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CSÍKI LÁPOK
Szerkesztőség éa kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F k$nyvk*rMkeddM,
hová t lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint^ hirdetések és előfizetési (lljdk is kOldcndök.

Megjelenik a lap
• Ind»* «ierdin.
Kéziratok nem adatnak vissza.
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Dr. F E J É R A N T A L

EiöftMtéai ár: Kgész évre 8 kor. (Külföldre) IS kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Ismeret leu ezégek hirdetési dija előre fizetendő.
Hirdetési dijak a legolcsóbban sz&uiittatuak.

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.
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II. RÁKÓCZI FERENCZ.
X r t a : lfl. B O T A »

B É L A .

Merre a négy ezüst folyó habjai eltűnnek, hol csak a hervadásl jelentő őszi szél elsuhan,
őszülő bércektől a zajgó tengerig, a magyar szivekben uralkodik a szent ürüm hosannája. Csupa glória,
csupa pompa övezi a koporsót, mely a magyar szabadság szerelett legideálisabb félistenének porait rejti
magában a dicső feltámadásra.
Hol van annyi önzetlen áldozat, a világ melyik zuga mutat fel annyi honfiúi önfeláldozást,
mennyit késő századok multán is a dicsőség fényével bevilágitott. legendás kuruc kor törhetetlen nagy
fejedelem felmutatott.
Egy eszményi cél volt Rákóczi vezércsillaga: eloszlatni az osztrák elnyomatás sötét éjszakáját,
a magyar szabadság hajnalhasadását delelőre vinni, hogy jótékony sugaraiban megacélosodva éljenek
a késő századok.
Igaz ügy volt az ő ügye! Bizott jó Istenének segitő szent karjában!
Ármányok özönében, ámítások, tőrbe csalások kaján sorozatában nem hagyta soha el lelki ereje,
symbolumainkon az Isten anya képével nein rettegve a harcok legzordonabb vérangyalától sem, fegyverbe állította az igaz magyarokat.
Karcl nőtt ki a virágból. Varázsütésre fegyver lett a családi szentélyek békés eszközéből. Félistenek küzdöttek Isten szent lelkéért, a szabadságért.
Kigyúltak a tüzjelek a regényes várfokokon, a tárogatók mélabús hangjai mellett szőtte, a
szentügy követelte tervét az hős kuruc.
Rákóczi szabadság harcának minden pontját arany betűkkel örökité meg Clio.
Visszavarázsolta daliás kuruc vitézeivel Csaba királyfi tündér útját!
S mégis mégis „a majthényi síkon letörött a zászló"! Letiint a szerencse csillag s osztályrész
lett az úttalan ut, a keserű bujdosás.
A Leonidâszok szent ügyét a világtörténelem tanúsága szerint elhomályosítják a bitang
Ephialteszek.
Az igazság Golgothán vérzik el, a legnagyobb cinizmussal keresztre feszitik.
Nagy Rákóczinak és társainak végsorsuk utolsó ténykedésükben is a becsület vala. Nemtelen
korszak renyhe ivadékai rásütik a ragyogó szeplőtelenségre az árulás bélyegét. Micsoda fájdalom lehetett
ez egy honfiúi erényekben megedzett félistennek?
Elbujdosott hű társaival nagy Törökországba!
Sokszor felcsillant lelki fájdalmai közepette szent ügye felállításának egy-egy sugára, de mégis
győzött mindig a csalatkozás.
Végre kialudt nagy lelkének tüze, a fény eltűnt szemeiből s bujdosó társaival egyetemben
lelkét visszaadta Teremtőjének.
Kétszázados mult vészes zivatarja után a királyi kegy omló poraikban visszaadta hálás
nemzetüknek.
Nagy Rákóczi! Midőn dicső társaiddal átölel az édes honiföld, haldd meg hű nemzeted esküvését:
Emlékedhez e faj méltatlan nem leszen!
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vitzok és a Lichtensteinok, a oseh és oly hamvakat kiséijen és temetteesen el állam- őket, mintha Rákóczi édes gyermekei volnánémet lézengő Ritterek gyűlölt fajzata költségen, amely hamvak élőjét a rajta ural nak. S akkor az ő elszenvedet .bánatának lesz
t Irta; Kalmár AntaL
kodó királyi család nem ismerte el törvényes vigasztalása*.
sáskamódra osztozkodjék meg.
Ha évente 100 Bzékely árva gyermek véfejedelemnek s akit egy megvett testület hazaHosszas
bujdosás
után
messzi
keleJön Rákóczi, jön Bercsényi — jönsegeti
be szivébe Rákóczi nevét, vésegetl avárulónak
bélyegzett
a
törvénykönyvben
?
nek a magyarok ragyogó vitézi! Így ten, a török császár vendégszeretetére
val a tudattal, hogy neki a testi-lelki tápláléTudnánk-e példát találni arra, hogy
várta az ósbajdanban a magyar Csaba szorult, s a Márvány-tenger partján, a
vezér hadát, igy a mult század ötvenes- csöndes Rodostóban hunyta le örök- szent hamvak érkezésekor egy egész ország kot, a ruhát Rákóczi erkölcsi tőkéje adja, a
hajlékot Rákóczi hontalansága szerezte, ama
minden harangja zúgjon?
hatvanas éveiben Kossuth Lajost, aki- álomra szemeit.
Tudnánk-e példát találni arra, hogy sok eszköz és mód közül, melyek a nemzeti
Fiatalon, alig küszöbén a férfi kornek hazatéréséből mítoszt csinált a magyar szabadságot zengő dallos kiömlés: nak vonta ki kardját a magyar szabad- 100.000 lakóval biró város minden lakója a kulturát erősítik, nem mindennapi eszköz lesz
Lemegyünk a törökre — ott ma- ság védelmében és még nem jutott el vasúti állomáson térdelve fogadja a szent ham- és neveli a jövő nemzedéket, a melytől hazánk
teljes függetlenségének kivivását váijuk és rea férfikor deléig, mikor kezéből a sza vakkal érkező vonatot?
radunk' örökre:
Tudnánk-e példát találni arra, hogy egy méljük.
Kossuth Lajos befelé — Ferencz badságot védő kardot, kiütötték s ezzel:
Azok a gyermekek, ha apák, nagyapák
üressé, sivárrá, céltalanná tették egész város, a melyikben csak éppen kereBztlilviszik
Jóska kifelé!
Azonban Ferencz József szivárvá- hátralévő életét. De bár ideálja, a sza- a drága tetemeket, 30.000 koronát szavaz meg lesznek, hatványozva terjesztik és ápolják, erőnyos cselekedetére szárnyaló^ihletséggel bad és független Magyarország is porba csak a díszítésekre, a csupán városi kiadásokra ? sítik a nemzeti gondolatot.
És?
Tudnánk-e példát találni arra, bogy a
borul ma már a magyar nemzet. Az a omlott; bár az a munka, amelyre egész
Örök emlékjelet állítottunk'akkor RákóSzűz Máriás képQ szabadság-lobogó, életét föltette, meg is hiusult: még sem világi ember átszállítása alkalmával az érintett
amelyet Lengyelország felöl bontott ki élt hiába, mert a magyar históriának megyék főpapjai pásztorlevelekben írják elő a czinak. Teljesen méltót az ö nagyságához.
Azért indítványozom, hogy a létesítendő
a most hazatérő nagy halott: a magyar nemesebb veretű, tökéletesebb lovagja, tiszteletadás programmját s a tornyokra nemcsikmegyei árvaház Rákóczi nevéről neveztesés a Habsburg megértésének örök szim- magyar hazaszeretetnek hűségesebb, zeti zászlókat tUzetnek ki?
És végUl, bogy csak még egyet említsek, sék el s alapszabályba vétessék, hogy a szerbóluma lehet.
ragyogóbb emléke: nincs ennél a detudnánk-e a külföldön példát találni arra, hogy vezet, a szellem, Rákóczi patronatusa, szelleme
.Reorudescunt' inclytae gentis Hun- rékon tört életnél.
garorum vulnera diutina — megujulnak
Rákóczi igaz mivoltában nem volt az egyetemi ifjúság oly nagy utat, mint ami alatt, annak hatása alatt álljon. Hazaflasság
a nemes magyar nemzet régi sebei és forradalmi természet: éppen szellemé- Budapest és Kassa közt van, gyalog tegyen és vallásosság legyen a fóelv, aminthogy Ráe sebeket fegyverrel kell kivágni, mert nek ideális röpte, erkölcseinek maku- meg, elzarándokolandó a szent hamvakhoz ? kóczinál is a hazafiság és vallásosság volt a
főéletelv. Kelljen tudnia és éreznie minden nöNem.
félő, hogy különben az ausztriai ház látlan tisztasága miatt. A siker legtöbbAkkora lelkességról, akkora háláról ke- vendéknek, hogy miként mi keresztények Jévégzetes uralkodása alatt erőt vesznek ször, ha nem is éppen mindig, koncesza testnek még ép részein is".
sziókat, megalkuvást kíván, — ő azon- gyeletes tiszteletről oly rajongó szeretetről i érdemeiért részesültünk a megváltásban
A nemzetnek vészkiáltása volt az ban nemzete ideális jogaiból semmit tesz tehát ez ország lelkesinépe, hazafias kor- és részesülünk az üdvösségben, mert a maa korszak, mely 1703-ban ezzel a mani- nem tudott koncedálni, ó a nemzetnek mánya tanúságot, a milyenre példát találni ezen gunk érdeméből arra méltók nem volnánk, akfesztummal kezdődött meg és amely vérrel szerzett és vér árán megtartott a vérrel és öröm, meg bánatkönnyel öntözött képpen ők ÍB a Rákóczi érdemeiért részesülnek a megye közönségének jóságában. Hogy
megtöltötte a völgyeket, bércről-bércre jogaiból egy betűt sem tudott elalkudni. magyar földön kivill nem találhatunk.
Ott leBz minden hazafias sziv heve, min- Rákóczi adta kölcsön a nemzetnek azt, amit
Éppen ezért nem is volt szerencsés
szállott, ellepte a rónát és lenséges hullámzása 1711-ig tartott. Ez a szörny Q forradalmi vezér és politikus, de olyan den magyar honleány, könnye s minden disz a nemzet nekik - az ő árváinak — visszafizet.
Uj főispánunkkal, uj tisztviselőinkkel
kiáltás megrázta az agyvelóket, éppen tökéletes ember volt, akiben egybefog- és az ország minden szép virága.
Csak keleti mesékben lát a képzelet oly olyan hazagas, vallásos szellem kezd érvényeugy, mint 48-ban; fölcsigázta a lelke- lalódott mindaz, ami a magyarban talensedést, éppen ugy, mint 18 ban; meg- tum és temperamentum, étika és erkölcs fényt és pompát, mint amit kifejt Magyar- sülni Csíkban, hogy bizton hiszem, miszerint
nyitotta a várak fegyverkamaráit, éppen szempontjából nemes és értékes. És ez ország\Rákóc-zi éa bujdosó társainak temetésén, ez a Rákóczi emlékéhez méltó alkotás, a Ráugy, mint 48-ban; és es&tasorba állí- a mintalovag nagy, nemes és igaz Ügyet ezen a fájdalmas, dicsőséges és örvendetes kóczi Árvaház a Todorescuk tengerében sziklatotta a gazdag főurat és a szegény védett: nemes és tiszta fegyverekkel. ünnepen, ahol a gyászt, a fájdalmat a meg- bástya leBz zilllő véreink megmentésére s örökös emlékezéB Rákóczira és iránta való háHogy Rákóczi Ferencz alakja annyira dicsőülés avatja örvendetessé.
jobbágyott, éppen ugy mint 48-ban.
lánkra és tartozásunkra, lefizethetetlen tartoHazánk legnagyobb nemzetségei so- kitörölhetetlenül bevésődött nemzetének
És m é g i s . . . .
rakoztak Rákóczihoz — és még azok lelkébe, mint rujta kívül még csak Má
Mégis méltók vagyunk-e Rákóczihoz, zásunkra.
is, akik labancsorban állanak, ugy el tyás királyé és Kossuth Lajosé annak hogyha egypár hétig, egypár napig keleti meOsak egy virágszálat 1
voltak telve kurucérzésekkel, hogy a magyarázatát éppen egyénisége és a sékbe illő fénnyel ünnepeljük ami nagy fejelabanc Wesselényí^Ferencz, aki a zsibói magára vállalt munka tieniessége adja delmünk megjövetelét ?
— Ajánlva minden j i ulvnek. —
csatát egy oláh pópa árulása következ- meg.
Az ének, az öröm, a fájdalom, a lelkeCsak egy virágszálat 1 — ezzel a kéreA magyar nemzetnek arra az útra sedés szava oly hamar elszáll s a szívnek
tében nyerte meg Rákóczi ellen: jutalkell térni, amelyet Rákóczi mindnyájunk húrjai, miket ezek rezgésbe hoznak, oly ha- lemmel kopogtat be a József Kir. Herceg
mul a pópát fölakasztatta.
Soha szabadságharc nem volt olyan számára kijelölt, de amelyet ó el nem mar megpihennek, a virág, a koszorú oly Sóanatoriuin Egyesület a kegyelet ünnepe előtt
költői képbe beillesztve, mint Rákóczi érhetett. Ez az ut a magyar haza tiszta gyorsan elhervad s a szobor, emlékmű látását sok magyar hajlékba, a hol szeretet és irgakurucforradalma. Rohanó daliák szágul- függetlenségének szentséges utja, „via a mellette járók ugy megszokják, a távollevők lom lakozik. Egy virágszálat kér abból a kodottak végig a mezőkön: és az eltapo- sacraja". Ezen az uton Rodostó után ugy elfelejtik I Mert rohan velük a prózai élet! szorúból. melyet szeretteink siijára akarunk
sott virágokból dal termett. Erdők ma- másfélszázadig egy lépést sem tett a
És a legszebb emlékműveket is megvi- tenni a temetők ünnepén. Kéri ezt a virággányában bujdosott a vezért vesztett magyar mindaddig, amíg arra, nagy utóda seli, megsemmisíti az idő. Mintha a sors gú- szálat annak a halottnak kegyeletes emlékére,
kuruc, sóhajtozása belevegyült az erdő Kossuth Lajos, vaskezével rá nem lökte nyolódnék a gyarló emberrel: „ime, komolyan a kitől a virágszálat elvonják. És kéri ezt a
zúgásába: és ebből is dal termett. Ti- a magyar nemzetet. Es habár Rodostó sem veszem, amit alkotasz, szemiramisz függő- virágszálat a legborzalmasabb betegség ellen
szának zajlása, friss hóuak hullása, né- után szunnyadhatott is a magyar függet- kertjeiből sivatagot, az egyptomi gúlákból rom- való küzdelemre.
79.723 ember halt meg a mult esztenmetnek futása, magyarnak szilajsága, lenségi eszme másfél századig ; és habár halmazt CBinálok".
csatáknak förgetege, győzelmek riadal- Kossuth Lajos után többé egy percig
S mégis ez a sorstól kigúnyolt ember is dőben tUdóvészben. Java olyan korban, mikor
ma, seregeknek pusztulása: mindez dallá sem szunnyadhat: a magyar nemzet nagy alkothat olyant, amit a gúnyos sors is kény- kenyeret keresett; java olyan korban, mikor
céljainak találkozása mégis csak Kossuth telen komolyan venni s ez a komoly alkotás özvegyeket és árvákat hagyott. Ha a társadaváltozott a kuruc lélekben.
A dal meg is maradt, de az a láng, és Rákóczi megszentelt hamvainál ölel- az, amit intézmények utján az emberi szivek- lom megértené a kegyelet legszebb tanúsítáamelyet lobogójával, Rekrudeszkuotjával kezik össze.
ben alkotunk s intézmények utján tradícióvá sát célzó segéiykiállitást és tényleg minden
koszorúból csak egy virágszálat elvonnánk
És ebből az összeölelkezésból gé- teszünk.
ő gyújtott meg, ó szított és nyolcéven
azoknak a biztos halálból való kiragadására,
át ó tartott izzásban: ez a láng volt a niuszuknak ragyogó példája, tetteiknek
Ez a komoly alkotás a nemzeti kultura akiket az Idején alkalmazott gyógyítással meg
örökidőkre szóló tanulsága fakad a ma- és a nemzeti célra használt humanitás intézkuruc lélek utolsó föllobbauása.
lehet menteni, — a tüdővész nem lenne az a
1711. május 1-én, Károlyi Sándor gyar nemzet száraára!
ményei.
borzalmas nemzeti csapás a mi ma.
gróf, Rákóozi Ferencz hadvezére és heJöhetnek idők, amik a nemzeti kultura,
lyettese, tizenkétezer kuruccal kiment a
Szeretnénk a telkesítésnek legmesszebb
R&kóczl árvaház.
és humánitás alkotásait is megviselhetik, látmajthényi sikra. Ott a kurucok zászlóihangzó harsonájába fújni. Szeretnénk, ha hírIrta: Bal ím Béla.
szólag el is pusztithatják, de a nemzeti műkat a földbe szúrták, puskáikat gúlába
lapírói tollúnk, melyet egy mélyen átérzett
Szobrok, emlékjelek, alapítványok öröki- veltséget, a nemzet iránti kötelességérzetet (és igaz érzés vezet fölrázná a társadalmat, hogy
rakták, kardjaikat halomba hányták, a
nálunk
a
humánitás
ez)
az
apák
szájról-szájra,
zene szólt, az ágyuk háromszoros üd- tik meg időtlen időkig a magyar nemzetnek szivről-azivre adják át gyermekeiknek és uno- még ilyen jelszó nem hangzott el hazánkban,
vözletet dörögtek, a német dragonyosok kUlönöseu ebben az esztendőben II. Rákóczi káiknak. a a szájhagyományt és szivhagyo- hogy ezt a jelszót meg kell érteni, a melyért
pedig összeszedték Rákóczi zászlóit és Ferenc emléke fölött érzett és tanúsított sze- mányt nem veheti el az emberektől, a nemzet- mindenkinek legyen bár javakban gazdag, lea kurucszabadság leáldoztával: „Meghalt retetét, tiszteletét, lelkesedését és kegyeletét. től senki.
gyen bár szegény, imádja Istenét bármiként,
Minden város, minden megye, de maga
az Isten!" „Meghalt a Haza!" „Meglelkesednie kelL
Ezt a sors is kénytelen komolyan venni.
halt a Szabadsági* — Kollonics Lipót az ország is lelkes buzgalommal készill nagy
Annak a jelszónak, mely esak egy virágEz az intézményekbe lefektetett nemzeti szálat kér a tüdőbetegek megmentésére, el
kardinális pedig kijött megátkozott sír- fejedelmUnk Bzent hamvainak méltó temetésére,
jából, leült a tábor elé — s vigyorogva versengenek a nemes versengés tiszteletre- kultura és humánitás, ez a cinikus sors által kell foglalnia százezrek szivét. A baj oly retméltó buzgalmával, hogy ki minél fényesebben is respektált emlékmű, ez méltó Rákóczi és tenetes, a segítség oly nagy anyagi erőt fölolvasta a pénzt.
Akik a katasztrófa beálltakor nem s a fejedelem nagyságához lehetőleg méltán nagy társai emlékezetéhez, mert ez elpusztít- tételez, bogy célt csak akkor érhetünk el, ha
hatatlan és örök.
rakták le fegyverüket a majthényi sí- rója le kegyeletes báláját.
millió síron egy mécscsel kevesebbet gyújtotHa évente 100 székely árvagyermek vi- tunk föl s ez az egy virágszál ez az egy mékon és nem hódoltak meg a HabsburA gyász- és színpompa, amely fogadni,
goknak: azok szanaszét hányódtak a övezni és kísérni fogja a drága hamvukat, a seli a .Rákóczi árvája" nevet, a közönség ál- cseB a tüdőbetegek gyógyítására ömlik mind.
világ mind a négy tájéka felé. A forra- halottakhoz éa megdicsőültekhez méltó akar landóan azon erkölcBi kötelezettség alatt áll,
A József Kir. Herceg Szanatórium Egyedalom lelke, a kuruc lélek reménysége: lenni. S tudva, hogy a magyar lelkesedé;, hogy bár egy pár fllléiTel rójon le abból a tar- sület most épiti első népszanatoriumát. Száz
Rákóczi Lengyelországba bujdosik ki;
hálaérzés, miket tud elérni, bizo- tozásból valamit, melylyel minden hazafi éB beteget fognak az ország minden tájáról a
kedves udvari muzsikus cigánya az or- nyosak lehetUnk affelől, hogy ha nem is va- minden honleány tartozik Rákóczi Ferencznek, jövő év március havától fölvenni s mivel a
szág határán maradásra készti, sirva gyunk képesek köznapi Ielküiikben egy Rá- aki milliókat érő vagyonát, de ennél a vagyon- szanatóriumi kezelés három hónapot igényel,
borul a lábaihoz: .Fölséges fejedelem, kóczit megillető gyászünnepi pompát elképzelni nál is drágább kincsét, feleségét áldozta fel már ebben az első népszanatoriumban évenként
itt hagyod a vagyont — keresed anin- is, az, amit eltudunk és megadunk, annál töb- Magyarország szabadságáért és fliggetlen- négyszáz veszendő, halállal eljegyzett embert
csent!", — s Rákóczi csakugyan itt bet a milvelt világ egy nemzete sem volna ségeért.
fognak megmenteni. De ha millió síron hiáhagy egy millió kétszázezer hold földet, képes felmutatni.
Állandó kötelezettséget érez minden be- nyozni fogna az az egy virágszál (amely hiány
a mai értékben eier millió koronán feAvagy tudnúnk-e példát találni valamelyik csületes ember, hogy a bujdoBÓ Rákóczi szen- pedig legjobban tanúsítaná kegyeletünket) aklül érő vagyont, hogy rajta a Schön- országban arra, hogy a kormány és ország- vedéseiért fizessen le bár annyit, hogy bajié- kor már nemcsak az első népszanatorium még
bornok és a Windischgrfttaek, a Lobko- gyűlés oly hamvak elé vonuljon hivatalosan és kot adjon az árvagyermekeknek, ugy tekintvén hiányzó tőkéje volna együtt, de már tavasszal

II. Rákóczi Ferencz.

31.
uj gyógyitóházakat lehetne tervezni éa építeni
éa rövidesen, caak a társadalomba meqjen bele
élö bitként az egy virágszál föl^ánlásáiiak
poétikus eszméje, minden vidéknek megépítheti az agilis egyesttlet a maga népszanatori urnát.
Ha meggondoljuk, hogy már az elsó népszanatoriumban minden vidékről fognak fölvenni1
betegeket, tehát tólUnk is, akkor az irgalomadományokat nem fogják megtagadni. Vezessen minden embert az a gondolat, hogy a maga
adományával hozzájárul emberek életének megmentéséhez.
Hogy idején alkalmazott BzakszerU gyógyítással a tüdőbetegség gyógyítható, azt Németorezág példája igazolja, ahol szanatóriumok
létesítése óta 25<V,-kal kevesebb a tüdőbetegek
halálozása. Nincs helye annak a fatális közönynek, melylyel a szörnyű veszedelem pusztítását nézzük. Mennyi köany, mennyi gyász van
azokért, akiket e kór elsorvasztott; mennyit
meg lehetett volna menteni azok közlil, akiket
gyászolunk. Nyissa meg szivét mindenki kegyeletének s ne sajnálja azt az egy virágszálat s azt az egy mécsest a veszendő emberekért való nemes főlbuzdulása lesz az az égbe'
szálló ima, mely bevezekli minden földi gyarlóságunkat. Meggyászolt halottunk ott fönn a
magasban kedvesen veszi majd áldozatunkat.
A kegyelet koszorújából a tudóbetegeknek fölajánlott hiányzó virágszálat találja legszebbnek,
mert áldást, boldogságot fakaszt, mely könynyet törül le az árvaságnak, az elhagyottságnak keserű könnyeit.
Az elBő népszanatorium Gyulán a Lugosezerü erdőben épül.
Előbb a helyet orvosi szempontból Kuthy
Dezső ur, az Erzsébet-szanatórium igazgató
főorvosa és Tauszk Ferencz dr. egyetemi tanár urak megtekintették és a célra alkalmasnak találták. A szanatórium 700.000 korona
költséggel épül, a higiénia legnagyobb követelése Bzerint A terveket a genialis és annyira
gyászolt tervező, Czigler Győző készítette s a
szakemberek tetszését annál inkább megnyerte,
mert a férfi és női betegek külön helyeztettek
el. Az egyesület rövid négy évi fennállása után
gyűjtötte össze az építési tőkét, legnagyobb
részét egy év óta, mióta az egész országra
kiterjedő egyesület lett. Tagjai meghusszorodtak (ma 7000 tagja van) és mivel a társadalom áldozatkésysége jóformán csak egy év óta
van vele, föltehető, hogy a közelebbi négy
évben már több gyógyitóintézményt étesit,
annál inkább mert a jövendőben az olcsóbb
francia rendszeiü dispansereket akarja építeni.
Ha pedig föltételezzük (pedig föltételeznünk kell), hogy a társadalom megérti a segélykiáltást és a halottak napi koszorúból elküldi
a szegénysorsu tüdőbetegeknek azt az esengve
kért egy virágszálat, akkor bízvást elmondható,
hogy megsokasodik hazánkban a népszanatoriumok száma és a társadalom az embermentés terén nagyot, Istennek tetszőt tett. Értse
meg minden jó szív ezt a segélykiáltást.
Az egyesület a legnagyobb nyilvánossággal fogja a gyűjtést végezni. Hirlapilag nyugtázza az adományokat s lapjában a Szanatóriumi Lapokban minden adományt tételenként
elismer, felhasználása módjáról pedig tájékoztatni fogja a közönséget, Azt akarja, hogy
teljes bizalommal, a legnemesebb ügynek, nemzetünk egy fájó Bebét hegesztve, adhassa oda
a maga egy virágszálát.
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Kurucdal Székelyországban.

KÖZÖNSÉG KÖBÉBŐL.*)

(Énekeljük, Széke Ambrus Irta, anno 1670.)

A szerkesztőség az alábbi levelet kapta.
Tekintettel tartalmának igaz voltára, Bzivesen
közreadjuk.

1. Székelyföld
Mindig zöld
Hazám ott —
Szivem ott;
Jaj be szép
Székely nép!
Székely vér.
Magyar ér.
2. Kicsiny vagy
Mégis nagy
Hűvség ott;
Hideg vagy
Mégse fagy
Szived ott

Tekintetes Szerkesztő

Közli: B. B.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Rákóosl ünnep. Folyó hó 27-én
hozták át hazánk határán a bujdosók hamvait
s köszöntésükre országszerte megszólaltak a
harangok e történelmi nevezetességű órában.
Az ut mentén a lakóaság mindenütt lerótta
kegyeletét a bujdosók emlékezete iránt. Harangok zúgása s hatalmas máglyák messze
ragyogó fénye példázta a nemzet lelkesedését.
— Eljegyzés. Lukáesffy János homoródi m. kir. vasúti hivatalnok folyó hó 28-án
Gyergyószentmiklóson eljegyezte özv. Bogdán
Jánosné urnó kedves leányát, Antóniát.
— Esküvő. Strul Bernát borazéki kereskedő október hó 23-án tartotta esküvőjét
Tg.-Neamtzon (Románia) Ferester Avner leányával, Fridával.
Birtokrendezési ankét. A székely birtokrendezés tárgyában az igazságUgyininiszter
által elkészített uj törvényjavaslat megvitatása
céljából Polónyi Géza folyó hó 12-ikére ankétot hívott össze Budapestre. A csíkszeredai
kir. törzényszék bírái közül a miniszter — értesülésünk szerint — Fekete Izidor törvényezéki birót hívta meg, ki a meghívót már meg
is kapta és nem Bodor Ödönt, miként a budapesti lapok tévesen közölték.
— Hivatal átvétel. Zakariás Lukács
újonnan megválasztott főszolgabíró — mint
értesültünk — hivatalát november hó 1-én
veszi á t
— Szolgabirák elhelyezése. Vármegyénk főispánja Gábor János szolgabírót a
csikszentmártoni szolgabírósághoz, Szász Gyulát pedig a központhoz osztotta be.
— Bákóozi m a t i n é . Csikvármegye törvényhatósága jövő hó folyamán a vármegyeház nagytermében matinét rendez. Az ünnepi
beszédet Kállay Ubul főispán tartja. A részletes mllsort annak idején közöljük.
— A osiksomlyói főgimnázium Szent
Imre herceg, az intézet védőszentje tiszteletére f. évi november hó 5-én iskolai ünnepélyt
rendez következő műsorral. D. e. 10 órakor
istenitisztelet alkalmi szent beszéddel. Ezután
az intézet nagytermében: l. Ének Szentlmre hercegről, előadja a vegyes kar. 2. Ünnepi beszéd,
tartja Stoiber Ottó főgimn. tanár. 3. Románc,
Nyizsnyaitól, tenorsoló harmónium kísérettel.
4. „Szent Imre herceg", irta Garay Alajos,
szavalja Kopatz Albert VIII. o. t. 5. „Cavatina" a „Kunolt°-ból, Császártól, előadja az
ifjúsági zenekar. 6. „A gerle-pár", irta Mindszenti Gedeon, szavalja László Antal VI. o. t.
7. Ének-kettős: .Hol a tavasznak". Mátraitól
bármoaium kísérettel. 8. .Rákóczi imája", előadja a férfikar. Az intézet és annak tanuló
ifjuéága iráut érdeklődő közönséget ez uton
hivja meg az igazgatóság.

Boldogok leszünk, ha jelszavunk varázsos
módon teljed szét, ha a nagy célt megérti a
mi közönségünk.
— Újfalvi taoltóválaastáa. A kineCsak egy virágszálat a tüdőbetegek megvezés által megürült tanítói állásra a követmentésére I
kező okleveles lanitók jelöltettek. Székely András, Mezey Imre, Csiszér Károly. Az érdekeltek kíváncsian várják a püspöki kinevezést.
Ne higyj magyar a németnek*
— Tanitó gyűlés. A kászon-alcsiki róm.
kath. tanítói járáskör évi őszi ülését f. évi
(1706. július végéről.)
november hó 15-én d. e. 9 órától kezdődőleg
Csikszentimrén, az elemi iskola helyiségében
Ne higyj magyar a németnek,
fogja megtartani, melyre a kör tagjait és a
nevelésügy barátait ezennel tisztelettel megAkármivel hitegetnek;
hívom. A gyűlés tárgysorozata: 1. 9 órakor
Mert ha ad is nagy levelet:
„Veni Sancte* és Bzentmise hallgatás a helybeli templomban. 2. Fél 10 órakor rendes taMint a kerek köpenyeged
nítást tartanak: Szőke József éa Kászoni János ottani tanitók az óratervben ezen időre
S pecsétet Qt ollyat rája,
előjegyzett oszt.- és tantárgyból. 3. Elnöki
Mint a holdnak karimája:
megnyitó. 4. A tavaszi gyüléB jegyzőkönyvéfelolvasása és hitelesítése. 5. Szaval AmNincsen abban semmi virtus — nek
barus Szilveszter tanitó. 6. Szabadon választott tételről értekezést tart Hajnód Pál tanitó.
Verje meg a Jézus Krisztus I!
7. A tanítások zártkörű méltatása. 8. Elnöki
jelentések. 9. Iuditványok. 10. A hátrálékban
*) Thftly Kilmin szerint Rikócii irta ezt az levő tagsági dijak befizetétBe. Csatószeg, 1906.
október 29. Tódor István, jkörl elnök.
akkori hangulatot jellemzi vertet.

ur!

Egy csíkszeredai speciálitásra akarnám
a közfigyelmet felhívni, remélvén, hogy e felszólalás után többé nem lészen szükség erre
visszatérni.
Ugyanis már számos esetben lehetett
tapasztalni, hogy a csíkszeredai úgynevezett
.polgárság" a nagyobb szabású nemzeti ünnepekről egyszerűen tudomást Be vett; zászlók kitűzése s pláne világítással nem kiváqja
bizonyítékát adni annak, hogy ó is együtt
érez azokkal, kik nem csak Bzóval szoktak
hazafiaskodni, hanem akkor is azok maradnak
midőn a hazafiság némi áldozatot kíván. A
most lefolyt „Rákóczi ünnep* alkalmából is
boszankodással kellett konstatálni azon —
habár nem szokatlan — tényt, hogy az a néhány tiszteletre méltó polgár kivetelével, kik
hódoltak hazazafias érzésűknek, az egész polgárság zöme távol tartotta magát az Ünnepléstől. Hejh.'pedig a „jnos" melyet ez a rész
oly szépen tud markában tartani és kihasználni,
némi kötelezettséget is ró az emberek vállára ő
nem csak a képviselőválasztások alkalmával
kapott ingyen zászló, hanem a saját költségen
beszerzett trikolor is szépen díszítené azt a
szerény házat, melybe annyi hazafias érzés
mindig beférhet, mint a mennyi bármely magas palotában lakó magyar ember és háza
népe lelkét .betölti I
Csíkszereda, 1906. október 29.

I

iQíGyors és p o n t o s kiszolgálási*

Tisztelettel hozo:n a tisztelt
hölgyközönség szíves tudomására, hogy elvállalok

KALAP-JAVÍTÁSOKAT,
Átalakításokat és u j kalapok készítését, valamint
minden e szakmába vágó
dolgot.
A n. é. hölgyközönség b.
pártfogását kérve maradok
mély tisztelettel

MÜLLER JULISKA

m.

keresek jobb családból, vidéki nagyobb
forgalmú vegyes üzletbe. Teljes ellátást, ruházatot adok. Felvilágosítást nyqjt
Schwartz J e n ő Budapest, Vásárpénstár
3—B

Magyar Áltattnos Hitelbank
brassói fiókja
alaptőke: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000
elvállalja mindennemű tőzsdei műveletek
keresztülvitelét, váltók és szelvények
bevételezését, értékpapírok őrzését, előlegeket nyujt értékpapírokra, klállit
hitelleveleket és csekkeket a bel- és
külföld összes piacaira és elfogad betéteket kamatoztatásra.
s-io
Sz. 1730—906. kj.

Faeladási hirdetmény.
A csikszentmihályi közbirtokosság
„Köle" nevű erdejében 197—906. kib.
számú határozattal megadott engedély
folytán futó tűz által megperzselt töfzsönkénti felvétel utján 1941 köbméterre becsült erdei fenyő (Lucfa) haszonfa tömeg eladása céljából folyó
évi november h ó 17-én délután
3 órakor Csikszentmihály község házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli
versenytárgyalás fog tartatni.
A szabályszerűen felszerelt lárt
írásbeli ajánlatok közvetlen a szóbeli
árverés megkezdése előtt adandók be
az árverési bizottsághoz.
Kikiáltási ár 12600 azaz Tizenkettőezerhatszáz korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A fatömeg a kikiáltási áron alól
nem adatik el.
Az erdőjész az ajnádi vasut-állomás mellett fekszik és a szectmihályi
állomástól pedig 3 klmterre fekszik.
A fatömeg minden befektetés nélkül kitermelhető.
A részletes árverési és szerződési
feltételek és a becslési kimutatás megtekinthetők a szépvizi körjegyzői irodában.
Csikszentmihály, 1906. október 22.
Sófalvi József, Sándor András,
birtokossági jegyză.

birtokosáig! elaDk.
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divatárusnő

Értesítés !

Csíkszeredában.

Alulírott van szerencsém értesíteni
Csiksrereda város és vidéke n. é. közönségét, hogy itt Csíkszeredán készítek bármilyen alkalomra élő virágokból

1-0
ízléses és cuinos m u n k a I

Hirdetmény.

VIRÁGCSOKROKAT

Csikvármegye székházának fűtésére
szükséges évi 2 0 0 köbméter kemény a legjutányoBabb árban a legegyszetűzifa (bükk, gyertyán, csere) beszer- rűbbtől a legdíszesebbig.
Úgyszintén halottak estéjére kapzését 1906—907. fűtési idénytől számítva szerződés utján- kívánom bizto- hatók bármilyen nagyságú
sítani.
sirkoszoruk,
^^^s
Azért felhívom érdeklődő közönség
melyet
megrendelésre
is
készítek.
figyelmét, hogy erre vonatkozó írásbeli
vagy szóbeli ajánlataikat 1906. évi
Csikszereda, 1906. okt. hó.
november hó 15-ig mutassák be.
Kiváló tisztelettel
Csikszereda, 1906. október hó 19-én. a-a
Biró Dénes.
Fejér Sándor,
1—3

alispán.

A madár kedvelők figyelmébe I
10 (tíz) darab nemes harci kanari
madár, helyszűke miatt e l a d ó .
MOLNÁB S.-né, Csikszereda,
régi törvényszéki épület.

Hirdetmény.

Figyelem 1

Figyelem 1

Páratlan a m&ga'nemében 1

2 kor. 95 fill.-ért
szállítunk egy pontosan járó

órát l á n c o s t u l
mindaddig, mig a készlet tart bregeuzi fióktelepünkről a pénz előleges beküldése, vagy
utánvét mellett. 100000 darab árukészletünk
minél előbbi eladása a célunk, ebben leli magyarázatát a hallatlanul olcsó ár.

I. szalámi kilogramja
kor. 3.60
I. húsos szalonna . . . .
„ 1.76
tormás virtsli és mindennemű hentesáru
a legolcsóbb árak mellett. Továbbá beveszek bármikor lőt vadakat, úgymint Kitűnő kereseti forrás viszonteladók
őzeket, nyulakat és császár madarakat.
részére!
2—3
„Araik" sveici óragyár, Bregeuz.
KÜSOHMANN FERENC,
a é v i jótállás I
a é v i JótáUáa 1
4-3
hentes, Brassó.

C S Í K I

Október 31.

Hoffer és Schranc-féle 4

Amerikai

CSÉPLŐ 6ARNITUR PORCELLAN PUPER

S s w a e r j a y F e r a n e T h O M S S ü l á ÜSZt
kiayrketéraota

eladó, mely jelenleg munkában van. és mindennemű toillet oikkek kap
hatók
Értekezni lehet Csik-Szépvizen

(i-3)

Fried Samuval.

Csíkszeredában, Apafi-utca.

Fekete Vilmos

3—0

tllatszertárábon CaUuiereda

Hogy hivják?
Mikor született?
Nincs többé csalódás!
Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankház!

Mindenkimfgbapjaa ozmumeáltal

44. aiám.

L A P O K

8ta^^kria

SrimtoHi tlM Ulütal és dianMerclettel tittotelre.

KALMÁR ÉS ENGEL a lepM és leplatlli Moreavas mfltráoa,
MOTOR ÉS GÉPQYÁBA.
(S-2C)

B U D A P E S T , V., L I P Ó T - K Ö R U T 18.
Ajánlja ugy eséplögép, mint malomüiemre
legegyszerűbb beiudnmotorjalt, beniinlokomoblljalt, valamint BíivógBBmotorjait, melyek V.
Lipót kőrút 18. bármikor üzemben megtekinthetők.

minden kalászos, kapás és takarmánynövény (lóhere, lucerna etc.) részére,
valamint szőlő, gyümölcsfa, kerti vetemény éa ugar trágyázására is.

iiekluánlMirNjeKyet?

Fortiua segélyével minden név és születési év részére egy sierencsestámot helyeztünk el
P E C S É T

A L A T T ,

a lepecsételt boríték elóoldala:

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és
— — tartalomjelzfare Ügyelni.

például:

A boritok hátsó oldala:

KALMAR VILMOS,

u

^JÁITOS
Születési év: 1 3 7 7 .

: szerencséje

írja meg nevét, születési n A n a Á f
a l a t t
"
részére eltett
évét és mi azonnal küldjük p ü v ö O U tXflCftlu szerencsesorsjegyet.
Sok ezer család, mely bizalmával bennünket megtisztelt és a
^

szerencséje

N A G Y '

jelmondás biveihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét ; merítsen Ön is a Klaa buukház kiapadhatatlan szerencseforrásából, vegye át tőlünk

ueracséjéiet lepecsételi iáIoeMét és eaidagság meg júlél kötél lesi Oohöi.:

XIX. sorsjáték I. osztályának húzása már folyó évi november hó

= = = = =

Telje» Jótállás
ritflnó oaépléaért
Ezen motorok egyenletes járásuak és bámulatos
egyszerű szerkezetük folytán bármely legjáratlauabb ember által is azonnal könnyen kezelhetők.

Budapest, VI., Teróz-kőrut 3.

' loediil létezi njtoái!

Használja ki az alkalmat.
Fogadja lepecsételve szerencséjét
tőlünk.
z 6,1

„ K I S S

védjegyű.

Csillag

22. és 23-án lesz,

Az l-sö oszt. sorsjegyek árai:

a Thomasphosphatfabríken G. m. b. H.,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
országainak területén.
— —

Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetésre

^
^ Agrárcsíkszeredai
Takarékpénztár
r. t.
fiókintézete.

Egy nyolcad K. 1.60. Egy negyed K. 3.—. Egy fél K. 6.—. Egy egész K. la.—.

K I S S K A R O L Y ÉS T A R S A

í

nagy. Ur. siab. osztálysorsjáték föelárusltó 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.
V I . , V á e z l - k S r n t 5 . M. V I I . , E r z a t f b e l - U S r u t 8 2 . nz.

1-4

MENETREND.

Oda.
Szv.

Szv.

Vv

8702

8704

8712

I—III. J ^ I I I .
9°'
9°o
200
8"
8M
6"
•
600
5"
8"
6»
CJÍ7
6"
10 20
7"
11"
80'
II»
8"
12"

Oda.
Szv.

Szv.

I—III.

91,
12*"
6"

1"

11"

2»o

41.
4"
5»»
6"
6"

Érvényes 190G. október 1-tól.

Tvszsz.

Szv. Vv.

8774
r—in.
ind. Bpest k. pu. i Nvár) át
Bpest k. pu. (Arad) át
Kolozsvár (117.)
3»
Predeal • 11 T.i
Zernest HG.i
0"
Brassó (116, 117)
8"» érk Sepsiszentgyörgy (114)
ind. Sepsiszentgyörgy (114)
érk. Kuvászna
ind. Kovászna
| érk. Kézdivásárheiv

92.

9»
9"
10"
10"
10"
10"
11"

9"
M

8
8"

10»1
ll*
12"
12"
12"
12«
122»
12"
1»
1"
l15
1»
1"
1"
2"
2»
2«.
2"
30.

3"
3»

7».

érk.

ind.
érk.
ind.
érk.
ind.

Vv.

8802 8804 8864 8812
I—III. 1 I—III. I—III. I—III.
9°«
2»
8"
5»
4"
7«
8"
8"
8"
8"
8"
8"
8"
go*
9«
9"

5"
5"
6»

6"
71.

7"

g21

8"
9"
9»

Szv. Szv.

8 7 0 5 8711 8701 8 7 0 3
i —niii—in i—ni I—III
122'
1»
10«»
8"
Ţ05
6"
n 1 28
r»»
4"

S.-szentgyörgy—Gyimes Palánca.
Tvszsz.

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 legméltáayosabb áron

Vissza.

Brassó—Kézdivásárhely,

9 " ind. Bpest k. pu. (Nvár.) át érk
12"
" Bpest k. pu. (Aradi át
Kolozsvár (113)
G"
Brassó 1113)
2"
Kézdivásárhely (113i
2» 7
Sepsiszentgyörgy (113) érk
5»
Tusnád fürdő
ü"
72.
Tusnád
Csikverebes
7"
Csikszentsimon
7"
Cáikszentiinre 35. sz. örh.
75.
Csikszentkiráiy
8"
S1
ZsögödfUrdö
8
8» érk
ind.
I ind. Csíkszereda
érk.
ind.
®nrj' Madéfalva
érk.
Szépviz—Szentmihály
Ajnád kitérő
LóvéBZ
Gyimesfelsóiok
Középlok
OyimeBközéplok

érk.
ind. Oyimes
érk. Palánca

ind.
érk.
ind.

lö"
3"
5"
}60
12»
12»
ijw

llo»
10"

3

leggyorsabban folyósít.
Leszámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb
kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napíg 4°/.-kal kamatoztat és
azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.

Fiókok:

3-3

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődóleg félévi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló részletfizetések
ellenében 10-től 65 évig terjedő időre 4Vi°/o alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

G"
1" i
<i« G
8»
10"
6 " 10"
460 8 "
4"
8«b
3»
2"

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első
részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvénybeváltás. Osztálysorsjegyek fóelárusitó helyeUtalványok és hitellevelek a bel- és külföldre.

Elvállal tőzsdei megbizásokat 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.

4- 25

Vissza.

Vv. TniB.1 Szv. Szv.
8811 8863 880111358803
I — IIII—III I—III I—III
7" fi40
122» ,10 fiu
10" fi4i ü"
82' 1" «'» 1ÜUS
8"
fi52
G21 1206 4 M 8»"
4" 10" 3" 7 >6
48b 1Q20 310 7»
41. 10" 3« 71.
4« m> 962 7"
3« 9» 2<6 6"
341 921 266 6"
3 10 9" 2" G4"
3 2 ' 90. 2" G"
8" 202 tí2»
8" 1 60 6 14
7" 1" 6"
7" 1" 5«
7»i 1» 6"
6" l 07 5"
gol 12«» 5"
5" 12» 4»
6» 12"' 4«
4« 12" 4™
10"
10°'

K I l f l n A n i n C a é g B én l e g a a g a i a b b

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

=

H"

izllánhágn

OSIKZSÖGÖDI

=

ZESZGTAR
Ozeme megkezdődött is az Igen tisztelt aiesivátárló közönség

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel esiközlöm.
Helyek ntán vagyok a n. é. ktzGnség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =
,

P o r t l a n d - C e n e n t e t ajánl élesé áron

89-52

a

Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóba
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomatott Szvnboda József könyvnyomdájában, fiaika».,-^^,^
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