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Nagy Péter hírhedt végrendeletében 
Nyugat korhadásával, összeomlásával fa 
natizálta az orosz szlávságot, mivel be 
igazolta, „hogy a holtak inkább kor-
mányoznak mint az élők"1... 

Európa egyensúlyt vesztett politikai 
élete azi látszik bizonyítani, bogy az 
orosz népbe első nagy earjanuk lelke 
szállt bele. 

S mozgásba hoztu a nagy szláv ten-
ger duzzadó őserejét, melv a földrajzi 
lag szétszórt sziávsugot a pánszlaviz 
mus goudolatában egyesitette. 

A pánszlávizmus megmozdult s le-
döntötte régi válaszfalát  Törökországot, 
s ezzel a balkáni szlavságnak földrajzi 
összefüggését  az oroszsággal csaknem 
közvetlenné tette. 

Az északi és déli szlávság elvá-
lasztó gyürlljén,az ozmán birodalmon még 
a 70-es évek vegén próbált átgázolni a 
szláv expanzió; az akkori egeszséges 
diplomácia azonban gátat vetett: a pan 
szlavizmus veszedelmes fölülkereke-
désének. 

A mnlt diplomáciai óvatosságnak 
megismétlése Törökország megmeuie-
sére most is üdvös lett volna, mert 
Törökország mint elvalas/.tó gyűrűnek 
elkorhadása, aligha meg nem bontja 
Európa békéjét. Ha most neui később 

A mostani balkáni politika sorsfor-
dulatában nemcsak Európa, hanem 
Ausatria-Magy .rország diplomáciája is 
erós kritikának lehet tárgya. Monarchi 
ánk földrajzi  helyzeténél fogva  u. i. akkor 
emelkedhetett vo.na európai történeti 
hivatásának magaslatára, ha a Duna 
völgye mentén elszórt szlávságnak a 
nagy szláv tengerbe való beleolvadását 
megakadalyozza s ezzel eihariija a ger-
mán ímperiálizmusnak a szlávval való 
összeütközését ami könnyen veszélyez-
tethetné az euiópai civilizáció békés 
továbbfejlődését. 

A monarchiának, kiválóan pedig 
hazánknak létérdeke lett volna a bal -
káni szláv államokkal való békés együtt-
működés. Hibás közgazdasági politikánk 
(vámháboru stb.) azonban ezt meg-
hiúsította. 

Balkán szláv államai s monárciiiánk 
között beállott gazdasági antagonizmus 
politikai színezetet is öltött egyúttal. 
8 igy gazdasági téren a délszláv álla 
mokbau előnyös gazdasági konjungtu-
ráiukat, vonatkozásainkat veszítettük el. 

Az orosz befolyás  veszedelmes arányo 
kat ölthet tehát monarchiánk gazdasági 
életére nézve. 

A pánszlávizmus Nyugat s monar-
chiánk rovására történő megizmosodá 
sának Románia vethetne még gátat, 
minthogy földrajzi  helyzeténél fogva  az 
orosz és d-Mi szlávságuuk tirraészetes 
elválasztója. — Ezt azonban nem 
engedi az oláhság hdgjománjos poli-
tikai aspirációja, Dákóromania utópiája, 
miért képes feláldoz  'i az oroszságuak 
nemzeti függetlenségét  is. 

Ha velünk testvériesülni tudna Ro 
mánia, egyesűit erővel talán tneg meg-
auadalyozhatnók a hatalmas szlávgyürü 
földrajzi  teljes összefüggését  s ezúton 
Románia függetlenségét;  számunkra 
pt-dig a jövőre nézve kedvezőbb köz 
gazdasági helyzetet. 

Hogy mit jelent hazánkra nézve 
Európa politikai színterének ujabb ked-
vezőtlen változása: hazánk k lépeuró-
paias földrajzi  helyzete magyarázza meg. 

Itt ásom a kérdést kissé mélyebbre. 
Magyarország kiváló, földrajzi  tekvése 
a török-uc-met világ előtt emelkedett 
érvényre; mikor az Azsiaba vezető ten-
geri ut ismerethiánya miatt a kereske-
delmi élet lebonyolításában hazánk Ke-
let és Nyugat összekötő hidjakéut sze-
repelt. Akk it a Dunavölgye nagyfor-
galmu országút volt, amelyen a keleti, 
indiai árucikkek vándoroltak nyugatnak. 
Azóta mind/n megváltozott Amerika 
felfedezésével  a/ indiai kereskedés az 
Atlanti-oceánou halad, minket pedig el-
kerül. Most amidón kazáuk a történeti 
fejlődés  utjain egy ujabb kulturá.lo-
máshoz sietett, amikor már-már vártuk-
hogy kiváló földrajzi  helyzete vissza-
hozza egykori boldogabb korszakát, fáj, 
dalommal látjuk reményeink szétfosz-
tását, Európa egész slemhitáráu lábra-
kapott politikai viszály miatt. A békés 
fejlődéssel  egy jobb kor virradhatott 
volna hazánkra, egyfelől  mert elkészült 
a Szuez csatorna, másfelől  mert az 
egész Balkánon át kiépültek a vasu'ak 
;i Duna völgyétől Szalunikiig. A Szuez 
csatorna és vasu'ak ma-holnap oly je 
lentőssé tehették volna a Duna völgyét 
mint a török világ előtt. — Nemcsak 
maga a Duua, hauetn mellékfolyói  is, 
a Balkán félsziget  uiindeu részébe köz-
vetítő utak gyanánt kínálkoznak 

Ha Magyarország azzá lehetne amivé 
földrajzi  helyzete kijelölte — a forga-
lom közvetítője észak ós dél, kelet és 
nyugat között, — ezt valójábau a Du-
nájának köszönhetné. 

Ellentétek, melyek nincsenek. 
Az ellenzék mostanság ugy próbál 

lelket önteni a csüggedt táborába, hogy 
a nemzeti munkapárt belső egységének 
megrendüléséről terjesat álhireket. El 
akarja hitetni a közvéleménnyel, hogy 
a parlamenti többségben nagy az elé-
gedetlenség és hogy ott hamarosan sza-
kadásnak kell beállnia. 

Megállapítjuk, hogy obből egy szó 
sein igaz. 

A nemzeti munkapárt kezdettől fogva 
tömören egységes volt és az ellenzék 
tamadásai csak ar voltak jók, hogy 
a pártot még jobban összeforrasszák  és 
hogy tagjaiban az összetartozásnak és 
a szolidaritásnak érzését fokozzák.  Ebbe 
a kompakt és erőteljesen czéltudatos 
pártba az ellenzék éket verni sikerte-
lenül törekszik. Nem sikerült ez a múlt-
ban, nem fog  sikerülni a jövőben sem. 
Már csak azért sem, mert a nemzeti 
munkapártban mindenkinek az a meg-
győződése, hogy az iráuy, melyet követ-
nek es a munka, melyet végeznek az 
ors-ág javát szolgálja. 

Hogy eunek a pártnak a belső bé-
kéjét es az összetartását az ellenzék 
nagyon szeretné megzavarni, azt látjuk. 
A kisebbség semmiféle  trükktől se riad 
vissza, hogy ezeu a ponton célt érjen. 
Eiöbb azt híresztelte, hogy L u k á c s 
László és gróf  T i s z a István között 
merült fel  ellen.ét. Hamarosan kiderült, 
hogy a két államférflu  között teljes a 
harmónia. Akkor azután előállottak a 
Désy fele  alaptalan vádakkal és abban 
bizakodtak, hogy azokkal szét tudják 
majd robbautani a munkapártot. Ujabb 
kudarc érte őket, mert a munkapárt 
annak a hajszának láttára, mely a mi-
niszterelnök síetnelye ellen iudult meg, 
még határozotabban állott vezére melel. 
Tette ezt annál lelkesebben, mert még 
van arról győződve, h igy az ujabb tár-
gyaláson, melyen a tábla határozata ér-
telmében a bizonyítást megfogják  en-
gedni, Désy Zoltán csúnyán alul fog 
maradni es az ország elótt a legszánal-
masabb spinben kell majd állania az 
egész elleuzéknck, mely a legnemtele-
uebb fegyverektol  sem riad vissza és 
megengedhetőnek tartja, hogy hatalmi 
érdekekből támadjon egyéni integritá-
sában olyan fertiut,  aki képességeinél, 
alkotásaiuál és jelleménél fogva  évtize-
dek óta az egész közvéleméuy tisztele-
tét élvezi. 

Láttára auuak, hogy a Désy vádjai 
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sem idéznek elö szakadási, a miniszterei 
nököt és Héderváry grófot  a munkapárt 
elnökét igyekezett az ellenzéki csala-
fintaság  egymással szembeállítani. Ez az 
erőlködés már szinte a nevetségbe ful-
lad bele, mert mihamar ki kellett de-
rülni, hogy ezek a híresztelések épp-
olyan hazugok, mint ahogy valói lan volt 
a többi pletyka is, melyet az ellenzék 
a békeboutás célzatából táradhatatlnnul 
terjeszt. 

Nem, ez a jobb ügyhöz méltó igye-
kezet teljesen hiábavaló. Akai mifele 
trükkökkel hozakodik is elő a kisebb 
ség, a munkapárt rendületlen szilárd-
sággal tart ki. Teljes az öszhang a ve-
zérek, a kabinet tagjai és a part tag-
jai között. És valahany ember, az mind 
csak attól az óhajtástól van áthatva, 
hogy a parlament produktív muukát vé 
e-zhessen, hogy előre vigye az orszá-
got a haladás utján es hogy pótolhassa 
Magyarország mindazt, amit a iau tbau 
az ellenzek Kerek Kölese es botrány haj 
húszasa miatt elmulasztott. 

Ebbeu a; igyekezetében a nemzeti mun 
kapart ott ia;ja tahoraban mz ország egesz 
enelmiseget s vuloban csak az elien-
zék rövid latasa nem veszi eszre, hogy 
a józan közvelemeny nem mellette van, 
hauem azoknak az oldalán, aki* Magyar-
ország gazdasági és politikai erosbóde-
8eért es fejlődéséért  dolgoznak. 

Bomladozó erkölcsök. 
A látszólagos jólét, műveltség, vagyonoso 

dás közepette a gondolkodó elmet és elfogu-
latlanul itéiók egy hajdan nagyratöró társada 
lom Hzomoru aláhanyatlását veszi észre. A fér-
fias  jellem és vasakarat a mult emlékeiben é! 
csupán. A mozgató erö ma a pénz es elvezet-
vágy, mig a közöny a közügyek iránt általá-
nos jelenség. A bűnesetek szama rohamosan 
nö, a fiatalokra  esvén a böuozók nagy része. 
Terjed az iszákosság. Színház és irodalom szent 
tűzhely helyett metelyterjesztó mocsárrá válik 
igen sok elmében. A gyermektelenség tovább 
harapózik, a materialista tanokat szabadosan 
hirdetik, a mindent tagadó kétely és pessimista 
világuézlet emberroncsokat nevelve. 

Valóságos átokként sulyosodik reánk a tár-
sadalmi betegségek sokasága, az iszákosság, 

ebből kifolyólag  az öröklődő elmebaj, tüdövész 
és görvélykór. A fiatul  nemzedéket megrontá 
a ponográfia,  a mely alattomosan átlépi házunk 
küszöbét és letelepszik tűzhelyeink mellé. 
Vagy nem átok-e az egygyerinekreudszer, a 
materiálista felfogás,  mely miudennek a forrá-
sát az anyagban keresi, csupán érzékeinek él, 
kinevetve az áldozatkészségét, a hazafiságot, 
tagadja az eréiyt és magát az Istent is. 

Bizonyára nem alaptalan az aggodalom, 
mely ezek láttára a jobb lelkekben él s a 
csüggedés közepette csak az ad erőt ha vissza-
tekintünk n e m z e t ü n k történelmi múltjára. 
Mennyi erőnek, mennyi ruijanyosságnak kell 
lenni a magyarban, bogy ennyi mérhetlen 
csapással dacolva, leveretve, megalázva újra 
es újra talpra tudott állaui, küzdve edződött, 
ha bilincseiben is, de izmosodott, a földet 
túrva is művelődött s diadalmaskodni tudott 
ármányos, erős ellenségein. Nem lein t, hogy 
vegleg kiapadt volna a forrása  annyi ereny-
nek. Nem leh"t.. hogy az idegenből ideplántáit 
méregnek meghódoljunk. Nem lehet, hogy erőn-
ket összeged ve vi-sza ue tudjuk verni azt a 
támadást, a melyet egy idegen, a magyar ter-
mészettel merőben ellentétes szellem intéz el-
lenünk. De elbizakodnunk nem szabad, látva 
a káros irányzat terj< desét, fugjuuk  fegyvert 
mig uem kt-só. N«zzünk szemebe a támadó 
ellenséggel, vizsgáljuk meg a bajt, melyet le-
küzdenünk kell. Legyőzött csak az, aki el-
hagyja a csatateret és gyáván, meghuunyász-
kodv.i leteszi a fegyvert. 

Az utolsó ötven esztendő alatt nemzet alig 
ment at olyan rohamos átalakulásban, mint a 
magyar. A beözönlő nyugati műveltséggel 
eg\ütt azonban egy idegen szellem is befér-
kőzött. Kiritkult egy osztály, melyet nem be-
viteliek a regi elvek és a moly uj életfelfogást, 
uj szokásokat emelt uralomra. Lazas tülekedes 
es a földi  javakért lekicsinylése mindeu tekin-
télynek, ez lett a gyakorlat. A rendőri statisz-
tika ijesztő tnódou mutatja be a degenerált, 
erkölcsileg gyenge, ifju  nemzedék korai elzül-
lésének emelkedő szamát. 

A hivalkodó fényűzés  irigységet kait. Az igé-
nyek fokozódása  és a munkabérek emelkedése 
uem szüntette meg a munkás elégületlenségét. 
A szocialista sajtó terjeszti és ébreu tartja a 
hitet, hogy nincs igazság, az erkölcs csak mese, 
a becsület csak előítélet,. Hajdan a vallás ta-
nitása s a bit megnyugtatta a felzaklatott  ke 
délyt és megacélozta az akaraterőt. Ma koc 
kára van téve mindez, mert hit nélkül olyan 
az ember, mint szomorúfűz  viharverte ága. 

Nap-nap után találkozunk földhöz  ragadt 
lelkekkel, a kiknek egész gondolatvilága az 
élvezetszomj pillanatnyi csillapítására irányul. 
A csillagfény  elhomályosul a tömegek lelkében. 

Nem egy eset, de az ország legfontosabb  ér-
deke követeli, hogy megtauitsuk ezeket a té-
velygőket a sötétségből feltekinteni  az égbe, 
ahonnan évezredek óta jött a vigasztalás. 

A hitélet fejlesztésére,  az erkölcsi érzés 
megerősítésére — moudja Lavallo — az egye-
düli mód a lelkek békéssé változtatására. Ez 
a francia  iró a modern társadalmi bajokért a 
demokráciát okolja, mely korlátolt elmékkel, 
azok durva kifejezéseivel,  brutális mozdulatai 
val átalakítja a fiuomabb  társadalmat. Vagy a 
részegségnek egy neme ez, a melyet a test-
ben az alkohol, a lélekben a pornográfia  te-
remt meg? Franciaország példája mutatja, 
hová jut egy nemzet, mely maga felett  úrrá 
engedi lenni ezt a veszedelmes irányzatot. Ha 
keresztény és magyar akar maradni tiemzetünkt 
körömszakadtáig kell küzdenünk a betolakodot, 
idegen szellem és világfelfogás  ellen, a mely 
ha általánossá válik, több kárt tesz nemze-
tünkben, mint hajdan a tatár és a török. 

Az a uem nagy csoport, mely a felvilágo-
sodottság cégére alatt dörög a militarizmus 
ellen, de szi'ja az osztály harcot. Nem a nem-
zet erdeke, az egyén érdekeinek a kielégítése 
a fő.  A nyugtalanság és elegii letlens^g beteges 
tünete uralkodik közöttünk. Leküzdhetjük en-
nek a veszedelmes következményeit, ha egy-
bekapcsoljuk a szociális munkát a hitélet erós-
bitésevel és ehhez erősítésképpen a magyar 
ismét hozzáfordul  a* ő r̂ gi hazafias  erényeiüez. 

Iparkamarai közgyűlés. 
Marosvásárhely,  Î913.  április  4. 

A Marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara 1913 április 4-éu saját székháza disz-
terineben teljes ülést tartott. 

A tanácskozást Bürger Albert gyáros, ke-
reskedelmi anácsos, alelnök vezette. Bejelen-
tette, hogy Sors Vilmos keresk. miniszteri 
áll. titkárt kinevezése alkalmából a kamara 
nevében táviratilag üdvözölte, mire az áll. 
titkár köszöuö sürgönyében azon reményeknek 
adott kifejezést,  hogy Marosvásárhely és a 
székelység érdekeit ö is szolgálhatja. Kegye-
lettel emlékezett meg azutáu Borszéky Soina 
lev. tagról a Székelység nagy halottjáról, a 
kamara megteremtőjéről, aki egész életét a 
székely érdekek szolgálatának szentelte. — 
Bejelentette, hogy elhunyta alkalmával a ka-
mara részvét távirattal kondoleált. A teljes 
üles felállással  fejezte  ki kegyeletét az alel-
nök előterjesztésére a megboldogult érdemeit 
jkvbe iktatja. Végül bemutatta az alelnök 
néhai Tauszik B. Hugó nejének köszönő leve-
lét, a halaleset alkalmából nyilvánítót rész-
vétért. — A kamara e levelet a Tauszik B. 
Hugóról feunmaradt  emlékek közé helyezi. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Király gyilkosságok. 

A királyok — ugy látszik — még sem irigy 
lésre méltó emberek. A görög király sorsa 
— mint annyi másé — megint ezt bizonyítja. 
De az egész történelmen csakugyan vörös fo-
nálként vonu' végig a fejedelemgyilkolás  Nincs 
olyan kor es alig vau olyan ország, amelynek 
történetében, sói már legendáiban ne talalnánk 
nyomát a királygyilkossagnak. A magyar tör-
ténelem sem mentes ettől. Csak Kis Karoly 
és Kun László megöletését kell említenünk, 
a sikertelen merényletekre pedig az első és 
utolsó királyunk, Szent István és 1 Ferencz 
József  élete ad példát. 

Ha összevetnek mindazokat, a királygyil-
kosságokat, amelyeket például családi iutrikák 
idézték elö, mint az orosz királygyilkosságok 
legtöbbjét, vaskos kötetek telnének meg ezek 
leírásával. Igen szép számmal akadnak ol̂ an 
fejedelemgyilkosságok  is, amelyeknél — mint 
a görög király meggyilkolásánál — politikai 
célok vezették n merénylők kezét. 

Ha visszatekintünk a messzi Kelet törté-
netébe, már ott is megtaláljuk a király és fe-
jedelemgyilkosságok politikai motívumait. A 
biblia emlekszik meg az elsó politikai gyilkos-
ságról, nmelynek áldozata Sisera. a hatalmas 
kanaáni király volt, akit egy zsidó asszony 
vert agyon egy kalapácscsal. Ugyancsak asz 
szony gyilkolta meg a zsarnok Abiraelechet. 
aki sanyargatta a zsidóságot. 

A „Királyok könyve" tele van politikai ki 
rályilkosságok leírásával, a dinasztiákat egy 
másután Irtják ki s a merénylők között igen 
sok az asszony. Általában nincs az ó-k jrnak 
olyan királyi családja, amelynek trónját vér 
ne áztatta volna. 

Róma császárai közül alig volt kettő, aki 
természetes halállal halt meg, a többit mind 
azok ölték meg, akik helyére vágyakoztak. 
Volt idó Rómában, NVro idején, amikor egy-
egy császári szolga lelkét ti/, tizenkét emberé 
let pusztulása terhelte. 

Ugyancsak ezek a szolgák es felszabadult  rab 
szolgák uraikodt ik ekkor Rómában ük adtak ta-
nácsot hs uimutatást a csaazaroknak minden 
tettükben és k int-zték az állam ügyeit. Ilyen 
szolga vult például Graptus, akiről egy latin tör-
ténetíró azt mondja, hogy minden titkát is-
mert* a császári csaladnak es Uránok Nérónak, 
minden kegyetlen tettét, ö tanácsolta. libben 
az időben igen előkelő eszközzel, méreggel 
dolgoztak Rómában és aki a császári ház la 
komáin resztvett, sohasem tudta, hogy r»z elébe 
tett étel vagy ital uem az utolsó e, amit éle-
tében elfogyaszt. 

Hasonló példákat mutat a germánok törté-
nete is. Elsó u.igy vezérük Adminius, katonái 
dühének esett áldozatul s ót. követték hosszú 
sorban, Alberich, Teodorik, Alboin, akiket mind 
szolgáik öltek meg. Az ó-kor két nagy népe, 
a latin és a german belepusztult a belső bar 
cokba és a királygyilkosságok, fejedelemgyil-
kolások másutt folytatódtak.  A középkor tör-
ténetének legvéresebb eredményei a török bi-
rodalomban folytak  le. A török szultángyilkos-
ságok már nagyban hasonlítanak a modern 
politikai merényletekhez, itt már rendesen nem 
az uralkodó család tagjai ölik, vagy öletik 
me egymást. 

Klső áldozata a politikai merényleteknek 
Oraár szultán volt. aki kiterjesztette a muzul-
mánok hatalmát Európára. Istentisztelet előtt, 
a mecsetbe való belépésékor szúrtak le. Utóda.' 
Othman is politikai gyilkosságnak esett aldo-
zatul. Ezután Moawija családja következett. I 

Hosszú évtizedeken keresztül egymásután hul-
lottak el a politikai harcban a török szultánok, 
akik közül a magyar történelemben is szere-
peltek : II. Ozmán, I. Obrahim, I. és III. Szo-
limán. 

A keleti véres események méltó párja volt 
nyugaton az a vérengzés, amelynek a pápai ál-
lam volt a színhelye. Ezeket az eseményeket is 
ide kell soroluunk. mert a pápai állam ebbeu 
az időben egyenlő volt a világi államokkal. 
Minden pápának megvolt a maga ellenpápája, 
aki egyáltalában nem válogatta meg a ke-
resztényi szeretethez illő eszközöket, hogy a 
pápai trónt elnyerhesse. A római császárság 
által vérrel megfertőzött  Rómában a pápai 
uralom alatt, különösen a Borgiák idejében 
még sűrűbben ömlött a vér. A pápai állam 
összeomlásához legalább annyira hozzájárult 
a sok intrika és vérontás, mint Garibaldi sza-
badságharca. 

A 19. század, illetve az 1789. évi nagy 
francia  forradalom  a politikai gyilkosságok 
történetébe is uj motívumokat hozott. A családi 
intrikák és a hatalomért folyó  harc helyébe 
az elvi küzdelem lépett. Az elvek, a reformok 
után égő. lobogó vágyak kerültek a politikai 
élet középpontjába és a po'itikai merénylők 
kezét ettől kezdve már az elvek és politikai 
irányok vezették. 

A XIX. század már a rohamos fejlődés  szá-
zada volt. Az elsó évtizedekben valami friss 
szellő suhant végig Európán, a nép fölébredt 
és reformokat  követelt. A reformok  pedig tud 
valevően lassan alakulnak ki s akik a refor-
mokat követelik, mindig a hatalom birtokosait 
és tanácsadóit okolják, hogy reformkivánságaik 
nem teljesülnek. 

Ekkor fejlődött  ki az anarchizmus, ekkor 
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Elnöki közlések után, a napirend során tu-
domásul vétetett, hogy a keresk. minister a 
kamara 1913. évi költse? előirányzatát jóvá-
hagyta s fedezetére  az 5ü/0-os kulcsot enge-
délyezte. 

Tudomásul vette, hogy a 100 koronás 
munkás jutalmakat a keresk. miuister Soós 
Gerzson tanár, dánosi Antal asztalos, Karoly 
János és László Ferene csizmadia segédeknek 
adományozta. Egyben a kiosztás iránt intéz-
kedett. A kamara kerület számúra engedé-
lyezett 000 koronás külföldi  ipari tanulmány -
uti ösztöndíjra a pályázatot kihirdette. Egyben 
elhatározta, hogy a fiumei  export akadémiára 
5 ösztöndíj engedélyezésért folyamodik. 

A dr. Bernády György főispán,  ipiri mi-
niszteri biztos kiuevezeséról szóló keresk. 
ministeri leirat és Bernady György főispán, 
ministeri biztosnak ugyan e tárgyban kelt át-
irata kapcsau a teljes ülés hálás köszönettel 
veszi tudomásul a minister ur intézkedését, a 
ministeri biztost melegen üdvözli és legoda-
adóbb támogatásról biztosítja. 

A Maros folyó  szabályozása ügyében első* 
sorban érdekelt kamaráknak a m niszterekhez 
és képviselőházhoz intézett feliratokra  adott 
miniszteri válaszok kapcsán, melyek szerint 
ez ügyre 1914-tól költségvetésben is nagyobb 
gond fordittatik  elnök javaslatára elhatarozta 
a teljes Ul«*s, hogy a szabályozásnak Maros-
vásárhelyig leendő tervbe vételét és keresztül 
vitelét szorgalmazza, lévén ez az erdélyi ré-
szeknek elodázhatlan érdeke. 

Folytatólag elfogadta  és jóváhagyás v igeit 
felterjeszteni  rendelte a kamara 1912. evi 
zárszámadását. 

Elnök jelentést tett a kamara által kez-
dett és a tarsadaiom bevonásával rendezett 
vitaestélyekröl, melyeknek célja a kamara ke-
rület közgazdasági érdekeinek olyiranyu fel-
sorolása és megvitatása, hogy aunak alapján 
gyakorlati irányú reform  munkálat legyen 
kezdhető. A tanácskozások iraut a Székely-
földi  ipari ministeri biztos, főispánok,  alispá-
nok iparfejlesztő  bizottságokon kivül a társa-
dalom minden rétegéből érdeklődés s a ki-
alakult reformterveknek  immár a hazai kama-
rák íigyelmebe és partolásba ajánlása is szük-
ségessé vált abból a célból, hogy nem látuak-e 
szükségesnek az ügyben országos kamarai 
értekezlet tartását? 

Beérkezett panasz folytán  lépéseket tesz a 
kamarai, hogy a vasúti fuvarlevelek  hivatalból 
felülvizsgáltassanak  és a díjtöbbletek kérés 
nélkül vissza fizettessenek  az érdekelteknek. 
Erre a hazai kamarák támogatását is kikéri. 
Határozatba meut, hogy a lolyó évben egy 
ipari segéd és tanonc munka kiallitás rendez-
tessék a kamara színhelyén. Kimondotta a 
kereskedelmi törvény es csődtörvény revízió-
jának türgössége. A hazában működő külföldi 

biztosító intézetek megrendszabályozása és a 
biztosító törvény sürgős megalkotása iránt is 
lépéseket tesz a kamara. A mozgófénykép 
színházaknak az ipartörvény hatálya alá vo-
nását és » karácsony előtti vasárnapra a 
munkaszünetnek vidéki városokra is kiterjesz-
tését sürgeti. A keresk. és iparkamarák vár-
megyénként való szervezését céltalannak és 
kivihetetlennek tartja. 

Ellenben a vaslábi márvány-bánya vállalat-
nak csikvármegye magánjavaiból leendő támo-
gatása érdekébec pártoló lépéseket tesz. — 
A Székely Társaságok Szövetségének a héj-
jastalva—székelyudvarhely-csikszercdai vasút 
vonal kiépítése iránt indított mozgalomhoz, 
azon határozott kijelentéssel járult hozzá a 
teljes ülés, hogy Marosvásárhely és Székely -
udvarhely között közvetlen kapcsolat létesítése 
is sürgettessék. 

Föliratban kéri a kereskedelemügyi mi-
ui .ztert, hogy a vásárokat járó iparos-ok ré-
szére vasúti kedvezmény ad; ssék. 

Több kisebb ügy elintézése uráu a gyűlés 
véget ért. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 
A ditrói egyházíanács kérése. 

Méltóságos  Főesperes  Ur! 
Ha fegyelemmel  kisérto Méltóságod a ditrói 

közállapotokat, szomorúan kellett meggyőződ-
nie arro', hogy már több éve a község kebe-
lében állandó testvér harc folyik. 

Hogy mi e szerencsétlen helyzetnek indító 
oka, azt e bolyén nem tartjuk alkalmasnak 
boncolni Elég az, hogy a közönség az egye-
sek által hirdetet hamis tnnok hatása alatt all, 
elvesztette hitét, bizalmát, nem bízik baratja-
ban, rokonában Közügyeink e miatt panganak. 
A jobb gondolkozásuak elvesztették energiáju-
kat. Niucs egy ember, ki ez áldatlan állapo-
toknak utjat akarná vágni. Mindenki néma 
szemieiője az eseményeknek, sőt ha egyesek 
tehetnének is valamit, fölül  kerekedik bennük 
a páripolitika s a helyett, hogy a szeretet 
melegevei igyekeznék az eileutéteket kiegyen 
littui, a gyűlölet magvát hinti el, hogy demoni 
arcai gyönyörködtessék oldozatának vergődé-
sében. 

Tudva vau Méltóságod előtt, hogy Ditró 
község képviselő testülete mozgalmat indilott 
egy újonnan létesítendő Járásbíróság székhe-
lyének eluyerhetése végett. Ezt a mozgalmat 
Ditró polgársága s a szomszédos községek 
lakossága támogatja. 

Jol tudjuk annak közgazdasági és kulturá-
lis értékét, mely annak elnyerhetesével a köz-

*) E rovat alatt közlöttekért nera vállal fele-
lősséget a Szerk. 

ség lakosságát érné. Jól tudjuk azt a versenyt 
is melyet ezzel szembeu Maroshéviz folytat.  A 
nagy és befolyásos  egyéni érdekeltségek s a hi-
vatalos vé.eményadások dacára sem szabad re-
ményünket elveszteni, mert hiszen annak a 
felfogásnak  kell győzni, hol az igazság vau. 

Nem kell reményünknek csüggedni azért 
sem, mert ügyünknek szerencsénk volt meg-
nyerni varmegyéuk főispánjának  G y a l ó k a y 
Sándornak igaz és meleg rokonszenvét. E perc-
ben is a fővárosban  tartózkodik azért, hogy 
annak szolgálatóban érvényesíthesse magas 
befolyását.  E törekvésünkben egyedüli táma-
szunk és jó akarónk kiben őszintén megbíz-
hatunk. Feléje fordul  őszinte rokouszenvüuk, 
szivüuk, szeretetüuk. S valóban ki a jelen 
percben ezzel ellentétesen gondolkozik, vagy 
tesz, azaz egyén Ditró község lakóinak halá-
los ellensége, — vagy sütnivaló bolond. 

Sok utánjárással s főkép  kérésünk igazsá-
gos voltának meggyőző érveivel nyertük meg 
Gyalókay főispán  urnák ügyünk iránti igaz 
rokonszenvét. Most mindnyájunknak az az ér-
deke, hogy azt benne fokozzuk  és fokozva 
ébren tartsuk. 

Méltóságos Uram! Isten az embereket nem 
teremtette egy gondolkozásra. Szabadország-
ban szabad vélemény nyilvánítás erénynek 
tudandó be. De hogy valaki, kit az Isten ma-
gas képzettséggel megáldva, tettei által saját 
közs'-go polgárainak érdekei ós gondolkozásá-
val szemben hely telen és ellentétes nézeteket 
valljon s azt oly módon juttassa kifejezésre, 
hogy ez által a lakosság jól fel  fogott  érdeke 
s óhajának teljesülése veszélyeztetve van, — 
megtűrnünk nem szabad. Az ilyen ember köz-
ségének rosszakarója. Ki kell onnan közösíteni 
amig tovább folytatná  pusztitó munkáját. 

Méltóságos Uram! Olvassa el a Csikvár-
megye folyó  évi március 30-án „Hogyan hazu-
dik a mungó sajtó" Todor László káplanjának 
aláírásával megjelent közleményt. Megáll az 
ember esze, hogy egy pap, hogy tud ilyen 
gyalázatos módon s még pedig nyilvánosan 
hazudni. 

Annak az embernek kinek hivatása a sze-
retet istápolása, kiuek lényét minden tetteiben 
az Isteni üdvözítőnek tanítási szelleme kellene 
áthasson, a legmélyebb megbotránkozással vet-
tük ama kijelentéseit, melyeket különösen 
Gyalókay Sándor főispán  ur személyével kap-
csolatosan kifejezésre  juttatott. Miuden szava 
melyet kicsinylő cinikus célzattal tett s mely 
a község lakosságának vele szemben érezett 
és nyilvánított benső tisztelet és hálájának 
megrontására törekszik a leghatározottabban 
ós kellő tekintélylyel visszautasítjuk. Ezzel 
szemben pedig hálánknak, ragaszkodásunknak 
és teljes bizalmunknak adunk kifejezést. 

Távolról sem tételezhetjük fel,  hogy Méltó-
ságodnak a Todor László újság cikkéről tudo-
má a lett volna. 

támadt a nihilizmus és Európa minden ural-
kodójának megremegett a szive. Alig volt 
olyan év, amelyben valamelyik európai ural-
kodó ellen merényletet ne követtek volna el 
és hogy ezek a merényletek nagyobbrészt 
eredménytelenek maradtak, HZ valóban csak 
a véletlen müve. 

A század első felében  egymást érték a 
merényletek a véletlen kedvezéséből nagyobb-
részt eredménytelenül Franciaországban küiö 
nősen Lajos Fülöp volt az anarchisták cél-1 
pontja. Ő ellene követte el Fieschi egy disz-
fólvonulás  alkalmával azt a merényletet, amely-
nek negyven halottja és sebesültje volt, de a 
király sertetlen maradt. Németországban Nagy-
Frigyesre támadtak rá számtalanszor az anar-
chisták, de tervüket sohasem hajthattak végre, 
mert az összeesküvéseket mindig fölfedeztek. 

Az első .eredményes" merényletnek III. Ká-
roly pármai fejedelem  esett áldozatul 1854 b<-n. 
Az olasz egység jelszava ekkor kezdett föltü 
nedezni és e jelszó megátalkodott ellenségének 
tartották III. Károlyt. Egy fanatikus  olasz nő, 
Carra Antónia, követte el a gyilkosságot s 
Károly király lett a későbbi nagy háború ko 
rai áldozata. 

A legközelebbi sikeres merénylet egy pol 
gári államfőnek,  Lincol Ábrahámnak életet ol-
totta ki 1805-ben. Lincoln eyilkosa egy Wilkes 
Booth nevü színész volt. Az észak es del há-
borúja és annak eredménye adta Booth kezébe 
a fegyvert  Az Egyesült államok deli tartomá-
nyaiban ugyanis még fennállott  a rabszolgaság 
intézménye, az északi államok pedig a nemet 
rabszolgákat fel  akartak szabadítani. A háború 

az északi államok győzőimével végződött s a 
déli államok legyőzetését akarta Booth egy 
revolvergolyóval megbosszulni. 

Az Egyesült Államok elnökei közül még 
kettő esett politikai merénylet áldozatául. 
1881-ben Garfield  elnököt, 1901-ben pedig Mac 
Kinleyt gyilkolták meg. Mac Kiuleyt Czolfosz 
Leó anarchista ölte m̂ g egy fogadás  alkal-
mával, pusztáu a mindent elpusztító anarchista 
elvek nagyobb dicsőségére. Garfield  megöleté-
sének indokai sokkal érdekesebbek. Garfleldet 
egy Guiteau Károly nevü fiatalember  ölte meg. 
Guiteau kalandos életű és excentrikus gondol-
kodású ember volt. Miuden életpályával meg 
próbálkozott, volt vándor postol, recitátor, ügy-
ved, iró. A „Jézus es társa" cég alkalmazott-
jának mondta magát és korteskedett Garfield-
nek az elnök választáson. Ezért a munkájáért 
jutalmul a bécsi konzuli állást kérte. Termé-
szetesen visszautasították s akkor született 
meg benue a meréuyiet terve. Nagyzási hó-
bortjára és önhittségére jellemző, hogy a gyil-
kosság után elmeneküiv" egyenesen az egyik 
lap szerkesztőségébe fu:ott,  ahol egy nyilat-
kozatot adott át, amelyben tettét Indokolja. 

Ugyanabban az évben, mikor Gartieldet 
agyonlőtték, elpusztult abszolút uralkodó 
is, II Sándor cár. Sándor cár egyike volt a 
liberálisabb érzelmű Komanovoknak, de ó sem 
kerülhette ki a Rotnanowok végzetét. Március 
lő-én nagy katonai díszszemlét tervezett a cár. 
Az vlózö napon ugyan a pétervári rendőrség 
felfedezett  egy dinamit-aknát es figyelmeztette 
az uralkodót, hogy veszély fenyegeti,  de II. 
Sándor mégis kikocsizott. Mikor a szemléről 

visszatért és kocsija a Kaíaliucsatorua partján 
haladt, a kocsi előtt bomba robbant föl,  amely 
néhány kozákot megsebesített és a kocsi hátsó 
részét összetörte. A cár sértetlen maradt és 
kiszállt a kocsiból. A tettest elfogták  s a cár 
megnyugodva szólt a körülötte állókhoz: 

— Nekem nem történt bajom I 
Mire a tettes cinikusan szólt közbe: 
— Kissé korai még az öröm. 
Alig hogy ezt kimondta egy fiatalember 

lépet a cár mellé és valamit ledobott a cár 
lábai elé. Borzalmas dörrenés következett erre 
ós mire a füst  szétoszlott, a cár holtan hevert 
az utca közepén. 

Sándor cár után ismét egy köztársasági 
elnök került sorra. 1894-ben ölte meg C'aserió 
auarchista Sady Carnot francia  elnököt. Lyon-
ban egy kiállítás alkalmával tört rá a tömeg-
ből az anarchista es egy szurassal megölte. 
A következő meréuyiet részleteit — azt hisz-
szük — seukiuek sem kell emlékébe idéznünk. 
1898-ban szúrta le Geuf  kikötőjében Lucheni 
boldog emlékezetű Erzsébet királynőnket. A 
XX. század első évtizede is gazdag politikai 
merényletekben. 1900 ban lőtte agyon Uinberto 
olasz királyt Bresei, 1903. junius 10-én Belg-
rádban kiirtják az Obrenovics-dinasztiát, 1908. 
február  2-án pedig a forradalmárok  agyonlövik 
Don C'arlos portugál királyt és fiát,  a trónörö-
köst. Ezt a véres tort fejezi  be egyelőre most 
György görög király. 
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Egyháiunk n a község lakói iránt érzett 
nemes gondolkozása, fáradhatatlan  munkássá»» 
s dicséretre nem szoruló nemes tettei eleií 
garanciát nyújtanak arra, hogy Todor László 
gondolrfozaaaval  uem azonosítja magat. Tudjuk, 
hogy elitéli és rosszalja cselekedetet. — Túb-
bet talán nem is tebet. — Azollban rai itt 
meg nem allhatunk. Ditró község lakosságá-
nak erünkéi mást követelnek. Feltűnési vágy-
ból szereplő politikai szollamokat nem tliriink. 
Ki a község lakósságanak érdekei ellen tesz. 
b azt fojlodesebeu  gátolni akarja, az nem kö-
zénk való. Az a pap ki párt szolgálatában áll 
kötelessegét hivatás szerint nem toljesiti. Ali-
nak minden tette a hitelet rovásara megy. 

Jól tudja Méltóságod, hogy Ditró egyházköz 
Bége mennyi áldozatot hozott. Jól tudja, hogy 
egyháztanácsának minden tagja ma is a leg-
nagyobh áldozatra kész, hogy Méltóságodnak 
egyházunk erdekeben kifejezésre  juttatott min-
den óhajának eleget tehessen. De inig egyfe-
lől ennek a legnagyobb készséggel adtunk ki-
fejezést.  másfelől  a leghatározottabban kije-
lentjük, hogy mig Todor László községünkben 
mint segédlelkesz működik, addig az időig 
semminemű oly ujabbi kiadások rendezése es 
megszavazásához hozzá nem járulunk, melyek 
a rendes költségvetés keretében felvett  kiállá-
sokon kívül esnek. 

Ember gyűlölők nem vagyunk, nem akar-
juk senkinek megaláztatását. Távozzék el kö-
rünkből egész észrevétlenül. Talán évei szá-
mának szaporoátaval fiatal  heve csendesedni 
fog  s akkor befogja  látni, hogy mily helytelen 
és botorul cselekedett Eredménytelenség ese-
téu kérjük jelen kérésünket 48 órán belül tár-
gyalaa végett az Egyháztanacs gj ülese elé 
terjeszteni. 

Kérésünk ismétlése mellett maradunk a 
Méltóságos fóesperes  urnák alázatos tiszteltel 

Ditró, 1913. március 31-én. 
A ditrói alulírott egybáztanács tagok : 

Zathureczky  Bálint  s. Á , Csiby  Alajos  s. k., 
Császár  István  s. k., Kovács  Alajos  s. k.. 
Kovács  István  s. k„ Gál  Zsiga  s k.. Csiby 
Imre  s. k., Gaál  Miklós  s. k., Lakács Ist-
ván a k., Mezey  ililtály  s. k , Nagy  Sán-
dor  s. k . Csiky  Bálints.  k . Puskás Tamás 

s ic., Biró Sándor  s. k. 

H Í R E K . 
— Házasság. Steiuer István aradi 

földbirtokos  folyó  hó 9 én a budapesti 
V. kerületi róm. kath. templomba oltár 
hoz vezette técsói Móricz Vilmát, Gya 
lókay Sándor Csikvármegye főispánjának 
ós feleségének  técsői Móricz Vilmának 
nevelt leányát. Az egyházi esketésr 
Hock János végezte. Násznagyok Dr. 
Sátidor László államrendőrségi tanácsos 
és Steiner Férenc aradi nagybirtokos 
voltak. Esküvő után a .Hungária" kü-
löu termében harminc teritékes ebéd 
volt, a melyen a rokonok és közelebbi 
ismerősök voltak hivatalosok. A fiatal 
pár még a délutáni gyorsvonattal Pá-
ria-felé  utaizott. 

— Kinevezés. Az erdélyi püspök Boros 
József  püspöki szertartót püspöki titkárnak 
nevezte ki 

— A csíkszeredai vasuti állomás végre 
villany világítást kap. Agilis polgármesterünk 
három évi lótás-futás,  alkudozas után végre 
kivivta, hogy az államvasutak igazgatósága a 
város ajánlatát elfogadva  a csíkszeredai vasuti 
állomás villanyvilágítását elhatározta. A jó-
váhagyott szerzödes értelmében az állomás 
összes helyiségeibe be lesz vezetve a villany, 
a pályaudvaron pedig 8 darab ezer gyertva-
fényű  Wolfram  lámpa fogja  szórni a nappali 
világosságot. Az összes munkálat három hónap 
alatt fogna  a szerződés szerint elkeszülni. 

— Egyházmegyei hirek Az erdélyi 
püspök Lakatos János vágási lelkészt saját 
kérésére Hoss/uaszóra, Mihály Domokos atyai 
lelkészt hasonló minőségben Vágásra. Fülöp 
János aranyosbányai (Offenbánya)  plébánost 
Atyhára es Sztgethy Gyula id. nyug. lelkészt 
Aranyosbányára helyezte. 

— Sok az adóhatralék Arot-sz gazda-
sági és pénzügyi viszonyok miatt roppant sok 
az adóhatralék az egész országban. Pénzügyi 
körökben a hátralékot többre teszik 100 millió 
koronánál. 

— Központi választmány folyó  hó 14-én 
tartotta meg ülését Szász Lajos elnöklete alatt, 
/íz ülés tárgyát az 1914. évre érvényes név-
jegyzékek összeírására hivatott küldöttségek 
megválasztása képezte. Kiküldettek : 1. Csik-
szentmártoni választó kerület részére : a) A 
kaszoni öt községbe andrás Lajos eluoklete 
alatt, Szaniszló Kálmán és Bajkó Ferencz. b) 
A V kerület „Nyergestetón" inneui községei 
részére Barialis Ágoston eluöklósével. Puskás 
Lajos és Lórincz János. 2. A csíkszeredai 
valasztó kerület részérő: a) Madéfalva  és 
Csikszentmiklóstól lefelé  Csíkszeredát is ide 
értve: dr. S á n d o r Gyula elnöklete mellett 
Tompos Károly ós Pálffy  András, b) Zsögöd, 
Szentkirály, Szentimre. Szentsimon és Csató-
szeg községekbe : dr Daradics Félix mint el-
nök, Reck Ferencz és Cseh Károly, c) Mind 
szent és Szentlélek községekbe: Paál Gábor 
kir. tanácsos elnöklésével. Kovács Béla és 
Czikó 8ándor. 3. A karczfalvi  választó kerület 
részére : a) A gyergyói községekbe : Wellmann 
Géza eluöklésevel, Balogh István és Baricz 
Dénes, b) A ködön felüli  6 községbe : Dr. 
Ujfalusi  Jenó elnöklésével Balázs János és 
Antal Dénes, c) Rákos, Göröcsfalva,  Vaesácai, 
Szentraihály, Szépviz községekbe dr. Márton 
László főszolgabíró  elnöklésével, Mánya Antal 
es Pál Déues. d) A 3 gjimesi községbe: Dáj-
bukát Jakab elnöklésével Rusz Sánta János 
és Balázs Dénes gyiraesközéploki jegyzőt. 4. 
a gyergyószentmiklósi választó kerület részére : 
a) A tölgyesi járás községeibe : Veres Lajos 
elnöklésével, Csató József  és Csató Sándur 
b) A választó kerület többi községeibe ide-
ertve Gyergyószentmiklós r. t. várost is Zaka-
riás Lukács elnöklésével, Árpa Lajos és Zathu-
reczky Bilint. 

— Az Alcsiki bank adománya. A csik-
szentmártoni Alcsiki Bank Részvénytársaság a 
vármegyei árva- é< szeretetház részére 100 
korouat adományozott. Az árva- és szeretetház 
igazgató választmánya legutóbbi ülésében a 
nemeslelkü adományaért hálás köszönetét nyil-
vánította. 

— A községi kőr) orvos látogatási 
dijai. Felmerült esetből kifolyólag  elvi hatá-
roza.ban mondotta ki a belügyminiszter, hogy 
a községi (kör ) orvos látogatási dijai a köz 
ség által általánnyal meg nem válthatók. 

— Drágább a gyertya Drágább lett a 
gyertya. Az összes osztrák magyar gyertyagyá-
rak kimondották az áremelést. 

— A gyergyói uj gör. kath. esperes. 
A magyar gör. kath. püspökség felállításával 
Gyergyó magyarajku gör. kat. egyházközségei 
az uj püspökséghez lettek csatolva. — Ezek 
között van a eyergyószentmiklósi gör. kath 
egyházközség is, mely a gyergyói gör. kath. 
egyházkerület esperesi székhelye volt. A régi 
alapon maradt, illetve román ajkú gör. kath. 
egyházközségek esperesi állásának betöltése 
a napokban történt meg. Esperessé kinevez-
tetett Urzika Vazul gyergyóvárhegyi gör. kath. 
lelkész. Az uj esperesben a gyergyói gör. kath. 
egyházak nagyképzettségü vezetőt nyertek, 
kinek kineveztetését általános megelégedéssel 
fogadták. 

— Vak gyermekek felvétele.  A vakok 
kolozsvári áll. s. orsz intézetében a jövő 
1913—14-iki tanévben 15—16 hely ürtsedik 
meg. Felvétetnek vallásra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül oly 8—14 éves fiúgyer-
mekek, kik a vakságon kivül más testi vagy 
szellemi fogyatkozásban  nem szenvednek, in-
gyenes, vagy alapítványi helyeket oly szülők 
gyermekei nyerhetnek el, kik szegénységüket 
szegénységi bizonyítvánnyal bizonyítani tud 
ják. A kérvények május hó végéig „A vakok 
kolozsvári áll. s. orsz. intézete* igazgatóságá 
hoz (Zápolya-u. 17 sz.) nyújtandók be. Ké-
résre a szükséges nvomtatványürlapokat díj-
talanul kiildi. s bővebb felvilágosítással  bár-
kinek készséggel szolgál az intézet igazgatósága 

-- Az idei hadgyakorlatok Hir szerint 
azon hadtestekn»'k, amelyek az idei téli gya-
korlatban felemelt  állományokkal vettek részt, 
a jövő nyári időszakban nem lesznek nagyobb 
arányú hadgyakorlataik. Ellenben azon had 
testek, amelyeknél nem voltak nagyobh állo-
mányok, a hadtest keretében, tehát hadosztály, 
hadosztály ellen, lesznek gyakorlataik. 

— Alapszabaly megerösites A föld 
mivelésüiryi miniszter a ditrói vadásztarsasag 
alapszabályait jóváhagyta. 

— Uj ügyved. Báró Apor József  dr. 
ügyvédi irodaját Marosvásárhelyen megnyitotta. 

— Marosvásárhelyről Kolozsvárra 
költözik át ez év őszén a föJdmivelésügyi  ki-
rendeltség, mely legújabban már nemcsak a 
székely vármegyékre, de az egész Erdelyre 
kiterjedő birtokpolitikái földmivelésügyi  akció 
jelentős szerve. A kolozsvári, egész Erdélyre 
kiható és intézkedő központ vezetője dr. Koós 
Mihály miniszteri osztálytanácsos lesz, aki a 
kirendeltség akcióját eddig Marosvásárhelyről 
vezette, mig a marosvásárhelyi, ezután már 
szűkebb körű kirendeltségi hivatal élére dr. 
Drexler Béla miniszteri titkár kerül. 

— Zsögöd fürdőn  április 13 án vasár-
naptól mindennap lehet melegfürdőt  kapni, 1 
jeggyel csak 1 személy fürödhet. 

— Pályázati hirdetés munkásjuta-
lomra. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara a kereskedelmi m. kir. minister 
urnák 1912. évi december 7-én 82000 szám 
alatt kiadott rendelete értelmében négy (4) 
egyenként 100 (Egyszáz) koronás munkás ju-
talomra pályázatot hirdet. Pályázhatuak munka-
adójuk ajánlása mellett (mely esetben a pá-
lyázatok a magyar kir. pénügyminiszterium 
17455—1905. sz. a. kiadott rendelete és az 
illeteki dijjegyzek 14 tétel g., pontja értelmé-
ben bélyegmentesek), a kamara kerületében 
illetékes magyar honos ipari munkások (kapus, 
kocsis, gyári szolga ós ehez hasopló szolgá-
latot teljesítő alkalmazottak kivételével), kik 
legalább 15 évig (tauoucévek beszámíthatók, 
évadhoz kötött ipari munkáuál egy évad teljes 
évnek vehető) megszakítás nélkül ipari mun-
kával foglalkoztak  s évi keresetük összege a 
2000 (Kettőezer) koronát meg nem haladja s 
akik ezen idő alatt okmányokkal igazolhatólag 
kiváló szorgalmat és hűséget tanúsítottak. — 
A pályázatok munkakönyvvel és egyéb szol-
gálati viszonyt igazoló hiteles bizonyítványok-
kal felszerelve  1913 évi május 31-éig e ka-
marához adandók be. Később érkezettek nem 
vétetnek figyelembe. 

— Földes Zoltán könyve. — Felhívom 
azon t. érdeklődőket, akik „A magyarságért I" 
cimü muukámat megszerezni óhajtják, hogy a 
sajtó ala kerülő könyv előfizetési  árát (2 ko-
rona) beküldeni szíveskedjenek 1 Hazafias  üd-
vözlettel : Földes Zoltán, gyergyóremetei áll. 
tanitó. 

— A keresztes veronál. Az utóbbi idő-
ben a veronál nevü gyógyszerrel, arait orvosi 
rendelet nélkül is lehetett kapni a gyógyszer-
tárakban ós egyes drogériákban, súlyos, sót 
halálos kimenetelű mérgezések történtek. Erre 
való tekintettel a belügyminiszter leiratában 
közölte a vármegyével hogy a részint vigyá-
zatlanságból. résziut öngyilkossági szándékból 
elkövetett mérgezések elkerülése végett intéz-
kedett, hogy a veronál és a veronál összeté-
teleivel készített gyógyszerek kereszttel látan-
dók el és a jövőben csakis orvosi rendeletre 
adhatók ki. 

— Gr. Khueu Hérderváry támadóit 
eliteltek. A budapesti kir. törvényszék hétfőn 
hirdette ki óriási érdeklődés mellett a tinta-
tartó dobálok pőrében az Ítéletet. A törvény-
szék ítéletének meghallgatására hatalmas számú 
közönség gyűlt össze. Baloghy György elnök 
déli egy órakor hirdette ki a törvényszék íté-
letét, mely a következő volt. Dr. Zakariás 
János volt képviselőt, brassói ügyvédet egy 
havi fogházra  és 500 korona, nem fizetés  ese-
tén 25 napi fogházra  átváltoztatható pénzbün-
tetésre. Hoffmann  Ottót és Beck Lajos, 15—15 
napi foghazra  átváltoztatható pénzbüntetésre 
ítélte. Márkos Gyulát, Mérey Lajost és ifju 
Madi-rász Józsefet  felmentette. 

— Az elévült illetek. A közigazgatási 
bíróság most közzétett elvi jelentőségű hatá-
rozatában kimondotta, hogy az elsősorban fize-
tésre kötelezett fellel  szemben elévült kincstári 
illeték a másodsorban fizetésre  kötelezett féltől 
sem követelhető. 

— Az amerikai szüaek klubjának fel-
oszlása. Az egyik nagy amerikai városban 
alakult meg nemrégiben az a klub, melynek 
tagjai fogadalmat  tettek, hogy lemondanak a 
hazassógról es ellenségei leszuek a férfiaknak. 
A klub erősen gyarapodott és tagjai meg is 
tartották a fogadalmukat.  A napokban azonban 
az egyesület elnöknőjét egy automobil szeren-
csétlenségénél egy ifju  megmentette Az el-
nöknő azzal hálálta meg a menekülését, hogy 
férjhez  ment az illetőhöz. A klubsztizek között 
rettenetes izgatottságot okoztak a történték 
es eleinte csakis a boszura gondoltak. Később 
azutan megváltozott a tervük, elhatározták, 
hogy felbontják  a klubbot és ,a gyász jeléül" 
féijhez  mennek. 
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— Mozi a Vigadóban A csíkszeredai 
állandó Mozgósziuházbao folyó  hó lG-án színre 
kerül: 1 Csoda g>*|», humoros. 2. Két férfi, 
gyönyörű színjáték felvonásban.  Főszereplők: 
Else Królich, Ferdinánd Bourn, Róbert üenesen 
közismert híres dau művészek. 3 Szölló ter-
melés, látványos természet utáni felvétel.  4. 
Gyáva legény, dráma. 5. Egy kis selyemfüzo, 
humoros. Vasárnap színre kerül általános köz-
kivanságra: .Zigomár" detektív dráina, amire 
a közönség figyelmét  előre is felhívjuk  I 

— A közig tanfolyam  uj vizsgáló bi-
zottsága. Most érkezett meg az igazságügy-
miniszter leirata, a marosvásárhelyi megyei 
közigazgatasi tanfolyam  vizsgáló bizottságának 
kinevezéséről, A bizottság elnöke Hernád y 
G y ö r g y főispán,  udvari tanácsos, helyettes 
elnöke Sztupjir Samu igazgató. ^ vizsgáló 
bizottság tagjaiul kineveztettek : iíodó Sándor 
főügyész,  l'osoni Gábor t. tanácselnök, Jakab 
Rudolf  kúriai biró. Illyés Lőrincz, Bocíikor 
Antal táblabírók, Hofbauor  Aurel polgármes-
ter, Csongvay Lajos, Kereucz M. Zsigmond. 
Bedó Sándor ügyvédek, Deák Lajos kir. tan-
felügyelő,  Molnár Gábor ny. főszolgabíró,  Nagy 
Imre városi tanácsos, Dósa László műszaki 
tanácsos, Kovácsy Albert közjegyző, Patrubány 
István stb. főszolgabíró,  Bakó András, Szilagyi 
Kálmán körjegyzők és az előadói kar összes 
tagjai. 

— Kereskedelmi ösztöndíj. Tanulmá-
nyainknak a kblfo'don  gyarapítása végett fia-
talabb kereskedők részére ez évben nyolc (8) 
egyenkint 2500 koronás ösziöndíj kerül ki-
osztásra. A folyamodványok  a kereskedelmi 
és iparkamara utján a kereskedelemügyi m. 
kir. minister úrhoz terjesztendók fel  április hó 
30-áig. Pályázhatnak magyar honos kereske-
dők, kik keleti kereskedelmi akadémiai tauul-
mányaik jó eredménnyel elvégzése utan leg-
alább három évig gyakorlati kereskedelmi te-
ren működtek. 

— A cseledtörvony modositása. Mező-
gazdaságunkat folyton  a cseiédhiany vesze-
delme fenyegeti.  Ez onnan ered, hogy a gaz-
dasági cseledek újévkor szegődnek el, a téli 
hónapokban ki is tartanak helyűken, de má-
jusban már ott hagyják a szolgala-ot, hogy 
kényelmesebb a jövedelmezőbb napszám vagy 
aratási munkát vállaljanak. A jogosulatlanul 
távozó cselédnek karhatalommal való vissza-
kisértetése nem vezet célra. E visszás állapo-
ton a cselédtörvéuy módosításával lehetne se-
gitcni. Pest vármegye közigazgatási bizottsága 
azt a módosítást ajánlja, hogy a jogosulatlanul 
távozó cselédtől bizonyos időre vonják meg a 
cselédkönyvet, vagy pedig üsnék el meghatá-
rozott időre a munkás igazolvány kiváltásának 
jogától. Evvel a büntetéssel véli a vármegye 
elejét venni a cselédhiánynak. 

Apróságok. 
Színpadi  túlzás.  A páciens ijedsége. 

Az uzsonnánál. 
Egy egészen kis városkában vándorszíné-

szek játszottak. Az előadás után egy helyi 
tekintély rosszalással adta lo a véleményét 
az igazgató eló t. 

— Tudja direktor ur, meg kell mondanom, 
hogy ami azt illeti, a főszereplő  egy kissé 
természetellenesen játszotta a mérgezési jele-
netet. Nyolcszor ivott a kehelybül, amig végre 
a földre  zuhant. 

Egy orvos konzultált a betegénél és végül 
ezt mondta neki: 

— Nézze kérem önnek ueurasyténiája van. 
Be fog  menni egy szanatóriumba es ott egy 
hónapig minden nap huszonhat fokos  fürdőt 
fog  használni... 

— Harminc fürdő  I — riadozott a beteg — 
borzasztó, hát olyan nagy beteg vagyok en ? 

Egy .bohém" kávéházban történt ez a je-
lenet. Egy fiatalember  uzsonnakávét kért és 
pompásan evett. A ropogós kiflik  egymásután 
tűntek el a csészében. 

A fizetésnél  azt mondta a vendég: 
— Volt egy kávém és egy kiflin). 

Negyvennyolc — szólt röviden a pincér. 
— Hogy ?... Miért 48 ? 
— Mert három kiflit  számítottam. 
A kitűnő távevö felháborodva  felelt: 
— Ez különös. Én egy kiflit  mondtam be. 

kettőt ettem ós maga harmat fizettet? 

Szám 287—1913. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1913. évi V. 374. számú végzése következté-
ben dr. Kovács Albert ügyvéd által képviselt 
I Friedtnann Albert 11. Kőszeghy László javára 
134 koi. és 41 kor. 10fillér  s jár. erejeig 1913. 
évi február  hó 21) án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 70» koronára be-
csült következő ingóságok, u. tn.: lovak es 
Írógép nyilvános árverésen eladatunk. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
biróság fenti  számú végzése folytán  134 
kor. és 41 kor. 10 fillér  tőkekövetelés és jár 
i-re'ieig, végrehajtást szenvedő lakásán Csíksze-
redában leendő megtartására 1913 április ho 
15--ik napjanak d u. 3 oraja batáridőül 
kitüzetik éa ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak 111« z, hogv az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. te. 107. és 
108 i értelmében készpénzfizetés  melleit, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyibeu az elárverezendő ingóságokat 
mások 's le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volua, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek-
javára is elrendeltet'k. 

Kelt Csíkszeredában, 1913. évi március 
hó 26. napján. Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajló. 

Szára 349—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Aluürt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
tc. 102. § értelmében ezenuel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1912. 
évi V. 384. számú végzése következtében dr. 
Borosnyay Oszkár brassói ügyvéd által kép 
viselt Kenyeres Károly brassói cég javára 
200 korona s jár. erejéig 1912. évi március 
hó 27 en foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1528 koronara becsült követ-
kező ingóságok u. ra.: bútorok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1912 évi V. 348. számú vég-
zése folytán  200 korona tókekövételés, en-
nek 1912. évi január hó lő. napjától járó 
6% kamatai, V,°/0 váltódij és eddig össze-
sen 43 korona 80 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, végrehajtást szen-
vedett lakásán Csíkszeredában leendő meg-
tartására 1913. évi á p r i l i s ho 21-ik 
napjanak délelőtti 8 órája határidőül kitü 
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin 
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokai 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki 
elésjitési jogot uyertek volna, ezen árverés a/. 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában. 1913. évi március hó 
24. napján. Molnár Sándor, 

kir. bir. végrehajtó. 

Szám 66,81-1913. végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX._t.-c. 102. értelmében ezennel közhírre 
[••szi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1913. évi V. 193. és 194. sz. végzése követ-
k"zteben dr. Kovács Albert ügyvéd által kép-
viselt I. Fixl György és II. Nagy Lajos javára 
146 K és 31 K 50 fillér  s járulékai erejéig 1913. 
évi január hó 28-án foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utjáu lefoglalt  és 620 koro-
uara becsült következő ingóságok u. tn.: házi-
butorok stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán,  146 
korona és 31 korona 50 fillér  tökekövetelés, 
és a bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig, végrehajtást szenvedő lakásán Csíkszere-
dában leendő megtartására 1913. április 15. 
napjanak d. u. 6 oraja határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni száudékozók ezennel oly 
megjegyzéssel h i v a t n a k meg, hogy az 
érintett iugóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltattak  és azokra 
kielegitési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek 
javéra is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi március hó 26. 
napján. Xeresztes Gyula, 

kir. bir. végrehajtó. 

ALKALMI BUTÜRVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

EÜTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t l i á lószotoa b e r e n -

d e z é s e l e t o i l e t t a l m á i 
4 0 0 E O K O N Á É E T . 

Hitelképes egyeneknek árfeleme-
lés nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
i r o d a berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, f ü g g ö n y ö k  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K E L E N G Y É K B E N . 

r Á g y b a v i z e l é s i „ X Z ' X . , ' 
A kor ét nemi i . auo , kózl te ellenében fel-
vílágotelst Ingytn njrujt: Pfaltcr  Oeorg 

l  Nürnberg  iB.jo.TOii,  J 

1 V í ' - T i » ) - , | ZtótirLd.erfü.tt  toe-cált I l i r e - , ü i z l c e d . -
>* < \ O L d . v e i t minden létező haziszert felülmúl. 

A V/ALÓPICENTIFOLÍA-KENŐCS 
( e z e l ő t t u g y ne v e n e t t c s o d a ke nő ob) 

M h Z E I R I E T I E 3É: S H A T A 3 A.: i f t g 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz 
feles  legessé. Használ s-.optatós nőknél, tejmeginditásnál s 
omló megkeményedés ellen. Orbátic s bárminemű elavult bán-
tuliiuiknál, sebes és feltört  lábuknál, «éneknél, dr-ţadt lábak-
nál. -ontszúuál is. kard-, szűrt-, lótt-, vágott-, zúzott sebek-
nél. elegen testek e'távolitására mint: üveg.szálka, nor. serét, 
tüske stb. mindenféle  daganatnál. fekélynél,  kinövésnél kar-
bunkulusnál képződéseknél, épp igy ráknál továbbá féregnél 
vagy lothadásnál, menés altul ie1 «rt lábaknál, bármely 
»3Óhi sebnél, elfogyott  testrészeknél, hossu betegségeknél 

előforduló  fölfekvésnél,  nyakdugat átoknál, vérkeléseknél, fültolyásuál, 
valumint kipállás ellen gyermekeknél stb. kiváló és biztos gyógyhatású. 
Két doboznál kisebb rendelés nem lesz szállítva. Szétküldés utánvét tV-l, vagy 
a pénz előzetes beküldése ellenében. Ivét tégely ára K 3 »>0 Nagyobb ren-
. . —r: delésnól jelentékeny árengedmény. = 
Budapesten kapható Török Jóssef  gyógyszertárában s a legtöbb gyógy-
tárban. Nagyban kápbató Thalmayer es Seitz, Koohmeister utódai ea 
Radanovita* Testverek drogériákban Budapesten. Ahol n i r c s 1 e ra k at, ott rendeljünk 
THIERRY A. őrangyal-gyógyszertárából PREGRADA (Sohiisch-Sauerbrunn mellett). 

Mtndonütt ismert 
egyedül valódi 

balzsam 12,2 vagy 
6, l vagy 1 családi 
uti üveg K 5.00. 



6-ik oldal. 

A Ivi  esi ki járás főszolgabírójától. 

Sz. ( , 4 - 1 «13. ki. 2-2 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felesiki  járásához tar 

tozó Várdotfalva,  Csobottalva e s Csik-
csomortán kitóségekből alakult várdoi 
falvi  körjegyzőségben ujoutian szerve-
zett segédjegyző i állásra palyázalot hir-
detek. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, b o c j 
az 1883. évi I t.-c. ti. §-a i l letve 1900. 
év i X X . t. c. 3. §-abau előirt, kepes i te 
süket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám f o l y o  é v i á p r i l i s 
h o 2 5 o i g annyival is inüabb adjak 
be, mert később érkezőket figyelembe 
venni nem fogom. 

Az alias javadalmazása ItlOO korona 
fizetés. 

A választás napjaról késóhb foguk 
intézkedni . 

Csíkszereda. 1913. évi márc'us lio 
30 an. 

D r . S á u d o r G y u l a , 
loazolgubtró. 

S Z É K E 15. szám. 

Lm itt sitiiitotr'. HSUnk részére niMMitMtoi: 
Ovakuiljuin. ai ul..iuatO'tnll T6'v. vi'tlve 
CSODÁS? GYORS ES BIZTOS HATASU 

tThői szépség 
elérésére, tökéletesítésére és fönt&rtására  leg-
kitűnőbb és legbiztosabb a vegytisztu, sem 
higanyt, sem ólmot uem tartalmazó, teljesen 
ártalmatlan. minden gyógyszertárban, drogé-
riában és iUatszcr-kt leskt-désbeii k « p h a t ó 

FÖLDES FÉLE = 

M A R <k I TÍzÍÍKÍS 
Ezen vilájjhirü arckenőcs eltávolit szeplót, máj-
foltot,  pattanást, mi eszert és más minden bfir-
bajt, sót ráncokat, himlöhelyeket is, az ercot 
fehérré,  simává és űüűvó varázsolja: Ara : kis 
togely 1 kor., nagy 2 kor. Margit hölgypor 
(3 fele  szinben) l.itO kor Margit szappan 
70 fill,  Margit fogpop  (Zahnpasta) 1 kor. 
Margit arcvii 1 kor. Postán utánvétellel vagy 
a pénz előzetes beküldése után küldi a készíti»: 

FÖLDES KELEMEN nóuizerts, ARAD. 
Fólerakat Csíkszeredában: Gözsy Ár-
pád es Orbán lános-féle gyógyszertár. 

Türwföta  telemm fi  HOT. 
/1% 

Óvakutljiiiik értéktelen 
titá .z itnktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, uz saját érdeké-
ben cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t 
a báziszerek királyát. 

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Föelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

C s i k s z e n t m a r t o n b a n i e s T u s n á d f ú r d ö n . 
Osuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalsznrás, keresztcsonttá) ás, derék oldal- vagy 
hátfájás,  izom . és inhántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá híilés. megfázás,  vagy lcghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést, nem tiiri, ugy borogatást 
alkalmazunk Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér tel a valódi Oroszlán Mentből Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sósborszeszro, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. 
Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
* 35—52 _ 
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VAKAR U CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 
& & 

munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
esküvői meghívókat, gyászlapokat, 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, i ^ u h m i ih-^iihukíu, ^ „ v u K / a a i J u i v a i . 

névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, flgvvédi  és 
községi nyomtatványokból. Szép választék finom  irodai fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyű, 
és más sziliekben, díszdobozokban és mappákban, valamint linóm irodai 
Anthracyn. kék. piros és zöld ténta. tusok, kitűnő peesétviaszok, írónők, 
tollak, tollszárak. törlőgumik. iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, burok, rajzpapirok. rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

& 
Nyomatutt Vikii- L. k8»3 VnyciiivJiiib«o. C,ili»,»r„|„, 


