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' Szerkesztőségi iroda: 
Ceik-Ezereda 

Györgyjakab Márton 
k ö n y v k e r e B k e d é s e , 

hová 
:.<}. szellemi 1 észét illető 

kőzlcmonj-ek, 
e'jfizetéil  pénzek te hir-

detések küldendők. 

"iá* 

CSÍKI L M 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

J ^ C E O - T E X j E J S n E E -M-rKmTTKT S Z E R D Á N . 

E l ö f l s e t é r i á r : 
Égési ívre 4 frt. 
(Külföldre)  8 frt. 

Pélévre . . 2 írt. 
Negyedévre . . 1 frt. 

Egyen lap ára 10 kr. 

H i r d e t é s i d i j a k 
a li>golC3ölil>aD számíttatnak. 
Béljegilijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 
N y í l t t é r i c s i k k e k 

soronként 10 krért közöl-
tetnek. 

G z r e d é v e s ü n n e p é l y e k . 
Hálás köszönetet mondunk lapunk mindazon 

l,.uáiainak, munkatársainak és vármegyénk távol 
tlú szülötteinek, kik eniléksoraikkal lapunk ön-
..r-l'i mult számát tartalmassá, érdekessé és valódi 
íiiuippi tartalmúvá tenni szivesek voltak! 

A fo.'yó  hó 16-iki ünnepi közgyűlés alkal-
mával M>kó Bálint főispán  urnák zsögödi lakásá-
ról való meghívására a vármegye közgyűlése által 
!!u;ze Anlai én Murányi Kálmán vezetése alatt ki 
yiliak küldve: T. Nagy Imre, Mihály Ferencz, 
Kltlies Zsigmond, dr. Fejér Antal, Fejér Sándor. 
I itimokos János, Nagy Sándor, Györffy  Ignácz, Lá-
zár Domokos, dr. Molnár József,  Pál Gábor, Bándi 
Va/u1, Kőváry László, dr. Bocskor Béla, Pap Do-
m»k(><, Éltes Elek, Nagy József,  Bálint Lajos, 
Székely Endre, Rancz János, Lázár Menyhért, ifj. 
Molnár József,  Nagy Tamás. Ezen küldötteken ki-
viil pedig mindazok, kik a küldöttséghez csatla 
kőzni kívántak. Itt fel  kell jegyezzük, bogy a kül 
döttséghez a törvényhatósági bizottságnak jelen 
volt tagjai teljes számmal csatlakoztak a a Zsö-
gödbe és onnan vissza kocsikon történt diszvonu-
lás az ünnepély egyik legszebb részét képezte. — 
Mikó Bálint, Becze Antal és Lázár Menyhért szép 
négyes fogatokon,  a többi résztvevők csinos ket-
tős fogatokon  érkeztek  a megyeház elé, bol ten-
ger nép özönlötte el a tért. Szeredának Zsögöd 
felüli  ntezáin a házak ablakai szőnyegekkel voltak 
reldicaitvp. Zsögödben Murányi Kálmán föesperes 
tartotta főispán  úrhoz a meghívó beszédet. A me-
gyeház előtt leszálván a kocsikról, a menst pár 
perczig a kapa előtt megállót',  míg  a vár fukán 

yfelállilott  fényi  ró gép pillanatnyi felvételt  eszközölt. 
Főispán úr Zrínyi szabású bíborvörös disz-1 

ruhát viselt, melyben valódi festői  alak volt. A 
törvényhatósági bizottság tagjai közül is többen 
díszruhában veitek részt ,az ünnepélyeken. Becze 
Antal, Mihály Ferencz, Éltes El. k, dr. Bocskor 
liéla, T. Nagy Imre és Nagy Sándor asztrakán 
j.rémes mentével és kalpaggal egyszerű magyar 
]• kete díszruhát, Lázár Menyhért fekete  asztrakán 
; éines mentét és kalpagot ezüst csatokkal és kö-
i . ve), kék attilát és piros nadrágot viselt. A kö-
/."iiség ritka érdeklődéssel nézle a diszruhásokat. 
Mik helyen meg is éljenezte őket, mert nálunk ez 
,'itkaság számba megy. 

A diszmenetet megnyitó lovas bandériumban 
vHszt vetlek: Biró Lajos, Keresztes János, Orbán 
J wf,  Gere János. Dávid Gyula, Biró Albert, 
üane.z Antal, Pál Sándor, Biró Dénes, Totli János, 
i.áspár József,  Jakab Ferencz, Dávid János, Kon-
c i g Károly, Török János, Erős Ferencz, Salló 
Ignácz és Kedve* Ferencz. 

Gyönyörű látványt nyújtott a megyeházából 
a róm. katli. templomba és onnan vissza gyalog 
vonuló menet, elől a lovas bandériummal, utána a 
csiksomlyói és szeredai taouló-ifjusággal  nemzeti 
zászlók alatt. A tanuló-ifjuság  ntán Kovács János 
és Hajnód Józ«ef  felváltva  vitték a várnagyé kék-
piros szinü, egészen uj zászlóját, melyet í'sik-^/.e-
reda és Gyergyó Szentmiklós hölgyei oly remekül 
készítettek el, hogy a ráfordított  munka és maga 
a zászló is egy egész vagyont ér meg. Ez a zászló 
egy valódi műremek emlékét fogja  képezni a vár 
megyének s méltó, hogy majdan a későbbi ezred-
évek unokái ereklyeként őrizzék meg annak fosz-
lányait is. A zászló egyik oldalára Csikmegye czi-
nierét hímezték a csiki hölgyek, a másik oldalára 
pedig az ország czimerét a gyergyóiak. A kék és 
piros szallagokon arany hímzéssel ezen felirat  áll: 
„Hazánk ezredéves ünnepélyére, örök emlékül hí-
mezték Csikmegye leányai." 

A templomban Murányi Kálmán felcsik-kerü-
leti föesperes  mondott csendes misét Antal József, 
Iíancz János és Domokos János segédlete mel-
lett, a kliorusbau pedig a csíkszeredai ifjúság  éne-
kelt gyönyörű négy<s karokat Sprencz György 
vezetése mellett. Méltó köszönet illeti ugy lelkes 
ifjúságot,  mely buzgó közreműködésével emelte az 
ünnepi ájtatosságot, de különösen a kar vezetőjét 
Sprencz Györgyöt, ki azokat a gyönyörű karéne-
keket betanította. 

Mise végével  a menet újra visszatért a me-
gyeházához, hol az ünnepi gyűlés vette kezdetét. 

A gyűlés lefolyásáról  lapunk ünnepi számá-
ban tndositottnnk. 

Gyűlés végével a „Csillag" vendéglőben 200 
terítékű bankett volt, melyen nemcsak a törvény-

hatósági bizottság tagjai, hanem általában Csik-
Szereda és vidéke intelligens közönsége részt vett. 
Szép volt a folyó  vasutépitkezés állami és válla-
lati hivatalnokaitól, bogy ugy az ünnepélyeken, 
mint a banketten oly nagy számmal részt vettek. 

A banketten az első felköszöntőt  Mikó Bá-
lint főispán  nr mondotta, melyről már megemlé-
keztünk. 

Utána Becze Antal alispán szólalt fel  s Csik-
vármegye székely törvényhatósága nevében, a szé-
kely nemzet történeti múltjáról vett vissza emlé-
kezések és történelmi igazságok méltatása mellett 
a magyar nemzetet köszöntötte fel. 

Baktsi Gáspár a magyar kormányt s annak 
vármegyénkben képviselőjét, vármegyénk szeretett 
főispánját  Mikó Bálint ő méltóságát köszöntölte 
fel.  A felköszöntő  után oly hosszantartó és meg 
ujnló éljenzés következett, hogy perczek multak 
bele, mig az éljenzésnek vége szakadt. 

Pál Gábor Csikvármegye közönségét s annak 
élén Becze Antal alispánt kötzöntötte fel.  Csinos 
beszédében méltatta a vármegye törvényhátóságát, 
mint az alkotmány védbástyáját s jól érvelt azon 
felfogásokkal  szemben, melyek a vármegye függet-
lenségét és autonómiáját a tisztviselők kinevezésé-
től félték.  Szépen és találóan méltatta alispánunk 
érdemeit. Beszéde végével újból megeredt az él-
jenzés és taps, mely az alispánnak szólott s mely 
alig akart szülni. 

Ezzel a hivatalos felköszöntöknek  s az ebéd-
nek is vége volt. A közönség egy része eltávo-
zott. Az ott maradottak még jó sokáig mulattak 
zeneszó mellett. 

E"te a város minden ablaka k'r volt világítva. 

Gyorgyó-Szenlmifclóaon. 
Azon mindent átható, szívből jövő lelkesült-

ség, mit a fővárosban  ezer éves fennállásunk  em-
lékére rendezett ünnepségek, minden igaz magyar 
szivében keltettett, városunkat sem hagyta érin-
tetlenül. A lakosság minden rétege együttes erő-
vel, vállvetve mindent megtett, hogy e nevezetes 
ünnepet nagy jelentőségéhez méltóképen ülje meg. 

Már 9-én este kezdetét vették az ezredéves 
ünnepségek. Alig hangzott el az esteli harangszó-
nak mélabús, most ünnepélyesnek tetsző utolsó 
kongása, a vásártéren megdördültek a taraczkok. 
E jelre egyszerre kigyúlt a város főutezáinak  min-
den ablaka. A piaezon megszólalt a zeneszó, hnz 
ván .Isten áld meg a magyart." A már nagy 
számmal összegyűlt közönség kalaplevéve hallgatta 
a magyarok e legszivböl jövő fohászát. 

Körülbelül kilencz óra tájt, mire már hatal-
mas tömeg hullámzott a téren, egy röppenttyü je-
lezte a tűzi játék kezdetét, mit Vischer Nándor 
1848 — 49. ny. honv. főhadnagy  rendezett s mely 
daczára a szélnek, szép eredménynyel végződött. 
A néző tömeg minden egyes pontnál hangos tet-
szésének adott kifejezést,  némely szebb darabnál 
hallható volt a bámulat zúgása. Jól megérdemelt 
tetszést aratott a szélmalom, melynek szárnyai 
káprázatos szóváltozatokban szórták szét a tüzet, 
úgyszintén a szökőkút, nemsokára egy óriási csil-
la?, de. legnagyobb sikert aratott a kettős kereszt 
a három halommal való megjelenése, mely valóban 
meglepő szép látványai szolgált a szemlélőnek. 
Befejezéiül  egy allegorikus képlet volt czimerrel 
és királyi jelvényekkel s ezredéves vonatkozású 
felirattal.  Még egy pár röppenttyü szállt fel  a 
magasba s a tömeg Rákóczy-induló hangjai mel-
lett elégülten oszlott szét. 

Máé nap alig hajnalott, már is eldördültek a 
taraczkok, jelezvén a nagy ébredőt, kezdetét azon 
napnak, melyen minden hazafinak  megdobban a 
szive, hálatelt lélekkel emeli fel  tekintetét a ma-
gyarok Istenéhez, hogy azon magas kegy jutott 
osztályrészéül, miszerint élő tanuja lehetett a ma-
gyarok ezer éves életének, s örvendhetett annak 
emlékére rendezett örömünnepeken. A zene haza-
fias  dalokat játszva járta be a főbb  utczákat. Hat 
óra után mintegy 50 tagból álló lovas bandérium 
vonult ki a főtérről  a hátárbejárásra. Mint a gon-
dolat tűntek el a porban s sokáig látszott a zászlók 
élénk szine a mint a lovasok ntán úszott a leve-
gőben. Kilencz órára tértek vissza a lovasok, ki-
ket a nép örömrivalgáasal fogadott.  A város lo-
bogódiszbe volt öltözve, szinte minden házon lát 
ható volt a három szia. Nemsokára összegyűltek 
a testületek a község házánál, honnan impozáns 
menetben indultak fel  az Isten házába. A mene-
telt a tűzoltóság nyitotta meg, mely a rendfen-
tartást is végezte, ezt követték a csendőrség, pénz-

ügyőrség, az ipartestület három lobogóval, a ke-
reskedők, a dalegylet lobogájával, a képviselő-testü-
let, hivatalok, végül a hivalnokok s a társadalom-
nak intelligens eleme. A menetet a bandérium fe-
jezte be. Az isteni tisztelet után ugyanazon rend-
ben a főtérre  vonult, hol a képviselő-testület tag-
jai az előre e czélra felállított  emelvényre sietett, 
s elhelyezkedés után a disz-ülés kezdetét vette. 
Az ülést Simon Bslázs főbíró  nyitotta meg, ügye-
sen körvonalozva az üunepély fontosságát,  utalva 
azou magasztos kötelességre, melylyel minden ma-
eyar ember hazája iránt tartozik. Ezután Ferenczy 
Károly esperes-plebános alkalmi beszéde követke-
zett., melyben a hallgatóságnak, a nemzet életéből 
részletes löiténelmi áttekintést nyújtott. Lázár 
Menyhéit ügyvéd az ezredéves ünnepélynek jegy-
zőkönyvileg leendő megörökítése iránt tett indít-
ványt, javasolván továbbá a község házába már-
ványtábla beillesztését, ezredévre vonatkozó felirat-
tal, mit a képviselő-testület egyhangú lelkesedés-
sel el is fogadott.  A disz-ülés befejeztetvén,  s fel-
hangzott a dalegylet „Himnusz"-a. Ezután Simon 
Ádám szavalt egy alkalmi költeményt, a közönség 
nagy megelégedésére. Utána a háromszínű lepellel 
leborított asztalkához Csergő Gyula jegyző lépett 
inagyar ruhában, hazafias  beszédet tartván a nép-
hez. Ünnepélyes hangon kezdé, mondván: „A hon-
szeretet igaz lelkesedésével hirdetem önöknek, hogy 
nagy fenséges  magasztos ünnepet ülünk!" Rövid 
magyaros zamalu beszédére a nép nevében Márton 
Lajos, a bandérium egyik vezetője válaszolt. A 
„Szózat" eléneklése fejezte  be a délelőtti ünne-
pélyt, mit a dalegylet a tőle szokásos szabályos-
sággal énekelt Innen kivonult a közönség a külső 
vásártérre, a népünnepély színhelyére. Itt óriási 
néptömeg gyűlt össze s nagy bámulattal nézték 
az ökörsütést. Sok bámulója akadt a hat ökör ál-
tal voutatutt pálinkás hordónak is. Az örök és a 
szekér virágokkal és kis háromszínű lobogókkal 
volt feldíszítve,  maga a hordó szintén nemzeti 
szinü, előlapján a magyar czimerrel. Ezen hordó 
tartalmazta azou 700 liter pálinkát, mit Czifira 
Mihály kereskedő a népnek fel  jánlott. Hozzájá-
rultak a népnek t-zánt ajándékokhoz még Vákár-
fivéivk  300 liter borral és Romfeld  János 350 I. 
sörrel. Fél mázsa szalonnát és 200 drb kenyeret 
a község bocsátott az ünneplők rendelkezésére. 
A tér közepére felállított  emelvényen az intelligens 
osztály foglalt  helyet, gyönyörködve a feltáruló  és 
minden perezben változatos képekben. Volt ver-
senyfutás,  ugrás, lepényevés, páros- és magán-
táucz. A jutalmak kiosztása után a látogató kö-
zönség eloszlott s a magára maradt nép tovább 
mulatott. 

Este 135 terítékű bankett volt, hol nem hiá-
nyoztak a jobbnál jobb pohárköszöntők. A mulat-
ság reggelig tartott. L. V. 

Csík-Somlyón. 
A csiksomlyói róm. katb. tanító-képezde if-

júig*, kikhez a szerzetesek vezetése alatti elemi 
iskola növendékei is csatlakoztak, e hó 21-én fé-
nyes, és igen sikerűit ezredéves emléküouepet ült 
a képezdei épület háta megett. lévő kertben. Az 
ünnepi programm délelőtt a szerzet nagy templo-
mában tartott hálaadó isteni tisztelettel vette kez-
detét, s folytatást  nyert délután 3 órától 5-ig a 
jelzétt kertben, melyet helybeli és vidéki díszes kö-
zönség töltött be, s melyen a gimnázium tanári 
kara testületileg vett részt a felgimnázium  ifjúsá-
gai együtt. 

A Hymnusz eléneklése ntán Földes József 
képezdei igazgató lépett az emelvényre s ezen 
mottoval: „Illik nekünk most vigadni" remek al-
kalmi beszédet tartott, mely talpra ragadta a hall-
gatóságot és számosan siettek a hazafias,  szép be-
szédért gratulálni. (A beszédet lapunk is közölni 
fogja) 

Jól sikerült szavalatokat tartottak Simon Lő-
riucz, Éltes Lajos, Gál Endre, Bakó Károly ké-
pezdei és Csáki Béni IV-ik elemi iskolai növendék. 
Közke-közbe régi népdal egyvelegeket és székely 
népénekeket dalolt négyes karban az ifjúság  P. 
Tima Dénes ének-tanár vezetése alatt, miért agy 
a vezető, mint az éoeklő ifjúság  zajos óváczióban 
rószesittetett. Szólót énekelt Petres Gyula, Laka-
tos Izra tanár czimbalom kísérete mellett és duettet 
Náui Antal s Fancsali Aron harmónium mellett. 
Magyarország térképénél beszédet mondott két 
elemi iskolai tanuló, kiknek bátor és ügyes elő-
adása nem csak kitüntető elismerésben részesült, 
hanem egyúttal tanítójuk Kovács Gergely áldozár-
nak is dicséretére vált. 
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Az ünnepély a Rákóczi-induló és Szózat el-
éneklésével ért véget, mely változatosságával és 
lélekemelő részleteivel méltán sorakozott a giinná-
ziom hasonló ünnepélye mellé. 

Ezután a fiatalság  a gyepen tánczra pende-
rült s egész animoval rúgta a csárdást sötétig a 
kertben, 8 aztán éjfélig  a képezde egyik tágasabb 
szobájában. 

A gyergyói róm. kath. tanitd-egylet Gnnepe. 
Ezred éves multunk örömsugarai tündököltek 

Gyergyó bérczei között; ezredéves multunk szel-
leme hatólta át a gyergyói róm. katk. tanítótestü-
letet akkor, midőn ősi időktől napjainkig kidombo-
rodó hol dicsőségtől, hol szomorúságtól átlengett 
idők emlékét ujitá fel  lelkében. Öröm betűkkel 
örökítse meg máji'.s 4-dikét Gyergyó Kliója. 

A büszke öntudat zászlójául tekinthető azon 
fényesen  sikerült díszközgyűlés, melyet a gyergyói 
róm. kath. taniitóegyesület e uapon rendezett 
Gy.-Szt.-MikIósou a községház szépen díszített ter-
mében. 

Illő és helyén volt, hogy e tekintélyes, az ö 
szellemi nymbusával tündöklő tantestület kikérje 
magának azon tért, mely őt méltáu megilleti s 
magát a gyergyói közönségnek bemutassa. Nem 
is engedé, hogy nyom nélkül tűnjék felette  lealko 
nyodott ezer év vissza verődött sugara. Hint egy 
fényes  gárda, agy jelent meg e testület e napon, 
szemeiből csillámlott az öröm fénye,  hogy eljutha-
tott azou ezer éves métához, melynek ők alapvető 
fundamentumát  szolgáltatták, nemzetünk kulturális 
érdekeinek felépítésében  pedig a legfőbb  szerepet 
vívták ki maguknak. Örökös gloria kisérje e mind-
nyájunkra oly mély benyomást gyakorló fényes 
napért azok rendezőit és szereplőit, diadalkoszoru 
lengjen feléjök,  hogy nem engedék e napot szap-
panbuborék gyanánt eltűnni. 

Valóban a lelkesedés szent tüzétől buzdítva 
jelentünk meg az ünnepélyen. Már reggel larczkok 
zúgása hirdeti az ünnepély tontotosságát, a járó-
kelők arczárói mintegy lesugárzott az ezredév 
litkozatos magasztosága. Az egyesület tagjai reg-
gel i9 órakor kezdettek gyülekezni a polgári 
fiúiskolánál,  honnan a meuetet nemzeti zászlók- és 
kokárdákkal ékitett diszmagyarba öltözött leventék 
nyiták meg. Templomba vonultunk hálát adni Isten-
nek a múltért, jövőre pedig terjesszi ki a nemzet 
fejére  a olajágát. Az ünnepélyes szent misét uagys. 
és főt.  Uotli Ferencz cz. kanonok, szárhegyi plé-
bános celebrálálta, mely alatt az egyesület dalos-
köre énekelte az oly mesteri kezek alatt minő a Bara-
bás Raymundé betanul s ez alkalomra szánt éne-
keket. Mise otáu mindnyájan a községházának 
nagy termébe vonultunk. Meleg szavakkal Udvö-
sölte az egyesületei a főbejáratánál  a község 
nevében a töbirót. Mindig meleg mkonszenvel 
viseltetett — ugy mond — Gyergyó-Szeul-Miklós 
községe az egyesület minden tagja iránt s most 
is csak örvendeni tnd, hogy keblökre ölelhetik. 
Erre az egyesületi elnök megköszönve a szíves 
fogadtatást,  kezdetét vette az ünnepély. Miután 
a dalkör a nemzeti imát elénekelte, a mindenki 
által tisztelt és közbecsülésben álló érdemes egye-
sületi elnök Vértes Lajos lartá megnyitó beszédét. 
Átszellemültünk felmelegettünk,  fensőbb  regiókba 
képzeltük magunkat ezen szépen átgondolt, esz-
mékben gazdag beszéd behatása alatt. Nagyon 
szépen fejtegeté  az ezredéves ünnep fontosságát, 
nemzetünk küzdelmes életét, honszerelmet öntve 
szivünkbe, az ősök nemes példáját tárva lelki szeme-
ink elé, lángoló szeretetet azon haza iránt, melyet 
az ősök vére s nemzeti tradic/.iónk m'gizenteltek, 
melyet apáink oltáiul emeltek Istennek, mely dia-
dalainkat, örömünket, gyászainkat, gyermekkori 
emlékeinket, testvéreinket, barátainkat egyesíti 
magába, szeretni első és legfőbb  kötelesség. A 
honszeretet volt azon szirt, melyet hazáuk egy 
ezer éven keresztül fennállott,  ezen fog  egy máso-
dik évezred felépülni. 

Az általános óhajnak adott kifejezést  Kálmán 
István egyesületi tag azon indítványával, melyet 
e remek beszéd visszhangja kelte keblünkben. — 
Ugyanis határozattá lőn emelve, bogy a honfoglalás 
ezer éves ünnepét jegyzőkönyvében megörökíti, 
hogy az egyesület minden tagja örömtől áthatva 
vesz részt a nemzeti ünnepen, bogy hálát ad Is-
tennek azon kegyelméért, melylyel hazánkat meg-
védte, hogy reniéiiytelt szívvel esedezik Magyar-
ország Védő asszonyához jövendő boldogságáért, 
hogy a népne-ők s az egyesület valaux-nnyi tagja-
ira az ég líra áldását esdje ki. Majd Taschek Gyula 
indítványa fog  adt? tik el általános helyesléssel, mi-
szerint a püspök és a vallás- és közoktatási 
miniszter nrak Ö Excelleuc/ijáuak üdvözlő távirat 
küldessék. Ezen hódolatot kifejező  táviratok után 
Miklós Kata tanítónő k. a. tartá meg szavalatát. 
E nagy hatást elért szavalatol méltán illette meg 
azon tapsvihar, nialy az ily, e téren is jái tas hon-
leáuy általános képzettségének, jártasságának fő 
signaturáját képezi. 

Az elevenség, a költemény előadásában való 
könnyedség s a hallgatóságra gyakorolt közvetlen 
ség nagyon is meggyőzött bennfluköt  arról, hogy 
Miklós Kata k. a. mesterileg tudja előadni a köl-
teményeket, A Hynmu* eléneklés Után Olajos Far-
kas egyesületi főjegyző  tartott* meg alkalmi, tör-
tén-lmi felolvasását.  E mély, sokoldalú ismeretek 

tanújelét bizonyító értekezés nagy kíterjedelme 
daczára is nemcsak folytooos  éberségben tartotta 
a közönséget, s bilincselte le tudómányos fejtege-
tése által annak figyelmét,  hanem igen élék színek-
kel festette  az egyes időszakokban kiemelkedő 
főbb  motívumokat, figyelembe  véve a történelmünk-
ben felmerülő  különböző viszonyokat, megvilágítva 
a főbb  uralkodók eljárási módját, a/,ok irányát, 
világos tollával nagyon hűen ecsetelte a tényleges 
helyzetet, ujabb korunkban pedig a 48 as időket 
élénk színekkel festette.  Tárgya beosztása, anyaga, 
menyisége, feldolgozása,  objektivitása,, kompozi-
cziója folytán  méltán arathatta azon közelismerést, 
mellyel miudnyájan oly örömest adózunk. 

A közönség meleg érdeklődése közt szavalt 
Tódor Antal egyesületi tag. A lelkesültség s tüz 
által, melyet a darab előadásában mindvégig meg 
larta, felébreszté  bennünk az apáinkjói átörökölt, 
ezer év vérzivatarja közt sem meg nem szűnő 
ősi szellemet. Utána Józsa Sándor alelnök tartá 
meg alkalmi beszédét „A tanító a jövő ezredévben" 
czimen. A tanító hivatását szellemes értekezése 
teljesen megvilágította, jövőre vonatkozólag pedig 
kijelölte azon irányelveket, melyek mind a paeda-
gogia, mind a társadalom terén megvalósitandók 
lesznek a nemzeti kultura művelőitől. A szép ha-
tást elért beszéd után a dalkör a „Szózatot" 
énekelte el. 

Végre az elnök megköszönve a meleg érdek-
lődést, melyet a tanító-egylet díszgyülése iránt 
tanúsítottak, bezáró beszédében újra kérte és buz-
dította a jelenlevőket, hogy őrizzék szivükben, 
táplálják lelkükben azon szent eszméket, melyek 
a jelen alkalommal ezer éves fennállásunk  oltárá-
nak zsámolya előtt, mind megannyi bálaénekek 
elhangzáuak. 

Gyűlés után 134 terítékű közebéd volt a 
Laurenczy-féle  vendéglőben, melyen, miként a gyű-
lésen, több vidéki és helybeli részt vett. Örven-
detes tudomásul vétetett, hogy az egyesület tagjai 
közé lépett alapító tagnak Vákár Lnkács keres-
kedő, Ferenczy István gazdatiszt, pártoló tagnak 
Csibi Tamás p. ü. biztos urak, kiket nemes elha-
tározásukért és az egylet iránt tanúsított párt-
fogásukért  általánosan megéljeneztek. 

A bankett díszét emelte a hölgyek jelenléte, 
kik részint az egylet tagjai, részint pedig vendégek 
voltak. A hangulat iinnepíes volt és mégis kedves 
vidámság lengte át. Mindkettőhöz hozzájárultak 
az ünnep keretébe illő, formai  és tartalmi tekin 
tttben kiváló ünnepi pohárköszöntések, melyek a 
gyűlés szellemi élvezetének folytatásai  voltak. így 
Ferenczy K. esperes a liazáér, Bolii F. kanonok 
a pápa és királyért emeltek poharat magasztos 
eszmékben gazdag szavak kíséretébep Kuncz K. 
a püspökről; az elnök pedig dr. Vlassics Gy. köz-
oktatásügyi miniszterről emlékezett meg hasásos 
szép beszédben, melyeket aztán még több jóízű, 
egyleti családias jellegű pobárköszöntések követtek, 
felváltva  jó zene és víg dalok által. 

P. 
Cslk-Szenttamáson. 

Az ezredéves ünnepélyt f.  hó 10-én tartatott 
meg. Délelőtt a község elöljárósága, az iskolás 
gyermekek a község főbb  utczáit zeneszó mellett 
bejárták. A gyermekek ktzben-közben hazafias  da-
lokat énekeltek. Azután a templomba vonultak csat-
lakozva a képviselőtestület tagjaihoz. Szent mise 
előtt ftdö  Fejér Endre remek beszédet tartott 
az ünnepély magasztosságáról. A beszédet Te 
Drum és a szent mise követte. Délután a község, 
ház előtti téren Ágoston József  kvjző lelkesült be-
szédben ecsetelte az ünnepély jelentőségét, majd 
utána az ünnepi beszéd tartására felkért  Ferencz 
János tanító mondta el beszédét. Közben az isko-
lás gyermekek énekelték a Hymnuszt. Azután a 
nép itallal láttatott «-1. Mindezeket bezárta a táncz, 
melybe ugy az ifjak,  mint korosabbak részt vettek. 

GyiiRMbM. 
Csik-Gyimes község hazafias  határszéli la-

kossága szerei e't hazánk ezer éves fennállásának 
évfordulóját,  szintén a legnagyobb lelkesedéssel, 
tőle kitelhető fénynyel  ünnepelte meg f.  év május 
hó 9. és 10-én és pedig a következő programmal: 

Május hó 9-én a községi iskola tanköteles 
növendékei délelőtt isteni tiszteletet hallgattak, 
isteni tisztelet ntáu az iskola helyiségben, a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. roi-
uiszter által kiadott programra szerinti ünnepélyt 
tartották meg a szülők jelenlétébeu; d. u. 3 óra-
kor pedig a millenniumi emlékfák  ültetését végez, 
ték a helybeli m. kir. államvasutak osztálymérnök j 
hivatala köiüll kertben. A fák  ültetése után az 
összes iskolás gyermekeket megvendégelte Keller 
Arnold m. kir. államvasuti osztály mérnök. Tiszte-
let nevének ezen igazán nemes és hazafias  tetté-
ért. Vendégség után a gyermekek hazafias  dalokat 
éuekeltek tanítójuk Éltes András vezetése mellett. 

Május hó 9-én este pedig a község lakossaág 

általános kivilágítást rendez-1*. Nagyon szépen vi-
lágítottak a m. kir. államvasutak és a vasúti vál-
lalat osztálymérnöki hivatalán, a m. kir. vámhiva-
tal, m. kir. pénzügyőrség slb. 

Május hó 10-én az összes lakosság vallás ég 
nemzetiségi különbség nélkül impozáns tömegben 
gyülekeztek össze a m. kir. államvasutak osztály-
mérnöki hivatala előtt. Innen nemzeti színű zász-
lók és zeneszó mellett, az összes itt lévő mérnök-
és tisztviselői kar, valamint a csendőrség és pénz. 
ügyőrség és a lakosság szine-java bevonult a róni. 
kalh templomba bálaadó isteni tisztelet hallgatásra, 
hol Boér János plébános egy igazán lélekemelő ha-
zafias  beszédet tartott a zsúfolásig  megtelt Isten 
házában. 

Isteni tisztelet után az egész közönség vissza-
vonult az ünnepély színhelyére, hol Vass István 
ecsetelte az ezer éves ünnepünk czélját és jelen-
tőségét. 

Ezután pedig Albert Márta, Éltes Anna és 
Deáky Géza tartottak hazafias  szavalatokat; vé-
gül pedig az erre az alkalomra alakult énekkar 
éuekelte el a Hymnuszt és szózatot. Ezzel befe-
jeződött az ünuepély főrésze.  Délután megkezdő-
dött a táncz és múlatás mely a legnagyobb víg-
sággal és örömmel folyt. 

Az ünnepély költségei közadakozás utján be-
gyült pénzből fedeztettek.  A fennmaradt  1Ö8 Irt 
összeg pedig millenniumi alapítványul tétetett le « 
a községi iskolaszékhez azzal, hogy ezen összeg 
évi kamatai minden évben ezen nagy nap emlékért 
a legjobb tanulók megjutalmazására fordittassék. 
A millenniumi alapítványhoz hozzá járult a szé-
kely vasutak csikszereda-gyimesi vonalépitési fii-
vállalat 50 frttal,  az ezen vasút építésénél alkal-
mazásban lévő mérnöki kar 21 tagja 58 frttal  és 
a lakosság 140 tagja 50 frttal,  ezen kívül utób-
biak a 68 fi  t 40 kr költség fedezéséhez  szükséges 
összeget is adlák. Névleg nem sorolom fel  a ne-
mes adakozókat, hisz annyian vannak, liQgy ez 
külön ivre terjedne, tulja mindenki mit adut!- — 
Fogadják egyenként mindannyian leiekéinél» 
hazafias  és nemes adakozásukért a magyarok nagy 
asszonyának, * a népek nagy istenének áldását és 
a rendező-bizottság mély köszönetét! 

fittes  Atulró•<, 
taaitA. 

Csik-S.eatgyörgy As Bálikfalván. 
Május u-én a községi iskolánál, 17-én pedig 

a róm. kath. iskolánál jól betanult hazafias  dalo-
kat és szavalatokat lehetett hallani. 10-én Szeni-
györgy község ünnepelt, ekkor tartatott a hál.i-
adó isteni tisztelet, a melyen a plébános hazafias 
szép beszédet mondott, és a képviselő-testületek 
disz-gyülése. Bánkfalva  község ünnepélyét 17 én 
a róm. kath. iskolával tartotta, sajnos hogy az 
idő nem kedvezett a mulatozó közönségnek. Az 
ünnepélyek költségeihez Imre Károly plb. közsé-
genkint 50—50 frttal  járult hozzá. Csutak Kitint 
kereskedő a községi iskolás gyermekeknek h-gy 
kiló cznkorkát ajándékozott, az iskola pénzt :ra 
szintén négy kiló szent János kenyeret osztatott 
ki a községi iskolás gyermekek között. 

Márton  Kárul;', 
tonitó. 

Békásban. 
Örömmel értesülünk, hogy az ezredéves or-

goa ünnepet a vegyes ajkú társközségben is n 
tartják mégpedig a magyarok, románok, izraeli á 
testvéri egyetértése mellett. Az igaz és jó hazafi, 
széljen bármilyen nyelven, részt vesz a lia-
mindnyájunk édes anyjának, nagy és magasztos i-n-
nepében. Ehez van kötve az ország összes lakóink 
sorsa nemcsak a inultban, hanem a jövendőben i-
Mindenki elmondhatja a költővel:* Itt élned halnu! 
kell I" A ki tehát élvezi a haza jótéteményeit, 
kinek ez volt a bölcsője s ez lesz a sirja is, az 
ország ezer éves fennállásának  ünnopébeu vegyen 
részt s ha az ünnepség oly testvéri egyetértéssel 
jó létre, mint Békásban, annak magasztosságát csak 
emeli. Békásbau az ünnepélyek f.  hó 24 és 25-én 
tartottak. 

Csik-Szentimrén. 
Az ünnepségek sorozata május 9-én kezdő-

dött, mikor községünk kivilágított ablakainak lo-
bogó lángja hirdette a lakosság forró  honszei eluiét. 

10-én és 17-én örömkönnyeket hullatva bo-
rultunk le az Ur előtt, hálát adandók, hogy Isten 
megengedő magyarnak születnünk, 17-én d. e. 9 

Folytatás a meUekleten. 



Melléklet a „Csíki Lapok" május 16-iki 2l-ik számához. 
órakor a teljes számban egybegyűlt lakosság — a 
férfiak  három szinü jelvényekkel — zászló alatt 
"Rákóczi iuduió"-val vonnlt a templomba a dísz-
magyar ba öltözött Sándor Oergely k. biró vezetése 
mellett 

A templom igen, de az iskola nem volt ké-
pes befogadni  a hallgatóságot. Hint hajdan Atilla 
és Árpád oly lelkesedéssel, karddal kezében ok-
tatá meg népét Sándor Gergely k. biró az ezer 
évről azon szép beszédben, melylyel az ünnepélyt 
megnyitotta. Egymást követték a „Műsor" többi 
pontjai nagy ünnephez méltó tudással, lelkesedés-
sel. Hatásos volt Sándor Gergely megnyitó beszéde, 
s Kóródy Mihály plébános felolvasása;  de hogy 
Bálint Károly, Sándor József  és Sándor Margit 
szavalata; Kóródy és Balló duett-je szintén szi-
vekhez szólott: igazolja az a sok éljen és taps, 
melylyel őket megjutalmazták. Kóródy M. pleb. záró-
szavait, melyben a dicső ősök nyomán haladni inté 
híveit, köve<le a „szózat." Ezzel az ünnepély vé-
get ért. 

Délben 50 teritékü közebéd volt, mely alatt 
Kóródy M. pleb. felköszöntötte  a király és bazát; 
Sándor Gergely biró a pápát és az erdélyi püs-
pököt. 

Ha a nagy ünnepre való tekintetből a k. biró 
és plébános egyetértő láradozása kötelesség szám-
ba nem jőne: babér illetné meg őket; s ha Szt.-
imre tulajdonsága nem a fokozatos  előhaladás és 
elöljárók iránti tisztelet volna ; a csend és szép 
rendért melyben az ünnepélyen részt vett elisme 
réssel adóznánk, de igy: csak örvendek, hogy 
„nem fajult  el a székely véi" K. 

Csik-Sientmártonon. 
Hitközségünk r. k. elemi népiskolájában a 

millcniumi ünnepségek — a nagyinélt. püspöki 
kar magas intézkedéséből kifolyólag  — e hó 17-én 
lélekemelő módon tartatott meg. 

Már reggel 8 órakor, 224 fiu-  és leánytanuló 
gyűlt össze az egyik legtágasabb, képekkel és 
virágokkal feldiszitett  tantermébe, hol előbb min-
denik egy-egy emlékérmet, csokrot vagy jelvényt 
és emlékkönyvecskét kapott. 

Miután a tanulók a „Kölesei Hymnusz'-t 
elénekelték, nagys. és főt.  Búzás Mihály ez. ka-
nonok, mint elnök, egy szépen átgomftlt  és esz-
mékben gazdak beszéddel, melyben édes magyar 
hazánk ezer éves múltját, s kath. egyházunknak 
az ország fennállhatására  nagy befolyást  gyakorló 
és soha elneni vitázható érdemeit fejtegeté,  s 
ugy a tanulókat, mint a szépszámú közönséget 
Isten imádására, honszeretet és királyiránti tiszte-
letre buzdítván, az ünnepélyt megnyitotta. 

Most következett az ünnepélynek csaknem 
a legérdekesebb pontja, a tartós szőrszövetból ké-
szült, nemzeti szinü iskolai zászló fölszentelése. 

Kanonok ó nagysága mindenekelőtt kije-
lenté, hogy a zászlóanyai szép szerepet néhai de-
rék fó-megyebirája  Gábosi Ignácznak özvegye, 
szül. Nagy Borbára asszony, szíveskedett elvál-
lalni, ki millenniumi emlékül a hitközség számadó 
gondnokának kezelése alá 50 frtot  ajánl fel  ala-
pítvány kép, oly formán,  hogy annak évenkinti 
kamatja az évzáró vizsgák alkalmával két fiu  és 
két leány között, — kik ugy erkölcsi magavise-
let mint szorgalomban leginkább kitűnnek, — 
egyenlő arányban megosztassék. — Erre a zászló-
anya megkoszorúzta a zászlót, kinek kanonok ó 
nagysága köszönetét nyilvánitá e valóban nemes 
és örök emlékűi fenmaradó  kegyes adományért. 
Minthogy erről addig ugyszólva mitsem tudott 
senki; annyira meglepte a közönséget, hogy töb 
bek szemében az öröm és hála gyöngyei ra-
gyogtak. Isten tartsa meg a zászlóanyát s adjon 
még sok ily nemeslelkü nőt a hazának! 

A zászló felszentelése  után Péter József 
VI. oszt. tanuló — kezében a zászlóval — Pósa 
Lajosnak „A magyar zászló" czimü költeményét 
elszavalta; ininek végeztével a vezértanitó eló-
mondása után az összes tanulók fogadalmat  tettek, 
hogy „nemzeti zászlójukat mindig megbecsülik, 
illő tiszteletben tartják s ha majd szükség lenne 
rá a 2-ik ezer évben: ugy e lobogót, mint a 
drága hazánk megszentelt földjét  — karjaikkal, 
vérökkel, sót életükkel is bármikor megvédel-
mezik. 

Ezután már előre megállapított műsor sze-

zában és versben —• előadást tartott és szavalt 
s az összes tanulók „Árpád apánk," „Kis honvéd 
dala," „Az én hazám" czimü dalokat énekelték, 
— midón elnök ó nagyságának bezáró beszéde 
és a „Szózat" eléneklésével a szép iskolai ünne-
pély véget ért 

Innen a nemzeti zászlók alatt s a csekefalvi 
népzenekar indulója mellett, a templomba men-
tünk, hol „Te Deum" és sz. mise volt, mialatt a 
tanulók énekeltek. 

Délután már 2 ór. az indulásra készen volt 
a „Múzsák kedves sererege' a szentmártoni er-
dő szélén lévő „Csikiborá'-hoz. 

A kivonulás a szülök és sok más érdek-
lődő kíséretében nagyon szép vala; de ép' mi-
dón a czélponthoz érénk, hirtelen megered-
tek az ég csatornái, s kénytelenek voltunk az ép-
pen szerencsére utunkba esó malomhoz behúzódni, 
s itt bevárva az eső megszűnését, viszszatértünk 
az iskolához, hol a gyermekmulatság folytatódott 
s alkonyatkor véget is ért. 

Illó és igazságos hálával emlékezünk meg 
arról, hogy Csik-Szentmárton és Csekefalva  közs. 
képviselőtestülete iskolai zászló, érmek, emlék-
könyvecskék, zene és egyébkiadásokra a közs. 
pénztárából 80 frtot  szavazott meg. Az ily nemes 
tett magában hordja a dicséretét. 

B. J. 
Gyergyó-Szirhegyen. 

Folyó hó 8-án vitetett végbe az ezredéves 
emlékfák  ünnepélyes elültetése és pedig: a dit-

1 rói oi-szágut mellett levó történelmi nevezetességű 
„Tatár halomnál" egy csoport, — a községi 
piaezteren egy csoport és a templom-téren egy 
csoport, — mintegy 300 drb. leveles és fenyőfa 
elültetésével. 

Május 9-én tartatott meg, a községi iskolák 
fényes  és díszes emlékünnepe 700 gyermek, az 
egyházi személyek, az összes tanitói kar, a köz-
ségi elöljáróság, értelmiség s nagyszámú lakosság 
részvétele mellett. 

Május 10-én volt, hálaadó isteni tisztelettel, 
az általános népünnep, melyet megelőzőleg kép-
viselőtestületi diszgyülés tartatott 

Ezen közgyűlésben határoztatott, hogy a 
magyar nemzet ezredéves honfoglalása  emlék-
ünnepének megörökítésére Szárhegy község gazda-
közönségének érdekében és jövő boldogitására: 

a) két alapítvány tétessék és szeneztessék, 
a közpénztárból két szárhegyi születésű és ille-
tőségű, jó igyekezetü és képességű fedhetetlen 
erkölcsi magaviseletű ifjú  részére, hogy ezek az 
elméleti és gyakorlati gazdasági tudományokban 
kiképeztessenek; 

b) hogy évenként, szeptember hó végén, 
helyi terményekből, s gazdasági állatokból, — 
gazdasági kiállítás rendeztessék, melyen a leg-
jobb tárgyakért az illető gazdák a közpénztárból 
jutalom-dijakban és kitüntetésekben részeltes-
senek ; 

c) hogy a községnek, mint erkölcsi-testü-
letnek tagositandó birtokain, egy minta-gyakorlati 
gazdasági-telep rendeztessék, mely által a gazda-
közönség az itteni éghajlatnak és talajnak, meg 
felelő  terményeknek, gazdasági állatoknak és 
eszközöknek könnyiiszerü ismereteihez és birto-
kához juthasson; 

d) hogy a községben, a községi törzsvagyon 
hozzájárulásával egy oly hitelszövetkezet léte-
sitessék, mely a helyi gazdaközönségnek olcsó 
5°/», legfölebb  6°/u-ra kölcsönt nyújtván, ez által 
képessé tegye azt arra, hogy a magas kamatra 
dolgozó  magán-pénzintézetek igája alól a nép 
magát felszabadítsa,  s a megtakarított kama-
tokból — mint köteles tagja a szövetkezetnek, — 
magának jövőre gyümölcsöző tőkét teremthessen. 

A képviselő-testület ezen határozatai jóvá-
hagyás végett a törv.-hat-bizottsághoz lévén fel-
terjesztendők, — a törv.-hatóság hazafias  jóindu-
latától és érzületétói függ,  hogy azok testet 
öltvén, az óhajtott üdvös és közhasznú gyümöl-
csöket gazdaközönségünk javára meghozzák. 

Krónikás. 
GyargyA-TUgyeslMO. 

9-én d. e. 9 róakor a róm. kath. fiji-  és 
leányiskolások a lelkész, tanító és tanítónő veze-
tése alatt az iskolai gyülhelyról a róm. kath. 

rint — mi itt térkimélés tekintetéből nem közöl- templomba vonultak, hol hálaadó isteni tisztelet 
hetó — 9 fiu-  és 9 leánytanuló felváltva  — pró-1 tartatott, innen ugyanoly módonjrfsszavonultaka 

az iskolába, hol a tanulók közreműködése mel-
lett az ünnepség teljes sikerrel megtartatott. A 
sikerért elismerést érdemel Rösler Janka tanítónő, 
Imecs Tamás tanító és Balogh Lajos lelkész, 
mint elnök. 

A fennebbi  ünnepség lefolyása  után a kö-
zönség a „Korona" vendéglőbe gyülekezett, hol 
52 személyre bankett várt, a sz.-régeni Müller-
féle  kitűnő zenekar dr. Lázár János rendező-
bizottsági elnököt a Rákóczy-indulóval és a kö-
zönség zajos éljenzéssel fogadván,  megkezdődött 
a társas-ebéd, hol G csinos, magyar ruhába öl-
tözött, nemzeti szallagokkal díszített fiatal  leány-
szolgált fel.  Az első pohárköszöntést Ő felsége 
a királyra dr. Lázár János mondta, a második 
hosszabb pohárköszöntést .Magyarországra" lelkes 
szavakban Kapdebó Sándor, a harmadik pohár-
köszöntőt Ferenczy István tartotta, éltetve a 
községet, — ezek után még számtalan pohár-
köszöntés következett. 

10-én reggel 9 ómkor taraczklövésre a 
nagyközönség az olvasókör helyiségébe gyüle-
kezett, honnan hosszú sorokba sorakozva, nem-
zeti zászlók alatt, a Rákóczy-induló zenéjével 
vonult a róm. kath. templomba, hol Balogh Lajos 
jól átgondolt alkalmi beszédét tartott, mit a 
haza és király éltetésével fejezett  be, erre jött 
a „Te Deum," ezután a mise, — elekor az offer-
toriumra felzendült  a Kapdebó Sándor által négy 
hangra betanított alkalmi daltársulattól lelke-
sülten énekelt „Hymnussza." E daltársaságban 
11 nő és 10 férfi  vett részt, kik valóban dicsé-
retet érdemelnek. — A mise végével a közönség 
zeneszó mellett, zászlók alatt a róm. kath. isko-
lába vonult, hol a dalkör ismételte az .Isten 
áldd meg a magyart," - mire dr. Lázár János 
tartott remek alkalmi beszédet, — mely után 
Ferenczy István lépett a feldiszitett  emelvényre, 
s előadva hogy a nagy nap emlékére alnkit-
tassék a rendező-bizottság indítványa szerint egy 
helyi jótékonyczélu nőegylet a helybeli szegény-
tanulók segélyezésére .rongy hasznosító egylet" 
czini alatt, melynek első alapjául a község ne-
vében 25 frtot  felajánlott.  Az indítvány éljenzés 
és egyhangú tetszéssel fogadtatott,  mire elnök 
a határozatot enuncziálta s a megalakulás elő-
készítésével Kun Vilmos, id. Csató István és 
Kapdebó Sándor lettek megbízva. — Ekkor a 
dalkör énekelte el 4 hangra általános tetszés és 
tapsviharral jutalmazottan a Rákóczy-indulót. 
Ezen ünnepségen a számozott helyek 50 kr. be-
meneti-dijjal voltak rendezve, mely a költségek 
fedezésére  31 frt  50 krt jövedelmezett. Innen a 
közönség nemzeti zászlók és zene mellett a sza-
badba vonult, hol Ferenczy István tarott a nép-
hez lelkes alkalmi beszédet, magyarázván a nap 
érdemét, mit a hallgatóság öröméljenzéssel zárt 
be. — Ekkor a nép megvendégeltetett, óriás 
nyársakon sült a marhahússal, kenyér és egy kÍ9 
italossal megfelelő  mennyiségben. A leirt ünnepe 
ségden a Holló községi derék magyarság is részt 
vett, s zászlók alatt csatlakoztak a menetekhez. 

A gör. kath. lelkész bejelentette, hogy ér-
seke rendelete folytán  e nap 7Va óráján isten-
tiszteletet tart, melyre Zakariás Lukács szolga-
bíró lett a hatóság részérói kiküldve, mivel el-
foglaltságuk  miatt a többiek meg nem jelen-
hettek, a rendezó-bizottság részérói pedig id. 
Csató István. Az isteni tisztelet szokott egyszerű-
ségében lefolyt,  Dobrán Mihály semmi beszédet 
nem tartott, de igen is imádkozott I. Ferencz 
József  „császárért," s nem az apostoli királyért. 

Az izraeliták dicséretet érdemelnek, mert 
az egész ünnepségeken számosan részt vettek, 
sót a róm. knth. templomban is az egész isteni-
tisztelet alatt jelen voltak. 

11-én a „Korona" vendéglőjében zártkörű 
műsoros tánczestély volt, — a nagyszámú kö-
zönség korán egybegyűlt. A dalkör nyitotta meg 
a műsort „A beteg leány" quartettel, erre Rösler 
Janka tanítónő szavalta el gyönyörű hangsúlyozás 
és lelkesedéssel „a Riadót," — ezután Rosdás 
Ilona ós Polinowszky Vilma énekelt igen gyö-
nyörűen sópráu ós ált hangra egy népdal-egyve-
leget, melyet ismételniük kellett; — erre Poti-
nowszky Vilma szavalta el Tompa „özvegyét" 
elragadó hangsúlyozással, — az utolsó szám a 
dalkör által énekelt 4 hangú népdal-egyveleg 
iett volna, de e helyett a közönség kívánságára 

Rákóczy-induló énekeltetett. Ugy az egyei 
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szereplők, valamint a karnak a taps és éljen 
zésból bőven kijutott. 

Ekkor megkezdődött a táncz s a lehető leg-
kedélyesebben tartott világos reggelig. Az es 
télyen pár hazafias  romániai család is jelen volt, 
kik figyelem  és magyar vendégszeretetben része-
sültek. Ez estély az ünnepség költségeire 86 frtot 
hozott be, — felülfizettek:  Engel József,  Cso-
botár Gábor és Bujum Leopold 1—1 frtot.  Kiket 
ezért köszönet illet. Maga a község is szép ün-
nepi szint öltött. 

Szép ünnepeink magasztos hangulata hosszú 
ideig fen  fog  maradni az emlékezetben. 

.Jelenvolt. 

megjelent szép nem egyénenkinti megnevezése c 
tudósítás keretében — mely a lap zárta előtt 
ugyszóllván pár pillanattal készült — meg nem 
történhetvén, arra alkalmilag visszatérünk, s 
helyen csupán még azt említjük meg, l>ogy az 
első négy est éjféle  előtt 72 pár, a második né-
gyest pitymalatkor 38 par tánczolta. S ezek 
után kedves, műpártoló közönségem jó reggelt 
kíván Borsay. 

Millenniumi faültetés 
Csikszentmárton-Csekefalván  hazánk ezeréves 

fennállása  ünnepségéuok emlékezetére rendezett fa-
ültetés ápril 27-én lélekemelő módon folyt  le. 

A mindkétuemü tanulók, tanítóik vezetése mel-
lett, n nagyobb fiuk  vállaikon ásókkal, nemzeti szinü 
zászló alatt vonultak ki az iskolától a főtérre,  hol 
nz ünnepély — Dapsi Fr. fóerdész  ur, a közs. elöl-
járóság ós szépszámú nézőközönség jelenlétébon — 
n „Külcsey-Hymniisz" elénuklésével kezdetett meg. 

Az iskolaépület előtt 6 drb tiszafenyő,  a piacz 
körül <19 drb hárs-, szil- és kőrisfu,  összesen tehát 
a községtől jó távolcső határszéli havasokról hoza-
tott 52 drb fa  lett cliiltctvo, mi alatt a gyermekek 
több hazafias  dalt énekeltek és költeményeket sza-
valtak. 

Az utolsó fa  elültetésénél a vezértanitó az üsz-
8ZCS tanulóknak az ünnepély jelentőségét fejtegető, 
s óket Isten imádása, a haza szeretete és a király 
tiszteletére buzdítva, s az elültetett fákat  a t. közs. 
elöljáróság gondviselésére bízva, az ezeréves Ma-
gyarország és a „legelső magyar ember a király" 
éltotésével a szép ünnepély véget ért. 

Dicséret és elismerés illeti mindkét közzég de-
rék elöljáróságát, illetve képviselőtestületét azért, 
hogy szereny anyagi tehetségéhez mérten mindent 
megtesz a millenniumi ünnepségek minél fényesebbé 
ós emlékezetesebbé tétolc érdokóbon. Bizonyítja ezt 
elóggé azon körülmény is, hogy a tanulók részérő 
iskola-zászló, cinlók-úrinek, csokrok és könyvecskék 
beszerzése czéljából 80 frtot  szavazott ineg. 

11 r. 

Sfillenulum!  emlély. 
Cs.-Szureda. 18!M>. máj. 20. reggel 4 óra. 

A Csik-Szereda városi millenniumi ünne-
pélyeket rendező bizottság — adott programm-
jához hiven — tegnap este tartotta meg u 
.Csillag'-veiuléglö nagytermében haiigversenynyel 
egybekötött tánczestélyét. Ama lázas érdeklődés, 
mely az estély lefolyása  iránt már napokkal az-
előtt nyilvánult, nagy mértékben buzdította a 
rendező-bizottságot tevékenységre, melynek élén 
Baktsi Gáspár kir. közjegyző elnökével mindent 
elkövetett, hogy az estély erkölcsi és anyagi 
sikere a várakozásuknak megfelelhessen.  A ven-
déglőnek hangversenyteremmé átalakított nagy 
terme szllknek bizonyult a rendkívül szép szám-
ban megjelent, előkelő és miiizléssel l»irt» szép 
közönség befogadásáni.  kiknek soraiban nem egy 
kiváló zenetehetség jelent meg, fokozva  ezáltal 
is a hangversenynek művészi értékét és becsét. 
Igen természetes, hogy az estély fénypontja  a 
hangversenynek kiváló Ízléssel összeállított mű-
sora volt. melynek minden egyes pontja az ttgy-
buzgó közreműködők precise és művészeti ma-
gaslaton álló játéka és előadása által érvénye-
sülve, a kényesebb Ízlést is kielégítette, mit a 
hálás közönség szűnni nem akaró, frenetikus 
tapsviharral jutalmazott. A fáradhatlan  Hprencz 
György vezetése alatti helybeli dalárda által elő-
adott énekek, a .Balányi testvér müvészpár* le-
bilincselő és elragadó, hegedű, zongora és czitera 
játéka, — T. Nagy Karolina k. a. érczes hangon 
előadott, nagy gyakorlatra valló szép szavullnta 
és Baktsi Erzsike úrnő gondos, művészi zongora-
játéka arról tettek fényes  tanúságot, hogy kis 
városunkban a zene és énekmüvészettel komolyan 
foglalkozó  művelők tekintélyes száma egy a 
szépművészeti czélok fejlesztésére  irányuló mű-
vészi kör fenntartását  kellőleg biztosithatná s e 
város társadalma szerencsésnek érezné magát, 
ha nemes szórakozásaira anyagot ily kutforrásból 
meríthetne! A pontban 10 órakor végződő hang-
versenyt táncz követte világos kivirradtig, A 

A „ C s i k m e g y e i f ü z e t e k * ' ü g y é b e n . 
Balló István főgiinn.  tanár ur kegyes volt a 

„Csíki Lapok" 1896. május 16-ik ünnepi számá 
ban „Aere perennius" cz. alatt a „Csikmegyei fü-
zetek "-et jóakaró figyelmében  részesíteni. Talán 
első eset ez. Sokszoros köszönet érte. E kiváló 
figyelem  kötelességemé teszi, hogy a nekem szóló 
illetőleg a füzeteket  érintő pár szó megjegyzéssel 
éljek. Igaz az, hogy a „Csikmegyei füzetek"  máig 
nem részesültek kívánt pártolásban, s így nem tud-
tunk két év alatt annyira vergődni, hogy legalább 
a leíró részt, kiadjuk. Ez van hivatva arra, hogy 
Csikmegye jelenét s a jövőre irányuló feladatok 
keretét — remélefn  — az adatoknak a leíró rész-
hez eléggé  megfelelő  s a maga helyén való egy-
séges feldolgozása  alapján feltüntesse.  így még nem 
volt alkalmunk kevés számú pártolóinkat is be-
Ijyőzui arról, bogy — a leíró rész után a törté-
nelmi részbe is belekezdve, — a „Csikmegyei fü-
zetek" az igért adatokkal együtt, azoknak egysé-
ges es kritikai feldolgozásával  — a mint szerény 
tehetségemtől telik, megyéuk lehetőleg teljes tör-
ténetét kívánják adni. Nagyon természetes, hogy 
egy, az adatok gyűjtésében ugy, mint azok egysé-
ges kritikai feldolgozásában  magára hagyott árva 
lélek a legnagyobb méhszorgalominal sem képes 
oly teljes történeti művet alkotni, mintha azt töb-
ben tennék, vagy egy is legalább nagyobb erkölcsi 
és anyagi támogatás által bátorítva és lelkesítve 
tehetné. Ekkép a „Csikmegyei Történelmi Társu-
lat" eszméjének jogosultságát letagadni nem lehet. 
Azonban jeleznem kell, hogy habár a „Csikmegyei 
füzetekében  igazán csak adatokat kívántam nyúj-
tani — egy messzire eső későbbi újra dolgozáshoz 
mért mást akkor alig is tehettem, ha még egye-
nessen Csikmegye történeiének megírását Ígértem 
volna is. de kezdettől fogva  én sem kontempláltam 
mást és más feldolgozással  irni, mint a minőt B. 
István főgimn.  tanár ur „jobb" szeretne vállala-
tunkban látni. 

Egyes vármegyék 6 - 7 ivre terjedő műben 
kívánják megírni történetüket. Én ezt Csikmegyére 
nézve, mely az első századoktól kezdve, meggyö-
zödásem szerint a Csaba fiairól  elnevezett Székely-
földnek  ugy szellemi, mint földrajzi  egyik kiválóbb 
góczpontját képezte, szűk keretnek találom. 

Én a leíró részben — mint a füzetek  meg-
indításakor is jele/.ém — megyénk jelenét kívánom 
adni, rámutatva azon forrásokra,  melyeken jövő 
szellemi és közgazdasági fejlődésünknek  tovább 
haladva fel  kell épülnie. Itt a múltra csak a lo-
gikai összefüggés  végett és annyiban történnek rö-
vid r< fi'-ksziok,  a mennyiben az azokra való hi-
vatkozás a jövőre merítendő tanulság szempont-
jából szükségesnek látszik. 

A leíró rész után jőni fog  a mult időrendi 
megírása felölelve  multunkat bölcsőnktől máig az 
egyes polgári és egyházközségek a kiemelkedő ne-
vesebb családok és vezérszerepet vivő világi és 
egyházi jeleseiuk méltatásával. A múltból a jövő 
okulására szolgáló refieksziok  nem fognak  itt sem 
kimaradni, hogy a mult, jelen és jövő egy egysé-
ges egészben domborodjék ki. A keret világossn 
és tisztán áll elöltem. E keretnek vagy egy ha-
soulónak kitöltése s annak többé vagy kevésbé 
tökéletesebb volta sokban függ  attól, hogy egy 
egyén vagy az indítványba hozott csikmegyei „Tör-
ténelmi Társulat" megalakulásával többen töltik-e 
ki. Ennyit jelenleg ez ügyben megjegyezni helyén-
valónak találtam. 

Vilot  Máza. 

K V L Ö 1 I F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap 

javára. A nevezett ezélra lek. Fuszl Ernő m. 
kir. főellenőrnél  f.  hó ápril 29-én tartott menyegző 
alkalmával 10 frt,  Bogos István 90S. sz. gyűjtő 
ivén 1 frt;  Bukarestből Ferenczi Antal és Bara 
János gyiijlő-iv:e!n 8 frt  CO ki t küldöttek be, ezen 

iven adakoztak: Kari Dávid 3 frank,  Simon Ká 
roly, Bándi Ignácz 2—2 frank,  Nika Albert. N. 
Nagy Sámuel, Anion Salamon, Antal István (dán-
falvi),  Pál Ferencz (szeredai), Csiki Bálint, Simon 
Károlyné, Bara János I —1 frank,  Jáni József, 
Péter József  (rákosi), Drekszler János, Nedelka 
Sándor (lázárfalvi),  Nagy Sándor ifj.,  Nagy Sándor 
id. 50-50 bánit. 
Jelen számuukban ki van mutatva 10 írt 60 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3024 frt  39 kr. 

Főösszeg . 3043~frf99Tr. 
Azaz: Háromezer negyvenhárom forint  99 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
ügy érdekében hálás köszönetünket. 

— Királyi gyász. Ö császári és apnMulj 
királyi felségét  és az uralkodóház tagjait siiUns 
családi gyász érte. Károly Lajos főherczeg  « Fel-
ségének testvére, a ki hazánk iránt is meleg ro-
konszenvvel és jóakarattal viseltetelt f.jly  ó hó 1 iz-
én Bécsben elhalálozott. 

— Eljegyzés. BI a s c li e k Dn/síj székely-
udvarhelyi es. és kir. főhadnagy  I. évi május hó 
23-én eljegyezte Kánya József  csikdelnei birtokos 
bájos és kedves leányát, E t e l k á t . — L é t z J i-
nos, lapunk egyik tevékeny és szorgalmas szedője 
a napokban jegyezte el Helvig G. János kedve* 
és szeretetreméltó nővérét, H e 1 é n t. — Gyersryú-
alfalvi  Á g o s t o n Antal kereskedő Celyö liö 1 t-én 
tartotta meg eljegyzési ünuepélyét F e j é r Vem 
kisasszonynyal, özv. Fejér Jánosné kedves leány i-
val Gy.-Szentmikloson. — A g o s l o n Ágost..» 
gyergyócsomafalvi  birtokos és kereskedő jegyezi»* 
el gyergyóujfalvi  Jánosi János kedves és s<tép leá-
nyát, E l v i r á t . Szerencsét és boldogságot kívá-
nunk e frigyekhez. 

— Esküvő. Szigelliy Péter a helybeli kir. 
törvényszék irnoka folyó  hó 23-án déltitán szúk 
családi körben Azbey Mariska kisasszonnyal egy-
bekelt. Szerencsét kívánunk az uj frigyhez. 

— Az ezradéves ünnepélyekről lehelő 
hű értesítési, akarván adni, a halomszámra felsza-
parodott közlendők miatt, lapunk mai számában 
sem vezérczikket, seui tárczát, nem adhattunk. 
Mig az ünnepélyek tartanak, valószínűleg kényte-
lenek leszünk erre. 

— „A megye zászlója" czimen lapnak 
folyó  hó 13-iki 20-ik számában gyergyói tudósítás 
alapján azt? irtuk, hogy ,a megyének egy gyönyörű 
zászlót czimezt. k (iy ergy ó-Szentni klós hölgyei." 
K hírünk ugy, in ként inult számunkban el van 
mondva, nem felel  meg mindeuekben a való tény-
állásnak, mert a gyönyörű zászlót nem csupán a 
gyergyói hölgyek himeztek, hanem hímezték csu-
pán a zászló egyik oldalán lévő országezimert, 
mig a másik oldalon lévő, Csikmegye czimerél és 
a zászló négyágú szalagján látható felírást,  tehát 
a nagyobb részt a csiki rész ari hölgyei hímezték. 
Még pedig hímezték Pauszné-Mikő lika bizottsági 
elnöknö és N'ovotny Mariska munkavezető felügye-
lete mellett: Gyárfás  Lászlóné, Dapsy Frigyesné, 
dr. Molnár Károlyné, Itaktsi Erzsi. Baitlia Me-
linda, Bariba Irén, Bocskor Mariska. ISogády Etelka, 
Bftjthy  Juliska, Császár Jolán, "l^tes Irina, Gözsy 
Laura, Kőváry Elza, Lizái' Mariska, Márton Anna, 
Márton Ilona, Nagy Katalin, Pál Gizella, Sámuel 
Juliska. Tartoztunk múltkori hírünknek ezen, a 
valóságnak egyedül megfelelő  kiegészítésével és 
egyszersmind azzal is, hogy midőn a gyergyói höl-
gyek által egész a/, ipari foglalkozás  jellegével 
és korrektségével megkészített gyönyörű magyar 
czimerről az elismerés és dicséret megérdemlett ki-
fejezéseivel  nyilatkoztunk, nem kevesebb elisme-
réssel kell a csiki hölgyek által hímzett megye-
czimerről és szalagfelirásokról  is megemlékeznünk, 
kijelentve, hogy a vármegye két részén lakó bájos 
hölgyeink valóban túlszárnyalni igyekeztek egy-
mást a gyönyörű munka teljesítésében és ezen 
buzgó és nemes igyekezetnek lehet köszönni, hogy 
a folyó  hó 16-án megtartott ünnepélyes vármegyei 
közgyűlésből a helyi róm. kath. templomba isteni 
tiszteletre vonuló törvényhatósági bizottsági tagok 
előtt egy igazi műremeket Képező, s a művészi 
munka által rendkívül magas értékűvé is tett szép 
zászlót lehetett lengetni, s hogy a juním 2-iki hó-
doló felvonuláson  megyénk banderislái büszke elé-
gültséggel léptethetik lovaikat a s/.ép zászló alatt, 
melyet csekély előállítási költségei daczáia Csík 
megyehölgyei szivünkben oly igen drágává tevének. 

— Lopás a templomból. Szenzácziót 
keltő lopás történt Caik-Somlyőn a nagybucsu al-
kalmával pünkösd napjára viradolag, mely a több 
ezerre menő búcsújáró nép előtt nagy megbotrán-
kodást keltett. A pünkösd szombati vecsernye után 
a szentferencz-rendi  szerzet nagy temploma naple-
mentével bezáratott és a nagyoltár hátamógölt 
egyik ablak szellőztetés okán nyitva hagyatott. Ezt 
a szerzetesek egyik régibb szolgája taploczai Sa-
lamon Elek megpillantván, oc-mány telt elköve-
tésére határozta uiagát Este a—10 óraközt ugyania 
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'elmászott a nyitott ablak alatt álló, s a temp-
lommal összefüggő  kőkerítésre, arról Mkapaszko, 
dott az ablakpárkányára, honnan a temlomba batolt-
s a főoltár  lelett álló Mária-szobor talapzatán el-
lielyzett perselyt, melybe a bncsjáió hivek fillére-
iket berakták, feltörvén,  annak tartalmát mitegy 
8--9 frt  értékben elrabolta. Az ablakon való be-
niászá>t egy bucsus aszszony észrevevén, rögtön 
tudati a az ott czirkáló csendőrőrjáralta', melynek 
kéttagja az alblak alá került, s midőn a jómadár 
a talon lekúszott, azonnal nyakon csipt'k s a bí-
róságnak átadták. A bíróság pünkösdnapján dél-
előtt kihalgatta a vakmerő tettest, ki is ocsmány 
cselekedetét beismervén, elbocsáttatott, de haza 
menet valahol kárbolsavat szerezvén, öngyilkos-
sági szándékból jó adagot bevett, mitől oly rosszal 
lett, hogy a gyors orvosi segély daczára is életben-
maradása kétséges. 

— Nagy tűzvész Csik-Taploczán. Alig 
hat hónapi időközben négyszer kell Taplocza köz-
ségben történt tűzesetről megemlékeznünk, s na-
gyon sajnos, hogy ez nttal nem csak egy-két gazda 
károsulásárólj hanem a község csaknem ölöd ré-
szének elpusztulásáról van szó. Május 15-én dél-
után 3 órakor, midőn a község lakosságának na-
gyobb része a csíkszeredai országos vásáron volt, 
eddig ismeretlen okból a László Ignácz csürébne 
tüz ütött ki, s 5 perez alatt a nagy szél által 
élesztett elemek 30—40 épületet boritoltak lángba, 
s oly gyorsan terjedt a iüz tovább, hogy vagyon 
mentésről egyáltalán uem, hanem csak emberélet 
elpusztulásának megakadályozása iránti törekvés-
ről lehetett szó. Bár a szeredai, csicsói, delnei, 
várdotfalvi  szomszéd községek vizfecskendöi  gyor-
san megérkeztek a vész színhelyéi e, mielőtt a bösz 
elemet megfékezni,  s lokalizálni sikerült volna, 48 
gazdának 118 darab épülete s minden ingósága 
35630 frt  becsértékben — melyből csak 10H81 frt 
volt biztosítva — a lángok martalékává vált. A 
károsullak fölsegélésére  a csiksomlyói jótékony nő-
egylet legott 30 frtot  szavazott meg, s ugyanezen 
czélra jövő hó 1-én a szokottnál nagyobb belépti 
díj mellett szavalat-, ének- zongora előadással kap-
csolatos fillérestélyt  fog  rendezni; továbbá szere-
dai L°icht Károly ur a maga részéről 50 frltal  és 
Bálint Lázár csikszentmiklósi plébános egy hektO' 
liter gabonával járult a nyomor • ny Intéséhez. Te-
kintettel a kár nagyságára a magunk részéről is 
adakozásra hívjuk fel  olvasóinkat a szegény káro-
sullak javára s a hozzánk beküldendő adományo-
kat birlapilag nyugtázni fogják  e lapok hasábjai. 

— A csikmegyei hivatalos tantestület 
csíki járásköre édes hazánk ezer éves feuuállásának 
évfordulója  alkalmából 1896. május lló 30-án Csík-
szeredában, a csikmegyei polgári leányiskola nagy-
termében diszgyülést tart a következő műsorral: 
I. Hálaadó isteni tisztelet. Délelölt '.i órakor a hely 
beli r. katli. templomban ünnepélyes szent iniso tar-
tatik, mely alatt a csiksomlyói r. kati. tanítóképző 
ifjúsági  dalkara Eltér .Szent László" czimü magyar 
miséjét adja eló, miközben a csikmegyei polgári le-
ányiskola énekkara két betétet énekel. II. Diszgyü 
lés. Délelőtt 10 órakor a tanítóegyesület tagjai és 
az ünneplő közönség a helybeli polgári leányiskola 
dísztermébe vonul, hol a diszgyülés a következő 
tárgysorozattal tartatik meg: 1. Megnyitó beszéd' 
Tartja : Éltes Elek, nyűg. kir. tanfelügyelő.  2. Him-
nusz. Eelóadja: a csiksomlyói r. katli. tanítóképző 
dilikara. 3. Szavalat, I'éterfTy  Árpád, csiklázárfulvi 
tuni tó által. 4. Alkalmi beszéd. Elmondja: Lakatos 
Mihály, felső  népis. tanító. 5. Népdal-egyveleg. Elő-
adja ; a csiksomlyói r. kiitli. tanítóképző dalköre. 0. 
lTj ezerév. Husz Lajostol. Szavalja: Éltlies Jakabné, 
polg. leányiskolái tanítónő. 7. „Szózat." Előadja: a 
csiksomlyói r. kath. tanítóképző énekkara. 8. Elnöki 
zárszó. Tartja: Lakatos Mihály, járásköri elnök. III. 
Közebed. 

— A pünkösdi bucsu Csík-Somlyón 
a jelen alkalommal kedvező időben lolyt le. s 
ennélfogva  népesség tekintetében is tulszárnyolta 
a közelebbi búcsúkat. Már pénteken reggel ti órakor 
érkezett be az első keresztalja mikházi bucsusok-
kal, kik hálaadó imát tartottak a nagy templom-
ban. Ettől kezdve csak ugy özönlött be a búcsú-
sok serege ájtatos énekek zengedése mellett Som-
lyóra s a szombati kikerülésben 10-15, a vasár-
napi körmenetben pedig több mint 20 ezer ember 
vett részt. Az elsőségérti versenygésnek kikerülés 
alkalmával bár ezúttal is némi jelei mutatkoztak, 
de a vidékről össze vont csendőrségnek sikerült a 
renet íentartani. 

— A Csiksomlyói jótékony nőegylet 
folyó  hó 30-án millenáris disz-hangversenyt rendez, 
melynek összes jövedelmét a csiktaploczai tűzká-
rt sultak felsegélyezésére  szánta. — A műsor, 
melyet alább közlünk, rendkívüli érdekesnek ígér-
kezik, a mennyiben Csikvármegye legkiválóbb mű-
kedvelői működnek közre. Jegyek kaphatók Gvörgy-
jakab Márton könyvkereskedésében. Helyárak : 
Körszék 2 frt,  ülőhely 1 frt,  állóhely 60 kr. A 
dísz hangverseny az internátus nagytermében lesz 
megtartva a következő műsorral: I. rész. 1. Fel-
olvasás. Tartja Molnár Ákos 2. Magyar Rbapsodia, 
Liszttől. Zongorán előadja Nagy Erzsike. 3. Românce 
Goltermanitól. Gordonkán elSadja dr. Kolonics Di-
nemé zongora kísérete mellett Nagy Gyula. 4. Mo-
nolog, tartja Sántha József  főgimn.  VIII. oszt. 

tanuló. 5. Ördög Róbert operából ária, énekli dr. 
Filep Sándorné. 6. Magyar tánezok, Chovántól. 4 
ké/re előadják Lázár Mariska és Nagy Erzsike. 
II. rész. 1. a) Fono dal, LítolfftAI.  b) Polonais*, 
Chopintől. Zongorán előadja dr. Kolonics Déiiesné. 
2. a) Rhapaoilie Hongroise Hanseitől; b) Vágy 
Balányi Jánostól, árion hegedű és zongorára. Elő-
adják Nagy Erzsike és Balányi János. 3. A i ab asz-
szony Kiss Józseftől.  Szavalja Uapsy Frigyesné. 
4. Népdalok. Zongorán előadja Weér György. Kez-
dete 8 órakor. 

— Csik-Szépvizen f.  hó 10-én már reg-
gel 8 órakor zászló alatt gyűlt össze a tanítói 
kar, élén a tanulók serege :i községháza elótt; 
ezután az I. és II. olvasókör tagjai, előbbiek 
között az általunk nagyrabecsült vasutépitkezési 
mérnöki kar is, továbbá a községi elöljáróság, 
községi képviselő-testület, községi iskolaszék, 
ugy u csendőrőrs és pénzügyőri szakasz, vala-
mint a szülök és népnek sokasága. — 1) órakor 
taraczklövések jelzése mellett az örm. szert, 
templomba vonultunk, hol Száva Antal idgl. ny. 
lelkész ur mutatta be latin szert, szerint az egek 
Urának a hálaadó isteni tiszteletet és kérte ki 
jövőre az Isten segítő kegyelmét; a khorushan 
gyönyörűen zengett el „Isten áldd meg a ma-
gyart" hymnusz, az ifjúság  közreműködése mel-
lett. — Mise után '/>11 órakor az egész tömeg 
ii községháza elé vonult, hol megkezdődtek és a 
legszebb rendben folytak  le az előadások. Dél-
után 1 órakor véget érvén az előadás, bankettre 
gyűlt össze a társaság, hol a harmadik fogásnál 
felemelkedett  dr. Zakarias István és ékes sza-
vakkal köszöntötte fel  a legelső magyar embert. 
:i királyt és szeretett királynénkat. — A publicum 
csak az éjféli  órákban oszlott szét. — És végre 
köszönet dr. Zakariásnak, ki nem kiméit semmi 
fáradtságot,  hogy minél fényesebbé  tegye az 
ünnepélyt. Kis  havasnlji. 

— Az 1848 49-béli honvéd szolgálat 
igazolása. A m. kir. miniszterelnök a közelebbi 
időben megtartott ankét határozatainak folyamá-
nyaképpen leiratilag értesítette a vármegyék alis-
pánjait, hogy a szabadságharezban részt vett öreg 
honvédek részére a vidéki honvédegyletek nyugdí-
jazási igényűk megállapítása ezéljából folyó  év ok-
tóber hó I-BŐ napjáig honvéd-igazolványokat szol 
gáltathatnak ki, mely idő elteltével kiállítandó iga-
zolványok a nyugdíjazásnál nem fognak  tekintetbe 
vétetni. 

— Megyegondnok választás. Csik-Nagy-
boldogasszony egyház községben a megyegondnok 
választás e hó elejéu történt meg. Akkora volt az 
érdeklődés e választás iránt és oly nagy volt a 
küzdelem, mint akár csak egy országgyűlési kép-
viselő választásnál. Leszavazott összesen 756 hit-
községi polgár. Esett Mihály I.stvánra 438, Antal 
Gergelyre 310, Boltresz Józsefre  8 szavazat. 

— Halálozások. Z a k a r i á s Dávidné szül. 
Szebeny Veronikának élete 73-ik évében szélhű-
dés következtében e hó 9-én meghalt. Hüll tete-
mei folyó  hó 11 ikén d. u. 4 órakor helyeztetlek 
öiök nyugalomra! — Csik-zenlimiei özv. Csató 
Máléné sziil. Balló Juliánná több heti szenvedés 
után folyó  hó 13-án megszűnt élni. Temetése e hó 
16-án volt. C s a t ó Antal folyó  hó 20-án életének 
63 ik évében, tüdővész következtében 3 heti szen-
vedés után Csikszentmibályon elhányt. Temetése 
gyermekei, testvérei és számos rokonok részvéte 
mellett e hó 22 én ment végbe. Béke poraikra! 

— Szenzáoziós öngyilkosság történt a 
nupokbau Csobotfalva  községben, mely a lakósBág 
között általános rémületet keltett, s melyről a leplet 
a törvényszéki vizsgálat lesz hivatva föllebeuteni, 
ha vájjon csakugyan valóságos öngyilkosság, avagy 
bűntény esete forog-e  fenn.  Lajos József  fiatal  házas 
ember ugyan is hir szerint egy idő óta rém látvá-
nyokkal vesződött s egyre azt hajtotta, hogy őt az 
ördögök kerülik B elakarják vinni, sőt némelykor han-
gos beszédbe ereszkedett velük. Ezen elmebeli meg-
zavarodása folytán,  hogy magát ördögöktől meg-
szabadítsa. öngyilkosságra vetemedett, egy kést 
keresett és azt a saját oldalába szúrta, s mint hogy 
a szúrás halált nem okozott a kést a vérzó sebből 
ki húzta, sebét bekötötte és egy kötéllel magát fel-
akasztotta, minek következtébeu ineg is halt. A boncz-
vizsgálat o hó 13-án ejtetett meg, az eset pedig 
bűn vizsgálati tárgyát képezi. 

— A kinek a császár nem parancsol. 
Madéfalvi  László Oyula fiatal  legény még 1804-ben 
csicsói Kopacz Ignáczczal faszálilás  alkalmával 
össze szólalkozván, csicsói Kopacz János figyel-
meztette nevezettet s társát, hogy „elűbb szol-
gálják ki a császárt azután henczegjenek." Erre 
László űyula azzal felelt,  hogy „neki senki seui 
parancsol a császár szájábn!! Feljelentés 
folytán  a' marosvásárhelyi törvényszék nevezettet 

Király sértésért vádalá helyezte éa 1 havi fogság 
büntetés s politikai jogainak 1 évi felfüggesztésére 
ítélte, mely fogságbüntetését  elmarasztalt a napokba 
kezdette meg. 

— Baleset. Csik-szcntkirá'y községben egy 
idegen vasúti munkásra a föld  hordo kocsi rá dől-
vén, nemcsak lábát törte el, — hanem oly salyos 
sérüléseket szenvedett egyéb testrészeiben is, hogy 
életéhez nincs remény. 

— Köszönetnyilvánítás. Kedves köteles-
ségünknek ismerjük benső köszönetet szavazni 
mindazoknak, kik az iskolánk növendékeivel ren-
dezett millenniumi díszelőadás előállithatásában se-
gélyünkre lenni szívesek voltak. Nevezetesen t. 
Balló Gábor nrnak, ki fáradhatatlan  és jó ízlésé-
nek találó ügyességével nagy könnyebbségünkre 
volt. A helybeli műkedvelő-társulat elnökségének 
a dis/lelek ide kölcsönzéséért; t. Gözsy Árpád 
urnák az előadás folyamán  eszközölt görögtűz ke-
zelé-seért; végre Filó Károly urnák, ki a szép czél 
iránti tekintetből a színpad felállítását  dij nélkül 
végezte. Csik-Szereda, 1896. május 8. — A me-
gyei polgári leányiskola tantestülete. 

— Helyre igazitás. Lapunk folyó  hó 16-
iki számában közölt ezredéves emléksorok közül 
a dr. Mátlekovics Sándor orsz. gyűlési képviselő 
által irt közleménybe „Ezt a népe t erőben fen-
tartani" helyeit sajtó hibából „Ezt a német 
erődben fentartani"  mondatot kerülvén, ezen érte-
lem zavaró tévedést ezennel helyreigazítjuk. 

— Szerk. izenet. Lapunk tudósítóit kérjük, 
hogy az ezredéves ünnepélyekről szóló tudósításai-
kat, bár kimerítően, de lehető röviden foglalják 
össze, beszédeket a legjobb akarat és száudúk mel-
lett sem közölhetünk, bár azok közt sok oly figye-
lemre méltó van, mely megérdemelné a közlést. 

— A kiadóhivatal izenete. A nagy szám-
mal beküldött ünnepi beszédeket a lapban a leg-
jobb akarut mellett sem lehetvén közölni, elhatároz-
tuk, hogy az ünnepi beszédeket egy külön füzetben 
fogjuk  ii.cgürökiteni. Miután azonban ezen beszédek 
nyomdai kiállítása tetemes anyagi áldozattal jár, 
felkérjük  a>.okat, kik beszédeiket ezen füzetbe  fog-
lultiitui s így megörökíteni kiváuják, szíveskedjenek 
r>—8 frtot  előlegesen beküldeni. Az ezen összegen 
felüli  költséget kiadóhivatalunk szívesen hordozza, 
do nagyobb áldozatot nem hozhat. A jelentkezések 
számától, valamint a megjelenendő füzet  nagyságá-
tól fog  fügni  a füzet  előfizetési  ára. Nagyobb számú 
— legalább 50 — megrendelés esetéu a füzetet 
lapunk mellett mint mellékletet fogjuk  előfizetőink-
uek megküldeni. A megrendeléseket és előfizetése-
ket juuius 10-ig kérjük beküldeni. A beszédeknek 
sajtó alá rendezését lapunk egyik munkatársa eszközli. 
A k i a d ó h i v a t a l . 

— Hanisch L. István Aradról Csik Sze-
redába érkezik és csak 2 hétig eszközöl felvéte-
leket, mert innen Gyergyó-Szentmiklósra a később 
Borszékbe fog  utazni. 

— Uj kénsav és műtrágyagyár. A volt 
kereskedelmi miniszter Lukács Béla val. b. t. taná-
csos elnöklete alatt még a mult év nyarán Budapesten 
megalakult „Zalatnai kéukovand ipar r. t." kénko-
vaud érczeinek feldolgozására  Brassón a technikai 
legújabb vívmányainak felhasználásával  nagyszabású 
„kénsav- és m ü t rá g y a g y á ra t" állított fel, 
mely működését már megkezdte. Az okszerű gazdál-
kodás terjedése tág hatáskört biztosit az uj vállalat-
nak, melynek vezetői bizonyára azou lesznek, hogy 
kifogástalan  áruk szálitása és n gazda közönség iránti 
előzékenység által maguknak vevő közöuséget bizto-
sítsanak. 

— Derzsi „Élet könyve" Budapesten. 
E hó 14-én Székely-udvarhelyről Budapestre ment 
egy székely atyafi  élete párjával széles nemzeti 
szallaggnl felékesítve,  kik a kiállítást meglátandó, a 
Beteg Pál kiadásában megjelent Derzsi „Élet köny-
vét* árusítják Budapesten. A nemzeti válszalagon 
azon hatalmas jelige áll: „Nem muszáj meghalni I» 
Ez is székely fajunk  életrevalóságát tanúsítja. 

— KELETI J. cs. és kir. sz. hírneves sérvkötő ipí-
OiialiíU gyári czéutől Budapest, IV., Koronaheroseg 

_ _ l . . I i í . i . . . t ü t l i m í a O A B i n t n A U A M l l A f M f utcza 17. 88. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az iránr, hogy a budapesti ezredéve* 
kiállítás alkalmával számos vevői által előreláthatólag töme-
gesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a megrendítik legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. - i 
czélbol fenti  czég Budapert, IV., Hostóly-utcaai (Károly 
laklan.a 15.) műhelyében munka személyzetét kettőztette, 
moly mi"' len idejét a személyei utaaitáziia és mirtók derbit 
megrendelendő ozikkekre fordítja.  Nevezett czég készséggel 
mevhivja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol minen megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
számára készítendő kőt- vagy műszer lelkttfmantU,  pJBtol és 
Ulkértö kiviteléről. Kolőnös gonddal éa elismert mii értésjel 
készülnek itt a legoJaM ííorkoMttl tastejywtaMtt kéwtíá-
kek Urakig rendszerű miierek és más orthopaeaial rai», 
nynité és lárigipek, műlábak cs mtlegee kezek (amputáltak-
nak) valamint minden e szakmába vágó ervM MMHl aMU 
árok. villany gtoek stb. Mindezen saját gyártmánya ké-
BvEUékek, kötSerek és gépeknek mintái a U*nagyobb 
választékban megtekinthetők c kilünö czég kiállításban IV. 
csoport ttugtanigi pavUlon. EgyaUaI a L közönség figyel-
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mébe ajánljuk nevezel' czégnek e napokon megjelent millen-
ninmi nagy képes Árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen tartalomdiis és ezaktndatos összeállítása által a 
szakavatott kArökben zárt méltó feltüntetést  kelt «3 melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnőké 
KELETI LEÓ nr által irt: „A lémk keletkeiéu" gyégyitáia 
stb. czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél 
szerű és tudnivaló felvilágosítást  nyújt. Vagyontalanok résZ' 
letflMttere  tehclietnc megrendeléseket lunételadoknak lehető 
legnagyobb kedvemiény. Űiletl elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 3 13 

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

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

KIADÓ ii LAPTULAJDOSO.S: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 2678—89C. 
kL 

Hirdetmény. 
Csik-Szentdomokos község tulajdonát 

képező, — Kerek-havas — „Kis-Acza" 
ncvil, Romániával határos erdőrénzben a 
csíkszeredai m. kir. erdőliivatal által megej-
tett felvétel  és becslés szerint, következő 
kereskedelmi cz-tokia alkalmas fatömeg  el-
adása szándékoltatik. 

Kerek-havas — „Kis-Acza" nevii er-
dőben 286-74 k. hold területen becslés sze-
rint 30 cm. átmérőtől felfelé  találtatott 62795 
köbméter fenyőfa  tömeg 25118 frt  értékben. 
Az eladás zárt Írásbeli s egyúttal szóbeli 
árverés mellett log történni és pedig Csik-
Szentdomokos község hivatalos házánál 1896 
í'V májas 28-áu délelőtt 9 órakor. A ki-
kiáltási árul szolgáló előbb kiliintetett becs-
értéknek 10" i)-a bánatpénzül letendő, még 
pedig a zárt ajánlatot tevők által az árve-
rés megkezdésére kitűzött határidő előtt az 
illető község elöljárósága, a szóbelileg árve-
rezni szándékozók által pedig az árverés 
megnyitása után a bizottság kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők 
ugy alattirt szolgabírói hivatalnál, mint a 
tulajdonos község elöljáróságánál. 

Végül, ha az árverés eredményre nem 
vezetne, ugy a jelzett napon és helyen a 
szabadkézbeli eladás is eszközölt, tni fog; 
természetesen a vagyonfeliigyeleti  hatóság 
utólagos jóváhagyásának feltétele  alatt. 

Felcsiki szolgabírói hivatal. 
Csík-Szered::, 1896. május 5-én. 

Fejér Sándor, 
főszolgabíró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 2301 — 896. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében, a 6200 lelket számláló 

Gyergyó-Szentmiklós nagyközségben a köfc-
«ég jegyzfi i  á l l á s üresedésbe jővén, an-
nak betöltésére ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állással évi 800 frt  fizetés,  a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletileg meg-
állapított dijak, valamint a községi szervez-
kedési szabályrendelet szerinti irodai átalány 
s hivatalos kiszállásoknál a meghatározott 
napi és fuvar  járandóságok élvezete van 
összekötve. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják s erre az 1883. évi I. t.-cz. 
(i ik § ában előirt képesítéssel birnak, hogy 
az oklevéllel, honossági, születési és eddigi 
szolgálatukat feltüntető  bizonyítványokkal 
felszerelt  folyamodványaikat  hozzám 1896. 
jllllilis 4-ig bezárólag adják be. 

Gy.-Szcntmiklóson, 189Í5. május 2. 

Hirdetés. 
Csik-Szentmiklós községben közvetlen 

az állami ut mellett a 279. házszám alatt 
lévő i tnlm^rfai  i iz lct , mely áll három 
szoba, kamra és kőpinczéből, esetleg több 
évre is kiadandó. 

Nevezett üzlethelyiségben dohányáruda 
is van. 

Szives felvilágosítást  készséggel ad 
Cs.-Szentmiklós, 1896. május 2. 

3—3 Kovács Mózes. 

•2 3 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 

'-> 2 

176(5/894. 
ki. 

Hirdetmény. 
Osik-Szereda város tulajdonát képező, 

a csikzsögödi 874. sz. tjkvben előforduló 
úgynevezett V é s /. k a p u, fi  holdon felöli 
kaszáló hely folyó  évi széna és sarjú ter-
mése nyilvános árverésen a többet Ígérőnek 
folyó  évi május lió 30-án délelőtt 9 
Órakor a város tanács házánál haszonbárbe 
ki fog  adatni 30 frt  kikiáltási ár mellett. 
Árverező köteles a kikiáltási ár 10"//-át bá-
natpénzül letenni. 

További feltételeket  a polgármesteri iro-
dában, a hivatalos órák alatt bármikor be. 
lehet tekinteni. 

Csik-Szereda, 1896. május 19 én. 
Csedő István, 

polgármester. 

Első Erdővidéki | 
Székely Hengertúró-gyár g 

Baróthon. o 
A székely túrónak gyártása Krdélyben 8 

nagyon elterjedt és a legtöbb üzleibcn Ircze- 8 
féle  baröthi turó gyanánt jön |.>igai,,i„v,;ţ. Q 
Nagy kötelességet vélek teljesíteni, midőn a O 
n. é. közönség figyelmét  rrre felhívom  és egy- 9 
szersmind tudatom, hogy q 

kitűnő hírneves székely túróm g 
Gyergyó Szentmiklóson csak is Popovits £ 
Dezső és Vákár-fivérek  kereskedésében g 

O 
O 

kapható. 
Kitűnő tisztelettel 

i i 4—5 Tiiczc Gyula, g 
! 00000000000010000000000008 
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FEHÉR A. ADOLF 
bőr és czipő-felsörészek  gyári raktára 

nagyban és kicsinyben 
BUDAPEST, 

VIII , kerepesi-ut 4 9 . 
^lClOo/ Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
c z ip é s z-kellékek 

és saját készitinényii 
zi]>ő tV 1 sői-észckbőI 

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

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

vét mellett azonnal eszközöltetnek. 

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

összes kiállitáson csakis legelső dijjal jutalmazott 

I S s t e r l a . á L z y - C o g ' a a - s - c o t 
tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 

Főraktár: V Á K Á R - F I V É R E K  Gyergyó-Sienlniiklös. 
1-10 

AZ 

„Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
MAROS-VÁSÁRHELYTT 

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

csönökre azonban már addig is elfogad 

2 -6 az Igazgatóság. 

Nyomatott Cstk Szeredábau 1806. laptulíjdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában" 




