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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová A lap szellemi részét illető minden közlemény,
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Megjelenik a lap

FELELŐS SZERKESZTŐ:
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Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor
Nyílttéri csikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-ért közöltetnek.
Ismeretlen czégek hirdetési dija előre fizetendő.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban széjnittatnak.

POLITIKAI,
KÖZGAZDASÁGI
ÉS TARSADALMI HETILAP.
Kéziratok nem adatnak
vissza.
ügyvéd.

Igaz szo.
Nagyon jól tudom, hogy amit most

és hazára, mert ezek mégu akadályai az jas törekvésekkel."Áldozzunk néha-néha lyek a 12-iki üléB határozata értelmében töregyéni érvényesülésnek ! — íme, az ha alkalom kínálkozik, az eszmények tént megkeresések folytán már beérkeztek.
egyéni érdek túlbecsülésének, a vad Oltárán is. Ne feledjük soha egy pilla- Egyúttal közli, hogy Weisz Jakab gyilkostói
elmondok, nem a legkellemesebben fog egoizmusnak e gondolat lett a szörny- natra sem, hogy a multak nagysága fürészteleptulajdonos mint érdekelt, a gyergyófelett való önzetlen lelkesedés tűzpró- alfalvi erdöeladás körüli visszaélések miatt anhatni egyikre-másikra, mert hiszen : szülöttje !
.szólj igazat, betörik a fejed", de ezzel
Nálunk — a tapasztalat azt iga- bája a uemzeti akaratnak, a nemzeti nak idején terjedelmes panaszszal élt; mintelőre számoltam. Meg nem bocsátható zolja — hogy ezen fanatizáló uj felfo- erélynek. A hősök iránti tisztelet ve- hogy azonban a panasz az adás-vételi szerzőbUnt követnék el akkor, hogyha hall- gás alkalmas melegágyat talált. Num lünk született erény, mely minden idő- dés jóváhagyása után érkezett be, azt annak
gatnék és szóvá ne tenném azt a btlnös törődünk semmi mással, csakis önsze- ben, minden hol, minden igaz magyart idején mint elkésettet elutasították. Most azonkönnyelműséget, melyet a polgárság az mélyűnkkel. Az individuaíisztikus elmé- leginkább ékesített. Szt .az erényt uagy ban a löldmivelésügyi miniszter ezt a panaszt
itteni Rákóczi ünnepségek alatt tanúsí- let túltengése. Nyomtalanul tűnnek el őseinktől örököltük, Jez volt mindig s is leadta a bizottságnak azzal, hogy szintén
tott. Ujabb fényes bizonyítékát szolgál- azok a napok, mikor minket magyar jelenleg is ennek kell lennie hazasze- tegye vizsgálat tárgyává.
Ezek után Bothó Elek dr. jogügyi tanátatluk azon ránk nézve nem nagyon embereket a legfőbb jó tiszta mennyei retetünk melegágyának. Ha. a nemzeti
hízelgő tapasztalati ténynek, hogy a szel- fénye borit sugárözönbe, mikor minden átalakulás nehéz napjaiban, a szabad- csos a főispán felhívására a gyergyóalfalvi
lemi és erkölcsi vissza fejlődés miná- gondolatunkat, érzésűnket, egész külső ságharc alatt ez az erény nem diadal- ügóletre nézve az : iratok nyomán előadja a
lunk aránylag a legnagyobb. Ijesztő és belső világunkat ez ragyogja be; maskodik vitézeinknél, ugy talán ma saját jogi véleményét, mely nagyban éa egészkép ! Nagyon szép jövőt tár elénk ! Ma mikor mindenütt a magyar iöldön fel- már a feledés homálya fedné nemze' ben azonos a bizottságnak az október112-iki
holnap — ha a dekadencia ily gyors zugnak az erdők, zengeni kezdenek és lünket, pedig egykoroo Európa homlo- ülésén már elfoglalt jogi álláspontjával. Helyesli
léptekkel halad — észrevétlenül bele- belső hevüktől kigyúlnak a harmatos kán tombolt.
tehát a bizottság általjmegállapitott eljárási
esünk abba a színtelen, életnélkűli lét- bércek ormai, az Alföld silgán dithyramLegyüuk testestől, lelkestől igaz tervet, maga is szükségesnek látja mindamaz
körbe: hol az ,Isten", „Haza* fogalma busba csap át a szellő s a folyamok, magyarok, ünnepeljünk az ünneplőkkel. iratokat *és_okmányokat, melyek beszerzéséről
ismeretlen fogalmakká lesznek, vagy ha mint óriás aeol hárfa riadó őrömdalt Ne állítsunk ki még egyszer magunkról a bizottság már intézkedett Hozzájárult e biléteznének is, mint ósdi, idejét mult harsognak világgá; midőn az emberek oly sajnálatra méltó szegénységi^bizo zottságnak aföldmivelésí miniszterhez,intézett
ideákról emlékezünk meg.
szive megtelik fénnyel, meleggel, mi nyitványt, miuőt a napokban kiállítot- amaz előterjesztéséhez, hogy a részleges fakiA világtörténelem ily irányú demo- dőn magyar lélek misztikus kijelentést tunk. Kz szégyen. A székelység elfaju- használás iránt a vevőnek kiadott engedélyét
a vizsgálat befejezéséig függessze fel. Ezt a
ralisacióról példával nem szolgál. Ha vesz, látásokat lát, álmokat álmodik, lásának igazi tükre.
volt is idó midőn egyes nemzetek el prófétává válik, hithőssé magasztosul
Benke Antal. felterjesztést annyival inkább szükségesnek
tartja, mert a miniszter az engedély kiadását
fogúit, soviniszta hazaszeretetükkel a
Igen, igy történt nálunk a közeiez,erdészeti albizottBágnak]1906. május 15-én
hazáért, a haza boldogságáért és füg- napokban a Rákóczi ünnepségek alkal
A székelyföldi erdők.
1037j-906. szám alatt hozott határozatára és
getlenségéért feláldoztak mindent, még mával. Minden valamire való helyen e
Ezen
a
cimen
a
„Budapesti
Hirlap*
kömagát a vallásosságot is, oltárokat rom- nagy Magyarországnak, harangok zúgása, zelebbi számában jelent meg az alábbi cikk; felteijesztésére is alapította, már pedig ez az
boltak, sőt a Szűz-Máriát, az Úristent káprázatos örömtüzek messze sugárzó tekintettel arra, hogy bennünket, csíkiakat, kö- 1037—906. számú határozat és felterjesztés
ábrázoló szobrokat is pozdorjává törték, fénye hirdette, hogy a nemzet ünnepel, zelről érdekel, szívesen közreadjuk egész ter- alkalmas volt a minisztert a valódi tények
iránt megtéveszteni.
csakhogy esztelen machiavellizmussal a hősök hősének, Rákóczi emlékének jedelmében:
céljukat elérjék, ha volt is idó, midőn áldoz, mig itten vaksötétség és némaA csikmegyei közig, bizottság erdészeti
Fodor Antal dr. kir. közjegyző, ki az
a keresztény egyház egységének gon- ság uralkodott. A házakból kalapács albizottságának a székelyföldi erdöeladások 1037—906. számú határozat meghozatalakor
dolata a nemzeti kűlönszerűségeket meg ütés, gépe . zakatolása hallatszott, min- dolgában Kállay Ubul főispán elnöklésével ok- jelen volt, a kir. jogügyi tanácsos szakvélenem engedve, az egyetemes, általános denki végezte a mindennapi dolgát, a tóber 18-án tartotta második ülését. Az elnök ményéhez hozzájárul ós maga részéről jegyzőemberit állította előtérbe és igy ennek közhivatalok sem szüneteltek teljesen. az Ülést megnyitván, a bizottságnak bemutatja könyvbe kívánja vétetni az 1037 -906. számú
az eszmének harcosai egyenesen a nem- Csupa hétköznapiasság volt konstatál Bothó Elek dr. kir. jogügyi tanácsost, kit a határozatnak következő történetét: A vevő az
zeti állam letét tagadták: arra még sem bató. —
földmivelésügyi miniszter rendelt ki a bizott- erd. albizottsághoz egy kérvényt adott be, a
találunk példát a történelemben, hogy
Megtörtént. A hibát jóvá kell ten' ságnak e hónap 12-én hozott határozata értel- melyhez egy minden hitelességet nélkülöző kiez emberek ilyenfajta jelszóval küzdöt- nűnk. Ébredjünk már egyszer öntudatra, mében s a ki az ülésen mint jogi szakelőadó, mutatás volt csatolva arról, hogy az a falvi
tek volna: „Csak törődj önmagaddal, szakítsunk a bűnös gondolatokkal és GyórtTy Gyula dr. pedig mint panaszos van közbirtokosok közül ki és mekkora arányrészét
legkevesebb gondod legyen az Istenre vegyük fel a harcot a demoralizáló al jeleu. Az elnök bemutatja amaz iratokat, me- eugedi át a községnek. E kimutatás',minden
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alkotott ama törv. cikkeket, melyek II. RáKülön ünnepeket kellene szentelnünk em- országban csak a hőalelkü Zrínyi Ilona tarkóczi Ferencz és bujdosó társainak emlékét léketeknek, hisz' mindnyájatok neve mély tar- totta magát a szabadság utolsó menedékhelyén,
örökítik meg egyrészről; másrészről pedig el- talmú programm, nemzeti krédó, a lángoló Munkács várában. Árulás miatt 1688-ban ez a
törlik az 1715. évi országgy ülésnek a nagyfe- haza- és szabadságszeretetnek, az elvhüség- és vár ÍB német kézre került. Thökölyre még
Ünnepi beszéd.
II. Bákóoii Ferenoi fejedelem éa bujdosó társai jedelmet éB bujdosó társait megbélyegző cik- áldozat készségnek ragyogó és örökBzép esz- csak egyszer mosolygott a szerencse. 1690-ben
porainak hasaaaáUltua alkalmával.
kelyeit.
ménye.
török-tatár haddal betör Erdélybe, győz. ZerMélyen tisztelt Közönség!
Egy célért harcoltatok, egyformán illet nyestnél B visszafoglalja a fejedelmi széket.
Ily előzmények után érkezett haza a feNemes Ifjúság!
jedelem, kit őseink épen kétszáz évvel ezelőtt, meg titeket az emlékezés — a tisztelet és bála. De badeni Lajos elől menekülni kénytelen s
A mai ünnep korszakalkotó nemzetünk MaroBvásárheíyen, a fejedelmi székbe való beForgatjuk nemzeti történetünk lapjait B csak még annyi öröme lesz, hogy az elfogott
történetében egyepochalis eseményt jegyzünk iktatáskor a .haza atyja"-nak neveztek; vele- a kuruc világ legendás korában találkozunk Heiszler tábornokért cserébe kapja hü feleséfel nemzeti életünkben, melyei 200 esztendő- jött édes anyja, Zrínyi Hona, nemének és szá- dicső neveitekkel. Az 1664-ben kötött vasvári gét Zrínyi Ilonát. Számkivetésben él, 1703-ban
nek legtisztább és legszentebb óhajtása telje- zadának dicsősége, a szerető hitves, jó anya, béke Bzomoru korszakot nyit meg hazánk tör- felesége, 1705-ben pedig ő hal meg. FöUépés í t . Vigasztalással és szent reménységgel te- a fenkölt lelkű és bátor szivü nagyasszony; ténelmében. Ettől kezdve a bécsi kormány sének eredménye Magyarországon az alkotlik ineg lelkünk e napon azért, mert II. Rá- hazajött a tejedelem mostoha apja, a rettent- férgak nem csináltak titkot abból, hogy Ma- mány helyreállítása, Erdélyben pedig a Lipotkóczi Ferencz és bujdosó társainak porladó hetlen kuruc „király", Thököly Imre, továbbá gyarországot ay osztrák örökös tartományok féle diploma.
er untjai hazai földben pihenhetnek Ezen nagy hazajöttek .nagy" Bercsényi Miklós, Esterbázi közé fogják iktatni. Mitsem használt az ország
Három nagy történeti nevezeteBBégtt csatürténeti tényben együtt érez nemzetével a Antal és Sibrik Miklós a fejedelemnek vitéz főembereinek tiltakozása, mindenben intézked- ládnak volt ivadéka II. Rákóczi Ferencz. Hasonkirály. És ennek mély politikai jelentősége van.
generalisai és a hontalanságban ÍB hűséges tek rólunk, nélkülünk. 1671-ben a Wesselényi- nevű atyja egyenes leszármazottja volt a két
Azaz eszme, a melyért három Bzázadon keféle összeesküvést vérbefojtották s jóllehet Rákóczi Györgynek, kik erd. fejedelmek voltársai.
resztül nemzetünk flai életüket és vérüket álOltárrá magasztosul az egéBZ magyar csak a főurak vettek abban részt, mégis ül tak. Nagy anyja Báthory Zsófia, a nagynevű
dozták s a melyet politikai életünk legfőbb
nemzet kebele, a kegyelet, tisztelet és hála dözni kezdték az egész nemzetet; bujdosóvá Báthory családnak saijadéka, (iával egyetemintézői eddig csak szivükbe hordoztak, a fllgáldozatát mutatjuk be bujdosóink emlékének. tették a magyart saját hazájában; 1673 ban ben visszatért a kath. hitre. Anyja, Zrínyi Ilona,
getleu és önálló Magyarország eszméje, kezd
felfüggesztették alkotmányunkat s Ampringen a halhatatlan szigetvári hősnek ivadéka, a haza
az egész nemzet politikai krédójává hitvallá- Szent érzelmek között, imádságos ajkakkal Gáspárt tették az ország helytartójává. De a
szabadságáért vértanú halált szenvedett Zrínyi
mondjuk
ki
neveiket
II.
Rákóczi
Ferencz,
sává válni. A bécsi udvar, mely eddig ezen
bujdosók fegyvert ragadtak s Thököly Imre Péternek leánya, született 1670. a Rákócziak
eszmével szemben a rideg negació terén állva Zrínyi Ilona, Thököly Imre, Bercsényi Miklós, vezérlete alatt győzelmesen lobogtatták a kuBorai kastélyában. Atyját négy hónapos koránemzetünk legnagyobb fiiait a vérpadra hur- Esterbázi Antal, Sibrik Miklósi Nézzetek le ruc lobogókat. A megijedt bécBi udvar helyrecolta, vagy hontalanságra kárhoztatta, a ter- égi hazátokból 1 ime, az egész nemzet bűnbánó állította az alkotmányt, az 1681-iki országgyű- ban elvesztette, gyermekségét anyja mellett,
mészeti és történeti fejlődés vaskényszerüsé- szeretettel kiséri haló poraitokat a bazán ke- lésen sokon — mint máskor is — olcsóbban majd mostoha atyja kuruc táborában töltötte,
géuek hatása alatt kezd megbarátkozni a füg- resztül Kassáig, Késmárkig 1 Első szavunk egyeztek ki, mit a kuruc király nem fogadván 12 éves korában Bécsbe hurcolták és itt elgetlen és önálló Magyarország eszméjével. Fel- hozzátok a bocsánat kérés: bocsássatok meg el, szövetkezett a törökkel s tovább folytatta választották édes anyjától és 16 éves lánységes Uralkodónk, I. Ferencz József, élete al- nekünk, véreiteknek, hogy csak most, 200 év a harcot. 1682-ben elvette Zrínyi Ilonát, I. Rá- testvérétől Júliától (később Aspermont grófné)
konyán ezen eszmének jogosultságát nemcsak múlva tudtok hazajönni; hiszen tudjátok, hogy kóczi Ferencz özvegyét, a kuruc asszonyt. Tanulmányait 1688—1693. a jezsuitáknál Neua most fennálló politikai formákkal szemben az a hatalom, mely hontalanná tett titeket, Azonban a töröknek 1683, Bécs alatt szenve- hausban, majd Prágában végezte, mely után
ismerte el; hanem a messze mult idők előz- lidércként nehezedett mi reánk is s csak most dett kudarcával leáldozott Thököly napja is: Olaszországban tett nagyobb utazást. 1694-ben
ményeire is kiterjesztette akkor, a mikor szen- kezdünk szabadulni tőle. De most legyetek serege szét futott, nagy réBze csatlakozott a nagykorusittatván, kiperelte fejedelmi birtokát
tesitette az 1900. október 22-én az ország leg- üdvözölve haló poraitokban, az egész haza diadalmas lotharingiai Károly seregéhez, Thö- és feleségül vette hesseni Amália hercegnőt.
méltóságosabb testületétől, a törvényhozástól I kitárt karokkal fogad titeket s örömkönnyek kölyt Váradon a török elfogatta s az egész 1 millió 200 ezer hold birtoka volt mai értéke megközelíti az 1000 millió koronát.
között ölel kebelére.

November .
lapján a telekkönyvi átalakító biró által alá
volt Írva és hivatalos bélyegzővel 1906. május
9-iki dátummal ellátva, de a kimutatáson sem
iktatói szám, sem kiadói szám nem volt és
hiányzott azon minden nyoma a birói intézkedésnek. K kimutatás alapján kérte a vevő,
bogy miután a kimutatás szerint a közbirtokosság több mint 8000 kat. holdat a községre
átíratott s igy az eladási engedély alapfeltételének elég tétetett: engedtessék meg a fakihasználás a megvett területen. E kérvény
tárgyában tartották meg az erd. albizottság
ülését 1906. május 15-én, B az első ülésen az
erd. albizottság szakelőadója, az akkori erdőfelügyelő ama kész javaslattal jött, hogy a
kérvényhez csatolt kimutatással igazolva lévén
a miniszter ama kikötése, hogy legalább 8000
kat hold a községre Írassék át, a kért fakihasználási engedély adassék meg. És ugyancsak a kimutatásra már előzetesen rá volt az
előadói javaslat értelmében a záradék is vezetve.
Fodor Antal dr. a kérdéses ülésen meggyőződvén arról, hogy nemcsak a fakihasználás, de az egész adásvételi szerződésnek alapfeltételenként a közbirtokosság tulajdonát tevő
egész 16.000 kat holdnak a községre leendő
átírása köttetett ki s a minisztérium csupán
egyelőre kívánta, hogy legalább 8000 hold írassék át telekkönyvileg, de ennek tényleges megtörténte az erd. albizottság elótt igazolandó,
s tekintettel arra, hogy a kérvényhez csatolt
kimutatás semmit sem igazol, mert ha kifogástalan okmány volna, sem igazolja az abban
kimutatott teriilet telekkönyvi tényleges átírását : mindezeknél fogva éppen ó indítványozta,
hogy az előadói javaslat mellőzésével, a kért
engedély ne adassék meg.
Az erd. albizottság pedig az előadói javaslat mellőzésével, az ó indítványát okaival
együtt egyhangúlag elfogadta s azt a miniszterhez egyszerűen fölteijeszteni határozta. E
határozat írásba foglalását nem várta meg.
Annál nagyobb a meglepetése, midőn látnia
kell, hogy az elfogadott határozat után folytatólagosan egy hosszú megokolást iktattak be,
mely a bizottságnak egyhangúlag hozott határozatával ellentétes éB az elvetett javaslatnak
felel meg. Erről a bizottságnak tudomása nem
volt és ülésen kívül történt, mit bizonyít az is,
hogy a kimutatáson a bizottság határozatával
szemben rávezetett záradékot sem irták alá;
továbbá az egyszerű fölterjesztést kimondó határozatot is áthúzták és a helyett az elvetett
javaslatnak megfelelő bosszú felterjesztését
csúsztatták be, mint bizottsági határozatot.
Fodor Antal dr. eme előadása folytán az
erd. albizottság megállapítja és pedig a kir.
jogügyi tanácsos hozzájárulásával: 1-ször, hogy

C S Í K I
az 1037/906. számú határozat alapját tevő
kérvény melléklete, egy minden hitelességet
nélkülöző kimutatás, melyről azt sem lehet
tudni, hogy mi akar lenni; 2-szor, hogy az
erre vonatkozó előadói Javaslat hiányzik ugyan,
de az annak értelmében szóló záradék a kimutatásra tényleg rá van vezetve, de nincs
aláírva; 3-szor, hogy az erdészeti albizottság
határozatát szó szerint ugy hozlák meg, amint
azt Fodor Antal dr. indítványozta és most
előadta, s hogy a határozatot a meglevő okmányon nem zárták le, hanem ahhoz egy toldalékot csempésztek be, mely szerint a kért
engedélyt mégis megadhatónak javasolták;
4-szer, bogy az egyszerű felterjesztés iránti
határozatot áthúzták és helyébe bizottsági határozatként egy terjedelmes felterjesztést csempésztek be, a mely a hozott határozat ellen és
az elvetett javaslat érdekében száll síkra.

L A P O K
egyéb okok miatt még ma nem emelkedhetett
jogerőre a ennélfogva felebbezési jogorvoslattal
még mindig megtámadható; kéri, hogy a felebbezéBek beadása iránt a szükséges lépések
megtétessenek, illetőleg a bíróság megkeresése
utján az iratokból állapíttassák meg, bogy az
egyesség még mindig nem jogerős.
A bizottság beható eszmecseré után elhatározta, hogy mindezeket a kérdéseket Bzintén beható vizsgálat tárgyává fogja tenni.

P é c s i o r s z á g o s kiállitás.

.

.

A) Ipari készítmények: I. Vas- és fémipar. II.
Gépgyártás és közlekedési eszközök gyártása,
villamossági ipar, hangszeripar, műszerek, tudományos "H/.kiízók KM tnnnzerek gyártása. III.
Kő-, föld-, uityitK , iMzInsHzt- és üvegipar. IV.
Fa- és cHontípur V lí'ir , niirte-, szór-, toll-,
viaszoBváHzon- «ja rugigyuiiLaipar. VI. Papiros
ipar. VII. Ííluliiiexíai
élelmezési cikkek
gyártása. VIII. VngyiiiWiU ipur. I \ . Építőipar.
X. Sokszorosító és mUlpur.
B) MezógazdaHág : 1. Mezőgazdaság és
kertészet. II. Erdészet, vadászul és szénégetés.
III. Méhészet, selyem- és haltcnyésztés. IV.
Halászat. V. Bányászat és kohászat.
C) Háziipar, női kézimunka éu amatörmunkák.
D) Állattenyésztés.
E) Borászati.
Az ipari- és háziipari csoportokra a bejeleutés határideje 190G. október hó 1-je, a
mezőgazdasági csoportokba tartozó terményeké
pedig 1906. évi deczember hó 1-je.

1907. május hó 15-tól szeptember 15-ig
terjedóleg Pécs város iparosai, mezőgazdái
és kereskedői országos kiállítást rendeznek,
amely — nagyobb Bzabásunak ígérkezik —
az eddig megtartott vidéki országos kiállítások
között, amely méltóképen fogja bemutatni ugy
az ipar, mint a mezőgazdaság terén elért haMindezeknek jegyzőkönyvileg történt megzai productumokat. A kiállitás fővédnökségét
állapítása kapcsán a kir. Jogügyi tanácsos inBaranya vármegye legnagyobb birokosa Fridítványára kimondotta a bizottság, hogy az
gyes főherceg és neje Izabella főhercegasszony
igazságügyi miniszterhez intézendő fölterjeszvállalták el, a védnökök Borában pedig helyet
tésében kérni fogja, bogy a kérvényhez csaI R O D A L O M .
foglalnak Wekerle Sándor dr, Kossuth Ferenc,
tolt kimutatásféléről, minthogy azon birói aláDarányi Ignác dr, gróf Apponyi Albert miniszKossuth Fereno beszédei *
írás és felülbélyegzés van, saját hatáskörében
terek, Szterényi József, Popovics Sándor, dr
állapítsa meg, hogy tulajdonképpen minő irat
Az utolsó tiz év politikai története uj
Mezóssy Béla államtitkárok. A kiállitás 28 k. korszakot nyitott a magyar politikai pártok
s mi célja volt.
hold területen 32000 raa fedett terii|ettel épül életében. Uj igazságok szellője hatult be közGyörfTy Gyula dr. panaszos kérésére a s a 2500 m'-es iparcsarnokon, az 5000 m 2 életünk réseibe s eddig szunnyadó eróket ébbizottság nz arányositási Ítéletekből megálla- gépcsarnokon kívül mezőgazdasági, közleke- resztett életre, melyek az állaiqjogi kérdések
pítja, hogy a gyóujfalui közbirtokossági terü- désügyi, erdészeti, vadászati, halászati, bányá- nagy problémáit szociális és kulturális faktoletet az első arányosításkor bíróilag 14,848 szati és kohászati, közoktatásügyi, borászati raira bontva, kivetkőztették eddigi dogmaszerü
kat. holdban, az egyességileg befejezett máso- háziipari és néprajzi csarnokokat, valamint az jellegükből B a nemzeti életfolyamat közvetlenségével szorosabb érintkezésbe hozták.
dik arányosításkor pedig ugyanazt a területet áilatkiállitásokra 10.000 m2-es nagyságú istál- Állami önállóságunk eszméje hova-tovább
ugyancsak bíróilag 10,874 kat. holdban álla- lókat, azonkívül 2 angol mértfold kiterjedésű mindinkább megszűnik üres routinier-k jelszava
pították meg. A közbirtokosságnak tehát a két sport- és tornaversenypályákat foglalja ma- lenni, hogy azzá legyen, a mivé lennie kell:
a mindennapi szürke és megfeszített munka,
arányosítás közötti időben 3954 kat. holdja gában.
az erők nemes vetélkedéBe symbólumává. A
szőrin-Bzálán elveszett. Györffy Gyula előadja
A mezőgazdasági kiállitás két részre fog nemzet érzelmi- és ösztönvilága nem az a
továbbá, hogy Herczberg Károly stróhmanjai oszlani, egy, a kiállitás egész tartamára ren- talaj többé, a melyből a pártok agitációja
a második arányoBitási egyesség alkalmával dezendő állandó és egy időleges részre, mely könnyű táplálkozást meríthet. Reális erdekek,
bíróilag 10,874 kat. holdban megállapított te- az élő állatok bemutatását célozza. Az időle- a nemzeti társadalmak tünetei kutatójának
rületet vették meg holdanként 240 koronáért; ges tárlat szeptember hó 1-étól 9-éigfog meg nyugodt és elfogulatlan ítéletével mérlegelve,
azonban mikor átvették, ók már csak 7200 tarrtatni s annak keretében az összes élőálla- várják és követelik kielégittctésöket. Lassanként egy uj politikai iskola van keletkezőben
kat. holdat találtak H igy a megvett területből tok lesznek kiállítva, mely alkalommal vaj- nálunk is, amely a tények komoly vizsgálatán
3674 kat. hold ismét hiányzott. Ámde a vevők verseny is lesz, amely szeptember hó 1-tól alapul, mely a százados formák lassú szétmála területért nem szavatoltak, annál kevés.bbé, 3-ig fog tartani.
lása s a változó viszonyok forgása közt is
állami szervezkedésünk történeti vezéreszméit
mert az eladók csak a területen kihasználható
Az állandó kiállításon kívül borkostoló, összhangzatba igyekszik hozni a fejlődés örök
összfamennyiséget éB nem területet adtak el,
kertészeti, segéd- és tanoncmunkakiállitás, to- törvényeivel.
a vevők mégis a 240 korona vételárt s terüvábbá nemzetközi léghajóverseny, különféle
Ebben az átalakulásban az érdem oroszlet hiánya cimén önhatalmúlag 174 koronára
sportünnepélyek fognak rendeztetni. Ugyan- lánrésze illeti meg azt a férfiút, akinek az
búzták le s ennyit fizettek ki, ugy, hogy a
országgyűlési
beszédeiből egy vaskos kötetre
ekkor leplezik le az első magyar iparosunk,
közbirtokosság csak e címen is mintegy 242.000
menót vesz most az olvasó. Kossuth Ferenc
Zsolnay Vilmosnak a szobrát, úgyszintén a nemcsak a szabadságharc uagy nemzedékének,
koronával károsittatott meg.
Pécsen elhunyt Napoleon katonáinak emelt hanem abban is a legnagyobbnak szülöttje,
Minthogy pedig az egyességgel elintézett emlékoszlopot, a melynek ünnepélyén részt aki a függetlenségi törekvések emlőin növes jogorvoslat biányaban jogerőre emelkedett vesz a francia kormány is.
* Kossuth Ferenc Uarminc parlamenti beszéde,
A kiállításon csakis magyar bonpolgárok életrajzi
második arányosítás egy éven belül kiigazítás
adatokbal kíséri Uentaller Lajos. A beszéutján is megtámadható, kéri, hogy e jogorvos- magyar ipari készítményeikkel és terményeik- deket sajtó alá rendezte Szatmári Mór. Számos képpel Ára 5 korona, bekötve 7 korona. Megjelent
lat Igénybevételéről gondoskodjék a bizottság. kel vehetnek részt.
Kunossy, Szilágyi és Társa kiadóhivatalában BudaA kiállitás a következő csoportokra oszlik: pesten.
Ettől eltekintve a második arányosítás

Mi ó maga iija a felszabadító háború éves korában Konstantinápolyban temették el.
afatt a bécsi udvar birtoka jövedelmeiből látta
E vázlatos életrajzból is láthatjuk, hogy
el a német sereget. Gyakran megfordult bir- mekkora szenvedésekkel és küzdelmekkel volt
tokain s közvetlenül látta nemzetének elnyo- teljes a nagy fejedelem élete. Minden nagyítás
matását, de közvetlenül látta aat is, mert nélkül elmondhatjuk, hogy soha senki több
Bécsben a legelőkelőbb körökkel érintkezett, áldozatot nem hozott és annyit nem Bzenvea német politikának a célját. Barátsága Ber- dett, mint 11. Rákóczi Ferencz. Feláldozta fecsényi Miklós gróffal a bazai viszonyok teljes jedelmi vagyonát, egyéni és családi boldogmegismerésére vezette. A zsoldos katonák ságát. Honnan merítette a roppant lelkierőt a
vérlázító kegyetlenségei, a nesaquittica com- szenvedések és megpróbáltatások elviselésére ?
missio Jus turcicum s Kolonicsnak alkotmá- Röviden megmondhatjuk: Istentói, szent valnyunkat lábbal tipró kormányrendszere adták lásunkból. Erről tanúságot tesznek hü kama
kezébe a fegyvert. De előbb még egy osztrák rásának, Mikes Kelemennek levelei, de főleg
tisztnek Longewallnak árulása miatt börtönbe a nagy fejedelemnek bűnbánó lélekkel megkerült, honnan bú neje, a jezsuiták s Lehman irt „Vallomás"-al. VallásoB volt ő gyermek és
Bzázados segítségével megszabadulván, Len- iiju korában, de a szent kereszténység szelgyelországba menekült. Nyolc évig küzdött leme az isteni kegyelem teljeBsége nem a
a haza szabadságáért. Szabadságharcának első börtönben vagy a csaták zajában, hol élet éB
évei győzelmesek voltak, de a pénzhiány, a halál között lebegett, hatotta át szivét és lelpestis és az ezekkel járó kimerültség miatt két, hanem XIV. Lajos francia király udvarávereséget szenved. Nem nagyravágyás vagy ban, a legnagyobb pompa és fényűzés között,
magánérdek — hiszen kétszer is meghívták a ahol a legtöbb alkalma volt megfeledkezni
lengyel trónra — hanem a bécsi udvar zsar- Utenről és lelke üdvösségéről. „Színházak, kárnoksága éB a haza szabadsága adták kezébe tyajátékok, társaságok, vadászatok és bőséges
a felkelés zászlóját. Akarta a békességet is, lakomák — úgymond — voltak mindennapi
de nem bízott a bécsi udvarban, az erdélyi táplálékaim." De ő az Isteni kegyelem Begitfejedelemség suverenitását a a külföldi hatal- Bégével belátja ezeknek hívságos voltát, Istenmak kezességét kötötte ki békefeltételül. A nel és Istenért akar élni. 1714-ben megtartotta
mikor a szabadság ügye hanyatlani kezdett, az egyháztól rendelt nagy böjtöt s belátta
1711-ben külföldi segítség után látott. Minde- azon kifogás üres voltát, hogy jobb elmulasznütt részvét éB rokonszenvre talált, de segít- tani a szent misét, mint ábitat nélkül hallséget nem kapott. Lengyelországban értesült a gatni. Ugyanazon évben Bourbon herceggel B
béke megkötéséről. Ó azt nem fogadta el, töb- egy pár hercegnővel Fonteneblauba kirándulbet remélt. Reményében azonban csalódott ván, meglátogatták a karmeliták zárdáját s
Bujdosott Lengyelországból Franciaországba vecsemye idején a templomba is betértek;
és innen Törökországba, politikai okokból egy mig a többiek csak pár percig időztek ott,
ker. ország sem fogadta be. 24 évet töltött Rákóczi térdre borulva, az imádásra kitett olszáműzetésben. Meghalt 1735-ben ápr. 8-án 59 tári szentség elótt a szokottnál buzgóbb imád-

ságba merült. .Társaim — igy szól vallomásában — tréfás és kedélyes gúnyolódással
tárgyalták az imádságban tanúsított buzgóságomat. Mire megjegyeztem: hogyha a király
elótt nz alattvaló térdet hajt, (ez általánoB
szokás volt akkor és senki sem ütközött meg
azon) ezt még inkább illő Teremtője előtt a
teremtménynek tennie. A következő évben,
húsvét elótt szentgyakorlatot tartott, mely után
minden héten gyónt és áldozott. Mélyen megilletődött XIV. Lajosnak 1715-ben történt halálakor. Ezután már bünbánatos szívvel járt
Isten elótt B mindennél többre becsülte az Ö
barátságát. BUnbánatának hatalmas áradata
elmosta lelkének minden szennyét, azonban
érintetlenül hagyta hazája éB nemzetéhez való
viszonyát. A megtisztult lélek öntudatával és
fenséges nyugalmával szól nemzetének törvényekben biztosított jogairól s a bécsi udvarnak perfid politikájáról; egy szóval sem vádolja magát — pedig Istennek teszi vallomását — hogy a szabadságharc vezérévé lett,
sót az a meggyőződése, hogy ezzel is Isten
akaratát teljesítette. „Eljön a nap — úgymond — amikor élők és holtak félelmeteB tarájának ajkairól ég éB föld meghallják az igazságot. Én mindig az Urban kerestem dicsőségemet, akinek sugallatát követve a hazaszeretetnek és a törvények által biztosított szabadságnak s szellemében cselekedtem.11 Mely fönséges programm ez 1 Amikor panasza és jajkiáltása szivébe nyilallott, mikor hazája törvényeinek eltiprását látta, tiBztán állott előtte
célja, nagy hivatása mindent áldozatul hoz B
áldozatát sohasem bánta meg. Ráillik Széchenyi
István mondáBa: „a nagy emberek nemzetüket
Bzivükben hordozzák." Az emberiség történelme
kevés olyan erkölcsi nagysággal dicsekedhet-

nék, mint amilyen volt a magyar szabadságnak ez a legönzetlenebb, legideálisabb daliája.
Mikos ÍB azt mondja, „hogy Rákóczi olyan
nagy ember volt, hogy nagyságát még ellenségei is elismerték.
De a miket itt elmondottunk, az Rákóczit
csak mint nyilvánosan szereplő embert tüntetik fel. Mit mondjunk belső, azaz lelki életéről, melyet Vallomásában tár elénk ? E nemben páratlanul áll a világtörténelemben. Voltak
nála nagyobb tehetaégü, fényesebb pályájú
s tán szentebb életű fejedelmek, de egysem
találkozott olyan, aki kitárta volna szivét és
lelkét, aki elég bátor és alázatos lett volna
hibáit és gyarlóságait elbeszélni. Csak szent
Ágoston, a keresztény viiág egyik legnagyobb
lángelméje tette ezt. Vallomásaiból és más
ájtatossági irataiból tudjuk meg: mily alázatosság, megnyugvás, bűnbánat és bizalom lakozott nagy szivében, mily mélyen hatolt bele
a szentek tudományába s mennyire haladott
a keresztény tökéletességnek égbe vezető utján.
Mindent összefoglalva II. Rákóczi Ferencz
egy tökéletes keresztény ember; az áldozatos
hazaszeretetnek s a szent keresztény életnek
örökszép eszményképe. Méltó arra, hogy minden magyar ember kövesse az ő példáját.
Ime az ö és bujdosó társainak porladó
csontjaival gazdagabb lett hazánk. .Istenért
és szabadságért" volt az ó jelszava. Kövessük
őt a vallásosságban, mely erősíti, mélyiti és
Bzépiti hazaszeretetünket. De munkálkodjunk
hazánk szabadságáért is. Magyarország szabadsága és függetlensége még nem tény, Rákóczi és bujdosó társainak haló porai nem
pihenhetnek nyugodtan, amig ki nem vívjuk.
Az ő példájuk és porladó csontjaik buzdítsanak u küzdelemben. Éljen a bazal
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kedve, egyúttal az első, aki évszázados küz- Zakariás György, Röhmer Ferencz l-l korodelmeinket, történeti vágyainkat egy tökéleteB nát. összes bevétel 120 kotona. Kiadás : 99
európai gondolkozó szemüvegén át nézi. Mint kor. Az emlék alap javára elküldetett 21 kor.
egy magányos fáklyából, ugy sugárzik belőle melyért a tanitÓBág hálás köszönetét fogadják
a magyarság szent hagyománya, övé minden mindazok, kik Bzivesek voltak ,az ünnepély
ize, minden gondolata s lelkének minden dob- fényét megjelenésükkel emelni. Éltes János.
banását az a nagy misszió tölti be, melyre
— A Borozás eredménye. Csikvármár születése s neveltetése elhívta. És ha megye sorozó járásaiban a sorozás a mult hó
voltak is ez eszmének nemes harcosai, ékes folyamán zajlott le. Besoroztak a felcsiki jászavú apostolai már elótte, az bizonyos, hogy rásból 148 újoncot, az alcsiki járásból 92-őt,
csakis általa nyert bekapcsolást a független- Csíkszereda városból 9-et Tölgyesből 46-ot.
ségi programm az európai kultureszmék áram- Gyergyószentmiklósi járásból 140-et.
latába, az ó neve és tekintélye révén emelke— Tolvaj oseléd. Szenzációs lopást vitt
dett ki a nemzeti önfenntartás ösztöne kezdet- véghez Zsögödben Zim'merman szeszgyáros
leges öntudatlanBágából azzá a tényezővé, a cselédje a mult hét napjaiban. Fényes nappal
melylyel itt bent és odakünt, az európai kon- a Csiszér Gergely gazda tehenét megfogta és
stellációk bármily alakulásánál számolni kell. sógorához vezette, a honnan aztán apjához
Mint politikust, mint mérnököt, mint költőt, képzómüvést és zeneszerzőt mutatja be a
kötet Kossuth Ferencet. De csodálatos lelki
megnyilatkozána e sokoldalú iránynak mégis
egy : az ember, a kit a jó és szép kultusza
ragad az alkotás minden terére. Nem véletlen
egészen, hogy az, aki a politikai harcok sokszor sivár B még gyakrabban köznapias vesződségekkel kövezett útjára egy örökölt napnév után vállalt kötelezettség oly benső átérzésével lépett, mint Kossuth Ferenc, ezt az
altruizmust a művészet szeretetében ÍB kifejezésre juttassa. Mert mi egyéb a művészet
kultusza, mint a legtisztább altruizmus? És
ebben az értelemben a politika is művészet,
mert forrása ép ugy az emberi sziv, mint az
örök szép alkotásainak. Kossuth Ferenc politikai egyénisége művészi géniusza reflexeit
mutatja és igy nagyon is hozzátartozik beszédeiben megnyilvánuló politikai jellemzéséhez
költői es művészi jellemzése is.
Az olvasó érdekkel fogja bizonyara kisérni az .Atyám halála után", „Megválasztatáson!" stb. c. verseket s nz .Une phrase
musicale- cimü zenedarab sajátos rezignácioju
édes-bus dallamát, melyben miétha a távoli
olasz égalj ifjúkori emlékei csendülnének
vissza forró vágyódással.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Rákóczi-ünnepély. Csikvármegye
törvényhatósága dicső emlékű felséges fejedelmünk II. Kákóczi Ferencz és bujdosó társai
emlékére Csíkszeredában a vármegyeház közgyűlési termében a csiksomlyói rum. kath. főgimnázium és tanítóképezde ének- és zenekarának közreműködésével 1906. november
18-án (vasárnapi d. e. 11 órakor ü n n e p é l y t
rendez a következő műsorral: 1. Rákóczi imája.
Elóadja a férfikar zenekisérettel. 2. Cnnepi
beszéd. Tartja Kállay Ubul. 3. Rákóczi. Irta
dr. Mauks Ernő. Szavalja Benke Antal. 4. Rákóczi kesergője. Tenorszolo férfi és zenekar
kísérettel, énekli ilj. Botár Béla. 5. Felolvasás.
Tartja dr. Ballá István. 6. Rákóczi Sámuel
nótaja. Tenorszolo férfi és zenekar kísérettel.
7. Rákóczi halála. Irta Csergő Gábor. Szavalja
dr. Gaál Endre. 8. Őseink emléke. Elóadja az
ének- és zenekar.

— A csíkszeredai iparos ifjúság f.
hú 18-án (vasárnapi este fogja előadni „II. Rákóczi Ferencz fogsága" cimü színdarabot,
melyre a n. é. közönség figyelmét ez uton is
felhívjuk! Mely előadás megtartását annak
idején plakátokon is jelezni fogja a rendezőség.
— U j a b b i meghívó. Csedó István köz
és váltó-ügyvéd, Csikvármegye tiszteletbeli
főügyésze — mint közelebbről értesültünk —
a Budapesten november 12-én tartandó ankettr
szintén meghívót kapott Nem kételkedünk
hogy szaktudását csakis a székelység érdeké
ben fogja érvényesíteni.
— Hivatal átvétel. Szász Lajos volt
gyergyószentmiklósi járási főszolgabíró vármegyei főjegyzővé történt megválasztása folytán
november 1-én toglalta el állását Csíkszeredában. Reméljük, hogy a főjegyző ur a köz
igazgatás terén már eddig is elért sikereit még
nagyobbakkal fogja koronázni.
— Rákóczi ünnepély. A gyimesbükki
állami el. iskola október 29-én, Rákóczi ünne
[lélyt tartott a következő műsorral: 1. Az
állatni elemi iskola épületében 9 órakor szent
misét mondott Boér János róm. katb. lelkész.
2. Elnöki megnyitó, tartotta Rusz Sántha János g. alelnök. 3. „Himnus" énekelték a tanulók. 4. „Rodostó" szavalta: Weiss Adrianne
áll. ell. tanítónő. 5. .Ünnepi beszéd* tartotta
Éltes János áll. el. tanitó. 6. „Mikes" szavalta
Sziróta Jakab V. oszt. tanuló. 7. Kuruc-dalok
.Rákóczi induló- hegedűn játszák Éltes Emma
és Nagy Galaczi János okleveles tanítónő,
illetve tanitó. 8. „Árpád apánk" énekelték a
tanulók. 9. .Rákóczi" szavalta: Antal Károly
VI. oszt. tanuló. 10. „Bezáró beszéd* tartotta :
Gergely Victor gör. kath. leik. Este az ünnepély folytatásaként röktönzött táncmulatság
volt a Budapesten felálitandó tanítók „Rákóczi
emlékoszlopa* javára, melyre beléptidij nem
lévén megállapítva fizettek: Zakariás István,
20 kor. Nagy Miklós, Hoffmann József 10—10
kor. Roth Jakab, Nagy János, Rónai Béla 5-5
kor. Nagy B. György, Bándi Gyula 4-4 kor.
Kusz Sántha János Hajdú András, Lusztig
Mihály, Biró Antal, Blum Beris, Ugrón György,
lJr. Kása Lajos, Balázs J. Éltes András, Éltes
Janus, Jakobovics Regina, 3-3 kor. Havas József, Hoffmann Lajos, Vass Sándor, Dávid
István, Potsa Sándor, Jenis Oszkár, Tóth Balazs, Weis Adriené 2-2 kor. Sziroia Vilmos,

46. nám.
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Pályázati hirdetés.

Iz. 1730—906. kj.

Az üresedésbe jött csikszentimrei Faeladási hirdetmény.
róm. kath. kántor-tanítói állásra ezennel
A csikszentmihályi közbirtokosság
pályázatot hirdetek.
Köle" nevű erdejében 197—906. kib.
Javadalma: 1. 118 kalangya ósz; számú határozattal megadott engedély
2. 87 kalangya tavasz; 3. 68 terU lágy folytán futó tűz által megperaselt törtűzifa, értéke 116 korona, ennek fel- zsönkénti felvétel utján 1941 köbmévágatására 32 napszám, vagy 32 korona terre becsalt erdei fenyő (Lucfa) hamegváltás; 4. oszpora 80 korona; szonfa tömeg eladása céljából folyó
5. Szentmise alapítványból 15 korona; évi november hó 17-én délntán
0. stóla 100 korona; 7. 3 hold 1286 3 órakor Csikszentmihály község há•-öl szántó; 8. 10 törvény terű szénát zánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli
s megfelelő sarjút termő kaszáló ; 9. tisz- versenytárgyalás fog tartatni.
tességes lakás és mindenféle gazdasági
A szabályszerűen felszerelt cárt
hajtotta le a lopott JÓBzágot. E bűnös cselek- épület. A tisztán tanítóifizetésnek államÍrásbeli ajánlatok közvetlen a szóbeli
mény előtt ugy egy béttel még 110 forintot
is eltüntetett házi asszonyának zsebéből és segéllyel 800 koronára való kiegészí- árverés megkezdése elótt adandók be
otthon a krumpli közé rejtette ei. A zsandárok tésre biztos kilátás. Csakis kántor-tanítói az árverési bizottsághoz.
csakhamar nyomába termettek és vallatóra oklevéllel bírók pályázata vétetik tekinKikiáltási ár 12600 azaz Tizenfogták. Eleinte a pénzről nem akart tudomást tetbe. A személyesen megjelenők előny- kettőezerbatszáz korona.
szerezni, de midőn a csendőrök egy kissé ijesztő ben részesüluek.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
módon tárták fel bekövetkezendő sorsát, szépen
Pályázni kívánók kérvényeiket f.
A fatömeg a kikiáltási áron alól
kivallotta, hogy a pénz a krumpli közé van
elrejtve. Nyomban bekiBérték a törvényszékhez, évi november hó 24-ig alattirt plé- nem adatik el.
bánia hivatalhoz küldjék be.
hol méltó büntetését elfogja nyerni.
Az erdórész az ajnádi vasut-állo— Uj vasút. Blau N. budapesti ceg
Csikszentimrén, 1906. november 6 más mellett fekszik és a szentmihályi
ránk nézve igen fontos és előnyös vasúti építLőrincz Sándor, állomástól pedig 3 klmterre fekszik.
kezési tervezetet készített s annak megvalósi
A fatömeg minden befektetés nélpicbáno9.
tása csaknem küszöbön áll. Az általa készi
kül kitermelhető.
tendő vasútvonal Ágostonfalváról kiindulva
Sz. 116 — 906.
Bukszádbálványosnak halad, innen átmegy a
A részletes árverési és sieraödési
k. e.
torjai fürdőnél Kézdivásárhelyre ÉB innen Sóos
feltételek és a becslési kimutatás megmezőre, hol a román vasúthoz csatlakoznék
tekinthetők a szépvizi körjegyzői iroÁrverési hirdetmény.
E vasútvonal kiépítésével Budapest közelebb
»-3
Alulírott község elöljárósága köz- dában.
esnék hozzánk, mint a gyergyói vonalon s az
Csikszentmihály, 1906. október 32.
áruforgalom is erre terelődnék, ami a vasút hírré teszi, nogy Csiksientlélek közbirfennállását jelentékenyen elősegítené. Galac és tokosságának tulajdonát képező és Csik- Sófalvi József,
Sándor Andráa,
a Fekete tenger is az európai árukra nézve szentlélek I. Iiatárrészében fekvő „Bükk blrtokossági jegyzA.
blrtokossági elnök.
sokkal közelebb esnék, mint a gyimesi
predeáli vonalon. A cég éppen most kereste ] földje" nevű erdőterületen lévő 25733
meg a székely törvényhatóságokat támogatás darab és 5127.5 m.-re becsült lucfenyő
és részvények jegyzése végett.
hnszoufa 21380 korona kikiáltási ár mel— Könnyező Mária-kép. „Homonna lett Csikszentlélek község házánál 1906.
és Vidéke' i Zemplénmegye i cimü lapból ol- évi november hó 26-án, délelőtt
vassuk, miszerint Csíkszereda város szülötte,
Jakab Béniám, homonnai szakiskola jeles rajz- 0 Órakor megtartandó zárt írásbeli
tanára, Jakab János kir. s. telekkönyvvezetó ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli
testvér bátyja, nem régen fejezte be Szűz árverésen el fog adatni. A kikiáltási ár
Mária életnagyságú olaj festményét. A remek 10'o-a báuatpénz képen leteendő.
festmény olyan fenséges és áhítatot keltő, hogy
Utó- vagy távirati ajáulatok figyetökéletes mestermunkának nevezhető. Á kép
Szűz Máriát térdeplő helyzetben, a kereszt- lembe nem vétetnek.
Az erdó a kikiáltási áron alul nem
fához támaszkodva, összekulcsolt kezekkel áb
rázolja, mintha csak azt mondaná: „Csak a fog eladatni.
fájdalmam marad." Az isten asszony előtt van
Az árverési és szerződési feltéteJézus töviskoszoruja a földön, a keresztfán és lek a községi bírónál betekinthetek.
a földön pedig az isten-ember vére látható,
Csikszeutléleken, 1906. évi október
mely sebeiből a[ácsorgott. Rendkívül megható
n kép már azért is, mert Szúz Mária korának hó 31-én.
Köhögés, rekedtsig és hurut ellen nincs |obb a
megfelelően van ábrázolva s nem mint a legVeress Dénes,
több képeken 17—18 éves üde leányasszony
Hiven nyer kifejezést arcán a mély fájdalom,
az örökbánat, különösen s szemeiben a csillogó
könnyek, a miket anyai szive egyetlen gyermekéért hullat. Ez a szent kép ritka remekü
és valóban bámulatra méltó, ugy, hogy a róm.
kath. hivek, különösen a tisztelendő uraknak
felhívjuk reá figyelmét.
— Disznótoros estély. A helybeli
.Vigadóban" f. hó 10-éu este nagy disznótoros
estély lesz a Iiáduly Béni Árpád zenekara
mellett 1 teríték ára 1 kor, mely áll vegyes
hurka-kolbász és kürtőskalácsból, ugyanott
naponta Irissen csapolt kőbányai sör és zónareggeli 44 fillérért kapható.
550—900. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
járásbíróságnak 1905. évi Sp. I. 529/4. számú
végzése következtében Dr. Györgypál Domokos
helyi ügyvéd által képviselt Antal György bucsi
csikgyimes—középloki lakós javára Deáky Péter és neje gyimesbükki lakósok ellen 42 korona 30 fillér s jár. erejéig 1906. évi április
hó 3-án foganatosított kielégítési végrehajtás
utján le- és felülfoglalt és 1210 korona 40
fillérre becsült következő ingóságok, u. m.
szobabeli bútorok', gazdasági felszerelések,
különböző bolti árucikkek stb. stb. nyilvános
árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 1906. évi V. 318/4. sz. végzése folytán 103 korona 41 fillér hátrálékos tőkeköve
teles, költség és a jelen árverés kitűzési dij
erejéig végrehajtást szenvedettek lakásán Uyimesbükk Hidegség patakában leendő megtartására 1806. évi november hó 15-lk napjának d. u. 1 órája határidőül kitüzetik és
abhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108.
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szUkség esetén becsáron alul
is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- és felülfoglaltatták éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
1881. éti LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Csíkszeredán, 1906. évi október hó
30-ik napján.

Molnár Sándor,
kir. blx. végrehajtó.

1-2

Réthy-féle pemetefű cukorkánál

biró.

Lázár Péter
d i v a t és k é z m ű á r u üzletébe
G yergyószentmiklóson

EGY S E G É D
jó bizonyítvánnyal azounal elfogadtatik.
1—3

A Központi Takarékpénztár R. T.
helybeni fóintézeténél a

Vásárlásnál azonban vigyázzunk
és határozottan RÉTHY fűét kérjünk, nívói
sok haszontalan utáaiata van.
1 doboz 60 fillér.

Csak Réthy-félét fogadjunk el 1
IQ Gyors éa pontos kiszolgálás 1

1

PÉNZTÁRNOKI

Tisztelettel hozom a tisztelt
hölgyközönség szives tudomására, hogy elvállalok
KALAP-JAVÍTÁSOKAT,

állás megüresedvén, arra ezennel
pályázat hirdettetik. Óvadékképes egyének, kik ezeu állást elnyerni óhajtják
adják be pályázatukat folyó hó 15-ig
dr. Nagy Jenó takarékpénztári ügyészhez, Csikszentmártonba, ahol érdeklődők bővebb felvilágosítást is kaphatnak
Központi takarékp. r. t.
igazgatósága.

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

Szükségünk van évenkint

30— 35 waggon darabos cokszra
vagy faszénre.
Ajánlatok: Kénsav és műtrágyagyár
címére Brassóba küldendők.

Hirdetmény.

1

MÜLLER JULISKA
divatárusnő

Csíkszeredában.
a-o

ízléses és osinos munkai

1

Csikvármegye székházának fűtésére
Amerikai
szükséges évi 2 0 0 köbméter kemény
tűzifa (bükk, gyertyán, csere) beszerzését 1906—907. fűtési idénytől számítva szerződés utján kívánom bizto- és mindennemű toillet oikkek kaphatók
Fekete Vilmos
sítani.
illatszertárában CaDoaneda.
Azért felhívom érdeklődő közönség 4—0
figyelmét, hogy erre vonatkozó Írásbeli
Több
vagy szóbeli ajánlataikat 1906. évi
november h ó 16-ig mutassák be.
Csíkszereda, 1906. október hó 19-én.
1-5
F e j é r Sándor,
Hol? Megmondja a kiadóhivatal.
*—3
alispán.

PORCELLÁN PÚDER

ELADÓ.

C S Í K I
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L A P O K
Figyelem I

Hogy hívják?
Mikor született?
Nincs többé csalódás!
Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankházi

H l a d e a k l megkapja a u c r e a c a e által n e h l n á n t « o n J c R ^ l ?
c^-i

Mftlyévd •hrihrn aév és azMetési év réuére agy uarMcaMtiaot helyeztünk el

P E C H É T

4 L 1 T T, például:

Páratlan a maga'nemében!
kimyvketéaaato

2 kor. 95 fill.-Jrt

Csíkszeredában, Apafl utca.

Bzállitunk egy pontosan járó

órát láocostu.1

Hoffer és Schranc-féle 4

CSÉPLŐ (SARNITUR

mindaddig, mig a készlet tart bregeuzi fióktelepünkről a pénz előleges beküldése, vagy
utánvét mellett. 100000 darab árukészletünk eladó, mely jelenleg munkában van.
minél előbbi eladása a célunk, ebben leli ma- Értekezni lehet Csik-Szépvizen
gyarázatát a hallatlanul olcsó ár.

Használja ki az alkalmat.
Fogadja lepeosételve szerencséjét tőlünk.
U a meg nevét, születési m a f i B á t
a l d + t
>z Ou részére eltett
évét ésmlazonnal.küldjak p W / O O l ( U O i b b szcrencsesorsjegyet.
Sok ezer csalid, mely bizalmával bennünket megtisztelt és a

„ K I S S

Figyelem 1

Kitűnő

kereseti

forrás
részére!

szerencséje N A G Y "

: «raníjéitl lepccsétEl!rilttlcnlélb luüoif m Ibiét thtl lesz DüSi.

XIX "sorsjáték I. osztályának húzása már folyó évi november h ó
" = = = = = 22. és 23-án lesz.
Az I-M oszt. sorsjegyek áril:
Egy nyolcad K. 1.60. Egy negyed K. 3.—. Egy fél K. 6 . - . Egy egész K. 1 2 . - .

K I S S K A R O L Y ÉS T Á R S A
•agy. kir. szab. osztály sorsjáték fAelárusKA helye
B U D A P E S T , IV., K O S S U T H I^AJOS-ITTCA I S .
Fiókok : 3 V I . , T á e i l - k S r n l 5 . n . V I I . , E r u é b e l - k ö r u t S S . s z .
a—i

(3-3)

Fried Samuval.

Hirdetmény.

„Araik" sveici óragyár, Bregeuz.

a évi jótállás I

ielmondifl híveihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét; merítsen Ön is a Ki»» bankház kiapadhatatlan szerencscforrásábél, vegye át tolunk

viszonteladók
3—3

kor. 3.60
a évi jótállás ! I. szalámi kilogramja
I. húsos szalonna . . . .
„ 1.76
tormás virtsli és mindennemű hentesáru
a legolcsóbb árak mellett. Továbbá beveszek bármikor lót vadakat, úgymint
őzeket, nyulakat és császár madarakat.
KUSCHMANN FERENC,
a-3
hentes, Brassó.
védjegyű.

Thomas salak liszt
Csillag

ia-ao

Siimtalan elaö Mattal és üaoBeTeltttel Btnnletve.

ÉS ENGEL
a leiiti és legolcsobl) loszforsaras mtftráaya, EALMAR
MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (4-20)
minden kalászos, kapás és takamiAnyn ö v é n y (lóhere, lucerna etc.) részére,
vnlamint szőlő, gyümölcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.

RiinAPFST v., LIPOT-KÖRUT 18.
Ajánlja ügy cséplőgép, mint maloműiemre
legegyszerűbb beneinmotorjait, benrinlokomobiljait, valamint aaivógásmotorjait, melyek V.
Lipót kőrat 19. bármikor üzembeu megtekinthetők.

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és
tartalomjelzésre Ügyelni.

KALMÁR VILMOS,

Agrár Takarékpénztár r. t.

Budapest, VI., Teróz-körut 3.

csíkszeredai fiókintézete,
Jelzálogkölcsönöket nyujt 300 koronától kezdódóleg félévi tőketörlesztést és kamatot magában , foglaló részletfizetések
ellenében 10-tól 65 évig terjedő idóre 4 /,°/o alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a
leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb
kamat mellett.
Takarókbetéteket naptól-napig 4°/i-kal kamatoztat és
azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.

3

a Thomaaphospliatfabriken fí. in. b. H ,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
- —
országainak területén.

Teljes jótállás
fcitünó caépléaért
Ezen motorok egyenletes járásuak és bámulatos
egyszerű szerkezetük folytán bármely legjÍratlanabb ember által is azounal könnyen kezelhetők.

' Énéül létező njioBsá[!

Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetés re

Uj persely-betét rendszer.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyujt 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 első
részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)
Sselvénybeváltás. Osztálysorsjegyek fóelárusitó helyeUtalványok 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.
5- 2s
AKFT A « JSIW.^IW^ JT.X JÍ^N. X.XJOJOBX'XW > X'X-TCY

& Hirdetmény.

Magyar Általános Hitelbank

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XDL sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1906. november h ó 22. és 23-án tartatik meg. A húzások a Magyar királyi
állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben. Sorsjegyek
a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusitóiuál kaphatók.
Budapest, 1006. évi október hó 28-áu.

Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lukács László.
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Hazay.

brassói fiókja
alaptőke: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000
elvállalja mindennemű tőzsdei műveletek
keresztülvitelét, váltók és szelvények
bevételezését, értékpapírok őrzését, előlegeket nyujt értékpapírokra, kiállít
hitelleveleket és csekkeket a bel- és
külföld ^összes piacaira és elfogad betéteket kamatoztatásra. 7_]0

Hossznrovó Cement Födélcserép
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majdnem határtalan tartóssága, igen könnyű födőanyag, olcsó

áron kapható

H A BRASSÓI PORTLAND CEMENT G Y Á R N Á L
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Nyomatott 8iv?boda József kOujvujoadijában, Csíkszeredában, 1906.
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