II. évfolyam

Csíkszereda, 1906. február II.

7. szám.

IÍIIS Z

Politikai, társadalm i és közgazdasági hetilap.

-A
. csilcmeg-yei 48-as f-üg'g'etlen.ségri párt la.i-wata.lcs kczlönj-e.

Megjelenik: minden kedden.
ELŐFIZETÉSI ÉR : ágéi; évre S K, f*l évre 4 K.. negyed évre
2 K.egy hónepre 80 III.
Egyes szám ára 10 fiit.
A é
Nyilttér sora 4 0 fiit.

Gyógyszer a rögeszmére.
A régi becsületes politikai vitát; némely
Bénije üldözési m ániában szenved.
De hát ez nem is csoda ! A mai svindpolitikai világban m inden tudásuk Cs
becsületességük mellett sem tudnak érvé
nyesülni.
Hogy ne volnának üldözőit vadak, mi
kor ma az üres fejückrc hallgat a nagy kö
zönség s ök a nngyfejüek Inába lóhálják
tudással és becsiileles jellemmel telitett ko
bakjukat ? !
Szegény letört z se n ik ! Mily nagy a ti
tragoediátok !
Te pedig Magyarország hová ju to ttá l! ?
Mindenki a svindler, m indenki a sza
m ár, m indenki a zsebrák. m indenki a jellemtelen üres fejiiekre hallgat m áre hazában
csak ö reájuk, egyedül ö reájuk, a jókra, az
eszesekre, a jellem ekre — nem figyel
senki sem.
Bizony szegény hazám , ha ez igy tart,
nem sokára esődbe jutsz, irgalm atlanul romba
dőlsz és fenekestül felfordulsz
Valahogy tehát segíteni kellene a dolgon.
Azokat a légi becsületes politikai világból
bátram aradt zseniket ki kellene gyógyítani
lelket és testet ölö betegségükből
Friss, üde és tápláló levegőt kellene
tüdejükbe szivattyúzni.

AZ * Ó R S Z E M “ TÁRCÁJ A.
Mohammed és az iszlám.
Irta : Küzdy László.

I* 1/iati*.)
Ez a menekülés fontos fordulópont, volt
Mohammed életében. Ugyanis a Mekkától északra
fekvő .lathrib város lakósai, kik a zsidókkal való
gyakori érintkezésben megismerkedtek a Monotheismus eszméjével, érdeklődtek az iszlám
iránt s meghívlak, hogy telepedjék le közöttük
híveivel s védelmet ajánlottak neki ellenségeivel
szemben. Mojmmmud engedve a meghívásnak,
mint már emlitém, (>±2. nyarán híveivel ódatelepedett- E kivándorlás képezi a Mohamitiedáii
időszámítás kiinduló pontját, mert ekkor kezdő
dik az iszlám 1uhíjdonképeni nyilvános hirdetése.
Jathribbau megérkezése után Mohammed egy
igen egyszerű, kőből és vályogból álló. pálma
gályákká! fedett imahelyet, a maga és feleségei
részére szintoly egyszerű hajlékot épített, mely
kis házikók száma a feleségek szaporodásával
lassanként 9-re emelkedett. Amily egyszerűek
voltak e kis hajlékok, ép oly simplex volt bú
torzata is. Ajtaja teve vagy keeskeszór függöny
volt. l ’gy Mohammed, mint nejei pálmalevelek
kel töltött bőrvánkosokon feküdtek és gyapjúval
takarództak. Az ülőhely szalma vánkos vagy
pálmaágakból font díván volt A lisztet, tejet,
vajat a falakon függő börtömlükben tartották.
E kis házikók Jathribba érkezése illán a 11-ik
hónapban készültek el s akkor vonult bcléjök
Mohammed családjával. Itt tartotta meg eskü
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Apponyi könyvnyomda r. t. Csíkszeredában, hová a kéziratok
hirdetések é3 előfizetései’, küldendők.
H ird e té s e k m é r s c k e 't d íja z á s s a l, m e g á lla p o d á s s z e rin t.

Fél ' ’ • főispánt kellene csinálni az
egyikből
..-oátil a 'násrchól. tiszliföügyész!
a barim
.1, ■ -•/ .'gyűlési képviselőt a
negyedikbe!
ibb.
K/.enkn
, .
, ósági határozattal
azt is ki kellene m ,miaui, hogy ebben a
vármegyében igazi be aliság. igazi önzetlen
ség, igazi tudás csak ö náluk kapható, inig
a többi, ki e vármegyében él, svindler, hazaáruló, érdekhajcsár és lökkel ütött szamár.
Mi azt hisszük, hogy ezen orvosság az
egyedüli szer, mel\ szegény iililö:ési m áni
ában szenvedő lelkűket meggyógyítaná és
ezzel szeretett hazánk és vármegyénk köz
élete is oly előnyős változást szenvedne.
Ks ha van még ogv parányi becsúlelérzés, a szépnek és jónak valamelyes kis
csirája ebben a svindler politikai világban
úgy bizonyára megragadja mindenki ezen
egyedüli orvosságot és jutni fog, hogy be
adja azt szegény betegeinknek.
Meg kell m enteni őket a hazának, a
tudománynak, -íz crkölc „■(•!,■ és saját m a
guknak.
Es most halld imánkat oh Zeusz ! - te
vén görög Isten ! I — Adj irgalmat és egy
esep tisztességet ebbe a svindler politikai
világba, hogy el ne vesszenek azok. kik
csupán egyedül méltók, eszük, tudásuk, jel
lemük. huzafiságukná! fogva arra. hogy e
hazát, e vármegyét igazgassák s csapj le
vőjét Mohammed az immár Hl éves Aisával,
valamint a 15 éves leányának, Katiménak is
ekkor volt lakodalma Alival A lakoma igen
egyszerű volt, tejből, datolyából és birkaluishól
állott. Ép oly egyszerű volt Katimé hozománya
is, ami két felső ruhából, két ezüst karperecből,
egy pálmalevéllel töltött bőrvánkoshól, egy ser
legből. egy kézi malom, egy korsó és J víztar
tóból állott. Az ifjú pár ágya egy bárány bőr
volt és takarójuk csak féltest hosszáig ért.
Midőn Mohammed a mecsetet és házait
felépitlette és mint. gondos esaládapa. leányát
férjhez adta. tehát házi beliigycit rendezte, a
közügyekre fordította egész figyelmét s a lithurgia legelső elemeit állapította meg.
Minthogy az ott lakó nagyszámú és be
folyásos zsidókat megakarta nyerni tanainak,
sokat felvett azok vallásos formáiból és szoká
saiból s légióként azzal akart hatni rajok, hogy
.Jeruzsálemet telte Ki lilává Hogy még jobban
a kedvükben járjon, gyakran látogatta a zsina
gógát. ahol a rabbikkal vitázott s igyekezett
őket prófétai mivoltáról meggyőzni. Egyszeregy
Abdalla nevű azt mondotta neki, ha kérdéseire
ineg tud neki felelni, elismeri, hogy próféta s
áttér az iszlamra. Kérdései ezek voltak: I. Mi
az Ítéletnap előjele? Mohammed azt válászolá,
hogy a végső Ítélet el következését nagy tűz fogja
jelezni. Mivel ez egybevágó volt a zsidó mon
dával, Abdalla elfogadta. Második kérdése az
volt, mivel élnek a szentek a menyországban ?
Mohammed azt válászolá, hogy a Uivjátán nevű
nagy tengeri szörnynek a máját eszik Ez a
szörny Mohammed szerint oly óriási volt, hogy

villámidd,d azokra, kik mégis legyűrték őket
és betegséget hozlak ezzel angyali lelkűkbe.
Elfogadott javaslatok. A képviselőim*
iaazsáu’ágyi bizottsága SiuKniyi-S.nim.I.im Sán
dor elnöklete mellett ülést tartott Elsőnek Natív
E.nil előadó terjesztette elő a ker »s .e-leitni üzlet
átruházásáról szelő törvényjavaslatot, a u-Ive;
ugy általánosság!) m, mint részlete,It - 1 elfoga
dóit a bizottság Ezután Siinouyi-S nnadam elő
adásában a esek kiörvényekről szóló törvény
javaslatot tárgyalták le és fogadták el.

Dr. Nagy György beszéde
melyet a képviselöház január 25-iki ülésén a bir
tokrendezési törvényjavaslat targydasa alkalmával
tartott.
iVvUt.1

A törvényjavaslat az arányosítás és a ta
gosítás kértlésáről szál. Az arány ősi tás k*'*r*lé—
sében a inasam részéröl szivsrn koncedálotn
a/. igazságügyi bizottságnak ezt a véleményét,
hogy a javaslat még nem nieriti ki az e téren
előtörő kívánalmakat s hogy a történelmi
alapit agrárius közösségek jogi h"iyzotéiu»k
m^áilapvtá-rt é - rr. *rv-—é
vzeknok a t >!<»kkönyvekkeli összehangbu hozatala ma már ha
laszt hatat Imii követelményként jelentkezik.
T. Ház! (Zaj. Kínok csönget Az aranyo
si Isis kérdésénél a
eikk oly rendelkezések' L
tartalrnaz, a melyeken valamit változtatni, m »dositani kell.
Az igazságügyi bizottság a tárgyalás alatt
lévő javnlata olyan sérelmes intézkedéseket
tartalmaz, a melyek ho yha nem orvosoltatnának és a melyek ha részletes változtatásuk meg
nem történnék, igen sok j »hiszi*mü székely birszájában íltJO mértföldnyi hosszú hal elfért. A
szentek eledeléül szolgál továbbá vad ökörhus.
Egy-egy ilyen ökoi- olyan nagy volt szerinte,
hogy naponként HHKI hegyet, lelegelt- ét ik étel
egy óriási madárnak kitűnő zamatu busa és 4-szer
jói kövér hidak. Italuk pompás jó ó-bor, mely
még a teremtés első nnpjaitml való. Mint látjuk,
elég jól élnek Mohammed szentjei, de Abdallának is ugy megtetszett ez a kilátásba helyezett
koszt, hogy uchóuiyad inagóival áttért az iszlamra.
Midőn azonban a zsid. k nagy része sem
csábításainak, sem fenyegetéseinek nem enge
dett. Mohammed a legszeuvedeltnesehboii fordult
ellenük, visszavonta engedményeit s még az
alattomos támadástól sem rettent vissza. A há
látlan zsidóknak tett ama kedvezményt is, hogy
ima közben hívei Jeruzsálem felé forduljanak,
betiltotta és Kihlává 0:24 évi január IÖ-án ismét
Mokka* tette meg. Ez a sok változtatás nagy
elégületlenséget szült a hívekben, de Mohummeduek sikerült őket megnyugtatni.
Miliőn Mohammed látta a hirdetett vallóisi
alapon tervei nem igen sikerülnek s hogy a
bálványimádó arabok csak kigunyolják, bolond
nak tartják, azonfelül száműzik, aző rájuk szórt
átkai pedig nem fogamzanak meg, baljóslatai
nem teljesednek be, a dédelgetett zsidóik meg
nem fogadják el tanait s igy sem szép szóval,
kedvezményekkel, sem rémitgetésekkel nem
bírja hívei számát szaporítani, gondolt egy me
részet és nagyot s vallása terjesztőjévé a kardot
választotta Hirdető, hogy minden ember sorsa
Allah könyvében már a világteremtésoóta meg
van írva, senki s írsál el nem kerülheti: akinek
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tokosra anyagilag a legrombolóbb hatást gya
korolnák. ^övezetesen ezen törvény egyik be
kezdése kimondja, hogy (olvassa): „az 1880.
évi szeptember 10-ik napja után élők közt jog
ügylettel szerzett ingatlanok, vagy az ingatla
nok nélkül szerzett arányrészek után egyéni
illetményeknek természetben való elkülönítése
csak abban az esetben rendelhető el. ha azok
után illetményeik elkülönítését a volt tulajdo
nosok egyénenként is igényelhették volna.- Ne
kem is az n véleményem, hogy a hol a roszhiszemflségot bizonyítani lehet, a hol a járatlan
emberek kifosztását lehet igazolni, ott feltétle
nül visszaható erővel kell megsemmisíteni a
szerződést, mert egy állam nem tűrheti, hogy a
ravaszság, a paragrafusok útvesztőjében való
jártasság az együgyüséget, járatlanságot, az
egyszerű eljárást, a becsületes gondolkodást ki
forgassa, félrevezesse, megkárosítsa. De viszont,
a hol jóhiszemű volt a vétel, a hol a székely
földbirtokosok jóhiszeműen, a szerződés minden
követelményének betartásával, jogszerűen, tör
vényesen kötött kétoldalú szerződésre hivatko
zással szerezték meg az arányrészeket: ezekre
nézve végzetestül káros hatással lehetne az,
hogyha a törvény őket a már egyszer megszer
zett jogok élvezetétől egy paragrafus intézke
désével elütné. 'Helyeslés balfelőí.)
Hozzám hónapok óta nap-nap mellett ér
keznek panaszos levelek erre vonatkozólag; ér
keznek az igazságügyminiszteriumba és a képviselőházba is kérelmek, a melyekben ezen ve
szélyeztetett érdekű székely birtokosok rámu
tatnak arra, hogy ha a törvényhozás ezen in
tézkedése változatlanul fennmarad, akkor ők
tönkremennek.
Hogy ezen kérdés fejtegetésénél a t Ház
figyelmét túlságosan igénybe ne ve«_yem, egy
szerűen hivatkozom a sok kérő közül egyre, —
mert hiszen jmindegyiknek ugyanaz a tenden
ciája és a kérdés ugyanarra a dologra irányul.
Szárhegy község birtokosainak megindokolt ké
résére, amelyben ezek elmondják, hogy arányrészeidet jogszerűen szerezték és rámutatnak
azon súlyos és szomorú következményekre, a
melyeket ezen törvényjavaslat törvénynyé vá
lása rájuk nézve előidézne. Azt mondják ezen
birtokosok, hogy (olvassa): „vannak családok,
amelyeknek tagjai az örökségen és közös bir
tokon úgy osztozkodtak, hogy az egyik tagnak
jutott az ingatlan, a másik családtagnak jutot
tak a marhák és egyéb ingóságok: harmadszor
a közös illetmények, amelyekre nézve úgy ren
delkeztek, hogy abból pénzt lássanak, és jövendő
létfen tartásuk alapját lerakják, holott azonban
ez a szegénység és nyomorúság kutforrása lett
és az osztály felett kitört a család tagjai között
a civakodás, a pereskedés, aminek nyomán
anyagi és erkölcsi romlás jár, mert a tapaszta
lás azt mutatja, hogy a család kebelében dúló
gyülötsógnek csak a sirhalom vet véget.
Rámutat ez a memorandum arra, hogy a
szerződést úgy kötötték meg a fakereskedő cé
gekkel, hogy azon esetben, hogyha nem hasiilatnék ki külön az ő illetményük a száz hold
nál nagyobb illetmény, amelyet azonban 1880
után szereztek, kötelesek a már megfizetett
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előleget visszafizetni, sőt sok esetben kötbért is
kötelesek fizetni Azon esetbon ha, ezen székely
birtokosok illetményeiket, arány részjogaikat meg
felelő áron adták el s illetve vásárolták; ha
a vásár megfelel a jóhiszemű szerződés minden
követelményének, azt hiszem, lehetne egy ki
vezető utat találni, amely rájuk nézve nem tenné
érvényessé a törvény azon rendelkezését, amely
az 1880. szeptember 10 ke óta kötött szerződések
megszüntetését kívánj». Viszont, ahol a rossz
hiszeműség nyilvánvaló, a hol a kicsiny, sze
gény emberek kifosztásáról van szó: ott kérlelhotlen szigort kérek én is a képviselőháztól, ott
i törvényes intézkedésekkel meg kell szüntetni,
hogy egyes lelketlen emberek kizsákmányolhas
j sák embertársaikat. (Igaz! Úgy van!) Főcél a
székelység
boldogabb jövőjének a megteremtése I
!
iVégt* következik, i

Cabaret-estély.

A szerkesztőségbe a mai napon következő
levél érkezett:
Kedves Szerkesztő t.'r!
Ha nem alkalmatlankodik annyit kérésé
vel, hogy Írjak tudósítást s ha a diskurálás
helyett többet táncol: talán még Írnék, hogy
megdicsérjem a szanatórium-bizottság elnökeit,
nő és férfi rendezőit, különösen Fekete Imréné
őnagyságát. Pap Margitka kisasszonyt és rtr.
Imecs János titkárt, sőt az estély „Piszli“-jót,
Kormos Emilt is, hogy ügyesek voltak ; s kér
ném ezen rendező-bizottságot, gyűjtsenek össze
ismét egy sereg jó táncoló fiút, hívják el Ár
pádot s rendezzenek újra oly pompás jó mulat
ságot. mint a milyen a múlt szombaton volt a
Vigadó nagytermében, de igy csak azóit sem
Írok, irjou ha tud maga. Annyit azonban mon
dok, hogy a nevem valamikcp ki ne maradjon a
névsorból.
Üdvözli:
Kuy innuretltn.
Hát mi írunk valamit ezen mulatságról, de
i nem szívesen; aki nem volt ott, nézze végig a
a meghívó rendezőinek és miisori szereplőinek
névsorát: ebből is láthatja, hogy kár volt a
Cabaret-estélyre cl nem mennie.
Az estélyt .Kormos Emil kunferencier nyi
totta meg.
Hogy mikép játszott : szolgáljon bizonyí
tékul a következő e se t:
Asztaltársaságunk nagy dimenziója alakja
elkeseredetten vádolta meg nagyobb társaság
előtt a r Piszli- urat, ki véleménye szerint nem
vált be.
Egy csinos barna bakfis látható, rosszalással hallgatta a kemény szavakat, melyek női
ajakról aligha hangzottak volna el és fülig pi
rulva ilyen ellenvetést tett :
De uram, hiszen az ön vádja alaptalan,
mert épen az estélyen nagyon is kisült, hogy
ig e n is K o r m o s Emil. mint konferencier
„tauglich.Jó humoráért a közönség zajos ovációkkal
honorálta Nagyon sok taps zúgott feléje ; oldal-,
meg van írva, hogy ágyban párnák közt fog támlás-, zártszék, állóhely és karzat együtt vett
meghalni, ha karddal kezében élte fogytáig har részt az ünneplésben.
col is. nem az oltja ki életét; akinek pedig meg
Tökéletes volt az énekkar éneklése, melyet
van írva, hogy kard által vész el. azt ki nem a közönség élvezettel hallgatott végig. Különös
kerülheti. Ezzel a háborútól való félelmet akarta érdeme ez Doniányáncz Péter tanár urnák, ki
csökkenteni, de e mellett gondoskodott még egy az énekkart vezette ős dr. Imecs Jánosnak, ki
kis mézesmadzagról is, midőn biztosította In veit, az énekkar megalakítása körül buzgón fáradozott.
hogy aki az iszlám terjesztésében kard állal
Előre gondoltam, hogy Pap Margitkát szo
múlik ki az árnyékvilágból, rögtön és egyenesen katlan elragadtatással fogja üdvözölni a közön
a 7-ik menyországba jut s a paradicsomi éden- ség, de olyan ovációra, mely a kuliszák mögül
kertbeu a szépséges hurik között a gyönyörök előlépett, tőről metszett szavaiét fogadta, talán
gyönyörét élvezi.
még Margitka sem várt.
Ezen igék már termékenyebb talajra talál
Öntudatos művészettel mirnikázott s kelle
tak a temperamentumos araboknál, különösen mes, meglepő alakja, behízelgő, csengő hangja,
Mohnmmed azon kinyilatkoztatása után, hogy : diszkrét játéka a szavalás közben hamar meg
öljétek meg a pogány okát ott, ahol találjátok, szerettették a közönséggel és bőven aratta a
ostromoljátok, fogjátok el őket, leselkedjetek megérdemelt tapsot
utánuk mindenképen, mert ezzel Állatinak tetsző
Nem az udvarias közönség üdvözlete, uetn
cselekedetet müveitek. Ezen tanoktól felbátoro az udvnrlók hízelgése, hanem ügyességének el
dott hívei a karavánokat megtámadták s való ismerése volt a felhangzó viharos ováció, melyságos rablókalandokba bocsátkozlak Hiveiszárna lyel szavalata végén az egész közönség jutal
rohamosan szaporodott ; igen sokan nem meg mazta.
győződésből, de részint vagyonszerzés, másrészt
Egészen fiatal leány, kellemes, megmerő
kalandvágyból csatlakoztak hozzá; de Moham- jelenség játszotta az „audenciáM : Jakab Miéi
ined mindezzel nem törődött, ő egyelőre csak kisasszony.
kitűzött célja felé tört, 1. i. hogy Mekkát meg
Játékában csodálatosan domborodott ki az
hódítva. azt tehesse vallása központjává s magát államtitkár kegyét megnyerni akaró lány térpipa királya. Különös előszeretettel a mokkái mószelcs gondolkodás módja, jő szive és tette
karavánokat támadta embereivel s többször elő tett ravaszsága, melylyel szelíden csalja ki a
fordult, hogy 50—00 ezer dinár értéket raboltak hallgató államtitkár jóindulatát szeretettje szá
cl tőlük.
mára.
(Folyt. kör )
Játéka fölvillauyózta az összes szereplőket,
melyért szűnni nem akaró tapsban tört ki a
hallgatóság.

Nagy gyönyört és élvezetet okozott a kö
zönségnek a kis Fekete Bandika hegedü-soloja,
melyet Wolf Iduska kisasszony kisért.
A közönség rokonszenvét megjelenésükkel
már megnyerték és az előlegezett tapsokat sok
szorozva hallhattak sikerült játékuk után, mi
dőn többször hívta ki a közönség a színpadra.
Az alig 10 éves Fekete Bandika. akár mint
a kis Kubelik: kezeli a muzsikáját, tiszta, gör
dülékeny üveg-hangjai nemes.ik nagy tehetség
ről tanúskodtak, de arról is, hogy szokatlan
nyugodsággal játszott.
A közönség mindkettőjük irányában való
ban hálás is volt. A műsor bevégzése után min
denki kitüntető figyelemmel fogadta s üdvözölteA kuruc dalokat dr. Fejér Mihály éne
kelte. Csak megerősödött a véleményünk, hogy
olyan éneket, milyen az övé régen hallottunk
Csíkszeredában. Hangja a legfelsőbb regiszte
rekben is a legbiztosabb, kellemesen hajlik és
énekét érzéssel teszi még mélyebbé. Mélyebb
hangjai kellemesek, ő maga, alakja már az első
percre megnyerő. Úgy, hogy igazán felzúgott a
taps, az éljen, mikor énekét bevégezte és több
ször kellett megjelennie a közönség előtt.
Dr. Ónál Endre monológot szavalt. Hangja
a Vigadó minden zugát bejárta, de nemcsak
hatalmas, hanem hajlékony is volt. Hozzájárult
még technikai ügyessége és előadásának sike
rült volta s Valiiban megérdemelte a nagy üd
vözletét. inelylyel a közönség jutalmazta.
A műsor végeztével megkezdődött a tánc
s hogy mást ne emlitsek, a mikor e sorok Írá
sához fogtam, hozzám csinos hölgy társaság csa
csogott. a fülembe a C.ibarot estély kellemes és
napvilágnál is tartó élvezeteiről.
Most pedig pihenjünk egy nehány napot,
hogy újult erővel folytassuk azután a mulatóst,
mert még sok mulatság van hátra.
Eddigelé a mulatság, mely jelezve v a u : a
„Legény-estély*.
Ha igaz, hogy: ha vége jó, minden jó, no
nkkor legyenek meggyőződve, hogy ilyen jó
farsang, a milyent az idén a „Legény-estély
biztosit, még soha sem volt.
l h \ S á ndor (J óbor.

Színház.
Az első hét elmúlt és most már teljesen
tiszta képünk van Fehér Károly helyben időző
társulatáról. Első sorban konstatáljuk azt, hogy
a szezon nagyon szerencsés auspiciutnok között
indult meg. A bérlet fényesen sikerült és eddig
jóformán minden előadás telt házak előtt folyt
le. A közönségnek ez a szeretetteljes támoga
tása bizonyos kötelezettségeket ró az igazgatóra,
a minek ő teljes mértékben igyekszik is eleget
tenni. Lám a Csíkszeredái szezonra szerződtette
soubrette primadonnának Cscrey Irmát, a kit
mint a társulat uj és jelentékeny tagját e he
lyen is üdvözlünk.
Áttérve már most az egyes előadások ni,
hétfőn c hó 3-án Heltii Jenő énekes bohózatá
ban a „Bernát- -ban mutatkozott be a társulat.
A darab maga telve pesti nyári szellemességek
kel, a fővárosban a nyári hónapokban nagy si
kert aratott, nálunk hidegen hagyta a közönsé
get. Az előadás tempójának is gyorsabbnak kel
lett volna lenni. Tury Marosát a közönség régi
és kedves ismerősét tapssai fogadták, ügy ö,
mint u többiek Krassóy Józsika, Baróti, Zilahi
megtettek minden tőlük telhetőt, de a közönség
nem melegedett fel.
Az igazi bemutatkozás kedden HofTman
meséiben volt. Ezt a rendkívül nehéz darabot
társulatunk meglepő precizitással adta elő, a
miben a főérdem kétségkívül Baranya)* Mi
hály néé, a mi régi és kedves karmesterünké
A hármas női főszerepet Tury Marosa csengő
hanggal, sok érzéssel énekelte. A közönség elhalmozta tapsaival ezt a szép hangú, kedves
színésznőt. Méltó partnere volt első sorban Ivánfi.
Tavaly óta nagyot nőtt ez a fiatal színész. Kü
lönösen közép hangjai erősek, tiszták, nem is
sajnálta őket. Mi szkja, játéka is jellegzetes volt.
Hoífnmnt Dányi adta és teljesen kielégített min
denkit. Kitűnő- komikusnak bizonyult Hegyesy.
Szerdán a „Vig özvegy- címszerepében
, mutatkozott be Cscrey Irma, a társulat uj
soubrette
primadonnája, még pedig nagyon elő
I
n y sen. Meg van benne minden kvalitás, amit
j egy „star-tól várhatunk. Úgy a megjelenése,
i mint szép hangja, mozdulatai, de különösen
tánca nagyon tetszett a közönségnek. Az egész
előadás magasan fölötte állott a tavalyinak.
Ivánffi D.iuilója is — bár kissé rekedt volt üí
este — játékban sokat fejlődött. Kabinetalakitás
volt Hegyesi Gyula Nyegusa. A többiek is mind
jó kedvvel játszottak, az egész előadás össze
vágó, kerekded volt.

Februári 1 .
Csütörtökön m italozott be a drámai sze
mélyzet Suderraann Hermáim világhírű színmü
vében a Becsületben, még pedig teljes sikerrel
Itt már konstatálhassuk, hogy Fehér idei társnlata nemcsak opereitet. de komid v müveket
is nívósán tud előadni. Különösen ki keli emel
nünk egy fiatal színésznőt Kraoaóy .Józsikát, a
ki ez estén egy csapásra hódította meg a kö
zönséget. Almát, a fiatul, romlottságában is naiv
leányt játszotta annyi bensőséggel és oly igaz
sággal, hogy fényes jövőt jósolhatlak neki. —
Megjelenése is maga volt a báj és üdeség. Méltó
partnere Zilahi Róbert szerepében Harmadik
felvonásbeli kitörését zajosan tapsolták. Ez es
tén láttuk először a társulat uj, de már is köz
kedvelt titkárát Kiss Árpádot, a ki Trast Zirberg grófot játszotta. Beszéde maga a termé
szetesség, játéka közvetlen és elegáns. Benne a
tairsulat kitűnő jellemszinészt bir. .Jó volt Se
bestyén Rózsi és különösen Hegyesi. A többiek
is hozzájárultak a sikerhez Kérjük Fehér di
rektort, hogy ilyen komolyabb tárgyú darabot
minél többet adasson elő.
Pénteken Milliárdos kisasszony ment Csereyvel, aki evvel a szerepével még jobban meg
hódította a közönséget. A híres Panama kupiét
zajosan tapsolták.
Szombaton a bál miatt nem volt előadás.

KÜLÖNFÉLÉK.
Kirendelés. Az igazságügyi miniszter
Gecző Béla Csíkszeredái királyi törvényszéki
bírót, a Csíkszeredái törvényszék területére a
vizsgáló biró állandó helyettesed! rendelte ki.
Törvényhatósági közgyűlés. Ősik vármegye
törvényhatósága február hó 18-án évnegvodes
közgyűlést tart, melyen a decemberi általános
tisztujitás miatt le nem táigyalt ügyek is elő
fognak adatni. A közgyűlést megelőzőleg az ál
landó választmány tartja meg ülését. A közgyű
lési meghívók már szétküldettek.
—

— Az „Apponyi könyvnyomda r. t “
részvényesei kéretnek a befizetéseket azon
nal eszközölni Albert Ödön részvénytársa
sági pénztárnok urnái.
— Dr. Nagy György országgyűlési képviselő
ügyvédi irodáját Budapestre helyezte át. Az iroda

Vili. kér. József-körut 51 —10. Bűnügyi védelem
terén elért fényes sikerek, melyeket Dr Nagy
György a kézdivásárhelyi, csikszordai, maros
vásárhelyi, aradi kir. törvényszékek előtt s
legutóbb a budapesti esküdt bíróság előtt elért
nevét a legjobb hangzású védő ügyvédek neve
közé sorozta. Határozott fellépésre, törvény tu
dása, országosan ismert szónoki képessége
egyaránt hozzájárulnak, hogy a védelem terén
az elsők között is elsővé tegyék I)r Nagy
György ügyvédi irodája már is néhány előkelő
fővárosi kereskedő céget számíthat kliensei közé.
Az irodának egy külön osztálya lesz vidéki
megkeresések elintézésére, mert előre látható
különösen a székelyföldről Dr. Nagy György
szőkébb pátriájából sokan fogják megkereséssel
felkeresni a vidéki ügyvédeskedése korából is
merve rondszeretetót, iigybuzgóságát Mi a ma
gunk részéről sok sikert, sok szerencsét kívá
nunk az uj irodának
— Az iskolák felirata A vallás és közokta
tásügyi miniszter valamennyi közigazgatási bi
zottsághoz és egyházmegyei főhatósághoz ren
deletét intézett az iskolák felirata dolgában. E
szerint minden iskolán, tekintet nélkül a taní
tás nyelvére, a törvényben megbatározott sza
bályszerű magyar fölirásnak kell lenni és pe
dig első helyen. Azokon az iskolákon pedig,
n melyben az előadás nyelve nem a magyar
nyelv, az iskolaföntartó a magyar nyelven kí
vül, az illető iskola anyanyelvének megfelelő
nyelvű feliratot is alkalmazhat, a mely a m a
g yar föl Írás méreteit túl r.em haladhatja
— Műkedvelő előadás Szépvizen. A községi
iskola tantestülete február 2-án iskolájuk fel
szereléseinek javára műkedvelő előadással egybe
kötött zártkörű táncestélyt rendezett. A szinelőadást a községi elemi iskola növendékei által
előadott hat pontú műsor előzte meg, melyeket
oly kedvesen és ügyességgel adtak elő a nö
vendékek, hogy a nagy számú hallgatóságot
teljesen lekötötték előadásukkal, a miért ki is
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jutott a taps és éljenzésből nekik és vezetőiüknek Gábor Gyula községi tanító urnák. Ezek
után a .Vadrózsa- szinmü következett, melyet
a játszók oly igyekezettel és készültséggel adtak
elő, hogy mindenki megelégedéssel nyilatkozott.
Különösen Bartha Rózsika ^Klára), Becze Fe
renc (Boglár). Puskás Gerő (Kap >r István) nyertűk meg biztos fellépésükkel, ügyes játszásukkal
-rt' közönséget, a mit a közönség általános taps
sal és egyesek virágcsokrokkal honoráltak; Na
gyon élvezetes és „Giziiéit volt Veress Árpád
által Sárga) és Bartha Antal által (Miskabor
bély) szerep előadva, kiknek megjelenésüket a
közönség mindig örömmel várta. Puskás Laura
(Kőrösiné), Kovács Irén (Anikó) és Deák Ilona
(özv. Hallainé) is általános tetszést arattak, de
Bartha Mariska (.Juci) is hűséges volt ám a
játszásban. Antal Károly (Tódor csendbiztos),
Ferencz István (pandúr). Deák Ferenc (Koncz
zugügyvéd) is, valamint ifj. Antal Gyula (Busa)
szerepében, később állomásfőnöki minőségben
mind jól mozogtak, az igyekezetük meglátszott.
Statzel Rudo f (Vályi vizsg. biró), Imre Elek és
Miklós Károly -vasúti portás) is dicséretet kap
tak. A fényesen sikerült műkedvelő előadásnak
főrendezőjét, Bartha István közs. ig. tanítót a
közönség lelkesen megéljenezte. Előadás után
lánc volt, melyen oly szépszámú közönség volt
jelen, hogy a Deák György nagyterme szűknek
bizonyult. Összes bevétel közel 600 korona volt,
kiadás fele.
— Gazdát cserélt fürészgyár. Kovásznál! a
! vasúti állomás közelében lévő Herzberg-fóle fü' részgyárat és gőzmalmot a Klein és Reichfelder
budapesti fakereskedő cég megvásárolta.
— Török-orosz háború. Azok az ellentétek,
melyek Oroszország és a porta között felmerül
tek, aligha nem véres elinlézézt provokálnak.
j A helyzet a két állam közölt igen feszült s a
háború küszöbön van A két fél lázas sietséggel
fegyverkezik s mipden haderejét koncentrálja.
A törökök Tiflisz közé központosítják haderejü
ket s a török hatóságok háborús szándékukat
nem is tagadják. A török és orosz haderő már
farkasszemet néz egymással. Az összeütközés
minden percben várható.
— Akasztás Mármarosszigeten. A petrovai
rablógyilkosok közül kettőt: Húsz Ábrahámot
s Mihka Jánost az esküdtbiróság halálra ítélte,
a Kúria pedig az elítéltek semmisógi panaszát
elvetette s az iratokat a halálos ítélet dolgában
végleges döntés végett ő Felsége elé terjesztette.
A király Mi hál kának megkegyelmezett és a
halálbüntetést életfogytiglani fegyházra változ
tatta át Húsz Ábrahámra nézve a király szabad
j folyást engedett az igazságszolgáltatásnak. Az
akasztás 10-én reggel 7 órakor ment végbe. A
pribékek gyorsan végeztek vele s 5 perccel hét
óra után az orvos már a halálát konstatálta. Az
akasztást 30 személy nézte végig, ezek között
volt két fővárosi festő
- - A kamatlab olcsóbbodása. A Mag>arOsztrák Bank főtanácsa félszázalékkal beszállí
totta a kamatlábat 4 és fél százalékra. A jegy
bank, az angol bank január 2-iki intézkedése
után, molylyel a 7 százalékos rátát 6 százalékra
mérsékelte, az első volt, a mely a kontinensen
követte a jó példát és január 11-én teljesen vá
ratlanul 0 százalékról öt sza'izalékra szállította
le a kamatlábat Azóta az angol bank még két
szer mérsékelte a rátát, mindenkor egy egész
százalékkal, a francia bank, de a német biro
dalmi bank is kétszer szállította le azóta a ka
matlábat és általában az összes piacokon, úgy
szólván, impról-napra olcsóbbodott a pénz. A
Magyar Osztrák Bank kamatlába, a 4 és fél
százalék, most ugyanaz, mely tavaly junius hó
26-Aig volt érvényben és hogy e mérséklésnek
jó hatása van a piacra, az kétségtelen, mert
buzdít ujubb üzletre és hozzájárul ahhoz, hogy
a nyílt piacon olcsóbbodjék a pénz.

—

K é r j ü k la p u n k m in d a z o n t. o lv a 
s ó i t , k i k a z e lő fiz e té s i d i j a k k a l m é g h á t r á lé k b a n v a n n a k , h o g y ú g y a h á tr á lé k o k , v a l a m i n t a z e lő fiz e té s m e g ú j í t á s a
ir á n t h a la d é k ta la n u l in té z k e d n i s z ív e s 
k e d je n e k .
—
Életében megvette a koporsót. Érdekes
eset történt szerdán kézdivásárheíyt. Kosa .József
utkparó kicsit többet vett bejtz alkoholból s
elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Elment, kopor
sót vásárolt — még bele is feküdt, hogy elég

7. szám.
j nagy-e neki, vett hozzá szegeket is. Egy tali
gára feltéve az összes holmit, húzta a piacon
| keresztül haza A szemfüles rendőrség azonban
j őzzrevette Kósa szándékát s bevitte az öngyil| kosjulöltet a rendőrségre hol inegigórtették vele,
hogy nem követ el semmi bolondságot. Kősó
| nak különben nem ez az első szándéka az öngyilkosságra, már háromszor megakadályozták
APRÓ8ÁGOK.
F i g y e l m e z t e t é s . Biró. Hány éves a
kisasszony ?
A kisasszony hallgat.
Biró. Figyelmeztetem kisasszony, hogy mi
nél tovább hallgat, annál idősebb lesz.
G o n o s z k ó r d é s. A történelem tudós
tanára uj házvezetőnőt akar fogadni.
- - Hogy hívják és mikor született?
— A nevem: Bájflfy Karolina, születtem
76-ban.
— Krisztus előtt, vagy után ? . . .
K e d é l y e s f é r j . Nő. Ma már megint
olyan későn kerülsz haza a korcsmából Nézd
az órát már megint fél kettőre!
Férj. Ej ne törődj te az órával! Hiszen
ha itthon maradtam volna, akkor is csak fél
kettőt mutatna most

Olvassa és terjessze mindenki az Igazság és
függetlenségi eszmékért kUzdil „Örszenr-et.

JA K A B JÓ ZS E F,
polgári és egyenruha készítő
Csíkszereda, Főtér.
1

Vun szerencsém tisztelettel tudomá
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy
férfiszabö üzletemben minden idényre
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö
a legcsinosubb 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 szükséges
mindenféle kellékek, u. tn. szíjak, olajozók. csavarhuzók, hajók stb.
Becses pártfogást kérve, vagyok
kiváló tisztelettel
«

JAKAB JÓZSEF.

Szám 5 3 — 1908.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kilcillelött bir. végrehajtó ezennel közhírré
tesxi. hogy a Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1907.
évi V. 10563. p*»lg
végzése folytán Éltbe* Z«ig
mond Ügyvéd által képviselt Nchott és Dónál cég
végrehajtató részé-e .lakait József Csíkszeredái lakon
végrehajtást szenvedő elleti 3 14 korona követelő* a
já r. erejéig elrendelt b iz o ó tási végrehajtás folytán
alperestől lefoglalt én 6 5 0 koronára becsült ingóságokra
a Csíkszeredái kir. járásbíróság 1907. év* V. 977. sx.
végzésével a további (eljárás elrendeltetvén, annak as
Alap és felllltnglnltatók követelése erejéig is, ameuym ib en ások kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakáséit IceaJő m egtartása határidőül
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1908. évi február hó 14—ik napjának délután S
A r á ja kitiivpfik a mikor n liiréil**' lel'.tolóit ingók én
pofiig : T»rn»3^|i.
>« leíiiili'.et iír«*r«»n#»k kéftxpénxlixetét mellett. h/ üLm-j; eceten l»er««ron nIiiI is el í«»gnnk futatni.
Felliivotunk niimlaxuk. kik »* r|.Vrv«rexeu<lü in^ósá^..k vetelAnilml 1 vé^relinjtitó köveieléxét mejfelitüM kie'éjriréáliez j<*^ot farmunk. a in<*mivilieu riwjillkro
n ii>j(i»i*< kot-Ahluin esxkH'/.«"»lteiett v.ilnn «'•* ex n v«*tr
rwlmjt.'ni je^yxúk<iuvvN.il ki ncin tiitiik. Itngy elst»l»l»ééjji jelentéseiket *z Árverés in«*gkexilé*«»ig nltil irt ki
küldöttnél iráslim Itetilni v»»tfV pe.li; szórni liejeleuleni el ne nnita»*/.Nk. mert kHlöul.en csak « vételár
fölöslegére futnak utsltatil’.
K elt OikMxeredán, I *»MIS. évi felnnár nó l én.

Kerestetik egy 4 szobás lakás, minden
melléképülettel és istállóval szent György
napjára. Ajánlatok lapunk kiadóhivatalához
intézendök.

*legolcsóbbbevásárlási forrás.
FEKETE

gyógyszappan, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy
választékban.
Vidéki megrendelések a pénz előleges
beküldése vagy utánvét mellett azon1
nal eszközöltetnek. _
(5-52
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Virág és konyhakertészet.
Van szerenesénk a t e közönséget
értesíteni, hogy Csíkszeredába a vasúti
állomással szemben

At i v í z f o r r á s k e z e l ö s é g e
i—m

Szölövesszö!

A világhírű Delaware adja a leg
jobb bort; oltani, permetezni nem
kell! Gyökeres 100 drb: 100 k o rsima; 50 kor. Szölöoltványok ezerc :
140 kor: a legnemesebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési cím :

Ez igazán nagyszerű!

lehthyol és lehthyol Salicyl

A világhírű K.-Impér Répáti-gyógyborviz

Szölöoltvány!

VILMOS

a legfinomabb illat megkapható 1 kor.
20 fillérért <lek agrárnál) Irént l ’gy ar*»szépitö kenőMök, Sulot *púderek 10
fillértől feljebb. Valamint ott kapható
a híres kolozsvári arc- és kézfinomitó

HIRPETMÉNY.

Répát u. p. Káuon-Altiz.

Magyarországi képviselete :
F06L. i. L. műépítész, Budapest VI. Csengeri-ulca 5 4

illatszertárában Csíkszeredában

Keresztes Gyula,

rép

e

|

Mióta WAGNER a „H angszer-K irály jogyen
küldött eai családi fonográfot — nzrtta es
ténkön egész, színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen ingyen
kaphatja, ha Itt drb. komén,vöntésii kótahengoreket rendel, melynek darabja I kor
KJ fillér.
Az összes színházak felvételei!
IlaHf/rei-Hriii/ltnzélöf/é/t, ti lemezzel, 400
tűvel 411 kor. Ixkolahrf/rflh tokkal, vonó
val. gyantával, ára 12 kor. Iln z ó h a r m o n lk a , orgnnnliangu, iskolával, dalokkal 12
kor. H osszú ina(n/ar cifera,tinum munka
felszereléssel 12 kor. Ila rm o n I uniók,
liasználtak állandóan raktáron.

keresk. virág és konyhakertészeti

WAGNER a „Hangsfer-király“ Budapest

telepet létesítettünk, a hol állandóiul
mindenféle élő virágokat, vetemenyeket
és zöldséget termelünk, azonkívül meny

Árjegyzék fnjrj/Mi. .Invitások olcsón.

asszonyi. vőfély és női mellcsokrokat ti
napi előzetes megrendelés mellett ké
szítünk.
Szives pártfogást kérve

BaBSiBBiBBBBgiaBBBBBB

Szigyártó Nagy Mihály

Józaef-körut 15 V.

teljes tisztelettel

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!

Helyig G. János is Társa

Ki eredménnyel akar hirdetni, a leg
alkalmasabb erre a 48-as független
ségi párt hivatalos lapja az „Őrszem. “

első ctikm egyei virág
é s konyhakertészete.

■ Felsösegesd (Somogvmegye)

Legjobb m ellékkereset
nők és családok részére. Egy helyen ős egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
„STYRIA“ kötőgép,
Árjegyzék ingyen.
Kedvező fizetési feltételek,

El ső S T Y R I A I k ö t ö g é p g y á r

Nem kell már egy üveg finom illutBzerért 10, 15,20 koronát adni, mivel

kir l.irés.íjji vé/relmité

kezelöségc közhírré teszi. mi
szerint elismert és kezelésében
felülmúlhatatlan ásványvizét,
bármely e s i k —g y e r g y ó i vasútállomásra
bérmentve 12 lillérért szál
lítja litres üvegenként, a láda
■
• és üres üveg visszaszállítási
= költségét is ö viseli..
Kereskedők, vendéglősök, és a hol nem
kapható magánosok szives
= rendelését is kéri a =

T. szám.
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A gazdagon felszerelt

könyvnyomdában

mm

Nagy raktár:

Jól berendezett könyvnyomda.
C)'Á

gyorsan, Ízléssel és a
legjutányosnbb árban
készítek el bármilyen
könyvnyomdái mun
kákat. úgymint: . . .
irodalmi mü v e k e t ,
tankönyveket, tudo
mányos és szépiro
dalmi folyóiratokat és
lapokat,kereskedők és
iparosok részére levél
papírokat, számlákat,
üzleti könyveket; —
úgyszintén eljegyzési
kártyákat, meghívókat
és névjegyeket, falra
gaszokat. gyászlapo
kat 8tb. stb. • .-------

Közigazgatási, iskolai,
egyházi és magán fe
lek részére szükséges
m + M
vegyes nyomtatvá
nyokból.
Dús választék:

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"
=

CSÍKSZEREDÁBAN. =

Névjegykártyák nagy válasz
tékban a legújabb betűkkel.

Irodai szerek, papí
rok, levél-borítékok,
finom iró- és másoló
tinták, okmány táskák,
zseb- és asztali tinta
tartók, díszes levél
papírok, rovatos pa
pírok, üzleti könyvek
és diszín iitó rgyakból.
Iskolatáskák
rendkívül nagy válasz
tékban kaphatók.

Minden idényre képes levelezőlapokból a legnagyobb és legszebb választék.

Nyomatott Apponyi könyvnyomda r. t.-nál, Csíkszeredában. I90N.
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