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madna s eljönne közénk, bizonynyal mány fenmaradása és a nemzetnek kirámegdöbbenéssel tapasztalná, hogy indáét lyával való egyetértése.
A legülóbbi politikai eseményeknek kontár kezek szinte játszó könnyelműség"
Hiszen előbb vagy utóbb, de kényjelunt&ié|{él ralmerMg volim kiesinyle- g*l mennyire koczkára tették.
szerűség mégis rá lógja hajtani, lia c-iak
ndnk. n ^ U w v »» események jeleni <WHogy nemzet és király közötívjf*. a nemzet létével nem akarnak könygéveT együtt nS azoknak végzetszerüsége egyetértésnek lehetősége is már-már ki nyelmfl játékot ü'.ni ; ha n nemzetet a
ÍM. A koalició és a király olyan utíikra van zárva, liogy rohamos léptekkel kö- rá nézve biztos kudarc/.c/.al járó ultiina
léptek, a melyek ellenkező irányban ha- zelit az a konfliktus, a mikor megzsib- ratioba kergetni nem akarják
ladnak. Mind jobban és jobban távolodik badnak a nemzeti élet izmai, nem süt a
Mit akarnak elérni az ujoncz mega békének csalóka fénye ; a marad nyo- napsugár, nem jön a szebb tavasz, ha- tagadással, mikor az évente kiállítandó
mán a vak sötétség, a szenvedély, mely nem az elmúlás és megsemmisülés zor- ujoncz létszám alig teszi a magyarországi
az elméket elborítja s elfogulttá teszi
hadsereg io részét ? Hát az adószedésdonsága fenyeget.
Igazán sötétségben tévelygünk. Hol
Vájjon érdemes e a kitűzött czélérl sel, mikor az egyenes adók alig jör.nek
vannak nagyjaink, kik a válságból ki- mindent koczkára tenni ? Vájjon szabad-e figyelembe csekély voltuknál fogva az állani
mentsék a kormányzást, kik H csorbul/IN- feláldozni egy gyakorlatilag kétes értékil háztartásban ? Ki fog ily körülmények
tól megőrizzék az alkotmányt, a nemzetet vívmányért mindazt a sok kincset, melyet között hamarabb kiéhezni ? A király,
adják vissza a munkának, a békés iejlő 40 év keserves munkájával összegyüj- kinél a hatalom és pénz van, ki — ne
désnek, a haladásnak.
tögettünk ? Vájjon nincs-e a nemzeti feledjük egy másik államnak is uralkoA legutolsó napokban a junius 21-én életnek ezer és ezer féle ága, a hol dója, vagy a nemzet, mely napról-napra
történt képviselőházi eseményekkel több- nemzeti fejlődésünk előbbre vitelére sok- jobban ér/.i ennek az áldatlan állapot
alkalmasabb eszközöket találhat- nak súlyát ? Pedig ki tudja kifejezni
ször emlegették a lapok Deák Ferenczet; kal
mindazt a rengeteg károsodást, melyet az
nánk
?
de egyet nem emlegettek, hogy sokkal
válságosabb helyzetben ez a férfiú vissza
Hiszen lehetetlen nem látni, hogy állami gépezet fennakadása okoz a gaztudta vivni egymaga a nemzet szabadsá- a
koalició
a húrt már n végsőig dasági élet minden ágában ; a melyet
gát, alkotmányát, fejlődésének
biztosi feszitette ; 5 hónapi keserves tétlensége, különösen a fejlődést előmozdító intézmétékáit.
kinos vergődése a L-iegoldáa terén, ered- nyek hiánya hoz elő.

Válságban.

ménytelen engedményei nem eléggé illusztrálják, hogy politikája nem érvényesülhet ?
Hányszor lemondott, eltért a koalició
eredeti, a nép előtt hangoztntott álláspontjától, hát már ahoz hiányzott a férfias bátorsága, hogy kimondja
nemzetem, 5 hónapi sikertelen, sőt veszélyes
játék után belátom, hogy eddigi törekvésem érvényesülni nem fog ; mentsük
meg a legdrágább kincsünköt, az alkotmányt s szerezzünk magunknek uiás téren kellő eredményt, mert a nemzet fejfeltá- lődésének a legfőbb biztositéka az alkot-

Azt elhallgatták, hogy a nemzet
feltámasztása ellenében habozás nélkül
megadta az alkotmányos királynak azt a
nemzeti élet és nemzeties fejlődés szempontjából jelentőségben mindenesetre másodrendű dolgot, a miért most a koalició
mindent, még . a nemzet létét is elég merész koczkára tenni : a hadsereg vezényleti nyelvének megállapítására vonatkozó
jogot, ezt törvénynyé is emelte s ezzel
ugy látszott, hogy sikerült a nemzet és
király közölt az egyetértést tán örökre
biztosi tani.
Ha

ez a nagy

mester most
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POLITIKAI,
KÖZGAZDASÁGI
Kczirutok nem udutnnk
vissza.
égy véd.ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

hová a l a p szellemi részét Illeti inimlwi közlemény,
valamint lilrdetéssk és clflfigctéBl dijuk is kiildcndn'k.

házunk a falu középen,
nyílik két ablaka épen.
anyám annyi sok virággal,
rózsákkal.

A minap hogy őket öntözte, ápolta.
Feltűnt egy rózsának nagy szomorúsága.
„Megigézték — mondá — hidd meg fiam
[nekem",
„— Hiszem anyám lelkem.'
Aztán , vizet vetett" s lám a rózsa szépen
Kezdett Odébb lenni a virág cserépben.
Ezen az eseten ugy el gondolkodám.
Látta is jó anyám.
hj szeméve/ engem jaj, hogy
megigézett!
Egy mosolygó angyal, egy édes „Igézet'.
Hogyha meglehetne —- gyógyítson
meg
[engem,
Lelkem anyám, lelkem !
Balogh Plat».

Apró történetek.
KJaö nerelmek.
Tavautal törtéot aa ia, mint a legtöbb
bohókás sterelml történet. Májnai délután, mélyen
aláhajló aiomoru fül alatt oaobogd kis patak
magaa parija mellett.
Beaaélgettünk képiéit éa képzelhetetlen dol-

gokról : éli, meg egy leányka, barna hajú, piros
Bjku, tüzes azemü, serdülő leáuyka. Közben közben, ha végére ju'ottuok egyik beszédtárgy nak,
leveleket tépdealünk a szomorú fiizfáuuk lehajló
áitairól ; s ha új szóba fogtunk, fölvetett t»zemeiuk egymásba tévedtek tövíd pillaiiiitra. S eb
bél mindannyiszor hangulatot nyertUnk : enyhébbé vált azavunk, szebbé a törtéuet, miudeo
uj történet. S ha oein jött már máBkép szép
dolog eszünkbe, kérdezgettük egymást apró kérdésekkel és a felelet Bem váratott magára. Jött
a BzólitáBra, mint a piczi gyerek édes anyja
gyöngéd hivogatáBára fut, hogy csókot kopjon.

jelent meg a hivatalos lapban a Tisza-kormány
folmentése í-s az nj miniszternek kinevezése. A
minisztérium lacjai Báré Fejérváry Géza elnök
és |iéi.ZÜ;JL> iriiiiiszler. Lányi Bertalan igazságüg>i. Voriis László kereskedelmi, Kristóffy József belügyi, Biliari Ferencz honvédelmi, György
Eiidro földmivelósi, Kovácsovios István pedig
horvát tárcza nélküli miniszterekké neveztettek
ki. A király a kinevezésekkel és fölmeulétiekkel
egyiitt a következd királyi kéiiratot intézte s
nemzethez :

Félre tehát az ál szeméremmel ! nekünk uincs elvesztegetni való erőnk.
A fejlődésnek csak egyetlen utja és
módja van : a béke ; nekünk fejlődnünk
kell, mert elleségeink is mindjobban előhaladnak.
Ausztriától békén alhatunk, az soha
sem fog ellenünk németesitő hadjáratra
indulni.
Először végezzük el a magyar állami konsolidáczió munkáját.
= Politikai hét. Ez a hét igen gazdag
volt politikai esetnéuyekben a uélkül azonban, hogy
azok a békéhez csupán egy lépéssel is küzelebh
hoztak volna ; sót tán távolabb vittek. •Tun. lU-t-ii

Kedves báró Fejérvárj ! Felette
Bajnálom, hogy hü magyar nemcetem országgyűlése képviselőházának többségébél kormányt
mindeddig uein nevezhettem ki és pedig átért
nein, nicrt a többséggé szövetkezett pártok
nem terjesztettek t-lém oly kormányzati prograuunot, melynek alapján a soraikból vett kormányra teljes megnyugvással rábízhattam volDa
a nemzet sorsát.
A törvényhozás alkotó munkájának sajnálatos szünetelése kiszámíthatatlan gazdasági
és crkölc»i kárára van kedvelt Magyarorsságoinnak, reménylem azonban, hogy most. a
ki többségi kormány felmentése után, egy, •
pirtokon kívül álló kormány közvetítésével, a
fölmerült ellentéteknek általain forrdn óhajtott
kiegyenlítése mielőbb lehelóvé fogja tenni,
hogy a többség soraiból hívhatok meg minisztériumot szeretett Magyarországom kormányzására.
A belkormányzati és közgazdasági reformok terén Bziveaen fogom venni a képviselőház többségének javaalatait és a mi a katonai kérdésekbeu kifejezett kívánalmakat illeti, ezekhez az idők folyamán éa legutóbb a
kormány 1903-bau adott kötelezd nyilatkozataiban a lehetőséghez képeat már ia hozzájárultam ; az ennek következtében a hadseregben általam már elrendelt intéskediaek azonban uralkodói törvényen jogaim és etekkel
járó kötelmeim szem előtt tartása mellett
iniudeukor csak oly keretben moroghattak,
melyet föltétlenül be kell tartani a Végbél,
hogy a hadseregnek a monarkia mindkét államára uézve egyaránt életbevágó fontosság-

pítő hangjával B éu nem vártam uj szót. Máskor is puszta még a B z i v e m , kietlen a lelkem . . .*
én hívtam ót játszani az titni. Bárban, porban,
— Én itt elmélázva . . . tovább nem folyvízben.
tatta. ÉB tovább gondoltam. Tudtam az esetét,

Évekig eltartott az az együttlétünk. S a
közben nőttünk is. A lány humarnbb nő és ó
évek multán tul is nőtt inár rajtam. S ott is
hagyott engem. Idősebb fiukat keresett magának,
kivel együtt éljen további él'jlén. Azé lett egészen, egész életére s tán nem ia gondolt rám.
neui is emlékezett a szomszéd fiára, kivel olyau
sokszor próbálta, tanulta. Iiogy mikor édesebb a
megérett eper : tisztán csuk magára, avagy
közbe-közbe csókkal fűszerezve ?
— Mégis . . . nem feledt e 1 . Én lettem
fiáuak a kereazt-tatájn, neki koma-ura, a ó ko
máuiasszuuyoin. De a kománia&b/ony aehogy sem
hiszi el, hogy d volt nekem a legelső szerelmem
B hozzá teho'ein. hogy mind a uiai
napig tán az utolsó is.
Eddig vau, egyszerű, régi história az első

Kérdeztem valamit éu is S lánykától. Volt-e
már azerelmea a mikor volt elősző- ? Elpirult
egy kissé s nem is felelt mindjárt. Helyette nemsoká ugyanazt kérdezte ő maga is tőlem. „Hogyha
éu elmoudom d sem marad adós" I Jól van. ráállottam. Hamar késrea voltam s bele ia kezdetiem. Hihetővé tettem egy képzelt esetet.
u
„Rég volt az egy kiosit, de nem fe- Bzereltntin l
Figyelmeseu, csendben hallgatott meg enledtem el B ezután sem fogom. Négy éves voltam eiak s a szomszédunk lánya még eggyel gem B inost A kezdett szóba. Nehezeu kezdette
kevesebb, de édea anyáink inár egymáauak azán- a gyorBau végzett vele. Ö valót beszélt el az
tak. S mi ez anya-Bzóra vagy tán csak ösztön- én rögtönözött, kis históriámra.
„Aa enyém nein régi, ujabb, alig
ből megszerettük egymást. A uii gyümölcsösünk
a ai A udvaruk közt rácsos kerítés állt. Itt vár van — ha vesstSk — talán egy éves is.
tunk egymásra ; ő tul, én meg innen : gyakian
A májusi Btellő épeu most egy éve belopta
találkoztunk. Adtain neki többször pirosodó eg- szivembe egy ifjúnak képét s mint egy feslő
rest a ő meg is köszönte a ha savanyu volt is, bimbó mind szebbé vált ott benn. Virult éa pomjól czuppantotl érte. Ha meg epret kapott, fele* pázott, de gyenge volt tsláu s nem ápoltam híédességét ajkamon feledte a ráosou keresztül. veu, mert alig fiiji rá az elad félreértés szele,
Mikor a nyár eljött, egyiitt lubiozkoltunk az ud elárvult, ellaukBdt a puszta lelt a helye. At én
var végénél elfolyó' patakban. Mindig együtt vol- szerelmem ia tavasszal nyílott ki B ősszel le is
tunk. Hogyha A meglátott, átkiáltott liotzám sely- bullolt. At Asire tél jött a most ez uj tavaszon

de ő nem sejtette. Faggattam, apró ozélzáaokat
téve az illetőjére. „Piros képű, helyre kis bajuszú, takaros legényke volt ugy-e ?* — Nem
tagadta, .Öltözete gavalléros, járáaa dallamos I ?"
— — — Honnan tudom ? — Csak ugy gondolom, hogy magácskának másmilyen, akármilyen
nem is tetszhetett volna meg. Elhitte, hogy én
ezt tényleg caak kigondoltam, iamerve már egy
kissé az ő természetét.
„De még mondok egyebet is I" — Kivánoai
lelt rá, hát kirukkoltam vele. — Ugy-e pisze
orra volt szegénykének ?" — Belepirult. Hát eat
honnan tudom — kérdé, de felelelet nem várt,
ott hagyott egy pillanat alatt a faképnél — at
az hogy a azoinoru fűzfa alalt báukodd-nevetd bangulalbau s beszaladt a házba a még ott
ia a legmesszebb szobába, hogy elrejtae arozát,
ha már fölfedte szive elsd titkát.
Én magamról bátran elmondhatom, hogy
nem vagyok piaze orrú egéazen (a tán félig eem)
a mégis, vagy lehet, hogy épen átért, vagy valami máa ok miatt, elég at hottá, hogy mégia
csak rosBtul szagoltam ki ezt ni utolsó kérdést.
Elroutottam vele ott a azomoru fül alatt, csobogó patak pariján, langyos májusi fuvalmon
miudketidnknek oly stépen iuduló, remekül fej.
ledezd „második szerelmét."
Irta: Mimóza.
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gal bíró haroiképMaége veszélyeztetve ne kelységnek, melyet ««apái hagytak reá éa hogy a földmivelést Is kell tanulni. Ekkor már mániai magyarság állandóan vagy legalább is
Isgyaa.
melyet már évszázadok éta folytat. Ehhez szo- nem less büszke az npáitól szerzett gazdasági huzamos ideig ott laki része tokát tekiatélyes
Külöaos örömömre aaolgáloa. ha Snaet kott már természete, ehhez köti a hagyomány ; tudására > fog hallgatni a szép szóra is, okos számot tesz kl, s Igy nagyon szükséges volna,
elkerülne a politikai pártokkal való ériatka ebben erősödtek m«g izmai, óbbra nemesedett gazdatársaira ia. Mikor már idáig eljut a szé- hogy ottan szervezkedjenek. E tekintetben
léae folytán a föntebb jelien határok közt • meg szive, sz a foglalkozás köti szülőföldjéhez, kely, midőn már gazdssági érzéke egy kissé azonban nagyon «1 vannak maradva; alig van
megegyezési elikéaaiteai éa ea által egj tóbbához. Talán agy nép sincs, mely ngy és msgasabb nívóra jnt: akkor eredményes lehet pár msgyar egylet, papja, tanítója n legnagyobb
•égi konaáay kioevetéaét elómosditanl.
annyira ragaszkodaék az ősi rBgkOz, mint a gazdasági oktatáa az iskolán kívül és az is- részének nincs; nincs semmi összetartás közöllük
s egy tekintélyes része a kivándorolt magyarKelt Bodipeateo, 1906. évi Juniui hó székely.
kolában is.
18-án.
Ekkor mér nem tartja alanton foglalko ságnak teljesen elvan aljasodvs.
A székely embert hajlama is a löldtniveA székelyföldi s különösen esiki leányoklésra ntalja. Ez a foglalkozás a székely karak zásnak a földmivelést és nem lesz n hite, hogy
Ferenet Jöttei a. k.
a kis birtokos földmivelő osztály sorsa kal a bukaresti és más nagyobb oláh vároaokFejérváry Géta báró a. k. tőrrel teljesen Összeülik.
Ha tehát népünket gazdaságilag meg- nyomorúságos. Nagy hibája egyebek között a beli bordélyházak tels vannak; nagyon sok
Tehát báré Fejérváry kormánya nem éppen
férfi és nő piszkos külvárosi korcsmákban é|
a aaokáaaa mádon ••«••letett ki, a mit érthetővé akarjuk erősíteni, őstoglalkozását, a földmive- székelynek az, hogy n földmivelést igen alsó'
éjjeli tanyákon hányódik; s ezek oly nagy
Mu ai a körülmény, hogy a kormány oam a lést kell oly fokra emelni, hogy az a népnek rendű foglalkozásnak tekinti, egészen megvetésszámmal vannak, hogy napról-napra a magyarsel
beszél
róla.
Egy
jobb
módú
fftldmíves
gazda
biztos
anyagi
existeutiát
nyújtson.
Csakis
a
többség kábeléból leli kinevelve a igj, ha jogiság közbecsülését is lerontják.
lag oam ia, de tényleg már eleve nem volt a földmivelés felvirágoztatása, helyes irányba nem akarja, hogy fiából is földmivelő legyen,
Sokan tehetetlenül vannak sz elaljssodás
hanem iskoláztatja nagy költséggel, nrat nevel
való terelése, jövedelmezőbbé létele fog a széparlamentben eeinmi támaailéka.
lejtőjére dobva; különösen gyakori ez a kivánbelőle,
hadd
székely
BZÓIÍS
szerint:
„ne
nyokely
nípen
segíteni.
A Fejérváry kormányi aaonban, mint aa
dorló núknél, kik hogyha nem valami rokonuk
Hogy mindez olérheUI legyen, első tenni- morogjon szegény, mint sz apjs."
elére látható volt, a képviselőházban roppant *l
Pedig jobb lenne, ha népűnk megbecsülné vagy ismerősük után mennek ki, kiknek támohar fogadta. Alig enged ta ai elleoiék ssólioi. való az, hogy a székely népet megtanitstk a
gatására és aimatatására számíthatnak — ugy
Juath Oyola ai elnök alig-alig toll képea a be- földmiveléare. Bégéta foglalkozik népünk a föld- foglalkozását éa nagyobb szorgalommal, ügyesrendszerint lelketlen leány kereskedik kezébe
séggel,
okszerűséggel
látna
hozzá.
A
székely
miveléssel,
de
azért
elmondhatjuk,
hogy
még
a
mutatkozást lehelévé lenni. Végre aionfcan a kor
jutnak. Honfitársaink támogatáséra nem számítmáoy mégis bemutgtkoihatott a elnök felolvas- legprimitívebb tényezőit sem ismeri a löldmi- nyoinnrnságánsk legfőbb oka a székelyben, a
hat, mert azok lejellenül, szervezetlenül minttathatta a kormány kinevezéséről aaólé királyi velésnek. Műveli a földjét ngy, a mint azt az székelynek nem törődömségében van.
egy szétvert csorda élnek, az egyes magában
Ha
a
székely
okosan
fog
gazdálkodni,
apáitál
tanulta.
kJ
unkájában
csak
a
homályos
kéairatol. majd a kormányelnök tartotta meg be
mit sem tehet. Az amerikai magyarság, mint
mulatkoló beaiédét, melyben újólag kiemelte, ösztönszerűség vezeti, dolgozik ugy : mint azt ügyes gazdálkodással vagyonkájának jővedel
láttuk, a modern szellemű újvilágban sokat tahogy ai ő kormánya csupán átmeneti kormány, neki a bagyományosaág diktálja, fárad és küzd, mét gyarapítani törekszik, ugy lassankint manul n különösen szervezkedni és egyesülni tanul
politikával nem foglalkozik, osak az oraiág ad de mindez nem elég, mert hiányzik az értelmi gának biztosítja az anyagi jóllétet, növekedik
meg. Az Oláhországbsn élő nagyszámú magyarerőben,
vagyonbau,
az
anyagi
ezletentia
az
ererő.
Nem
elég
a
földmivelés
technikai
értése
miniutrativ és gaidaaági érdekeit igyekBiik ki
ság kullurailag semmit sem halad, sőt hanyatelégíteni a arra törekiiik, hogy a többaég és sz okszeiű gazdálkodáshoz. Ma pedig már csak kölcsi zülléstől is megóvja s igy a székely meglik és elzüllik ; nagyszámuk dsezára nem képeuralkodó között ai egyetértést mielóbb létrehozza. okizerü gazdálkodással boldogulhat a gazda, menti önmagát. Magunknak kell elsősorban sesek egy virágzó egyletet vagy menhelyet s
gítenünk
a
bajnnkon.
Ha
a
székely
nem
igyelegyen
az
kis,
vagy
nagy
birtokos.
A
régi
haUajd törvényjavaslatokat nyújtott be, végül pemás
efféle tán-nlásoo alapnló intézményt alakíkezik
a
maga
nyomorúságán
segíteni,
ugy
mindig bejelentette, hogy egy második királyi lili gyomány szerint való gazdálkodási rendszer
tani s feltartani; egy tisztességes lapot nem
irat ia érkezett; amire ériéei lárma éa felhábo- jé volt apáink idejébeo, midőn a főid kellő den a székely ügy megmentésére irányuló actio
tudnak alapítani, mely közöttük at összekötő
rodás töri ki. Ai eloök pedig kijelentette, hogy müveié* nélkül is meghozta gyümölcsét; de hiábavaló.
kspesot képezné. E helyett az iszákosság naDarvas
Dávid.
most
midőn
a
föld
táplálő
ereje
elfogyott,
fomíg az egyik királyi kézirattal nem végeitek,
gyon terjed közöttük; a nagyrészinek feldúlt
addig a máaikat nem olvastatja fel. Erre vita kozottabb, intenzivebb művelést kiván, hogy
A kivándorlás.
és sivár a családi élete, grkölcai tekintetekből
támadt, melynek végén bárha Andrásay ia a má- kellő termést adhasson. A megélhetési viszoaz amerikai kivándorlást sokkal kevésbbé lehet
(Folyt,
és
vég*.)
nyok
is
hova-tovább
nehezebbek
most,
mint
sodik királyi kéziratnak aionnal való felölvaaáaa
károsnak tartani, mert ott a lézengő és élherégebben,
de
ennek
dsezára
az
igények
nem
mellett nyilatkoiott, a többaég caupáu az elBó
Az előző közleményben az Amerikába ván- tetlen elpusztul, a többi pedig megtanul küzkézirat tárgyalását rendelte el. Mire a kormány, redukálódlak, sőt mondhatjuk, emelkedtek. An- dorolt honfitársainkkal foglalkoztunk. Eg'észen
deni. Közös jelensége a két irányú kivándorláselnök hivatkoiva ai évszázadoi hagyományra ai nál inkább szükséges tehát, hogy a lOldmivelő más jellegű helyzetűk van kivándorlóinknak
nak, hogy a magyarság Romániában is nagy
nép
a
földmivelést
jövedelmezőbbé
tegye,
vagy
egész kormánynyal egyiitt kivonult a hátból.
Romániában.
alkalmazkodást tsnusit; sokan vannak, akik
Kőitek daczára aisuban sí iiléat a Mi tovább legalább is oly lókra emelje, hogy vele megMidőn még a nemzeti királyság nem volt egészen elolábosodnak, román polgárok lesznek,
folytatta, Koasuth ét Tiiza litván bizalmatlanaági élhetését biztosítsa és fokozottabb igényeit ki- meg n az oláhság a baladás felé még csak cses ezek rendszerint a legjobb elemét képezik a
indítványt nyújtanak be, amat ai ellenlék, ei a elégíthesse.
csemő lépésekkai közeledett, az oda vándorolt kivándorlottaknak. Rendszerint az iparos és
aiabsdelviipárt nevében; a hál természetesen
Oda kell hatnunk, hogy népünket eltérít- magyarság igen jó mnnka alkalmakat talált. kereskedő kivándorlottak tesznek igy, hogyha
Kossuth indítványát fogadta el. Ennek végezté- sük a hagyományos gazdálkodási rendszertől. Különösen az iparral foglalkozó kivándorlók
boldogulni tudtak éa virágzó Üzletük vagy müvel aatán Juizth felolvastatta a második királyi Meg kell törnünk a c-tökönyös makacsságot és biztOB és jó keresethez jutottak. Igy volt ez
lyük van. Ezek közül aztán sokan társadalmikéairatot ia, mely ai orizágg) ülés üléseit folyó a hagyományokhoz való merev ragaszkodást. igen sokáig, kűrül-belül a vámháboru<g. mely
lag és érzelmeikben is végleg elfordulnak volt
évi aieptember hó 16-éig elnapolta. A királyi Mindez igen nehéz feladat, nagy türelmet éa időig Bománia ipara jórészt az idegen, kfllöoöhonfitársaiktól.
kéziratot természetesen óriáai taj, vihar kísérte. kitartást igényel, mert a ki fajunkat ismeri, sen német és magyar fajok kezében volt. Maga
Nem hagyhatjuk szónélkül azt sem, hogy
Szünet alin végül • hát annak daczára, hogy •z jól tudja, hogy a székely minden újításiéi az oláhság egész a legújabb időkig az iparos
ai elnapoló kétiral felolvaalalott, mégia egyiitt fél a nagy veszedelmet lát abban, ha eltér a foglalkozástól taitózkodolt s ugyanezen ellen- kormányaink mulasztása ís hibás abban, hogy
maradt s Bánffy Dezsú br. javaalatára egy hatá. régi, de rossz, semmit sem hajtó gazdálkodási szenvvel viseltetett a gyári s egyáltalában a vá- romániai magyarság oly züllött állapotban
rozati javaslatot fogadott el, melynek lényege, rendszertől.
rosi élettel, s a nagyobb vállalkozással járó van. Ma persze oly sok a teendő e tekintetben,
hogy • hál ai elnapoló kéziratot alkotmáayelleAzt hiszem, hogy eredményt első sorban foglalkozások iránt is. Innen eredt az, hogy a hogy az ntóbbi időben tett ily irányú intézkeneauek bélyegezte, megtiltotta a kormánynak at csuk jé példaadással lehet elérni. A példaadók kivándorlóit magyarság vagy mint iparos, vagy dések nagyon elégteleneknek tekinthetők. Nagy
ujonczszedéit, adóbehajtúat. n tartalékosok behí- pedig nem lehetnek mások, miut a községek mint kereskedő, vagy mint mnnkás a nagyobb mulasztás, hogy mindenütt, ahol tömegesebben
vását, kereskedelmi sieríódések tárgyalását stb. és városok intelligens, értelmes gazdái. Ha a vállalatoknál s gyáraknál biztos keresetekel vannak, nincs egyházközségük pappal és taníUgyancsak biialinallanaágot szavazott a kormáuy városokban és Ulvakban lakó iutelligens gaz- talált; a városi élettel felmerülő szolgálatokban tóval; ez azonban a román egyházpolitikába
ütközik, mely nem szereti a latin nzertartásu
irául • fürendihái ia azon a napon tartott üléaé- dák több okszerűséggel, több értelmi erővel, szintén nagy arányban érvényesült.
ben. A bizalmatlansági szavazatot 64 szóval fo- helyesebb irányban és nagyobb intenzivitással
Bukarestben a kocsisok legnagyobb része katholiczizmust és a protestáatizmust; külügyi
gadták »1 10 ellenben. Aa oratággyiilés biial- látnak hozzá gazdaságukhoz s tőleg, ha fel- ma is magyar, de sokan vannak magyarok a képviseletünk pedig nem mutatta magát hajlanmatlanaági azavazatának alkotmányos következ- hagynak a régi módival és a modern, a mos- szolgák, inasok, házmesterek, szobalányok,sza* dónak — vagy tán nagy hatalmasságuk daczára képtelen ? — hogy a magyarság érdekéményeit a kormány le ia vouta s már másnap tani viszonyoknak megfeleli okszerű gazdálko- kácsnék stb, közölt is.
ben a vallásszabadság legelemibb kívánalmainak
beadta lemondáaál a királynak, aki azonban azt dási rendszerhez kezdenek : ugy bizonyára több
Jelenleg azonban az oltani viszonyok is
a berlini szerződésnek érvényt szerezzen a
nem fogadta el, A képviselék természetesen »|- eredményt lognsk felmutathatni gazdaságukban, alaposan megvannak változva.
magyarság érdekében.
ezéledtek az egéas oraiágba, csupán a koaliezió jövedelmezőbbé tehetik azt. A nép látva, hogy
A
szaporodó
és
művelődő
oláhság
kezdi
veaérbiiottaága maradi Budapeaten.
Milyen egészen másképpen állanak • néaz újítás, vagyis a régi gazdálkodási rendszer

rá adni magát mindannemü foglalkozásra; kümegváltoztatása nem jár nagy veszedelemmel, lönösen az ipari foglalkozások terén a román met honpolgárok Oláhországban vallási, iskolai
sőt hasznot hajló, kezd lasssnkint azzal meg kormány erélyes működést fejt ki, hogy a ro- ér társadalmi tekintetben I Az igaz, hogy a
próbálgatja, nehezen, lassan utá- mán fajt az iparra ránövelje; iparát minden német külügyi kormányzás a német alattvaló
Néhány szó a székely ügyhöz. barátkozni,
nozni kezdi azt a mit az értelmes gazdatársá- irányban tejleszti; a határokon erős védvá- sorsára sokkal nagyobb gondot fordít s többet
A székely nép helyzetének javítása érde- tól lát; a kísérletezés által az újításnak he- tnokkal védi s velünk is vámháboruba keve- áldoz érte, mint a miénk.
kében igei sok szó bnngzult mir el. A szép lyes voltáról munkája után maga is kézzel redett.
9zavak katáaa alatt történt ia némely intéz (ogbatólag meggyőződik s igy lassankint fel
Igy aztán az ujabb időben kivándorló ipaVIDÉKI LEVÉL.
kedés, mely hivatva volna a székely Agyét hagy az elavult rendszerrel és a helyes irányba rosaink mind nehezebben vagy egyáltalában nem
jobb irányba terelni. A magasabb körük, az terelődik.
Szinház Csikszépvizen.
boldogulnak, sokan utolsó menedéküket a még
egész ország közvéleménye egyhangúlag elisme
A haladás lassan megy kezdetben, de ké- mindig nagyszámmal lévő magyar mestereknél
Első tekintetre bámulni fog az olvasó,
rik, hogy javitani kell ennek a jóravaló, de sisőbb gyorsabban fog haladni és igen áldásos találják, kik éhen és msnka nélkül kóválygó mikor szemébe ötlik ez • rovat „Ssiahái*.
lány anyagi viszonyok közAU küzdő népnek a eredményeket hoz.
honfitársaiknak, míg valahol boldogulnak, men Szinte hallom minden irányból a megjegyzésehelyzetén. Belátják már és megértik, hogy or
helyet s ha van mnnkát ís adnak. Da sokszor ket, melyek mind arra mennek ki, hogy amily
A
népre,
de
különösen
a
székely
népre
szágos érdek kivánja a székelység megmentérégi törzsökös mesterek is munka nélkül alkalom- ás időszerűtlen valami ebben a kánicsakis
jé
példtadással
lehet
halni.
Élőszóval,
sét. Az eszközök. melyek e ezél elérésit elővannak; mert a román fiatal mesterek erős kulában az a szinház, no még után vidéki
előadásokkal
nem
lehet
eredményt
elérni.
Ka
mozdítják sokfélék, de talán a legfontosabb
versenyt kezdent-k csinálni nekik ; támogatja szín társulat*.
teendő az volna, hogy népünket elsősorban most még hiábavaló fáradság és haszontalan ezeket az is, hogy az oláhság gyűlöli s maHasonló eszmecsere ahhoz, melyet az emmunka.
Tenni
és
cselekedni
kell.
Dolgozni
kell
gazdaságilag tegyük életképessé.
kitartással, mert éppen a tájunk egyik legna- gyart s igy ha lehet, nem veszi munkáját igénybe. ber elleshetett a szépvizi közünség köréből ts
A székely népnek egyedali és a mostani gyobb átka, hogy nincs meg benne a kitartás.
Maga a kormány is intézkedéseivel a be bizalmas beszélgetések közepette. És mily kelviszonyok között legtöbb foglalkozása a föld- Kinek minél több a birtoka, annál többet dol- vándorlók boldogulását 6» érvényesülését min- lemesen csalódott Szépviz közönsége 1 Mindjárt
mivelés ég állattenyésztés.
sz első előadás alatt nem volt .meleg*.
gozzék. Ezzel használ magának, do használ i denütt gátolni igyekezik.
A székely népet tehát a mezőgazdaság köznek is, mert )ó példával jár elöl.
Ami a romániai magyar kivándorlók életNem a mindig alkalmatlan klímában, haHa lát a székely egy jól berendezett módját illeti, az olyan sem, mint Amerikában. A nem más valamiben keresendő az az élőitéiet
terén, vagyis abban a foglalkozásában kell
oktatnnnk, vezetniük a jé és anyagi sikerhez gazdaságot, látja a gazdaságnak okszerű ve- legtöbbje ugyanis csak rövid időre szándékozott oka, melylyel, mielőtt még látnók, az átatazó
vezeti módokra, melyet már régóta Iz, • mely zetését s különösen ha látja a kézzel fogható kivándorolni, könnyen haza is jöhet mindegyik, vidéki társulatok iránt viseltetünk. Avagy •
már sok idSn át létfen tarlója volt. Más fog hasznos eredményeit az észszerű gazdálkodás s igy állapotukat ideigleneannk tekintik ottan. közönség hibája, hogy a szellemet nem tndja a
lalkozás felé tarolni, ösfoglalkozásálél elszaki nak : önként kezd tanulni, magától, mintegy Csak hogy azért mégis sokan telepednek ott por fölé emelni ? Nem. Aa a valami, miben a
tani nem leket éa nem is helyes. A földmivs titokban les el egyik-másik gazdasági fogást kint meg, sokan pedig minden évben vissza tulajdonképeni ok rejlik, maguk u eddigi színvaló foglalkozás oly tradiezíéja a szé- • igy megkezd barátkozni azzal • gondolattal,
« az év nagy részét ott töltik. A ro- társulatok voltak, mert hogy hasonlattal éljek,
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sáskajárás a tán ki litoU viruló vetést ? No de gyike" szerepében. A többiekről Is s msguk latot Inose Domokos eaicsói plébános tartott való földmivelőt Szekeres Félixné unokatestvére,
hagyjak est, mert jé órában legyen mondva, •ében szintén csak dissérőleg szólhatok.
nagy hatásBal, az ünnepélyes ssent iniaét pedig
mint előbbi az udvsron aludt, egy fejszével
ezen .konUr énekesekkel" szemben ellenhatásMost pedig s továbbiakhoz hssonló sikert Murányi Kálmán főesperes végezte.
fején ngy össze vagdalta, bogy azonnal szörként jelentkeiik axoa körülmény, hogy a szín- kivánunk, az eddigiekhez pedig gratulálunk.
— A osikszeredai kaszinó folyó hA nyet halt. A tettest a csendőrség azonnal el
művészetnek, ezen művészetek-mAvészetének,
24-én tartotta közgyűlését; melyen azonban a fogta B a vizsgálat folyik a bűnügyben. Nem
Z J. jh.
tagok igen mérsékelt számban jelentek meg. A hagyhatjuk azonban szó nélkül ez esetet, mert
hivatott mukásal ügy ne vezeti kerületi tiraaközgyűlést Becze Antal alispán elnök vezette.
lstokba tömörülve látogatnak el a vidékre,
Első tárgya a pénztárnok számadásainak elő- megyénkben napirenden vannak az élet elleni
hogy aa igazi nép, a szellemi élvezet iránt
terjesztése volt; melyet a közgyűlés elfogadott, büntettek ; ami nemcsak a biztonsági közegek
valé vágyat felébresszék és ébren tartsák az
A „Cslkt L a p o k " eredeti táviratai.
majd az 190K. évi költségvetést állapították szaporítását, de még inkább a büntetések szimeg. Végűi a megürült tisztviselői és választ- gorítását indokolttá tennék.
az atán érdeklődé közönségben.
Budapest, JUDIUS 27. d. a . 9 óra SO perez.
mányi tagüági állásokat töltötték bé : alelnökké
Erre hivatott derék tagokkal dicsekedheCsíkszereda, Junius 27. d. u. 3 Ara 30 perez.
— A t a n é v végén. A szorgalmi idő as
megválasztstott Dr. F e j é r A n t a l ügyvéd ;
tik Fehér Károly színigazgató népes és kitü
Meghívások andenoziára.
űgyészszé Dr. Nagy Béni ügyvéd; választmányi IUO-I, ö. tanévre véget ért. Egy pár nap
tagokká Dr. Bocskor Béla tiszti ügyész és múlva cseudeBek lesznek a múzsák falai s a szél•ően rendezett térsnlata, mely mindjárt az
A képviselői körökben elterjedt hirek sze- Szabó Géza kir. tsnlelűgyelő.
elsé napokban a hallgaté közönség mélté elrózsa minden irányában szét meunek a fiatalok
rint a bécsi Burgban legközelebb kihsllgalások
ismerését a legnagyobb mértékben megnyerte,
— Éretségi vizsgálatok. A csiksom- nagyrészt önelégülten, sokan podig a megbánás
várbalék. Tiszs a szabadelvűpárt, Kossuth és lyói főgimnáziumban az érettségi vizsgálatok f.
de meg is érdemelte. Minden egyes tagjának
keserűségével, hogy sz idót nem kellőkép haszApponyi a függetlenségi párt részéről, Andrássy hA 26—28. napjain tartottak meg Knocz Elek
játékán a maga nemében páratlan lelkes odanálták fel A somlyói fógimnáziumbsn ezuttsl
diaszidensek, Bánffy sz ujpárt, Zichy Aladár lanker. főigazgató elnöklete alatt. Az erd.
adás, tehetség, és mi a 16 sz alapos tanulutoljára az érettségi vizsgálatok maradtak, melyek
róm.
kath.
statust,
mint
főtanhatóságot
MikA
néppárt, Tomssich pedig a horvátok részéről
máay szemmel látható lenyomata látsiik. Nem
Bálint v. b. I. I. képviselte. Jelesen éleiteknek Kuucz Elek tankerületi főigazgató s MikA Bálint
kapnak meghívót s bihsllgalásrs.
nyilvánítanak Ábrahám JAzsef és Gábor LAszlA, valóságos belsótitkos tanácsoB, miut világi főmondok nagyot, midén azt állítom, hogy ezen
jól éretteknek Búzás Imre, C«áki Mihály, Dombi gonduok jelenlétében hétfóu éa kerideu tartatlak
Téosól választás.
társalataál a színészetben nem a kenyérkere
JAzsef, Fischer Aladár, Friedricb Alajos, György
Mármarofszigetről jelentik, hogy Técsőn Sábor, Fodor Llszló ; egyszerűen éretteknek meg. Az általános eredményt ugy a főgimnázium,
setnek egy nemét Csupán, hanem művészetet
lát as ember.
ma vsn a képviselőválasztás; délig Szilágyinak ptdig tizen. Hárman 3 hóra, kettő 1 évre miut a tanítóképző uövendekeire nézve a caütörHogy pedig az -Jszer lakatja is berozs- 370, Di-ményn'k 96 szavszata volt. Szilágyi íisszsutasilattak, egy pedig ismétlésre utasít- tóköu kioaztaudó évkönyvek és érdembizonyilvátatott. A mint látszik, az eredmény általában nyok fogják kimutatni, melyekből láthatólag a
dásodott, azt hiszem, eléggé bizonyítja az itt megválasztja biztos.
j.^nok mondható.
bírálat szigorúbbnak fog feltűnni, mint máakor,
mellékelt heti műsor, melynek minden egyes
E l r e n d e l t vizsgálat.
— Záróvizsgák a polgári leányis- igen sokan lévén osztályismétlésre vagy pótvizspontja jelenleg napirenden van fővárosunk
Karia mai ülésen Buteán János belényesi kolában f. IIA 23 áu é.1 24-én tartották meg, gára utasítva miuJkét tanintézetnél s a gimnában is.
melyeken a vármegye, mint iskola fentarló képmandátuma ellen beadott peticzió do'gában el viseletében az iskolaszék kiküldöttjeiként az I. ziumban fókónl a latiu és uémet nyelvekből.
Csütörtök : Az arsnyvirág.
és IV. oszt-ban dr. Fejér Antal, lapunk fele- ElsA esel a képezde fennállása óla az ia, hogy
rendelte a vizsgálatot.
Péntek : Diák élet (Alt H-idelberg).
lős szerkesztője, a II. és III. oszt.-ban pedig ez i'vbun nem fog rajt kibocsátani a tauitói
Szombat: Tetemrehívás.
Öngyilkosság.
T. Nagy Imre Ikptári elnök elnököltek. A meg- pályára a már ismert eset miatt, elég hátrányára
Vasárnap : Fsla rózsája.
Szegszárdon Tauner Alfréd gazdatiszt ame tartott vizsgálatok ugy mint a záróünnepély, ngy n növeudekeknek, mint az érdekelt azülőkHétfő : Kis pajtás.
melyen szintén dr. Fejér Antal elnökölt, a nöriksi
párbajból kifolyólag a vasulí töltésen szí- vendékek jó előmeneteléről tannskodlak ; amiért nek. —
Kedd : Boszorkány.
ven lőtte msgát B meghslt.
az elismerés első sorban özv. Riszner Józsefné
— Az elemi népiskolák u j t a n t e r v e .
Szerda: A postás In és a boga,
igazgatónőt és az egész tantestületet illeli meg. A kozeb.'bbról vissan lépett vallás éa közoktatási
Csütörtök : János Vitéz.
Orosz zavargás.
— Városi közgyűlés. Csíkszereda város minister juuius hó 10-rol 2202 elnöki szám alalt
No még csak egy pár szét sz eddigi elő
Pétervárról jelentik, bogy a Lodzi kerü- képviselőtestülete f. év juliu-i hó 11 éu d. e. 10 valamennyi tanfelügyelőhöz iulézett rendeletével
adoll három darabról, melyek ntán nem lógnak
Arakor kezdődőleg a városháza nagytermében, az elemi uépiskolák uj tantervének az 190A/7.
fennebbi soraim Ires . frázisokként hangzani letben kihirdették sz osromállapotot.
rendkitOli közgyűlést tart, melynek tárgysoro- tanévben való életbe lépletéso tárgyában as
mert hisz az azokban állitoltakat a színművézata a következő igen fontos pontokat tartal- ut ii-i tast kiadta. A tanterv éa utaailáa négy
mazza : 1. A magyar jelzálog bitellatikkal a l rjei'clmeB szakaszból áll. Az egyea tantárgyaszet három faját képviselő három remekmű
400.000 korouás kölcsön ügyben kötendő szer- kat lekiutvu a következők érdemelnek különöa
K Ü L Ö N F É L É K .
teljesen sikeréit előadásából szűrtem le.
ződés, kapcsolatban ezzel a kőlcsönügyi bizott- tizeimet: a) egészen uj a kézimunka lanitáaának
Csütörtökön zsnfolt ház előtt mutatkozott
ság jelentése. 2. A Harmatit L-ó féle bellelek- it-rve; kiilöu terv vsn a tiu , külön a leány—
T
e
r
n
o
v
s
s
k
y
Béla
a
marosvásárbe a társulat Márton Ferenez és Hnszks ki
a kőbidig tervezett ni piaeztér ügyében a iskolák számára; b) Uj elvi alapon nyugatik
helyi kir. tábla elnöke a mult bélen több napon től
válé operettejével .Aranyvirág'-gal, a czim át városunkbsn időzött a helybeli kir. törvény tanács jelentése s a f. év májn* II én ebben a rajz- és éuektauitáB terve; ezeket az uj elveaz ügyben hozott képviselőtestületi határozat kel a pedagógiának mind elmélete, mind gyakorszerepben V é g h G i z i v e l . Az ember
szék megvizsgálása végett, melynek végeztével alapján
hozandó uj határozat. 3. A Neuschstel iul;! oly meggyőzően igazolta, hogy a régit el
kies Nápoly piaezán érezte msgát, hol oly jél legnagyobb elismerését fejezte ki s törvényszék stb. részvénytársasággal kötőit szerződés jóvá kellett vetni; c) a magyar nyelvben a nyelvtani
működése
fölött,
különösen
pedig
dr.
Gnllys
esett látni a kis „Aranyvirágot* a maga megA m. kir. kereskedelemügyi mi- magyarázatok anyaga tetemeBen megvan asorttva,
törvényszéki elnökről szólóit többször bagyása.ur 6.
nyeri naivitásában. Kecses táncza, kellemes, László
által kikötött teltélelek tárgyalása a rájuk azánl idA a felére leszállítva; d) a
dicsérettel, kinek jeles jogi és administrativ ké- niszter
fülbemászó hangja a temperamentumos nápolyi pességei minden téren kitűnő eredménnyel ér- a városi csatornázás ügyében. 5. Szabályszerű meunyisógtau AB földrajzi anyag czélszerübben
osztatott el. A menuyiséglaui tsnitáBban súly
leányt oly hűen tökrOzte vissza, hogy a kö- vényesülnek. A vizsgálst befejeztével a líi vény- időben esetleg bojövő ónálló indítványok.
vau helyezve a tárgyi körök meghatározására, a
szék biró tagjai tiszteletére a Kos*utb szállo— É v z á r ó vizsga és t a n o n o z m n n k a földrajzi tanításban a gazdaaági vonatkozások
zönség alig akart megválni tőle, mit csak
fflggSnykezelö mesélhetne el, ki ngyaoeaak iz- dában vacsorát rendeztek ; f. hó 84-én pedig kiállítás A csíkszeredai iparostanoncaiakula kiemelésére ; e) as ásványlau a hatodik osztályba
elindulásakor testületileg megjelentek a pálya
évzáró vizsgálata juuius hó 18-án megtartatván, került, ugyauitl a vogytau megelőzi a fizika
zadt, hogy a kis bájos .Aranyvirág* a sokszo udvsron.
az egyidejűleg rendezett tanouczmunka kiállításon tanítását, hogy alapul szolgálhaBaon észszerűbb,
ros tapsot fogadhassa. Ugyanezt mondhatom
— Lemondott
a n y a k ö n y v v e z e t ő . réazt vett összesen l-l tanoncz. mint kiállító; gazdasági, egészségtani és terméBzetrajzi oktaÁ b r a i l r é n r ő l i s a z á l „Aranyvirágról".
tásnak. A természetrajzi laniláB mOBt ember és
A oaoirafalvi anyakönyvi kerületben alkalmazva
„Beppo'-nak, P é c h y
L á s z l é n a volt Portik Lajos anyakönyvvezető ezen állása ezek közül 5, névazerint: Féder Iguácz biJugos egészség taniláBsal kapcsolódik; f) mioden egyea
tanoncz (Lux Sándornál), ífj. Sán'ha Istváu kovács tárgyban a taniláB anyagának főbb pontjai gonis kijutott ugyancsak a tapsból. Maga volt
ról öuként lemondván, a belügyminiszter a le (Dávid Béninél), Kovács Gábor asztalos, (Dávid dosan inegvaunak jelölve ugy, hogy as egéBS
megtestesült olasz; játéka mesteri slskitás, mondást elfogadta s egy más anyakönyvvezető
tantárgy a inaga részletességében nioat Bókkal
főkép, midőn lángoló szerelmét kignnyolvs látj nek kinevecésre valA javaslatba hozását elren- Jáuoanál), Kelián Dénes szabii (Darvos Bélánál) hatúrozottsbb jellegű a réginél. A hol szüksééa
Beke
Antal
czipész
(Rancz
Iguáczuál)
1.
oszgesnek mutatkozott az utasítás még inkább
és emlékezteti gyönyörű bariton hsngján „Arany- delte. —
tályú (3—3 korona) jutalmat nyert; 8 tanoncz. részletezi az anyagot; ezzel a tanító bizonytav i r á g o t régi szerelmükre, melynek tanúja
— N é v v á l t o z t a t á s . A belűgyininisité- úgymint: Márton Ignácz festő (Tóth Ferenczaél). lanságát megszünteti éB szilárd alapot azolgáltat
szép cíprud-erdó volt.
rium DrAtos Jánoa gyergyószentmiklóai lakoB Pál András bádogoa (Szász Andrásnál), Borbát neki a tanmenet megállapításához.
S z a b a d o s L á s z l ó , az amerikai kérelmére megengedte, bogy vezeték neve Béla, Oál Sándor, Tdmás István czipészek (Bnrbáth
— Élőpatak fürdőre, mint értesülünk,
milliomos a művésziest megközelíts elősdásbsn LásslAfl"-ra változtassák
Andrásnénál), Székely József czipész (Dcezi Jó
hA 26 ig 187 fürdővendég érkezett. Már az
tűntette föl az angol bideg vért és elegan
— Halálozás. Trobán B^láné síül. Ve- «séfnél), Székely István nazt loe (Szabó Mihályelőszezonban és nagyszámú díszes vendégsereg
eziát. Mindenesetre kiváló rész illeti meg
ress Jolán hosszas szenvedés és a haldoklók nál) és Mihály Vincze kovács (Kalainár Albertnél)
darab sikeréből Fekete Andor karnagyot, me szeutségének ájtatos felvétele után, családi éle- II. osztályú (2—'2 kor.) s végül Bocskor Domo- gyűlt össze, e hírneves székely fürdőn az orlyet gondos betanítása után méltán vindikálhat tének legszebb korában, születésének 23-ik, kos hentes és mészáros tauoncz (Tuma Mátyás szág minden tájáról. Az idei kedvezőtlen időjárás sok látogatót visszatartott, de a rendkímagánsk.
boldog bázasságánsk 7 ik évébeu folyó év ju- nál) III. OBitályu (1 kor. 20 fill.) jutalmil nyert.
vül nagy számban érkezett lakás megrendelések
Pénteken Mayer Főrstertől „A heidelbergi nius hó 27-én reggeli 4 órakor Csikszenttamá- JA magaviselet és Bzorgaloméri egyenkint 1 kor.
után ítélve, az idei szezon még a tavalyit is
diákélet" énekes életkép került szinre, Do son meghalt.
00 fill. jutalomban részi-suli 8 tanoucz, mégpe- felülmúlja, emlékezetes pedig, bogy tavaly mily
bosné PethS Stefi és Zilahi Jánossal a fősze— Gyászmise József föherozegért. dig sa elókészitd osztályból Gál Sándor és Ko száraz meleg és a (üldözésre kedvező időjárás
repekben, melyekben mindketten derekasan Főpásztoi'unk körlevele folytán József lőbercze váCB Árpád, az I. osztályból Biró Oábor. a II.
uralkodott országszerte.
megállták helyűket. D. Pethö Stefi a sokoldalú gért a gyászmisét f. hó 21-én tartotta meg oaztálybó! ífj Sántha István, Bors Dezső és
— Találtatott. Csiksomlyőn a pünkösdi
színésznő fényes tehetségét és képzettségét tel Szigelby Gyula r. k. plébános; mely slkalom- Kovács Lás>l>, a III. osztályból Mihály István éa
jes erejében rsgyogtatta, habár „Katica" sze- mal az összes bstéságok testületileg vetlek részt. Beke Antal. Jutalmazási ozélokra kiadatott tehát buceu alkalmával egy „Snrsnm Corda* cz. egyházi én-kes könyv találtatott. A könyvbe Farrepe nem éppen szerepkörébe vág. Megnyerő
— Ű r n a p j a . A kuli. egyháznak ezt s a) 32 kor. 20 fill. b) 12 kor. 80 fillér, összesen
mozgásával, kellemes organumával általános legmagasztosabb ünnepét f. bó 22-én ülte meg 45 korona, melyból Csíkszereda város 2ö kor., kas Qyula I. gymu. oszt. tannlő név van betaps vihart aratott, mely többréndbeu a füg- városunk katholikus közönsége. A körmeneten «1 ipartestület pedig 20 koronát adományozott; jegyezve. Iga/.olt tulajdonosa átveheli N a g y
Károly asztalosmesternél, Kézdivásárhelyen.
göny elé hívta a művésznőt.
a helyben állomásozó honvéd zászlóalj dísz- miért fogadják ezuion ia hálúa köszönetünket.
— H i r d e t m é n y . Az erdélyi részekben
Mélté partnere volt Zilahi János, Károly százada teljesítette a diszszolgálstot élén s — Aa iparoB tanoncziskola fuliigyelA bizoltsá
Henrik szisz örökös berezeg szerepében. Egész tisztikarral. A kedvezőtlen idő ngysn sokakat gának is aa ipartestület jelenlevő tagjainak, elhelyezett honvéd csapatok élelmi szükségletei
alakítása beható tanulmányra és szerepének visszatartott a részvételtől, de a körmenet azért mint bíráló bizottságnak, szíves közreműködése 1906. szeptember 1-től 1906. sugusztus 3l-ig
ért a különösen Dr. Ujfaluai Jenó polgármester terjedő egy évre ajánlati tárgyalás ntján fognak
teljes átérzésére vallott Pozsonyi Jnlia, Dobos impozáns volt, mint az Ur napjához méltó
biztosíttatni. Az ajánlati tárgyalás CsíkszereNándor, Péchy, Kovács tíyula, Balla Ákos
— J á n o s n a p i b á o s n . Keresztelő szent és Tsmás József ipartestületi elnök urak jóakamindannyian hozzájárultak a darab sikeréhez, János nspján, a mólt szombaton az A tiszteletére rata támogatásáért azintén Aszlnte köszönetünk- dára nézve 1906. julius 19-én Brassóban a m.
kir. 24. honvéd gyalogezred kezelő bizottságáSzombaton még az előbbi két darabnál Delne és Caicsó között a puaita mezAn fennálló kel adózuuk. Ai i g a z g a t ó s á g
nál fog megtartatni. A Csíkszeredába szállítandó
ia nagyobb sikert ért el a társulat Kazalicky Delne egyházmegyei anyateuipiomnál, mint min— Ügyvédi kör. A csikvármegyei gya élelmi czikkek évi mennyisége körülbelül 100
„Tetemrehívás" ez. színművével. Végig feszült den évben, ugy moat ia népea buosu tsrlstott korló ügyvédek és ügyvédjelöltek körré egye- mm. széna, 61 mm. alomszalma, 66 mm. ágyérdeklődés, minden jelenetet megkoszorúzó taps A megélőid déluláui vecsernyére a vidék Bok sülnek, melynek feladata lenne a jogtudomány szalma és 264 köbméter kemény tűzifa. Az
kősségAből nagy asámn nép sereglett ösaae, kik- gyakorlati és elméleti művelése és társadalmi, ajánlatra vonatkozó és egyéb tudnivalók, valakisérte egéss este a derék színészeket.
Mindeddig szándékosan nem emlékeztem nek P. Tima Dénea somlyói aient Ferenez rendi jótékonysági stb. kérdésekkel való foglalkozás. mint az ajánlati minta lapunk kiadóhivatalában
meg as öreg Deréki Antalról, a kiváló sziaész vikáriua tartott alkalmi ssent bessédet. floksu Alapszabályait már a kiküldött bizottság kidol- megtekinthetők.
és iráról, a tár salat egyik oszlopos tsgjáról, ott marsdtak éjszakára s ájtatos ima és énekek gozta s igy s kör nemsokára megslakulbst.
— Szerkesztői ü z e n e t A megyei seB o r z a l m a s gyilkosság. Szörnyű ke gélyek kiosztása tárgyában az alispáni hivatal
kinek művészi taleutuaá Oyalán György sze- kösölt töltötték ai éjet. Szombaton, vagyis i
bucau napján ugy a templom, mint tágas keri gyetlenséggel véghez vitt emberölés történt lapunk utján hirdetményt szokott kibocsátani ;
repében széles tért nyert.
Bokody Mariska kedvesen játszott „Oyör lése ssufolva volt buosusokkal. Alkalmi síéuok jCsikkarcztalván lolyó hó 23-án. Gál Péter oda- annak megjelenéséi kisérje figyelemmel.

Legújabb.
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— A. marosvásárhelyi kereskedelmi
és iparkamara 1905. jnnios hó 28-án (szerdán)
délután 3 órakor saját hivatalos helyiségében
teljes ülést tartott.
- Uj politikai njság. A .Székelyodvarhely* ez. lap folyó hó 95-étól kezdve Dr. Gyarmathy Dezső földbirtokos, Dr. Hioléder FVIs
Ernő és Dr. Kállay Tamás országgyűlési kép
viselő, Dr. Pál Ernő és Dr. Tiola Sáodor ügyvéd löszerkesztókkel, Fülei Sz. Lajos jeles székely iré szépirodalmi főmunkatárssal és B tegh
Pál Isptulajdosos székely közgazdaság: s más
rovatok társszerkesztőségével, függetlenségi és
48 ss programmal fog megjelenni. A .Székelyudvarhely' ezután is hetenkint kétszer fog meg'
jelenni s előfizetési ára a régi marad.

Faeladási hirdetmény.
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Csikmenaság közbirtokossága
a
WA
havas patakra hajló Nyilénk északn Göröcshágó patak és Nyilénk
közti kiliatárolt erdejében mintegy
köbmétert kitevő gömbölyít luczhnszonfáját f. évi julius hó 17-én
d. e. 9 Órakor kezdődő zárt írásbeli
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli
versenytárgyaláara bocsátja.
mait évi termés,
Kikiáltási ár 7600 kor. ; bánatpénz egészben, vagy
ezen összeg 10* . a.
kisebb mennyiZárt írásbeli ajánlatok n bánatpén=
zei felszerelve a szóbeli árverezés meg- = = ségben
kezdéséig a közbirtokosság elnökéhez
nyújtandók be.
e l a d ó .
Elkésett valamint iitóajánlatok nem
Árlejtési hirdetmény.
*
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: „
fogadtatnak el. Az árverési és szerződési H o l ? — megAlólirott község elöljáróság a vár- feltételek n birtokosság elnökénél tekint mondja a kiadómegyei törvényhatóság által 2845 — 19un. hetők tneg.
hivatal
szám nlntt a Csikborzsova községben en
Csikmenaság, 1905. junius 24-én.
gedélyezett 2 tanterem és 1 tanítói lakásból álló iskola építésére zárt Írásbeli 1 - 2
Ferencz János,
közhírt, elnök.
árlejtést hirdet, melynek megtartására határnapul 1905. év jnlias hó 4-én
délelőtt 8 óráját tűzte ki. A zári
Írásbeli ajánlatok 5"/» bánatpénzzel fel Egy rövid fekete mahagóni fából készült
Érteki zni lehet Kosa Jánosnál
szerelve julius hó 4-én d. 6. 8
Kászonujfaluban.
Órára adhatók be a községi biró kezéhez.
a tisztelt ipartelep- és cséplőSzám. 1552—904. ki.
kéz alatt eladó.
Kikiáltási ár 14134 korona 28 filgép-tulajdonosoknak a j á n l j a
Dobos
Nándor
színházi
titkár
Csikszépvizen.
lér, (azaz tizennégyczen'gysziízhiirmiiifz.
ezennel — kiváló minőségi!
négy) korona 28 fillér.
Alólirott községi elöljáróság ezennel
Legelőnyösebb ajánlattevővel a szerközhírré teszi, hogy a képviselő tesiilet
ződés azonnal megköttetik.
Csíkszeredában egy emeletes kő- által elfogadott s törvényhatóságiig is
Utó vagy távirati ajánlatok nem ház és két puszta beltelek jutájóváhagyóit tervezet és költségvetés alapfogadlatnak el.
nyos árban eladó. — Bővebbet n kiadó- ján a tulajdonát képező iskola épület,
Az árlejtéshez csak képisitelt és hivatalban
1—3
illetve tanítói lakáson a költségvetés végmagyarhonos építész szólhnt hozzá
összege szerint 1155. kor. 40 fillér öszRészletes épitési és szerződési feltészeg erejéig eszközlendő Isitnrozási muntelek, valamint tervmjz és költségvetés
melyek eredeti gyári árban
A csikverebesi „Erdőbirtokos társa- kálatok kivitelének biztosítása czéljából
Csikborzsova község elöljáróságánál megkaphatók : Niszel Lőrincz
ság" közhírré teszi, hogy a tulajdonát Csiknmdar.is községházánál 1 9 0 5 . é v
tekinthetők
junius hó 30-án d. e. 9 órakor
és Testvére, olajgyárí-rakCsikborzsován, 1905. évi junius hó képező 180. és 161 hold erdő területén
található 15 cm. vastagságú fákon telUli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános ár16-án.
tárában — Csíkszeredán.
Kelemen György,
Kovács Simon, fenyőfákat nyilvános árverésen külön-kü- lejtés fog tartatni.
Árlejtésben részt venni kívánók a
lün többet Ígérőnek eladja 1905. julius
körjegyző.
2-2
kbiró.
16-án d. e. 8 orakor a községházá- fenti összeg 10 százalékát az árlejtés
201) számhoz v. 905.
nál Az árverési feltételeket Kováts Ger- megkezdése előtt a községi elöljáróságnál
gely erdőbirtokos, társasági elnöknél az le kell tegyék.
Az árlejtés eredményét a képviselőárverezni szándékozók bármikor megteA közigazgatási bizotlság folyó évi kinthetik, melyből meggyőződést szerez- testület hagyja jóvá, fentartva magának
junius hó 13-án a következő munkákat het magának ki-ki a bánatpénz mennyi- azon jogot, hogy a tett ajánlatok közül
engedélyezte u. ni.
az összegre vuló tekintet nélkül szabadon
ségének is betételéről.
1—2
1. A szeredit — mindszent--szentmárCsikverebesen, 1905. junius 25-én. válasszon esetleg valamennyit visszautatoni törvényhatósági közúton 14—19 km.
uj árlejtést hirdessen.
idei lriss mátrahegyvidéki keSándor Lajos, sítsa Aés munkálatokra
szakaszán 7 drb. műtárgy újra építését Kováts Gergely,
mény, ropogós, piros és fekete
vonatkozó költségtársasági cluök.
társasági jepvvui.
1029. számú határozattal 9117 korona
vetés és tervezet megtekinthető Csikma34 fillér.
daras községházánál.
Sz. J922—905. ki.
2. A szentkirály—kézdivásárhelyi
A község elöljáróság:
köztit 19—22 kin. szakaszán kőoszlopos
Pályázati hirdetmény.
továbbá legnemesebb faj szőke
Csikmadarason,
1905. julius 16.
korlát felállítását 1039 számú határozat.piszkét" (pöszméte), saláta
Csiktaplocza nagyközségben a köztal 1586 K.
Sándor Joákim,
„ugorkát", gyenge „kalaségi jegyzői állás üresedésbe jővén, arra Árpa Lajos,
3. A ditró—tölgyesi közút 3 — 19 ezennel pályázatot hirdetek és felhívom
rábét", hónapos „retket",
k.-jegyző.
2—2
biró.
km. szakaszán kőoszlopos korlátok és az ezen állást elnyerni óhajtókat, hogy
gyenge hüvelyes zöld „ b a kőkerékvetők lelállitását 1039 szánni ha- minősitésttket és szolgálatukat igazoló
bot", és /.öld „borsót" a
tározattal 9362 K.
— legolcsóbb napi árban. —
okmányokkal felszerelt pályázati kérésü4 A Gy.-vasláb — csumafalva—szár- ket hozzám folyó évi julius hó 5-ig
Kisebb nagyol) mennyiséghegyi útra 5—17 km. szakaszára 265. annál is inkább nyújtsák be, mivel a
ben, az itteni p o s t a vagy
két köbméteres kavicslialom szállítását később érkező pályázatokat figyelembe
vasút állomáshoz szállítva —
mely az orvos világ által is igen
az 1019 szánni határozatai 2625 K költ- nem lógom venni.
utánvét mellett.
jeles
gyógyhatásánál
fogva
lesz
séggel.
Javadalmazás :
A
leggondosabb
csomaajánlva, naponta friss töltésben
A fenntenilitett munkálatok kivite») 1000 korona tözsfizetés.
•
golás!
= =
kapható
a
csíkszeredai
fó'raktárbnn:
lének biztosítása czéljából az 1 9 0 5 . é v i
b) Természetbeni lakás: kunyhn,
• « - Rendelhető :
julius hó 8-ik napjának d. e. 9 kerttel.
Niszel Lörincz és Testvére
Órájára a kir. építészeti hiviital helyi<•) A/. irodahelyiség fűtéséről, viségében tartandó zárt Hjánlati versenyc
z
é
g n é I, üvegenként 12 fillér
lágításáról. szükséges nyomtatványokról
= minta-nagygazdaságától —
tárgyalás hirdettetik.
árban.
és Írószerekről a község gondoskodik.
A versenyezni óhajtók felhívatnak,
= Gyöngyös. =
A választást Csiktaplocza községben
Gydnţyfis-Visonta-hegyi kitűnő mihogy a fentebbi munkálatok végrehaja községházánál folyó évi julius hó
nőségű boraimra is beoses figyelmét
tásának elvállalására vonatkozó zárt ajánfelhívom.
—
10-én délelőtt 9 órakor tartom
lataikat mind a 4 munkára kUlön-killön,
meg.
a kitűzött nap d. e. 9 órájáig a nevezett
Csíkszeredán, 190*. évi junius hó
hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek
beadni, mivel a későbben érkezettek 17-én.
Becze Imre,
figyelembe nem fognak vétetni. Távirati
Egy j családfőszolgabíró.
ajánlatok szintén nem vétetnek figyelembe. 2—3.
simk, melyek uicsak liláikba kanéin u eiésitilátoiköskedieltetoek M n t k a
ból való fiu, aki
Az ajánlathoz az általános feltéte10-13
legalább két gimlekben előirt az engedélyezett költség
KRIEGNER-fele
összeg 5%-ának megfelelő bánatpénz csanáziumot végzett,
tolandó.
A szóban forgó munkálatokra von y o i ü n
natkozó mllszaki műveletek és részletes
feltételek a nevezett m. kir. államépítétannlooak
szeti hivatalnál a rendes hivatalos órákfelvétetik a
Pár n»p alatt eltávolít szfplflt, májfoltot, mitesszert, stb. Biztos,
ban naponként megtekinthetők.
CSÍKI LAPOK hogy nem ártalmss, hanem fiatalítja, szépíti sz areznt. Kapható a
H. kir. államépitészcti hivatal.
Csíkszereda, 1905. junius hó 19-én.
kiadóhivatalában.
„Korona" gyógyszertárban
Budapest,
Péter
jában
sorok
3256
ftnyő
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Eladó egy darab egy lovas

HCircLetés.

cséplőgép.

kereszt húros zongora

A „Magyar Olaji p a r Részvény= társaság" =

Árlejtési hirdetmény.

Eladó ház.

gépolaj =
= termékeit,

Faeladási hirdetnény.

Hirdetmény.

Szállítok

„cseresznyét"

Répáti gyógysavanyuviz,

Rusznyák Antal,

Répáti forráskezelőség.

Csodás és biztos hatású arctisztító és szépitő-

Créme. 2 K
Poudre 1 E
Szappan1K

Akácia-

Pap Domokos,

Vm., Kálvin-tér (Baross-u. sarok )

liivatalfúiiök.

Nyomatott Csíkszeredában, Biroboda József könyvnyomdájában. l»0b.

Postai szétküldés naponta.

