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A magyar városok jövője.*)
Irta : D r . B á rc z y  Is tván .

A főváros a többi városokkal szemben 
is  viszont ti többi városok a fővárossal szem
ben a múltban úgy viselkedtek, mintha közös 
érdekeik, közös vágyaik, törekvéseik nem is 
lennének. Kölcsönösen nem törődtek egy
mással. A vidéki városok is csak az utóbbi 
években kezdtek együttesen tanácskozni a 
polgármesteri kongresszusok alkalmával, hűi
nek lehet tulajdonítani, hogy egyfelől a vá
rosok összeségének érdekei a magyar par
lamentben kellő méltánylásra nem találtak, 
másfelől, hogy a városigazgatás terén a mii
veit világban tapasztalható rendkívüli hala
dás nálunk igen kevéssé érvényesült. Mind
két irányban sürgős teendők várnak reánk.

A városi élet fejlődése olyan fokozotl 
követelményeket támaszt a városok igazga
tásaival szemben, hogy csak az összes vá
rosok szolidáris együttműködésével, a leg
alaposabb tájékozódással és kitartó mun
kássággal biztosíthatjuk a magyar városok 
jövőjét. Igyekeznünk kell tehát a városok 
igazgatására vonatkozó kérdéseket minél 
alaposabban tanulmányozni, a nyert ered
ményeket közreadni, a külföldi szakirodalmat 
ismertetni és a hazait, amelyet oly nagy 
mértekben nélkülözünk, megteremteni. Ezt a 
célt akarja munkálni a Városi Szemle.

E folyóirat azonban végeredményben 
mégis csak előmunkálatokat, felderítő és köz
vetítő szolgálatot végezhet. A városok érde-
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keinek érvényesítésére, különösen a törvény
hozásban, más, hatalmasabb szervezetre van 
szükség : ez a városok szövetkezése.

A törvényhatósági joggal bíró városok 
polgármestereinek pécsi kongresszusa, Ko
lozsvár polgármesterének indítványára meg
indította az összes magyar városok szövet
kezésének ügyét s evégből bizottságot is 
küldött ki a kérdés tanulmányozására és meg
felelő javaslal előterjesztéséie. Úgy tudom, 
hogy az összes magyar városok kongresszusát 
tervezik ; addig Is azonban inig ez az eszme 
tesiet ölt, jó lenne intéző bizottságot kikül
deni, amelyik 2—3 hónaponként összejőve, 
megbeszéli a teendőket s az összes városo
kat megfelclőkép informálja.

De a tervezett városi kongresszuson 
kívül is kellene lenni egy állandó bizott
ságnak, amelv 3 -4 polgármesterből s egy
néhány országgyűlési képviselőből állana, 
akik a magyarországi városok szövetségének 
ügyeit vezetnék, a kongresszusok ügyeit elő
készítenék, minden beterjesztett törvény
javaslatot a városok szempontjából áttanul
mányoznának s ha fontos észrevételeik vol
nának. azokat az összes városok polgár- 
mestereivel közölnék, nemcsak avégböl, hogy 
a törvényhatóságok feliratokkal forduljanak 
az országgyűléshez. liaHcm, Imgy a városok 
országgyűlési képviselőiket is felkérjék ér
dekeik hathatós megvédésére. Azt hiszem, 
az utóbbit a városok képviselőiktől méltán 
megkívánhatják s e kívánságaiknak kellő 
időben érvényt is szerezhetnek.

Sok életbevágó kérdés megoldása kí

vánja a városok tervszerű együttműködését. 
Itt van mindenekelőtt az adóreform kér
dése. Hogy a városok és a városi polgárság 
teherviselési képességét eddig miképen vette 
igénybe az állam, azt eléggé bizonyítja az, 
hogy amig a városok lakossága egyötöd ré
szét teszi ki az ország egész lakosságának, 
az állami egyenes adóknak több mint egy 
harmadrészét szolgáltatják a városok. Két
ségtelen. hogy az állami háztartásnak az 
elmúlt évtized végén történt rendezési is 
első sorban a városok megterhelésével járt. 
Es ugy látszik, hogy az uj adóreformból 
várható bevételi többletet is fökép a városi 
polgárság fogja megfizetni.

Nézetem szerint pedig az egyenes adók 
reformja az egyetlen alkalom, amikor a ma
gyarországi városok súlyos pénzügyi hely
zetén segíteni lehet. Arra kívánok utalni, 
hogy amikor ilyen életbevágó nagy kérdés
ről van szó, mi városok hallgatunk s tétle
nül nézzük, mint bilisül meg a magyar vá
rosoktól választolt 1 ö3 országgyűlési képvi
selő segítségével a városok gyökeres lábra- 
állitásának reménysége.

Szubvenciókkal lehel itt-ott segíteni raj
tunk, de véglegesen csak akkor kapjuk meg 
a városok fejlődésének alapföltételét, ha az 
állami és városi adók eloszlása meg lóg fe
lelni a közigazgatási feladatkörök arányának. 
A városoknak nem lenne szüksége semmi
féle állami segítségre, hanem csak arra, hogy 
az állam ne vegye igénybe a városi polgár
ság adózó képességét olyan sokfélekép és 
olyan aránytalan mértékben, s különösen

Mohnmmed te Isten küldötte vágj' és én ( iábor. 
Körül tekintettem s bármerre néztem, mindenütt 
az ö alakját láttam, aki megakadályozott szán
dékomban Végre az angyal eltűnt s én vissza
tértem családomhoz, kik már embereket menesz
tettek felkeresésemre.

Mohmmnedről azt állítják a régi muszlin) 
források, hogy midőn ilyen látomásai voltak, 
erős remegés fogta el és ájulásba esett. Szemei 
lecsukódtak, arca veres lelt, szája habzott s uélm 
agy ordított, mint egy teve csikó. Hivei ezt a 
dsinnekkel, gonosz szellemekkel való küzdelmé
nek tulajdonították, de a kórtünetek alapján mi 
már megállapíthatjuk, hogy epileptikus volt.

E látomások később mind gyakoriablinkká 
lettek.

Moliammed elmondó nejének látomásait, kinek 
nagy rátörő tervei lévén, meg nem szűnt férjét 
vallás alapító elveinek kifejtésére serkenteni s 
igyekezett őt meggyőzni arról, hogy Isten vá
lasztottja s hogy fi népének hivatott prófétája. 
Sok unszolásra végre engedett neje ólmjának és 
tild-bcn kezdette tanait nyilvánosan hirdetni, 
ami azonban még Moliammed életében sok vál
toztatáson esett keresztül.

Fellépése elején Mekkában gúnnyal fogad
ták Az első 3 évben családja tagjain kívül alig 
volt 41) követője, azok is szegény emberek és 
rabszolgák voltak, kik azért ragaszkodtak hozzá, 
mert szoeialisztikus elveket hirdetett és ostorozta 
a mekkai oligarchiát. Ugy látszik, ez hálás tér 
volt már akkor is az elvek terjesztésére. Hívei
hez intézett tüzes beszédjeibe mindig beleszfitte 
a monyországot, az örök üdvösséget, a poklot 
és kárhozatot. A végítélet rémsége, a paradicsom 
gyönyörei által inkább a kedélyre és képzelő
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Mohammed és az iszlám.
Irta : Kuzdy László.

(Folytatás )
Mindez idői Molmmmod családjának és ke

reskedésének élt s csak néha szabad óráiban 
elmélkedett a még általa is követett bálvány
imádás fölött.*i Lassan kint azonban Mohamined- 
ben az egy istenimádás eszméje érlelődött meg.
A bálványok hiábavalóságát az arabok közül is 
már többen kezdették belátni, de nem akadt | 
közöttük Molmtnincdig senki, ki azt nyíltan 
merte volna hangoztatni. Ot kereskedelmi uta
zásaiban a keresztényekkel és a zsidókkal való 
gyakori érintkezései mindinkább megerősítették 
nézeteiben és táplálták az egy isten imádása 
iránti eszméit. Igaz ugyan, hogy e tekintetben 
vallott elvei révén ellentmondásba került kör
nyezetének vallási meggyőződésével, erkölcsei
vel, szokásaival és világnézeteivel, de nagy ha
tással volt reá neje nagybátyjának, Vrakának 
befolyása, legfőként pedig feleségének meg nem 
szűnő buzdítása, ki nyíltan elfordulva a politheis- 
muslól, az egy istenség elvét vallotta s legelső 
híve volt Mohammcdnek.

Addig-addig buzdította öt Kadiseba, míg
nem meggyőző érveinek engedve, 40 éves korá
ban Kr. u. 610-011. körül, maga is elhitte, 
hogy ő van hivatva népét a pogányságból ki-

*) A* uralxtk ugyani* cnilUgiuiAiInk voltak, I !iMenük
vo lt n iim|> i Siuii ) «** a IkUiIiM (Aliin!) iMoniiom*k te k in te t
ték  H alvául 'tik a  K aábáii vo ltak  p IIi i I, uzv«

vezetni. De ekkor még Molmmmednek esze- 
ágában sem volt, hogy ő prófétává legyen, mert 
kezdetben csak egy Istent imádó lianif volt, 
melynek terjesztésére, bár csak szűk körben, 
egyrészt neje biztatására, másrészt a Hirahegyi 
epileptikus álma után fogott, amit Ibu-Ishák a 
következőképen ir le : Mohammed szokása sze
rint évenkint egv-egy hónapot szokott tölteni a 
Mekka melletti llira begyen családjával. Nya
ralása egyik éjszakáján álmában látomásai vol
tak, lelkében Isten megjelenését érzé, ki felszó
lította őt tanai hirdetésére Egy másik éjjel 
lelki szemei előtt megjelent Gábriel arkangyal, 
ki mint közvetítő, tudatta vele Allah rendelvé
nyeit az emberiséghez.

E látomást különben magú a próféta a kö
vetkezőképen beszélte el híveinek :

Midőn aludtam, Gábor angyal jött hozzám, 
selyem szöveten egy könyvet hozott és mondá: 
( Hvass ! Nem olvasok ! felelőm. Erre (íábor ugy 
megnyomott, hogy azi hittem, végem van. Gá
bor ismétlő, olvass' Nem olvasok, felelém,mire 
még jobban megnyomott s harmadszor is rám 
parancsolt: Olvass! Hogy megszabaduljak ismé
telt nyomásaitól, kérdőm, mit olvassak ? Elibém 
tartá a könyvet s mondá, olvasd : Uradnak ne
vében. aki teremtett: O teremtő az embert vér
darabokból : Urad a legfelségesebb, aki meg- 

í tnnitá az embert arra, amit nem tudott.
Erre Gábor elhagyott és én felébredek mély 

álmomból s azt érezőm, mintha könyvet, szer
ződést irt volna szivembe. Ez annyira nyugta
lanító hatással volt rám, hogy öngyilkossá akar
tam lenni. E célból fclakartatn menni a hegyre, 
hogy onnan a mélységbe dobjam magamat, de 
útközben egy hang megállított, mely ezt mondá :
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ne vegye igénybe az adóztatásnak azt a  ré
szét amely első sorban a helyi adózásra 
való, tudniillik, a házak megadóztatását A 
városi házak jövedelmezősége nagy mérték
ben függ a városi közintézményektől s a 
házak hozadékát sokkal célszerűbben lehet 
a helyi viszonyoknak megfelelően városi adó 
formájában kiképezni. Lehet alkalmazni a 
házadéi, esetleg kombinálva a közönséges 
érték szel int való megadöztatásssal. vagy ki
zárólag az utóbbit.

Az egyenes adók reformján kiviil leg
közelebb tárgyalás alá kerülhetnek az uj 
szeszadótörvény, a helyiérdekű és a közúti 
vasainkról szóló törvényjavaslat, a kisajátí
tási törvény revíziója, melyek nagy mérték
ben érdeklik a városokat és végül, ami a 
lagfontosabh. a városi törvény. A benyúj
tandó törvényjavaslatok között vannak olya
nok is. melyeket nekünk kellene nemcsak 
sürgetnünk, de ezekre nézve memorandu
mokba foglalt javaslatokat is kidolgoznunk.

Ha a dolgokat nem felszínesen vizs
gáljuk, meggyőződhetünk, hogy igazi érdek
elleniét a főváros s a többi magyar városok 
között nem volt s nem is lehet. A főváros 
kivételes helyzetéből magyarázható látszóla
gos előnyöknek mindig megvoltak és meg
lesznek a maguk terhei. Teljes mértékben 
osztozunk a magyar városoknak úgyszólván 
minden bajában, ki akarjuk venni a részün
ket a közös küzdelemből is.

A mikor most a városi igazgatás szel
lemi nívójának emelését s így közvetve a 
városi polgárság érdekeinek tökéletesebb ki
elégítését munkálni akarjuk, e helyütt is a 
magyar városok segilö. támogató baráti ke
zét kérem s s első cikkemmel a városok szö
vetkezésének eszméjét akartam szolgálni.

Egyesülniük kell tehát .1 magyar váro
soknak jövőjük érdekében. (Isakigy fognak 
tudni kellő erővel föllépni, igy tudnak kí
vánságaiknak nyomatékül is adni. S ezt bát
ran tehetik, sőt tenni kötelességük, mert ez
zel nem partikuláris érdekeket érvényesíte
nek, hanem a városi lakosság boldogulásá
nak előmozdításával biztosítják egyszersmind 
az egész ország haladását.

tehetségre, mini az ész e akart hatni. Midén 
látta, I légy prédikáeiói nem hozzák meg az ál
tala vart sikert, tulvihigi büntetésekkel rémü
gette azokat, kik tanait nem követik, majd be
következendő csapásukkal fenyegette meg elle
neit ; midőn azonban jóslatai nem teljesedtek 
be s ezért gúnyolták őt az előre jelzett csapások 
elmaradását azzal a politikus indokolással merné, 
hegy Allah Mekkái es népéi azért nem sújtja, 
mert ott tartózkodik prófétája is ; mire kinevet 
ték, bolondnak nevezték, családjával és híveivel 
együtt nyilvános fellépése után 1 évre, ülő-ben 
kiüldözték Mekkából. A menekültek Abissiniába, 
majd Medinába mentek. Ez időben Moliammed 
óvatosabbá lett és nyilvános helyen nem hir
dette tanait, hanem meghúzta inagát Arkám 
nevű ismerőse házában s ott találkozók híveivel, 
kiknek szánta akkor már KKi-ra szaporodott: 
látjuk tehát, hogy az üldöztetés ebben az es e t 
ben is igen jó reklámnak bizonyult. A gúny. 
az üldöztetés, melyben híveivel együtt részesült 
esüggedés helyett inkább kitartásra buzdította 
őket s bekövetkezett az. hogy előkelő állású s 
gazdag emberek is csatlakoztak hozza, ezek ko
zott volt Ulti mán. a későbbi khalifu is, ntniiiek 
következménye az. lett, Imgy terjedő hatalmától 
kezdetlek félni és ül? ben öl, családtagjait és 
követőit kiközösítették. Kimondották üldözői,
bog.' velük minden érintkezést ....gszakitanak
üzleti és házassági v iszonyba velők nem lépnek 
svédeimet senki i Heti nem nyújtanak nekik, 
ami azt jelentette, hogy bárki iiiintelleniil elkö
vethetett ellenük mindenféle jogtalanságot. A 
kiközösítő irat a mekkai kaidéiban lett kifüg
gesztve s csak tült-ban lett visszavonva

(Fo ly t, kov )

Egy képviselöjelölés. Nem tudjuk meg
érteni azoknak szándékát, kik egy különben 
jóravaló embert, a sikerre való minden kilátás 
nélkül, lovainak bőin a képviselő jelőífsóg el
fogadásába. Értjük dr. Novak Albert vasárnapi 
fellépését.

A „Vigadó1* máskor iires kávéház ter
mében megjelenik dr. Novak Albert ügyvéd öt 
paithivével s dacára a jelenlevők ellenzésének, 
fellépik képviselőjelöltnek.

Mi Novákat mint embert, tiszteljük, azonban 
semmi olyan érdemét nem ismerjük, a mely mi
att inkább volna minősi tettebb mint Haj tiéd 
Ignác, kiben az egész kerület bizalma összpon
tosul. Novak kibe btzik V! Azokba, akik fellép
téitek ? Vagy a szorgalma réven vagy szeren
csés véletlen folytán megszerzett és megtakarí
tott pár ezer koronájában V Jegyezze meg dr. 
Novak, hogy azok, kik felléptették nem őt pár
tolják, hanem tulajdonkép Hajnódot akarják 
költekezésbe belekergetni. A pénzébe pedig 
szintén ok nélkül bízik, mert hiszen ő, ki „min
dig függetlenségi volt*4 csak nem kezdi veszte
getéssel és lélekvásárlással most ? ' Vagy 
hát a tiszta választás iránt csak az tud lelke
sedni, a kinek pénze nii.es V! Ks akinek van az 
már nem ! ?

Kilépés a házszabalyrevizio miatt, l'ra.v 
Miklós levelet intézett Kossuth Ferenchez, a 
függetlenségi és 48-as párt elnökéhez, melyben 
bejelenti, hogy a házsznbályrevizió miatt a füg
getlenségi pártból kilép. Levelében súlyos iá 
madást intéz a párt ellen, mely elveit feladta.

Holfnmn Ottó a tahi kerület képviselője 
ma a képviselőház folyosóján kijelentette, hogy  
n házszabály re víziét nem szavazza meg rck o m -  
penzációk nélkül. Megkívánja, hogy n választói 
jog reformjáról szóló javaslatot a revíziós in
dítvány előtt terjesszék he

.. „ az uj választásokról. Apponyi
Albert gróf vallás és közoktatásügyi miniszter 
az uj választásokra vonatkozólag kijlentette, hogy 
azoktól nem fél. Nemzetiségi képviselő nem lóg 
több bekerülni az uj választási törvény alapján. 
Az pedig ha néhány szocialista bekerül, nem 
baj. Legalább a Házban mondják el izgató be
szédjeiket és nem a nép előtt, s igy az agitáció 
kisebb méretű lesz.

A  házszabály revízió. A házszabály reví
zió ügyében lt»-án délután 5 órakor a képvise
lőhöz elnöki fogadó termében értekezlet volt, 
melyen a koaleált pártok vezérei és a kormány 
több tagja is részt vett. Az értekezleten Justii 
Hyula bázeliek elnökölt A revízió tervezetet 
v églegese n in egál lapított á k.

A házszabály módosításnál kövelkrző iránv 
elveket vették figyelembe: 1. A szólásszabadság 
a lehető legszélsőid) határokig megó\as>ék. J. 
Százötven tag kérheti a vita bezárását, de az 
elnök meggyőződése lesz az irányadó abban, 
hogy a vita bezárlmtó-e vagy nem. J A tech
nikai obstrukeió elletni permanens ülések j<»go 
sultak, de az elnöknek itt is döntő befolyás tar
tat ik fenn.

Képviselőjelöltünk körútja.
Hajniul Ignác 48-as függetlenségi párti 

képviselőjcl.dt I. hó JO-án kezdette meg k e r ü 
leti körútját, mely eddig valóságos diadalmenet 
lévén a közhangulat után Ítélve, számára biztos 
győzelmet jelent. F hó JU-án d. o. 0 órakor 
hosszú kocsisor élén nagyszámú Csíkszeredái 
lelkes párthivétől kisérve vonult be Csiktuplo- 
cára, Ind a község háza elolt nagy számban 
összegyűlt választók lelkes éljenzéssel fogadlak, 
a melynek Icrsillnpallával Csedő István bátyánk, 
a lelkes, egyenes lelkű, ősz függetlenségi párt
elnök rövid hazafias beszéd kíséretében ajánlotta 
Hajnőd Ignácot, felkérve öl programmheszéde 
elmondására.

A csiktaplocai régi jó ismerős választóik 
óriási lelkesedéssel és többszörösen felhangzó
hangos éljenzéssel fogadták Hajniul lartalomdus 
programul beszédét és szeretőtökről, hűségükről 
és kitartásukról biztosítva öt. Ígéretet tettek, 
hogy a választás napján Csiktaploca választó-

közönsége csakis öt fogja támogatni szavazatá
val. Majd púi falvi (iái József buzdította a pol
gárságot további kit.irtásra és önzetlen küzde
lemre.

Csiktaplocáról Majnád Ignácot a Csjktap- 
loeáról hozzájuk csatlakozott választókkal meg
szaporodott kiséret követte Csicsóni, hol hasonló 
lelkes ünneplés és szűnni nem akaró éljenzés
ben volt része. A progra mm beszéd elmondása 
után (’sikesieso buzgó lelkipásztora intézett be
szédet híveihez megfogadtatva velők, hogy egye
dül csak Hajn id Ignácot fogják támogatni

Madéfalvára monot már egy egész tábor 
volt Hajnód kísérete. Mindhárom község választó 
közönsége virágokkal és lelkesedésének jeleivel 
halmozta el Hajnódot, kinek megválasztása ezek 
után biztosra vehető annál is inkább, mert nem 
hisszük, hogy az ellenjelölt bármily pénzűidé 
zatok árán is tudjon magának számottevő pár
tol ulakittmi.

tieiyes időbeosztás.
Nem is himlők, minő nagy azoknak az 

embereknek a száma, kik soha rá nem érnek 
arra amit végezniük kellene. Pedig kell hogy 
időnk legyen mindenre, amit mások tőlünk jo
gosan követelhetnek s egyedül.a mi hibánk, ha 
kénytelenek vagyunk e kényelmes ürügyet hasz
nálni, hogy kimentsük magunkat egy elmulasz
tott kötelem miatt.

Sok, igen sok az. amit az ember végezhet 
a napnak huszonnégy órája alatt : ebből ugyan 
i * at le kell vonni a szükséges pihenésre 
Mert korántsem szükséges, hogy az ember haj- 
nalhnsadiától ké>ö éjjelig folyton dolgozzék és 
fáradjon végkimerülésig Éppen nem! Ez nem 
helyes Irlhasználása az. időnek. De igenis soha
sem kell az éleinek egy óráját, sőt alig ogy 
percét is haszontalanul elvesztegetni, elpazarolni, 
amin? nagyon, nagyon sokan tenni szokták s a 
mellett mégis egyre panaszkodnak az idő hiánya 
miatt.

Mindenki tudja hogy a legnagyobb pa
zarló. aki a fillért meg nem becsüli, aki napi 
kiadásainál mindig azt gondolja: hiszen csak 
•*gy pár fillér! Ez bizonyára többet költ, mint 
az. aki az apró kiadásoknál takarékoskodik, ki 
minden csekély kuiNeguel komolyan meggon
dolja, valóban szüksége vnii-e erre a tárgyra 
avagy csak kedvelésből, szeszélyből, pillaiiatiivi 
vágy kielégítésére veszi meg azt? És bizonyára 
busz eset közül tizenhétben az lesz a telelőt •
.. Bizony nagyon jól ellehetek ez, vagy amaz 
nélkül s ha az igy megtakarított filléreket félre 
teszi adandó alkalommal több koronát adlmt ki 
valami  ̂ hasznos ei..k megvásárlására.

I'd'P' D .“gy van az idővel is. Aki szigorúan 
szamba veszi a perceket, bátran szentelhet au- 
nak idejében érákul pihenésre v.iív  mulatságra, 
ui.i-iknl- idöj,.iz;iijö lelnie Hiiayszur gon-
,l||lj;ik például valamely kisebb mmiku hefeje- 
/.esc iiiii i. iiisn ii egv ticgycdéira múlva ugvis
iit az eves iü ’je, minek kezdjenek uj munkába V 
•N öíkab!j lieiiyCdéssel töltik a fölösnek vélt pár 
P ’ivei. Alii Imiidig találkozik valami hasznos 
te.Midu, I l i i m é i  azt a aehánv percet kitölteni 
lehet.

Ha egyszer ossz(‘sz.anolhati:aak életünk 
mindama haszon és élvezel nélkül eltölt dl óráit 
bizonyara élsz rmüik Ive I iálunánk : Lche-
totlen !“ Mert azt tapasztal.lók, iiogv ilv módon 
eveket pazaroltunk el s amellett mégis oly gyak - 
ran Vu,il -"-y percny i időnk • valami fontos 
leendőnek idejében való el végzésére.

Azt a nagy iH’mzetgázdasúgi veszteségei, 
mely a sok ogys által igy elfecsérelt percekből* 
nz egész népességi-* hárul, meg éppenséggel 
kiszámítani nem bdiei. Sok, sok millióra ntg az. 
amit a nemzet javéira lehetne fordituni.

i cli ii mi.idén pere szigorú felhasználása, 
ez az első térvényé az idő helyes ki hasznúié 
siunik ; a második pedig ez :

..Mindent, amihez kezdesz, végezz el olyan 
•l°l ,,s '"kéletoseii. amint b lmiséges és igyekez
zél miiidgii logiai közösből hasznot hozni saját 
vagy mások .-/.urnára, akkor nem lesz elpazarolva.
•*l vesztegel ve életednek eg* etleu órája sem!"

K Ü L Ö N F É L É K .
Képviselőválasztás. I)r. (iyörsypál

.......... . leimmdásával mejjűresedult állásra
a/, óii-z képviselő lala-zbis Csikszereilabaii 
fubruür elsejére lüzelell ki. Választási elnök 
Dr. I'cjer Aulai.
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Kitüntetett f  ere eres. A hivatalos lap 
17-iki száma közli, hogy Ferenczi Károly fő- 
osperosnek Ó Felsége a Fóron*-/ Józscí-rend 
lovagkeresztjét adományozta. A kitiintetott fő- 
osporos munkás életével s a közjó megvalósi- 
tása körül tett fáradhatatlan tevékenységével 
szolgált rá s a magas kitüntetésre, melyhez mi 
is szívből gratulálunk !

Kelemen Lajosné kitiitetése. Megírtuk 
annak idején, hogy a király Kelemen Lajosné 
Zatlmreezky Bertát, a kiváló Írónőt, a közjóté
konyság terén szorzott érdemei elismeréséül a 
koronás arany érdomkereszttel tüntette ki. A 
királyi kitüntetést nagy ünnepség keretében 
adta át Flekes Béla főispán a kitüntetett úr
nőnek. A múlt kedden ugyanis. Háromszék 
vármegye közgyűlést tartott, melynek végeztével 
folyt I«í az ünnepi aktus. Elekes főipán tartal
mas beszéd kíséretében lüzte fel Kelemen La
josné mellére az érdomkeresztat, a ki meghatva 
mondott köszönetét a királyi kegy megnyilako- 
zásáért és az ünneplésért. Ezután a uőegylet 
tisztelgett az ünnepeknél, mikor Benedek dános 
mondott üdvözlő beszédet.

A Háromszék vármegyei alispa d installáció.
F hó 14-én, kedden Háromszék vár.negye rend
kívüli közgyűlést tartott, melyen a vármegye 
uj alispánját. Király Aladárt installálták. A 
gyűlés elején a darabontod okvetotleiikedési 
kísérletekkel meg akartuk zavarni az ünnepélyes 
közgyűlést, de kudarcot vallottak. Az uj alispánt 
küldöttség hívta meg a közgyűlésre. Ind tomboló 
lelkesedéssel fogadták. Király Aladár nagyhatású 
progiainmbeszédben hitvallást tett a független
ségi zászlóra A közgyűlés nevében Bern* Ist
ván országgyűlési képviselő üdvözölt!.* az uj 
alispánt. Király Aladár alispánná választása 
előtt kir ügyész volt Kézdivásárholyen. Mint a 
fűgggtlenségi és 48-as eszmék törhetetlen hivő 
nagy népszerűséget szerzett magának s az 
egész vármegye nagy lelkesedéssel és meleg 
szeretettel fogadta alispánná választását

Az ..Apponyi könyvnyomda részvénytársa
ság" összes t. részvényesei felkéretnek, hogy 
jegyzett részvényeik után a még hátralévő 50' , 
befizetést megkezdeni szíveskedjenek Albert 
Ödön r. t. pénztárnok urnái. Az igazgatóság.

Az Uránia színház Csíkszeredán. M <> 1 n á r
Viktor vallás- és közoktatásügyi miniszteri ál
lamtitkár, a kinek a magyar kultúra terén im
már elévülhetetlen érdemei vannak, a vezetése 
alatt álló l rá  n i a színházat fokozott mértékben 
óhajtja most a magyar közművelődési érdekek 
szolgálatába beállítani. A színházat min! döző 
években is, most is vidéki körútra hoesájija ki 
és ez alkalomból teljesen uj képekkel és lél- 
szorclésekkel láttatta el. \ nlóságos diadalul is 
volt az, a melyet az igy megujhodott I rá  ni a, 
az ország legnagyobb \árosaiban : Kolozsváron, 
Nagyváradon. Kassán, Aradon stb slb az ósz 
folyamán meglett. Az l r á m a  most hozzánk 
is ellátogat. Január hó 24.. 25. és 20. napjain 
túrija meg vendégjátékát a Vigadó nagytermé
ben, amely alkalommal legkiválóbb müs.udarab- 
jait mutatja be Az első napon B a t li István: 
az É l e t  k o m é d i á j a  cimü müvét adják elő, 
ez az este a kacagás estéje B á t li mesteri mó
dón állítja elénk az élet fonákságait, mulatsá
gosabbnál mii túlságosabb I iclyzoteit. Bemutatja 
nekünk a férfi éleiének komikus részeit, az usz- 
szonyok \ Hágának kedves fonákságait, a szerelem 
és a házasság huinoiM.s részleteivel foglalkozik. 
A második estén a szenzációs „Kendnek mu
száj lenni14 cimü darab kerül előadásra, a mely
nek kettős érdekessége vau ; egyrészt ez a da
rab az, a mely miatt még a képvLelőházban is 
elhangzott interpelláció másrészt tele van inn- 
lattatóblmál miilattatóbh mozgóképekkel Utolsó 
estén Ueguss és Székely: Babona cimii darab
jával búcsúzik tőlünk a színház.

Kossuth Lajos Tivadar, a győri vaggon- 
gyár igazgatója. Többszőr fölmerült mar az a 
terv, hogy Kossuth Lajos Tivadart, hazahívják, 
hogy ii.iiszaki tudását Magyarországon érvénye
síthesse. Az uj terv szerint i miniszter öosese 
a győri vaggongyár igazgatója lenne, mely 
most kétezer munkást foglalkoztat, a kormány 
támogatásával kiterjesztené üzletköréi a külföldre 
is, hol különben, különösön Angliában, mar 
ismerik a gyár vaggonjait. A megnagyobbított 
gyártelepnek, -  igy gondolja a Wiener Bank- 
verem, szélesebb látókörű és nagyobb ludasa

igazgatóra van szüksége és erre az állásra 
Jogaikul masabbnak Kossal !> Lajos Tivadar báty
ja hozzájárulásától tette függővé válaszát.

Magyar tengereszet dicsérete. Általában 
az a felfogás, hogy magyar tengerészet azért 
nincs, mert a magyar ember nem termett rá u 
tengerészeti szolgálatra. Alaposan rácáfolnak 
erre a felfogásra azok az értesülések, a melyeket 
a magyar delegátusok pólai tengerészeti szem
léjük alkalmával ebben a dologban szereztek. 
Hivatalos helyről azt u tV d világosi tás t kapták, 
hogy a Székelyföldről, Kassáról és Szegedről 
származó tengerészlegénység kitünően alkalmas 
a szolgálatra, rátermettsége és találékonysága 
szinte páratlan és igen könnyen lehet kiváló 
altisztekké kiképezni őket. Különösen a villa
mossági osztályban bámulatos ügyességet tanú
sítanak s ez a tulajdonságuk igen értékes, mert 
a villamos osztálynak a hadihajón a legnagyobb 
fontossága van, miután együttesen kétezernél 
több lámpát, nyolc dinmnúgépet, továbbá villa
mos szellőztetőket és fényszórókat kell kezelni 
és ellenőrizni. A buvárosztályban is nagy hasz
nút veszik a magyaroknak : az osztály vezetője 
akként nyilatkozott, hog\ a magyarok bátorsá
gukkal és ügyességükk» i igen kitűnnek A ma
gyar tengerészek száma is örvendetesen emel
kedik a haditengerészetnél. A Ferdinánd Max 
hadihajón 700 főnyi legénység** közül 175 a 
magyarok száma. A tisztikarnak is számos elő
kelő tagja van Remélhető, hogy a tengerészeti 
ösztöndíjuk még inkább növelni lógják a ma
gyarság arányszámát. A magyar fiuknak szép 
pálya kínálkozik a haditengerészetnél s tömeges 
belépésük nemcsak nemzeti szempontból volna 
orvendet cs, hanem inegköni lyitené egy fontos 
pn ibiétna megoldását is, amennyiben a közép
osztály fiai előtt, a kik a zsúfolt latájner puhá
kon nehezen érvényesülhetnek, olyan uj Pálja 
nyílik itt. a melyen a tehetség és rátermettség 
a legnagyobb elismerésben részesül.

Elégetett magyar zászló. Fiúméban a 
postaépületre a delegátusok fogadtatása alkal
mából kitűzött magyar zászlót egy horvát fel
gyújtotta A zászló elégett. A merénylőt letar
tóztatták.

Amerikai humor. Január eleje az az 
időszak, mikor a lapok hírrovatának élén pon
tosan mojeh .‘ik az udvarias figyelmeztetés, 
hogy az esztendő lejárt s az előfizetők újítsák 
meg előfizetésüket. Egy amerikai újság ezt az 
Európában sablonos szövegű figyelmeztetést 
igy fogalmazta meg: A takarékosság szép
erény. FI tudjuk képzelni, hogy valalnki any- 
nyir i menjen a takarékosságban, hogy inggomb 
helyett a szemölcsére gombolja gallérját, hogy 
a takrékosság kedvéért a vasút ütközőjén utaz
zék, hogy megállítsa óráját, nehogy elkapjanak 
a kerekek, hogy írásaiban pontot vesszőt ne 
tegyen s megtakarítsa vele azt a nehány csepp 
iint.it I><* a takarékosságnak ezek az eszeveszett
jei azért mind előkelő gentlemanek azokhoz 
a polgártársakhoz képest, akik kel-három hó
napon át elfogadják, a lakásukra küldött újsá
got. de fizetni azután nem hajlandók érte, mi
vel. hogy ők ..nem rendelték meg a lapot “

— K érjü k  tá p u n k  m in d a zo n  t. olva
só it, k ik  az előfizetési d ija k k a l inét/ h á t
rá l ókba n va n n a k , hof/f/ ##//// a h á tra lé 
kok, villa m in t az előfizetés m eg ú jítá sa  
irá n t h a la d ék ta la n u l in té zked n i sz íves
ked jenek .

A P R Ó S Á G O K .
Az uj lámpások.

Egyik székelyföldi városban elhatározták, 
hogy az éjjeli világítás végett ni lámpásokat 
hozatnak az utcákra. A polgármester megren
delte és nemsokára meg is érkeztek. Szép fes
tett uj lámpások voltak. A t. tanács gyönyörrel 
nézte. Hej! nem úgy van a! — szólt az 
egyik tanácsos. Ha mi ezeket a lámpásokat 
éjjel kint hagyjuk, hát a milyen szépek, vagy 
ellopja valaki, vagy pedig eltöri. — Igaz a ! 
Hagyták helybe a többiek. Azért is nyomban 
elhatározták, hogy nappal kint lehet hagyni ,dc 
estére mindig beszedendők És úgy tetettek.

Zab-kepe.
Valamely székely községben egyik éven 

nem termett Őszi gabona. E miatt kepékbe is 
kénytelenek voltak Imza helyett zabot fizetni. 
Be is állítottak a kántorhoz előadták nagy alá
zattal. hogy ők nem adhatnak mást, hát le
gyen jó a kántor ur s fogadja el a zabot.

Én nem bánom! — felelt a kántor, de 
osztón ebben az évben én sem énekelek, 
maguknak, hanem nyeritek.

Levél a Szerkesztőhöz.
Tisztelt Szerkesztő U r!

Legyen szives becses lapjában közzétenni, 
hogy a folyó hó 19-én megjelent ily szövegű 
falragasznak: „Minden tisztességes, becsületes 
ember Haj nőd Náczira szavaz**, sem szövegéről, 
sem megjelenéséről, sőt a szándékról is semmi 
tudomásom nem volt.

Nagyon kérem tisztelt párt híveimet hogy 
mindenféle hasonló tartalmú s legkevésbbé is 
sértő nyilatkozattól úgy a saját, mint pártunk 
érdekében is tartózkodni szíveskedjenek.

Csíkszereda, 1908. január 20.
Tisztelettel

I I o /H i 'kI  h p u i r .

Szerkesztői üzenetek
K .  A .  M a t t ? / a l c n .  Az előbbi számunk vezér

cikk rovatában Csikvármegye közigazgatási bi
zottságának a határozatát közöltük szóról-szóra. 
Megnyugtatjuk címet, hogy sem nekünk, sem a 
közigazgatási bizottságnak legkevésbbé sem volt 
célja ama községet bántani, hisz egyformán ör
vendünk minden község előlniladásán, ha annak 
javával a közjó is megegyezik. így cikkének 
közlése felesleges-

( r = 1ZZ é p  1c eretek aa. a, g y választéka!
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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 es olcsó üvegezésemre. Elvállalóin

EdÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta ás nagyságú üvegekkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtekintem ,i m . k i r .  t ö r v é n y h á z  m e l l e t t i  ü z l e t e m b e n  a szebb
nél szebb és m i n d e n  i / r  D \/C  D C T C  l / C T  mielőtt azt másutt el- 
i g é n y e k e I kielégíti) ■ \m r íx u lS C . I k f \ L  I kés^itU-tné, am it olcsón 
ós gyorsan állítok elő.

Teljes tisztelettel:

___________________________________________________ K A R P A  (S Y U L A .

Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a l  m é r 6 s  0 h e n k a p h a t ö k ;  jó küktillo- 
menti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak 

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

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagyságu képet kap.
. . . - - - - - - bárom koronát kell fizetni a passa-portnét. .. —  ~

( S
Olcsó és pontos  k i s zo lg á l á s !
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Szám 19—908. ki.

Pályázati hirdetmény.
Csíkszereda város rendőrkapitányságnál 

a rendürörmesteri állás megürülvén, arra 
ezennel pályázat birdettetik.

Az állással évi 600 korona, lakás, fű
tés. világítás és egyenrubázat jár.

Pályázati kérésük folyó évi január hó 
31-ig alulirt rendőrkapitányhoz beadandók.

Kiszolgált csendőr vagy rendőr altisztek 
előnyben részesülnek.

Csíkszereda. 11108. január bő 12-én.

Kovács János.
1—2 rendőrkapitány.

Faárverési hirdetmény.
Alólirottak. mint a lázárfalvi rúm. kath. 

lelkész és tnnitő. gör. kalh. lelkész és ta- 
ndú lulajdonáhan levő erdöillelmények ez 
idő szerinti haszonélvezői közhírré tesszük, 
hogy a megnevezett illetmény erdőnkben 
folyó év nyarán biz állal megperzselt, szá
raz. becslés szerint 473 in'1 gömbölyű Inc 
és jegenye fenyő haszonfa készletei 2365 
korona, azaz : Kettőezer háromszáz hatvanöt 
korona kikiáltási árban 1908. évi január hó 
27-én d. e 8 órakor Lázárfalva község
házánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek elfogjuk adni.

Árverezők az árverezés megkezdése előtt 
kötelesek a kikiáltási ár 10" ,,-át bánatpénz
képen az árverést vezető elnök kezéhez le
tenni. Az egy koronás bélyeggel ellátott Írás
beli zárt ajánlatok a megajánlott összeg 
Kf'o-nak megfelelő összeggel, vagy óvadék
képes értékpapírral látandók el és abban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát aláveti.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. A fa- 
tömeg becsértéken alól eladatni nem fog.

Az árverési és szerződési feltételek, va 
laminl a becslésre vonatkozó közelebbi ada
tok a lázárfalvi gör. kalh. lelkészi hivatal
nál megtekinthetők.

Lázárfalváu, 1908. évi január bő 9-én.

Bardocz István. Boér György.
i• Hl. kntli. plébános. gör. kn1h. lelkész.

Imre Jenő,
2—2 községi tanító.

^ N A P T Á R A K  =
a legnagyobb válasz
tékban kaphatók lapunk 

kiadóhivatalának nyomdájában.

| |  A legolcsóbb bevásárlási forrás.
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Nem kell már egy üycg finom illat
szerért 10, 15,20 k'cTfóhát adni, mivel

F E K E T E  V I L M O S
illatszertárában Csíkszeredában

a legfinomabb illat megkapható 1 kor. 
20 fillérért diagramonként l ’gy arc- 
szépitő kenőcsök, mint púderek 10 
fillértől feljebb. Valamint ott kapható 
a hires kolozsvári arc- és kézfinomitó

lehthyol és lehthyol Salicyl
gyógyszappan, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy 

választékban.
Vidéki megrendelések a pénz elő leges 
beküldése vagy utánvét mellett azon

nal eszközöltetnek.____
2—52
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| A legjobb fogkrém a Tbymol.
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Szilágysomlyói és érnielléki tér- , 
melőktől beszerzett

1 | kitűnő borok i I
zárt üvegekben és nagyobb mennyi
ségben is jutányos árakban megren
delhető Friedmann A Ignác Csíkszere
dái csemege üzletében.

Ugyanott megrendelhetők minden
féle kisüstön főzött pálinka félék, u. 
m. valódi seprő, szilva, törköly stb.

Szives megrendeléseket azonnal és 
kifogástalanul lebonyolít

FRIEDMANN A. IGNÁC.

HIRDETÉSEK
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek 

a kiadóhivatalban.

gHytánoló- és heezö-gép.

.Törvényesen védett uj fekvő szerke
zettel. munkaközben sz  n 1)á I y o z  b a ló  

surlaköpenynyel és surla-verökkel.

M p l k í Í l Ö 7 h p t p t l p n  óképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol 
U IU ^ IIC L C U C II  egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a

surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is. 
Egyetlen más hámozógépnek sincsen meg ez a tulajdonsága

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szívesen szolgál: 
=  SCHVARCZ JÓZSEF és TÁRSA =
műszaki iroda és raktér. Gépszij-gyir. BUDAPEST, V-ik kerület. Váci-körut 26. szám.

Van szerencsénk a t e közönséget 
értesíteni, hogy Csíkszeredába a vasúti 
állomással szemben

keresk. virág és konyhakertészeti
telepet létesítettünk, a hol állandóan 
mindenféle élő virágokat, veteményeset 
és zöldséget termelünk, azonkívül meny
asszonyt, vőfély és női mellcsokrokat ti
napi előzetes megrendelés mellett ké
szítünk.

Szives pártfogást kérve
teljes tisztelettel

Helvig G. János és Társa
első csikmegyei virág 
és koryhakertétzete,

S

r A K IM  P E R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ*
forráskezelősége tisztelettel Itt- 
dalja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 

i hogy közkedveltségnek és álta-
í lános elismerésnek örvendő ás

ványvizét naponta friss töltésben 
hozza forgalomba.

Láda vételnél előnyár!

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

JAKAB JÓZSEF,
polgári és egyenruha készítő 

Csíkszereda, Főtér.

Van szerencsém tisztelettel tudomá
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy 
fériiszabó üzletemben minden idényre 
a legszebb és legjobb bazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö 
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben 
nagy raktári birtok még mindenféle 
egyenruhásad 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-félevarrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba, 
bárom évi jótállás mellett, havi rész
letfizetésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges 
mindenféle kellékek, u. in. szíjak, ola
jozok. csavarhuzók, hajók slb.

Borsos párlfogást kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 

J A K A B  J Ó Z S E F .

Nyomatott Létz János könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 19C8.


