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Feketeség.
A szürke bizonytalanság leple sötétté
teszi a jövöt. Mindenkinek szeme előtt csak
egy nagy kérdés áll : Mi lesz ? mi lesz ? A
felelet m ár l ét év óta késik. Ezelőtt kőt év
vel a ránk feneklett bonyodalom nak a ki
menetelét oly kevéssé tudtuk m int ma, mi
dőn az u. n. átm eneti idő, a me l y akkor 2
évben határoztatott meg, m ár letelt
A mai korm ány hatalmat képviselő több
ség, akkor mint ellentálló erő, bizonyára
szebb reményekkel kötötte meg a békét. S
vele a nemzet is remélte, hogy a béke nyu
galm ában sikerül m ajd a nem zet vágyait az
uralkodó hatalmi féltékenykedésével, amely
ből tényleg a bonyodalom származott, ki
egyenlíteni. Ez a rem ény, m inél tovább kö
zeledünk az átm eneti idő végéhez, annál
vékonyabb és vékonyabb szálakkal fűződik
ami lelkűnkhöz.
Nincs m iért áltatni magunkat. A hatal
m at képviselő mai többség, most sem áll
közelebb ahhoz a céljához, am iért az egész
nemzet a maga idejében a küzdelmet föl
vette volt, m int altkor, a midőn keserűen
sivitott tülünkbe az a hírhedt „soha" kifelé
s bent a hadseregben még nincs Magyaror
szág. S olyan beszédek után, m int a minőkst a most lefolyt delegációkban volt alkal
m unk hallani a közös küt- és hadügym i
niszterektől, nem is biztat a remény, hogy
állami souveraitásunk közel jövőben érvé

AZ „ŐRSZEM" TÁRCÁJA.
Mohammed és az iszlám.
Ir t a : K ü z d y L ászló.

(Folytatás )

Klső nagyobb ütközete, melyben a Korán
szerint a pogány arabok ellen az angyalok is
segítettek neki, 0-4. év ramadhan havában volt
Bedr vagy Badr mellett, hol sok kincset és
foglyot ejtett zsákmányul s a foglyokért tetemes
váltságdíjat kapott. Diadalmámorában az egyik
harcot a másik után vívta meg a szomszédos
törzsekkel hol győzelmesen, hol kudarcot vallva,
midőn a mekkaiak megakarták torolni a Badr
melletti vereséget s 2 ezer emberrel támadtak
reá. Molmmmed jól volt értesülve ellenségei
számáról és felszereléséről s nem mert síkra
száliani ellenük, hanem Medina városában várta
be őket, majd később vérmesebb hívei biztatá
sára Medina mollett az Uhnd hegy tövében tá
borba szállt. A mekkaiak csúfosan megverték
szedett-vedetett csapatát, a harcban ő is meg
sebesült egy a fejéhez vágott kőtől, mely egy
pár fogát kiüté. B veresége olaj volt a tűzre s
még nagyobb indulattal fordult Mekka ellen és
628-ban 10 ezernyi seregével meg is kezdette
az ostromot A megtámadottak látván, hogy
sikeresen ellenállani nem tudnak, követeket küld
tek hozzá, kik magukat az iszlám követőinek
vallották s a próféta kegyeibe ajánlották váro
sukat. így tehát Mohamined minden ellenállás
nélkül vonult be Mekkába, hol első teendője
az volt, hogy tevéjén 7-szer körül nyargalta a
kábát, majd bement imádkozni. Ezután a bál
ványokat szétromboltatta s által nos kegyelmet
és biinboesánatot hirdetett. Mindössze csak a
legfőbb bűnösöket, 3 férfit és egy nőt végezte
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nyesülni fog kifelé s ben a hadseregnél. Ez
a külügy és hadügy kérdése.
Ez a két bástya volt 300 év óta ütköző
pontja a magyarnak és uralkodójának. Öszszes küzdelmeink s szabadságharcunk ide
vezethetők vissza. Háromszáz év küzdelme
nem hozta meg a nemzet vágyát.
Bizonyára nem politikusaink hazafiatlanságában. hanem az uralkodó családnál
állandókig meglévő hatalmi féltékenyedésben
kell keresnünk ennek valódi okát. Ez a ha
talmi féltékenykedés ma is ugyanaz, ami
volt ezelőtt 300 évvel.
Ezért fekete a nemzet jövője. Ha nem
sikerül a jelenlegi többségnek meggyőzni a
nem zet uralkodóját, hogy a nem zet hatalma
és érdeke egy az ő hatalm a és érdekével,
úgy az átmeneti idő csak fegyverszünet volt
a nemzeti küzdelemben, de annak folytatása
következik.

Törvényhatósági közgyűlés.

= A delegáció illése. A magyar delegáció
szombaton délután befejezte üléseit. Szombaton
délelőtt fél 10 órakor az egyesülőt négyes albi
zottság jelentését tárgyalták a megszállott tar
tományokról. A jelentést lloitsy Pál előadó
ismertette. A vitában két horvát szónok és
Zboray Miklós vettek részt, majd Burián báró
közös pénzügyminiszter válaszolt a felszólalá
sokra.
A delegátusok szombaton délután haza
utaztak Budapestre és csak e hó 24-én és 26-án
térnek vissza Béesbe, mikor udvari ebédek is
lesznek.

Régen nem volt oly népes és vitában
gazdag gyűlése a törvényhatóságnak, m int
u f. hó 18-iki. Az uj a era által felszabadult
szabadszó és véleménynyilvánításnak meg
van az az eredm énye, hogy jobbnál jobb
eszmék merülnek fel s ez által a törvény
hatósági közgyűlések is kezdenek érdekessé
és imponálóbbakká válni.
Helyes! Örvendünk neki. Örvendünk,
mert bár senki sem fél a haragos szemöl
döktől, még sem veszíti el méltóságteljes
voltát az a gyűlés, mely megyénk oly sok
fontos ügyét van hivatva elősegíteni.
Meg kell emlékezzünk Kállay Ubul fő
ispán és Fejér Sándor alispán urakról, kik
elnöki tisztük betöltése alkalmával tanúsított
pártatlan és m éltányos eljárásukkal az egész
törvényhatósági közgyűlés elism erését és
szeretető! érdem elték ki.
A gyűlés tárgysorozarának első 12 pont
ját vita nélkül, az állandó választmány ja 
vaslata alapján fogadta el a közgyűlés.
A 13-ik pontnál — a felcsiki járás ket
téválasztása, uj szolgabiróság létesítése —
volt nagy vita A félcsiki járás ketté válasz
tását az állandó választmány ki is m on
dotta, sőt a járás székhelyéül Csikszépviz
községet ki is jelölte. Dr Bocskor Béla, dr.
Daradics Félix, Csedö István, Pál Gábor,
Becze Antal, Kovács János, Mánya Antal,
dr. Zakariás Manó felszólalásai ntán azon-

tett ki, 8 férfinak és 3 nőnek befolyásos emberei
kedvéért kegyelmet adott. Ezek között volt egy
kori titkára, Ibu Szaad is, kinek az volt a bűne,
hogv az isteni kinyilatkoztatásokon, melyeket
neki Molmmmed tollba mondott, meghamisitá.
Midőn Oszmán, Molmmmed testvére az extitkár
részére kegyelmet kért, a próféta sokáig hall
gatott. A kegyelmi tény után azt mondá Mohammed, hogy azért hallgatott, hogy híveinek
időt engedjen Ibu Szaad agyon verésére. Miért
nem intettél ? Válaszolák. Nem illő, mondá,
hogy a próféta gondolatainak pillantása áruló
jává legyen.
Az engesztelékcnység és barátság, melylyel
Mohammed a mokkáik iránt viseltetett, igen jó
hatást gyakorolt s nagyban szaporitá Mekkában
a hívek számát, úgy, hogy majdnem az egész
város moszlimmé lett
A próféta 20 napig tartózkodott a város
falai között s mielőtt távozott volna, kihirdette,
hogy Mekkát teszi az iszlám vallás központjává,
a város részére maga helyett helytartót rendelt
s úgy tért vissza Medinába.
Ezzel hívei előtt meg lett nyitva Mekka
és részt vehettek a haddsnak nevezett nagy bú
csúban. Ezen győzelme után teljes erejével a
zsidók ellen fordult s ha győzött, azokat, kik
tanait el nem fogadták, könyörtelenül kiirtotta.
A szomszédos törzsfőnökökhöz követeket küldött,
felhiván őket a csatlakozásra ; kiket békés utón,
ígéretekkel, ajándékokkal nem tudott megnyerni,
növekedő fegyveres erejével kényszerité a hódolásra.
Hatalmi körének rohamos emelkedésével
elbizakodottságában követei által felszólittatá a
bizánci császárt, a persa királyt és több feje
delmet, hogy ismerjék el prófétának. A keresz
tényekhez küldött követével Szíriában rosszul

bántak, miért hadat is viselt ellenük, de ku
darcot vallott s csak ügyes hadvezérének, Kha
lidnak köszönheti, hogy serege elég rendben
vonulhatott vissza.
E szerencsétlen hadjárat hírére a mekkaiak
vérszemet kaptak, fellázadtak Mohammed ellen,
leakarván őt és helytartóját rázni a nyakukról,
azonban velők szemben szerencsésebb volt, le
verte őket, Mekkát s a Kaábát véglegesen ha
talmába kerítette. E szerencsés hadjárata által
tekintélye igen megnőtt, a még pogány arabok
vezérei, legtekintélyesebb törzsfőnökei színe elé
járultak nagy ünnepélyességgel s habár egyesek,
csak hatalmától való féltőkben, csak szinleg, de
mdghódoltak neki s összes népeikkel az iszlám
hoz csatlakoztak, úgy. hogy majdnem az egész
Arab-félszigeten a mohammedán vallás uralgott.
Midőn igy lábát Arábiában megvetette,
632-ben a bizánci császárság ellen akarta kül
deni seregét, azonban ez volt utolsó harci intéz
kedése ; erős láz vett rajta erőt, kedvenc neje,
Aisa szobájába ment s arra kérte többi nejét,
hogy betegsége alatt őt ne nyugtalanítsák ; majd
átment az általa épített mecsetbe, ott sokáig
imádkozott s utoljára prédikált híveinek. Onnan
távozván, gyorsan hanyatlott ereje, de mielőtt
öntudatát elvesztette volna, rabszolgáit szabadon
bocsájtá s a szegények között alamizsnát osz
tatott ki 8 —10 napi roppant szenvedés után 632.
junius 8-án a délutáni órákban 62 éves korában
kiszenvedati. Szobáját, hol meghalt sírjává, majd
mecsetté alakították.
A hagyomány szerint Mohammed halál
tusája rettenetes volt. Kínjában ide-oda veté
magát fekhelyén és szivszaggatóan jaj vészekéit.
Nejei meg is rótták: Mit szólnál te, mondák,
ha mi ily türelmetlenül viselnénk magunkat ?
Nem tudjátok, válaszolá, hogy a prófétáknak
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15—20 holdat 52 személy, 20—50 holdat 122
bán a törvényhatóság az egész ügyet a napi
személv, 50—80 holdat 24 személy, 80 holdon
rendről levenni határozta.
melyet a képviselőkéi január 25-iki Ülésén a bir felül 87 hold terjedelemmel volt egy birtokos.
A megyei hivatalos órák megváltozta tokrendezési törvényjavaslat tárgyalása alkalmával Itt tehát a többség szintén kevesebbet bir.
En magam a gyakorlati életben láttam,
tása tekintetében a gyűlés elfogadta az ál
tartott.
hogy a tagosítás megengedhetőségi tárgyalás
landó választmány határozatát, a melynek
(F olytatás, i
*
úgy történt, hogy a tárgyúié bírót és ügyvédet
értelm ében jövőre a nyári hónapok alatt is
Az (‘lőttünk lévő törvényjavaslat II. cikk*? a néptől szuronyos csendőrök, szuronyos k a to 
a hivatalos órák d. c. 8 — 12. és délután a tagosításra vonatkozik és az 1880, évi XLV. nák válaszlották el. Olyan törvényt, amelyet igy
2— 5-ig tartatnak.
törvénycikk 0. §-a helyébe hat szakasz megje kell erőszakolni a népre, ón nem fogadhatok
Özv. Szántó Józsefné, dr. Bocskor Béla. lölésével uj szakaszt juttat. Ez a szakasz egy el, az nem üdvös törvény. Az az argumentáció,
Kovács Antal részére a számvevői javaslattal rendelkezést, egy eddig törvényeinkben nem hogy erőszakkal is rá kell sózni a népre a tör
megállapított nyugdijakat a törvényhatóság tárgyalt, nem szövégezett nóvumot ismertet a vényt, ha az jő, az abszolutizmusnak az érveföldmivelésügyi miniszter ur által összeállított i lése, nem pedig a parlamcntárizmusé. Úgy van !
szintén elfogadta.
gazdasági szakértő bizottságot. Magam részéről ; balfelől.) Az abszolutizmus alatt gondolkodtak
A magánjavak igazgatótanácsának elő ennek a gazdasági szakértői bizottságnak intéz igy a népről, azt mondván rá, kiskorú. József
terjesztését a közgyűlés szintén az állandó ményéi helyesnek tartom, mert legalább kike ' császár igy is okoskodott, hogy kiskorú a nép,
választm ány javaslatai alapján fogadta el. rül tetik az az anomália, hogy oly községek ha j hogy nem tudja megítélni, mi üdvös neki, ő
A putnavülgyi széldöntött fák fölött kö tárait is tagositották. amelyekre nézve a gazda I ellenben jobban megtudja Ítélni, mi kell neki.
sági szakértelem a homlokegyenest ellenkező i Azt a nép, amely meg tudja választani a maga
tött szerződés tárgyalása alkalmával ismét nek szükségességét'vitatta és világos volt, hogy képviselőjét, aki országos dolgokban intézkedik,
nagyobb vita volt s ennek során a törvény- a tagosítás a lakosság kárára történik, a kisbir- [ meg tudja választani a gazdálkodásnál is hogy
hatóság kimondotta, hogy a tölgyesi erdő- tokösok szegényedését fogja maga után vonn:. |' milyen feltételek mellett gazdálkodik, meg tudja
gondnokság ellen szabálytalan eljárás miatt De a szakasznak többi intézkedésével nem le- ,| választani, hogy a tagosítás, az arányosítás
szükséges-o vagy nem. Nein szabad kényszerrel
fegyelmi följelentést tesz a m. kir. földmi- hetek megelégedve.
Kérem a t. miniszter urat, méltóztassék ! késztetni arra, hogy érzése ellen cselekedjék.
velésügyi m iniszternél.
elfogadni azt az indítványomat e szakasznál, I
Egy kérdéshez kötöm ennek a törvényA tisztségi ügyek tárgyalása minden hogyha egy negyedhez kötve maradna is a ta- j javaslatnak elfogadását és további felszólalásai
nagyobb vita nélkül m ent keresztül
gositás elrendelése, de a negyedet már közjegy- | mat. Ep«*n azért szóról-szóra felolvasom előter
Csupán Csíkszereda város piactér ki zőileg hitelesített kérésben a község tulajdoná jesztendő indítványomat, hogy ugy az igen t.
jelölése ügyében volt heves vita, a melynél nak egy negyedét képviselő birtokosok kérjék j képvis?lő^uraknak, mint a miniszter urnák ideje
és az az anomália szün tettessék meg, hogy , maradjon a következő tárgyalásokig azt tanul
dr. Ujfalusi Jenő, Hajnőd Ignác, dr. Bocskor egyetlen rosszindulatú küihirtokos kérésére meg- I mányozni, mert ettől a kérdéstől teszem függővé
Béla, Fejér Sándor felszólalásai után név induljon a tagositási eljárás és ne idézzék elő | a törvényjavaslathoz való hozzájárulásomat és
szerinti szavazás után kim ondotta a törvény a kényszerű tagosítást, mint most.
ennek a kérdésnek rendezése nélkül én is azt
Abban az esetben pedig, hogyha a gazda- i mondom, hogy a javaslat nem komoly munka,
hatóság, hogy az állandó választm ány hatá
rozatát elveti és dr Ujfalusi Jenő által lett sági szakértői bizottság nem tartja célszerűnek [ hogy nem fog segíteni a székelyeken, a meg
a tagosítást, az volna a kérésein, hogy ne ren sebzett érdekeket nem fogja orvosolni; e nélkül
indítványt elfogadja és jóváhagyja, ezzel deltessék el a tagosítás, mert ha kimutatja a az intézkedés nélkül és semmiféle jóságát, semmi
Csíkszereda város képviselőtestületének a bizottság, hogy az gazdaságilag káros, akkor ! féle hathatós voltát nem látom a törvénypiactér kijelölése tárgyában hozott ism eretes jogállamnak nem lehet érdeke, nem lehet célja, 1 javaslatnak.
Indítványom a következőkép fog hangzani:
határozatát azzal , a megtoldással, a mit hogy kári okozzon 6aját polgárainak.
A tagosításnál a költségek viselése igen I
„A jelen törvény hatályba lépte előtt fo
dr. Bocskor BUa indítványozott, hogy a
fontos. Ha állami érdek a tagosítás, az állam lyamatba teti tagositási ügyekben az eljárás
törvényhatóság utasítja Csíkszereda város is vegyen, részt ezen terhek viselésében. (He- i
megszüntethető az 1892. XXIV. törvényeik 18.
tanácsát, m elyszerint a kijelölt helyen sen
Iveslés ) Én indítványozom és majd annak ide a- §-ának utolsó bekezdésében körülírt végrekinek építési engedélyt ki ne adjon.
jén a részletes tárgyalás rendjén módosítást tási eljárásnak a birtokba való birói bevezetésig
Ezen határozattal Csíkszereda váro sfej adok be, hogy az 'összes tagositási költségek történt befejezése e lő tt:
felét az állam fizesse, másfelől azoknak a kis
1 ha a tagosítás alá vont terület birtoko
lődése nagy lökést kapott s köszönet Fejér birtokosoknak az összes költségét az állam vi
sainak felerésze ezt az illetékes kir. törvény
Sándor alispánnak azon nem es magatar selje, akik tiz holdnál kevesebb birtokkal bírnak, székhez beadott kérvényben kéri a megszünte
tásáért. a melyet saját meggyőződés elle akik tiz holdnál kevesebb birtok után vannak tés iránt folyamatba teendő eljárás költségeit
nére a határozat hozatalakor igazán a köz földadóval megróva'
előlegezi, egyszersmind a kérelmezők az eljárás
Hogy miért kell ezt az államnak viselni j megszüntetéséig felmerült tagositási költségek
ügy érdekében tanúsított.
és
hogy
mennyire
heti
tud
egy
székely
még
i
A gyűlés több apró ügy letárgyalása birtokrendezési költséget is fizetni, engedje meg • felének kifizetését elvállalják ;
2. ha a tagositási kérelem nyomán a hely
után d u. '/a® őrakor elnöklő alispán él a t. képyiselőház, hogy gyakorlati példákkal
színére kitűzött tárgyalásén (1880. XLV. t.-ctetésével ért véget.
illusztráljam. (Zaj. > Felkiáltások : Elhisszük!) 9. § ) történt megállapítás szerint a tagosítást
Elmondom, hogy meg legyen örökítve, hogy kívánók birtoka az 1880. XLV. t.-c. 6. §-ban
azoknak, kik egyszpr majd olvassák a naplót, hozzászámittatni rendelt birtokon kívül, továbbá
kell legtöbbet szenvedniök, de annál több ju  fogalmuk legyen arról, hogy a Szckelyföldön a tárgyalásra megidézett, de meg nem jelent
milyenek a gazdasági viszonyok, mert valahány felek birtokán kivül a tagositandó terület egy
talmuk Van az égben.
A moszlim legenda szerint Gábor angyal szor egy magyar gazdával beszélek, nem képes negyed részénél kevesebbet tesz ki
a próféta lakába hozá a halál anuyálát s azt megérteni azon szomorú viszonyokat, amelyek
Az 1. pont esetében a tagositási költségek
miauin Moharnmednek : Allah küldötte ! A halál minálunk vannak, nem képes felfogni, hogy a felét a kir. kincstár viseli, valamint a kir. kincs
birtoknak
olyan
nagy
megoszlása
mellett,
olyan
angyala ennpdelmet kér tőled, hogy hozzád kö
tár viseli azon birtokosokra eső összes költséget,
terjedelmű birtokon, hogyan tud megélni kik 10 kát holdnál nem nagyobb birtok után
zeledhessék. Te vagy az egyedüli halandó, kinél akisnép.
vannak földad< val megróva.
bejelenteti magát. Mohammed intésére a halál
Itt van például Tusnád község. Ezen köz
angyala belépett s ezt inondá : Allah küld hoz
Az 1. pont esetében a kérvény a község
ségben
van
összesen
3199
hold
szántóföld,
88
zád s ha parancsolod, elviszem lelkedet, ha nem j
összes birtokosai ellen intézendő és négy pél
engeded, úgy tartsd meg. Mohanuned Gáborra hold kert, 1348 hold rét, 740 hold legelő, 4926 dányban adandó be, amelyek közül az első pél
tekintett, hogy mit tegyen, de Gábor azzal biz- | hold erdő, összesen 9954 hold- Ebből 5000 Imid dány a bíróságnál marad, a másodpéldány a
taté, hogv Allah nagyon vágyódik utálnia. Le a tagosításnál nem számit, a költségek meg kérelmező felek közül az első helyen megne
gyen meg tehát Állati akarata, monda Mohain- j állapításánál tehát csak a többi veendő figye vezettnek kézbesitetik, a negyedik példány az
med, mire az angyal magárai vivé lelkét az Pgbe j lembe Erre vad 1043 birtokos, kik közül 50 illetékes árvaszéknek oly felhívással kézbesitteholdon felül egyetlenegy sincs, 20 holdon felül i
Mohammed korám nézve életirói nem ! 38, 1 0 -2 0 holdas 180, 5 - 1 0 holdas 143, 1—5 tik. hogy a gyánioltak és gondnokoltak képvi
egyeznek meg, de számítások alapján korát ha holdas 287 és egy holdon alul 395.
seleteben a szükséges nyilatkozatok megtételére
lálakor 62 68 évre lehet tenni. Ali szerint Mo
Költségekben előirányoztak a tagosításra | a vármegyei tiszti ügyész küldendő ki. A kirhammed középalkatu, nagyfejt!, sűrít szakálla, j 58.000 K-át. Ha már most tekintetbe vesszük, törvényszék a kérvények kézbesítésével egyide
csontos, izmos ember volt Feje tetején lévő i hogy Tusnádon az u. n. két forda rendszerű jűleg haladé tabuiul intézkedni köteles a folya
néhány ősz fürt s a szakállábán látható pár ősz I ugargazdálkodás van és ha tekintetbe vesszük, matban lévő tagositási eljárás felfüggesztése
szál nem árulta el nagy korái. Kél válla között í hogy a kataszteri tiszta jövedelme a földnek iránt mindaddig, inig a megszüntetés felett jog
galambtojás nagyságú kinövése volt, amire a 9042 K '•'() fillér, akkor egy holdra esik a ta erős határoz it hozatik és a kérés tárgyalására
mnszlimek ráfogták, hogy az a prófétaság bé gosításból 11 K. 71 fillér költség, vagyis a föld egy birói tagját küldi ki.“
lyege. Erkölcsi tulajdonait illetőleg felülmúlta nek 12 évi tiszta hozadéka. Hogyan lehessen
kortársait. Gyakran imádkozott, haszontalan I megélni ott. ahol birtokrendezési költségekben
beszédekben nen- vett részt és szerelte a esen az összes 12 esztendeig befolyó jövedelem felSzínház.
dőt. Szemeiből telki jóság sugárzót! ki s min emészteiik, mikor majdnem összes jövedelme a
denki irányában igazságos volt. A szegényeket kisgazdáknak a földből van V Csoda-e. ha tus
hitelt a második színházi hét is és megnem vetette meg, a gazdagokat nem becsülte nádi székely testvéreim kitörnek az áldatlan ta
ltjuk, hogy a műsor változatos, jó, az
tú l; türelmes volt s igyekezett mindenkit meg gosítás ellen ?
előadások kerekdetek. szóval, hogy Fehér ez
nyerni. Életmódjában végtelen egyszerű volt
I)e van ehhez hasonló szomorú adat na idei színtársulata megfelel azon követelmények
Júliáit maga fejte, ruháit sajátkezűié# foltozta. gyon sok Hogy egyre mutassak rá, egy igen nek, n melyeket itt támaszthatunk. A közönség
Eledele legtöbbnyire datolya s itala egyedül a szegény székely községre. Menaság községre szmházbajáró kedve nein csökkent, sőt még nö
viz volt. Szolgái irányában türelmes és kíméletes mutatok rá, amelyre vonatkozólag az adatokat vekedett.
volt. állatjait szerette és maga gondozá ; de élet annak a iárásimk a főszolgabirája, Bartalis Ágost
Vasárnap Kiiruczfurfang került színre. Tury
módjában bármily egyszerű is volt, sokat adott ailitottn össze hivatalos statisztika alapján, tehát
prófétai küldetésére s’ híveitől is Megkövetelte, mindenesetre teljesen megbízható. Kelhivom a Marosát a közönség tüntető tapsokkal fogadta
és
szépen
előadott magyar nótáiban gyönyör
hogy őt Allah legnagyobb prófétájának ismerjék miniszter ur figyelmét Menaság község viszo
el s folyton azt hirdeté, hogy egy az Isten s nyaira. ahol 1 holdon aluli terjedelemmel bir ködött Igen jó volt Zilahi Tétényi kapitányban
és Harón Bögözi Lőrinczhen.’ A többiek is mind
ilohumined az ő legnagyobb prófétája.
földet 75 személy, 1 - 4 holdat 60 személy, 4 10 ig\ékezettől játszottak. Krassóy Józsika Czinku
(F o ly t. köv >
holdat 101 személy, 10—15 holdat 72 személy, ; 1 unna szerepében jó volt.

Dr. Nagy György beszéde

Február 18.
Hétfőn a tavalyról ismert Gül Babát adták< Cserey Irma Gábor diákban teljesen ele
mében volt. Tricotban jól festett, snajdig moz
dulatai ebben a szerepben pompásan érvénye
sültek, szép táncát ismételnie kellett. Gyenge
volt Komáromi Leita szerepében, ellenben Ko
vács Gyula kabinet alakítást nyújtott mint szerecsen. A címszerepben Zilahi, Mujkóban Baróti tetszett.
A keddi elóadást piros betűkkel jegyezheti
fel a színtársulat, mert ilyen pompás, összevágó,
minden apró részletben is kidolgozott előadás
ban még nem volt részünk. A színház minden
zugában zsúfolásig megtelt Molnár Ferenc im
már világhírű darabjára az Ördögre. A darab
maga csupa sziporkázó szellem, cselekménye
alig van és mégis feszült figyelemmel hallgatta
a közönség elejétől végig. Ebben a főérdem a
címszerep ábrázolójáé, Kiss Árpádé. Már a meg
jelenése is jó, maszkja, járása, mozdulatai, be
széde csupa közvetlenség, természetesség. Egész
alakításán végig esilláralott az a fölényes humor,
amely ezt a szerepet jellemzi. Kiss Árpádnak
melegen gratulálunk az ördöghöz. A többiek is
mindazon voltak, hogy a darab minél nagyobb
sikert arassou Első sorban Cserey Irma, aki a
modell szerepét egészen az előtérbe hozta. Az
ő szájában minden pointe elemi erővel hatott
és a harmadik felvonásban nyílt színen zajos
tapsot kapott. Kitűnő Zilahi, mint festő, csupa
fiatalság: Krassói ezen hozzá nem illő szerepet
is elfogadhatóvá tette.
Szerdán a Bányamester ment a női fő
szerepben Túrival és nem az ő hibája, hogy a
darab nem tetszett. Az egész előadás lélek nél
kül való, a színpadi fegyelem is kevés volt.
Csütörtökön Ziehrey bájos operetteje a
Svihákok ment a főszerepekben Cserey és Ba
rátival. Jókedvűen játszott mindakettő. Külö
nösen Cserey lobogó temperamentummal alakí
totta Bertát. Kovács igen jó herceg, Ivánfy dühös
Malter Prém.
Pénteken Jókai Mór regényéből a Kőszívű
ember fiaiból készült dráma „Keresd a szived**
került színre, nein nagy, de lelkes közönség előtt.
A dráma nehéz feladatokat rá az előadókra, de
ezek teljes erejükkel azon voltak, hogy a köve
telményeknek eleget tegyenek.
Krassói Józsika Edith szerepében jó volt.
A két férfi főszerepet Kiss Árpád és Zilahy
játszotta Előbbi főkép a haldoklási jelenetben,
utóbbi a harmadik felvonásban volt kiváltkép
jó- A többiek is Komáromi, Herényi, Kovács el
fogadhatóak voltak.
Szombaton zsúfolt nézőtér előtt a Vigadó
özvegy a Vig özvegy paródiája került színreA darabról sok mondani valónk nincs, irodalmi
értéke semmi, de a közönáég jól mulatott és
sokat tapsolt Különösen Túri Marcsát, aki ez
estén pompás kedvvel játszott és »zépen énekelt.
Jó volt Baráti és Kovács Gyula.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Állásnélküli okleveles tanítók és tanítónők
figyelmébe. A vallás- és közoktatásügyi m kir.

miniszter ur folyó évi január hó 30-án 146,000—
1907. szám alatt kelt rendeletével gondoskodni
kiván mindazon okleveles elemi iskolai tanítók
és tanítónőkről, akik állás hiányában helyettesi
megbízást elvállalni hajlandók. E végből felhívta
a vármegyei kir. tanfelügyelőket, hogy február
hó végéig terjeszszonek föl kimutatást, melyben
a tanító neve, általános osztályzata, mely évben,
mely képzőben szerezte oklevelét, egyéb képe
sítése, családi állapota s hogy müködott-e már
a tanítói pályán, fel legyen tüntetve. Figyelmez
tetnek tehát a csikvérmegyei érdekeltek, hogy
eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okmá
nyaikat és az elősorolt adatokat február hó foly
tán a vármegye kir. tanfelügyelőjéhez mutassák
be. Megjegyzendő, hogy a kimutatandó tanítók
és tanítónők közül a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter ur jelöli meg a helyettesítésre
alkalmas tanerőket, kik előforduló esetek alkal
mával a kir. tanfelügyelő által bízatnak meg
— Közbirtokosságok nem szűnnek meg. A
haladó-párti lapokból világgá röpített hirt, hogy
a közbhtokosságok megszűnnek, átvették minden
kritika nélkül az összes vidéki lapok, holott ez
az ártatlannak latszó hireeske meglehetősen
célzatáé. Nem igaz, hogy a közbirtokosságokat
megszüntetik. Edonkezőleg. A miniszter a köz
birtokosságok szervezés, azok jogi személyének
megállapítása s a közbirtokosság! vagyon ki
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kitüntetése céljából gyűjti az adatokat Ez fogja
képezni a most alkotott (tőrvónynak másoeik
lépését.

derítése végett, a csendes természetű csángó
népet kik bujtatták fel e szerencsétlen
menetelű ellentállásra.
— Halálozás. G e r g e l y Andor kir. járás— Országot vásár. F. hó 21-én, pénteken
bíró f. hó 10-én 40 éves korában Brassóban el , lesz városunkban az országos vásár, melj as
halt. Súlyos idegbaja vitte az élete delén levő ' első napi baromvásár után következtetve, na
munkás férfiút a korai sírba. Halálát kiterjedt gyon gyengének ígérkezik. A nagy állatfellugrokonságán, számos ismerősén és tisztelőjén kí tás mellett eladás kevés köttetett, dacára az
vül özvegye, s két kiskorú fia gyászolja. Teme alacsony marhaáraknak, mely csak mészárosa
tése f. hó 12-én volt Gyergyószentmiklóson, a ink malmára hajtja a vizet, mert ha a marhaváros általános részvéte mellett.
árak 1—27o-kul emelkednek, ők a húsárakat
— Nehány sző a csíki székely gazdák és
cselédekhez. Gergely Lina csikszentmártoni elő

kelő polgár leánya hatodik éve szolgál Cseh
Vilmos bankigazgatónál, hol előbb, mint kezdő,
díjtalan kérte felvételét és fokozatosan, mint
konyha- és szobaleány, később főzőnő szolgál
kitartó szorgalommal és becsülettel teljesíti a
házvezetéssel megbízott úrnője rendelkezéseit.
Hű és igazságos munkájáért a Budapesti Székely
Szövetség 4 darab aranynyal és elismerő okle
véllel tüntette ki, de díszoklevelet kapott a sepsi
szentgyörgyi Székely kiállításon is általa készí
tett vászon-, ágy- és asztalnemüek és kézimun
kákért. Az Alcsiki Bank betéti könyve tanúsága
szerint 600 koronát takarított meg ez idő alatt
fizetéséből sok szép kellékein kívül. Nevezett
többszörösen kitiintotett Gorgely Lina álljon ta
núságul a székely cselédek előtt, kik ismerjék
meg, hogy a becsületes és jé munkának itthon
ij megvan az anyagi és erkölcsi jutalma anélkül,
hogy Románia vagy Amerika bizonytalanságába
merüljön. De szolgáljon tanúságul a ház úrnőinek
is, hogyan lehet nevelni hasznos és ragaszkodó
munkás nőket türelemmel, emberbaráti szere
tettel és mi mindennél főbb, a háztartás teljes
és önálló ismeretével.

ki

20 —307,,-kal emelik. Ha igy haladunk, a tavaszi
inarhaár emelkedéssel 2 koronát is fizethetünk
1 kiló marhahúsért.
— Kisiklott gyorsvonat A predaál—buda
pesti vonalon Kissebes és Csúcsa között e hó
15-én az 501. számú gyorsvonat négy kocsija
kisiklott és megsérült. Brassóba a gyorsvonat
5 órai késéssel érkezett, utasok nem sérültek
meg.
— A llltkiállitás és vásár.

Az
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vármegyei Gazdasági Egyesület febreár 29. és
márczius 1-én a földmivelésiigyi minisztérium,
az O. M G. E. és az E. G. É támogatásával
Székely kereszturott (vasútállomás) országos jel
legű tcnyészállutkiállitást és vásárt rendez. E
kiállításon az ország összes tenyésztői verse
nyezhetnek magyar erdélyi fajta, saját nevelésű,
2 évet betöltött bikákkal, borjas teheneik 2 és
3 éves üszőikkel, melyekről a községi elöljáró
ság által igazolandó, hogy egy év őta a kiállító
tulajdonát képezik, továbbá udvarholymegyei
községek községi bikákkal. A kiállításon öszszesen 28 díj kerül kiosztásra. Bejelentések
G á l f f y Kálmán főszolgabíró urnái Székelykereszturon eszközlendők, a ki kívánatra a
| kiállításra jövó vendégek elszállásárolárol, a
— Csendűrök véres összeütközése a tenyészállatok istállózásárol gondoskodik és
gyimesi csángókkal. A lelketlen bujtogatók mindennemű tudakozódásra felvilágosítással kész
müve hosszn időre emlékezetes lesz a csen séggel szolgál.
— A madéfalvi műkedvelő társulat a helybeli
des természetű gyimesi csángók között, mely
és kápolna javára műkedvelői előadást
e hó 14-én véres összetűzésre adott okot. iskola
rendezett folyó év február hó 8-án az iskola
A véres, halállal végződött eset előzménye termében. Szinra k e rü lt: „Kósza Jutka" cimü
kővetkező: A borzsova—szépvizi közbirto népszínmű- Ezen jótékonycélu előadás bevétele
kosság a gyimesi csángók erdejében lévő, 229 korona 40 fillér Felülfizettek: Dr. Daradics
de saját tulajbonukat képező haszonfákat Félix 4 koronát, P- Pál K. János 2 koronát,
Timu Dénes 1. koronát. Kosa Leó 1 koronát,
eladták egyes vevőknek. Az aj tulajdonosok, P.
Bálint Lujos plébános 2 koronát, Dobos Ferenc
miután a megvett faértéknek teljes összegét 2 koronát, Véger János 2 koronát, László Gás
lefizették s igy tulajdonosokká lettek, hozzá pár 1 koronát, Kimpián György és neje 1 ko
láttak annak elszállíttatására —- Az elszál ronát, Juhász Ilyés 80 fillér, Léhner Antal 2
lítást 14-én, pénteken — akarták megkezdeni. koronát, Stróbl N. 1 koronát, Mánya Kristóf 4
koronát, Bálint Vilmos 1 koronát, Imre János
Amint a helyszínére kiértek, a már előre 40
fillért. Meskó Kálmán 1 koronát. Meakó Jafélre vezetett csángóság, felfegyverkezve várta kabné 8 ‘koronát, Meskó Lukács 1 koronát. A
a fáért menőket s kijelentve, hogy mivel a nemes adakozók fogadják leghálásabb kőszönefa —- szerintök — tulajdonuk, s ha egy szál tünket Madéfalván, 1908. február hó 12-én. A
fához nyúlnak, a halál fiai. — A védtelen rendezőség.
— A betegségek elleni harcban a világ leg
kevés számú fáért menő fuvarosok megré
orvosai egyesülnek. E betegségek so
mülve a felfegyverzett nagy tömegtől s vissza kiválóbb
rában az első helyet az Epilepszia (nyavalyamenve a községbe esendőn segítséget kérve törés) foglalja el. E bajban szenvedőknek viga
mentek vissza az erdőbe, hol még mindig szul szolgálhat azon értesülésünk, mely szerint
ott volt a nagy embertömeg. A csendörség egy magyar orvos e betegség ellen uj és haté
láttára, mintegy adott jelre, iszonyú közáport kony gyógyító módszert alkalmaz, amelyért már
zúdítottak, közbe lövéseket, úgy, hogy a a külföld is méltó elismerésben részesítette. Ez
orvos Dr. Szabó Sándor Budapest, V., Alkotcsendőrök még a békés szóra és a meg mány-u. 5 , ki készséggel nyújt felvilágosítást
magyarázásra sem voltak képesek. S igy, mindazoknak, kik gyógyító módszere segélyével
mivel csak két csendőr volt, bevárva még e súlyos bajtól szabadulni óhajtanak.
— Az „Armee-Zeitung“ kitiltása. Schönnich
a segítségre jövő még négy csendőrt, — a
szolgálatot vezető őrsvezető felszólította a közös hadügyminiszter megtiltotta a közös had
tömeget csendes szétoszlásra, megmagyarázni sereg magyarországi tisztjeinek, hogy e lapba
akarván, hogyha ez a fa tulajdonuk, úgy cikkokzt írjanak Erre aztán, mintegy revánsul
keressenek jogorvoslást a törvénynél, hol, Andrássy Gyula gróf belügyminiszter Kossuth
ha igazuk van. úgy a mostan elszállított fa Ferenc kereskedelemügyi miniszterrel egyetér
értékének tízszeresét is megkapják, inig en t ő ig megvonta a laptól Magyarország területén
nek a tervezett ellenállásnak semmi előnye, a száilitási engedélyt,
sőt csak hátránya van. Azonban a fékevesz
— Mulatságok. A rsikszoredai polgárság
tett tömeg meg sem várva az őrsvezető bé 1908. március 1-én (húshagyó vasárnap) a Koskés felszólításának meghallgatását, újra kő- suth-szállsda nagytermében zártkörű polgár bált
záport zuditott s közbe a tömeg közül ki
rendez. Belépti d ij: Családjegy 3 kor. Személy
lépett egy csángó, ki több, mint bizonyos, a jegy 1 kor. 60 fiil.
tömeg vezetője volt, rákiált az őrsvezetőre:
A gyergyóditrói „Polgári olvasókör" könyv
„Ide lőjj csendőr, ha mersz," s egy kővel tára gyarapítására 1908. évi március 2-án (hús
úgy dobva szemközt, hogy nyomban el hagyó hétfőn) a községház nagytermében zárt
öntötte az arcát a vér Az őrsvezető látva körű táncestélyt rendez. Belépti d ij: Személy
az életveszélyes megtámadtatást, tüzet vezé jegy 2 korona. Családjegy 4 korona.
nyelt, mire bárom ember szörnyet halt és
— K é rjü k la p u n k m in d a zo n t. olva 
nagyon sokan megsebesültek. A csendörség só it, k ik a z előfizetési d ija k k a l m ég h á tazonnali jelentésére a Csíkszeredái kir. tör rá lék b a n va n n a k , h ogy ú g y a h á tr a lé 
kok, v a la m in t a z előfizetés m e g ú jítá sa
vényszék vizsgálóbírója a helyszínére kiszál Irá n t h a la d é k ta la n u l In té zk e d n i szlv e slott, megkezdette a kihallgatásokat annak ki- i k edjen ek.

g s a s s s r-t*? yj üms&ssssm 3;

Szám 821-908. tlkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A cíikszentmártoni kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság Dózsa Ferenc és Társának
Kovács Béniám elleni végrehnjtásos ügyében
Bnló Gáspár ügyvédjelölt csikszentmártoni lakás
jobb ajánlata folytán az 1908 január 11-én meg
tartott árverés*, hatálytalannak nyilvánítja és a
végrehajtási árverést 50 korona töke s jár. ere
jóig a Csíkszeredái kir. törvényszék, a csikszent
mártoni kir. jáiásbiróság tnrületén levő, a Tus
nád község határában fekvő, a tusnádi 429. s/,
Ijkvbcn A i 10 hisz. ingatlanból a Kovács Bé
niám tértulajdonjogára 808 korona *50 fillér ki
kiáltási áron 32 korona bánatpénz tétele mellett
elrendeli
Az árverésre határnapul 1908. évi február
hó 29-ik napjának d. e. 9 óráját Tusnád község
házához tűzi ki.
A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága.
Csikszentmárton, 19M8- január 27-én
Gözsy Péter,

A világhirii K.-Impér Répáti-gyógyborviz
kezelösége közhírré leszi, mi
szerint elismert is kezelésében
felülmúlhatatlan ásványvizét,
bármely e s i k — Q y e r g y ó i vasútállomásra
bérmentve 12 fillérért szátlilja 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 =
R É P Á T I VÍ Z F O R R Á S K E Z E L Ö S É G E

2—10

Répát u. p. Kászon-Altiz.

Nem kell már egy üveg finom illat- I
szerért 10, 15, 20 koronát adni, mivel

VILMOS

illatszertárában Csíkszeredában
a legfinomabb illat megkapható 1 kor.
20 fillérértdekagramonként l'gy arcszépirő kenőcsök. mint pnderek 10
fillértél feljebb. Valamint ott kapható
a híres kolozsvári arc- és kézfinomitó

Ichthyol és ichthyol Salicyl
gyógyszappun, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy
—wi.r.i.n.. ■■ választékban. ■
iTr
Vidéki megrendelések a pénz előleges
beküldése vagy utánvét melleit azon.
nal eszközöltetnek. ----- _
7 - 5 2 __________________
A legjobb fogkrém a Thymol.

Szölöoltvány!

Virág és konyhakertészet.

«

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

Szölövesszö!

A világhírű Delaware adja a leg
jobb bort; oltani, permelezni nem
kell! Gyökeres 100 d rb : 100 kor.;
sim a: 50 kor. Szölöoltványok ezere :
14'l kor; a legnem esebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési c i n t ;

Szigyártó Nagy Mihály

napjára. Ajánlatok lapunk kiadóhivatalához
intézendök.

Ez igazán nagyszerül

keresk, virág és konyhakertészeti

telepet létesítettünk, a hol állandóan
mindenféle élő virágokat, veteményeket
és zöldséget termelünk, azonkívül meny
asszonyi, vőfély és női mellcsokrokat ti
napi előzetes megrendelés mellett ké
szítünk.
Szives pártfogást kérve
teljes tisztelettel

Heivig G. János és Társa
első C 8 ik m « g y e i v irá g
és

k o n y h a k e rt é sz e t e .

nők és családok részére. Egy helyen és egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
„STYRIA“ kötőgép. « a r 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

Mióta WAGNER a ..Hangszer-Király * iogyen
küldött egy családi fonográfot - azóta esténkint egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen ingyen
kaphatja, ha 10 drb. keményöntésii kótahengereket rendel, melynek darabja 1 kor.
80 fillér.
Az összes színházak felvételei!
H a n g versen ybeszélőgép, 6 lemezzel, 400
tűvel 40 kor. IskolahegedU tokkal, vonó
val. gyantával, ára 12 kor. H n zó h a rm o n i k a . orgonabangu, iskolával, dalokkal 12
kor. H o sszú m a g y a r e ite r a .finom munka
felszereléssel 12 kor. H a r m o n lu m o k ,
használtak állandóan raktáron.

WAGNER a „Hangszer-király11Budapest
József-körut 15 V.

Magyarországi képviselete :

Árjegyzék in g y e n . Javítások olcsón.

FOGL. i. L. műépítész. Budapest. VI. Csengeri-utca 54
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A közönség

szives

figyelmébe!

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválaszléku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom =■ --------------—

EóÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily f-ijta és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne m ulassza el senki
megtekinteni a m. kir. törvényház 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 l / t p i / C D C T C I / C T mielölt azt m ásutt eli g é n y e k e t kielégítő * \ t r ^ u l \ u I L I \ L I |<(>szj(tc tiié, amit olcsón
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel: ■ —
K A R P A 6 YUL A.

Felsösegesd (Sonm gym cgye)

Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a I m é r é s í b e n k a p h a t ó k : jó kUkUllőmenti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak
—= mellett b o c 8át f o r g a l o m ha. — -------------- .=

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap. Csupán
három koronát kell fizetni a passa-portnét.
-- ■ ■■

Ki eredménnyel akar hirdetni, a leg
alkalmasabb erre a 48-as független
ségi párt h|vatalos lapja az „őrszem."

Olcsó

és

pontos

k is z o lg á lá s !

Nyomatott Apponyi könyvnyom da r. t.-nál, Csíkszeredában. 1908.
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