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Uj esztendő.
A mindenség örvényébe ismét letűnt egy 

év. Szaturnus ismét elnyelte szülöttjét, egy uj 
év küszöbén állunk, mely Sais fitty ólával be
burkolva, titokteljes mosolyával int felénk. Hoz
zon üdvöt, boldogságot ez év mindi n olva
sónknak 1

Sajnos, nem éppen vérmes reményekkel 
nézhetünk ez uj év elébe. Bárhová vetjük sze
münket, ez uj év nem kecsegtet sok jóval Nincs 
remény arra, hogy a megélhetési viszonyok ja
vulni fognak s a közélet zűrzavara el fog si
mulni.

A társadalom alapjában beteg, az élősdiség 
kacag, a penész zöldéi, a féreg — de csak a 
esuszó-mászó féreg jól érzi magát, bűnhődünk 
nehány évi haladásért, a társadalom iszapja sö
tét exisztenciákat vet fel, kik hazudnak és kö
vetelik, hogy higyfunk nekik, kik rágalmaznak 
és rágalmaikat igazságnak hirdetik, kik üres 
fejjel, mint a parafa, mindenütt fölül úsznak, 
kik sötétséget terjesztenek, nehogy képesek le
gyünk őket kellőleg megítélni.

r.Minden ember a maga szerencséjének ko
vácsa* ; sok függ a jó Istenifii. vagy, há jobban 
tetszik, a sorstól, de sem az egyik, sem a má
sik nem a tulajdon kezével áld vagy ver, hanem 
az ember maga-magát áldja vagy veri, érdem 
szerint és a nemzetek is csak egyes embe
rekből állanak.

Ahelyett tehát, hogy, mint a régi egyip
tomiak halottaikat, az elköltöző évet nyilváno
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san deresre húznék és elvernék rajta az életé
ben elkövetett bűneit, sokkal üdvösebi), ha arra 
a kérdéssel jövünk tisztába i mennyiben volt hi
bás az idő és mennyiben magunk s megfelelünk 
e kérdésre olyan őszintén és igazságosan, amint 
azt a pillanat magasztossága kötelességünkké 
szabja: mert hiszen halotti ny oszolva előtt ál
lunk, saját magunk, életünk egyik évének ha
lotti ágya előtt: rövidesen el fog költözni az 
örökkévalóság itélőszékéhez, ahol nincsen helye 
tagadásnak és titkolódzásnak, mivelhogy az ité- 
lőszé.v az igazság fényességében ragyog.

Hossz, nagyon rossz volt az az év, igaz, 
de miért ? Feleljen e kérdésre mindenki maga
magának, egyaránt az, akire egy ország s az, 
akire egy család, vagy akár csak egy ember 
sorsa vau btzva.

pót, mint a legutóbbi években. Mondhatni, az 
erkölcstelenség volt az uralkodó hatalom, a ken
dőzöl t becstelenség vitte a szót, h társiuhilomnnk 
majd minden rétegében.

Innen származtak reánk a múlt évek ne
héz estipásai, melyeknek elkerülésére esnk egy 
mód lehet: az erkillcsiség Htjára térni. Mene
küljünk a romlottság sötétségéből és tárjuk ki 
ablakainkat, boesásstik be a világosságot, hisz 
Isten első parancsa volt: .Legyen világosság 1“ 
Pusztuljon el mind, ami hazug, ami szemfény
vesztés, ami csalárd, győzzön az igazság minden
ből és mindenütt, verjen gyökeret sziveinkben, 
hogy megvalósuljanak a nagy hazafi szavai:

.Magyarország nem volt. hanem lesz I"

Láttunk elbukni embereket, akik, mint a 
százados eser, olyan büszkén és hatalmasan áll
tak még egykét év előtt; a világ azt mondta, 
elsodorta az idő; tény azonban, hogy Ouönnm- 
gukat buktatták meg. magukat és a rossz idő 
esa az utolsó lökést adta nekik. Álltak volna 
estik igazán szilárdul I Az futás vihar az erdők 
királyát is megtépázza úgy,.n, de amig gyökerei 
ép erővel a jó anyaföldet ál fogva tartják, letép
het egy-cgy levelet, letörhet egy-egy gallyat 
róla, de őt magát meg nem döntheti.

Ugyan mi is döntötte meg e hatalmas 
embereket V Nem a péuzválság, nem a rossz 

■ termés, hanem az, hogy elvesztették az erkölcsi ; 
! támpontot önmaguk alul. Mert sohasem mutatta 

a romlottság annyira nyíltan megbélyegzett ké- I

Meghívó. Dr. Györgypál Domokos 
kerületünk orsx. képviselője Csikvámiegye 
tiszti föügyészszé választatván orsz. képvi
selői állásáról lemondott s igy a Csíkszere
dái választókerület mandátuma megüresedett. 
A Csíkszereda városi 48-as függetlenségi párt 
nevében ennélfogva van szerencsém ú gy a 
Csíkszeredái választókerület, mint a városi 
48-as függetlenségi párt tagjait 1908. január 
hó 5-én d. U 2 órakor Csíkszereda városi 
tanácsház nagytermében tartandó közgyű
lésre hazafias tisztelettel meghívni s a  meg
jelenésre különösen a választó kerület köz_

AZ „ŐRSZEM- TÁRCÁJA.

Moha mmed és az iszlám.
Irta: Küzdy László.

ti’. Iu.it •*,)
Egyszer 7 éves kuniban több fin társasa 

gábnn juhokat volt őrizni s az egyik fin egy 
sovány, beteges birkát megvert, mire ez Mo- 
hamniedhez meneküli, szemeivel védelmet kért 
tőle. Mohammed megsajnálta, inogcirogulván, 
egészségessé és erőssé teve.

Egy más alkalommal az őrzésére bízott 
birkanyájat egy oroszlán támad i meg, mely 
azonban intésére megjuhászodott és farkcsóvál- 
gatva igéré meg, hogy nem fog többé rósz lenni 
és birkái ellen merényletet elkövetni

Egyszer meg Halima. Mohammed ingyenes 
és legfelsőbb rendeletből lévő dajkája azt á l
modó, hogy két óriás férfi ragyog*) késsel felmet
szette a kis Mohammed testét és csakugyan 
másnap, midőn gyermektársaival a mezőn “rizé 
a birkákat megjelent a megálmodott két óriás, 
n gyermeket felfogták, fel vitték a he y tetőre, | 
karddal felvágták és kivették szivét. Látván ezt 
kis cimborái, lmza futottak s jajveszékelve mon
dák el ; mire azonban Mohammed rokonai a 
szomszédokkal kifutottak az esemény szinh dyére, 
sértetlenül találták fit a n\áj mellett. Kérdező*- 
ködésükre elmondd nekik, hogy igazuk van 
gyermek társainak ; a két ragyogó ifjú csakugyan 
kivevé szivét s abból eltávolítottak egy fekete 
csöppet, mely az ördög része volt benne s aztán 
megmosták szivét s ragyogó pecsétet ütöttek rá; 
erre mérlegeire tették, a mérleg másik serpe
nyőjébe 10. 20, majd az összes arabokat bele 
tették, de ő nehezebb volt mindannyinál; ennek 
konstutálása utón a két ifjú az égbe szállt.

Az ily sok jeles tulajdonokkal bővelkedő j 
gyermeket, ki 0 éves koré Imii anyját is elvesz
tette, öreg apja, Abd-el-muttalib, majd 2 évvel 
később, ennek halála után nagybátyja, Abutalib j 
vette gyámsága alá. Gyermekkorát, nyájórzéssel | 
töltötte e l; mint serdülő ifjú kereskedelmi uta
zóvá le tt; némelyek ugyan azt állítják, hogy 
csak teve hajcsár volt; mígnem 2ö éves kora 
bán egy gazdag özvegy asszony, nóvszerint Ka- 
didsa szolgálatába állott Midőn belépett uj ott
honába, oly fényes és ragyogó volt, hogy Ka- 
didsu azt hitte, maga a nap tért be hozzá.

Rövid ismeretség után Mohammed meg
tetszett az özvegynek, aki egy alkalommal meg
győződést akart szerezni róla. hogy Mohammed 
legény-e a talpán. Egy vad, rakoncátlan tevét 
hozatott elő s kérte az ifjút, hogy üljön fel rá. 
A teve. mely étidig minden szolgáját levetette 
magáról, Mohammed előtt letérdelt, megcsókolta 
lábait s urának nevező az ifjút.

Kadidsa emuivá látta ezt s még hevesebb 
szerelemre gyulladt a nála lő évvel fiatalabb, 
jól megtermett és szép ifjú irán t: szegényes 
öltözete helyett fényes ruhát adatott rá s ügyei
nek vezetését ráruházva, vagyona bonorum di
rektorává lelte Egy ízben fontos kereskedelmi 
ügyeinek lebonyolítása céljából urnőjo Szíriába 
küldötte és k tüntetésül saját kedvenc tevéjét 
adató alá s 2 szolgát rendelt melléje, Útközben 
Gábor angyal felhőt menesztett előtte, hogy ár
nyékban legyen. Mint látjuk tehát, mindenféle
képen gondoskodva volt kényelméről.

Mohammed ezen útjában sok csodát mi
volt. Az Htjukba eső vizen kíséretével száraz 
lábbal gázolt á t : a homok sivatagon vizet fa
kasztott : a vadállatokat, melyek inogtámadák 
megszelídítő; néhány datolya magot nyelvével 
megnedvesitett, azokat a sivár homokban elvető

s nyomban hatalmas fává nőttek, sőt üdítő gyü
mölcsét rögtön élvezhetők is.

A legenda szerint ezen útjában sok más 
ily csodál is miveit, de nem késleltetem őt vissza
tértében azok felsorolásával, mert szerelmes úr
nője epedre várta őt vissza.

Midőn Mohammed megérkezett Kadidsa 
maga mellé ültető, felemelő fátyolét s boldog
ságában énekével mulattató és szerelmes dalai
val bátorító a tétovázó ifjút; végül látva bátor
talanságát, maga ajúulá fel szivét és vagyonát, 
amit Mohammed dicséretére legyen mondva, 
nagy pirulások között elfogadott.

De előállott azonban egy nem várt bök
kenő ; ugyanis Kadidsa apja nem akart bele
egyezni, hogy leánya szegény legényhez menjen 
nőül. De a szerelmesek leleményesek voltak már 
akkor is és azt tartva, hogy a cél szentesíti az 
eszközöket, az öreg urat berugatták s tanuk előtt 
kicsa'ták belőle a boldogító igent, mire házas
ságra léptek, melyből 3 fia és 4 leánygyermek 
származott. A fiuk korán elhaltak, a leányok 
később nagy hírnévre vergődött férfiak nejei 
lettek.

Esküvőjük alkalmával az égben is nagy 
ünnep volt, melyben az ifjak és leányok fény
özön bon úsztak: Gábor angyal kitűzte a disz- 
lobogót a mokkái szent házra; hegyen-völgyön 
lakodalom volt s az egész természet felpezsdült.

De egyszer csak vége volt a lakodalomnak 
is és akkor szomorú percek következtek Mo- 
hainmedre. Ugyanis apósa tini kialudván a má
mort, halálra kereste vejét s csak nagy nehezen 
tudta a rokonság lecsillapítani az öreg urat.

(Folyt, krtv )
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séfjeinek 48-as függetlenségi párt elnökeit 
felkérni.

T á r g y : I)r Györgvpál Domokos orsz. 
képviselő lemondásának be'elenléae, s egy
ben n/. uj jelölés megejtése, továbbá a szük
séges intézkedések iránti határozat hozatal.

Csíkszereda. 1907. december hó d l.
Őr. Márton Laszió, Dr. Ujfalnsi Jenő,

(tikár. a Giksarrcda vífosl 4«-is
függetlenségi párt aletnöke.
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1908. január hó 2-án (csütörtökön) este 6

órakor a Kossuth-vendéglöben

Ö S S Z E J Ö V E T E L T
tart. melyre a tagok ezuton tisztelettel meg- 

megbivatnak.

AZ ELNÖKSÉG

Második évfolyam.
Jubiláns lapok hivatkozhatnak lapjuk 

évtizedes folyamára, s az „Örszem“-nek e 
„második*- jelző is száma'.tevö. Számattevö 
pedig azért, mert zsenge fiatal korával ily 
rövid fennállása alatt oly tért hódított, melyet 
csak évtizedes lapok érhettek el De szá
mottevő azért is. mert születését hideg kö
zönynyel, s talán gúnyos mosolylyal fo
gadták sokak, s talán minden hivatás nél
küli sajtóterméknek minősítették.

S ma, a második évfolyam kezdetén 
az „őrszem 1*, a gyengének hitt csecsemő a 
48-as függetlenségi pártnak egy hatalmas, 
tantorithatatlan sajlóorganuma és úttörője a 
függetlenségi eszmék megvalósítására törekvő 
minden mozgalomnak : összekötő kapcsa és 
erős láncszeme annak a pártnak, melynek 
lobogóján, bármely idő következzék is be, 
ott tündököl az ls4 s .

Olvasóink ismerik lapunk irányát, me
lyet jövőre is megtartani és kiterjeszteni 
fogunk megkettőződ erővel

Nem Ígérünk többet, mint a mennyit 
be is válthatunk. Küzdeni fogunk várme
gyénk jólétének é- boldogságának kivívásá
ért s ostorozni fogjuk kíméletlenül mindazt, 
mi ez ellen törekszik

A függetlenségi párt összetartása, meg
erősítése érdekében lankadatlan buzgalom
mal fogunk munkálni, s liogv ezt meg is 
fogjuk vaíósitam. biztosíték arri, a nap-nap 
után lapunk köré csoportosuló munkatár
sak tekintélyes száma.

Haladunk tehát a megkezdett utón s 
fennen lobogtatjuk a kibontott lobogót. S 
kérjük lapunk összes tisztelt olvasóit is, 
hogy anyagi és szellemi támogatásukkal lo
mörüljenek az „Őrszem ** köré s terjesszék 
ismerőseik s jóbarátaik közölt a csikvárine- 
gyei 48-as függetlenségi párt hivatalos lapját.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre . . .  8 kor.
Fél évre . . 4 kor.
Nagy ed évre . . g kor

Csíkszereda, 1907. december hó ,‘i t .  

Hazafias tisztelettel
At „ŐRSZEM- szerkesztősébe és kiadóhivatala.

Az orszaggyiiles január hó 10-ig szii- 
iiete!. A a miár 10 én tartandó gyűlésen Wekerlo 
Sádor minisztereinek javaslatot terjeszt be a 
bank szabadulom tárgyalására ki küldendő bizott 
ság iránt Szükség van erre. h<>kry a koz véle 
meny és a mostani jegybank is mielőbb tudja 
a kormány állásfoglalását s nem kételkedünk, 
botfy vezető államférliaink az önálló mai/yar- 
j egy bank feiállitáa melleit foglalnak állást.

Törvényszéki tisztviselőink értekezlete.
Folyó évi december hó i’-án a Csíkszeredái 

kir. törvényszék és kir. járásbíróság bírói karú. 
valamint az ugynnottani kir. ügyészség tagjai 
Gyalókay Sándor kir trvszéki alnok, elnöklete 
mellet! értekoztutel tartottak, .melyen j«*!on vol
tak : .torzsák János, Csipkés Árpád. Kovács La
jos. László Géza, Goező Itéla, Hál.ti Aurél, Fe
kete Imre. Dudor Ödön kII'. trvs/ 'ki bírák.Csá
szár 1 .aszta kir. trvszéki albiró. Szaesvar Imre. 
Marascbki Róbert kir. járásbirák, Száva'Antal, 
dr. \égh  Elemér kir. ulbirtik, Jeuey László kir. 
ügyész, Veress Árpád kir. aliigvószés Ferenczy 
Ernő írszéki aljegyző. Uyalnkiiy Sándor kir. 
trszeki elnök a megjelentek üdvözlése után is
mertetvén U szakmáméin éti kir. törvényszék bírói 
karának átiratát. Felhívta a megjelenteket, hogy 
azt tegyék megbeszélés tárgyává és arr.il véle- 
itiényeiket terjesszék elő, mire a bírói kar kól- 
esönös eszmecsere és megbeszélés után a követ
kező ogyhangu határozatot liozta.

A Csíkszeredái kir. törvényszék és kir. já- 
1 rásbiróság bírói kara és a Csíkszeredái kir. ügyész

ség a szatmárnémeti kir. törvényszék bírói ka
rának mozgalmához lelknsedcsseí csatlakozik, uz 
átiratéiban foglaltakat mindenekben magáévá 
teszi és felkéri a szatmárnémeti kir. Irvszék bí
rói karát, hogy ez ügyben a belátása szerint 
szükséges és célravezető intézkedéseket tneg- 

! tenni és azokról a Csíkszeredái kir. törvény
széket tudoinásvétel és a további támogatás vé
gett értesíteni szíveskedjék.

A szatmárnémeti kir. törvénvszék biiói 
korának átiratában foglaltakat azzal kiváltja még 
kiegészíteni, hngv tekintve, miszerint a kir. tör
vényszéki elnök működési köre bármilyen sze
mélyzetű törvényszék élén áll. teljesen egyenlő, 
de tekintve, hogy a nagyobb törvényszékek éjén 
álló elnök ténykedése a működő bírák nagvnbh 
számánál fogva többnyire csak az adminisztráció 
teendőkben merül ki, inig a kisebb személyzetű 
törvényszékek élén álló elnök a bírák kisebb 
létszámára, tekintettel különböző ügykörökben 
mükodn rendes tanácsokban csaknem minden
nap állandóan elnökölni is kénytelen s ennél
fogva működési köre lényegesen nehezebb és 
helyzete sokkal felelősségteljesebb: figyelembe 
véve ezen kívül tnég azt is, hogy vaunak járás
birák és törvényszéki Imák, akik már korábban 
a Vl-ik fizetési osztályba lépvén elő rangidő
sebbek és magasabb javadalmazást élveznek, 
mint ugyanazon törvényszék élén álló, de ké
sőbb kinevezett tSvényszéki elnök, ami nem
csak gyakran ferde és tartbatatlan helyzetet te
remt, de egyenesen ellentétben áll azon általá
nosan elfogadott helyes és kötelező elvvel, hogy 
felettes felügyeleti és ellenőrző hatóságot csuk 
rangidősebb s egyáltalán magasabb rangfoko- 
zatban lévő tisztviselő gyakorolhat tisztviselő 
társai felett; minthogy továbbá az esetben lm 
csak a nagyobb személyzetű kir. törvényszékek 
elnökei emeltetnének az V-ik fizetési osztálya 
kúriai birák rangsorába, az által a kisebb sze- 1 
mélyzetii törvényszékek elnökei oda lennének 
kényszerűvé, hogy állásukat elhagyva, a maga
sabb előléptetést a felsőbb bíróságoknál keres
sék. vagy nagyobb személyzetű törvényszékek 
vezetésének elnyerésére törekedjenek, ami az 
igazságszolgáltatásnak és a közérdeknek a leg
nagyobb hátrányára lenne, teljesen méltányos 
és feltétlenül szükséges, hogy az ossz s, tehát 
a kisebb személyzetű törvényszékek élén álló 
elnökök is a kir. kúriai bírói címmel és jelleggel 
lelruháztassanak.

Tekintenél továbbá arra. hogy az uj tör
vényjavaslat szerint a IX. fizetési' osztályban 
maradó .‘ISO kir. albiró és alügvész a javaslat 
által célba vett és egyformán szükséges anyagi 
előnyöket élvezni egyáltalában nem fogja és 
ennélfogva vsak a Uibh szolgálati idővel rendel
kező alhirúk és nliigy eszek részesülnének anyagi 
előnyben, inig a fiatalabbak helyzete javítva 
egyáltalán nem lenne, kívánatos és méltányos, 
hogy azon kir allűrök és alíigyészek,akik szol
gálati éveik számáru való tekintettel nem jutnak 
be a \ III. fizetési osztályba, a IX fizetési osz
tály báróin fokozatában szolgálati ide ükre való 
tekintettel egyenlő arányban osztassanak be.

Az értekezlet ezen határozatot valamennyi 
kir. törvényszékkel és kir. ügyészséggel hozzá
járulás és támogatás végett közölni rendeli.

K Ü L Ö N F É L É K .
L a k u n k  t i s z t e l t  o lv a s ó i n a k  b o ltio n  

ú jé v e t  k i r ó n u n k .
Újévi üdvözletek megváltása. Hajítod Ig

nác Ifi koronát adott a esikmegyei létesítendő 
árvahíz javára újévi üdvözlet megváltásául, 
dr. t'jfulusi .lenő polgármester pedig ö koronát 
adományozott a fenti alapra.

Vármegyei bizottságok ás választmányok 
alakítása. A vármegyei törvényhatósági bizottság 
közgyűlésének kebeléből kiküldendő különféle 
bizottságok és választmányok tagjai, kiknek 
megbízatása múlt év végével lejárt, a múlt hó 
16. és 17-én tartott közgyűlésén választatták 
meg. A megyei állandó választmány tagjaiul 
megválasztanak közfelkiáltással: Mikó Bálint 
Fejor Sándor. Lázár Miklós, dr. Zakariás Manó, 
dr. Gsikv József. I’ál Gábor. Kovács János 
T. Nagy Imre, Szász Lajos. Rancz János. Kő
szegbe László, dr. Filep Sándor, Száva Kristóf, 
dr. Fejér Antal. dr. Erős Vilmos, dr. Fodor An
tal Mélik István. Kiülő János dr. Szint János 
Csiky Dénes, dr. Veress Sándor I’np Domokos] 
Bálintit Lajos, Karácsony József, dr. Tiltscher 
Ede. dr. Szatiimáry István, dr. Balázs Elek, 
dr. Györgypál Domokos, Csetlő István és d-' 
Szántó Samu.

A megyei igazoló választmányba közfelki- 
alhússal megválasztottak dr. Csiky József, dr. 
Tudor Béla, dr Filep Sándor, dr. Fejér Antal, 
dr. Tanlier József, a főispán kinevezte elnökké 
Szász Lajos főjegyzőt és bizottsági tagokká 
dr. I 'sedő András, Hajítod Ignácz és dr. 
I taradles Félixet.

A megyei állandó bíráló választmányba 
kíizlelki tiltással megválasztattak: l’ál Gábor, 
Bálintit Lajos, l’ap Domokos, dr. Erős Vilmos
és dr. Fejér Mihály.

A községi és körjegyzők nyugdijválaszt- 
mányába közfelkiáltással megválasztanak : Kő- 
szeglty László és dr Ujfalnsi Jenő, kik mellé 
a jegyzői karból még 5 tag választandó, minek 
foganatosításával alispán bízatott meg. Hivatal
ból tagjai: az alispán, mint elnök, a tiszti fő
ügyész, egy megyei jegvzö és a megyei számvevő.

géig terjedő jnglnitálylyal: Mikó Bálint, 1900, 
év végéig terjedő hatállyal pedig: dr Csikv Jó
zsef. dr Fejér Antal. Ránéz János, dr. Filep 
Sándor és dr. Daradics Félix választattak meg.

A inagánjavak igazgató tanácsába meg
választottak : Györgyéből Oláh Alajos, Puskás 
Adolf és Portik Lajos; Csíkból: Bdázs Dénes 
Mikó Báliul, Incze Ignác, Koro,,y Mihály és 
Bura János

A zárószátnodás vizsgáló bizottságba meg
választották : Pál Gábor, Gál József, András 
Lajos és Jxováes Antal.

t tt kKZZel ilZ üsszes bizottságok ujrualakit-

Egy képviselő üdvözlése. Dr. Nagy Györ
gyöt, a lánglelkü székely képviselőt, lapunk 
illusztris munkatársát, abból az alkalomból, hogy 
a székely kisgazdákra nézve olyannyira fontos 
kepe megváltása érdekében legutóbb a képviselő- 
házban felszólalt, a csiklusnádi függetlenségi 
párt táviratilag üdvözölte.

Wekerle Becsben. \Vekerle miniszterel
nök december 30-án délelőtt 11 órakor kihalga- 
táson jelent mega királynál és szembesítés alá 
bocsátotta a külkereskedelmi szerződésekről és 
a konzuli bíráskodás kilövetéséről szóló törvény
javaslat

Kossuth Ferenc betegsége. Kossuth Fe
renc kereskedelemügyi minisztert iijablwn ismét 
ágyba döntötték esiizos bántalmai. Müller tanár 
többször meglátogatta » teljes pihenést ajánlott
neki. A beteg miniszter állapota iránt igen nagy
u részvét.

Ezer paragrafus. Az ipartörvény készen 
vau, az utolsó simításokat most végzi rajta 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter s a 
hatalmas iparkodex tervezője s megalkotója, 
Sztcrenyi .löszei' kereskedelemügyi államtitkár, 
a magvar ipar úttörő munkása. Ezer paragrafus
ból Ilii ez a nagyszabású alkotás, amely a ma
gyar iparosságnak valóságos bibliája lesz. Eb
hez fogható törvényt Európa egyetlen állama 
sem tud fölmutatni s az nj ipartörvény méltán 
sorakozik azokhoz az alkotásokhoz, amelyeket 
Kossuth Ferenc minisztersége ideje alattamnn- 
kástörvények alakjában kapott az ország.

A bükszádi üveggyár. Bukszádon a Mikes 
gróf tulajdonát képező üveggyár üzeme má rég
óta szünetelt s uz ottani miinkásnép nagy ke- 
reselbiányban volt e miatt. Most úgy értesülünk, 
hogy újévkor, uj bérlővel ojh.il üzembe lesz 
helyezve, nagy örömére az előbb kenyerét vesz
tett munkásoknak.
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— Uj törvény a kivándorlásról. A kivándor
lásról, értesülésünk szerint uj törvényjavaslat ké
szült, mely az 1903-iki kivándorlási törvényt tel
jesen hatályon kívül helyezi E javaslat előzetes 
szentesítés védett a minap a bécsi kabinetirodába 
került, remélhető tehát, hogy tavaszszal már 
megszavazza a képviselőhöz az uj törvényt.

A törvény tevezet teljesen megszünteti a 
Cunard-társaségnak nyújtott kedvezményeket, 
helyreállítja a szabad költözködést jogot vi
szont rendkívül szigorú büntető határozatokat 
tartalmaz különösen a nem engedélyezett ki- 
vándorlási vállalkozókkal szemben. Hz a szi
gor mindenesetre kívánatos, nagy kérdés azon
ban, hogy meglesz-e ennek a* kívánt üdvös 
hatása, mert mindaddig, mig Amerikában oly 
nagy munkabéreket fizetnek, semmiféle hata
lom nem fogja viszszatarthatni az embereket a 
kivándorlástól A mostani amerikai váltság, 
mely a tömeges vissza vándorlást okozta már 
sziinőiéiben van, — de két-három hét múlva 
azok, a kik visszajöttek Amerikából, nyilván 
megint kivándorolnak, sót magukkal fogják 
vinni hozzátartozóikat is. E tünetből is látható, 
hogy nem n lelketlen kivándorlási ügynökök 
csinálják u kivándorlást, a törvény szigorú 
szakaszai se akadályozzák azt meg. A kivándor
lás alapja a jó kereset melyet Amerikában 
megadnak. Ezeket ha tekintetbe vesszük, csak 
egy orvosságot ismerünk, s ez : olcsó pénzen 
földet adni a hazatért munkásnak, hogy me
gélhessen itt, a hazában. Akkor itt maradnak 
azok, akik most hazajöttek és nem mennek el 
azok sem, akik szerencsét akarnának próbálni. 
Adjuk meg a munkásnak a betevő falatot és 
akkor vége lesz a kivándorlásnak egyszeribe, 
mint a hogy vége lett hasoló körülmények 
között már évekkel ezelőtt hamarosan a német
országi kivándorlásnak is.

Motoros malom. Dóczy János Csíksze
reda város egyik törekvő iparosa benzin moto
ros gépét malom üzemre rendezte be, a mely- 
1 vei úgy a városnak, mint a vidéknek nagy elő
nyére szolgál, amennyiben nemcsak rendes vi
szonyok között, hanem vízhiány, vizbőség, fagy 
vagy bárminő vizi malomnál gyakran előfordult) 
akadályok esetén is a nagy közönségnek élet 
szükségletét látja el.

— Nagy idők tanúja. A nagy idők egy 
tanúja ismét lehunyta a szemét örökre. Állási 
Kocsis Károly 1848—49-iki honvéd huszárhad
nagy, nyugnmazott es. és kir. huszárkapitány, 
a Rikánbelőli hovédegylet elnöke, december hó 
26-án életének 80-ik évében elhunyt Sepsiszent- 
gyürgyön.

— Szerkesztő változás. A jövő évben 8-ik 
évfolyamát élő „Székely Világ társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi képes hetilap 
szerkesztését, már a múlt, karácsonyi ünnepi 
számon kezdve: Sándor Kálmán főszerkesztőtől, 
aki m. évben a lapot tényleg ( és pedig tartal
masén és nagy elevenséggel) szerkesztette; 
László Gyula iparkamarai titkár vette át, a ki 
mint a székely társasá ok szövetségének és a 
marosvásárhelyi székely társaságnak ügybuzgó 
aleinOke. azokba életet öntő, mozgató lelke, s 
a székely társaságokhoz és a székely actióhoz 
még közelebb hozza, a már amúgy is nagy 
elterjedésnek örvendő „Székely Világ"-ot,ameIy 
a székely-társaságok szövetségének es a szé
kely-társaságoknak. hetenként megjelenő, hi
vatalos lapja volt idáig s marad jövőre is

Nyilvános nyugtázás. A Csíkszeredái ipa
ros ifjúság önképzőköre által december hó 1-en 
rendezett színi előadáson felülfizettek : György- 
pál Domokos orsz. képviselő •> kor., Cselt István 
13 kor 50 flll., Gál Ferenc/. 2 kor., Czáka Róla 
1 kor. 80 flll., Holeuder N. 1 kor. 60 fii 1.. Kálai 
Fen-nez 1 kor. 20 fillér, Mátrai Ignác, Péter 
Mózes, Hók Mihály, Sprenez Hugó 1—1 kor.. 
Fülöp Alajos, Szvoboda Miklós, dr. Tan bér Jó
zsef 80 -80 fill., Dóczy Károly 60 fiiI., dr. Dóczy 
Kálmán 40 fill ., N. N 40 fill., Hajdú Péter 30 
flll., N N. 20 fill- N. N. 20 fill , Jakabovits 
Jenő 20 fill., Kégli Ferenc 20 filfér. A felül- 
fizetésekért hálás köszönetét nyilvánítja a ren
dezőség.

A P R Ó S Á G O K .
Z s e n i á l i s  s z é k e l y  i f j ú .  A székely 

ifjú Budapestre ment egyetemre. A fővárosban 
egyik barátja kalauzolta. Mikor a központi vá
sárcsarnokba értek, ez a párbeszéd fejlődött ki 
köztük :

— Ugyan kérlek mi ez ?
— A kereskedelemügyi minisztérium.
— Mindjárt gondoltam is, hogy annyi min

dent árulnak. (Megtörtént.)

C s e m e g e  Belép egyik csemege üzletbe 
a baka.

Kérek két krajcárra bagót — szól n 
boltoshoz.

Hallja maga vitéz ur! nem árulok 
én bagót.

Hát akkor minek a fényének irta oda 
a bolt ajtóra, hogy „c s e in e g e ü z 1 e t", ha 
még bagót sem árul ?

Szólt, szalutált s tovább állott. (Megtörtént.) 
*

N a i v b á m u 1 a t. Dolga volt a székely
nek a bíróságnál. Hosszas kérdezősködés után 
az irattárba utasítják Ott megáll s bámészkodva 
morfondíroz mag..bán :

Tengersok igazság van itt eltemetve.

I s k o l á b a n  Kis fiam ! láttál-e már 
te szép madarat ? kérdi a tanító a kis fiúcskától, 
midőn a természetrajzban a paradicsom madár
ról beszélt.

— Igenis láttam, felel a fin, az édes 
apámat.

- Hogyan '? az édes apádat ?
Igen az t ; mert mikor késő este jön 

haza, a mama mindig ezzel fogadja: Hol voltál 
megint te gyönyörűséges szép madár’?

C S A R N O K .

S z ilv e sz te r  éj é s  újév reggele.
Csikorog-nyikorog a hideg, szinte ugy csa

varja az ember orrát. Adósai vagyunk az évnek, 
mely jégmarkával megragadva tart és ki akarja 
belőlünk szorítani az adófityinget. Könyeket, 
bidegfacsarta könyökét hullatunk koporsójára és 
nagyon szépen kérjük, hogy ne izéljen már 
azért az egy pár óráért, ami bátra, van, feküd
jék le békességben, nincs annyi patika meg 
doktor, hogy megmentsék az örök haláltól. De j 

I azért nem enged, fogait vicsorgatj i és jeges kör- i 
mével összelmsogatja arcunkat.

Fönt az égen egy-két csillag gubbaszkodik, 
az is ugy összehúzza magát, mintha búbos mel
lett ülne, sugár nyakát nem merné kinyújtani 
a világért. A köd hidegebb a jégnél, mintha a 

I haldokló esztendő magas sírjából jönne lebclete 
az ott egy rakáson heverő halott éveknek Szinte 

; félünk zúzmarán bajuszunkhoz nyúlni, hogy 
! megharap. Pedig érdemes most kimenni az ut- 
i cára és szemünk tekintetével beszemtelenkodni 

némely ablakon, kilesni a családok titkait és 
elreferálni a világnak. Szilveszter éje van, ki 
vetné ilyenkor szemére az írónak, ha olvasója 
számára lopni akar valamit, ugy se lehet sokáig 
mát belenyúlni az 11)07. tarisznyájába, nagy hir
telen annyit markoljunk még ki belőle, ameny- 
init lehet.

Borsó bácsi! Borsó bácsi ! Ne igyék már 
kend annyit abból a korsóból, mert bizony, bi
zony még Borso létére is elázik.

Borsó bácsi csakugyan leteszi a korsót, 
mert már üres és megparancsolja ajantosninak, 
kik Szilveszter tanácsos ur egészségére, ki őket 
ez évből ki fogja segíteni, szintén meglehetős 
nagyokat nyeltek, hogy :  minekiitánna a nemes j 
publikum őket 1907-ben még egyszer látni akarja, 
tehát annak rendje és módja szerint álljanak 
glédába.

A hősies csapat kiért a nagy térre.
Megállj! — kiáltja Borsó, a kemény vi- ! 

tóz. — Láttatok-e már sphinxet? Noha nem 
láttatok, ime, nézzetek oda. Képzeljétek, mintha 
a Sahara közepén volnátok ; — ha nem hallot
tátok hírét, — akkor csitt I Irtjátok-e azt a 
mozdulatlan óriás alakot?

— Azt a hódöinbicet ?
— Oslóba! Szuronyt szegezz és előre!
A tér közepén csakugyan ott fehérlett va

lami. Nagynak, nem volt nagy, de szélesnek 
széles volt. Tekintete nem valami kecses. Idom- 
talmi feje képezte a felső részt, fél recsapott 
csárdáskai a ppai, a csárdás kalapon meszelő bok
rétával. Szemei kanosaiul és oly mérgesen néz
tek, hogy egy cseppet sem volt feltűnő az a 
düh, melylyci elég illetlenül a szájába dugott 

! seprű darabot rágta — ez az otromba nőalak.
Hogy a nap a szeme közé ne süssön, eg\ for- 

i mát lan nagy seprüt adtak a kezébe napernyő 
helyett s igy a tér közepén hagyták e tárcsán 

i felszerelt állapotban.
A mint Borsó bácsi a kisasszony szeme 

közé nézett, dobogni érző nemes szivét és mog- 
gyuladi benne annak hótekintetétől nemes szive 

í legszentebb érzelme : a szerelem
— Ah, Jutka, Jutka! - sóhajtott fel ke-

i zét szivére téve mintha csak tégedet látná- j

lak! — s e  felkiáltásra szemeiből megeredtek a 
hidegfacsarta könyek — Hűtlen lettél hozzám 
és elolvadtál előlem. Látod, látod! — Megbün
tetett a természet és ide ragadtál. Nem hiába 
volt a szived jég. hóvá lettél, s akkor fogsz 
elolvadni, mikor legkedvesebb lesz az ólét, mi
kor ki fog sütni hazánk egén az 1908. év napja. 
A bűn nem kerülheti el büntetését. Fázol, ugy-e, 
eleget izzadtam miattad és elfogyott tüzet, mely 
indulatosan reám pazaroltál- Szánlak, igazán 
szánlak! - K szavakkal Borsó bácsi, az embe
riség és n haza nevében, a sphinxet szivén 
szúrja.

így múlik ki 1907.

1098.
Homályos, ködös reggel. Ebből ugyan 

senkise nézné ki, hogy uj. még csak nem is 
ragyog. A napot ugyancsak hamar lepte be a
köd rozsda.

Tanácsos ur sokáig mulatott az éjjel Éb
ren találta az újév, azóét találják alva az újévi 
köszöntők, különben már régen megszökött vol
na hazulról. Bajos lett volna még a szökés is; 
a házmester giatuláció nélkül semmiesetre se 
nyitotta volna ki a kaput, felnyitva pedig ugy 
ömlik azon be az üdvözlők rala, mint a lavina.

Tanácsos ur felébred, megdörzsöli szemeit 
és széttekint: mi volt az? Egy kis kopog
tatás az ajtón. Megállj csuk, tanácsos ur. Ta
valy ilyenkor falusi jószágodat) csakúgy höm
pölyögtél a kényelemben gondos nőd behúzta 
még az ablak függönyeit is, nehogy felébredjél. 
Te nem elégedtél meg a családi nyugalommal, 
Budapestre uraságra vágytál, hát kellett ez ne
ked ? Megállj csak tanácsos u r !

Ugy-e kopognak már az ajtón ? Csak kel
jék fel, itt nincs mit segíteni a dolgon : hiába 
valamennyi hókusz pókusz, ezektől a gratuláló 
nemzetiségektől nem ment meg semmisem. Ház
mester, varga, inas. levélhord.', kéményseprő, 
hordár, háziszolge, hirlapliordó, szemetes, fod
rász, utcaseprő, kaszinó szolga, mosónő, bérko
csis, tejhordónő, irodaszolga és a többi. Csak 
fel, innen ugyan nem menekülsz

Tanácsos ur felkel, de oda lesz, amint az 
ajtó megnyílik, annyi kívül a fej, m inta búza- 
földön a kalász. Egy-két orr be is nyúlik az 
ajtón és szaglász jobbra-balra, mig száz és száz 
szem csillog egyik és másik fej felett keresztül, 
valóságos gratuláló erdő.

Nincs annyi koronája a pénzügyminiszter
nek se e rengeteg népséget lehetetlen kielé- 
aiteni.

A tanácsos ur jónak látja kinézni az ab
lakon és szánja — bánja bűneit hogy az első 
emeleten fogadott lakást, hiszen hu valahogy 
a repülést is lehetne kibérelni.

Végre belátja, hogy nincs menekvés. Csak 
annyi időt kér hogy felöltözkődhessék, ekkor 
maga elé tesz barikádnak egy széket és azzal 
a keserves el határozással hogy egy szót se fog 
szólani, csak fizet, állást foglal.

A helyzet semmiestre se irigylendő.
Jönaek sorra a gratulálok és a tanácsos 

ur fizet, fizet, mindig csak fizet. Fizet amíg az 
utolsó fillére el nem fogy.

De már ebből elég ennyi! — módja aztánn 
elkeseredtem Felkapja kalapját ée se jó nap, 
se fogadj Isten, csak uczczára neki az ulczának.

A tanácsos ur elvesztette a szeme világát 
és neki szaladt a Dunának, de egy gratuláló 
hajós útját állta.

Mi azt megelőzőleg kívántunk az olvasó
nak : Boldog újévet!

Nyilttér.*)
Ismerőseimnek s jó barátaimnak ez utón 

kívánok
BOLDOG ÚJÉVET!

Moldován János.

*)  K/.<mi r.*vm alatt kíí/,|öttekcrt felflöiméget nőm 
vállal - a  azerk.

Az

Csíkszeredái fiókintézete 
elfogad ez időszerűit takarékbetéteket 5 %  
kamatozás mellett. A lo 0A' tökekamat adót 

az intézet sajátjából iizeti.
Csíkszereda, 1907. november 15.

5—j Az igazgatóság.
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A !A K I M P E R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ"
forráskezelösége tisztelettel tu 
datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 
hogy közkedveltségnek és álta- 

' lános elismerésnek Örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben 
hozza forgalomba 

Láda vételnél elönyár!

Főraktár: NAGY GYULA kereskedése
C s í k s z e r e d a .

J A K A B  J O Z S K F ,
polgári és egyenruha készítő 

Csíkszereda, Főtér.

Van szerencsém tiszteletlel tudomá- 
sara hozni a n. é. közönségnek, hogy 
férfiszabó üzletemben minden idényre 
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö 
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben 
nagy raktárt tartok még mindenféle 
egyenruházati szövetekből is elvállalom 
katonai, vasúti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.

Ajánlom továbbá a nálam raktáron 
levő és nagy kelendőségnek Örvendő 
karikahajós patent

Singer-féle varrógépeket
melyeket gyári áron hozok forgalomba, 
három évi jótállás mellett, havi rész
letfizetésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez íkükséges 
mindenféle kellékek, u. in. szíjak, ola
jozok. csavarhuzúk. hajók slb.

Becses pártfogást kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 

J A K A B  J Ó Z S E F .

HIRDETÉSEK
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek 

a kiadóhivatalban.

Egy jó karban lévő

forgatható billiárd
jutányos áron eladó. Cim a kiadóhivatalban!

Cili — S -

r : :•? '-díhzzrj TÍMii I; \ J gH ytánoló é s  heezö-gép .

Törvényesen védett uj fek vő sz e r k e 
ze tte l, munkaközben s z a b á I  y o z h a l ó  

surlaköpenynye! é s  surla-vertikkel.

N p l k í i l n 7 h p t p t l p n  Vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol
J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ egym ásu tán  töb b féle  gabona kerül fe ld o lgozásra , mert a

surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható  szü k ség h ez  m érten, munka közben is. —  
—  ■ Egyetlen m ás hám ozógépnek s in c se n  meg ez a  tu lajdonsága. —  .......

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és galionapróbákkal szivesen szolgál: 
=  SCHVíj.RÖA JÓZSEF és TÁRSA eeê e

műszaki iroda és raktár. Gépszij-gyár. BUDAPEST. V ik kerület. Váci-körut 26 .

3HÜ é p k e r e ;  e k v á l a s z t é k a

A k ö z ö n s é g  s z i v e s  f i g y e l m é b e !

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválasztéku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta és nagyságú üvegekkel Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m . ki r .  L ö i-v ín y h á s  m e l l e t t i  ü z le t e m b e n  a szebb
nél szebb és m i n d e n  l / p p j / r p C T C l / C T  mielőtt azt másutt el- 
i g 5 n y é k é t  kielégítő *»“ * l \ u l \ u  I C f \ L  I kó.-z.iltt-tnc. amit olcsón 
és gyorsan állítok elő.

Teljes liszielettel:

__________________ _____________________________K A R P A  g y U L A .

Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a I in é r é s é I) e n k a p h a t ő k :  jó küküilö- 
menti borok, likőrök, a  legfinom abb teá k  s  tearum ok, amiket szolid árak 

mellett b o c s á t  f u r g a l ó m  ha.

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagvságu képet kap. Csupán 
■■■ három koronát kell fizetni a passa-portuét.- - - - - - - - -  ..— . _

Olcsó és pontos Iciszoig-áláal

*1_________  _____  ____  ______ 1*

- = |  Ú J É V I  0 C C A S I 0  E L A D Á S .
»  ®  p  «  i  lk T .  S C Ő IÖ IH IS É ^  S Z Í N E S  f  w  ®

Számolva a jelenlegi gazdasági viszonyokkal, inditlalva érzem magam a raktáromon lévő össze* 
árait, a jelen k a r á c s o n y i i d e  n y ta  r ta  m á r a mai naptól f o l f d r i ö  o l c s ó r a  leszállítani, 
ismeretes cégemnek ezen elve, liogy csakis első minőségű árukat vásárlók, ennélfogva a lenti előnyön 
anyag tekintetében is óriási különbség van ániim. vagy pedig holmi idegenek által hirdetett és mintáz 
között. Továbbá megtekintésre méltó a kizárólag csakis magyar gyártmányú G Y É R  
kiállításom, mely cikkek szintén a legszolidabb, szabott árak mellett lesznek eladva.

A t. közönség szives látogatását kérve, kiváló tisztelettel 
5 5 ME R Z A  REZSŐ,  női- és férfi-divalüzlete Csi
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