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CSÍKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Megjelenik a lap

FELELÓS SZEItKESZTÖ :

Nyílttéri csikkek

Elöflsetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
minden txerdán
bözöltctuck.
D r . F E J É R ÉS
A N TARSADALMI
T A L soroukiut 40 fill.-ért
POLITIKAI.
KÖZGAZDASAGI
HETILAP.
Ismeretlen czégek hirdetési dija előre üzetuadő.
közlemény,
Kéziratok ncin ndutuak vissza.
Egyes lap ára 20 fillér.
ügyvéd.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak.

SZVOBODA JÓ2BEF könyvkereskedése,

hová a lap szellemi részét illető minden
valamint hirdetések és előfizetési dijak is kOldcndős.

helye, ha egyáltalában volt, nyomorú- dráma törvényei jutnak eszünke. Rá- Kursay Lajos Hneveldei igazgató, 'Ranc^János esplébános, UÖrÖg Joákhim plébános sztszéki
ságos, szegényes, nyolc éven keresztül kóczy elbukott, mert az ó, az emberi peres
ülnök,*' Ineze Domokos plébános, Hosszú Ferenc
jellem
határáu
túllévő
eszményíségével
mindég
ruháiban
aludt
az
1709-iki
szifőesperes és Küllő János.
Vármegyénk derék főispánja folyó
gorú télen pedig akárhányszor a fa- nem e föld gyermekei közé való volt.
A esik vármegyeiek érdeklődését leginkább a
év november 18-án megtartott Rákóczi gyott
földön. A táborban ő és a köz- Ha Péter cár vasérdességü jellemével, a gimnázium áthelyezési ügye kötötte le, mely
ünnepélyt az alábi szép, tartalmas be- katona egyforma kényelmet élvezett. izgalmallati lelkületével születik talán iigyuél igen beható vita fejlődött ki, a hol Fejér
széddel nyitotta meg:
Zemplén és Abauj vármegyék k:-*1 győzedelmeskedni tud, de volnu-e ek- Sándor Csikmegye'agilis és tetterflsjaüspánja védte
előadói javaslattal szemben a csikmegyei kulMint hivatásos történet Írónak a gyűlésein ő a' legfőbb szószólója a sze- kor Rákóczink ? !
turális erdeket. Az előadói javaslat a gimnázium
történelmi eseményekét a hideg ész génységnek, s mikor adókivetés van
S a lángoló haza és szabadságsze- áthelyezésére vonatkozólag u felajánlott 230.000
bocoló késével, az itéló biró szemtelen kérdésben, rá tudja vonni a nemessé- retet, az elvhüség és áldozatkészség korona állomsegélynek elégtelensége miatt az ügy*
ségivel kellene vizsgálnom, ugy, hogy get : vállalja a jobbágyság terheinek eszményeinek ily megtestesülése mel- nek évekig tartó elodázását óhajtaná, mit híven
a szívnek a történelmi események el- egy részét magára.
lett, a keservnek mily tömege jutott bizonyít az az indokolatlan álláspontja mi a státus
igazgató tanácsánuk évi jeleidétébeu foglalt a csikbírálásánál szava se legyen. De valaHatalmát megosztja a nemzetével. osztályrészül elhagyni a mindenekfelett
gimnáziumra vonatkozó előadói javaslatban
hányszór a Rákóczi korhoz érek, an- Korlátlan hatalommal ruházzák fel, s ö szeretett hazát — örökre; s mikor do- somlyói
fdtiinőleg helyet loglal. Kzzel szemben Fejér Sánnak ezer költői buja, erkölcsi fensége a szenátust létesiti, hogy a nemzet is bogó szívvel fiát, Györgyöt keblére dor rövid vonásaiban a következőleg nyilatkozott:
megigéz; a hideg ész boncoló kése kormányozhassa önön magát, mert nincs ölelhette, — végre-valahára — fiának
Az évi jelentésben foglalt határozati javaskihull a kezemből, az itéló bíró szem- más akarata, mint a nemzet akarata, szívveréséből kiolvasni, hogy az utód lat azon beteg embert juttatja cszüukbe, ki a saját
telenségét felváltja a nemzeti lelkese- nincs más hecsülete, mint a nemzet már nem Rákóczi, nem nz igaz, ku- egészségének helyreállítására nemcsak nem hozza
a tőle kilelhető minden áldozatot, haneiu még
dés — jogába klép a sziv, a magyar, becsülete.
ruc magyar, ennél nagyobb gyötrelmet meg
V/. idegentől jovö segélyt is magától indokolatlanul
a kuruc sziv. Talán egyéni elfogultkeservesebb
lelket,
sorvasztóbb
megA legnagyobb és legdicsóbb férfi- kinoztatást még ellenségei sem eszel- -•ltolja.
ság is közbejátszik, hiszen a Rákóczi
A kértlés a csiksoiulyói gimnázium elhelyejellem,
a szabadságnuk legönzetlenebb hettek volna ki!
korában a Kállay család mindössze is
zése körül már-már tartliatlun koros állapot sanáharcosa,
a
legalkotmányosabb
fejedelem
két tagból, két fivérből állott; mind a
mely végeredményében kizárólag a lenntartó
Porladó csoutjai most már itt nyug- lása,
státusra hárul s azt a fenntartó csak két módon
ketten ősapáim. Kállay János tekinte- — s mégis a legtragikaibb hős !
szanak
a
hazai
földben.
A
lelke
rég
eszközölhetné és pedig vagy a jelenlegi gimnázium
Rosszul mondtam az elébb, hogy
tes, nemzetes és vitézlő Vay László
közöttünk bolyongott. Az ó lelke sírt a
a mai kor igényeinek megfelelő kijavíuram nemes ezredében volt főstrázsa- Rákóczi nem nyerhetett sem.nit, csak havas kárpátoknak molius bércei között épületének
tása. átalakítása, vag)* teljesen uj épület emelése
mester, Kállay Ferencz pedig tekénte- mindent veszthetett. Mert nyert renge- az alföld végtelen sikjaiu az enyhe által.
tes nagyságos Palocsay Qyörgy uram teget — egy egész nemzet még halála szellő az ó nevét susogta. Az ő szelA régi épületnek kijavítása és átalakítása
nemes karabélyos reguláris ezredében után évszázadokkal is tüneményszerű, leme töltse el a magyarság szivét mind- által csak a minden izében megromlott szervezetnek — aránytalanul nagy költséggel — rövid
a világtörténelemben páratlanul álló
viecolonnellus.*)
szeretetét, hogy ;;e mondjam imádatát, örökké* S ha a megpróbáltatások ideje idejii beteges életet biztosítanak. Az önerőnkön
Jogába lép a sziv, a magyar, a mely évszázadok multán is azzal a jon, bizalommal rebegjük a Magyarok való uj épület emelés és felszerelés által pedig
kuruc sziv, mert ezen szabadságharc lánggal ég, mint mikor még fennen lo- Istenéhez nagy Rákóczi Ferencz imád- saját erőinket feszitenők meg s a ínég egészséges
szerveinket teuuök betegesekké.
egy nagy hősköltemény, melynek igazi, bogott a Boldogasszony anyánk képét ságát :
Nem marad tehát más hátra, mint a gimnánagy nemzeti epikus hőse — az egész és .pro libertate' felíratott, büszkén
„Megvalljuk Uram atyán kn&k zium áthelyezésével kapcsolatban felkínált segélyek
magyar nép, s mely hősköltemény min- viselő harci zászló !
hamisságát, ismerjük mindennapi vét elfogadása, igénybe vétele, még pedig oly módon,
den énekében a refrain, a végszó :
azokat biztosan megnyerhessük és célszerűen
Mennyire szeretjük, mennyire sze- keinket, kikkel tégedet, édes atyán- hogy
„Recrudescunt diuturna inclytae-rették ! Mily érzelem árad ki az Esz- kat megbántván, méltán os'oiodat ta-felhasználhassuk.
A íelkinált segélyeket pedig biztosan csak
genlis vulnera megujulnak a dicső- tergom megvételéről szóló kuruc dalban I pasztaljuk.
akkor nyerhetünk meg, ha a segélyezendő státus
séges magyar nemzetnek régi sebei!"
Megérdemlettük l'ram, hogy pmilegalább azok felhasználására nézve kikötött felté„Friss, kerek dombon áll a tegnapi nap olta,
De egy nagy tragédia is — s e
nemzetünknek dicsősége idegenekretelek teljesilése szempontjából időhöz kötött s
Nemcsak az sátor, a domb is csak azolta !
tragédiának, még a legszorosabb antik
szálljon és a mi fiaink idegen nem-loyalis eszközökkel kikényszeríthető kötelezettséJó kuruc vitézek csnk tegnap dombolták.
értelmében is, igazi drámai hőse —II.
zeteknek igája alá vétessenek; mél- get vállal.
A löldjét kezekben BUvcggel hordották.
Ks e*'.t a kérdés eredményes megoldása iránti
Kákóczi Ferencz, dicső fejedelmünk.
„Urunknak sátora magas hegyen legyen.
tók vagyunk, hogy eltöröltetett, ma-törekvésünk feltüntetése indokából is. még a gyűlés
Szép tábora lölött végig tekiuthessen
Nem vonok le ezáltal a véres harcgunkkal együtt vesszen el a mi nem- folyamán kell megtennünk, mert külöoben a felkí„Aranyos zászlója lobogjon magasra !
mező, az emésztő politikai tevékenyzetünknek neve, mert te tőled, Iste-nált segélyek ha nem is örök időkre, de mindenMessziről mindenki mindjárt megláthassa"
ség többi hőseinek; hősök voltak ók
nünktől, királyunktól és urunktól el- esetreigen hosszú időre terjedő elejtését idézSQveggcl hordották, a dombot ugy rakták,
nők elő, mely kijelentésemet elsősorban indokolni
mind, hős a nemzetnek minden igaz
távoztunk. Mindazonáltal tekintsd meg
Rákóczi patyolat sátorát rávonták.
kívánom, a v«Uás- és közoktatásügyi miniszter nrmagyar da, de a tragikum csak Rákóa nyomorúságok tengerében siráukozó nak
a tankerületi főigazgatóhoz intézett megbizó
Kürt az ó nevét rivalta, s a pász- népedet, mivel hogy elménket szaba- rendeletének
czit avathatja fel igazi drámai hérosszá,
a következő részével Kgyben felkébár benne az egész magyar nemzetet. torsip, mikor meghasadt, a* ő nagy szen- dulásunknak igyekezetére méltóztat- rem Nagyságodat arra figyelmeztesse nyomatékoMert az ö élete — a magyar nemzet- vedéseiről zokogta a dalt. S midőn tad megmozdítani cselekedeteinket san az érdekelteket, hogy a meuuyiben a szerződés az általam jelzett módon megköthető nem
nek évszázados, de eszményi tragiku- örökké bucsut mondott hazajának, a igazgassad, karjainkat erősítsed, hogy
mély gyász, a szörnyű fájdalom köl- kegyes akaratodat teljes erővel kö- volna, kénytelen lennék a szóban forgó intését átmát is képviseli.
helyezésének ügyét végleg elejteni."
Rákóczit, mikor kétszázötven em- tővé szentelte az egész nemzetet, mely vethessük. — Adj Uram, azoknak,
másodsorban indokolni vagyok
berrel egy oly kétes kimenetelű har- saját érzelmeit a hazájától való feje- kiket vezérénkké akartál tenni, ren- bátor Kijelentésemet
azon általam behatóan ismert künklménynyel
cot kezdett, s később is, egész műkö- delem ajkaira adta:
delésekben bölcsességet az ellenkező is, hogy Csikvármegye a magántulajdonát képező
désében nem vezette, nem vezetlnlte
dolgokban erősséget, a szerencsés ál-alapoknak a tervbevett nagyobb mérv Ü nevelési,
Szeret Magyarország.
u agyravágy ás, önző érdek, csak a leglapotokban tartókodást, táborunkat aipari és kereskedelmi célokra leendő lefoglalása,
Óhajt Krdélyország
esetén, nem leeud azon helyzetben, hogy
tisztább, legmelegebb lánggal égő honmi ellenségeinknek leselkedésektől ol-lekötése
S holtig szán,
most megajánlott, de el nem fogadott 150.000
Holtig bán,
szeretet tüze, a legmagasztosabb esztalmazzad, kergesd el strázsálóinknakakorona
segélyét egyhamar ismét megadhassa, illetve
Még a gyermekök is,
ményiség, mely fenséges érzések adják
álmukat... legyen a te angyalod őr-felaj áldhassa.
Tudom
visszakíván
!
meg az alapszint egyéniségének élethű
zőnk ... Egyszóval engidd meg, édes
Mindezekre való tekintettel s főként a £ év
Mikor rég elmenteni
megfestésénél. Ó mindent veszthetett,
Urunk és kegyelmes Atyánk, hogy október 17-én a kiküldöttek által felvett jegyzőYisszasohajtatok,
nem nyerhetett semmit, ö, kinek 1.200,000
visszafogadván kebeledre népedet, a köuyvi megállapodás, valemiut a vallás- és közMikor rég meghaltam.
minisztérium, Csikvármegye és Csíkbold földje volt, mely rengeteg vagyont
Akkor ls sirattok,
te parancsolatidnak utain el ne téved- oktatásügyi
város, mint segítő faktorok ez ügybeni
Haló poromból Is,
a legnagyobb lelkesedéssel áldozta a
jünk, hanem a te igazságodat meg-szereda
határozott állásfoglalásának Hgyelembe vételéveL
Feltámasztanátok,
haza oltárára, kinek helye volt a római
őrizvén, csendességben és békesség- — feltétlenül szükségesnek jelentkezik, hogy az
Összeszednétek még
szent birodalom hercegei között, s ki
ben ami utaink igazgattassanak.
erdélyrészi r. kath. státus is határozott állást fogPorhanyó csontlmat! . . .
laljon ée még e gyűlés folyamán legalább annyit
nek — mi nem a legutolsó a nagy tumondjon ki határozatul, hogy :
És sokan, kik teliették, követték
lajdonságok lélektani jelemzésénél —
„Az erdélyi róm. kath. státus az állam ée
neje és gyermekei az ellenség kezei ót, mert mint hűséges íródeákja, Mikes •E erdélyi róm. kath. Btátusgyülés.
Csikvármegye által felajánlott és. összesen S80.000
ben voltam, s kia lengyelországi koro- Kelemen mondja: „nagyon szerették a
koronát kitevő segélyeket elfogadja s azok kiutanát visszautasította, mint később a ke- fejedelmet."
Folyó hó 15. és lli-án zajlott le Kolozsvá- lása és rendelkezésre adása esetében kötelezi magyelmet is! Hiszen saját szavai.
ron
a
státusgyillés,
melyen
ugy
a
vüágiak,
mint
az
Hogy életének drámai lefolyása
gát arra, hogy az általa elkészített és az illetékes
még meglepőbb legyen, a hosszú bar egyházi férfiak igen tekintélyes szúmmal vettek faktorok által jóváhagyott tervek alapján a gimmNem kívánok birodalmat, nem
részt Vinden a gyűlés elé hozott tárgynál élénk náziumot és internátust felépítteti, felszereli, még
kincset tőletek, 8 nem egyebet azcok alatt nem hiányzott a kísértés, a eszmecsere fejlődött ki s igen ügyes világításban pedig ugy, hogy az építkezéseket legkésőbb az
igaz magyarhoz illő bátor szívnél,csábítás sem. De előtte csak a magyar tűnt fel mimlen ügy a sznklertiak és érdeklődők 1907. év május hóuapban megkezdi. S egyben
hogy azt magammal összecsatolván, alkotmány, a szabad Magyarország le- vélemény kilejezése által. A gyűlésen gróf Béldi jelen határozat rendén azonnali kérés, illetve megbegett, s kardját nem bocsátotta addig Ákos világi és gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök keresés intézését mondja ki a vallás- éq közoktaveletek éljek éa haljak.'
elnököltek.
tásügyi miniszter és Csikvármegye közönségéhes
És mindenütt ott is volt, hol népe, a hüvelybe, mig az árulás ki nem csaVármegyénkből a következő tagok vettek a végből, hogy a segélyek felajánlásánál kikötött
varta
a
kezéből.
ó jó, igaz magyar népe, tábori székrészt: Fejér Sándor alispán, l)r. (iyörgypál Do- egyéb feltételek érintetlen hagyásával mentessék
Evvel elértünk e kor bukásához. mokos orezággyiilési képviselő, Ferenczy Károly fel a státus, a seminárium záros határidő kitűzése
•) L. KirolTi-oUCTáltir V. t
S önkénytelenül is a klasszikus görög föesperes, Karácsony ílárton képezdei igazgató, melletti felépítésére vonatkozó kötelezettségnek

Ünnepi beszéd.

ma.1 a z A m A b o z

tél Í v moUélstot v a n

csatolva,

C S I K I

November 21.

szerződ ésszerű elvállalása alul, — határozottan ki- liptóvármegyei Likava várba küldötte, de az
jelentve azt, hogy a státua ia minden e célra ren- őrséget nem fogadta be. Alig hunyta le szedelkezésre álló jövedelmei és vagyona felhaszná- mét, 1670. december 8-án, német őrség szállása mellett azon lesz. hogy a finöveldét ia lehe- lotta meg Árvát. Fia Imre mindjárt apja hatőleg a gimnízinm és internátnssal egyidejűleg, de
mindenesetre — már a nevelés és tanügyi hátrá- lála után, tehát 13 éveB korában Erdélybe
nyok elkerülése szempontjából ia — nemsokára menekült 1671-ben konfiskálták egész apai
azok után felépítse.
vagyonát, elvesztette Késmárkot, négy MurányMélyen tisztelt stitusgyilléa, annyit legalább hoz tartozó falut, a hegyaljai szőlőket, Euyiczmindenesetre szükségesnek tartok már mos határo- két, az árvái birtokot, Likavát, Rózsahegyet,
zatilag kimondani, elkerülendő a kérdésnek hosszú Lietavát, Zsolnát, Rimaszomat és GyöngyŐB
időre terjedő napirendről való levételét és a felajánlott tekintélyes segélyösszegeknek esetleg vég- részjövedelmét s csnpán az anyai örökség maradt meg, mely Erdélyben volt s a vajdahuleges elvesztését.
Az általam javaaolt határozat kimondása és nyadi, marosilyei, krakkói, csucsi jószágból,
annak az illetékes laktorok által leendő elfogadása Husztbél, Szilágycaehból és Küküllővár egy
esetén a atatus, a mai kor igényeinek ugyan tel- részéből állott.
jesen megfelelő, azonban a tudomány komolysága
Thököly Imre tehát Erdélybe kerlllt, hogy
által nem igényelt fényűzések mellőzésével felépítendő gimnázium és internátus hatalmas épületeiben innen küzdje fel magát a magyarországi és
oly vagyoni előnyöket nyer, melyeknek veszélyez- erdélyi fejedelemségre. Mintegy a végzet vitte
tetését még akkor ia elodázhatatlan kötelessége utjain, dédapja Bocskay, nagyapja Bothlen
elkerttlni, ha a felajánlott 230.000 korona ősszeg,
gel a gimnázium épülete nem volna teljesen fel- Gábor és I. Rákóczy György hive, nagyanyja
építhető, mert nem szabad Hgyeimen kívül hagyni, Bethlen Gábor unokahuga, ö neki is Bzolgálnia
hogy a régi gimnázium épületének és telkének rendel- kell családja hagyományai szerint
tetése aluli felszabadulásával a atatus tekintélyes
Thököly nem jött magára Erdélybe, nemösszeggel értékesíthető és az esetleges hiány fede- sokára csapatostól húzódtak ide a bujdosók,
zetére szolgáló vagyonhoz j n t "
kiket a német önkény hontalanná lett. Amióta
E beszéd és javaslat alapján elérhető lett az, Habsburgok kerültek Magyarország dicső trónhogy a státus rideg álláspontjából hajlamlónak mutatkozott engedni éa Fejér Sándor javaslatát az jára, azéta a magyarságnak mindig harcolnia
előadói javaslattal egyeztetve annak értelmében kellett önállóságáért. Páratlanul áll a világ,
járni el.
történelemben, hogy egy nemzetnek épen
A somlyói képezde ügyénél Ugrón Gábor azt az uralkodóház legyen a legnagyobb ellensége
javasolja, hogy a tanulók az utolsó évet Iiadnóton
kellene eltöltsík. hogy gazdásznti ismeretekre is Amióta a török befészkelte magát az ország
szert tehessenek. Az igazgatótanács tanulmányozás szivébe, csak az erdélyi fejedelemségnek kö'
alá lógja venni a javaslatot. A tanárok véglegesí- szönhetó, s nem a szentesített törvények eretését illetőleg az előadó javaslat alapján kimon- jének. bogy a Habsburgház az ország megdotta a státusgytilés, hogy egy évi sikeres műkö- maradt részét örökös tartományaiba be nem
dés ntán a véglegesítések eszközöltessenek.

olvasztotta. A vallásfelekezetek üldözése, az
ellenreformatio csak ürügy volt a magyarság
teljes tönkretételére. Bocskay István, Bethlen
Gábor és I. Rákóczy György erdélyi fejedelmek a magyar nemzet fenmaradisát biztosították akkor, midőn elnyomott hitsorsosaik
védelmére keltek. Ámde a fejedelemség a
XVII. század második felében hanyatlani kezdett s a hanyatlás jelei látszottak a török birodalmon is. Az udvar, mely mindig a gyöngeségek kihasználásával, az elégedetlenség
felszitásával tartotta fel magát, megérezte ezt
s azért a vasvári békével nyíltan elárulta,
bogy Magyarország felszabadításával nem sokat törődik. Az emiatt támadt elégedetlenséget
még növelte az, hogy a katonaság éveken át
nem kapott zsoldot s ezért még a töröknél is
rettentőbben pusztította az ország egyes vidékeit Igy szövetkeztek Wesselényi nádorral a
haza legjobbjai, Lippay György esztergomi érsek, Nádasdy Ferenc, Zrínyi Péter, hogy a
hazát a gyűlölt német igától megmentsék. De
Lippay éB Wesselényi halála után az összeesküvők tervét felfedezték s Zrínyi, Frangepán
és Nádasdy vérpadon vérzettek el 1671. április 30-án.
Ez az összeesküvés alkalmas volt, bogy
a magyarság elleni irtó háború kezdetét vegye:
kivégzés, börtön, száműzetés egymást éri, a
nádor helyett kormányzót te9znek, országgyűlést nem tartanak, az adót önkényüleg vetik
ki B kíméletlenül hajtják be, a protestánsok
papjait, tanítóit elűzetik.
A német önkény leginkább a felvidéken
dühöngött, ahonnan tömegesen vándoroltak
Erdélybe Apafi Mihály erdélyi fejedelemhez.
Lassankint szervezkedtek s mát 1672-ben megkezdették a támadást. A háború, melyben Apafi
és a francia király is segítették, változó szerencsével folyt Teleki Mihály ée Wesselényi
Pál vezérlete alatt. Thököly is ott harcolt R
miután a gazdag bányavárosokat elfoglalta,
1680-ban ö lett a fővezér 23 éves korában.
Hadai elfoglalták a felvidéket, sőt még Morvába és Sziléziába ls beszáguldoztak. Thököly
sikerei gondolkozóba ejtették az udvart. A tanácsosok a magyarokkal való kiegyezést ajánlották s bár az 1681-beo tartott Boproni országgyűlésen visszaállították a felfüggesztett alkotmányt, az udvar a vallási Bérelmek orvoslásáról hallani sem akart. Igy a béke sem jöhetett létre.
Thököly 1682. jnnius 15-én vette nőül
Zrínyi Ilonát, Magyarország leggazdagabb és
legszebb asszonyát, aki 14 évvel volt idŐBebb,
mint ő. Zrínyi Ilona, Zrínyi Péter és Frangepán Anna leánya, 1643-ban született Őse Zrínyi
Miklós, a szigetvári hős, nagybátyja Miklós a
költő és hadvezér, apja tábornok és horvát
bán. A család annyira gazdag, heg)' még a
XVI. században 31 vára volt Horvát- és Szlavonorazágban. Csodálnunk kell e nőt, kit a Gondviselés a legkeményebb próbára tett: megérte
apjának és nagybátyjának erőszakos halálát,

ThökölyIue,ZiByi Dona és IL Rákóczy Ferenc.
Irta és a vármegye november 18-án tartott (Inuepélyén lelolvaata Dr. Balló latrán.

Mélyen tisztelt Ünneplő közönség!
Sokat hányatott, sokat szenvedett honfitársaink tértek vissza s mentek pihenő helytlkre.
De ntjok nem volt közönséges. Orsovától. Kassáig és Késmárkig a nép ezrei hallottak térdre
koporsóik mellett, felgyúltak a mohós várornladékok, fénykévéikkel köszöntve régi uraikat
és Budapesten, Kassán, Késmárkon a kormány,
országgyűlés éa vármegyék kisérték a számkivetésben elhalt nagyok tetemeit. Magyarország oly pompát fejtett ki e temetésen, minőt
még e nemzedék nem látott s aligha lát a
késő utókor is. Kitűnt, hogy olykor-olykor csak
a nemzet vezetőit lehet megvesztegetni, de
maga a nemzet s különösen a nép sohasem
feledkezik meg arról, mivel tartozik hazájának,
mivel azoknak, kik ez édes hazáért áldozták
fel életüket. Hiába hozták a Thökölyt és Rákóczyt megbélyegző törvényt, a nemzet szivében sohasem tudták megbélyegezni. Két századon át mindig Törökország telé tekintett,
sóhajtozott a magyar s ha véBZ borult, onnan
merített lelkesedést, kitartást. Az idegen földben porladozó száműzöttek tanították meg,
hogy a hazáért mindent fel kell áldozni, ha
szükség, 48—49. meg is mutatta, hogy a kurucok nem haltak ki, még élnek s élni fogna';
mindaddig, mig csak magyar lesz e hazában.
Mélyen tisztelt ünneplő közönség I A hazaszeretet száműzött martirjai közül időrendben
első Thököly Imre. A Thököly család vagyonának megalapítója Thököly Sebestyén, aki
jövedelmező kereskedést folytat s 1583-ban
megszerzi a késmárki uradalmat s később
Bocskai István tevékeny embere. Fia István,
aki külföldi iskolákat járt, Thurzó György
leányát, Katalint vette el s Bethlen Gábor,
majd I. Rákóczy György hive. Thököly Istvánnak és Thnrzó Katalinnak István nevű fia
Gyulafl Márlát, Bethlen István nnokáját vette
feleségül s igy a család rövid idő alatt Magyarország és Erdély legelőkelőbb családaival
Jutott rokonságba. Ugyanez a Thököly István
1654-ben a grófi rangot is megszerezte s Rákóczy Ferenc ntán a felvidék leggazdagubb
főura lett Thököly Imre fia Thököly Istvánnak és Gyulafl Máriának 1657. szeptember hó
25-én született. Gyermekkorát a szülői háznál
töltötte. 1668. januártól 1670. októberig az
epeijesi kollégium növendéke volt, de ekkor
apja kivette az iskolából, mert biztonságáról
akart gondoskodni. Thököly István ogyanis
részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben.
E miatt, meg azért is, mivel nagy vagyoni'ra
régóta fájt a német foga, 1670. őszén felssólitották, hogy Árva várába, ahol épen tartózkodott őrséget fogadjon be. Thököly gyanította soreát, fiát Eperjesről haza hozatta s a
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családjának pusztnlását, szerető gyermekeitől tácson át jött hadaival s Kozmáson szállott
való elválását és végül szeretett hazájától való meg a plébánián október 14-én. Itt tábororott
elszakadását. Dus fejedelmi vagyona volt B 5 napig. Hadai azalatt beszáguldozták Lázárnélkülözésben halt el, szerető gyermekei vol- falvát, Kozmást Tusnádot, Szentsimont, Szenttak B el kellett szakadniok tőlük s testvérei ? mártont ; a községeket felgyújtották, a temEgyiket kolostorba csukják, a másik 20 évig plomokat, házakat kirabolták és sok embert
senyved börtönében s őrül meg. Csodáljuk és megsebesítettek.
Az erdélyi hadjáratnak annyi eredménye
bámuljuk e nőt
Zrínyi Ilona apjától és anyjától örökölte volt, hogy Thököly kiválthatta feleségét Heisalörhetlen hazaszeretet. Apja Igazi nyakas lerért. Zrínyi Ilona még 1685-ben azt irta Thömagyar, anyja fenkölt Bzellemü, tevékeny B kölynek: .Az én Istenem én nekem ne adja
nagy szerepet játszott a Wesselényi-féle ösaze- azt érnem, hogy én az én édes uram nélkül
eskűvéB előkészítésében. E politika hozta létre akárminemü bátorságos várban vag)' helyben
I. Rákóczy Ferenccel való házasságát is, mely megmaradásomat lelhetném. Én azt nem kí1666. március elején történt Zborón. Az uj pár vánom ; hanem vagy élet vagy halál; semmiboldogan, fejedelmi fényűzésben élt birtokain, nemű félelem. Bem nyomorúság engemet ke
többnyire Sárospatakon. Az udvarhoz tartozott gyelmedtől el nem rekeszt. Csak épen kegyel27 főember Bzolga, 22 étekfogó, 15 bejáré, 7 med el ne hagyjon, én ha gyalog ia, kész vapohárnok, 8 asztalnok, 2 ajtónálló, 6 csatlós. gyok elmenni, valahun hallom kegyelmedet
4 trombitás, 12 lovász, 50 szolga, 237 dra- lenni. Vajki nagy dolog volt minden időben az
bant. 152 kék gyalog, 154 huszár és 30 pus- igaz szeretet. És igy édes szivem uram, ha
kás, ösBzesen 726 személy. Ily nagy udvar jól leszen dolgunk, együtt vigadjunk; ha petartása mai érték szerint évi egy millió koro- diglen akkor minemű ellenkező dolgunk leszen,
nába került, de hát a Rákéczy-vagyont három- egymást vigasztaljuk és együtt legyünk ; mint
ezer kétszáz millió koronára becsülik, nem Isten akarja, együtt viseljük a keresztet* Volte
valaha asszony, ki férje iránti szerelmének és
számítva az ékBzereket Ebből pedig telt.
A családi boldogságot megzavarta Zrínyi keresztényi megnyugvásának szebben adott
Péter és Frangepán Ferenc halála, kiket hóhér kifejezést ? I
végzett ki. Ilona apját és nagybátyját vesztette
Zrínyi Ilona 1692-ben ért férjéhez, hogy
el egyszerre, de még ez sem volt elég. Nő- vele együtt viselje a keresztet. Hét év óta
vérét Bécsbe vitték, János öcscsét pedig a szakadtak el egymástól s ez idő a daliás kukatonasághoz adták, honnan azonban lG83-ban ruc fejedelmet annyira megtörte, hogy a szealaptalan gyanúra börtönbe vetették B ott tar- rető feleség szemei is alig ismerték meg. Két
tották 20 esztendeig. A szerenesétlen kínjaiban évig laktak Passarovicou boldogan, de a megmegőrült s ugy rothadt el. Ig}- kellelt pusztí- élhetéssel küzdve. Munkács feladásakor Zrínyi
tani a magyart. Ilona férjére is ki volt vetve Ilona kincseit egy millió koronára becsülték,
a háló, mert benne volt az összeesküvésben, bár CarafTa tábornok Bokát ellopott. E kincs
de anyjának közbenjárására kegyelmet kapott. árában 800,000 koronát ígértek Bécsben, de
De milyen áron ? Váraiba német őrség szállott sohasem fizették meg Ilonának, hanem a gyera a bűndij egész vagyon, nem kevesebb, mint mekeinek adtak valamit Két év múlva Nándoröt millió korona. A keseril csapásért vigasz fehérvárra költözött a család B Ilona még megtalás volt, hogy 1672-ben megszületett Júlia, maradt ékszeréit is kénytelen volt zálogba
1676-ban pedig Ferenc, de férje fiának szüle- vetni, csakhogy megélhessenek. A zentai csatése után pár hónapra meghalt. Az anuyit tában, hol a török súlyos vereséget Bzenvedett,
szenvedett nő magára maradt. Két évre férje Thököly is részt vett kénytelenségből. A karhalála után megismerkedett Thökölyvel, de a loviczi béke után 1699-ben Konstantinápolyba
házasság az udvar ellenzése miatt csak 1682- költözött, de itt nem volt maradása a bécsi
ben ment végbe.
követ miatt. Két év múlva KÍBázsiába NikoThököly a házasság után tovább foly- mediába kellett menni. Egy évig a tenger parttatta a háborút, elfoglalta Kassát, Füleket, az ján laktak 1702-ben a várostól két órai távolutóbbi helyen a budai basa a szultán nevében ságra eső gyönyörű völgybe költöztek, melyet
átadta a királyi jelvenyeket, de Thököly csak virágok mezeiének neveznek. Az uj nagyvezér
a fejedelmi cimmel élt. 1683-ban Kara Musz bőkezűsége gondoskodott, hogy kényelmes hátafa nagyvezér 300 ezernyi haddal ment Bécs zuk legyen B szükséget ne szenvedjenek.
ostromára, de a szorongatott várost felszabaSzegény Zrínyi Ilona nem sokáig élvezdította a lengyel király, elveszett a párkányi hette a nyugodalmat; tüdővész támadta meg
csata ÍB, felszabadult Esztergom, 1684-hen Vi- 8 a legjobb feleség, legszeretőbb anya 1703.
segrád és Vácz, 1685-ben Érsekújvár, Szolnok februárius 18-án megszűnt élni 60 éves koraés Arad. Amint előre haladtak a császáriak, bán. Holttestét Konstantinápolyban a galatai
ugy szorult ki Thököly, várait, városait egy- jezsuita templomban temették el. Sírkövére
más után foglalta el a német, hivei száma fo- ezt írták: „Itt nyugszik hŐBies munkái után a
gyott. A kis számú kuruc had Várad körül férfi«B lelkű asszony, nemének és századának
vonta meg magát. Caraffa tábornok alattomban dicsősége, méltóságos Zrínyi Ilona, a Zrínyi
a szerdárát ingerelte Thököly ellen, aki pár- és Fraigepán nemzetségek utolsó dísze,
kányi csatában sem vett részt, mert a lengyel Thököly, hajdan Rákóczy fejedelmek mindkirállyal egyezkedett a béke érdekében. A kettejükhöz méltó neje; rangja által kitűnő a
szerdár rendeletére a váradi basa Thökölyt horvátok, erdélyiek, magyarok és székelyek
vasra verette s ugy küldötte Belgrádba.
között, nagy tettei által még híresebb az egész
A török alávaló eljárása felháborította a világon. A sors szeszélyeit erős lélekkel tűrve
kurucokat. Alig maradt néhány, a többi elment. nagy volt a jó, még nagyobb a balszerencséHiába bocsátották szabadon Thökölyt, a hibát ben. Hadi dicBŐBégét keresztényi kegyességgel
nem lehetett jóvá tenni. Thököly várai közül tetézve, erős lelkét visszaadta az urnák." Igaia
még csak Munkács állott, ebbe zárkozott van a sírfeliratnak: Zrínyi Hona a magyar
Zrínyi Ilona gyermekeivel. A várat 1685. vé- nemzetnek örök büszkesége.
gén kezdették ostromolni, de a hőslelkü aszThököly nem sokáig élte tul feleségét;
szony egészen 1688. januáriusig védelmezte, a sok téli táborozás tönkre tette egészségét s
amikor azután fel kellett adnia. Ilona gyerme- 1705. Bzeptember 13-án meghalt; még megkeivel együtt Bécsbe került. A gyermekek érte, hogy a kuruc lobogókat iţjra kitűzték.
gyámja Kolonics bibornok Júliát kolostorba Tetemeit a nikovemiai örmény temetőben hezáratta, Ferencet pedig a nuuhausi jezsuita lyezték el. Megmaradt hivei haza siettek, hogy
iskolába adta.
csatlakozzanak II. Rákóczy Ferenchez.
A fogságból való kiszabadítás nem állíA Rákóczy-család a XVI. században emeltotta vissza Thököly régi tekintélyét; a feje- kedett ki a többi köznemesek közül. Rákóczy
delem leapadt magyar híveivel csak kisebb Zsigmond előbb egri főkapitány, majd Bocskai
szerepre szorult Végre 1690-ben ugy látszott, István belső embere s 1606—1607-ig erdélyi
hogy felsütött a napja. A császári seregek fejedelem. Fia I. Rákóczy György Bethlen GáBuda visszavétele után diadalmasan hatoltak bor erdélyi fejedelem fővezére, majd 1630-tól
előre, felszabadították Székesfehérvárt, Nándor- 1648-ig erdélyi fejedelem. Mint ilyen biztosífehérvárt B elfoglalták Ószerbiát és Havas- totta a politikai és vallási szabadságot a linczi
alföldet. A porta, hogy feltartóztassa, Thökölyt békében, mely ót a birodalmi hercegek közé
erdélyi fejedelemmé nevezte kl s tekintélyes emelte. Felesége Lorántfl Zsuzsanna gazdag
erővel indította Erdélybe. Thököly ember nem hozományával növelte a családi vagyont Hajárta utakon hozta be hadait s 1690. augusztus sonnevű fia követte a fejedelemségben, de
21-én Zernyest mellett megverte a német ÓB életével fizette meg politikai hibáját A BZUIerdélyi sereget, Heialer tábornok fogságba ke- tán engedélye nélkül akarta megszerezni a
rült, Teleki Mihály elesett. Hiába választották lengyel királyságot, de serege, köztük sok
meg eidélyi fejedelemnek a keresztényszigeti alesiki atyánkfia tatár fogságba került, ó maga
országgyűlésen, Badeni Lajos hadainak nem még évekig harcolt a török ellen, de Gyalu
tudott ellenállni. Viaszavonulása közben a Mi- és Fenés között halálos sebet kapván, 1660.
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javaslattal fordulunk a nagyméltóságú
ni. kir. Kormányhoz:

teljes

Méltóztassék a birói végrehajtási eljárás
egyszerűsítésére és olcsóbbátételére vonatkozó
törvényjavaslattal egyidejUlegesen oly törvényjavaslatot a törvényhoiás elé teijeszteni, melynek értelmében
1. a királyi járásbíróságok mellett szervezett bírósági végrehajtói állásokfizetési osztályba sorozott államtisztviselői állásokká átrendszeresitendók;
2. az 1885: XI, 1893. IV. és 1904: I.
törvénycikkek és az ezek alapján kibocsátott
rendeletek hatálya az igy államositott bírósági végrehajtókra is kiteijesztessék.
Kelt Nagyszőllósön, Ugoesamegye törvényhatósági bizottságának 1906. évi október
hó 11. napján tartott rendes közgyűlésében.
A vármegye közönsége nevében.
Alispán szabadságon:
Dr.

Varga János, s. k.
vármegyei főjegyző.

KÜLÖNFÉLÉK.
R á k ó r a i ü n n e p é l y . Rákóczi Ferencz éa
bujdosó társai halhatatlan emléke iránti mély hódolatot impozánsan fejezte ki Csikvármegye törvényhatósága abban az Ünnepély keretében, melyhez hasonló az orezág vidéki városaiban aligha talált párjára. A azékely aziv, mely hevülni mindig
tndott a szent eszmék védelmének harcaiban, a békének csöndes napjaiban megmutatta azt, hogy mint
tud emlékezni azokról, kik a legnagyobb önzetlenséggel mondottak le fényről, dna gazdaaágról azért,
hogy az ntódok független szabad hazának legyenek gyermekei. Az ünnepély műsorának minden
egyes pontja, a magok a szereplők már előre biztosították a sikert s a közvetlen szemlélésnél éa
hatásnál igazán lebilincseltek mindenkit. Csikvármegye törvényhatóaágának tenne ritkán, talán aohaaem fogadott magéban oly sok ünneplőt mint ez
ünnepély alkalmával a a távozáanál mindenkinek
az arcáréi leolvaaható volt az a megelégedés, melyet a szereplők a dicső ősök emlékéhez való tiszta
lelkesedéstől áthatva a rájuk bízott feladat korekt
megoldásával szereztek. Font 11 órakor Rákóczi
imájával nyitotta meg az ünnepély műsorát a csikaomlyói gimnázinm éa tanítóképezde ének éa zenekara. Nyomban rá Kállay Ubul a vármegye mindenki által körül rajongott ideális lelkületű főiapánja tartott remek ünnepi beazédet, melynek tartalmát e lap vezércikkébe iktattuk. A műsor 3-ik
pontjánál Benke Antal ügyvédjelölt szavalta el dr.
Manka Ernő „Rákóczi* cimü ódáját, tűzzel lelkesedéssel. tanújelét adva annak, hogy a saavaláa
művészetében teţjea jártassága van. Botár Béla
megyei allevéltárnok tb. főszolgabíró „Rákóczi kesergője* cimü knruc nótának tenor szolóját énekelte férfi éa zenekar kísérettel. Hogy mily hatással volt e dal a közönség lelkületére, híven bizonyítja az a körülmény, hogy a közönBég másodszor
is hallani kívánta. Dr. Balló István igen tartalmas
és nagy tanulmányról tannakodó, a Rákóczi kor történetét hí /en viaszatükröző felolvasásából mindenki tanulságot meríthetett a jövőre nézve. E szép felolvasást
egész terjedelmében e lap máa helyén hozznk. Dr. Gaál
E. megyei aljegyző Csergő Gábor „Rákóczi halála"
cimfi költeményét szavalta el nagy hatáaaal és mély
érzéssel. E kis tudósítás keretében nem mulaszthatjuk el az alkalmat, hogy megemlékezzünk
egy kis emberkéről, ki a zeneirodalom, az ének
és zene tanítás terén a művészi
magaslatra
emelkedett fel. Ez nem más mint Dományáncz
Péter. Az ünnepély műsorába beiktatott ének
és zenedarabok precizitása, mely mindenkinek
lelkébe kitörülhetetlen emléket hagyott, kizárólag
az ő érdeme. Büszke lehet azaz intézet, mely őt
tanáiának mondhatja a azaz ifjuaág, mely tőle nyeri
oktatásait Végül örömmel üdvözöljük a csiksomlyói
gimnázinm éa képezde lelkes tanulóit, mint olyanokat a kiknek az ünnepély sikerében oroszlán részük volt

nik csak meg. Ennél az előadásnál élvezete telt a
szini kritikusnak ia, mert nem műkedvelőket, hanem vérbeli szülésieket látott maga előtt, kik komolyan fogták fel feladatukat éa épen ezért jól
meg ia oldották. Mindenegyea szereplő ott volt a
maga helyén, egyéni éa összjáték mintaszerű volt
Ezt a néhai történelmi darabot, mely telítve van
érzelmes éa víg részletekkel kerekded, összevágó,
gyorsan perdülő előadásban élveztük végig. Semmi
disszonancia, semmi szaggatottság, hanem csupa
hév és a mellett tiszta természetesség, jellemezte
az egész előadást A rendelkezésünkre álló szűkhely nem engedi meg, ho<*y minden egyes szereplővel érdeme szerint külön-külön foglalkozzunk;
egyeaeketpedig nem akarunk kiemelni, mert akkor
igazságtalanok lennénk az elhallgatottakkal szemben. Azért neveket nem ÍB említünk, hanem csak
egyszerűen konstatáljuk, hogy egy szép drámai
terméket műkedvelők igaz művészettel interpretáltak. Darvas Béla rendező büszke lehet a diadalra.
Hisszük és reméljük, hogy az iparoa ifjúság
önképzőköre felbuzdulva a ritka sikeren, a megkezdett uton tova halad éa műkedvelői előadáaok
rendezését állandósítja. Midőn még kiemeljük, hogy
az est jövedelme az 1000 koronát túlhaladta, talán felesleges megemlíteni, hogy az előadást követő
tánc széles és fesztelen jókedvben eltartott a kom
reggeli órákig.
—a.

— A Csiksomlyói Jótékony Nőe g y l e t f. évi november hó 17-én fényesen sikerült estélyt rendezett. Veszprémi DezBŐ tanár felolvasott a spiritizmusról, amelyben fejtegette a spiritizmus mibenlétét és történetét,
Ady Mariska k. a. éB Péter Sándor tanitó
népdalokat adtak elő igazi érzéssel. Szavaltak
Wéger Jánosné urnő és Vaszi Sándor VII.
o. t , akik remek szavalatokkal csak emelték
az estély erkölcsi sikerét. Az összes bevétel
107 korona 34 fillér, a kiadás 61 korona 52
fillér, marad tiszta jövedelem a Nőegylet pénztára javára 45 korona 82 fillér. Pelülfizettek:
Fodor Antal dr. és Kassai Lajos 2—2 kor.,
Murányi Kálmán, Erőss József, Bálint Alajos,
Pál Ignácné és if]. Pál Gábor dr. 1—1 kor.
A pénztárnoki tisztet Bocskor Bálintné urnő
és Sántha Rózsika k. a. töltötték be. — Pál
Gáborné, Ambrus Dénesné, Ferencz Gyuláné,
özv. Földes Józsefné, özv. Tóth Jánosné, Szlávik Ferencné és Wéger Jánosné úrasszonyok
pedig tésztát adományoztak a Nőegylet javára
leendő eladás végett. A tészta és a tea elárusitását Bartha Katinka, Bartha Borbála, Tóth
Gizike és Wéger Rózsika k. a.-ok voltak BZÍvesek elvállalni. Mindnyájuknak ezúton is hálás
köszönetet mond a rendezőség.

— H a l á l o a á a . Bogáthy Gyula nyugalmazott főszolgabíró, földbirtokos, Csikvármegye
törvényhatósági bizottságának tagja, 56 éves
korában rövid szenvedés után f. hó 19-én este
11 órakor hirtelen elhunyt. A megboldogult
sok éven keresztül szolgált a közügyeknek s
lankadatlan harcos volt ott mindig, hol fajának,
népének használhatott Temetése folyó hó 21-én
délután 2 órakor lesz Csikszenttamáson. Béke
lengjen porai feletti
H e g h l V Ó . A Székely Egyesület ez évi rendes közgyűlését az alábbi tárgysorozattal folyó évi
december 16-án, vasárnap d. e. 11 órakor tartja
mag. Budapesten (IV. kerület, Seiuiuelweis-ntca 2. az.
II. em. . l . a j t ó , Ágoston József alelnök ur lakásán\
mely gyűlésre az egyesület alapitó és rendes tagjait tisztelettel meghívja a központi választmány
határozatából. Budapest, 1906. uovember 14-én.
A gyűlés sorrendje és tárgyai: 1. Titkári jelentés
az egyesület ez évi működéséről. 2. Jelentés az
1905. évi pénztári száinadáaról: a pénztár jelenlegi állapotáról s az 1907. évi költségvetés megáUapitáaa. 3. A megüresedett választmányi tAgsági
hely batöltése. 4. Xetaláni indítványok. Bedő Albert elnök.
t J n n g - C s e k e L a j o s . Jung-Cseke
— Hymen hir. Stoiber Ottó, csiksom- Ijajos —
apát az erd. kath. papság egyik kiválósága
lyói r. k. főgimn. tanár a napokban jegyezte Székelyudvarhelyeu elhunyt. A kerületi papság a
el Toiján özv. Zayzon Albertné leányát, Irénkét. következő gyász jelentést adta ki:
Az ndvarhelyi róm. kath. eBperesi kerület
— Műkedvelői előadás Csíkszered á b a n . A csíkszeredai iparoa-iljueági önképzőkör papsága szomorú szívvel jelenti, hogy főtisztelendő
II. Rákóczi Ferenc éa bujdoaó társainak hazaho- Jung-Cseke Lajos apát ny. székelyudvarhelyi főzatala emlékére 1906. nov. 18-án a Vigadó nagy- esperes-plébánoB, a 1IL osztályú vaakoronarend
termében korhű jelmezekkel a városház nagyterme lovagja, az Erd. róm. kath. Státua Igazgatótanácsárészére festendő Rákóczi-kép és saját pénztára ja- nak, a vármegye törvényhatóságának és a város
vára műkedvelői előadást rendezett: színre került képviselőtestületének tagja stb. f. hó 13-ikán d. u.
6 órakor, életének 62-ik évében, a haldoklók szentSzigligeti Edének „II. Rákóczi Ferencz fogsága"
ségeinek buzgó felvétele és rövid szenvedés után,
cimü történeti drámája. Az előadást megelőzőleg
Isten akaratában megnyugodva, elhunyt. Hűlt tetemár hetekkel azelőtt hire járt, hogy ez az előadás meit f. hó 16-áu d. e. 9 órakor fogjuk a boldog
a műkedvelői előadások átlagát jóval felül fogja feltámadás reményében az anyafóldnek visszaadni.
múlni, mert a Bzereplők mindegyike határtalan Requiescat in pace 1
ambícióval készült feladatának teljesitésére. A közönség tényleg megérezte, hogy szép műélvezetben
— S ö r i v ó v e r s e n y . München mellett
lesz része és az előadás alkalmából színültig meg- Schwabing községben furcsa versenyt rendeztöltötte Vigadó tágas szinház termét Várakozá- tek. A község pályadíjjal tűzött ki arra, hogy
sunkban nem caalatkoztonk, a szál ingó hirek va- kl tud egyUltéhen legtöbb sört meginni. A verlóknak bizonyultak. Műkedvelőink olyan előadást seny vasárnap ebéd után kezdődött és este
prodnkáltak, hogy bármely előkelőbb színtársulat eldőlt. A versenyzőkkel együtt, kik holt részedíszén szolgálhatott volna. Ez nem akar udvarias gen hevertek az asztalok körül. Az első dij
frázis lenni, hanem tény éa valóság. Olyan elődáa- nyertese 42 liter Bőrt ivott meg együltében, a
han volt réazünk, mely egészen eltér a szokásos második alaposan mögötte maradt e díszes
műkedvelői előadásoktól is épen ezért elbiija a rekoidnak. amennyiben beérte 36 literrel. A
legszigorúbb színi bírálatot, amit ilyen esetekben verseny a német újságokban nagy felháborodást
kiilönban n em igen mondhatunk. Műkedvelői elő- keltett és akciót indítottak á hihetetlen sörállásokról a kritikus rendesen távol marad éa he- ivó-szenvedély ellen, amelyet immár Ily verlyette a jóakarattal telt u lvarias beszámoló jele- senyek rendezésével ls ápolnak.
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— ' A r á k o s s i e n t m i h a l y l reform, mjszA ctlkanaWUési rtm. kitfc.
Eláztál.
sziói egyház javára engedélyezett tárgysorsjáték húzása, a gödöllői főszolgabiróság intéz1906. évi 412. Bzám.
kedésére okt. 25-ről elbalasztatott
— R a b b i A k i b a mondását: nincs többé
uj a nap alatt, megezáfolja az „Érdekes Könvt á r ' („Rejtvényvilág') szépirodalmi folyóirat,
Közhírré tétetik, hogy a csikszentmelynek, érdekes tartalma daczára, előfizetési
miklósi és csikszépvizi róm. kath. egyára egész évre, eddig nem létezett, csekély
ház községek tulajdonát képező .Bsz2 korona. „Rejtvényvilág" állandó ingyentena sor", „Gerendus" és „Sáncpatak"
mellékletének minden egyes megfejtője, kivénevll erdőrészekben futótűz által megtel nélkül, értékes könyvjutalmat nyer. Ez sem
perzselt s törzsenkénti lemérés utján
létezett eddig. — A legközelebb megjelenő
5583 köbméternek talált fenyőbaszonfa
Újévi füzetel bárkinek, ki a lapra előfizetni,
tömegnek eladása céljából folyó évi
vagy arra előfizetőket gyűjteni kiván, ingyen
december hó 27-ik napján, délués bérmentve küldi „Érdekes Könyvtár" kiadót á n 3 órakor, a csikszentmiklósi pléhivatala, Budapest, V., Kálmán- utcza 2. Előbánia hivatalos helyiségében nyilvános
flzetésgyiijtök állandó tiszteletpéldányt és ezenszóbeli
és zártirásbeli versenytárgyalás
kívül értékes jutalomkönyveket kapnak. Nagyon
fog tartatni.
ajánljuk a folyóiratot olvasóink figyelmébe.

Faeladási hirdetmény.

— Az Országos Iparpártoló Szövet
s é g a magyar közöuség régen hangoztatott
óhajának tesz eleget, amikor kiadja a hazai
beszerzési forrásokat. Ez a füzet, mely nélkülözhetetlen segédeszköze le9z az ipaépártolás iránt érdeklődő vásárló közönségnek, tartalmazza a füszerkereskedésben, férfi és nőidivatárukereskedésben, papirkoreskedésben és
vaskereskedésben kapható összes iparcikkek
hazai termelőinek névsorát' olyan átnézetes
összeállításban, hogy a laikus közönség egy
szempillantás alatt megkaphatja a szükséges
útbaigazításokat. Az Országos Iparpártoló Szövetség titkársága (Budapest, VI., Király-utcza
84.) fölkéri Magyarország előkelő könyvkereskedőit, szíveskedjenek bejelenteni, hogy
a november ho folyamán megjelenő füzetből
hány példányt óhajtanak eladásra. A tartalmas
füzet ára 40 fillér.

Nyilatkozat.
l)r. Erős Vilmos uinak a „Székelység" 41-ik
számábau megjelent „Az idők jele- citnii cikkünk
folytán szerkesztőségünkben adott felvilágosításából
meggyőződtünk a következőkről:
A téuy az, hogy Dr. Erős Vilmos ur még
1903. január 16-án 395—903. szám alatt kérvényt
ndott be a törvényszékhez a szentmihályi belbirtokosok képviseletében, kérve a klilbirtokosok kizárását és azóta a liclbirtokosokat képviseli is az
arányositási ügyben. E képviseletért a belhirtokosság még 1906 elején tartott közgyűlésén, mikor
még a Curia a külbirtokosi illetmények tárgyában
állást nem foglalt — a mely gyakorlat különben
még most is ingadozó és a kérdés esetről-esetre biráltatik el — törvényen alapuló tiszteletdijat ajánlott fel és pedig teljesen önként, minden kérés
nélkül, — anélkül azoilbnn. liogy annak mérvét
meghatározták volna.
Időközben dr. Erős Vilmos Marosvásárhelyre
és Budapestre két izben történt utazásokkal felmerült kiadásai és iilővesztése fedezésére ügy teleitől epészen jogosan fedezetet, pernyerés esetére
pedig tekintve, hogy a birtokosságnak már az 1.
és II. bíróság előtt elveszett vagyonának visszaszerzéséről volt szó, szintén jogosan és méltányosan a már előzőleg önként felajánlott tiszteletdíjat
is kivúnt és pedig készpénzben,
azonban rábízta
az összeg meghatározását ügyfeleire.
A megbízók azonban gyűlésükön, melyen dr.
Erős Vilmos nem volt jelen s a melyen felvett
jegyzökönyvet alá sem irta, amint utólng értesült,
a helyett, hogy bármily csekély készpénzt ajánlottak volna fel, a birói Ítéletek alapján jogszerűen
elveszettnek tartott ingatlanból egy részletet ajánlottak fel. Ennek pedig dr. Erős Vilmos a legkevésbé
lehet az oka.
Maguk a megbízók, de miudenki, aki a
jegyzőkönyvet elolvassa, azonnal tisztában van,
tisztában kell lennie, hogy a jegyzőkönyvben foglalt
ajánlat, vagy ígéret érvényességéhez és végrehajthatóságához sok szó ler. Ugyanis: már a jegyzőkönyvből kitűnik, liogy a birtokoesági gyűlés nem volt szabályszerű és az aráuyositás keretében a jegyzőkönyv alapján a felajánlott jutalék
alig ha kiszakítható, miután ehhez az eljáró biró
előtt kötött egyezség lenne szükséges, ami már
azért is ki van zárva, mert az érdemleges tárgyalás már megvolt tartva.
Dr. Erős Vilmos tehát egy valóban nem létező tiszteletdijat ajándékozott oda a „Magyarország" november 13-iki Bzámáhan megjelent nyilatkozatával a „Magyar Estilap" cikkírójának — a
jól értesültség némi jutalmazásául.
Ezek után tekintve, hogy az általunk közölt
jegyzőkönyvből sein tünikki, hogyannak létrejöttében
dr. Erős Vilmos közreműködött volna, hogy 300000
koronát kapott volna, vagy hogy egyáltalán bármit
is kaphatna s az mindÖBsze csak azt bizonyítja,
hogy dr. ErŐB Vilmost meghizói közül egynehányan
— bár érvényesítésre nem alkalmad formában —
tiszteletdíjjal is jutalmazni óhajtották: készségesen kijelentjük, hogy tévedtünk, midőn a jegyzőkönyv létezéséből dr. Erős Vilmos uiTa bármely
hátrányos következtetést vontnnk le s ezért sajnálatunkat fejezzük ki.
Addig is a mig ezen helyesbítésünket lapunk
legközelebbi számában közreadhatnék, felhatalmazom dr. Erős Vilmos ügyvéd urat ennek esetleg
máa lapban való közzétételére is.
Csikszereda, 1906. november 19.

Dr. Nagy Béni s. k.

Kikiáltási ár 23866 kor. 5 0 fill.
azaz huszonháromezernyolcBzázbatvanöt
korona 50 fillér.
Szóbeli árverés megkezdése előtt
nyújtandók be a szabályszerűen felszerelt zártajánlatok.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A fatömeg becsáron alól nem fog
eladatni.'
A fatömeg legnagyobb ajánlat tevőnek fog adatni.
A perzselt erdórészletek a gyimesi
vasút állomástól mintegy 6 kilóméter
távolságra vannak.
Az árverési és szerződési feltételek
megtekinthetők Csikszentmiklóson a
plébánia hivatalban és Csíkszeredában
a ut. kir. erdögondnokBágnál.
Csikszentmiklósou, 1906. évi november hó 6-án.

Kóródy Mihály s. k., Deák Elek s k.,
plébános, elnök.

gondnok.

Lakatos PA1 s. k.,
tjző.

2 -2

Erdélyi borok kitüntetése.
Örömmel értesülünk, hogy a bukaresti kiállításon a

Rorek: Dezső
sz&szsebesi bortermelő és
borkereskedő által kiállított
erdélyi borok a bíráló bizotság
által a második díjjal illetve ezQjt
éremmel lettek kitüntetve, arai
nem csekély dolog ott, hol a bortermelók és borkereskedők százai
keltek versenyre legkitűnőbb boraikkal. Derék hazai borkereskedőnknek az erdélyi boraival elért
fényes Bikeréhez szívből gratulunk.

Sisotifjâj F u s i c
keirrkStiant*
Csíkszeredában, Apafl-utca.
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Több
Ctareilai Központi Takarékpénztári iRészrfiny

Hogy hívják?
Mikor született?
Nincs többé csalódAal

E L A D Ó .

Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankházi
Fortuna segélyével •indán név ét azBletéal év rétiére agy aiarancaeazáMot helyeitünk al
P E C S É T

A L A T T ,

a lepecsételt boríték előoldal» :

Lázár Péter

például:

d i v a t és k é z m ű á r u üzletébe
Gyergyószentmiklóson

A boriték hAtaá oldala:

T Á -KTC-l.^l"

Születési év: 1 3 7 7 .

EGY S E G É D

iT-A-OTTl

Használja ki az alkalmat.
Fogadja lepecsételve szerencséjét
tőlünk.
a z 6 , 1 r sz re e l t l , l t
írj» meg nevét, születési n o n a Á t a l a t t
» ®
érét és mi azonnal.kflldjük i ^ C L O Ü U a i u b u szorencscsorsjegyet.
Sok ezer család, mely bizalmával bennünket im-gtiMztell és a
^^

„KISS

szerencséje

NAGY

jelmondás híveihez csatlakozott, nálnnk lelte szerencséjét: meritsen Ön 19 a Kin bankház kiapadhatatlan szerencseforrásából, vegye át tőlünk

sierunéjéitt lepecsételt liloMcl is gaiJusái meg jólét löiel leu- HUJ:- XIX. sorsjáték I. osztályának húzása már folyó évi november

22. és 23-nn lesz.

3_.

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal.

M i n d e n k i m e g k a p j a a szerenrxe Által n c k l n á n t nor«Je|cyel?

hó

jó bizonyitvánuyul azonnal el fogad tátik.
3— 3

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Földmives iskolát végzett,
Réthy-féle pemetefű cukorkánál románul tökéletesen beszélő nőtVáairláanél azonban vigyáztunk
len egyén, gazdai vagy felügyelői
éa hatéroiottan RÉTHY félét kérjünk, mivel állást nagyon kedvező feltételek
aok haszontalan utánzata van.
mellett azonnal elfoglalna. Cim:
ii
1 doboz 6 0 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el! „Szorgalmas" posztresztant Csíkszereda.

Az l-aö ont. sorsjegyek árai:
Egy nyolcad K. L50. Egy negyed K. 3.—. Kgj fél K. 6 . - . Egy egész K. 1 2 . - .

Kiss K A R O L Y ÉS T Á R S A

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE

magy. kir. azab. osztálysorsjáték fflelárusttö helye
B U D A P E S T , IV., K O S S U T H L A J O S - U T C A 13.
Fiókok: T I . , V á e x l - L S r u t 5 . n . V I I . , E r m é b e l - l t B r u t S S . mm.

szeszfogyasztó közönsége becses tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatoas&ggal berendezett

MM

=

CSIKZSÖGÖDI

=
••1

Agrár Takarékpénztár r. t.
csíkszeredai fiókintézete.

í

Jelzálogkölcsönöket

nyújt 300 koronától kezdődóleg félévi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló részletfizetések
ellenében 10-tól 65 évig terjedő idóre 4V,°/o alapkamaton. Magasabb kamatú elózö kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a
orsabban folyósít.
•eszámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb
kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/o-kal kamatoztat é s
azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.

1 TTT

ZESZGTAR
üzeme megkezdődött és az igen tiaztelt szesivásárló közönség

11

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléaeit készséggel eszközlöm.
j

Melyek

alán

vagyok

a n. é. közönség

kész

szolgája

:

|

= ZIMMERMANN ADOLF.
= u
.•.•••.. VVvWv-. '.WaiSíVaW

i

Uj persely-betét rendszer.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
folyószámlái hitelt nyújt elfogadható biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával,
u. m . : vásárol és elad a legméltányosabb áron

„

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az elsó
részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvénybeváltás. Osztálysorsjegyek fóelárusitó helye.
Utalványok és hitellevelek a bel- és külföldre.
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely
piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb
„'Trieszti általános biztositó társaságot" és eszközöl tüz-,
üveg-, jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat.
2s

A legjobb kézfinomitó!

Magyar Általános Hitelbank 1 Honey Jelly ára 70 fill,
brassói fiókja
alapié: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000

elvállalja mindennemű tőzsdei müveletek
keresztülvitelét,

váltók

és

szelvények

bevételezését, értékpapírok őrzését, előlegeket

nyújt

értékpapírokra,

hitelleveleket éB csekkeket

kiállít

a bel- és

külföld összes piacaira és elfogad betéteket kamatoztatásra.
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AmerikaiPorcellánkenőosáraSK.
púder „ „ ,
kaphatók
Fekete Vilmos
6—0

KÁBKOJÍJ1KABFALVI

illatazertárában Clikatered*.

ELADÓ

Madéfalva állomáson, egyjókarban lévő deszkából épült istálló.
Értekezhetni:

Hirschler, Kuoí'y és Rosenfeld
Csikmadéfalva.
2-a

S

z

e

n

t

X - i S L S z l ö

i o x x á - s "

C S I Z M E O T É B E N .

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz. < "fet
Tartalmai tjy litertízbenaz országos m kir. Iftnuai intézet és vegykisérleti állomás elemzése szeriül:
J-iéusiivas káliumból
U-02WI grammot
1'lilor káliumból
01 ISIM
Clilor untrilimbó]
«•0114
2 1760
Ketteil szénsavas unlriiunból
l'(ifil7
Kell ed szénsavas inészbűl
11-04011
Kelli-U szénsavas vasélccsbííl
OOtHili
Timföldből
0 071)0
Kovasavból
uyouiokat.
Jóűból
4017f> gramm
Szilárd alkotó részek üss/ege
26—0
1-7M4
S/.abad szénsav tartalma
Fajsúlya Ifi* C-uál
1(104
Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás*
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes ás földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó batásu a légzö, emésztő és hagyelválasztó olak és szervek, mindennemű hnrutos iiántalmai ellen.
Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármlléle eredetö
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tailÓBságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes Qditö ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentességit lolytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
K a p h a t ó a „Szeut László forrás" vize k e z e l ő s é g é n é l :

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kászonujfalu; vasúti Állomás: Calktuanád és Kézdivia&rhely.

Hosszarovó Cement Fddéleserép
majdnem határtalan tartóssága, igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható

9—0
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Iroda:

tyoMlott Sivnboda Jóueí könyvnyomdájában, Csíkszeredában, íaott.

®
Kapu-utca 15.

