Háry Góza, ifj.  Szász 
Lajos, Szabó Miklós, dr. Molnár József,  Barta Ignácz, 
Geczó Béla, Nagy Ádám, Majerovies Ignácz 1—1 
frt,  Pitter Yinczéué, ifj.  Dávid Iguácz, Darvas Béla, 
Jakab Ödön, Hajnód Józsefné,  N. X. Jakab Alajos 
ifj..  Hamar Albert. Albert Béniám, Gál Sándor, Eróss 
Elek, Albert Ödön, Nagy Sándor, dr. Betegh Antal, 
Albert Sáudor, Péterfi  Lőrinez, Szőcs István 50—50 
krt, Iiótz János 40 krt, X. X. 40 krt, Barcsay Dé-
nes 20 krt. 

Fogadják a t. résztvevők és nemes szivü fe-
lülfizetók  a rendezö-bizottBág hálás köszönetét. 

A csiksomlyói műkedvelői társulat. 
A csik-somlyói róm kath fögymnázium  Internátnsának 

segély-alapja gyarapítására ott helytt februar  24-én rendezett 
szini előadás és t&nczvigalom alkalmával bevett s a fögymná-
ziumi igazgató nr kezére beszolgáltatott 39 frt  33 kr tiszta-
jövedelemhez felniülfizetéssel  járnltak: Miit. Miké Bálint fő-
ispán, Gyárfás  László törvényszéki elnfik  és Zakar N. l - l 
frtlal,  Csiszér Dénes 80 krral, Becze Antal, Szacsvai Sándor 
60 - 60 krral, Fejér Miklés, Potoczky Antal, Zakariás Antal, 
Fejér Jakab, Fejér István, Kein Adolf,  Zakariás Péter, Teutach 
Jáuos, legifj.  Deák Elek, Székely Endre, Groazberg llerte, 
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Simó Ignácz, Kőszegi Károly, Bora őrmester, Küllő István, 
Csiszér Józset, Bartba Ignácz 60 - 50 krral, Töke József, 
Klencsár Gyula, Balázs Dénes, Madár Imre, Salamon Alajos. 
Kolonics Dénes, Darvas Béla, dr. Bocskor Béla és Weér 
György 40 - 40 krral, Csiszér Pető, lteoze Ferencz, Kalamár 
Józset Bartha István, Miklósi József,  l'éter Lajos, Csiszér 
István 30-30 krral, Szabó Ferencz, Szabó Béni, ezincziri 
Ferencz, Bartha József,  Csató Simon, C-iki Lajosné, Benő 
Dénes, Csorba József,  Gergely György, X. N., Kánya Ferencz, 
Miklós Rozália, Derzsi őrmester, N. .V, Griimvald Albert, 
Lacz János, Hozó András 20—2» krral, László Anial 15 kr-
ral, Szánik József,  Baila András, Csomortáni Tamás, Szász 
János, Hozó János, Kőszegi Ferencz, Burján Sándor, Nagy 
János, Balog Imre 10-10 krral. 

Fogadják a nemes szivü adakozók e helyről ls a ren-
dezőség szívből jövő köszönetét. 

A csikszópvizi temetkezési egylet. 
A csikszépvizi temetkező segély-egylet juváru, 

mult hó 24-én tartott tánczinulutság alkalmából fe-
liilfizettek  : 

Antal János (Szépviz) 2 frt  50 krt, Varira Fe-
rencz, Karsay Sándor, Kiiráeson János, Krmisz Mi-
hály, Bara János, Rnncz János, Murányi Kálmán, 
Puskás Tamás (Madarus), dr. Zakariás István, Dziát-
kievibs János, Zakariás Izsák, Deák Dénes, Xántus 
Elek, Gergely György, Kovács Lajos, Imre Dénes, 
Bálint Lázár. Salamon Erzsébet, Bodó János, Stá-
jerorsz Windisgriitz, Lázár Domokos, Gábor Mózes, 
Fáraó Simon, Zakariás Antal Lukácsé, Jakab János 
1—1 frtot  Kovács Mihály 90 krt, Antal Gyula HO 
krt, Erős Áron 70 krt, Karsay Ferencz, szentdonio-
kosi őrsv, ifj.,  Trolián József,  Mihály István, özv. 
Zakariás Zukiné, Madár Imre, l'étcr Lajos, I'éter 
István, Uodó Alajos, Sántlia Simon, Becze Ferencz 
(Várdf.),  Potoczky Antal 00 <>o krt : Mihály József, 
Solnay Dénes, Nagy Jakab, Tiniár János, Mánya 
János, Zsámborszky Jakab. Sándor Gergely, Fejér 
Endre, Antul Péter, Szöcs István, Lehner Venczcl, 
Lázár Árpád, özv. Tuchs Sainucliié. Antal Domokos, 
Petres Perenczné, Biró Antal, Osz Mihály, Kontz 
József  (Ajuád), ürbáu Albert, l'écsi Mihály, Húzás 
János, Petres Ignácz, Haiier György, Balog Elek, 
Kovács Tamás, Szabó Béni, Ambrus Balázs, Bocs-
kor Zsigmond, László Péter, Péter György, Klencsár 
Viktor, Csiszér József,  Gyöngyösi Gyóigy, Tamás 
János, Szebcny Menyhért, Miklós József,  Csiky Liza, 
Antal János, (Csobf.),  Fazakas Mó.:es, Gy iirgy Endre 
50—50 krt; Máté László, id. Biró Márton, Szent-
péteri Margit, Deák Véró, Boni[ia Péter, Fekete 
György, Kondra János, Kassnv Lajos, Dombi Fe-
rencz, Lázár András, Boncz Antal, Mihály Márton, 
Tamás János, Dobál Antal, Deák György, Gál Jó-
zsef,  Jakab István, Czáka Miklós 40-—10 krt; X. 
X. 36 krt, Antal József  35 krt; Veres Péter, Ko-
vács Péter, Ferencz Lajo id. Biró Imre, ifj.  Biró 
Imre, ifj.  Biró Márton, Rozsnyai Zuki, Orbán Antal, 
felső  Imre János, Imre Domokos Péteré, Mihály Ke-
resztes Györgyé, Székely Károly, Domokos János, 
Petres Tamás, özv. Kiró Pálué, Mészáros Lajos, I)áj-
bukát Antal Dávidé, Szász Istváuné, Császár Nán-
dor, Veres Béla, László Menyhért, László Dénes 
30—30 krt ; Sándor János 25 krt, Holló Endre, 
Asztalos Mihály, Gidró István, Németh József,  Leh-
ner Tóni, Biró Mátyás, Miklós István, Császár Joá-
kim, özv. Borodáes Pálné, Király Sándor, Barrha 
Károly, Péter József,  Kozma Sándor, Kozma János, 
Sárig Lajos, Béres József,  Szakács Balázs, Imre An-
tal, Jancsó György, Csiszér Demeter, Antal Pál, An-
tal Agostou, Mihály Gergely, Mihály Ferencz, id. 
Miklós Balázs, Miklós Gergely lélsó, Ferencz Elekué, 
Erós István, Ferencz Ignácz, Miklós Elek, Kondra 
József,  Véger Ferencz, Salamon Alajos, Groszberg 
Berta, Szóllősy Ignácz Szabó Dénes, Részeg Iguácz, 
Antal Dániel, Csomortáni Károly, Ráduly József,  ifj'. 
Erős Ignácz, Szakács Balázs, Riiez József,  Benő Dé-
nes, Kánya Ferencz, Kánya Imre. Németh János, 
Biró József,  Zöld Simon. Péter György, Lárencz 
Albertné, Lajos Károly, Csiszér Pál,'Rnncz Ágoston, 
Péter Imre, Tőke György, Mihály Ágoston, Iinre Do-
mokos, Rozsnyai Simon, Selyem Pál, Lukács Károly, 
Kánya József,  Gál György 20—20 krt; Gál Sándor 
19 krt, Miklós Péter 16 krt, Sulieza Gáspár, Gidró 
Mátyás, Székely István, id. Sánta Mihály, Péter 
Aron, Erós Miklós 15—15 krt; Erős Dániel, Sántus 
József,  Szőke Márton, Konez Antal. Bnlog János, 
Antal Ferencz, Biró Simon, Söfier  Ede, Ambrus Ágos-
ton, Péter Mózes, Geréd Elek, Erós Dénes, Erős Ig-
nácz, Csáky István, Hajdú Péter, Lörincz Miklósné, 
Zöld Antal, Hallá András, Kánya Lajos, Sárossy Ist-
ván, Bartalis János, Kovács József,  Kósa József, 
Csorba József  10—10 krt; id. Erós Miklós 35 és 
Bartha Iguácz, Imre Sándor 25—25 krt; Búzás 
György 30 krt. 

A nemes és szent czélu iigy megtestesitéso 
érdekében, fogadják  hálás küszönetüuket. 

A bizottság. 

káknak a szükséges vezetőkkel jelen kell le-
gyeitek. 

2. A bizottság által alkalmasnak talált 
bikák tenyészigazolványnyal láttatnak el s 
a bejelentett szükséglet mérvéhez képest a 
gazdasági egyesület által megvásároltatván, 
azok ára a tulajdonosoknak szabályszerűen 
bélyegeit nyugtatványára nyomban kifizet-
tetik. 

3. A megvásárolt bikák a községek 
megbizottainak a vételár egy negyed részé-
nek lefizetése  mellett átadatnak. A vételár 
hátramaradó része másfél  év alatt lesz az 
egyesület pénztárába befizetendő,  melyről a 
községi megbízottak kötelezvényt adnak. 

4. Az egyesület telepéről hét darab te-
nyészbika fog  ez alkalommal eladatni, me 
lyekre nézve is a fennebb  irt eladási felté-
telek irányadók. 

5. A kiadott tenyészigazolványok a fo-
lyó évre érvényesek levén, a járási szende-
bizottságoknak a bika vizsgálatok alkalmá-
val felmutatandók. 

6. Miután az egyesület csak azon te-
nyésztőktől fog  vásárolni, kik az egyesü-
letnek legalább évdijas tagjai, azon tenyész-
tők, kik az egyesületnek nem tagjai, ha 
megvizsgálandó tenyészbikáik után igazol-
ványt akarnak nyerni, kötelesek az igazol-
ványért az egyesület pénztárába egy forintot 
a vizsgálat megkezdése előtt befizetni. 

7. Ez alkalommal a bikalelep részére 
bikaborjuk is vásároltatnak, mi végből fel 
hivatnak azon gazdák, kiknek 1891. és 
1893-beli bikaborjaik vannak, hogy azokat 
eladás és szakszerű megvizsgálás végett a vá-
sárra szintén felhajtsák.  8. A tovább tartásra 
alkalmasnak talált növendék bikák tenyész-
igazolványt nem nyernek ugyan, de a vizs-
gálatról vizsgálati bizonyítvány állittatik ki 
a tulajdonos részére 9 Azon községek elöl-
járóságai, melyeknek tenyészbikára van szük-
ségük, a kéviselőtestület meghatalmazásával, 
valamint azon tenyésztők, kiknek eladó bi-
káik és bikaborjaik vannak, előlegesen, vagy 
legkésőbb a vásár napján, reggel 8 órakor 
az egyesület irodájában jelentkezzenek. Az 
előljárósági megbízottak hozzák magukkal a 
község pecsétjét. 

10. A vásár eszközlésével az állatte-

nyésztési szakosztály bízatott meg, melynek 
Madár Imre elnöklete alatt tagjai: Antal 
József,  Bogos István, Barabás Béla, Kovács 
István, Kovács János, Lázár Domokos, Ma-
dár Mihály, Nagy József,  Puskás Jenő, Sán-
dor Gergely, Tompos János; továbbá Csi-
szér József  állami állatorvos. 

Csik-Szereda, 1895. február  28-án. 
A gazdasági  egyesület  igazgatósága. 

Tenyészbika kiállítás. 
A Székely-Kereszturon folyó  évi február  hó 

28 án megtartott tenyészbika kiállítás és a folyó 
hó 1-én megtartott bika vásár eredménye a követ-
kező volt. 

A kiállításra elővezettetett 57 tenyésztő ál-
tal 103 drb bika. A 103 drb közül egy éves volt 
24; két éves 65; három éves 6 és négyéves 4 drb. 

I. dijat (200 korona) nyerte Szentdemeteri 
Sperker Ferencz „B'átjol" nevii 2 éves bikájával. 

II. dijat (150 korona) székelykereszturi Kiss 
György „Bandi" nevii 2 éves bikájával. 

III. dijat (100 korona) szombatfalvi  Ugrón 
Ákos „Jámbor" nevü 2 éves bikájával. 

IV. dijat (50 korona) szentmártoni Merestély 
Márton „Ficzkó" nevü bikájával. 

V. dijat a Sperker Ferencz által kitűzött 175 
korona dijat rugonfalvi  Nyikuláj Sándor „Kondor" 
nevü 1 éves bikájával. 

Dicsérő oklevelet nyertek: Bözödi Kiss Áron, 
héjjasfalvi  Hegyi András, bomorod-szent-mártoni 
Jakab Gyula, székelykereszturi Oláh Antal, vécz-
kei Mezei Lajos, szenterzsébeti br. Kemény Béla, 
székelykereszturi br. Gamerra Oszkár, tordátfalvi 
Végh Gyula, székelykereszturi Beukö András, Szé-
kely-Keresztur város nagy község, szentábrahámi 
Sándor József,  bögozi Kiss Áron, homoródszentpáli 
dr. Gyarmathy Dezső, szentdemeteri Sperker Fe-
rencz négy drb bikával, szentdemeteri Molnár 
István, kisdndei Jakabházy Sámuel, Árváthfalva 
közliég, a siménfalvi  Elkes Venczel, magyarandrás-
falvi  Tiboldi Péter, Szent-Ábrahám község, kadi^s-
falvi  Kiss Dénes, szoinbat-talvi Szentkirályi Árpád, 
székelykereszturi Györl'li La os két drb bikájával 
és székelyudvarhelyi dr. Nagv Samu. 

A vásárra felhajtattot:  öö tenyésztő által|145 
drab bika. Egy éves két éves í)<3, három éves 
15, négy éves 5 drab. 

Eladatott 3 9 drab. Tenyészbikák 2 4 0 - 5 0 0 
Írtig. Kiselejtezett bikák 90 —200 frt  árban. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAX 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTCLAJDOtfOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K O Z G A Z D A H Í G és I P A R . 
Értesítés a gazdasági egyesület 1895. év márczius 

20-án tartandó tenyészbika vásárjáról. 
1. A vásár a gazdasági iskola udvarán 

tartatik, hol a jelölt napon reggel 8 órakor 
az eladásra, avagy vizsgálatra állítandó bi-
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