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Szálka. zet. Ezért kellett a házszabály hiányait vé- Andrássy a választási reformról. A kép-

A liázszahályreviziú nagy kavarodást 
okozott. Midőn Tisza István az ugrai leve
let kibocsátotta, az ellenzék újra megfujta 
a harci riadót. Hogyne! Tisza István kiadta 
a liarczi jelszól. hogy az ellenzék kezéből 
ki kell csavarni az egyetlen fegyvert, a ház
szabályt. Ebben a levélben irta meg sorsát 
Tisza István. Innen kezdődött fatuina. mely 
öt elsöpörte. Kiakarta csavarni a házsza
bályt az akkori ellenzék kezéből, hogy Hóes
éséi egyetértve szabadon diktálhasson a nem
zetnek. A küzdelem élet-halálra ment Tisza 
István elbukott ; a nemzeti ellenzék győzött. 
Hsak a hatalom kérdése forgott kockán.

Diktáljon-e tovább liées a nemzetnek, 
vagy a nemzet mehet-e tovább a saját ut
ján ? Tisza István vállalkozott, hogy meg
töri a nemzet akaratát a házszabály revízió
jával. Vállalkozása azonban a nemzet ere
jével szemben csütörtököt mondott. Őt a 
vele szemben álló ellenzék a hatalomban 
kis szünet után követte.

Csodálatos az akkori ellenzék, ma mint 
kormányzóhatalom s ü r g ő s  indítványként 
óhajtja tárgyalni a házszabály revíziót, melyért 
Tisza Istvánt megbuktatta. Hát ez nem ha
zaárulás':' Kiáltják minden oldalról a volt 
szabadelvű urak. Hát nyugodjanak meg. 
Nincs ebben még hazaárulás. — Alidért 
nem kellett Tisza István házszabály revíziója 
az akkori nemzeti ellenzéknek, azért kell a 
hatalomnak a házszabályt módosítani. A ház
szabály hiányaival védte meg magát a ncm-

denic az akkori ellenzéknek. Azóta azonban 
megfordult a kocka. Ami jó volt akkor a 
nemzetnek, egy a nemzet jogait eljátszani 
óhajtó kormánnyal szemben, az' már nem 
vAlhatik he a nemzeti kormánynak, egy a 
nemzet jogait eljátszani óhajtó nemzetiségű 
ellenzékkel szemben.

Jól látják ezl ama jó urak. Ezért szál
ka a mostan tervezett házszabály revízió az 
ö szemükben. Ismerjük a jó urakat. Nekik 
semmi sem kell. ami a nemzet javára szol
gál. A házszabály revízióról inig a nemzet 
letörését célozta élet-halál harcba mentek, 
s ma ugyanazzal szemben, mert a nemzet, 
megerősítését célozza élet-halálra készek

Miért fájna különben a fejők nekik a 
házszabály-revízióért, á mikor ez az ö agyuk 
terméke. Értjük. Kellett nekik akkor a ház
szabály módosítás, hogy a hatalom a ke
zükben maradhasson s ma nem kell. meri 
a halalomra vezető utat ez zárja el elöltük 
Most láthatjuk he igazán á régi római köz
mondás nagy és mély értelmét, melyszerint: 
..Ugyanaz, a dolog, más viszonyok mellett nem 
ugyanaz.*

A házszahályreviziö miatt a honfiúi 
köldökben felgyűlt hazaliui aggodalom tehát 
valójában nem hazáért, hanem csak a ha
taloméri kínozza azokat a bizonyos nagy 
hazaliakat Épen ezért nem fáj nekünk, hogy 
ez a szálka szúrja az ö szemüket.

viselőház folyosóján gróf Andntay Oyula bel
ügyminiszter azt a kijelentést tette a képvi
selők előtt, hogy a választási tervezetből egy 
betilt sem akar előre nyilvánosságra hozni. A 
javaslattal egész vidéket detronizálnk, - úgy
mond más vidékeket pedig megérdemelt 
politikai jelentőségre emelek, a melyek egyesek 
politikai karrierjét érzékenyen fogják befolyá
solni. Ennélfogva esak az lehet a eélom, hogy 
a választási reformtervezet a kepvisolőház több
ségének, nem pedig egyes személyek szinpátiá- 
jával találkozzék.

Örömhír Belgrádban. Az a hír, hogy a 
kereskedelmi szerződések létrejöttek Magyaror
szág Anszt.iávei. nagy ürömét idézett elé Helg- 
rádban. A szerződések létrejötte végét veti an
nak a harcnak, mely annyi kárt és veszteséget 
okozott Szerbiának.

Gof Andrássy szétoszlatja a Házat. A
képviselőház folyosóján gróf A n d r á s s y Oyula 
bel ügy miniszter azt a kijelentést tette, hogy 
abban az esetben, ha a dissidensek, a nemzeti
ségiek és a horvátok megobstruálják a kor
mány Által beterjesztett javaslatokat, májusban 
szétoszlatja a képviselőházit.

Birtokrendezési törvény. A képviselóház 
25-én megkezdette a birtokrendezési törvény 
tárgyalását. Ferenczy (iéza előadó után felszó
laltak a javaslat mellett Bene István, Bozóky 
Árpád, Nagy György; ellene Vértan Endre, 
Vlád Aurél és Issekutz Győző. Feliratkozva 
vannak még Sümegi Vilmos és Zakariás János.
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Mohammed és az iszlám.
Irta: Küzdy László.

(Kol tat/i*)

Ölik táján nagy esapás érte Mohammodet, 
meghalt felesége, nz akkor már (15 éves Ka- 
disclia, ki első liivc volt s ki őt szüntelenül 
kitartásra buzdította, kinek szerelme és hite 
nélkül Mohammed soha sem lett volna vullás- 
alapitó. Midőn a halál kiragadta nejét karjaiból, 
sokat vesztett az iszlám tisztaságától, a Korán 
fenségéből, mely különben Mohammed pr fétai 
fejlődésének különböző idejéből, tartalom és len
dület tekintetében nagyon különböző értékű és 
irányú. így neje életében az egynejüséget hir
dette, kinek halála után azonban már egy hóra 
nőül vette Számlát, egy inoszlin özvegyet, nem
sokára pedig Almbakr 7 éves leányát, Aisát 
jegyezte el. Feleségeinek száma rövidesen ‘J-rc, 
majd 14-re szaporodott s ezzel kapcsolatban hí
veinek is megengedte a többnejiiséget.

E kis kitérés után folytassuk Mohammed 
élettörténetét

A próféta H20-bnn a mekkui zaklatások 
elől Zaid nevű fogadott fia társaságában Tajif 
városba menekült, de ott sem volt maradása, 
mert ellenségei az utca gyerekeket felbiztatták 
ellene, kik kővel dobálták meg, megsebezték 
lábait, sőt a védelmére kelő Zaibnuk is kijutott 
a meglőkdösósből és az fltlogekből Tiz napi itt 
tartózkodás után Mohammed igyekezett vissza 
Mekkába. Midőn a Hira begyhez ért, követet

küldött be Mekkába Mótimhoz és védelmet kért 
tőle. Ezt Mótim inog is ígérte neki s egy be
gyújtó fiait és rokonait, fel fegyverezvén őket, 
védelmébe vette a megérkezett Mohammedet, 
aki a K;lábához ment, imádkozott s agy tért 
hajlékába. Bár személyének védelméről Motim 
gondoskodott, még sem menekülhetett ellcn- 
ségi zaklatásaitól és gúnyolódásaitól, kik csu
pa ugratásból azt tunácsoíák neki, hogy Szíria 
lévén a próféták hazája, menjen Jeruzsálembe 
s szenteltesse magát ott prófétává. Ez megra
gadta Mohammed figyelmét és elhatározta: 
hogy elzarándokol Jeruzsálembe, a régi prófé
ták e szent városába.

Ezen zarándok útját a következőképen Írták 
le : Midőn a próféta a Kaábánál imádkozott, 
jött egy angyal, felvágta mellét, kivette szivét, 
megmosta a Zemzem kút vizében és vissza
helyezte. Erre elövezettek egy fehér állatot, mely 
Alborák névre hallgatott, kisebb volt az öszvér
nél, de nagyobb egy szamárnál. Ráültették Mo- 
hammedet, ki megkezdő zarándok útját Jeru
zsálembe. I tközben jobbról háromszor ismét
lődött a következő felszólítás: oh  Mohammed, 
állj meg egy kissé! l ’gyancz a felszólítás bal
oldalról is hallatszott, de ő egyikre sem hall
gatva haladt tovább. Midőn Jeruzsálembe ért, 
állatját ugyanazon karikához kőié, mint előtte 
a régi próféták. Retért a templomba és imád
kozott. Kijövet Gábor angyal állott előtte egy 
kancsó borral s egy kancsó tejjel s megkínáló 
őt Mohammed a tejet válusztá, a miért meg
dicsérte Gábor 8 azután elmondá neki, hogy a 
jobboldali hívogató hang zsidó, a baloldali ke
resztény hang volt s akármelyikre hallgat, népe 
zsidóvá vagy kereszténynyé íi itt volna.

E kinyilatkoztatás után Gábor meghívta 
Mohammedet egy sétára. Séta közben egy gyö
nyörűséges szép‘helyre érkeztek, hol kipihenve 
magukat, felhatollak a hold menyországáha. 
Ennek fejedelme Iszinail angyal, kinek vezér
kara 70 ezec angyalból áll s ezek mindegyiké
nek még 70 ezer angyalból álló serege van. 
Gábor zörgetésére kinyitották a menyország ka
puját s belépett Mohammeddel. A legelső, kivel 
találkoztak, Ádám apánk volt, ki üdvözölvén a 
prófétát, sok jót kívánt neki. Tovább haladva, 
sok minden furcsaságot látott Mohammed. Lá
tott olyan lelkeket, kik rothadt húst szagolgat
tak, ezek a házasságtörők voltak. Másoknak 
nagy, nyitott szájába tüzes köveket dobáltak, 
ezek az árvák és kisdedek vagyonúit pazarolták 
el. Ismét mások saját körmeikkel tépték bőrü
ket, ezek a pletykázók és rágalmazók voltak. 
Látott gyönyörű szép nőket, kiket kígyók és 
skorpiók martak büntetésül, hogy gyermekeiket 
meggyilkolták. Voltak itt olyan nagyha.su em
berek, kik fekvő helyükből minden erőlködés 
dacára sem tudlak felkelni. Ezek voltak az uzso
rások, kikel egyenként hurcoltak Fáraó elé, ki 
lábaikat levágatta.

Midőn Mohammed betelt a látottakkal, 
Gábor zörgetett ismét egy ajtón s bementek a 
második menyországba, ahol Jézussal és keresz
telő szent Jánossal találkoztak, kik üdvözölték 
Mohammedet. Innen mentek tovább, a harmadik 
menyi irazágban tnlálkoatak Józseffel, a negye
dikben Kdrisz Henochhal, az ötödikben a félig 
fehér, félig koromfekete szakálla Áronnal, a ha
todikban Mézessel, aki üdvözlés után azt raondá 
Motmmmoduek: eddig Izrael fiai engem tartottak 
a legtiszteletreméltóbb teremtménynek, pedig
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Agyú és revolver.
A nmi müveit ember büszkén szeret tekin

teni azokra a vívmányokra, melyeket a tudo
mány fejlettsége és nagy előrehaladottsága ter
mett Az elégtétel érzését kelti a keblekben, 
hogy az e nberi ész a természetadla viszonyokat 
a tudás fáklyájával bevilágítva derék eleink 
által álmukban sem sejtett nagyszerű módon 
képes kihasználni. S az ész művelődésével a 
lelki, az etliikai felfogások is megváltoztak s 
habár tagadhatlau, hogy a kultúra rohamlépését 
nem követi is az erkölcs tisztitó proceszusa: 
a közélet sok foltja dac na mégis nagyon emel
kedett, kiválóan finomult az emberek igazság
érzete. a melynek, ha gyakran gyakorlati ered
ményét nem is látjuk, sót annak épp ellenkezője 
is mutatkozik, magát az igazságnak érzetét ma 
már majdnem minden emberben meglehet ta
lálni.

Ennek, az emberek benső világát éltető 
igazságérzetnek az areulesapását kell megálla
pítanunk, különösen azokban az esetekben, a 
melyekben a tudomány hódításainak gúnyára 
egyesek eszük, tudások és műveltségűk fényes 
eszközeit aljas céljaik keresztülvitelére használ
ják fel. Tudvalevő, hogy a saját tudásának ha
talma révén, a műveltség, a munka, a szellemi 
erőkifejtés egyetlen egy ága sem vergődött oly 
nagy és szinte korlátlan hatalomra, mint a hír
lapirodalom. Csekély, jelentéktelen és figyelemre 
alig méltatott kezdetből a legmagasabb polcra 
emelkedett s különösen hazai hírlapirodalmunk 
immár oly magaslatot ért el, amely kell, hogy 
örömmel töltsön el minden hazafiui keblet

Mégis sokan, igen sokan vannak, akik ér
demük szerint nem becsülik meg a hírlapírókat. 
Mi ennek az oka? Egy áltan, egy alakoskodás, 
mely elitéli az összességet a kivételes egyesek 
bűnei miatt. Mert miként a tiszta búza közé a 
konkoly, úgy vetődik a hírlapírói idealizmus, az 
igazságért mindent feláldozó zsurnalisztikái lel
kesedés és lángoló buzgóság közé nehány gyatra 
lumpéi léi önző haszonlesése.

Valahányszor porérc vetkőztet a közvéle
mény egy-egy gazfickót, aki a nyilvánosság ha
talmát a saját zsebének javára fordította: na
gyot kacagnak a hírlapirók ellenségei, inegse 
gondolva, hogy épp a tisztességes hírlapírók azok, 
akik a tények leplezetlen felderítésével, kivetik 
maguk közül azokat, kiket méltóknak nem tar
tanak a kartárs névre. Minden foglalkozási ág
nál találkoznak ilyen kivetendók, de azért eszébe 
nem jutna senkinek, hogy miattuk az egész 
tisztességes kart elítéljék.

Számolva az emberekben lakozó igazság
érzettel nem is volna érdemes a most közbeszéd 
tárgyát képező csúnya esettel foglalkozni. A re
volverzsurnaliszta nem érdemes, hogy miatta 
felháborodjunk, egyszerűen a közmegvetés pré
dájául kell őt odadobni és legfeljebb gondolkozni 
kellene azon, mily módokkal és eszközökkel le
hetne cinkosainak garázdálkodásait megakadá
lyozni. A most szőnyegen levő esetre azonban 
a revolver nem nynjtja azt a kielégítő jelképet.

Allah előtt te indámnál többet érsz. A hetedik 
égben Abrahámmal találkoztak. Itt látta Mo- 
hammed Allah legszebb teremtményét, a Szidni 
fát, melynek oly hatalmas levelei vannak, hogy 
egy is képes beárnyékolni Abrahárn népét. Alatta 
folyik a Szalszabil patak, melyben Mohammed 
megfürdeti, mire Allah elengedte neki minden 
múlt és jövendő bűneit. Azután útladikáztak az 
Alknuczer folyón a paradicsomba. E folyó port
jain annyi ivó edény áll. mint az égen a csilla
gok száma Gyönyörű ligetekben járlak, hol 
akkora madarak röpködlek, mint egy teve. Az 
üdvözölt lelkeket szép fiuk és gyönyörű leányok 
szolgálják itt ki étellel és itallal. E leányok oly 
szépek, hog.v ha éjnek idején csak egy is meg
jelenne az ég boltozatán, fényes nappalt vará
zsolna a földre E kirándulás után visszatértek 
a Szidni fához, ahol Allnhot találá, ki Mohain- 
medet kegyesen fogadta s mint a teremtmények 
diszét és világát a pátriárkák és próféták sőt 
az angyalok fölé helyező, de elrendelő neki. hogy 
a hivek naponként 50 imát mondjanak. Allnhot 
elhagyva, Mózest kérésé fel, kinek elmondó, hogy 
az ur 50 imát rendelt naponként minden hívő
nek. Mózes mint afféle gyakorlati ember kije
lenté, hogy ezt teljesíteni teljes lehetetlenség, 
ő ezt már próbálta Izrael gyermekeinél, kik nem 
voltak képesek annak megfelelni, hanem azt a 
tanácsot adá Mohammednek, hogy menjen vissza 
Allahhoz és alkudjék le belőle, mert naponként 
50 ima, az sok. Mohammed visszament és le
alkudott öt imát. Visszatérve Mózeshez, ez a 
negyvenötöt is sokuliá s még egyszer vissza
küldő. Allah ismét leengedett ötöt. Mohammed 
ezt az utat annyiszor tette meg Allah és Mózes 
között; míg az imák számát lealkudta ötre, de

melylyel a magáról megfeledkezett, valószínűleg 
morál insanitybeu szenvedő hírlapírói aljasságát 
jellemezni lehetne. Itt inár az öreg ágyúhoz kell 
folyamodni Mert nem egy szegény, nehány 
koronára éhes újdondászról vau szó, hanem egy 
az ágyúzást eugros űző tüzé-ről, aki hatalmas 
golyóbisát fordítja az áldozat felé

Hogyan lehet ezek ellen védekezni *? Véle
ményünk szerint erre sem törvények, sem újság
írói kamarák nem alkalmasak. Ezek a becsü
letes hírlapírókat tarthatják csak féken — erre 
pedig szükség nincsen, mert a becsületes ember, 
akár hirlapiró, akár más, becsületes marad anél
kül is : a gazember pedig nem fél a büntetéstől. 
Tegye kezét szivére minden hirlapiró, aki most 
kíméletlenül és természetesen jogosan is, elítéli 
Tarján Vilmost s mondja meg, nem fogadta-e 
volna bo nyugodt lélekkel őt is a becsületes 
hírlapírók kötelékeibe, nevezzük e köteléket akár 
egyletnek, akár kamarának ? Aminthogy Tarján 
tényleg volt is az újságírói egyesüléseknek tagja 

A hírlapírói szemét kitisztítását nem is 
maguk a hírlapírók végezhetik. A közönség dolga 
ez. Aki megijed egy hirlapiró fenyegetésétől, az 
— bocsánat a nyílt kifejezésért — szamár is, 
meg gyáva is Még akár is gyáva, ha van mitől 
félnie. Mert bűne, a hírlapirodalom mai szerve
zete mellett, amúgy is kitudódik s ha minden 
hírlapírót le is lehetne kenyerezni, amire hála 
Istenuek, példa nincsen, annyi pénz kellene 
ehhez, hogy az aranyzsákokkal roskadásig meg
telt szamártól se lehetne azt leszedni.

A közönség okulására tehát eláruljuk, hogy 
a nagyritkán használatban levő „hírlapírói ágyuk 
és revolverek** csak vak töltésekkel vannak el
látva s azoktól meg ne ijedjen senki. Ha ezt 
az igazságot mindenki felismeri, a hírlapírói 
küzdőtér csakhamar meg fog szabadulni a rabló 
lovagoktól és sem a hírlapíróknak, sem pedig 
a közönségnek nem lesz oka, garázdái kodásaik 
miatt panaszkodni.

El Lourdba.
Lelki szemeim előtt áll a fenséges Bazilika, 

melyet a Szűz Anya kívánságára az egész világ 
összes katholikusai emeltek a szép Massabiellei 
sziklák felé, a megjelenés barlangjának közvet
len tetejére. Fülembe cseng az ezer beteg forró, 
bizalmas, hangos imája: „Mária gyógyíts meg!“ 
„Ha akarod, én meggyógyulok** és meggyógyulva 
magasztalja Máriát: „Magúi ficat unima mea 
Dominum."

Ott hömpölyög a 20—30.00(1 egyházi és ! 
világi férfi, a világ minden vegyüléke és szi
liéből, mindannyian égő gyertyával kezében, át- i 
vonulva a megjelenés oltára és szobra elől a 
csodás gyógyforrás és irnaházak előtt végig a 
Rozáriurn templom nagysága terére s buzgó 
áhítattal énekli ások ezer : „Tantum ergo Sacra- 
inentum.**

Ismét uj jelenet! r Procession aux flam- 
beauxu vairyi» az éjjeli gyért vés menet, midőn 
a nőkkel 40 00.000 zarándok este a barlangból

akkor már Allah kijelentette, hogy hiába jár a 
nyakára, mert ebből már nem enged. Ezt az öt 
imát az igaz hitű inoszleinnek napnyugtakor, 
az est beálltával, hajnalkor, délben és délután 
kell elmondania. Ezen imák szertartási részét a 
felállás, letérdelés, lebomlás, továbbá a Korán ( 
egyes szakaszainak idézése és egyéb áhitatos 
fohászkodások elmondása képezik.

így. írják le Mohammed Jeruzsálem! útját 
és az Égbe való Imtolását az iszlám források.
A jámboraid) fajta moszliinek ezt elhiszik, sőt 
tulesigázott képzelő tehetségük azt még jobban 
kiszínezi, azonban sokan, bár a Jeruzsálem! utat 
elhiszik, a menyországba való liatolást csak 
legendának tartják.

Mi pedig most csak kövessük Mohammcdet 
tovább életutjain.

Midőn Mohammed látta, hogy mindezek a 
kinyilatkoztatások. Adóm, Jézus, Szent János, 
József, Mózes, Abrahárn stb. által '"aló hódolat- 
teljes menyországi fogadtatása és Allah kitün
tető magatart fisa nem csak hogy nem imponál 
ellenségeinek, de fokozott mértékben üldözik, 
621-ben azt tanácsolta híveinek, hogy vándo
roljanak ki Jatribha. Azok a városon kivid nagy 
titokban összejöttek és elindulnunk. Mohatumed- 
del Mekkában csak Abubakr és Ali maradt. Erre 
ellenei elhatározták, hogy elteszik Mohammcdet 
a láb alól s felszólították u város előkelő ifjúit, 
hogy egy éjjel gyilkolják inog n prófétát. Gábor 
angyal tudatta Mohammeddei a veszélyt s ő is 
elmenekült 622-ben Mekkából Jatribha.

(IViyt. köv »

fel a Bazilika felé s onnan csodás rendben le a 
Rozarium terére hullámzik. A sok ezernyi éjjeli 
gyertyás menet tova haladó fénye, a tüztenger- 
ként sugárzó Bazilika, a tiszta szívből fakadó 
angyali „Avé! Avé! Avé Mária!“ énekek tiszta 
melódiája: Oh be fenséges, be isteni jelenet.

És most állj meg te messze idegenből ide 
jött zarándok társam és hallgasd azt az égbe 
fel ható „Crédót**, mit oly harmonikus szépség
gel, ütcinszerülcg együtt énekel az a sok ezer 
keresztény, hogy nyilvánosan tegyen az egész 
világ előtt szent hitéről tanúságot- Soha szebben 
énekelni nem hallottam.

Lásd annak az ártatlan, meghurcolt, esze
lősnek mondott molnár leánykának lakását, dol
gozó szobáját, leveleit, apróságos emlékeit; szü
lőinek dolgozó malmát, arcképét, bútorait; ugyan
ott a szigorú Peymmole plébános arcképét, a 
püspökök és pápa rendeletéit stb Azt a fenséges 
kálváriát melynek alakjai Munkácsi után Krisztus 
Pilátus előtti festménye után készültek, eredeti 
nagyságban. Az 185b. év előtti sziklákat és Góvé 
folyamot painarámákban. . . .  Minden, minden 
csak a kegyelet, áhitat és buzgalomra intő, 
figvclmcztet, hi és vonz

Most nem is szólok a fenséges, hármas 
testű Bazilikáról, unnak elragadó fényéről, pom
pájáról, hanem jer kedves zarándok társ a meg
jelenés barlangiéhoz, ahol 1858. február 11-én 
Bernádette a tágas barlang felett a sziklahasa
dékban csodaszép és tulvilági fénytől ragyogó 
mennyei szépségű nőalakot látott, aki most előtte 
hallgatva áll.

Hallom a második megjelenésnél Berná- 
dette szavait a „szép asszonyhoz „Ha az Is
tentől jősz, akkor közelíts ide!** És a gyermek 
szavaira a fenséges Szűz a szikla párkányára 
lépett. Február 18-án tollal kezében látom Rer- 
nádettet, aki igy szól a mennyei alakhoz : „Ked
ves Asszony ! Ha velem közölni akarsz valamit, 
légy oly j ó : ird fel, hogy ki vagy V És mit 
akarsz ?** „Fölösleges azt felírnom, — felel a 
„szép asszony1* — amit veled közölni akarok. 
Tedd meg csak nekem azt az örömet, hogy két 
héten .át minden nap jöjj el ide.**

És a kis leány eljárt; a csodák ezrenként 
szaporodnak, a szép asszony templomot kíván 
ide: „ Bűn ha i latot**! „bünbánatot**! „bünbána- 
to t!** kér: megered a Bethsaida forrás s az 
ártatlan leány többszöri kérése után: „Oh! édes 
asszonyom! mond meg nekem, hogy ki vagy, 
mi a neved *?u „a megdicsőült alak az utolsó 
kérésre kinyitja összekulcsolt kezeit és olvasóját, 
melynek alabástrtom fehérségű szemei arany
lánccal voltak összefoglalva, jobb karjára csúsz
tatta. Azután kiterjesztve karjait és a föld felé 
bocsátva, azokat újra az ég felé emelte, honnét 
egykor ugyanazon a napon a „mennyei hír
mondó" Gábriel arkangyal hozzá alászállott és 
a föld felé irányzott kimondhatatlan hálaérzetet 
mutató pillantással 1858. március 25-én e sza
vakat monda : „Én v a g y o k  a s z e p 1 ő t e- 
I e n f o g a  n t a t á s.“

A szeplőtelen fogantatás, a lourdi kegyel
mek eredete és csodákkal dús 50 éves jubileumán 
vagyunk. Kinek szive nem óhajtana oda, oda a 
Mária lábához! Kinek lelke nem csüngone azon 
a gondolaton : Istenem, Istenem! segíts engem 
oda s testileg és lelkileg meggyógyulok.

Szemtanúja voltam első lourdi utam alkal
mából Pesten, midőn a szegény mosó asszony 
utolsó párnáját is elzálogosította csakhogy 
Lourda mehessen. Azt mondván: „ í gy  sincs 
azalatt rá szükségem.“ Ide élő hit kell és biza
lom. Láttáin Máriát úgy és oly szépen nevelni, 
mint 50 évvel ezelőtt.

Láttam a Bethszaidai JS éves csodás gyó
gyulást. Ittam azt a drága vizet, melynek ize 
ma is élénken velem van, melyről egy bűzt** 
Mária tisztelő Csíkszeredái ur azt mondotta: 
„Tisztelendő ur 14 évvel ezelőtt kaptam N. N. 
úrtól s mióta itt tartom, szerencse van velem, 
de szeretem is Máriát !*

El Lourdba minden rangú és rendű csíki 
testvére, minden igaz tisztelője Máriának, hisz 
oly nagy szükségünk van nekünk Máriára.

Mi betegek vagyunk, ő a betegek orvos
lója: mi szomorúak vagyunk, ő a szomorúak 
vigasztalója : mi bűnösök vagyunk, ő a bűnösök 
oltalma.

El Lourdba, konfessziót tenni, Isten és az 
ő szent Anyjáról, Máriáról; ott a szeplőtelen 
fogantatás előtt Ígérné meg neki, hogy hűséges 
gyermekei akarunk lenni és maradni.

Ezen nevezetes jubileumi évforduló alkal
mával dr. Probászka Ottokár székesfehérvári 
megyés püspök ur védnöksége alatt fi pap lelki 
vezetése mellett f. év március 16-án Budapestről 
kiindulva ..Országos jubileumi zarándoklatot** 
rendez a vezetőség. Ltirány kettő leend és pedig : 

a) Budapest—Fiume-Velence—Milánó— 
\ intimillo Lourdes Vissza Marseille—Genua 
Padua -Velence Fiume Budapest.
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R é s z v t c 1 i Ar uk:
I-s« osztály . . 500 kornna,

Il-ik o s z tá ly .......................895
IH-ik osztály . . . . .  ;XI5

Ezen összegbe 8 napi teljos ellátás is lien- 
foglaltak.

b) Útirány, mint fent. Lourdes Ommn 
vissza: Marseille—Pisa—Kóma— Anonim Lo
retta—Fiume—Budapest

R é s z v é t i á r a k :
1-sá o s z tá ly .......................500 korona,

II- ik o s z tá ly ................... 450
III- ik o sz tá ly ....................l>50

Ezen összegben II napi teljes ellátás is 
benfoglaltatik.

Bármiféle felvilágositás, prospektus vagv 
e zarándoklatra vonatkozó ügyben kérem alul- 
irthoz fordulni és á kész szolgálatám áll a buzgó 
znránilok társaknak.

( 'sikszentimrén 11108. január dil-án
Ijiriitr: Síimlor.

piai..in..s, mint vivetö.

K Ü L Ö N F É L É K .
— K é r jü k  la p u n k  m indazon  t. olva

sóit, k ik  a z  előfizetési d ija kka l méq h á t
ralékban va nnak, hoqp u yy  a há tra lé
kok, va la m in t az előfizetés nief/njitása  
irá n t  ha la d ék ta la n u l in tézkedn i szíves
ked jenek .

Jönnek a huszárok. A február hó 1-cn 
(szombaton) tartandó országgyűlési képviselő
választásra szerdán külünvonattal’ 105 huszár ér 
kozik városunkba.

—  Rancz János felcsiki kerületi főesperes 
- mint megdöbbenéssel értesülünk szélütés

következtében — suljos betegen fekszik A nép
szerű, rokonszenves, közkedvelt pap betegségi* 
a legszélesebb körben részvétet keltet. Mielőbbi 
teljes felgyógyulását kiváltjuk.

— ..Cabaret" a esiki tüdőbetegek javára 
JÍHR február H-án a Vigadóban Nagy terve van 
a helybeli sanatorinmi bizottságnak ! Szárny- 
épületet akar toldatni a megyei kórházhoz csupán 
esiki tüdőbetegek számára • .. .lói tudjuk, hogy 
amit igy, társadalmi utón lehet szerezni, esak 
egy csöpp a tengerbe . . .  De azt reméljük, hogy 
a mi nagy. igaz buzgalmunkat látva, esetleg, i 
sőt mondjuk — biztosan lesz olyan hatal
masság, aki azt mondja: „.Segítek én is!*1 Az 
ilyen példa aztán vonz. Nyomában több több 
kerül... S észre sem vesszük, mikor ott fog 
állani a homlokzaton az a nagy szó: -Csíki 
tüdőbetegek sanatoriuma!“ Áldott legyen min
den kéz, mely erre egy-egy fillért vet a gyűj
tőbe, minden ajak, mely élte "gyet mond vagy 
dalol. Műsorunk még e hó folytán küldetik széj
jel a meghívón.

— Kaszinó gyűlés. A esi k szered a i Kaszinó 
folyó évi február hó 9-én délután 4 órakor sa
ját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését 
a következő tárgysorozattal : 1. Az 1907. évi 
pénztári számadások. 2. Könyvtárnok jelentése.
3. Háznagy jelentése 4, Az 1908. évi költség- 
élői rányzat. 5. Könyvtárnok választás, fi. Indít
ványok.

— Halálozások Cziffra Kristóf gyergyó- 
szcntmiklósi fiatal 21 éves kereskedő, ki csak 
ezelőtt két évvel végezte a l rácai kereskedelmi 
akadémiát folyó hó 23-án váratlanul elhalt 
(Jyergyószentmiklóson

Jakab Gyula, a Czell Frigyes és Fiai cég 
gyószenlrniklósi fióküzletének vezetője, I. hó 
24-én éjjel elhalt.

—  Bem tábornok s a genfi egyezmény. A
magyar szabadságharc idején még nire-hamva 
sem volt annak a genfi egyezménynek, a mely 
15 évvel később kimondta, hogy sebesült ka- 
tona nem ellenség, csak segélyre szorult ember. , 
Bem tábornok ezt az elvet vallotta már 1> évvel 
a genfi egyezmény előtt 1849-ben, boszterce- 
vidki győzedelmes hadjáratában. Ksto kifáradva 
táborkarával együtt egy falusi oláh házban 
húzódott meg. Elibe vezettek egy fogoly oszrak 
tisztet. Mi a kívánsága? kérdi Bem. Tábornok 
tir, a fogolynak csak kérése lehet, nem kíván
sága Igaz, feleié Bem. De fin, amint látom, nem 
fogoly, hanem beteg ember- S a humánus ér
zésű Bem, mint szabad embert, külön kocsi\al 
szállíttatta a beteg osztrák tisztet ezredéhez.

-  Mulatságok. A Csíkszeredái Ipartestület 
folyó évi február hó 2-áu .vasárnap) Rá- 
duly Béni zenekara közreműködése melleit, a 
létesítendő olvasóköre javára a vigadó nagyter
mében z á r t k ö r ű  b á l t  rendez. B á l a n y á k  
l e s z n e k :  Kállay l ’bulné. Fejér Sándorné, 
I >r. l'jfalusi Jenőné. V é d n ö k ö k :  Kállay Ubul 
főispán, Fejér Sándor alispán. Dr. Cjfalusi Jenő 
polgármester. Belépti dij : Csnládjegy 4 korona. 
Személyjegy 2 korona. Kezdete este 8 órakor. 
Felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag 
nyugtáz az ipartestület elöljárósága.

A gyimesi mozdonyvezetők 1908. évi már
cius hó 1-én a vasúti étteremben, részben a 
Gyimesen építendő róni. kaili. templom alapja, 
részben a mozdonyvezetők országos szövetségé
nek jóléti alapja javára tombolával egybekötött 
zártkörű táncvigalmat rendeznek. Belépti d ij : 
személy jegy 2 kor., családjegy 5 kor. Kezdete 
este 8 ólakor. A legkorábban megjelenő 10 
hölgy kedves meglepetésben részesül. Felülfize
téseket (és a tombolához ajándék nyeremény- 
tárgyakat) a jótékonycél érdekében köszönettel 
fogadnak és hirlapilag nyugbíznak. A talpa lá
valót a Csíkszeredái első zenekar szolgáltatja.

— A szociálisták hadüzenete. A budapesti 
szervezett miinknsszakmák bizalmi emberei a 
Munkás Híradó című kövön nyomott újság 
jelentése szerint vasárnap délután ülést tar
tottak, amelyen kimondották, hogy abban az 
esetben, lm a többes szavazati jog alapján csi
nálnák meg a választási reformot: azonnal ki
hirdetik Magyarország munkásainak politikai 
tömegsztrájkját. Az értekezlet egyúttal elhatá
rozta azt is, hogy fegyverkezésre hívja fel az 
egész ország munkásságát. Az értekezlet egy- 
gyultal fölhivta a magyarországi szociáldemok
ratapárt vezetőségét, hogy a tömegsztrájkra 
tegyen meg minden előkészületet. Fül fogják 
egyúttal szólítani az összes vidéki városok 
pártszervezeteit, hogy csatlakozzanak az akcióhoz.

Öngyilkosság. Silberberg Mór honvéd- 
százados múlt pénteken délelőtt tél tiz óratáj
ban Kézdivásárhelyen a ref. temetőben halán
tékon lőtte magát és rövid idő malva meghalt. 
A szomorú elhatározás okát nem lehet tudni, 
mivel a százados semmifélo levelet sem hagyott
hátra.

Nyilványos nyugtázás. A Gyimesi Társas
kör 1907- évi december hó 3l-én rendezett Szil- 
veszier-estélye alkalmával felülfizetni szívesek 
voltak: Deáky Vidor l koronát, Xeufeld Sámuel
1 koronát. Nagy B. György 4 koronát, Deáky 
Géza 1 koronát, Márkovits IS mii 5 koronát, 
Lusztig X. 1 koronát, Weuótiáner Simon 2 ko- 
r mát, Hlzász Adolf 1 koronát, Zathureczky Jó
zsef 2 koronát, Deáky Béla 2 koronát, Meizel N.
3 koronát, Winetz N. 3 koronát. Flegmáim N.
2 koronát, Deáky Károly I koronát, Köllő Már
ton 2 koronát, Bomkász N. 2 koronát, Bozin . 
György I koronát, Rueza János 1 koronát, Mik
lós Ferenc 1 koronát. Sípos Maréul 1U koronát, 
Dr. Kása Lajos 5 koronát, Schönberger Mór 1 
koronát. Sebes Gusztáv 1 koronát, Bál Tamás
1 koronát, Dr. Wassermann Simon 5 koronát, 
Smilovits Márton 5 koronát. Bluin Mór I ko
ronát, Fejér Lajos 10 koronát, (lábos Dénes 2 ! 
koronát, Bermann Wolf 5 koronát, Tausingcr 
Ármin 10 koronát. Összesen 92 korona. Ezen # 
összeg, azaz 92 korona jótékonycélra adatott s 
ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a felülfize
tett uraknak a rendező-bizottság.

— Óriási tűzvész. Baltimore városában óriási 
tűzvész pusztított. A kár eddigi becslések sze
rint 400 millió dollár, tehát meghaladja az 1904. 
évi tűzvész által okozott kárt: a 350 millió dol
lárt. A tüzoltófőparancsnok meghalt és busz tűz- 
oltó halálosan megsebesült. Az egész város tal
pon van.

— Vasúti szerencsétlenség. Könnyen vég
zetessé válható vasúti szerencsétlenség történt 
kedden este a brassó- kézdi vásárhelyi vonalszaka
szon. A Brassón felül jövő személyvonatot an
nak dacára, hogy a tehervonat elindulása 
Kózdivásárhelytől jelezve volt, Barátosról elin
dították. Időközben a mozdonyvezető észrevette, 
hogy közeledik a tehervonat s hogy az utaso
kat * a borzasztó kataszrófától megmentse, cl- 
lengőzt adott a személyvonatnak. Ennek követ
keztében a vonat nagy rázkódást szenvedett s 
többen megsérültek. így Stark utazónak az 
ujja szakadt le, Bejger Erzsi súlyos ütést kapót 
a fején, Simon Jenő utazó pedig az orrán szenve
dett sérülést. Hogy a kél vonat nyílt pályán

nem ütközött össze, az a mozdonyvezetfolélek- 
jelcnlétónek tulajdoniiható, aki igy vélt^elliá- 
rituni a bekövetkezhető súlyos katasztrófát. 
Azonban mulasztás is történt, amennyiben nem 
lett volna szabad elindítani a személyvonatot, 
ha a tehervonat elindulás* már jelezve volt.

-  Modern kutya. Egy nagyváradi mér
nöknek van egy feltűnően értelmes kutyája, a 
mely igen gyakran kimegy a pályaudvarra, felül 
a vonatra, Mezötelegden pedig kingrik. O tt tar
tózkodik napokig s a mikor kimulatta magát, 
ismét vasúttal megy haza. Mint a nagyváradi 
lapok írják, a kutya már egészen beletanult az 
utazásba. Mióta azonban kiderült, hogy a nagy- 
tehetségű kutya potyára utazik, jobban ügyel
nek rá és miután nem lehet megbírságolni, 
nem engedik a vonatra „felszállani.“
* , “  E®y úri leány bűne. A maros vásár
helyi „Szabadság" Írja: Egy magáról teljesen 
megfeledkezett urileány, ki valószínűleg nincs 
tudatában szörnyű bűnének, retenetes módon 
távolitóttá el szerelmének gyümölcsét, egy ár
tatlan kis csecsemőt, kit egy éjjeli edénybe 
téve az illemhelybe dobott. Az esetről tudósí
tónk a könetkezőkben számol be:

Az Oláh-templom-utca 1 sz. házban na
pok óta nagy szenzációról suttognak a szom
szédok. Ugyanis abban a házban lakik B. Rózsi- 
ka egy Gyiinesből ide származott úri családnak 
egyetlen leánya, kinek pár nappal ezelőtt egy 
kis leánya született. B. Bözsi ka. hogy szégye
nétől szabaduljon, iszuyu bűnre vetemedett. 
Vasárnap este felé, mikor tudta hogy, a ház
beliek nincsenek otthon, megfogta a gyermeket, 
beletette egy éjjeli edénybe, melynek felületét 
rougygyal befödte és lekötötte, azután hátra 
ment vele az udvarba és az illemhelybe dobta. 
Visszajüvet, midőn pokoli munkáját elvégezte 
alighanem a lelkiismcret ébredt fel Itcnnc, mert 
fele utón, az udvar közepén elájult. A* haza 
jövő szomszédok szedték fel és vitték be a szo
bába, hol két órai aléltság után végre magához 
tért és a házbeliek foggatására, hangos zoko- 
g sok között elmondotta gyilkos vétkét-

Olvassa és terjessze mindenki az igazság és 
függetlenségi eszmékért küzdő „örszenr-et.

Nyilttér.*)
N y i l a t k o z a t

Én alulírott Jakab József úrtól a vele 
szemben elkövetett sértésért ezennel bocsánatot 
kérek

Csíkszereda, 1908. január 23-án.
Vtiut'Mf r Htihiz*.

'*) Iv/.eu rovat alatt közlőitekért felelösaégnt nem 
vállal ii szerk.
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Árverési hirdetmény.
Alnlirott birósági végrehajtó ax 1H81. évi LX. 

t c. 10*2. íj a értelmeiken ezennel közhírré tengi, hogy 
a Csíkszeredái kir. járásbíróságnak 1907. évi Sp. II. 
713/3. szánni végzése következtében l)r. (Jsedo látván 
Ügyvéd által képviselt líon.in Miklós madéfalvi lakón 
javára, néhai tllti Lsj<m hagyatéka madéfalvi lakó. ellen 
120 korona s jár. erejéig 1907 évi január hó 13-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül 
foglalt én 2332 koronára bec-ütlt következő ingóságok, 
II. in : marha állományok, gabona és gazdasági fel
szerelések stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverés.lek a Csíkszeredái kir. járásbíróság 
15107. évi Sp. II. 743 '3 . számú végzése folytán 120 
korona tőkekövetelés minek 1907. évi október hó 1H ik 
napjától |áró 5w/0 kamatai. *V7« váltódij és eddig 
összesen 78 korona 50 fillérben hiróilag már megálla
pított költségek erejéig, a végrehajtást szenvedett la 
kásán, ( ’sikmadét.dva kü .ségében leendő megtartására
1908. évi február hó 7-ik napjának délelőtti 10 
Órája határidőül kitUze(jk és ahhoz a ve mi szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, Imgy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
1U8. S hí értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén hecsároii alul is el lógnak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi IsX. I. e. 
120. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt ( Isikszereda, 1908. évi január hó 28-ik 
napján

Molnár 8ándor,
kir, birófuigi végrehajtó,
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irdetmény.
s rendőrkapitányságnál 

tllAs megürülvén, arra 
irdettclik.

ei lioo korona, lakás, fü- 
egyenruházul jár. 

érésük folyó évi január hó 
31-ig . ndörkapilányhoz beadandók.

Kiszolgált csendőr vagy rendőr altisztek 
előnyben részesülnek.

Csíkszereda. 1908. január hó 12-én.

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

kiadóhivatalának nyomdájában.

Kovács
rendőrkapitány.

Faárverési hirdetmény.
Alólirottak. min a lázárfalvi róni. karín 

lelkész és tanító, gör. katli lelkész és ta
nító tulajdonában levő erdőilletmények ez 
idő szerinti haszonélvezői közhírré tesszük, 
hogy a megnevezeti illetmény erdőnkben 
folyó év nyárán tűz által megperzselt, szá
raz, becslés szerint 473 m3 gömbölyű Iné 
és jegenye fenyő baszonfa készletet 23(i."> 
korona, azaz : Kettőezer háromszáz hatvanöt 
korona kikiáltási árban 1908. évi február 
hó 10-én d. e. 8 órakor l.ázárfalva község
házánál megtartandó zárt iiásheli ajánlattal 
egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek elfogjuk adni.

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

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

Az árverési és szerződési feltételek, va
lamint a becslésre vonatkozó közelebbi ada
tok a lázárfalvi gör. kath. lelkészi hivatalnál 
megtekinthetők.

Lázárfalván. 1908. évi január hó 28-án.
Bardocz István. Boér György,

Szilágysomi}ói és éirmdléki ter
meinktől beszerzett

kitűnő borok
zárt üvegekben és nagyobb mennyi
ségben is jutányos Árokban megren
delheti Friedmann A Ignác Csíkszere
dái csemege üzletében.

Ugyanott megrendelhetek minden
féle kisüstön főzött pálinkii félék, n. 
m. valódi seprő, szilva, törköly sth.

Szives megrendeléseket azonnal és 
kifogástalanul lebonyolít

rom. kath. plébános. gör. katli. lelkész.

1—2
Imre Jenő,

községi tanító.

HIRDETÉSEK
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek 

a kiadóhivatalban.

gHytánoló és heezö gép.

Törvényesen védett uj fekvő szerke
zettel, munkaközben s z a b  ál  yo  z li a tó 

surlaköpenynyel és surla-verökkel.

M p l h i l n 7 h p t p f l p n  óképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol 
H P IM U U l I IC L o I I C I I egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a

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

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szívesen szolgál 
=  SCHVARCZ JÓZSEF és TÁRSA =
műszaki iroda és raktár. Gépsiij-gyár. BUDAPEST, V-ik kerület, Váci-körut 26. szám.
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A legolcsóbb bevásárlási forrás.

j
Nem kell már (‘íry üye^ finom illat

szerért 10, léj, 20 kbrcmAt adni, mivel

1
F E K E T E  V I L M O S

illatszertárában Csíkszeredában L
1
1

a legfinomabb illat megkapható 1 kor. 
-0 fillérért dekagramonként Úgy are- 
szépitő kenőcsök, mint púderek 10 
fillértől feljebb. Valamint ott kapható 
a híres kolozsvári arc- és kézfinoiniló

N-OJ

■OD

1 lehthyol és Ichthycl Salicyl eo

1
gyógyszappan, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy 

választékban.

I
Vidéki inegreiuielések a pénz előleges 
beküldése vagy utánvét mellett azon

nal eszközöltetnek. _
4—

-
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A legjobb fogkrém a Tbyoiol.

Virág és konyhakertészet.
Van szerencsénk a t- e közönséget 

értesíteni, hogy Csíkszeredába a vasnli 
állomással szemben

keresk. virág és konyhakertészeti
telepet létesítettünk, a hol állandóan 
mindenféle éló virágokat, veteményeket 
és zöldséget termelünk, azonkívül meny
asszonyi, vőfély és női mellcsokrokat 0
napi előzetes megrendelés mellett ké
szítünk.

Szives pártfogást kérve
teljes tisztelettel

Helvig G. János és Társa
első csikmegyei virág 
és konyhakertészete.

m io . 3& S& & 8: ■- :■ t3 $ ss® @ @ ee ee s . á t

A K  I M P É R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ ‘
forráskezelöségc tisztelettel tu 
datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 
hogy közkedveltségnek és álta
lános elismerésnek örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben 
hozza forgalomba.

L á d a  v é t e l n é l  e l ő n y á r !

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

JAKAB JÓZSEF,
polgári és egyenruha készítő 

Csíkszereda, Főtér.

Van szerencsém tisztelettel tudomá
sára hozni a n. é. közönségnek, tiogy 
férliszabó üzletemben minden idényre 
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, tnelyekbö 
a legcsinnsabh 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. in. szíjak, ola
jozok. csavarhuzók, hajók sth.

becses pártfogást kérve, vagyok 

kiváló tiszteletlel 

J A K A B  J Ó Z S E F .

Nyomatott Létz János könyvnyomdájában, Csíkszeredában. lUt'8.


