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A Z „ Ő R S Z E M " T Á R C A j A.
Mohammed és az iszlám.
Ir ta : Kűzdy László.
(F o ly ta t:,. )

A keresztény szentháromságot nagyon
anyagiason fogta fel s nem vette át Jézusról
azt mondja. Imgy nem lehet az Isten fia, hisz’
Allahnak nincs felesége, de viszont elismeri
róla. hogy 6 az igazság igéje.
Szerinto Allah szellemi lény. kit 09 isteni
tulajdonnal ruház fel. A szentjeiket nz angyalok
közé sorozza, de közöttük a legfőbbnek tartja,
kinek akkora alakja van, hogy a 7 eget és a 7
földet egyszerre elnyelhetné
Térjünk most át Mohammed tanainak rö
vid ismertetésére. Szerinte az ö-ök üdvösség el
érésének legffi kelléke a hit és a jócselekedetck.
Ha Allah nem vezérli az embert, nem tud hinni,
pedig Mohammed szerint Allah válogatós, mert
nem vezérel mindenkit A bűnüktől ima, böjt,
alamizsna zarándoklat és más elégtételek állal
lehet megszabadulni.
Az igazhitűnek, mint mar említettem, nap
jában 5-szür kell imádkoznia, szigorúan be krll
tartani a böjtöket, melyek alól esak dús ala
mizsna osztás Altul nyer felmentést Hogy pedig
valaki a 7-ik menyországba juthasson a szép
hurik közé, elkeriilhetleniil szükséges u zarán
doklat s az azzal járó eerimonia, mely a kö
vetkezőképen folyik le.
A zarándoknak mindenekelőtt az alázatos
ság jelképezése céljából az Ihrámot (szent ruhát)
kell magára öltenie. Ez 2 drb négyszög alakú,
jobbéra pamut kelméjü, 51/, léb hosszú, 3 V, láb
széles fehér kendő, melyen vurrásnak nem sza
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m ar megszokott jelentéktelen dolgok!), hát
addig hiába várja az ország a cigány-ügy
nek gyökeres megoldását s a napirendről
való végleges eltűnését.
A községi és körorvosok harminc esz
tendő óta sürgetik nyom orúságos helyzetük
javítását, meghalásra is kevés lizetésük föl
emelését, a pesti orvosi sztrájkkal való fe
nyegetőzésnek kellett bekövetkeznie, hogy
vegre-valahára ezt a kérdést is a sürgős
megoldásra váró ügyek sorába fölvették az
illetékes körök.
Most meg a Jeruzsálemm el kapcsolatban
emlegetni szokott és hagymájáról méltán hiics Makó városa ad aktualitást a vidéki városok és az állam között való viszony feszegetéseinek és rendezésének.
Mert bizony nem lokális szenzáció, de
európai botrány volt az, hogy február else
jén egy népes, jóm ódn nép lakta alföldi ma
gyar város, ös Csanádmegye székvárosa,
nem tudta tisztviselőit és nagyszámú m un
kásait kifizetni és napokig kellelt várni az
illetőknek, mig keservesen megszolgált fize
téseikhez hozzájuthatta!:.
Hát bizony a vidéki városok helyzeté
ről igazán — difTícile esi satyram non seribere. Azt elismeri mindenki, hogy a ma
gyar állam jövője, fejlődése, jó részben a
vidéki városok lakósságának a jólététől,
megelégedésétől függ. Az erős, gazdag, m ű
veli magyar városi polgáság, a részben ki
pusztult, részben az állami és törvényha

tósági tisztviselői állásokba menekült a régi
magyar középosztály, a középbirtokososztály
utóda van hivatva a magyarság erejét, ha
talmát emelni, a nemzeti állam kiépítésének
m unkájából az oroszlán részt kivenni.
Tehát az országos politikának, úgy az
országgyűlés törvényhozó munkájának, oda
kell irányulnia, hogy a magyar vidéki váro
sok fejlődésére az anyagi eszközök azoknak
rendelkezésére bocsátassanak.
És mit m utat a mindennapi tapaszta
lás? Azt, hogy a vidéki váaosok mostoha
gyermekei voltak a múltban a hazának; az
országos polilika, a kormányok működése
nem segítette a vidéki városokat fejlődé
sükben, sőt sok tekintetben e fejlődést meg
akasztotta.
Évtizedek óta hangzik a jogos panasz,
hogy a vidéki városok tehetetlen, siralm as
financiális viszonyok között vannak.
Tisztviselőiknek alig hogy koldusalamizsnát tudnak juttatni s közegészségügyi,
közgazdasági, közművelődési feladataik telje
sítésére, igényeik kielégité-ére, bár a lakos
ság ádózó tehetségét a végsőig kimerítették,
elegeedö anyagi eszközök nincsenek.
A vidéki városok tisztviselői, különö
sen a nagy népességű rendezett tanácsú
városok alkalmozottai 8 0 0 —1000 frtos fize
téseikkel valósággal nyomorogni kénytele
nek Modern egészségügyi berendezésről,
vízvezetékről, csatornázásról, színházakról,
szegényházakról a legtöbb vidéki városban

bad lenni. A zarándok ezzel csavarja körül ma
gát, de ugv, hogy jobb karja szabadon marad
jon A fejen föveget a szent ruha felvétele után
nem szabad viselni, sőt hajat is le kell bnrotváltatni, ami pedig e tropieus vidéken föveg
nélkül szinte lürhetlen.
Midőn a szent városba érkezik a zarándok
serr7, legelső dnlga a Kábához sietni s azt 7-szcr
köríti járni. A 3 első futva történik, a 4 utolsó
lépésben s estik ezután léphet be az üdvözlés
kapuján a muszlin’ a mecset udvarára, hol nagy
hajlongások között üdvözli a Kábát. Erre vizet
hoznak neki a Zem-zem kutból, melyből annyit
iszik, amennyit csak bir, mert ha ez pl. hetog1 Rég ellen nem busznál, ráfogják az igazhitűre,
hogy még nem ivott eleget.
A vizivás után el kell haladni Abrahám
lábnyomai mellett a fekete szent kőhöz, ott
imádkozás után azt csókolgatni kell, majd hom
lokával, orrával, arcával s kezeivel dörzsölgetni,
ami pedig egészségi szempontból nem a legajánlatosabbitak mondható, mert sok betegség
Atilltetője lesz.
Ezután következik a körút a Kába körül,
ami bizony huzamos ideig tart, mert sok helyen
meg kell a zarándoknak Allani és imádkozni E
körutat 7-szer kell megtenni, mig végre jól ki
fáradva. a Zem-zem kúthoz megy, ott újból iszik
s ha jól fizet, pár cseber csodatévö vízzel nyakon
ie öntik, de ez a mulatság nem szegény ember
nek való, mert sokba kerül.
E zarándoklatban a nők is részt vehetnek,
de esak férjeik kíséretében. A kinek férje nincs,
egészen törvényes szertartás mellett ideiglenes
házasságra lép! A szent városban mindig talál
kozik elég vállalkozó szellemű férfi, ki busás
tiszteletdijért erre vállalkozik, kiknek oz az

ideiglenes férj volta úgyszólván kereset forrását
képezi
Kz a mekkai zarándok ünuepé’y az iszlám
legszentebb ünnepe, melynek szertartásai Mohammedtől származnak.
Most még röviden a Korán főbb pontjairól
óhaitok szólani. A Korán, helyesen kiejtve
Kúr án (a m. hirdetés), az iszlámnak szemtírása,
melyet Allah az emberek között való terjesztésre
Muhummed szájába adott. Ezen kinyilatkozlu
tásokat részint Mohammed irta, részint hirdette
s a nép szájhagyománya után Ahu-Uekr khalifu
Mohammed irédiákja segélyével összegyűjtötte.
A 3-ik khalifa, Otlunán 6ü3-ban az adatokat
újból összegyüjtrén, megszerkesztette a must is
használatban lévő Koránt, az előbbit hatályon
kívül helyezvén, minden igazhitűnek ez utóbbi
használatát rendelte el.
A mohaminedánok szerint a Korán stílu
sának Rzépsége, nyelvének tökéletessége utol
érhette!); tartalma igen változatos; az Isten ha
talmának mngnsztulásán, a végítélet eleven szinü
ecsetelésén kivül, biztatás a hívőknek, fenye
getés a hitetleneknek; ott találjuk a paradicsom
gyönyöreinek, a pokol kínjainak leírását; bibliai
történeteket mond el, azonkívül vallási és pol
gári törvényeket szab.
Hogy egy-két példát hozzak fel, elmondom,
miként intézkedik a házasságról. Az igazhivó
legfeljebb 4 feleséget vehet el, de tarthat szám
talan rabnőt. Tilos a Korán szerint a hivőnok
elvenni az anyát, testvért, saját leányát, nagynénét, testvére leányát szoptató dajkáját, tejtestvérét, apjának volt feleségét saját felesége
anyját, mostoha leányát, saját felesége anyját,
mostoha leányát, saját fiának feleségét, egy
szerre két testvért, férjezett nőt, kivéve, ha fog
ságba került.

A vidéki városok.
Magyarországon ti polilika m indent ab
szorbeál. Országos érdekű és sürgős meg
oldásra váré kérdések elintézését a korm ány
m inden jóakarata s a közvélemény és a
stíjléi sürgető s/.tiva dacára egészségtelen
politikai állapotaink teszi lehetetlenné
Legtöbb esetben aztán valami világra
szóló szenzáci'1, botrány, valamely párját
ritkító dcliktum adja meg a lökést olyan
közérdekű feladatok m egoldására, amelyek
szinte kiáltanak már évtizedek óta a rendezés után.
Ott van, hogy egy-két eklatáns példát
hozzunk föl állításunk illusztrálására, a dánosi rablógyílkosság. melynél vérlázitóbb
gaztettet az utolsó évtized hünkrónikáiban
nem találunk. Kóbor cigányok a tettesei
ennek a szörnyű rablógyilkosságnak, amely
újra fölszinre vetette a cigányügy rendezését.
A sajtó egyértelm űig követelte ennek
a kérdésnek civilizált államhoz méltó és
gyökeres m egoldását; merült is föl plánum
quantum salis s mindössze annyi történt,
hogy egyik délvidéki vármegye alispánját,
aki a főispánjával konfliktusba került, meg
tették politikából a cigányügy kormány
biztosának.
Azóta újra vígan garázdálkodnak a kó
bor cigányok szerte a hazában s inig va
lami újabb vérlázitó gaztettet el nem követ
nek (nap-nap után való apróbb betöréseik
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nekik jobban nőm sikerült, a / nem rajtuk, ha fejedelmünk szent hamvait az édes haza földé
nek adhassuk át, az isteni gondviselés kegyelme
nem a szerzőn limit.
Ez a darab nem nekünk való. hanem in immár megvalósitá; erre azonban a koronát az
kább a fővárosi k özönynek, mely mindig ás j tenné föl, ha a dicsőnek fenséges alakját ércbe
öntve is még megláthatnám '
mindenre kapható
Szombaton Slruusz Oszkár nagyhatású
Budapest, 1907. nov. 21
operettje, a mindönki által megkedvelt Varázs
Thsly Kálmán,
».•» ... u r u n k . |> « * Jc lm iin k
keringő került szilire.
l.AD•KUi-li rl.MlH»
lii'itrar elmondhatjuk, hogy Fehér Károly
*
társulatának ez az előadás mindenkor díszére
A legönzetlenebb magyarnak, ki hazájáért
válik. Összevágd, precíz előadás és gondos ren
el hagy á milliárd kincseit, szobrot emelnek, Csíki
dezés a darab egész menetén észlelhető volt.
Az egyes szereplők igazán kitettek ma testvéreink ! Erisük meg a hivó szózatot s fil
gúidért. Mindenki elemében volt és jól játszott. léreinkkel rójjuk le a kegyelet adóját. Nagysá
Cserey (Franci) szerepében igazi művészi gos fejedelmünknek hadd emelkedjék nagysá
élvezetet nyújtott játékával. Szerepének minden gához inélté. érc-szobor az ország szivében, hogy
legkisebb részét művészi érzékével diadalra vitte. látásakor csüggedő lelkűnkbe erőt meríthessünk
Hányniuk legszebb sikerei között első he a jövő küzdelmeire
lyen áll a szombati a'akitisa Teljesen bele élte
liupeá't Niki szerepében s kellemes hangjával
elbűvölte a közönséget.
KÜLÖNFÉLÉK.
Hegyessy Joachim). Hír ti (Lothtr) ala
kításai sikerültek.
— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter előMindnégy szereplő alakítása és játéka bár
terjesztssére a király Nagy Emil Pál kézdivámely nagyvárosi színház díszére válnék.
Sebestyén Közsika (Helene várakozásun sárhelyi kir. a bírót a csiksxentmártmd kir jákat felülmúlta. Zilaby (Guszti hadnagy) is na rásbiróságlioz járásbinVvá nevezte ki.
gyon jó volt
— Kirendelés. Az igazságügy miniszter a
Vasárnap d. ti. A cigány, este Az ingyen- brassói törvényszék területére vizsgálóbiróvá
élőket adták ; Túri, Baróti, Dányi, Zilaby, Se
Császár Hél a törvényszéki bírót rendelte ki.
bestyén. mind jók voltak
— Marius 15. Polgárságunk, valamint
Hétfőn Molnár Ferenc szellemes vigjátéka
Az ördög került előadásra másodszor, kis Árpád városmiK összes társadalmi egyleteinek.
nagyon jó volt, t-Nuk nincs meg játékában a ugysziHtén a lanintézetek vezetőinek szives
kellő elegáns, szabad színpadi mozgás Zilaby Ügyeimébe ajánljuk, "hogy nemzeti nagy
és Cserey mindketten preeiz játékaikkal és mű
vészi érzékükkel csak növelték a darab sikerét. ünnepünknek „Március 15-ének“ ez idén
Kövi Kornél (Jolán szerepében mu'utkozott be lesz a hatvanadik évfordulója; kötelessége
először s mint észleltük, várakozásainkat ki tehát m inden igaz magyarnak ezt a napot,
fogja elégiteni Róla később.
nagy történelmi jelentőségéhez méltóan
S z i n h á z i h e t i m ü s o r. Szerdán Ha- , m egünnepelni. Hazafiasságunknak ne különróti jutalomjátékául: Diplomás kisasszouvok I
( ’sorey és Tury felléptével, Csütörtökön; Módúm külön, hanem egyesült erővel adjunk im po
Saugene Cserey vei. rémeken : Doktor ur. Kor záns kifejezést.
mos Emil műkedvelő felléptével. (Puzser se le- ■
— Kaszinó vacsora Az úri kaszinó szoká
heteit külömb betörő, mint Kormos ur. Szerk.) , sos vacsoráját jövő hó 3-áu, húshagyó kedden
Szombaton: Tury Maresajutalomjátékául Próba ; fogja megtartani mely iránt mint látható is,
házasság. Vasárnap este Fehér Károlv ig. fel igen nagy az érdeklődés. A rendező gárda, élü
léptével : Viola Hétfőn: Jáno» vitéz, Tury Mar- ! kön Gynlokny Sándorral, törvényszékünk agilis
csáYal. Kedden : Farsangi est. Ez alkalommal elnökével, lankadatlanul azon fáradoznak, hogy
a Falu rossza kerül színre fordított szereposz- > minél élvezetesebbé és kedvesebbé, vonzóbbá
tássál. Nők a férfiak, férfiak a nők szerepét 1 tegyék az összejövetelt. A szokásos aláírási ivet
játsszák. Ezúttal is f. Ihívjuk a in (ipán ölő kö- a napokban fogják elbontani.
zönáé'ö* figyelmét ez • rdekesriek ígérkező far- I
- - Házasság. ,1) *á,k Kálmán, Deák György
sjujgp piu.hUságra, melyet az előadás beíojeztével ! tekintélyes földbirtokos fia, f hó lo-én vezette
lány fog kov.-tni
oltárhoz Szárhegyen Burtaiis Imre földbirtokos
leányát Mariskát. Boldogságot kivárniuk.
— Az uj erdélyi református püspök. Az er
Szobrot a nagy Rákóczinak!
délyi ref. egyház, báró Bánffy Dezső elnöklete
Minden magyar lélekben örökké élni lög mellett e hó 18~án v lasz tóttá meg uj püspökét
a hála és a csodálat a nagy kuruc fejedelem Kenessey Béla személyében ; a szavazás litkos
iránt, akjtVn magyarok Istene küldött nekünk, volt ugyan, de az összesen leadott 141 szavazat
hogy kivezéssén fienufltiket a sötét szolgaságból mind Kenessey Bélának szólott és igy egyhan
a szabadság napvilágara.
gúlag lett az erdélyi reform, egyház püspökéül
•J Csodálatos nagv in igyar leikéből mórit, u- megválasztva. Az uj püspököt báró Búully Dezső
ték költőink az ihletet vértanúin <a halálmegvető üdvözölte igen szép beszédben, mire a meg
bátorságot s a magyar anyák a gyermekeik választott meghatottan, remekül tagolt beszédben
szivébe csepegtetett hazai inádatot
fejezte ki köszönetét. A közgyűlés ezután megElhoztuk immár a legderekabb magyar földi állapította a tavaszi iendkivtiii közgyűlés idejét
maradványait u messze idegenből s áiadiuk április 7-ikere a-iuíüőu eJpareiilái.ák az elhunyt
örök pihenésre imádott hazája földjének Emel dr. Bartók Györgyöt, beiktatják az uj püspököt
jünk rtiost már hágyságához mélio szobrot is, és megválasztják Kenessey Béla utódját, az
hogy fenséges alakját büszkeséggel és lelkesedve ' egyházkerületi főjegyzőt mely állásra a hangu
szemlélhessék késő utódaink is. mert szüksége latból Ítélve Nagy Károly teológiai tanár van a
van rá sokat szenvedett hazánknak, hogy fiai többség ált d jelölve.
az 5 szoplőtlenül tiszta emlékéből fajszeréi etet,
— Baróti Jenő jutalomjátéka. Szerdán,
oiimegt agai lást, egymás iránt türelmet és lelkie hó 26-án lesz pzintársulatunk népszerű
erőt merítsenek.
Csikvármegye minden u*»mes és hazafias kom ikusának, Baróti Jenőnek jutalom játéka,
ügy iránt lelkesülő közönségéhez emeljük kérő mely alkalomm al a „Diplomás kisasszonyok *
szavunkat:
rendkívül kacagtató énekes bohózat kerül
Hozza meg áldozatát minden magyar em
ber « legderekabb magyarnak, hogy érebe ön szilire. A darabban a jutalm azandóuak ki
tött dicső alakja örökre hirdesse az önzetlen tűnő szerepe vau. Nagyban fokozza az é r
hazaszeretetei!
deklődési, hogy ez, alkalommal lép fel elő
Budapest, 1908 január havában
ször együttesen társulatunk vendég prim a
Hazafias tisztelettel:
donnája Cserey Irm a és Tury Marosa. A
Gróf Andnkssy Gyula,
második felvonásban Cserey Irma betétül
Szirmay híres „Altató dal“-át énekli és egy
Gróf Hadik János.
Szalay László,
tMufc
spanyol tánc »t lejt. Tury Mariskának szintén
A legideálisabb lelkű, legnemesebb jellemű igen hatásos ének szám ai vannak a darab
mpgyar,.néhai jó urunk, fejedelmünk II. Rákóczi ban. H atásosnak Ígérkezik a 3 felvonásban
Ferenc nemzetéért mindem t oda áldozá ; áldoz Baróti kupléja is a színdarabokról és szí
zunk mi is a dicsőnek emlékezetére legalább nészekről. A darab kiosztása is igen jó,
annyit, hogy az ő kedves fővárosában hozzá am ennyiben a többi főbb szerepeket Kövi
méltó nagyarányú ere szobormű hirdesse Rá
kóczink halhatatlan, tündöklő neve fényét s Kornél, Sebestyén Rózsika. Egyed M„ Heegyszersmind az ő képében az önzetlen hon gyessy, Ivári ff y és Kovács játszszák. Remél
jük, hogy a közönség kedvence jutalom szerelemnek legyen apotheózisa!
Életem ama legfőbb vágyát, hogy nagy játékára meg fogja tölteni a nézőteret.

— Uj postahivatal. Csikvármegye Szárhegy
községében a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter által engedélyezett postahivatal 1908. évi
| március hó 1-én kezdi meg működését.
— A háromszókvármegyei tisztujitás jóvá
hagyva. A Háromszék vármegyében lezajlott tiszt;

újítás tudvalevőleg a függetlenségi párt győ
zelmével végződött Ez ellen dr. Székely Gyuri
és darabont tű sai panaszszót éltek a közigaz
gatási bíróságnál. A közigazgatási bíróság a
teljesen alaptalan panaszt elutasította. A most
már megt űnadhatallanul törvényes 48-as tiszti
kar most már azt hiszszük rendet teremt Három
szék vá miegyében.
— A csikszentgyörgyi közhírt,

küldöttsége.

Tompa János bírt. elnök es Puskás Lajos közs.
jegyző vezetése alatt a napokban tisztelgett
dr. Nagy György országgyűlési képviselőnél
Sepsiszentgyörgyön, hogy tolmácsolja a birtokossag köszönetét, a birtokrendezést tárgyalása
\ kor a képviselőliázban mondott nagyszabású
I beszédéért. Puskás Lajos szép szavakkal ecse
■ telte a népképviselő igaz hivatását. A küldöttség
tiszteletére u népszerű képviselő a „Hungária"
• vendéglőben bankettel adott, melyen Kiss Lajos
az ilyelalvi kerület függetlenségi es 48-as párt
i jának elnöke is részt vett. A banketten sok szép
pohárkö8 '.öntő hangzott el és a társaság emel
kedett hangulatban oszlott szét.
— A bükszádi üveggyár megnyitása. A büksxadi üveggyárnak a nap ikban volt az ünnepies
megnyitása. Reggel 9 urakor templomi isten
tisztelet volt. melynek végeztével a róni. kalh.
lelkész felszentelte a gyárhelyiségeket Azután
ebéd volt, a gyárosok adták, melyen sokan
vetlek részt, Mikes grófot Bene József intéző
képviselete. Este begyújtottak a kemencébe, mely
után az estélyi ünnepség következett a batyu-f bál.
mel.vreszép számmal, körűlbdől 8)-an jelentek
meg. akik jelen voltak azok jóízűen .ogyasztolták a batyuban összehordott ételeket; volt
bor is, mely a kedélyeket felvillanyozta. A va
csora utón következett a tánc, mely egész
reggelig ta iio t 3 óráig. A gyár már el van
látva munkával 2 évre, külföldről is kapott
i megrendeléseket. Jó kezekben van letéve u gyár
vezetése, négy férfi, Lénái t József gépész Bolvári Ambrus vegyész, Schmidt Lajos gravírozó
és S iváuka István festő vezetik az ügyeket, s
kilátás van arra, hogy c gyár szép sikert fog
elérni
,
.
— Választókerületek alkonya. Kiszivárgott
i liirek szerint az uj választási törvény alapján
több választó kerületet meg fognak szüntetni,
így Háromszék megyében a berecki, Udvarhely! megyében pedig az oláiifulvi választókerületet
j fogják megszüntetni.
— Sok lesz a cserebogár. A rovartani állo
mások jelentősei alapján arra következtetnek,
hogy az idén igen sok lesz a cserebogár. Az
j erre vonatkozó értesítést a földmivelésügyi mi
niszter mcgkiildüttc valamennyi 'ármegyék al
ispánjának azzal az utasítással, hogy közegei
j utján hasson oda, hogy annak idején a csere
bogár irtást teljes szigorúsággal szorgalmazzák.
A miniszter rendelete mellé irtási Útmutatást is
' mellékelt, amelynek minél szélesebb körben való
terjesztését szintén megkívánja.
A gyimasi mozdonyvezetők báljára, fftoly
f év március hó 1-én lesz megtartva, kik arra
tévedésből meghívót nem kaptak, de igényt tar
tónak, tekintsék magukat ezúton meghívottaknak.
Öngyilkos miniszteri titkár. Farnody
Bélé bolügymHztpri litkár a Fiume szállodában
öngyilkosságot követett el. Az öngyilkosság oka
állítólag nz, hogy nem vehette nőül özv. Sár
kány Jánosáét, aki egy volt hadbíró özvegye
és rendkívül szép asszony.
Számolás és köszönet. A lázárfalvi színi-1
clőadással egybekötött tánccstélyen begyült öszszeson 179 korona 60 fillér Kiadás 159 korona
60 fillér, tiszta jövedelem 20 korona, amely az
iskola alapja javára a gondnoksághoz letétetett>
Felülfizettek : Lőrinez János körjegyző 3 koro
nát, Bal ló Károly kántortanitő 1 korona 20 fil
lért. (i-Tgely Ferenc 80 fillért, Gyürke Lajos 20
fillért, Boct'kor László segédlelkész 80 fillért,
Nagy Antal esik szón tmártnni plébános 80 fil
lért, Multyán György. Kaszás Károly 80—8J
fillért, Simon Mihály 50 fillért. Pártolóink ezúttal
is fogadják hálás köszönetét a rendezőségnek.
— Tilos a reklám bankó. A minden al
kalmat megragadó üzleti reklámnak bankó-után
zatokra nyomatja hirdetéseit, számtulun áldozatja
van, a bíróság több Ízben betiltotta azok terjesz
tését. Legutóbb Jiinger Jukub marosvásárhelyi
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szó sínesen s mégis 50, 00, 100 százalék
a város póUulója.
S hiába emelik föl kérő szavukat a
vidéki városok e lehetetlen állapot miatt,
hiába mutatják ki, hogy jövedelmeik jó
nagy részét az állami kö’ igazgatás teendőinek elvégzése emészti föl, még mindig nem
tudták elérni azt, hogy a magyar állam,
m iként azt a vármegyei törvényhatóságok
nál telte és teszi, a vidéki városokat is ré
szesítse az állami közigazgatás közvetítésé
vel járó m unkájukért és kiadásaikért meg
felelő kárpótlásban, úgynevezett állami jaVRdalmazáshan.
A vidéki városok egészségügyi, közok
tatási, közbiztonsági, állami adóbehajtási stb
kiadásai egy— Makó városéhoz hasonló né
pességű vidéki városban százezrekre rúgnak
s ha e kiadásokat az állam megtérítené,
úgy a városok jobban lizelhelnénék tiszt
viselőiket és városfejlesztési törekvéseik
megvalósítására fordíthatnák saját jövedel
meik nagy részét, amellett azután még a
városi pótadók is kevcsbetínének'
A városok háztartásáról külön törvény
nem is intézkedik. Mig a vármegyei tör
vényhatóságok háztartását kiilün törvény,
az í 883 évi XV-ik törvénycikk szabályozza,
addig a városok — törvényhatósági és ren
dezett tanácsú városok egy alánt — egy ka
lap alá vannak vonva a községekkel, mert
valam ennyi város és község háztartásáról
csupán a községekről szóló ISSfi. évi XX I-ik
törvénycikk intézkedik egy fejezetben. A
városrendezési törvénynek végre-valahára el
kell készülnie, a törvényhozásnak és korHiánynak a vidéki városokat mai nyomornságos helyzetükzöl ki kell emelnie s megadni
nekik a módot s az anyagi eszközöket a
fejlődésre közérdekű feladataik akadálytalan
teljesítésére. Az állam ezzel a cselekedetével
csak kötelességei lelj esi I, midőn a városok
nak az állami igazgatás elvégzésével járó ki
adásaikat bármi formában visszatéríti, de
egyúttal szolgálatot is tesz ezáltal a magyar
állam magamagáiiak. mert mint föntebb em
lítettük, a vidéki városok fej ődésével, a vá
rosi polgárság jólétének a megteremtésével
a magyar állam jövöjél a legbiztosabb ala
pokra fekteti.
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A sok üres ígérgetés, a városok anya- | elégedetlen eleme hónapokig viheti az obstruk
gi kárpótlásának a halogatása után végre , ciót. Ha még ehhez hozzászámítjuk a nemzeti
ségeket és a hon átokat, kiknek száma hetvenet
\ cselekedni is kell valamint, mert vidéki tesz ki, — bár ez utóbbiak a disszidensekkel
városaink egyike-másika mostani helyzeté- ! nem hírnak el egyöntetűen, — az obstrukció
ben könnyen csődbe kerülhet. Egy kis jó ősz előtt nem ér véget.
j akarattal. egy kis áldozatkészséggel, egy
= Batthiny Tivadar gr. nyilatkozata. A fő
egészséges alapokra fektetett uj városi tör városi függetlenségi kör. a melynek ezernél jó
val
több
tagja van, gyűlést tartott s e gyűlé
| vénynyel még nem késő a hajt orvosolni.
sen Batthyány Tivadar gr. fontos nyilatkozto
kat lett a*katonai függő kérdésekről, a melyek
mind jobban előtérbe lépnek Ezekre nézve azt
mondta, hogy leghelyesebb volna, — miután
A magyarítok és a közművelődés. annak idején nem volt a nemzet előtt felvetve
a katonai kérdés, — ha a választás elé vinnék,
Tngadhatlan, hogy a magyar nők zajta
nyilatkozzék a nemzet Lítszólagos engedmé
lan, dó hasznos támogatásban részesítik a haza nyek azonban nem kellenek, csakis tényleges,
közművelődésének ügyét.
számottevő vívmányok. Ezenkívül szólott a ma
A jövőre azonban e támogatás mostani gyar nemzeti bankról is, a melynek felállítását
nem szabad 1911-en túl engedni, mert a kül
mértéke többé nem elegendő
A nemzeti erők békés megfeszítés'nek ügyminiszterutóbbi nyilatkozatai mutatják, hogy
Bées fenn akarja tartani a gazdasági közössé
korában élünk. Szükségünk van minden szelte* get.
— Most, mig van idő, helyes ha nyilat
mi és erkölcsi képességre, ami bennünk lakik
koznak a függetlenségi pártok a magyar nem
Teljessé és tökéletessé kell tennék országunk zeti bank mellett.
ban a hazafias érzést uemznti irányú művelődés
= Schönaich a katonai kérdésekről. A«
által. Egygyé kell fűzű ink társadalmunk min osztrák delegáció ülésén Seh inaich közös had
den osztályát, csoportját töredékét az igazi és ügyminiszter nagyjelentőségű nyilatkozatot tett
katonai kérdésekről E szerint az ezred nyelv
erős hazaszeretet kötelékei által. Magyar lelket abehozatala
az oktatás célszerűsége szempontjából
kell adnunk műveltségünknek. Magyar jelleget | is kikerülhetetlen. Szükséges a legénység által
kell adnunk társas éle*üüknek. Kgygyó, erőssé | beszélt nyelveknek teret nyújtani a hadseregben
és vonzává kell tennünk egész nemzeti életűn- | s igy a magyar nyelv elől sem lehet elzárkózni.
két mindenki előtt, hogy helyünket ne csak |
nz ónálló, de a müveit nemzetek között is kellő
méltósággal elfoglaljuk.
Szinház.
K feladat legszebb része Magyarország |
Ürömmel kell beismernünk, hogy színé
lányaira vár.
szeink napral-napra nagyobb ambícióval s több
Az anyákra, akik a jövőnek adják át készültséggel lépnek Timiin oltárára, és igy ter
mészetesen snjiU maguknak jobb nevet szerez
legszentebb érzelmeinket és gondolatainkat
nek a közönség elfltt, viszont a közönségnek
A nőkre, akik osztályos társai küzdelme élvezefes estét nynjtmiak. Nem is említve, hogy
:
inknek, szenvedéseinknek és örömeinknek.
mindebből a direktornak is kijut a maga jutal
A leányokra a kik derék fiatalságunk sor ma. ki nem kímél sem anyagi, sem erkölcsi Ál
sát, a legközelebbi jövőt tartják gyöngéd keze dozatni. csakhogy a közönség megelégedését ki
érdemelje. Ki keíl jelentenünk, hogy az e hé
ikben
Magyar nők! Lelkesüljetek fel n múlt ten előadott darabok mindenike teljes készült
séget árult el.
idők példáin és in int*, egy kör a hosszas nem- j
Kedden León Viktor operettje: A koldus
zeti önvédelem dicső küzoelmuiben, úgy ve gróf került színre. A darabban a címszerepet
gyetek részt ezentúl is ama kitartó, békés tö- Kazinszky Bogumil grófot, Dányi személyesí
rekvésben, melyet a műveltségért szinte törté- , tette. Kellemes hangjával többször aratott si
kert. Tori Marosa Jeissie szerepében megmu
nelrai ösztön Altul sarkalva folytatunk.
tatta, hogy igazi tehetség. Szép hangjával fel
Sorakozzatok, Magyarország leányai a magyar ! villanyozta a különben érthetleuül fád közön
közművelődési mozgalom lobogói alá minél í séget. Ivánfi Blackvell szerkesztőt alakította tel
jes jártassággal. Konstatáljuk hogy elemében
nagyobb számmal!
Követeljétek a munkából a magatok részét. \ volt, szépen énekelt és jól játszót). Hegyessy
S lakjatok akár városainkban, akár falvainkon, | (Slidpel) valósággal remekelt. Alakításai igazi
művészre vallanak. Különösen művésziesen ala
alakosatok csoportokat, bizottságokat és választ- j kította a második felvonás részeg jelenetét —
Az el vállast megengedi, de ha arra nincs monyokat, hogy egyesült erővel karolhassátok
Bátran mondhatjuk, hogy bár.nely fővárosi szí
súlyos bontó ok, a váló feleket megátkozza
nésznek is díszére vált volna alakítása.
föl a közművelődési mozgalmat.
A válás után a férj köteles még nejét 4
Kedves volt Rozsa Ilonka (Kis Kazinszky
A hazának minden talpalatnyi földje szent j
hónapig magánál tartani, de inár ez idő alatt
gr.) a különbenben mindig mosolygó kis kartilos neki csókjaival illetni. Rögtön csak házas- és nincs egyetlen pont sem az országban, ahol daloaoö. Jók voltak még Baróti és Kovács. Kár,
ságtörésnél küldheti el nejéi. Az elvált nőt uj- a magyar kultúra munkája fölösleges volna.
hogy Kovács alakításai mindig azonosak.
Im'iI cl lehet venni, de akkor uj jegynjándéknt
Vegyétek áldott kezeitekbe a kisdedövás
Szerdán Lehár nagy hatású operettje : A
kell neki adni s uj szerződést kell kötni. Vég- ügyét és a gyermekkerteket, melyért már a kor- ( drótos tót adatott ('serei felléptével, ki művészi
eredményképen ezen pontnál a Korán kimondja,
alakításával, szép táncával és hangjával több
hogy az elvált növel il-sznr tehet újból házas mány a maga hatáskörében gondoskodott ugyan, | ízben sikert aralvtt. Baróti Pfeffkorn) alakítá
ságra lépni, de csak az esetben, ha volt neje de a melyet társadalmi utón. a ti lelkes közre sai sikerültek, melyet u közönség tapssal hono
nem ment inég férjhez, vagy ha második férje működésiek mellett, inog rendkívül fejleszteni, rált. Baróti általában min len szerepében felameghalt, vagy elvált tőle.
kiterjeszteni lehetne.
tát szépen oldja meg Dányi (Junkó), Ivánfi
A Korán szerint a nő nem egyenrangú a
Ápoljátok a nemzeties irányú népoktatást (Milos) szép énekszámai, valamint sikerült já
férfival, mert Allah szerinte ez utóbbit több szép és legyetek különös tekintettel a leányoktatásra tékai a közönségre kellemes hatással voltak.
tulajdonnal és ndománynyal halmozta e l ; de a és nevelésre, amitől még sokai* lehet várnia e Kedves volt a* előjáték szereplői között Bara
nyai Mariska (Zsuzska) és Rózsa Ilonka (Jankó)
gyönge nemre való tekintettel szigorúan meg
hagyja, hogy a jő és szerény növel gyöngéden hazának.
is. A darab sikeréhez Hegyesi is hozzá járult.
Nyissatok
utat
környezetetekben
a
magyar
kell bánni, viszont felhatalmazza a férjet arasz,
Perényi (Miczil hangja elég jó, ozonbau játéka
nő megveri'sőre A rósz nőt és bűntársát 100 nyelvnek, a magyar irodalomnak, a magyar merev. Nincs benne aommi élet.
korbáes ülés elszenvedésére Ítéli A nőnek fátyol könyvnek, a magyar festménynek, a magyar
Csütörtökön Zilahy János jutalomjátékául
nélkül csak a legközelebbi vérrokonok s gyer szobornak, a magyar iparkészitményeinek. Irt A nap hősét adták. Bár Zilahy a közönségnek
mekek előtt szabad megjelenni. A szülők iránti
kedvcltje,
mert mindig ambícióval és teljes oda
köteles tiszteletet szigorúan megköveteli, de csak sátok a túlhajtott külföldieskedést és vegyétek adással játszik, még sein vonzott teltházat. E n
körül
magatokat
és
tűzhelyeteket
ne
csak
a
az esetben, ha azok is igazhitück, ellenkező
nek oka valószínűleg abban rejlik, hogy az el
esetben szabad őket elhagyni, bántalmazni s tiszta magyar éi zéssel és gondolattal, de a ma múlt évben, már nem is olyan régen volt mikor
ellenük harcolni.
gyar irodalom, művészet, ipar és általában a a Nap hősét adták, már pedig az ember termé
Előírja, hogy mely ételeket és italokat magyar munka termékeivel. Vigyázzatok rá, szeténél fogva is újabb és njabb után vágyódik.
szabad élvezni; a fényűzést tiltja, azt mondván :
Zilahy, mint mindig, úgy ez estén is teljes
Ne viseljetek selyem ruhát, mert a más világon hogy gyermekeitek első öntudatos pillantása a sikert ért ol. Jól esik az oinbernek látni, azt a
haza
jelvényeit
lássa
meg
és
első
gondolata
egy
rongyokban kell járnotok és bizonyára a pokol
nagy szorgalmat, odaadó törekvést, melyet
tüze fogja felemészteni azokat, kik arany és legyen n koszorús költő gondolatával : „A haza tanúsít. De meg is van a kellő jutalma. Haladjon
ezüst edényekből esznek. De mint a tapasztalat mindenek előtt I**
esak mindig úgy, mint eddig s akkor elhiheti,
bizonyítja, a Korán e rendelkezéseit nem igen
hogy fáradozását nemsokára s i e r koronázza.
respektálták az igazhitück
Az est sikeréhez nagyban hozzá járultak
Az örökösödési törvényt akként állapítja
— A házszabályrevizió allén megkezdett Baróti és Hevesi, továbbá Sebestyén és fcrassói.
meg, hogy a fitt gyermekek kétszer annyit kap ohstrukeió inár a második napon igen komoly
Pénteken a Vigadó özvegy ment zónában
nak, mint a leányok. Az apa, anya megelőzi az , jelleget öltött. A jelekből ítélve, láthatatlan a Túri, Sebestyén, Krassói, Baróti, Hegyessy, Zi
vége ennek az obstrukciónak, mert a húsz disszi- lahy, Ivénfy és Irányival, kik mindenkép igye
unokákul az örökösödésbendens és a függetlenségi párt mintegy harminc keztek a darabot élvezetessé Unni. Hogy ez
(Folyt, kö? )
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srtibó r»*klámbrtiikóivnl ismeretlen szédelgők lovat
vásároltuk egy vidéki o ácUráuvtól és a vizsgáló
birósátf elrendelte fl Junker-féle reklámbuukók
lefoglalását, amit u reiidőr*éir hajtott végre.
— Hetedhét országra szóló mulatsá?. Az
ameiikni milliárdiMSok őrülete# pazarlása nem
ismer határt, alig múlik el egy hét, hogy va
lami bolondos tréfáról ne adnának hirt az
amerikai lapok. Most Köbért Collier milliárdos
minap ott egy pazarul fényes bankettet adott.
A mulatság színhelye a legelegánsabb ven
déglő volt s drágaság és pazar pompa tekin
tetében ehhez foghaltit Newyorkban még nem
láttak. Az egyik terem utánzata volt egy spanyol
főnemesi kastély dísztermének; e y másik a
madridi királyi lak udvarát ábrázolta, köröskörül
valóságos fáktól szegélyezve, amelyek mintha
már századok óta álltak volna ezen a helyen s
lombkoronájuk a terem magas tetejéig ért, amely
felhőtlen, mosolygó kék eget mutatott. Nyolc
terített asztal várta a meghívott vendégeket.
Ezernyi villamos lámpa szórta rejtett helyről a
vakító fényözön!, amely elhomályosította volna
a napot Az udvar közepén emelt házi színpadon
a Newyorkban ez idő szerint működő világhírű
művészek mulattatták a társaságot. A mulatság
éjféltájban kezdődött, mikor énekesnők kitanitott
kutyáktól kisérve, ellepték a tágas helyiségeket.
A kutyák részére az udvarban külön asztal volt
terítve s ezeket uz éhes vendégeket fehér frakkos
néger pincérek szolgálták k unnak rendje és
módja szerint.
A százfeleséges férj. Hyne Artúr, lon
doni fogorvost, aki h z utóbbi harmudfél eszten
dőben Aegolországbun és túl az Óceánon kü
lönböző néven száznál több házasságot kötött,
hogy minden újabb feleségétől pénzt csikarjon
ki. Bristulbati a törvéi ys/ék hét évi börtönre
Ítélte. A vádlott könnyes szemmel vallotia be
bűnét. Elejétől végig jeli n volt a tárgyaláson
el>ö hitvese, akit 1900-ben \e tt el feleségül
Londoniam és akitől két gyermeke született.
Többi feleségei ki ziil ►
zó mosan enyhe bűnt jtést kértek a vádlottra, okit szeretetreméltó em
bernek mondottak. ValMnennyien nieulocsá lőt
tük a csalásait és az első feleség úgy nyilatko
zott egy ujságiró előtt- hogy hűségesen ki fogja
várni a* hét esztendő letelésól, mert jobb férjet
úgy sem fog találni-

NIRPETMÉNY.

Kerestetik egy 4 szobát lakás, minden
melléképülettel és istállóval szent György

A világhírű K.-Impér Répáti-^yógyborviz

napjára. Ajánlatok lapunk kiadóhivatalához
intézendök.

kezelősége közhírré teszi, mi
szerint elismert és kezelésében
felülmúlhatatlan ásványvizét,
bármely C Si k — g y e r g y ó i vasútállomásra
bérinentve 12 fillérért szál
lítja litres üvegenként, a láda
és üres üveg visszaszállítási
= költségéi is ö viseli.. =
Kereskedők, vendéglősök, és a hol nem
kapható m agánosok szives
=
rendelését 1s, kéri a =
.- *

RÉPÁTI VÍZ FORRÁSKEZELÖSÉGE
Répát u. p. Káizon-Altiz.
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nők és családok részére. Egy hrlyen é s egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
„STYR1A” kötőgép,
Árjegyzék ingyen.
Kedvező fizetési feltételek. T ta

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

Ez igazán nagyszerül

Mióta WAGNER a „Hangszer-Király- jogyen
küldött egy családi fonográfot - azóta es
ténkéit egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen irgyen
kaphatja, ha 10 drb. keményülrtéeíi kótahenL-ereket rendel, melynek darabja I kor.
KO fillér.
Az összes színházak felvételei!
IlaiiijverH fnybcitxetőgép, ti lemezzel, 400
tűvel 40 knr. Isk o la h rg e d fi tokkal, vonó
val. gyantával, ára 12 kor. Ilu ziih a r in a u ik a . nrgnnahangit, iskolával, dalokkal 12
kor. lloHMZii m a g y a r a lté ra , finom munka
felszereléssel 12 kor. H a r m o n iu m o k ,
használtak állandóan raktáron.

WAGNER a „Hangszer-király" Budapest

Magyarországi képviselete :

József-körut 15/V.
Árjegyzék in g y e n , Javításuk olcsón.

FOGL. J. L. műépítész, Budape t, VI. Csengeri-utca 54

| “Í J z l e t f e l l i a g ' 3,' á s
folytan

l e s z á l l í t o t t ár ak

Npm kell már egy üveg finom illat
szerért 10, 15,20 koronát adni, mivel

FEKETE

4—lo

■:

Legjobb m ellékkereset

legolcsóbb bevásárlási forrás.

k

9 szám.

=

VILMOS

SZABÓ MIKLÓS ÜZLETÉBEN =

illatszertárában C síkszeredában

Csíkszeredában.

a legfinomabb illat megkapható 1 kor.
20 fillérért dekagrammként Úgy arcszépitő kenőcsok. mint púderek 10
fillértől feljebb. Valamiül ott kapható
a híres kolozsváii arc- és kózfinomitó

(Az ö sszes áru k észlet egészben is eladó.)

lehthyol és Ichthycl Salicyl
Wógyszappau, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy
választékban.
Vidéki megrendelések a pénz e'óleges
beküldése vagy utánvét mellett azon• ~~ nal eszközöltetnek. = z :
8 - 5 2 ________________________ ___
k

legjobb fogkrém a Tbyraol.
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A közönség

szives

v á l a s z t é k a i

figyelmébe!

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

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
Szölöoltvány!

Szölövesszö!

A világhírű Delatvare a-lj;t a leg
jobb b o rt; oltani, permetezni nem
kell! Gyökeres 100 d rb : 100 kor.;
sim a: 50 kor. SzölőollvAnyok ezen*:
140 k o r; a legnemesebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési cim :

Szigyártó Nagy Mihály
Felstisegesd (Som ogym egye)

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!

bármily Faién és nagyságú üvegekkel. — Tollút ne m ulassza el senki
megtekintem a m . k i r . t ö r v é n y h e z m e l l e t t i üzletemben a szebb
nél szebb és m i n d e n l / í p i / p p C T p l / p T mielőtt azt m ásutt él
i g é n y e k e t kielégítő
* - A - ' készíttetné, amit olcsón
és gyorsan áilituk elő.
Teljes tisztelettel;
"

K A R D A 6 y U L A.
Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a l m é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó kUkUlliimenti borok. Ilkttrük, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak
— ------

■

melleit b o c s á t f o r g a l o m b a . - --—

-

Mindenki, aki okiam legalább hnst koronára fásáról, egy életnagyság!! képet kap. Csupán
=
=
=
három koronát kell fizetni a passa-portnét..

Ki eredménnyel akar hirdetni, a légalkalmasabb erre a 48-as független
O l c s ó és p o n t o s k i s z o l g á l á s !
ségi párt hivatalos lapja az „őrszem."
Nyom
atott Apponyi könyvnyom
da r. t.-nál, Csíkszeredában. 1908.

1

