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A trónbeszéd. 
Az u j országgyűléshez a nemzetet 

érthető módon igen nagy várakozások 
fűzik.  A parlamentben a nemzeti eszme 
győzött. Sajnos, a megnyitáskor nem len-
gett magyar zászló a budai •áron, a 
Hymnus hangjai nem hangzottak el, bár 
sokan eredményként jegyzik föl  az ered-
ménytelenségben azt, hogy n fekete-sárga 
zászló éa a Gotterhalte elmaradt. 

Mégis a trónbeszéd hangja és tar-
talma kielégítő és ha a viszonyok nem 
lesznek mostohák s az abban mondottak 
tényleg megvalósulnak, ogy Magyaror-
szágnak a mostani helyzet valósággal 
egy u j korszak megnyitója lesz. 

A katonai és vámkérdés van elő-
térbe tolva a beszédben, e téren eredt 
mény nincs, marad a status quo ante. 
Az áltlános szavazati jog következik 
ezután, mint amely semmi más kérdés 
által el nem odázható. 

Ezután következnek a birók és köz-
igazgatási tisztviselők függetlenségét  és 
szolgálati pragmatikáját célzó kérdések, 
olyan kérdések, melyek az alkotmányt 
vannak hivatva biztosítani. Kár, hogy 
ezen kérdések ia nincsenek ugy feltün-
tetve, mint a melyek semmiképpen a 
most összeillő országgyűlés feladata  kö 
réből ki nem vonhatók, el nem odázha-
tók, mert mit ér az általános választó 
jog, hogyha az abszolutizmusnak még 
csak a lehetősége is nincs kizárva. 

A választójog reformja  és az alkot-
mány biztosítását célzó kérdések között 
tehát törvényhozási junktimot kellett 
volna felállítani,  annál is inkább, mert 
ezen dolgok mind a legélénkebben érin-
tik az alkotmányt. 

A közelmúlt eseményei megmutat-
ták, miként lehet a parlamenti többség 
akaratát kijátszani, első teendő tehát en-
nek kizárása uj alkotmány biztosítékokkal. 

Ha a nemzeti szempontok fognak 
dominálni az általános választójog meg-
alkotásánál, ugy valószinU, sőt biztos, 
bogy megválasztandó többség a nemzeti 
eszme alapján fog  állani és a haddgyi 
és külügyi kérdésekben ragaszkodni fog 
a nemzeti követelményekhez. 

Az uj nemzeti akarat tehát azonos 
lesz a mostanival, ki kell tehát zárni ínég 
a lehetőségét is annak, hogy a nemzeli 
akarat kijátszható legyen. 

Ha őszinte a béke s komoly az al-
kotmányos útra való térés, ugy az al-
kotmányos életet biztosító reformok  a 
legelső helyre kell kerüljenek. 

Csakis erős, független  alkotmányos 
intézményekkel érhetők el azon nagy 
feladatok,  melyek a nagy nemzeti állani 
kiépítését célozzák ngy a katonai, mint 
a vám- és klllUgyi kérdések terén. 

Ausztriában azonban a magyar 
állam elvi függetlenségét  azonban ínég 
most is félre  értik, legjobban mutatja ezt 
a mostani vámharca a két kormánynak. 
A trónbeszéd sem mondja meg világosan, 
hogy ebben a pontban különösen a nem-
zet kifejezetten  törvényes jogánál fogva 
teljesen függetlenül  járhat el. 

Pedig a magyar kormány egyelőre 
a tényleges állapoton nem is akar vál-
toztatni, csak formai  kérdés az egész, de 
az osztrákok félnek  az önálló magyar 
gazdasági élettől, ha az csak formailag 
lesz is meg. 

Nem lehet eltitkolni azon törekvést, 
hogy az osztrákok mindenképpen ragasz-
kodnak a vámszövetséghez s még formai-
lag sem egyeznek bele a vámszerződésbe. 

Pedig e kérdésben az ő beleegyezé-
sük avagy ellenzésük egyáltalában figye-
lembe setu jöhet és kár, hogy ezen dolog 
nem adatott nekik a legilletékesebb hely-
ről tudomásukra. 

Gazdasági függetlenségünk  kivivása 
léhát még sok akadályba Utközlietik, pe-

dig enélkül az önálló, erős Magyarország 
nem jöhet létre. 

Kulturális haladásunk függ  az önálló 
gazdasági berendezkedéstől. Ma Magyar-
órszág annyira népes, hogy a mezőgaz-
daság terén is a belterjes gazdálkodásra 
kell áttérni ; a munkáskezek egy része 
pedig uz iparnál kell foglalkozást  találjon. 
Az ipari cikkekért a küllőidre vitt mil-
liók lassanként itt benn kell maradjanak, 
mert nyers terményeink kivitele a né-
pesség szaporodásával csökkenni fog  s az 
ország mind jobban fogja  érezni az ipari 
behozatalért kiadott milliókat. 

Politikai harcaink közepette vajha 
most egy olyan nyugvó pontra juthat-
nánk, amely módot adna arra, hogy a 
jövő nagy kérdéseit nyugodt és kitartó 
munkával a nemzet megoldhatná. 

Reményre feljogosít  a Irónbeszéd, de 
hányszor mentek füstbe  a nemzet legszebb 
reményei 1 

Ne felejtsük  tehát, hogy még ered-
ményes alkulás semmi sincs s a jelen 
helyzetet inkább fegyverszünetnek  te-
kintsük. 

Politikai hét. 
— A parlament megalakulása serényeu 

folyik.  Megalakították az állandó iga/oló bizott-
ságot. Munkája ugylátszik lesz, mert sok az 
alaki tekintetben kifogásolt  mandatum ; sokat 
foguak  megtámadni. A Curia az uj ciklus alalt 
szintén sok dolgot kap; különösen a tornán 
képviselők uagy izgatásokat és erőszakosságo-
kat vittek véghez. 

Ajánlatos lesz tehát a curiai biváskodás-
ról szóló törvényt meghosszabbítani, sőt szi-
gorítani 

— A király a delegácziókat junius 9-ére 
hivta össze. Minthogy az utolsó delegáció Buda-
pssten volt, tLost sz ülések Rácsban lesznek. 
Az országgyűlés csütörtökön fogja  a delegátu 
sokat megválasztani. 

— A vámtarifa  ügye igen sok vitára ad 
most alkalmat. Ausztriában érdekes jelenséggel 

van dolgunk. Sokan az osztrák miniszterelnök 
állásfoglalását  ngy tekintik, bogy 3 magyar-
ellenes eljárásával hangulatot akar kelteni maga 
mellett az osztrák parlamentben. 

Érdekes, hogy a lengyel clnb Bzemére 
veti a miniszterelnöknek, hogy okvetellen maga-
tartásával esetleg egy nj válságot idéz elő. 

— A honvédelmi miniszter a sorozásra 
vonatkozólag rendeletet adott ki, melyben jelzi, 
hogy elsősorban aa 1884. évbelieket sorozzák 
rendes katonának s amennyiben az ujjonc szük-
séglet fedezve  lesz, a két megelőző évfolyam 
póttartalékba kerül. Tekintettel arra, bogy most 
két évfolyamból  nem volt sorozás, sokan fog-
nak pótlarlalékba kerülni. 

— A külpolitika knliszái mögött nem 
kisebb dolog készül mint a Német, Osztrák-
Magyar és Orosz hármasszövetség. Olaszország 
viselkedése a régi bármasszövelséget ugy látszik 
tarthatatlanná teszi. 

Nálunk az oktalan fegyverkezés  és rém 
nagyszámú katonatartást mindig az orosz vesze-
delemmel indokolták ; az orosz moat. meg van 
verve, szövetségesünk is lesz, vájjon mivel fog-
nak ezentúl indukolni a katonák. 

— Béc-ben nagy mozgalom indult meg a 
szövetkezetek ellen. A pálinkás boltokat, szatócs 
és más üzleteket egy nspou bezárták s az 
összes kiskereskedők nagy tüntetést rendeztek. 
Elkeseredésnkbdn a parlamentet is megostro-
molták. 

Az ostrom alalt löbb szerencsétlenség is 
történt. Egy fekete-sárga  zászlót a tömeg el-
lépett. Ez esetre mondta Sternberg osztrák 
képviselő: .Ezt Magyarországon tanulták. Éljen 
Kossuth !" Ugy látszik az osztrákok kezdenek 
tőlünk tannmi. s ha nekik nem kedves a fekete-
sárga zászló, nekünk ugyvn nem. 

Plébános fogadása  Udvarhelyt. 
Qról Mikes Jánost, Udvarhely uj plébá-

nosát nagy lelkesedéssel fogsdták.  A beiktatás-
ról a „Székely-Udvarhely" a következőket irja: 

„A várakozás, öröm és lelkesedés, mely a 
szombati fényes  fogadtatás  látványosságára 
Udvarhelynek apraját, nagyját az utcára csalta, 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Levél. 

Irta: Ady Mariska. 

(Folytatás.) 
Három hónap múlva meghalt as én forrón 

sseretett nagymamám. Utolaó perceiben magá-
hos kérette apádat. 

— Oosém, — mondta neki gyenge erótelen 
hangon — csak aifa  kérent, ha lehel hozassa 
hasa a gyermekeket Qésát meg Bandit a teme-
tésemre. Tudja, nem is tekintem éket Idegenek-
nek. Ugy voltak aa én kla Vilikémmel, miut a 
testvérek. Éa la mindig ugy n és tem ókat, mintha 
unokáim lettek volna. Bókkal édesebb less a 
síri álmom, ha tudom, fogy  három, nekem any-
nyira kedves gyernekaro fog  asomoruan tekin 
teni koporaomra. 

Szegény, asegény nagymama I 
Mintha moat is látnám feküdni  a ravatalon 

hófehéren,  hidegen 
Mindig szereltem nésni a nagymama jóságos 

öreg aioát, de ilyen szépnek, ilyen mosolygónak 
még aohsem láttam. 

Hogy zokogtál te a ravatal lábánál. Mintha 
aa édes, as igasi nagymamádat láttad volna 
holtan . . . 

Astán, emlékszem rá . . . 
Mikor mindeuki eltávusott a szobából osak 

én maradiam ott meghusódva sirva a fekete 
gyásipoaztó függöny  mögött — le oda- montél a 
ravatalhoz, keseoskédbe vetted a nagymama hi-
deg kesét a agy augtai: 

— Kedves nagymama keljen fel  1 Ne ha-
ragudjon, nem fogjuk  többet bántani Oéiácakát 
sem Viliké, sem éu , . . Astán el ia viBzem 
magát is kooaisni. Inkább ha nem férünk  el, én 
itthon maradok. 

Aztán, hogy a jóságos areu matróna tovább 
ia hideg és néma maradt, te leültél a ravatal 
lépcsőjére és hangosan, szivettépóen kezdtél 
sokogui. 

As én kis Játszótársam, as én Randim sírt 
Ni kein sem kelleti több 1 

Oda sompolyogtsm hoszád éa keieniet hl' 
zelegve tettem göndör fejedre. 

Ijedten emelted rám szemeidet. 
— Bandi ne alrj, — szóltam honád vi-

gaastalólag — nagymama mondta nakem, bogy 
nem fog  Indul nyugodni, ha sírnak, ha airunk. 
Aatáu néad Bandikáml Engem nem fogsa  már 
többel látni. 

Édes jó Istenem, milyen értelmetlenül néi-
tél rám nagy kék ssemelddel. 

— Viliké hova mésa ? 
— Elvíssnek innen, — feleltem  én — bát 

kivel is maradnék itt. mikor a nagymama meg-
halt. Elvissuek a nénikébea, a ki olyan messze, 
olyan végtelen messze lakik. 

Te oaak egy uagyot sóhsjtoltál. 
— Miért is nem vagyok férfi? 
— Mién Bandlka? 
— Mert akkor nem engednélek elmenni — 

feleltél  ragyogó, Islkes siemeidel rám emelve. 
Vennék egy nagy-nagy hássl és ott Isknánk. 
Még a barikának ia külön ssobája lenne 1 

Astán, hogy a nagymamát eltemették, ne-
künk ia válni kellett. 

Óh I ezúttal sokkal keservesebb volt a vá-
láa, miut mikor te a gimuáziuinba mentél. 

Akkor még ott volt a remény, hogy aa 
erdei gyöngyvirágot együtt szertjük le, de — 
moat ? 1 

Bár még igen kicsike voltom, mégis fel-
tudtam fogni,  hogy abban a percben, mikor a 
uénike hintója kirobogott a virágos, árnyas ud-
varról a én buosut intettem kezeimmel a vad-
szőlővel befuttatott  veraudáa hámak, abban a 
percben a gyermekkor, aa éu gyermekkorom, 
miuden csábos örömével, inlndea bohó ábránd-
jaival, minden pajkos caiuyjeivel letűnt, a mul-
tak fátyla  alá merült. 

Aatáu tia év múlva láttalak viasout. Akkor 
is csak egy rövid félórára. 

Mi otthon voltunk ai édes bia fsluban,  hol 
gyermekkoromat töltöltem veletek, veled. Meg-
néitfik  a nagymama sirját, meg a vadsiöllóvel 
befuttotott  édes emlékű házat. 

Már nem volt üres a ház. 
Egy bérlő vette ki, kinek négy apró gyer-

meke volt. Emlékesem, ainiot a kapu felé  köae-
ledtUuk, as udvi rról csengő gyermeknevelés 
hallatasott. 

Engem pedig egyezerre megcsapott valami 
lágy aselló, mnly a mult, a letűnt gyermekkor 
édes illatát, napfényea  derűjét hoata magával, 
őröm éa fájdalom  fogott  el egyszerre s a mint 
felmerült  lelkemben a te édes arood, megcsen-
dült fülemben  lágy gyermekhaugod, airni éa ka-
oagni tudtam volna. 

Meglátogattuk a papádat ia . . . 
A papádat caak, mert a mamad, as az ál-

dott lelkű assaony két éve pihent a nagymama 
mellett. 

Gézát otthon találtuk. 
Hogy megváltozott I Milyen erős, milyen 

férHaa  lett. Olyan elfogultan  közeledelt felém  és 
olyan szertartásosan bajolt meg. 

— Hogy megnóltt Viliké nagy , . . asiute 
aat mondta .nagysád". De én mosolyogva a 
régi pajkos mosolylyal néztem rá. 

— Géia, emlékezik a Qönoöl-asekerére ? 
Ö is nevetett, astán felhoztunk  egy-két 

epizódot a gyermekkórból. 
— Bandi uagyou fogja  sajuálni, bogy nem 

találkozott bugimékkal — mondta később apád. 
— Holaapután jön basa. Kolozsvárt vau beirat-
kozni aa egyetemre. Il-od éves jogáss. 

Éa éreztem, mint szökik arcomba a vér 
neved emliláaekor, valami lázas emésstó sóvár-
gás fogott  el a te látáaod után, aserettem volna 
odaszaladni nénihez s megkérni, maradjunk még 
egy pár napot, várjunk be Téged. 

De valami ugy fojtogatta  torkomat. 
Hallgattam — és másnap elutaztunk. 
Mielótl elmentünk volna, odaszaladtam a 

vén diófáhos,  melynek oldalába Qésa mindhár-
munk nevét bevéate a fejemet  ráhajtván a te 
drága nevedre, keservesen sirtam. 

Nagyon siomoru voltam egéss ulon. 
Nem sejtette, hogy a gyermekkor emlékei 

foglalkoztatják  lelkemet, mert nem savarta ál-
modozásomat . , 

Egy állomáaon — a nevére már nem em-
lékszem — hosssabb ideig állolt a vonat 

(Folyt. kOv.) 
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sem csökkent, luata fokozódott.  Csak mit 
aás Irányt vett. A templom felé  irányította a 
közönséget, aely air 8 árakor attrü rajokban 
ballámiott aa ünnepélyes beiktalá* helye (elé, 
jóllehet maga a uertartáa csak 10 érakor kez 
dődött. Igy érthető, bogy mikor a< nj plébános 
pipláriaitól kitérve — kik között nagy szám 
ma) Tollak ff/ergyöitk,  de az egyházmegye mii 
részeiből it — a templomba bevoonlt, ember-
bálán szorongott. 

Legelőször Zoaora Dániel székesegyházi 
kanonok, az nj plébánosnak első principálisa, 
lépedt a tzészékre és az ő nyugodtan előkelő 
módján kifejtvén  a plébániák eredetének törté-
netét, egymásután adta át beiktatandénak a 
knletot, evaogélinmos éa szertartásos könyvet, 
mint a pspi hatalom és hivatás jelvényeit. Meleg, 
őszinte szavakkal festette  előtte a papnak köt» 
leaa&eit, az egyházközség és plébánosnak vi-
szonyait. 

Ezután msga Mikes kezdeti beszélni. Ket-
tős érzelem tölti el szivét e pillanatban — 
mondja. Öröm, látva a bizalmat, « szeretetet, 
aelylyel mindjárt megérkezésnél találkozott. 
Öröm, ha látja azt a szélet munkateret, melyen 
aaayi ját. annyi szépet, annyi nemeset lebet 
művelni. 

Dt az örömet ét bizalmat felváltja 
félelem,  ha a jövő bizonytalanságára gondol. 
Meg fogják-e  egymást érteni hivők és a lelki-
pásztor és a megértésben fogják-e  egymás 
üdvét munkálni ? Elég erét lesz-e ahhoz, hogy 
beváltsa mindazt a reményt, amit hozzá fő-
pásztorai és lelki gyermeke e pillanatban fűznek  ? 

Ámde e félelem  az emberé; ő pedig nem 
mint ember ál e helyen, hanem mint Krisztus 
felszentelt  papja. Hiszen 3 nem vágyott e ki-
tüntetésre és ba mégis rétzeate lett, abban az 
Isteni gondviselés intézkedését Ml láluia. 
Kriaztna nevében jön: Krisztus pedig maga a 
szeretet £ szeretetben gazdagot éa koldust, 
előkelőt ét izegéuyt egyaránt összefoglal  De 
mégsem! Ezea szeretettek 'éltető melegét érez-
tetni akarja eltö sorban a gyermekekkel, sze-
rencsétlenekkel és bűnösökkel. A lelket, a szen-
vedélyes munkakedvet bozta magával, melyhez 
erőt Krisztustól vár, tkioen mindig bízott t igy 
lohuem fog  megszégyenülni. 

Az erély, a határozattság, az arczra ki-
ülő lelkes pir: mind bizonyította, bogy szívből 
szál, tehát t szivek legmélyére is hatott. Ez-
ntáo bemutatta az ünnepélyes szentmisét, mi-
közben Fereoezy Károly gyergyAszmtmikléai 
esperes hatalmas beszéd kíséretében iktatta be 
az udvarhelykerüleli főesperességbe." 

Beiktatás ntán nagyon népes banketten 
ünnepelték az uj plébánost. 

A .Székely Társaságok Szövet-
ségé "-nek jegyzökönyve. 
llint minden egyesület, a Székely Társasa-

gok Szövetséee is tétlenségre volt kárlinztntvu „ 
politikai és közéleti zűrzavaruk miatt. Most azon-
ban, hogy n kibontakozás megtörtént, a nemzet és 
kormánya békés alkotások útjára térlu-tett ez a 
nemes célú egyesület is megmozdult, hogy n mult 
év augusztus hava 22-éu Sepsiszentgyörgyön tar-
tott közgyűlésének határozatait a keleti magyar-
ságnak, a székelységnek javára végrehajtsa. 

Előttünk fekszik  annek a gyűlésnek jegyző-
könyve. mely szerint a szövetség Borszéky Soma 
ny. miniszteri oszt. tanácsos munkálata alapján 
egy Kolozsvár— Marosvásárhely — Székelyudvar-
hely—Sepsiszentgyörgyön át a Feketetenger Con-
stanzai kikötőjéig vezető nagy tnuisverzális vasút 
kiépítésének kérdésével loglnlkozott, mely Erdély 
legmagyarabb városait és s 7M székely községen 
keresztül körülbelül két milliót meghaladó magyar 
lakosság érdekeit közvetlenül éríntsné s a mely 
részben a mostani székely viezinálisok kisajátítá-
sára kilátásba helyezett összegből és az érintett 
vidékek hozzájárulásából is kiépítendő volna, már 
azért is. hogy ez által kereskedelmi érdekeink kelet 
felé  erősödjenek és iráuyittassanak. A javaslat elő-
készítése természetesen sokkal nehezebb, hogysem 
mindjárt a megoldás stádiumába jusson, de alkal-
mas a további tárgyalások bevezetésére, mit a 
szövetség meg is kezdett azáltal, hogy az útvonal 
törvényhatóságait, közgazdasági egyesületeit, pénz-
intézeteit, városi és községi képviseleteit valamint 
a székelyföldi  országgyűlési képviselőket tőlkérte 
a nagyfontosságú  Ugy komoly figyelembe  vételére 
és ezen tárgyban a m. kir. kormányhoz ia képviselő-
házhoz beadott kérésének támogatására. 

Foglalkozott a szövetség egyelőre csak 
Háromszék vármegye piacképes cikkeinek lorgo-
lomba hozása kérdésével w, minek kapcsán a 

székelyföldi  pénzintézeteket felhivta  a székely akció 
pártolására, kimondván, hogy ezentúl csak olyan 
pénzintézeteket támogat, melyek a székely akció-
ban részt vesznek, nemcsak, de jövedelmükből az 
osztalék aráuyábnn hnzatias cétra adakoznak is. 

Felirt a szövetség n kultusz és loldmivelés-
Ugvi miniszterhez gazdasági ismétli és munkás-
képző iskolák létesítése, a kereskedelemügyi minisz-
teri K-Z a köpeczi szénbánya támogatása és tarifális 
kedvezményük biztosítása tárgyában. Sürgette í 
székely iparczikkek számára az ipari, szövetkeze-
tek bevonásával közraktárak létesítését, a sepsi-
szentgyörgyi Se<|ilens-féle  posztógyár fejlesztését, 
az iigyanodnvaló székely szövőgyárak len- és kender 
kikészitővel, nemkülönben Ibiiógyárral való kibőví-
tését. valamint a sepsiszentgyörgyi nőipariskola 
állami támogatását. 

Xngy juloutősép: van n szövetség nzon hatá-
rozatának is. hogy a székely kongresszus határo-
zatainak végrehajtása felett  őrködik. 

F tekintetben munkáját azzal kezdte, hogy, 
felirt  ti in, kir. kormány minden tugjálioz, hogy a 
székely akciót, u székely kongresszus határozatait 
figyelembe  véve tárcája ügykörében kurolju l'el, a 
löldmivelésiigyi miniszternek pedig, ki elsőnek 
lógta fel  a székely kérdés nagy jelentőségét sjött 
kirendeltségével n székelység támogatására 
köszönetet mondott. 

Felirt a szövetség n .kultuszminiszterhez a 
sepsiszentgyörgyi áll. tnnitónőképzointézet helyisé-
geinek felépítése  tárgyában, niuely teljesen alkal-
matlliu. nz egészségre káros, sőt veszélyes bér-
helyiségekben szorong, mi miatt növendékeit a 
tüdői-ész pusztítja. 

T>'péseket rett u székely munkások helyze-
tének javítására és a székelyföldi  méhészet terjesz-
tése érdekében. Yéglil foglalkozott  n szövetség 

y székelyföldi  idegenforgalmi  iroda létesítésének 
módozataival, hogy ezáltal a székelyföldi-e  irányuló 
folyton  növekvő idegenforgalmat  lebonyolítsa. 

Mindebből láthatólag a Székely Társaságok 
Szövetségének nemcsak nagy és szép munkatér 
kínálkozik, de igyekezik is azt betölteni, kötelékébe 
vonván minduzoii aktív egyesületeket, melynek irá-
nya, törekvése székely akció támogatására 
alkalmas. 

A szövetség arra törekszik, hogy az erdélyi 
részeket egészen hehálózzn sőt nnnuk határain tul 
is szerezzen hiveket célja támogatására, nini vég-
redményéUeii nem egyéb, mint n magvai- uralom 

helyreállítása és biztosítása. 1 

Ez kiilönlien természetesen egyáltalán nem-
csak székely érilek, ile elsősorban épen a magyar 
állani jól felfogott  érdeke, miért is a Székely Tái-
ságok Szövetségeit támogatni liuzntias kötelessége 
mindnyájunknak. A szövetség székhelye: Maros-
Vásárhely. elnöke: Deák l,njos kir. tanácsos, tan-
felügyelő,  fótitkár:  Mátlié .József  állami tanító, a 
kik mindenkinek szívesen szolgálnak a továbbiakra 
nézv felvilágositiísjiul. 

tábél megint itt mnlatnnk ezen az ősi helyen, 
módozataiban, kivitelében híren a hagyományok-
hoz . . . ügy ahogy ők tndtak a régiek, azok 
ban a régi jé időkben. 

Magyaros szívvel, tulipántól jé kedvvel 
roptuk a ciárdást, fájdalom,  nem hajnálhaiad-
táig, csak az esti érákig. Mert hejh 1 irigység 
van lent ét fönt  egyarán.t A mint a sötét 
bükkfák  közölt felgyúltak  a lámpák s a fényes 
lámpionok, megirlgyelvéu ezt a csillagok, hima-
rosau sötét felhők  mögé bújtak a olyan hatal-
mas záport kfildtek  a nyakaokba, bogy menten 
elaludt minden fény  körülöttünk. 

És mi znbogé esőben, esernyőkre akasz-
tott lámpionok mellett, hol lesülyedve holmi 
gidrek-gödrök mélyére, hol felemelkedve  roppant 
változatot kövek tetejére, csak azért is nótás 
kedvvel jöttünk hazafelé,  Nem zngolódtunk, 
(kivéve egy rövidlátó urat), nem mertünk, mert 
ez nem melté az .ősihez*, ciak azért is áll-
hatatosan énekeltük, bogy : „Oh <zép idők". 

A visszaemlékezés szárnyai mind a te 
alakodat bozta előmbe, szerelném, ha haza 
jönnél és velünk mulatnál az „Ósibeu" te 
hazai 0u. 

Hövid volt ugy-e az álom ? De legalább 
losolyt csalt az ajakadra a visszaemlékezés 

gyönyöre i te ma ezzel a mosolylyal rovod 
tovább a betűk él számok hoaizn sorait. 

Mesize, messze mi tőlünk, abban a nyüzsgő, 
zsibongó nagy városban, a lihegve küzködé 
emberek főzött. 

Enyhítő balzsamként szülőfalud  fáinak 
bélingató, illatos üdzözletét küldi 

Régi barátod. 

Levél a falónkból. 
Ir ta: Wégerné Főidet Anna. 

Kedvei barátom I 
Tedd le kezedből a tollat mivel évek 

bosszú során átvésed a számok és betűk sorait 
a hivatalos akta rovataiba, lopj el a rohané 
időből egy pillanatot, feledj  el mindent, ami 
körülvesz a zsibongó nagyvárossal együtt, min-
dent . és álmodj egy szépet, gyönyörűt . . 

Most elvezetlek haza, a te szilő faludba, 
csak egy pár órára, csak egy illatos májusi 
délutánra . 

Emlékszel-e pajtás a kápolnával koronázott 
nyiresre » arra a sötét, büszke szépségű 
bflkkre,  a melyeken a ti fogékony  ifja  lelked 
egész imádáaával csűngöttél ? 

Ide hívlak én most tégedet, oda a -két 
hegy közé, arra a régi tánchelyre, a melyet 
már apáink hőtinek* hívtak s a mit mi it 
ezen a néven fognnk  hátrahagyni gyermekeink-
nek, Tulipántól májálisra! . , Gyönyörű bely 
ez. A hatalmas bükkfák  sötét lombkoronája 
összeölelkezik a karcsú fehér  nyírfák  illat© 
leveleivel, a hcl lábunk előtt késői ibolya s né-
felejts  szőnyeg borul, t hol ától . . szól az 
Ármányos kaknkmtdár*. énekel a rigó, csicse-

reg, cseveg as erdő többi apr A dalosa . 
Itt tartottak mi, mint aerdülő ifjak  a tánc-

művészet terén az első szárnypróbálgatásokat, 
bo elöazör dobbant ifjn  szivünk . . . 

. . . Emlékszel már «gye ? . . . 
Mi, as itt maradi kétöi anokék, mi a kon-

zervatív atédok ragaszkodunk ebes az őii 
helyhez testtel lélskkel . . . 

A lelken, életképet kis nőegyestlet jérol-

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Püspöklatogatás Csiksomlyón. 
Püspök nr Ő nagyméltósága f.  évi május hő 29-én 
délután érkezett Kászonnjfsluból  Csiksomlyöra 
és megtartotta a Szt.-Fereoezrendi templomban 
a májusi ájtalosságot. 30 án d. e. a VIII. osz 
tályt végzett tanulók bittaní érettségi vizsgáján 
elnököl, délután pedig az ifjúság  gyóntatásában 
vesz részt. 31-én d. e. szentmise alatt áldoz-
tatja az ifinságot,  azután kiosztja a bérmálás 
szentségét, végül a Mária Társulat jelöltjeit 
avatja fel  ünnepélyesen. 

Az egész vármegye apraja-nagyja örvend, 
mikor gróf  Majláth püspök ur ő excellenciáját, 
ezt az áldoit lelkű főpáiztort,  közvetlen köze-
lébe érezi és látja. 

— Kineveiés. Ö felsége  Borsai Mórt, 
a helybeli törvényszék érdemet aljegyzőjét a 
hátszegi kir. járásbírósághoz albiróvá nevezte 
ki. A megérdemelt kitüntetéshez szivból gra-
tulálunk. 

Főt. Kory Ottó, a szent Istvánról 
nevezett erd. szeotferenezrendi  tartomány érde-
mes és népszerű főnöke,  hat szerzetes társa 
kíséretében a pünkösdi bucsuk alkalmából hét-
főn  ette Csiksomlyöra érkezett. Isten bozta az 
érdemes főatyát. 

— Esküvő. Dr. Szathmáry István dilréi 
gyógyszerész folyó  hó 26-án esküdött örök 
hűséget Loyczell Irmának, a helybeli Loyczel 
család müveit leányának. Az esküvő szűk családi 
körben ment végbe ev. ri-f.  szertartás szerint, 
melyet Bilai Béla helyi lelkész végzett. Sok 
szerencsét és boldogságot az uj párnak. 

— U] főispán.  Ö felsége  a belügyminisz-
ter előterjesztésére Farkas Albert Marostorda 
vármegye alispánját Farkat Albertet, kl vár-
megyéje élén az slkotmányérti küzdelem idején 
oly agilisán kilarlott, mint a hivatalos lap közli, 
Marostoida vármegye főispánjává  nevezte ki. 

— Haláloaaa. Vettiik az alábbi gyászhírt: 
Alólirottak a maguk, valamint közeli és távoli 
rokonkik nevében tudatják, bogy a jcleillietetlen 
jó gyermek, testvér és unoka Gábor Annuska éle-
tének lH-ik évében, hosszas, de békén viselt szen-
vedések között, a haldoklók szentségének áhítatos 
felvétele  után az l'rban csendesen elhunyt A meg-
halt tetemei a helybeli temetőben f.  hó 25-án 
délután 4 órakor helyeztettek örök nyugalomra, 
lelkéért pedig az engesztelő szentmise áldozat f. 
hó 25-án mutatott be az Egek Urának. Isten vele! 
Nyugodjék csendesen I Gábor János és neje Kóka 
Rozália, mint bánatos szülők. Kóka Imre és neje 
Gál Itegiua, testvére és sógora. Berta és Mariska, 
mint unokatestvénli. Özv. Kóka Istvánné azüL 
Éltes Juliána, mint nagyanyja. 

Altorjai Bálás Pál nyugalmazott körjegyző, 
volt 4H—iU honvéd őrmester, életének 74-ik évé-
ben hosszas szenvedés után meghalt. Temetése f. 
hó *ál-én, hétfőn  délután 3 érakor volt Torján, 
nagy részvét mellett. Nyugodjék csendesen! 

Fodor Márton birtokos élete 83-ik, évében, 
folyó  hó 2H-án reggelt 1 ólakor, rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése folyó  hó 30-án d. e. 9 óra-
kor lesz. 

— Csikmegye főispánja.  Egy Pestről 
vett telefon-jelentés  szerint Csikmegye főispánja 
Kállay Dbnl lesz, kinek Veszprém megyében 
jelentékeny birtokai vauaak s 48-as képviselő 
is volt. A hír azouban még megerősítésre vár. 

— Zsinatvissga. Dóczy Endre, bánfiy-
hnnysdi lelkész és Mindszenti György gyergyó-
szt.-miklósi t. lelkész a ziinatvizigát f.  hó 16. 
ét 16-án sikerrel letették. 

— EskÜVŐ. Sepsziszentgyürgyön folyó  hó 
23-án szerdán délután 4 órakor tartotta esküvőjét 
szűk családi körben Dr. Benedek János a Magyar 
Jelzálog-Hitelbank Székelyföldi  Képviselőségének 
főnöke  Szent-Iványi Piroskával Szent-Iványi Miklós 
királyi tanácsos Háromszékvánnegye alispánja és 
neje Posta Gizella leányával. A polgári esketést 
Gödri Ferenc polgármester végezte, mig az egyházi 
áldást Fejér Manó róiu. kath. esperes plébános és 
Szabó Jenő ev. ref.  lelkész adták az ilju párra. 
Tauuk voltak a menyasszony részéről Szent-Iványi 
Zsigmond, a vőlegény részéről Mannsberg Sándor 
báró. 

— A ősik somlyói pünkösdi baosu 
vallásos tartalmának és beniöbbé lételének elő-
mozdítására az idén több nevezetes njitás lesz 
A részletes programm annak idején több helyen 
lesz olvasható. Tartalmából már most közöljük 
a következőket: Péntektói kezdve kiváló hit-
szénokok több alkalommal fognak  a bucsusokhoz 
szólani, a Püspök ur Ó exelenciájával együtt 
15—80 gyóntatépap fog  az ájtatos hivek ren-
delkezésére állani; bisonyos sorrend lesz meg-
állapítva a templomlátogatás, a szent áldozás 
és a körmenetek dolgában. E helyen megemlít-
jük még, hogy a templomokkal szemben az 
első sátorban a Szent István Tárealat imaköny-
veit, épületes népiralkáit kath. magyar cégek 
emlékérmeit és más ájtatossági tárgyakai fognak 
elárusítani. Erre különösen felhívjuk  a bucaura 
jövők vezetőinek figyelmét,  ajánlják megvételre 

jámbor híveknek ezen eltö sátor ájtatossági 
tárgyait. Ne engedjék, bogy a szegény búcsúsok 
kezébe kerüljenek a Tatár Péter, Bagó Mártoa 
és Bózia-féle  ponyvairodalom hitvány termékei, 
melyek nem az igaz bit és vallásosaág, hanea 
a babonának termékei. 

— öngyilkosság aa egyetemen. Ko-
lozsvárról vett értesülét tzerint egy államv siti 
segédfogalmazó,  ki királyi kegyelemmel negyed-
szer állott elő az ntolső szigorlatra a napokban 
vizsgálat közben főbe  lőtte magát. Tettéaek 
oka az a kegyellen szigor, melyet a nagyérdemű 
Pisztéry Mór képviselővé történt megválasztása 
után Nawratíl Ákos tanár a vizsgázókkal izem-
ben kitejt. Valóságos tizedelést visz véghez, 
tüzzel-vassal pnszlit s rettegésben tartja a hall-
gatóságot. Az esel óriási felháborodást  keltett, 
s várjuk a további intézkedéseket. 

— A fürdőző  közönség figyelmébe-
A csikzsögödi fürdőn  lakát és ellátás: A szo-
bák ára egy napra $ kor. 40 fillér,  kdön Agy 
egy napra 1 kor. <0 fillér,  egy hónapra egy 
szoba egy ággyal 60 kor., veadég-ágygyal 90 
korona. Ebédkoszt 40 korona, 10 éven aluli 
gyermeknek fél  ár. Étlap szerint étkező bent-
lakó vendégek 10 százalék kedvezményben ré-
szesülnek. A esikturedai fürdő  tulajdonosával 
létrejött kartell nem áll, mit a fürdő  leirási is 
bizonyit. Tisztelettel Páeztory István, a Zsögöd 
fürdő  tulajdonosa. 

— Haro aa utoai lámpással. Albert 
Balázs helybeli kereskedő házára illesztett 
utcai lámpa hevei harc tárgya volt a napokban, 
mivel kigyaladl és inasi meg járókelői tzealé-
IBdétek közepette emésztette magát. A szeredai -
rejtélyes éjszakák e bus eszközei, melyeknek 
pislogását tzabályozza a holdvilág, minden ellen-
őr. uélkül gyakorta megunják a mystikos fény-
szórást és nagyobb lángra vágynak. Igy törtéül 
e krónika alakzatával it. Eleinte sznoyadozolt, 
fénye  gyengén vonult át az elölte fetrengd 
óriási kátyaa, mig végre kigyuladt a magára 
terelte a járókelők ügyeimét. Teljes megsemmi-
sülés lett volna sorsa, - ha két rendőr őrszem 
ueguem pillantja és kardjukkal barezol nrm 
kezdenek a lámpát felbuzdulása  ellen. Több 
vágás következtében a kátyúba kertit a most 
arról tanakodik, hogy bosszúból cs k akkor 
fog  világítani mikor a hold megtelik. 

— Esküdtaseki ülésszak A hely-
beli törvényszék a nyári esküdtszék tárgya-
lási határnapjait junius 5—12-ig terjedó időre 
tilzte ki. 

A kisorsolt esküdteknek már az erre 
vonatkozó^ idézést a bíróság már kézbesítette. 

— Értesítés a brassói Sz.-Fereaez-readi 
nővérek vezetése alatt álló tan- és nevelőinté-
zetről. Lapunk vette az alább izósserint közé-
tett tanügyi értesítést. Midőn as értesítési 
közzétasssU egyúttal a aagiak rétiéről is 
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felhívjuk  • közönség figyelmét  aioo körülményre, 
bogy a megyéiéi nem meaaie jé hírnevű intéiel 
van, ahol leánygyermekeik kitűnő nevelésben 
részesülhetnek. Az intézetet a jó nevelés, nyelv-
oktatás gondos, felügyelet  ajánlják a közönség 
figyelmébe. 

Az intézet elemi és polgári leányiskolát 
foglal  magában, a melyekkel internálns van 
összekötve, mintegy 60 bennlakó növendék be 
fogadására.  Az iskola nyilvánossági joggal bir. 
Taonyelv a magyar. Különös előnye az intézet 
nek, hogy növendékei a német nyelvet gyakor-
latban tökéletesen elsajátit:ák. Az intézet Brassó 
legegészségesebb táján, a Felleg vársoion fek 
szik, minden oldalról kerttel van körülvéve, 
gyönyörű kilátással, levegője kitünö. Tantermei, 
lakó- és hálószobái tágasak, magassk és vilá-
gosak, Könnyen szellőztethető*, a legújabb pe-

'dagogiai, főkép  egészségtani kívánalmaknak 
teljesen megfelelők.  Van szép játszótere, jól 
berendezett fürdője,  vízvezeték, gázvilágítás. A 
növendékek a leggondosabb felügyelet  és szere-
tetteljes vezetés mellett, betegség esetén Bzsk-
képzett betegápoló nővéreink részéről a legoda-
adóbb ápolásban részesülnek. E&oélfogva  kérjük 
mindazon t. szülőket, kik gyermekeiket az inté-
zel be fölvétetni  óhajtják, ebbeli száadékukat 
mielőbb az intézet főnöknőj  'nek — Brass Felleg-
vársor 1. sz. — tudomására adni kegyesked-
jenek, hol a további fölvilágositások  szívesen 
megadatnak. Brassó, 1906. májas havában. Az 
intézet igazgatósága 

— Feltalálók országos Egyesülete. 
Budapesten a napokban alakult meg a „Fel-
találók országos egyeslllete*, mely a nagy 
közönséghez az alábbi felhívást  bocsátotta ki: 

„Nem kell nevekre hivatkoznunk annak 
igazolására, hogy a mai kor fejlettségének 
lépcsőfokaiul  szolgáló nem egy közhasznú 
és korszakalkotó találmány, vagy legalább is 
unnak csirája legelőször magyar elmében fo 
gant meg. A világhírt, a vagyont, a dicsősé 
get később más nemzetek fiai  aratják a leg-
több esetben le, mig sokszor az eszme igazi 
szülője itt élt közöttünk félre  ismerve, párt-
fogás  hijján, szegényesen élősködve a mások-
nak vagyont érő Bzellemi kincseink morzsáin. 

A Feltalálók Országos Egyesületének 
csendes és szerény működése alapszabályai 
szerint oda irányul, bogy a kezdet és az ér-
vényesülésre való törekvés küzdelmeiben a 
magyar feltalálóknak  támassza legyen. 

Ezen nemes és pártfogásra  érdemes cél 
eléréséle bocsátja ki az Egyesület az eddigi-
ektől eltérő igazán művészi sorsjegyeit, a me-
lyeknek rajzát Háry Gyula kitiinó festőművé-
szünk díjtalanul készítette el. 

Ha a magyar közönség támogatásából a 
Feltalálók Országos Egyesülete sorsjátékának 
eredménye csak egyetlen nagy horderejű ma-
gyar találmány sikerét és érvényesülését te-
szi is lehetővé, már százszorosan visszatérül 
az ez áldozat, amint az egyes ember a nemes 
cél érdekében hozott. 

Az Egyesület igazgatósága a sorsjegyek 
kibocsátásával egyidejűleg elhatározta, hogy 
a sorsjáték tiszta nyereségének 5 százalékát 
a .Tulipán szövetség" javára engedi át. 

— Meghívó. Az Emke folyó  évi junius 
bó 6 én, kedden, pünkösd harmadnapján délután 
3 órakor, Kolozsvárt, a városháza nagytermé-
ben XXII. éri rendea közgyűlését tartja. Tárgy-
sorozat : (Az alapszabályok 16. g-a értelmében.) 
1. Elnöki megnyitó. 8. Mult ülés jegyzököny-
vének leiolvasása. 3. Bizottságok kiküldése. 4. 
Emlékbeszéd Bariba Miklós alelnök felett.  Tartja 
dr. Csernátoni Oynla [disz tag. 5. Néptanítók 
jutalmazása. 6. Évi jelentés. 7. Számsdások 
előterjesztése a számvizsgáló bizottság jelenté-
sével. 6. Jelölő bizottság előterjesztése. 9. Ta-
gok vagy fiókok  netáni indítványai, melyek az 
igazgatóválaszlmányboz legalább 8 nappal a 
közgyűlés elölt bejelentendők. 10. Jövő évi köz-
gyl'és helyének és idjének megállapítása. 11. 
ElnOki zárszó. Tájékozásai. A tiszteletbeli, örö-
kös, alapitó és rendes tagok a közgyűlésen 
tanácskozó, indítványozó és szavazó joggal bír-
nak, választók és választhatók. Egyesek joga 
kat csak személyesen, az örökös tagok csak 
meghatalmazott képviselő állal gyakorolhatják. 
Meghatalmazott csak egyesületi lehet és csak 
egy megbízást fogadhat  el. Hátralékos tag jogot 
nem gyakorolhat. Hátralékos az, ki az előző 
naptári évben esedékessé vált fizetési  kötelezett-
ségének as év végéig eleget nem tett. (Alap-
szabályok 9. 5-) 

— Országos Visár. F. hú 25-én volt 
városunkban a rendes tavaszi nagy vásár. Az ezt 
megelőző állatvásár n szokottnál forgalmasabb  volt. 
uinennyilien ngy a kereslet, mint a kinálat az 
eddigieket felülmúlta  s élénk pénzforgalomról  tett 
tanúságot. A 27-iki lóvásár sem maradt bátra, 
azonban a kereskedők, iparosok és ánisitók érzé-
keny kárára, a délutáni órákban közbejött zuhogó 
zápor huiuurosan szétverte a vásárló közönséget. 
A vásár óltalábun gazdasági javulást mutatott. 

Ezzel kapcsolatban einlitjiik meg. hogy szill-
1 i'n 25-én tartatott meg u várban a katonai lóvá-
sár. mely alkalommal az előállított igen szép 
anyagból 8 találtatott alkalmasnak, az állam tu-
I ijiliinába azonban árkülönbözet miatt csupán egy 
ni.-nt át. több pedig fiatalsága  iniutt utasíttatott 
\issza. 

— Érdekes évkönyv. Érdekes tar-
almú évkönyvben számolt be a marosvásárhelyi 
-Székely-Társaság 100-ik összejövetele alkal-
mából eddigi működéséről, feltárva  beenne 
széklykérdéa történelmi fejlődését.  Kiváló becaűré 

tessi e müvet a nagy gonddal egybeállított 
repertórium, mely az összes székely vonatkozású 
művek jegyzékét tartalmazza. Az évkönyvet 1 
korona beküldése ellenében a társaság portó 
mentesen küldi meg. Ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe. 

— • Világegyetem. (A Föld és a 
csillagviliág lizikai tüneményeinek ismertetése, 
írták Choluoky Jenő és Kövesligethy Radó egye-
temi tanárok. A .Műveltség Könyvtáráénak 
3 ik kötete. Kiadja az Athenaeum.) Büszke ön-
tudat tölti el keblünket, ba a kimutatható kez-
dettől máig az ember fejlődését  nyomon kisér-
jük. Az ember lenti és lelki fejlődése  szédítő 
utat tatt meg a megszámlálhatatlan évezredek 
során s bár megszámlálhatatlan evezredek ho-
mályában lappang a tökéletes ember, a bit ez 
tökéletesség elkövetkezik, fölemel,  további műn 
kára serkent. Ha ez a bit nem élne bennünk, 
elveszítenék élet- és munkakedvünket s elvisel-
hetetlenül nehezednék reánk kicsinységünk, 
aemmiségünk érzete, az az érzel, melyei a meg 
mérheteletlen világegyelem kell löl bennüuk. 
A világ urainak nevezzük magunkat nagy büsz-
kén, holott ha kissé mélyebben bstolunk a 
Világegyetem tüneményeinek vizsgálatába, a biu 
álom kegyetlenül foszlik  szét: hisz msga a 
föld,  melynek lakói vagyunk, csak egy porszem 
a nagy mindenségben. S ha ess nagynak látott 
föld  csak egy porszem, mik vagyunk mink ? 
Mennél tovább nézüuk, elmélkedünk, snnál sú-
lyosabb terhekkel nehezedik reánk kicsinységünk, 
semmiségünk érzete s végzetül még szerencsés-
nek mondjuk magunkat, hogy legalább némikép 
ismerjük a Főidet, mely ipol s eltakar s vala-
mennyire be tudunk halolni a folyton  fejlődő 
tudomány segítségével a szabad szemmel és 
emberi tslálékonytág alkotta eszközök utján 
látható világ titkaiba; megértjük a Föld és a 
csillagvilág egyes tüneményeit s megértvén, 
szokat a magunk hasznára fordithatju<.  Ezt a 
nagy és üdvös célt szolgálja Ch -Inoky Jenő és 
Kövesligethy Radó hatalmas, nagy könyve, mely 
méltó folytatása  a már népszerűvé letl Művelt-
ség Könyvtára eddig megjelent két kötelének : 
a Techniba vivmányai-nak éa HZ Ember-nek. A 
nagy feladatot  megosztották egymás közt: 
Cbolnoky a Föld, Kövesligethy a csillagvilág 
birodalmát tárja a laikus ember álmélkodó szeme 
elé. Méltóan a nagyszerű témához, melyet e 
könyv felölel,  maga a könyv is egy nagy biro-
dalom, melynek bü ismertetéséhez külön könyv 
kellene. CNupán a szövegképek és s/ines mű 
mellékletek száma több négyszáznál s végül 1 
könyv bálsó táblájának belsejében van egy for-
gatható csillagtérkép is, mely Kövesligethy szá-
mítása alapján készült. Egy újságcikknek ily 
nagyszabású müvei szemben lehet-e más feladala 
miut uémi tájékozást adni a tartalomról, (el-
kelteni a figyelmet  s buzdítani, serkenteni 
magyar olvasót, hogy ragadja meg az alkalmat 
megismerni annyit a porszemből s e porszemről 
látható csillagvilágból, amennyit miudrn müveit 
embernek ismernie kell. Ismernie nemcsak mű-
veltségének gyára itásáért, de azért a gyakor 
lati haszonéit is, mit e könyv bőséggel áraszt 
magából. 

Szerkesstői üzenetek: 
Lilla. A közölhetők közölve vannak : ..Várjuk 

11 vőlegényt" nem közölhető ; ,.lg»-u t. szerkesztő 
ur" már uem alkalomszerű; ..Vissz» kell meg tér-
ned". ..Levelek" szel-ét ejtjiik. 

S. L. Vázlatos bölcseleti dolgok n;i[il 
kérdésekkel foglalkozó  lapban nem igen nlkul-
luasok a napi sajtó céljait szolgálni. Nem közölhető. 

C S A R N O K . 

A tulipánért! 
Egy lap fekszik  előttem ! Nagy tehetségű 

szép lelkű ifjú  irt rá lendületes költeményt 
Azt mondják ennek végsorai, bogy mikor Rákóczi 
messze idegenben haldokolva sírt a honvágy 
miatt, egyszerre mosolyra vált könnyező arca 
mert víziója támadt . . . A vízió ez volt : 
magyar vér piros ködben szállott fel  egy ezüs 
lös fellegre;  ott . virággá vált, piros szirma 
mosolygó virággá . . . S a haldokló lölkiáltott 
Fölkiáitása végszava is volt: 

látom, 
E virág hozza meg feltámadásom 

Másnap eltemették márvány tenger partján 
Harmadnap u sirján kinőtt: a tulipán I 
Igaza van ennek a fenkőlt  gyermeknek' 

Csak őseinknek a hazáért ontott veiéből kelbe 
lelt ki ez a nemzelmentő, nemzethóditó 
solygó virág! . . . 

Hisz melyikünk is ludhstja, hogy e sokat 
8/.enved>-it ősök véréből hánjTNsöpp foiyik  az ő 
ereiben is ? I 

S ba van bennük ily n, az protoplazma, 
melyből őserdő kelelkezbetik az édes bsza él 
telő levegőjén, a magyar verőfény  bizelgő, ra-
gyogás sugaraiul . . Hidd viruljon hát 
tnlipán I 

Az ifjúság  olyan, mint a tavaszi virág-
szirmot hordozó enyhe lebellet . . . Reá nézesz 
és őszfürtű  fejed  ráncos arcát mosoly deríti 
fel  . . Elfeleded  a lezajlott évek számát, caak 
azt érzed, hogy lelked nem vénült meg, nem 

tnd megvénülni, mig ifjn  hévvel környezi azt 
az nj nemzedék . . Én is igy jártam ! 

Itt lebeg előttem, mint bűvös tükörben, 
ama két szép női alak, mely napok óta kopog-
tál be a lakokba, kér, biztat s s lelkesedés 
ihletétől megaranyozott szóval kiássa a halott-
o k hitt honszeretetet sírjából, kihámozza az 
élei nehéz gondjainak keserű külhéjából a za-
matos magvat, az édes, a sanyargatott, az el-
tiport, de mindvégig magasztos baza iránti Ián 
goló szereletet . 

Üdvözöllek henueteket szeretett társak, 
járjatok szerencsével, sikerrel, gyújtsatok, he-
vítselek, legyen áldás lépteiteken, lakadjon üdv 
és öröm szavaitokból. 

S ti többiek, kikhez bekopogtat a hon 
szeretet e két lánglelkü követe, nyissatok ajtót 
előttük, hallgassátok figyelmesen,  m.i mondanak 
ők ; uem, ob ne bigyjétek, bogy ez az egész 
dolog szalmatüz, állandó nyomot fog  az hagyni 

magyar iparon, s helyi jóléten, a csík i viszo-
nyokon . . , Mert ők nem állnak mrg anynyi-
ban. Előbb felgyújtják  a lelkesedés tűzét, aztán 
majd elrendezik, mi készüljön a tűz melleit! 
N'lü'i fontos,  hasznos országra szóló dolgok 
lésznek e szövetkezet áldásos termékei. 

D« előbb csak nyújtsatok kezet nekik 
Hidat akainnk épileni, mely átvisz sRubikouon, 
oda, ahol a jóiéi a szinvonal, a müveit orszá-
gok knllurája virul, ama müveit országoké, 
melyek eddig elvitték lermészetadla kincseiuket, 
hogy rideg földjükön  a haszon gőzétől hajtva 
feldolgozzák  s nekünk, akik adtuk, drága pén-
zen visszaárulják. 

S én nem I» betek róla, mjkor elém tárul 
ez a kép, önkéntelen Oynlalnk költeménye jut 
eszembe: 

Kiindul az Igazság. 
Vele megy a Hamisság . . . 

Tudjátok-e ugye, hogy ez utóbbi megette 
amannak útravalóját s aztán kifosztva,  meg-
csonkítva ott hagyta az utlélen koldulni, bogy 
ében ne haljon, drágán adotl az övéből. 

Édes houleányok, deli houfiak  1 Ne hagy-
játok tn gatokst igy kifosztani,  megcsonkítani. 

Tauultátok-e a törléseimet ? Igen, ugy e! 
Nézzelek el egy kicsit a délnyudati Európa 
szélére olt v»u egy ország, melynek lakói azé-
gyellék a munkát. Pedig volt idő, mikor azt 
mondották, bogy birodalmában nem megy le 

nap ! 
Hol van ma ennek a földnek  dicsősége! 
A század kaleidoscopja egyet fordnlt  I 

Harci dicsőség, politikai jelentőség ! Jó, jó. Hi9Z 
ezis valami. De ellöl a kicsiny emberek még 
felköthetik  magukat házuk előtt a körtefára  I 
Munka, öntudatos, áldásos munkai Munka föot 
és munka alaut! Ez a jelszó ma. Hadd farag-
jon, hadd hímezzen, hadd verje a csipkét cseb, 
morva, lót és német. Mi büszkén fogjuk  neki 
azt mondani: „Hagyd el, ennyit én is tudok ! 
Hogyau, bouuan? Ne kérdjétek Aki az első 
ibietet adta enuek a kél asszonynak, tovább is 
fogja  őkel kalauzolni, mini ahogy a lángnyel-
vek alakjában leszállott szentlélek n m hagyta 
el az apostolokat életük végéig. Most csak 
annyi kell, hogy a lelkesü t csatlakozók, miut 
bsjdan amienai Péter szaván felbuzdult  keresz 
tes lovagok egy s/óval ezt kiáltsák: .Az Isten 
is ngy akarja! Az Isten is ugy akarjal" 

Ugy akarja szeretteink, ugy akarja a 
magyarok Istene. Azt akarja, hogy ue szói al-
jatok másra, de más szoiuljon reálok és: 

Süvegelje meg a magyart 
Mind az nláli, mind 11 német, mind a tút. 

Fölébredt bennetek a s/.okás 

nak meg, bogy az érintett ingéságok as 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108, g-a ért-lmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén, becsáron 
alnl is el fognsk  adatni. 

Amenyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árveréa az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára Í9 elrendeltetik. 

Keit Csíkszeredán, 1906. évi májas 19. 
Keresztes Oynla 

kir. Jb. végrehajtó. 

Földmives és tejgaidaaági iakolát végselt 
római katbolikua, 25 éves nőtlen egyén, ki a 
mezógaidaság, telienéaset, állatteuyésitéa, sertéa-
teuyésitéB ós hizlaláa, magtárkeselés minden 
ágában teljesen jártas, 1500 holdas birtokon több 
évig szerzett gyakorlatot; szeptember hó 1-ére 
állást kerea. Szives megkereséseket poaterestaute 
377. sz. alatt kéretoek Csíkszeredára. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága köz-

iiirré teszi, hogy Csíkszentlélek község 
közbirtokossága tulajdonát képező Sulca 
völgyére hajló Borda és Medvéstelek nevü 
erdőrészekben futótűz  által megperzselt 
14371 drb lucfenyő  haszonfa  23229 kor. 
kikiáltási ár mellett Csíkszentlélek község 
házánál 1906. évi julius hó 2-án 
délelőtt 10 órakor megtartandó BZÓ-
és írásbeli árverésen elfog  adatni. A ki-
kiáltási ár 10 százaléka bánatpénz képpen 
leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Az árverés és szerződési feltételek 
községi elöljáróságnál a hivatalos órák 

alatt betekintlietők. 
Csikszentléleken, 1906. május hó 

25-én. 

Aggódtok. 
Iialalma ! ? 

Félre kislclkück. akik mostan is még 
Kételkeibli llllltuk a jövő Il lett ! 

Mi nem lélünk! Gyönge nők mentették 
meg Egert, m«gyar nö védte meg Zsigmond 
királyt, hős nemzetlék a magyar asszony. Csak 
engedjék ki a csatatérre. 8 ez a csatatér most 
már a mienk: a niuoks, az ip»r, a lelkes, ön-
tudatos ipar, etlöl lesz szép, gazdag és messze 
löldön bites : a tulipánkerl. 

ö. B. J. 

271 — 1905. végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt. bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 109. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. tórvéuyszék 
1906. évi 2222. sz. végzése következtében Dr 
Eröss Vilmos ügyvéd Által képviselt Liszovszks 
Adél csikmsdétalvi lakos javára Tbomka Alajos 
és neje odavaló ellen 300 kor. s jár. erejéig 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 797 
kor. 20 fillérre  becsült következő ingóságok 
m.: bázi bototok stb. nyilvános árverésen el 
sdatnak 

Mely áiverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1906. évi V. 289. Bzámu végzése- foly 
tán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 1905. évi 
december bó 15 ik napjától járó 6°/, kamatai 
V /o váltódij és eddig összesen 62 kor. 34 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig végrehajtást szenvedők lakásukon leendő 
eszközlésére 1006 évi jnnius 9. napján 
délelőtti 8 órá ja határidőül kitűzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly meg egyzéssel hivat-

1—2 
Veress  Dénes 

biró. 

Sz. 1 0 1 9 - 9 0 6 . 

Hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a község tulajdonát képező s 
piactéren fekvő,  2 összeirási szám alatt 

levő korcsinaliáz mellékhelyiségeivel együtt 
folyó  évi junius hó 10-én dél-
előtt 9 órakor Csikszentgyörgy köz-
ségházánál egymásután következő 6 évre 
haszonbérbe fog  adatni. 

A korcsmaház kikikiáltáai ára 200 
azaz kettőszáz korona. Italmérési enge-
délyről a község gondoskodik. 

Árverezni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10 B/.ázalékát bánatpénz 
gyanánt letenni. Egyéb feltételek  a kör-
jegyzői irodán megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1906 május 20. 

l'usküs  Lajos 
körjegyző. 

Bálint  Ferencz 
1 - 2 kazs biró. 

M 
indennap friss  zöldség 

= és cseresznye 
kapható a c 

SZULTÁN (ÍERÍELYNÉL 
CslkBzaieda . 

Sz. 1917—906. ki. 

P á l y i M t l h i r d e t m é n y . 

Csikvármegye felcsiki  járásához tar-
tartozó Csikdánfalva  és Csikmaras köz-
ségekből álló, Csikdánfdlva  székhelylyel 
szervezett körjegyzői állásra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Javadalmazás: 

1600 kor. fizetés,  120 k. lakbér, 
60 kor. irodaátalány, 130 k. küldönc-
tartási dij és magánmunkálatokért sza-
bály rendeletileg megállapított dijak. 

Megjegyzem, hogy esen körjegyző-
ségben Csikmadaras székhelylyel segéd-
jegyzői állás is van szervezve. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást eluyerni óhajtják, hogy íolyamodvá-
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nyaikat folyó  év i jun ius h ó 14-ig 
hozzám nyújtsák be. Határidő után ér-
kező pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

A választást Csikdánfalvn  község-
házánál folyó  évi jun ius h ó 21-én 
d. 6. 10 Órakor tartam meg. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csíkszeredán, 1906. május 1 l én. 

C S Í K I L A P O K 22. szám 

3 - 3 
Becze Imre, 

(őszolgsbiró. 

Sz. 1180—1906. ki. 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-
tozó Gyimesfelső-  és Gyimesközéplok 
székhelylyel szervezett körjegyzői állás 
Üresedésbe jővén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Javadalmazás : 
800 kor. fizetés,  160 kor. anya-

könyvvezetői tiszteletdíj, 280 kor. köz-
ségi-, 360 kor. állami pótlék, 80 kor. 
flltési  és 60 k. irodaátalány, természet-
beni lakás és magánmunkálatokért sza-
bályrendeletig megállapított dijak. 

Felhívom  mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, szabályszerűen fel-
szerelt folyamodványaikat  folyó  évi 
jun ius h ó 10 ig hozzám nyújtsák be, 
Hatáiidő után érkező pályázatok figye-
lembe nem vétetnek. 

A választást Gyimesközéplok házá-
nál folyó  évi j un ius h ó 16-án d. e. 
11 Órakor tartom meg. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csikszereilán, 1906. május "11-én. 

3 — 3 
Becze Imre, 
főszolgabíró. 

H é l r u leuáuitott i r a t 
i í l t l átkelreiés t é i e lL 
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Mélyei les iül i tol l irak 
Ízlel áthelyeiés végett 

g ^ C z l r l á t h e l y e z é s ! " M 

X r i e i c l 3 . t a n n . S L 3 A . S á n d o r 
rőfös  és divatára üzlete az Olcsósághoz, Csíkszereda. 
Van szerencséin a n. é. közönség szives tudomására linzni, hogy üzletemet 

a Sznltán (éle házból, a Köbid mellől, özv. Koncsag Györgyné házába 
helyeztem át a volt 9imoo Jenő cég tőszomszédságába. a hol a butor-
raktár volt. 

Egyben sikerült egy nagy tömeg-árut olciőn vennem, melyet ez alka-
lomra meglepő árakban árusitok. 

S-íives látogatásért esd 

- . Leiehtman Sándor. 

Üzlet áthelyezés. Tessék síeméljesen mesiyoiódni. hoar olcsón csakis nálam 
lehel Tásárolni. a Koncsaa-fele  háíhan. 

4 * 

s-s-

Üzlet áthelyezés. 

LCSO BÚTOR. 
Egy btttorgyárnak csődtömegét mélyen a becsáron 

alul megvettem, mi által azon kellemes helyzetben vagyok, 

modern stilii háló- és ebédlő-szobákat, 
valamint szalongarni tur&kat , d i v á n o k a t és minden-
nemű b ú t o r o k a t vevőimnek rendkívül olcsó árban to-
vábbíthatni, melyeknek megtekintésére raktáraim bármikor 
rendelkezésre állanak. 6-8 

Tisztelettel Fogolyán Endre 
SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

ői ruhaszövetek, delain, batiszt, 
kretonok, jó minőségű magyar 
gyártmányú vásznak, női disz-ka-
lapok, nap- és esernyők, dus válasz-
tékban szerezhetők be a legjulányosabb 

árban 

OTBXDSÁNY M Á R T O N 
m UjOiaD taiezett női- és férfl-divatiizletében 

C a l k a z e r r d a , H n t t e r - s z á l l n d á v a l « z e n b e n . 

A nagyérdemű helyi és vidéki vevő közönség szives látogatását kéri 

alázatos tisztelettel 

5-r> Nuridsány Márton. 
Sgy jó családból való flu  tanulónak felvétetik. 

Értesítés 1 
Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke n. é. közön-

ségének szives tudomására hozni, hogy a 

T VIGADÓ VENDÉGLŐT 
SZÁLLODÁT 

junius 4-én azaz Pünkösd másodnapján 
nagy ünnepély keretében megnyitom. 

Fősúlyt fektetek  a szolid és pontos kiszolgálásra, tiszta 
borok állandó tartására, valamint a legkényesebb igényeknek 
megfelelő  konyhára. 

Nem fogok  semmi költségtől, fáradságtól  visszariadni, hogy 
vendégeimnek minden tekintetben kényelmét és szórakozását 
lehetővé tegyem. 

Kiváló tisztelettel 
L A C Z I N A K Á R O L Y . 

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
szeszfogyasztó  közönsége becses tudomására van szerencsém 
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett 

= C S I K Z S Ö G Ö D I = 

TT 

ZESZGYAR 
üzeme megkezdődött is az igen tisztelt szeszvásárló köz&nség 
rendelkezésére állván, nagybecsű rsndeléseit készséggel eszköilöm. 

Uelyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája 

= ZIMMERMANN ADOLF. = 
19—02 

K Á M O J Í J A K 4 B F A L T I 

„ S z e n t U l á s z l ó f o x r á - s " 

C 3 I O C B 9 T É B E Í T . 

• V Égvényes , fö ldes ,  vasas , s z é n s a v a s g y ó g y viz. " f e t 

Tartalma: m liter T i s b e i aî o m i g o s m lor. kémiai intései és Tigykisérleti i l lőméi elemzése s i e r i i t : 
Kénsavas káliumból 0*0283 grammot 
t'lilor káliumból 0 0239 „ 
t'lilor nátriumból 0-Q114 „ 
Kelleti s/.énsavus nátriumból 2'1760 n 
Kelleti szénsavas inészhtjl 1Ü517 „ 
Kelteti széusavas vasélecsbül O-O-KHj „ 
Timföldből  0001% ,. 
Kovasavból 00790 „ 
.lódból nyomokat. 
Szilárd alkotó részek összege 41 M'/."> gramin 9-20 
Szabad széusav tartalma 1-783J 
Fajsúlya 15« C-uál l'OOá 

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás" 
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes  sók-
ban való gazdagságánál fogva  kiváló jó balásu a légzó, emésztő és bugyelvá-
laHzló utak és szervek, mindennemű huruios bántalmai ellen. 

Vas és jódtsrtalma miatt kiváló előnnyel használható bármiiéle eredetű 
vérszegénység ellen és alkoli, valamint fellődési  gyengeségeknél. 

Qazdag Bzénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szerve-
zet által való feldolgoztatását  biztositja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás"  vize 
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felelte  ajánlatos. 

Kapható a „Szent László forrás"  vize kezelÖBégénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kiszonujfalu;  vasúti állomás: Csiktusnád is Kizdlvásárhely. 

K i t B n O m l n O s é g ü é s l e g i B a j g a n n b b s z i l á r d s á g ú P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l o l c s ó á r o n a 

Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban. Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nyomatott Szvoboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 190«. 
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