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Márton Áron csiki körútja. 
Márton Áron erdélyi püapök most tartja 

Csikvármegyében bérmakörutját. A mult héten 
a gyergyói községeket látogatta meg. Májua 
24 én megalakítja bérmautját, hogy jelen le-
hessen a oaiki székelység hagyományos nagy 
U u n e p s é g é n : a osiksomlyói pünkösdi bucsun. 

A hir minden gyergyói községből a püs-
pök iránti nagy Bzeretet lelkes hangulatáról 
azámol be. Valóságos megújhodás ssámára a 
püspök-járás. Mert a vallásos hitnek ereje 
azzá tette a katolikus OBiki székely lelkében. 

A mi Qaneptlnk azonban nemosak a püs-
pöknek azól. A tehetséges, nagy munka válla-
lására képes székely papot is büazkén várja 
liitza a szűkebb patriájába a testvéri szeretet. 
Ma. ahonnan elindult ai egyszerű székely-
harisnyás gyermek. Nam vitt magával semmi 
egyebet, mint szívósságát, tehetségét, amelyek 
Erdély püspöki székébe lendítették-

Amikor hazajön közénk elaó hivatalos 
minőségében Márton Aron, Erdély püspöke, 
fogadjuk  imádaágos szívvel és a hitünkhöz 
v»!ó ősi ragaszkodás sient érzésével. Bárhová 
tü9zi lábát ezen a oaiki rögön, éressen minden 
lélekből kiáradó meleg szeretetet, romlatlan 
áhítatot ÓB öntudatos keménységet. Olyant, 
amilyent idéz a pünkösdi buosu hagyománya, 
a hitünkért, vallásunkért való harcrakéBBség. 
Unaepi évfordulója. 

Márton Aron püspök kemény, haroos egyé-
niség. Amilyent az idók kívánnak. Legszebb 
ajándékot azzal adunk a püspöknek, ha székely 
Moinl tudó f e l k é s z ü U s i b e n r u í M ^ ^ t - 1 

HrtupiuinUdoz ragasBKoao tisztaságában, egéss-
séges erkölcsében, nyugalmában, egymást meg-
becsülő testvéri sieretetében. 

Ezért pedig sokat kell dolgozni. Minden 
KINEK A gáton kell lennie, hogy székely püspö-
k ü k n e k ezzel az ajándékkal kedveskedhessük. 

- ELŐFIZETŐINKHEZ I Tlaitelattsl kérjük, 
bogy akik előfizetési  hátralékaikat még nem egyenlítet-
tek ki, aat postafordultával  aaWeakedJanek beküldeni, 
ellenesetben lapunk tovább küldését kénytelenek leaafink 
bemflntetnl. 

Hátam esetén a badtápnöiiütí zónákba a hatottét tehementeatlí gumiára reedelit lie az ifjasáiol 
• moagöaitáa eaetére asólO törvényrendelet 

szerint köaasolgálatrakttelesettek a 7—18 eves 
fluk  és a 7—21 '-vas leányok. 

ţiicureşti, május 17. 
Megjelent az ifjus  »aak mozgósítás esetén 

leendő megszervezett^ és szolgálatáról szóló 
rendelettörvény, mely ? következőket tartal-
mazza : 

1. Ai ifjúság  — fluk  7-től 18 éves korig, 
leányok 7 és 21 életévük között — kötelesek 
mozgósítás esetén siolgálni a Hazát az Ország-
őrség keretében 6s rendelkezései érteimében. 
As Országőr-szeneset as erőknek háború ese-
tére leendő növelése céljából megszervezi éB 
előkészíti az ifjúságot:  mindegyiknek életkora, 
óretteóge, képessége és olőkészültségének meg-
felelően. 

2. Az Országőr-szervezet ugy szervezi és 
készili elő az ifjúságot  hogy az kifejtendő 
munkásságával a katonaság egy részét teher-
mentesíti éB igy nem köti le azt a hadtáp* 
mögötti zbnákban. Az ifjúság  igy a hadtáp-
mögötti zónákban elvegzi a könnyebb, továbbá 
a megfelelő  és szükséges kétkézi munkát, mely 
különösen a mezőgazdaság körében felmerül. 
Hozzájárul a légvédelmi hatóságok munkájá-
hoz, valamint egyéb áliami intézmények mun-
kájához. Kiegészíti ezenkívül as egészségügyi 
tevókenységet,i valamint a társadalmi munka 
teljességét. 

m n y e - ^ 6 ' ® v a ! d l e g Q » g y ° b b 

fösíés'zülfségTEez  járulnak hoszá. 
4. Az Országőr-szervezet háború esetén 

mint az ifjúság  önálló parancsnoksága fog  mtt 
ködni, tevékenységét saját parancsnoksága 
határozza meg, melynek a hadsereg legfőbb 
parancsnoksága ad utasításokat. 

A rendelettörvény a továbbiakban a moz-
gósítás esetére szóló belső szervezeti rendel 
kezéseket írja elő, valamint az Országőr pa-
rancsnokoknak a hadsereg parancsnokságához 
való viszonyát határozza meg azzal, hogy az 
Országőr-szervezeth:z tartozó azon férfiak  és 

nők, akik nem kötelesek katonai szolgálatra, 
a mozgósítás napjától kezdve szolgálatukban 
maradnak, vagy abban, amelyet betöltenek, 
vagy abban, ahová kirendeltetnek. 

Apróságok. 
A mai számunk vesetó gondolatát a hózökusk 

szenteljttk. A világháború azon áldozatainak, akik 1914 
augusztusától kezdódóieg 62 hónapon keresztül vérez-
tek a főid  minden részén. Bzörnyü áldoaat volt. Milliók 
pusztultak el. A gyttlöletnek soha nom volt Ilyen ara-
tása. Minden Idók számára a legnagyobb ember-vágóhid 
emlékeként fog  megmaradni a ml nemzedékünknek ea 
aa elképesztő megprőbáltetása. — Esőknek a véraa 
Időknek első aaámn, cafatokra  tépett áldoaatal a hősi 
halottak. Akiknek csontjai ott porladnak a verdnnl 
pokloktól al egészen Szibériáig mindenfelé  a nagy vi-
lágban. A második ssámn hősei pedig az elmnlt busz 
esztendőnek ml vagynnk, egyenként és össsesen vala-
mennyien, akik még bírjuk aat a megnebeaedett életet, 
ami reáuk szakadt a nagy háború elindulásával. Nem 
Is tudja az ember felmérni,  melyik hősibb áldoaat. Ks-e, 
vagy amas. A puska általi tömeg halállal való szembe-
nézés, vagy a mai békének bizonytalanságéira való 
romdás, Egyik is másik ls egéss embert kíván. Iga-
sán hősi megépítést! karaktert, amely elbírja esőknek 
ss izgalmas időknek hullámverését. — Olyan végtele-
nül nagy kár, hogy as elmnlt 26 esatendónek véres és 
vérnélkUll romlásait, szenvedéseit nem haaanálta aa 
emberiség aa építés javára. A hősi temetók fakeresatea 
birodalma kevéa Ideig maradt tanulságos emlék. Gyor-
aan felszabadult  a világ közvéleménye a gyásznak a 
megdöbbenésnek lidércnyomása alól. At ldeállaáiták 
egy-kettóra a temető hangulatát éa aa ismeretlen ka-
tona megfogalmaaásával  sikerült la a hősi áldoaatnak 
1 magsaépitett, saelldebb értelmet bistositaai. A lövéaa-
árok sárbél és aludtvérből álló borsalmából Igy lett aa 
a hósl áldoaat, amaly mögött mir a világ nem akarja 
látni, hogy annak aaenvedéae, hatalmaa tanítása arra 
A nosi <3uoe~»ă<nr o» CSIM» a r i | i h -uwiwiqonr . 
MegbocsUlnl, tlsateletben tartani egymást, hogy soha 
többet ne robbanhasson aa emberek küaőttl gyűlölet, 
végaélküil szenvedéseket okoaó vérfürdőbe. 

• • 
• 

Hősökről betzilQnlr, akiket elfelejtett  a kegyelek 
Hiába olyan Idők járnak, amikor a hősi példa követé-
sére kikészített nemiedék elől eltakarják a hősiesség-
gel járó csonkaságot. Nam ls csoda, hissen a lelkes 
szóvirág jobb ajánlólsvél a bólessógre, mint a hiányáé 
kar, fzsm,  vagy láb. Ds ha már elfeledték  a hósl vir-
tusnak ezt a mondandó bélyegét ásóknál, kik a mnlt 
idók élő emlékeként még kösöttünk sétálnak, legalább 
nem kellene megtagadni a kegyeletnek legelemibb 
ajándékát azoktól, kik a hósl nyomorékság helyett a 
hősi halál minden Baenvedésektől megváltó manyor-
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Paamány Péter. 
Nemzeti történelmünkkel aaorosan ösaaefügg  mű-

velődésünk története la. A véraa harcok, küsdelmea 
táboruk okosója nom mindig Idegen támadás volt. — 
Tor . í - ta t i r , német eleget dnlta Magyarorsaágot fegy-
ő r ' 1 , ds dúlták önvéral ls gyakran, nem törődve a 
i'-' slisrséggel. 

1517-ben kesdte hirdetni tanait Németföldön  Lut-
her Márton a tanításai hamarosan el'utottak Magyar-
honin la. Aa uj valléB terjedése nyomán megír dúltak 

Urcok a régi és nj valláB hívei kösött, fegyverrel  a 
ezÓTc.: egyaránt. Sok pártoskodást, gyilkos kOadelmet 
• 'fl  i'.-tottak aa nj valláaok aa agyonsanyargatott, két 
cl Târg közt morzsolódó magyar népben, de ha aa 
ídöte c*1 i távolság megszépítő saemüvegén néssük őket, 
aktor Ugy találjuk, hogy a háborúk, ssanvedésnek csak 
FZ emléke maradt meg, de a szavak czatâja, a vallás 
'«•VPítése és védelme érdekében vívott vitatkozások, 
m órásatok lráaban maradtak ránk a óriási lendülő-
'-t 'diak magyarnyelvünk fejlődésének,  emelett pedig 
felbecsülhetetlen  aaellemi értékkel gasdagitották Irodal-
munkat. A vitatkoaó valláster]esstők nyomán egyre-
°>»ra Bzülettak a biblia fordítások,  zsoltárok, vitázó 
eelcdarabok s a népies hatásra törekvő mindenféle 
vitairatok. A protestantizmus elindulásakor a vallás 
prédikátorai olyan saellem fölénnyel  rendelkeatek a 
támadásra kellóképpen felaem  készült kathollkusokkal b°gy majdnem as agéaa orsságot maguknak bódították 
ueg. Az újra saerveakedő kathollclamus ekkor Magyar-
onzágrals be hoaţa Iegfrlsebb  s legharcosabb képviselőt, 
' jezsuitákat. Bsekaek föllépésével  megkesdődött as 
eden riformáoló  s nem véletlen, hogy éppan aa ő 

Boriikból került ki e korszak saelleml táron legnagyobb 
alakja, Pázmány Páter Is. 

Pázmány Páter a protestántizmus legnagyobb 
magyarországi ellenfele,  maga Is miat kálvinista szülők 
gyermeke saületett 1670 ben a a kerezatvzet csak 13-lk 
évében látta meg. Szántó litván, aa első magyar jazsu 
lta keresztelte meg ifjn  Paamányt, kl mesterét egész 
életére példaképül válasstotta. Tiseakét éves korában 
ő maga ls tagja lesz a jezsuita rendnek s tmulmáiyalt 
a jezsuiták kolozsvári gimnáziuma u án Krakóban, Bécs-
ben, majd Rimában folytatja,  majd éveken ái a gráci 
egyetemen a fi  osófia  éa theologla tanára less. Mint 
egyetemi tanár, ssámos tankönyvet ls ir a különösen 
fizikájával  arat nagy sikert. 

1607-ben ott hagyja aa egyetemi tanári széket s hazá-
jába tér viasza, hol csakhamar feltűnik  meréssbangu 
éa rendkívül nagy felkészültséget  tanúsító vitairataival. 
Nagy képzettsége sorra megnyitja számára az öasaes 
egyháai méltóságok felé  vezető utat Túród prépost, 
majd eastergoml érsek s aa ellen reformáció  vesére 
IBBZ. Mint ilyen, a katholikuB vallás hanyatlásának fő-
okát elaó sorban az alsó papaág kösömbösségében látja. 
ÚrsekBége kezdetén a barei egyházkerület 33 papja 
közül canpán 13 volt nőtlen éa törvényesen felszentelt 
a nem egy helyen előfordult,  hogy a kathollkus pap 
megosstoaott a protestáns lelkésssel templomon ÓB jö-
vedelmen egyaránt. 

A legnagyobb baj pedig as volt, hogy a rossaéletü 
papokat mez Bem lőhetett büntetni, mert oly ksvés 
volt a pap, hogy minden egyez hely elvesstése vógse-
taz lehetett 1624-ben Pásmány felállítja  Bécsben a 
nevéről elneveaett papnevelő intéaeteta jövedelmének 
tetemes részét arra fordltja,  hogy aa Intézetben minél 
több magyar flut  helyezzen el. A térítések elősegítésére 
Iskolákat alapított Pozsonyban éa Nagyszombatban, 
hova ssámos protestáns főúr  küldte gyermekét, kiket 
aatán a jeaanlták alkarral Ürítgettek. 1626-baa megala-

pítja a nagyszombati egyetemet a eziel megveti alapját 
a ma&yar földön  való tudományos továbbképaésnek. 

Bgyhízinak fejlesztése  érdekében nem rlsdt vissza 
erőiiakos eszközüktől sem egyes protestáns főurakkal 
sa?mb?o, d« különös teklatettel volt mindig haaéjáaak 
érdekeire. Bet blaonyitja Erdéllyel asembsn tanúsított 
jóakarata s Bithleu Gáborral fönntartott  azlvélyea vl-
ssouya ls. Tudta, hogy a német terjeszkedés ellensúlyo-
zására ssükaóg van aa erős Erdélyre. Kemény Jánoa 
P.umánoyil kapcsolatban e kérdésről igy nyllatkoslk. 
.PÁsmácy mondja vala egykor nála létemben: átkoaott 
ember volna, ha titokét arra késztetne, hogy a török-
től elszakadjatok, ellene rugoldozsatok, — mart noha 
lm látod, édss öcsém, nekünk alégaégea hitelünk, te-
kintetünk van mostan as mi kegyelmes keresztény 
császárunk előtt, de caak addig dnrol az aa német 
namset előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem  kel-
letik flireálnl,  azontúl.... mindjárt gallérnak alá pökik 
aa német, akár pap, barát, vagy akárki légyen." 

Mint térítő azersetesnek, a magyar kathollkus egy-
ház ujraszervezőjének, a toll volt a legerősebb fegyvere. 
Olyan korssakban élt, mikor a tett hatamasabb fegy-
vert jelentett mindennél, ha valaki bánni tndott vele. 
A magyar könyv kevés volt s a vallások süraavarában 
tévelygő nép egyre Inkább áhítozott a zaját anyanyel-
vén megírt vitairatok, zzentkönyvek ntán. Pásmány 
egyik harcos könyvét a másik ntán Írja s különösen aa 
„Igaaaágra vezető kalauz'-ának óriási sikere van. B 
könyvben minden tudományát kifejti  s térítő müvéase-
tének, meggyőző tehetségének teljes ereje Ubonteko-
aik benne. 

Könyveinek hatása aaért la nagy, mart oly köz-
vetlenséggel, oly ]ólaü«n ir magyarul, miat előtte még 
senki. Tndott bántani, lrgalmatlaaul leütni ellenfelére, 
anélkül, hogy nyers vagy goromba lett volaa a méltán 
nevezik őt a magyar könyvnyelv megteremtőjének. 
Stílusának magyaros szabatossága hosssaldókig forrása, 



3-lk oldal. C S Í K I L A P O K 21. Biám. 
••ágába eljutni szerencsésebbek voltak. Sajnos, aa a 
hősök fogadásira  káaafllő  Idó tőlük ia megtagadott 
mindent Fakereaatjelk rongyosan állaak, mlat aa éld 
hősök csonka tagjai. A hőit  temető hadrendbe állított 
fakereszt]el  olyan antán, kopáran aaomorkodnak, mint 
egy óriási rongyos gárda, mely kimaalroaáara készül a 
temetőkeritéa hiányáé darabjait jelző kapukon át. u.'yan 
Sivár, olyan elhanyagolt klnéaésü ea a feledésre  szánt 
hősi temetó, hogy csöppet aem kelt jó érzéat azokban, 
kik haaonló dicsőségre vágyakoanak. Nlnca beszédesebb 
bizonyítéka az emberi hálátlanaágnak, mint ea a néma 
kereaathadaereg, aa örökbéke birodalmába megtért hó 
Bök földi  emlékének egyetlen nyoma, a maga hiányzó 
kerítésével, kidőlt keresztjeivel éa elveazett névtáblái-
val egyetemben. — Hősökről beszélünk. Im, Igy néz 
nek kL 

* • • 

A kepeflsetéa  szintén a gyengéink kösé tartozik. 
Nem Bzeretflnk  hoaaá Járulni aa egyház nehéa háztar-
tásának gondjalhoa. Sokszor egészen tehetséges, vagyo-
nos emberek la egéasen megfeledkeanek  arról a köte-
lességről, amelyet rájnk ró a templom és Iskola. Pedig 
eaek nélkDI élni nem lehet. — A napokban meggyőződ 
tem egyik aaásaköaaégban arról, hogy egy Jköaepas 
tehetségű aaáaa polgár évi kepaja 5000 lel. Éa fi  teli 
páldáa pontossággal. Fizeti, mort öntudatos kisebbségi 
elete eat a kötelesBéget már a váréba bele nevelte. — 
Hil vagyunk mi ettől a fegyelmezettségtől.  Nálunk a 
legvagyonosabb Bem flietl  még negyedet sem ainak, 
amit a Bálázóknál, szívassa váílal a logszagényebb ld. 
— A mi népilak la mag kell értae ezt, hogy a kepa-
flietéae  legelaóbbrendü kötelezettségei közé kell tartoz-
aon. Végeredményben sokszor olyaa csekélységről van 
aaó, hogy aai sok károa azenvedélyéaek kielégítése 
aaáaazorosan felülmúlja.  Gondoljuk caak el, bogy ciga-
rettára, Italra mennyit aduik kl éveukint. Csau vala-
melyes mérséklése eseknek a azenvedéiyekaek, már 
behozza az évi kepét. Ha megértő jó akarat van aok 
minden akadályt el iehet oszlatni. Jóindulattal éa egyűt-
tea kötaleaségvállaláasal meg lehet oldani az iskola 
körüli suiyos gondokat Da ehea ez aattkséges, hogy 
pontosan vállaljuk aaokat a terheket, amelyeket egy 
háanak fenntartása  reánk ró. 

ben la, a miért IB az állatok nem bírnak moaognl és 
ha aa állatokat aa Istállóban nem tartják tisztán éa 
pulta tlsata almon, a kitört hólyagokou át fertőahBtlk 
magukat, körömgyuladáat kaphatnak, ami a körmök 
leeséséra, aőt elhullásra IB vaaeihot. A ptrostarka fajta 
marhák nebezabbén vlsallk el a betegséget, ezeknél 
előfordul,  bogy a tüdők, a szív BŐI  a balek la megbe-
tegednek, mikor ls nemritkák az elhullások Bem. A 
fejős  tehenek a betegség tartama alatt tejüket elvesztik 
B ha nem gyógykezelik'őket ahogy kell, a tej minden-
korra la elvaBahet. Bsteg állatokkal munkát végeztetni 
nem lehet, de nem is sisbud. 

A beteg állatok gyógykezelése a következő: A 
beteg állatokat tiszta istállóba állítjuk, puha tiszta al-
mot kéEzltüuk alájuk a ügyelünk, hogy ne bülljennk 
meg. Munkát, mozgást, nem Bzabad végezni velük, Itatni 
ia csak az istállóban aaabad. A kisebesedett szájakat 
Irlgátor segélyével meleg 3°/,-os creo ln, 2°/, titnsós-
vlzzel, gyenge ecetea viszel mossuk naponta legalább 
gyazer. A mosási lehet még gyenge  sóavlzsel vagy 

hypermangan oldattal (Ve gr,. 1 liter vízre) ls végezni. 
A körmiikot la napoBts"meleg vízzel moisuk, utána 

jó a meszes via Is. vagy kékkövea víz (utóbbiból 20 gr. 
egy liter vlare). A körmif*  megbetegedésének céijiból 
ajánlatos a körmök közat éa a körömházat kreoün ke-
nőccsel (60&r.fcreoiln  lkg.zslrral Saazskeverve) bakénál) 

A tehanekaek tőgyat, ha hólyegok keletkeznek 
rajluk, 2°/,-os bórsavaa oldattal kell mosni utána 3% os 
bórsavas kenőccsel bakosai. 

A batag tőgyű teheneket nagy ügyelettel kell 
fejni,  d3 a fjjéat  elhagyni nem szabad. Sjop&a borjuk 
aak jól feliőaiStí  tejet szibid c<ak adil. Bíteg borjuk-
oak adjunk reggel éa «sie f»l  ilter teát (orosatea, 
székfü  virág, hársfavirág.)  Bhisz raig 50—60 gr. pálin-
kát lehat tölteni. 

KÖZGAZDASÁG. 
A BBáJ éa körömfájásról. 

körömfájás  betegsége mlat A ragadós száj és . „ 
előre látható volt vármegyénkben is fellépett,  Gyergyó 
CBomafalván  állapították meg e hó 15-án. 

Ettől a betegségtől 6 év óta mentős volt várme-
gyénk. Tavaly az ország nţugall, Jugoszláviával éa 
Magyarorsaággal határos vármegyéi már fertőzöttek 
voltak; laaaan terjedt, az Idén tavaagzal a Székelyföl-
dön la fellépett  előtzir Háromszék, aaután M*roa majd 
U d varhely megyében ttat fel.  i m » m » 
kívüli nagy ragadós voltát, azonkivfll  hogy mir íisí 
óta mantea volt állatállományunk B Igy a jelenlegi 
állatállomány igen nagy mértékben fogékony  a bateg-
Bég iránt, saárnlthatnnk »á, hogy hamarosan összes 
hasított körmű állatainkra átterjed a baj, Aaért célsze-
rűnek találom a betegséget ÓB az e hne való véd9ke-
zést némileg ismertetni. 

Bz a betegség a ragadÓB betegségek között ls 
egyike a legragadóaabbaknak. A hasított körmű álla-
tokat támadja meg, de emberre h átragadhat. 

A betegség tünetei: Aa állatok nem 6aznek, láza-
sok, aaomoruan állnak B nem Bziveaen moaoţnak, Inkább 
feksaenek;  szájukból nyál folyik,  sz ajkakon, nyelven 
holyagok fejlődoek,  melyek hamar fertőanek,  a sebek 
2 nap alatt aarjadzáanak indulnak. Ugyanilyen hólyagok 
keletkeanek a körmön felüli  és a kirmök közötti bőr-

mintája maradt aa Író neaz^dát nsk. KÜIÖIÍ<-S5B prádi-
kációs könyve volt közkeletű akkoriban s imádságos 
könyvét la aokan forgatták.  0 maga nem volt erős 
hangú BaÓEOk, de beezódsl olyan ihetorlkai mozgalEsas-
sággal voltak felépítve  a nyelvezetüknek elegánclája 
oly batáBt váitott kl, hogy mind?z pótolta »a Indulatok 
felkeltésére  lránjulo hatáat, melyet ő nem alkalmaaott. 
A heves hangú polémiákat kerülte s eeael elérte azt, 
hogy beaaédelt még a proteBtánBOk ÍB Balvtsjn elol-
vasták. 

Vitairatainak hatáaáboa negyban hozzájárult tz IB, 
hogy nam Ismerte a kételkedés». B biitonság éra<*tet 
át tndta sugározni hallgatóságába la s Ily módon m«g-
rrŐBitette őket hitükben. Működése során egérz gárdá 
ját nevelte ki a magyarul iró kathoiikus Íróknak. — 
Pázmány nagy eredményei közé számíthatjuk még 
Vereamarthy Mihálynak, a hajdani református  papnak 
megtérítését annál 1« Inkább, hogy ea a térikén olyan 
Időre esett, mikor a református  vallás még elég hatal-
mas volt s papjait BZ&pen el la tudta látni. VereBmarvhy 
mindazáltal hálás híve maradt Pázmán; nik élete végéig 
a erről Írásaiban ls sokszor megemlékszik. 

Páamány Péter nagysága tehát vitán felül  áll. 
Nagy volt, mint pap, nagy volt iró a föllépése  borsz» 
kot képea a magyar kathollclzmua s a magyar müveit-
Bég fejlődésének  történelmében. Mint aa ország első 
főpapja  B egyúttal egyik leggaadagabb főura,  óriási 
Jövedelmeit a magyar IskolB, magyar könyv éa magyar 
knltura asolgálatába állította a elérte aat, hogy a vele 
meginduló vitázó irodalomból kifejlődhetett  aa addig 
darabos, a korral haladni nem tudó magyar nyelv. É 
ténykedésével pedig maradandót alkotott akkor, mikor 
a háromfelé  szaggatott ország pártharcaiban a fannma 
radâat, a nehéa idők túlélésének egyetlen alapját i 
nyelv a aa azon felépülő  nemaetl müveltaég képezte. 
Méltán megérdemli tehát, bogy a nevét minden magyar 
ember • főleg  mlidM kathoukis hivő Ismerje. 

Ujtbbaa oraaágunkban la kéBiltenek a betegség 
elien hatbatÓB vóraavót a betegségen áim nt állatok 
vérebői. Basel a betegségtől mugvédhotjük állatainkat; 
a véde.taeg aaonban cs-k 8 napig tari. K iesben ha a 
megbötegc-dütt állatokat mindjárt a betegség első n»p 
ján kezeljük vársavóva', ugy a bategs.-g raudezjrmt 
Igen euybe, alig észrevehető firmában  foiyik  le. Ae 
előre beojtoit állatoknál ls a lefolyás  nagyon enjhe 
éB kedvező szokott íensl. A vérsavó ára 200 lej literen-
kint, nagy marhának kb. l'/i itsr ezükségea, kisebbek-
nek vagy malacoknak kh. 20 lej ára Bzirum kell. 

A beteg á latok tejét c*ak jól felfőzve  legalább 
10 peteci főzés  után aaabad cdak felhasználni,  más-
kép aa embar la Buiyossn megbetegedhetik. 

Az állategészségügyi törvéty szerint mnd»n tulaj-
donon köteles állatainak a Bzáj ós körömfájásban  való 
megbűtegedjáét azonnal &z előjárófisgnaK  bejelenteni, 
különben szigorú büntetésnek toszl ki magit. 

VOQEL,  r a . főilletorroe. 
Útmutatás a gyümölcsfámat •VOl I 

A C8ikmegy»l GjzdsBágl kamara köz.l: A levelek 
m gjtlenésevoi egyidősen olőtflmiek  a különböző élős-
dlék: iakate éa zó:d>2Íaü lovóltetvek alakjában, mig aa 
apró gyümö'CBŐK növek disével karöltve megfigyelhet-
jük a küiönfále  rágcsálók megjelenését, hernyós ós 
nyüvek alakjában. , 

A levéltetvek ellőni védskezéa paimeteaea altal 
történik a kővetkező oldatok valamelyikével: 

a) áíotia lúggal, am<t a doiiánytőzsdékben vagy 
a Mdzőgazdaságl K^m.̂ ránal lehet 35 lej literenkénti 
árban beBzereanl, 100 iiter vízhez 2 éB '/a ilttr dohány-
i'ugoi keverünk, amihez mag hozzáadunk 1 klgr. zöld 
Bsappant. EÍ a aöld- vagy káli-szappan gyógytzertárak-
bw, vagy drogériákban kapható, ugyancsak 35-40 leJeB 
árb^n k.'grmonkent, egyenletesen faloldva  kész a per-
matízéBre. 

b) PatróLuai emulaióval, amelyet a kővetkező-
képpen készítünk: 1 klgr. köxönBÓgeB esetleg káll-saap-
paut fdioiduuk  4 - 5 Ut̂ r iangyoa vlaben. Bat aa olda-
tot egy 100 liter blddgvlzael telt kádba öntjük éB egy 
veaszóseprüvel verjük, mintha habot akarnánk verni. 
Veréa közben vékonyan hozzá töitüak 3 liter petroiiu-
mot, mlg Jól elkeveredett. Valahányszor megtöltjük a 

ramtezőt, mludég újból jól ÖBBBO kell kevernünk a 
folyadékot. 

c) trtuolia', polvozollal stb-, amely saerek a ezik-
üzletekben k«phatók és amelyek keveréBl aránya köny-
nysn megállspltható a rajtuk levő használati uta?liá3bo:. 

A hernyók ÓB mis rágcsá.ók elten, bordói lével 
va'ó permeteaésael v^dakiziiok, «meij Ina 20 gram 

Araioeti'-et, vagy 20 gr. „párisi iö-úu-üt adagolunk 
100 iltereaklut. 

A bordói lé 1 klgr oltott mész és 1 klgr. rízgá-
llc (kékkó) oldata 100 Uter viaben. 

Hogy a BBIVÓ rágc*áló állati élősdlek elleni váde-
kcaés minél ha'ásoüabb legyen, aján'atoa a tavasz ÓB 
nyár folyamán  3—4 ízben permeteanl. 

hét anyagit öleli tel a elmélyed mindazon valláserkölcsi 
kérdésekben, amelyek közelről érdeklik a nép, a munkás-
osztály, sőt az intelligencia életét is. Bátor kézzel tárja 
fel  a népi és mis társadalmi osztály tátongd sebeit 
azokat a széditő erkölcsi törvényeket, melyek egyeseket és 
törvényeket elnyeléssel fenyegetnek.  A népe égi és töldi 
sorsáért aggódó missziós-lelkület megérta és együttérzfi 
szeretetével hozza a balzsamot az égő sehekre, hozza szr-
kat a magasztos tanításokat, eszméket és érzelmeket 
amelyek segítségével ki lehet emelkedni az örvények b«l s 
amelyek birtokiban biztos léptekkel lehet elmenni a földi 
élet minden leselkedő vagy nyilt örvénye fölött. 

R-iudkivüli erővel bizonyítják ezek a beszédek a ine?-
dönthetetlen igazságot, hogy egy nép fennmaradásénak,  süt 
— a mostoha körülmények között is — szellemi és aovaKi 
elAhalsdís&nak legmélyebb gyökere és forrisa  a terméket 
fölötti  fait  s az ebből lakadd bensőséges vallásos élet. Ebl«,l 
az életből virágzik ki a tiszta erkölcs, amely nemcsak « 
állam talpköve és támasza, hanem legbiztosabb alapja 
mozgatója a népek, társadalmak, családok, rgyének egyen?* 
vonalú, nemes erkölcsű, emberhez méltó életének. Azért n 
következő címeken: Végcél, Istennel vagy Isten nélkül 
A bűn, A halál, Utolsó Ítélet, Mennyország, Pokol, Oltáii 
szentség — megragadó módon kigyújtja a terménzetfúlö'.ii 
lgazsBgok ulágitó tornyát, hogy azoknak tiszta fényinél 
eligazodhasson és révbe juthasson az élet sötét utveszt.íjé-
beu botorkáló ember. 

Külön komoly szava van a szerzőnek a féiri  és | e iny. 
ifjúsághoz;  szól a szentáldozás, szentmiiehailgatás csodás 
hatásairól, majd a családról, a házasságról, a ler-íztínv 
család olvasmányairól (.keresztény sajtó rendkiviili j-le u iő 
sége és annak minden áldozattal való támogatása) — végül 
ódai lendülettel szárnyal, mikor a legnagyobb kincsről 
gyermekről, s a legönzetlenebb lényről : 
beszél. 

Könyvismertetés. 
K ö v - o e s e n g e m 

P. Lukács Mansvét 0 . F. M. missziós beszédei. 
I. kötet. 

A kolozsvári Szent Bonaventura könyvnyomda e címen 
adta ki ez Erdélyszerte, de a határokon tul is jől ismert 
ferences  atyának, P. L u k i c a Minsvétnek, a kiváló nép-
misszioniriusnak remekbe készült missziós beszédeiből az 
első gyűjteményt A osikmadéfalvi  missziós-plébános, Lajos 
Balázs irt hozzá előszót, melyben „az Istentől nekünk 
alkalmas időben adott értékes kincsestárnak" nevezi a köny-
vet. Valóban ez a kiadvány nemcsak pusztán egy uj könyvet 
jelent a könyvpiacon, hanem a lelkek ügyét szolgáló nagy-
fontosságú  jótékony eseményt. A könyv agy teljea miaazióz-

az édesanyáról 

Mansvét páter beszédei nem retorikai alkotások a s 2 , j 
szűkebb értelmében, de — mint egykor rígnu az P»vbáz 
atyák beszédei — magasabb ihlettől sugallott retorikának 
remekei. Éppen érért érdemes egy pillantást vetni a heaze-
dek mögé, a szerzőre: egy acélos, kemény, de melegérzésü 
egyéniség körvonalai bontakoznak ki a beszédek mögött. 
Valami gyújtó erővel árad belőlük az eszmék s kivált az 
érzelmek egész bősége s elsodoró hulláma. Az olvasó ugy 
érzi, mintha valami lávafolyam  közelébe jutott volna, inei'y 
átlUzesitve maga körül mindent — ellenállhatatlan erővel 
ragadja magával. A missziós atyának a lelkekért égő »iize 
irad el bennük. A temesvári Pelbártok és Savonarolák heve 
lobog a beszédekben, de ez a tüz csak az életet megbéait ', 
és eltorzító büuöket akarja felperzselni,  ellenben a Végtelen 
Irgalomtól tanult szeretettel hajol le az elesett emberhez, 
hogy telemelje és megint krisztusi emberré tegye. 

Ha tudjuk azt, hogy Mansvét páter 376 népmissíilt 
tartott s alig van egyházközség Erdélyben, ahol meg 
" rdult volna, akkor elképzelhetjük azt a megmérhetetlen 
jótékony hatást, amelyet népünk erkölcsi s ezzel együtt 
snysgi életének faleme'ésére  gyakorolt. Hogy nép'ink a 

gazdasági élet raegkapo" ttiiufHbierh  "-ai-wiv*. hitbeli é* 
őserőre valló alkotásokkal találkozunk: abban Mansvét p.i-
ter missziós működésének jelentékeny része van. Lihajolt 
ő a munkában görnyedő földmiveshez  és bányászhoz, elment 
a városok intelligenciájához, s elvitte mindenüvé az élet-
harcban eltikkadt és kifáradt  lelkeknek az örökkévalóig 
vigasztaló és boldogitó üzenetét. 

Nagy jót tett vele, hogy ezt BZ üzenetet — amin! 
az az ő lelkében azokban az élő és égő beszédekben mej; 
szólalt — nemcsak a szivekbe, hanem könyvbe is beleirta. 
A szivek elporladnak, az ilyen könyvekbe letett lélek és 
szellem tovább él és hat. 

Csíkszereda. Albert Viimos. 
Megrendelhető : A Hirnök és Katolikus_ Világ kiadó-

hivatala, Cluj, Strada Franciscanilor Nr. 1., ára 150 Uj. 

A békásiak legelöharca. 
A gyergyóbékási romén lakosság és a gyergvvi 

kelyság között mir évek óta tartó legelő-harcban < 
fordulat  történt. Mint ismeretes, a békásiak leRutubb * 
tekerőpataki közbirtokosig „Zsedán* nevü 600 holdas havasi 
legelőjét foglalták  el jogtalanul és erőszabos A 
békisiakat a megyefőnök  utasítása alapjin el aró tobbszoi 

A beavatkozás sem tudta rábirni arra, hogy a legelőt 
logos tulajdonosaiknak visszaadják. Alig távoztak el a 
csendőrök, a békásiak újra visszahajtották ,oszaga lkat a 
legelőre és fejszés  csapatok kergették el onoan a ]ogoa 

, U l a Í d A ° U r t h B t a t l a n helyzet megvizsgálására Gyergyószeut-
miklósra érkezett Fanoi erdészeti vezérfelügyelő,  aki m.ndaet 
fél  képviselőit maga elé idézte. A gyergyói vagyonkozos^ 
ségek iltal előterjesztett bizonyitékokhó a verérfelugyelo 
nyomban megillapitotta, hogy a békásiak mmden torvény » 
alap nélkül vették birtokukba a székely közbirtokossági 
tulajdonit képező legelőket. A miniszteri kiküldött a vi?a-
gilat befejeztével  utasította a békisiakat, hogy a szigorú 
törvényes következmények terhe alatt mijus l<-ig u r l t 3 ü ; 

ki a jogtalanul elfoglalt  területeket és adjik 

döntő 

át azokat 

jogos' tulajdonosaiknak. A Békis község képviseletében 
megjelent vezetők azzal vették tudomiaul a vezérfelugyeia 
utasításit, hogy azt szószerint végrehajtjik. Egyben ana 
kérték a miniszteri kiküldöttet, hogy a lehetőségek keretein 
belül juttassa legelőhöz a békisiak jószágait is, mert kúton 
ben a község lakossága képtelen megélni. A kérdés alapos 
tanulmányozása utin, a gyergyóazentmiklósi vagyonközös-
séggel egyetértésben a vezérfelügyelő  ugy döntött, hog) 
ebben az esztendőben egy régi ültetvényest bocsitanak meg-
felelő  haszonbér ellenében a gyergyóbékisiak rendelkezése^. 

Ezzel forma  szerint véget ért a Gyilkostó környéki 
legelőharc. Az érdekelt vagyonközöaaégek a multak tap«f^ 
talatain okulva, érthető érdeklődéssel v i r j ik , vájjon a békásian 
eleget teaznek-e vilialt kötelezettségeiknek. Lapunk zártBKor 
a békásiak mig nam Oraaitették ki a kérdéses területeket. 
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â y ţ r g y o i é k t 
„Isten dicsőségére és a lelkek békéjéért" 

fflárton  Aron az uj megyéspüspök bérma körútja a Székelyföldön 
Gyergyószentmiklós volt ez első Állomás, ahol 
bensőséges szeretettol várták a fiatal  főpásztort. 

Márton Aron, Erdély nj rimiil kathollkna püspöke 
május hó 13-án, szombaton érkezett Gyergyóaaent-
miklósra. 

A főpáaatort  és kíséretét hoaó püspöki autó, dél-
után 5 órakor érkezett Dltró fslől  a váró4 határához, 
í>bol a vármegye uj prefektje  — ez a mindent meg-
e.rtfi,  nagy műveltségű embtr — Drimba Jissf  ezredes, 
Gábor főszolgabíró,  aa egyháatanáca részéről dr. László 
ÜÍEEŐ, dr. Banké Antal éa többen fogadták.  Kölcsönös 
üdvözlések után, a prefektus  autójába fiit  át a püspök 
es a menet Igy vonult a város központjában felállított 
d:sakapuig. I-t már az összes lakolás gyermekek óa 
halmán tömeg várakozott, amikor egy kocsiban Baga 
1-itváu cslks*enidomotoBl plebánoa mellett egy ked-
v e n mosolygó, fejkendős  öreg nénikét pillantottak 
meg, mire egyszerre zúgott végig a várakozó tömegen: 
Az edessnyjaI... Az édesanyja!.. É< csakugyan az 
edesicys volt, aki látni akarta fiát,  a ml uj megyéa-
p'iepöktinket. 

A díszkapunál Anaatazln polgármester üdvözölte 
a magas vendéget, mig a piebfn  a előtt Madaras 
Ágoston egyházgoadaok az egyházközség réaaéről mon-
d d láteshozzádot a főpátz'.orcak.  Az Iskolások nevé-
b 'DB fuíBaegi,  kis Páll Bundor II. oszt tanuló a követ-
hető besz -det mondotta, melyet Bcbaf  Ferenc Igazgató-
tanító irt erre az alkalomra: 

Nagyméltóságú Püspök nrl 
htcc hozta a fenyvesekkel  koszoruaott gyergyói 

medence, ősrégi egyházközségébe. Szeretettől, tőrbe-
tetten ragaszkodással vártuk mi, a kicsi székely elemi 
uloiátok. Szeretetiól Izzó Bzivünk hódolatot hoztuk 
íúp waíoiuaknak. Tudtuk, hogy el kell jönnie annak 
* o&paak, amikor a jó Iiten kegyelme által, aaent 
hitvnkben megerősödve, hitvallást teBaűnk, hogy azt 
* kétezer óvea hitet, melyet ősapáink oly Bok veráido 
s -.t arán ia megtudtak tartani, ml soha el nem hagy-
juk. Bz a hit, mely a Krisztusi szereteten, a Krisztusi 
D.héc éplilt fel,  a ma emberének kell a hite legyen. 
Ui ebben akarunk élni B ha kell meghalni. Hogy sz?nt 
butinkban megerősítsen, ezért jött moat közénk, a 
K jyelmes nr 1B. A jó Isten áldja meg mind;» lépését 
S D'TQÂBO SOKÁIG 

i ţ f f i ^ S s i î S î ! 
mondott el: Ünnepelnek a nagyok, 

a lám én ia itt vagyok. 
Mint bokorban az Ibolya, 
vagy napfényban  aa pacsirta. 
Kegyelmes, püspök atyám, 
mégla éazreveaa talán... 
Rám tekint egy pillanatra, 
saavaimat meghallgatja, 
Főpásztorunk eBdve kérünk, 
jó aalvedet tárd kl nékünk. 
Végy be oda mindnyájunkat, 
kicsinyeket éa nagyokat. 
Érezd meg a boldogságunk, 
mliy jó, bogy most itt vagy nálunk 1 
Bzereai, szeress nagyon minket, 
kicsike kis gyermekeket. 
Ijas még kicsik vagyunk, 
da imádkozni jól tudunk. 
Imádságunk eggyet kérjen: 
PűBpök bácsi éljen, éljen 11 

Rö?ld pihenő ntán, sásalók és kereastek alatt 
vonult a püspök, híveitől klaérve a templomhoz, ahol 
az ajtóban Liszló Ijaáca főesperes-plebánoB  fogadta. 
Lélekből jött őaalnte, meleg Bseretettől áthatott beszid 
kíséretében nyújtotta át a templom knlcaát fópáaatorá-
nak. A főpásztor  mélyen meghatódva kösaönte meg 
cat a aok szeretetet. A fóesperest  drága barátomnak 
FEólUotta a vlsBza emlékezve aa itt töltött kedves 
időkre, többek köaött eaeket mondotta: „A templom 
kulosát  viasza adom, mert (adom, meg vagyok 
győződve,  hogy elődöm  ezeket  a kulcsokét  igen 
jó helyre tette,  a Te  kezedbe"... 

Az egyház fópásatora,  ebben a kis, ÖBflaetett  mon-
datán sűrítette össze László főesperea  egéaa papi éa 
tüibtri egyéniségét- Igen bölca éB ta:álé kifejeaéae  aa 
elismerésnek Kegyelmes atyánk, hiszen ml vagynnk a 
tasuk, bogy a legfelsőbb  elismerést, csakugyan arra 
legméltóbb ember kapta. 

A templomban végaett aaertartáa éB litánia ntán, 
gyóntatás követkeaett, mely a kéaő eati érákig tartott. 

Május 14-én, vaaárnap reggel, már 6 órától kea-
dódtek a aaentmlaék. A püspöki-mise fél  10 órakor 
volt fenyes  papi aegédiettel. Majd a bérmálás követ-
keaett, amely saertartáat tekintettel a aaép napsü-
téses időre, a templom keritéalben vógeate el a fő-
pásztor. Az est kővető fogadáa  és tiBBtelgések a plé-
bánia kertjében történtek. Ba ntán volt csak a táraaa-
ebéd, melynek folyamán  több felköízöntó  ÍB elhaagaott. 

Elte, a Dalárda, Kolplng-énekkar éa a Saekely 
fuvós-zenekzr  hangversenyestek. A dalárdák kitűnően 
úkerttlt aaerepléaéért Bállat Ákost és fiát  Barnát Illeti 

elismerés, akik fáradságot  nem Ismerő medos dolgoz 
tak a siker érdekében. 

Májua 16-án, hétfőn,  az Iskoládat látogat',a mrg 
a püspök, majd magán kibs'lgatánokut folyt  to't s 
plébánia dísztermében. Düntán a Liáoygimnézluoi fc 
elemi Iskolák énekeltek, mlg 6 órakor hivel Bzer,.t uti 1 
éa könnyes szemekkel bneeuztv.tvk távozó fíp  isi-
torukat. 

• • • 

A bérma köiut azoVâsos, R«ép, külső pompejit, 
valamint bensőséges szeretet éa ragaszkodás tette 
msgssztosabbá. Bat az érzékünket méjr cí»k sce.tf, 
a hatóságok rész!ről tiCUMtott magatartás, Unn'.p̂ íyep. 
megjelenésük, élükön a vsrmrgya pr ífektusá^al,  tkn;k 
minden Intézkedése » ongy emborbsrátot és m?gúrtő 
jó embert árulja el. Óislnte crötu cB'llogott a Fz.-msk-
b?n B aki jól figyelt,  még est is kioldhatta ezekből 
a csillogásokból, hogy külön bá'n Mugárzik a főpásstor 
felé,  azért a boldogságért, amit önkiink Hearz«tt e 
amiben ml, a jó Iáten valamely különfo  cél árdokí-bín 
való közbelépését látjuk. 

A Székelyföld  nag; flirak,  az uj magyés-püspök-
nek Itt léte nemcsak egyazerll .pÜBpöfcjárás"  volt. Ez 
több»t jelentett mint m*pkor. A gondviselés klilöuös 
ajándékéképpen jött ÁRON pÜBpöfr,  aki a mi jak, belő-
lünk való. 

A m&r Is nagy szeresutnofc  és kczmegaacaülés-
nek örvendő főpásztor  hitvallás.'), j-ín- ndő munkaterve 
a legelső körleveléből iíiaeMpp, ra -Nne» főbö  vonásai: 
Isten d'csősége éa a lelkek bíki-j •ért  -a>ó munka. A 
templom éB Iskolákért való hsre és Ial&n diĉ őié̂ fct 
ősi fényben  megőrzői. Apostoil hivata'ában szent kö-
telességet érez a hit és abból származó, minden köta 
lez t̂tB^gek teljesítéses éB végrehajtására. Azokat soha-
sem Bzünlk meg hirdetni és mutsfeálnl. 

„Az idik  változnak,  eszmék és rendszerek 
születnek,  emberek  jönnek és eltűnnek,  de  Krisztus 
mindég  változatlanul  ugyanaz'... 

Az őrhelyén álló flttal  főpásztor  magasztos gon-
dolatokkal teli hitvallása a l^m^-ízCbb menő meg-
látásokon kereaatttl mélyül igaz eHj-assá. á t őal egy-
házmegye élére került, Bzék?l" i r i m á n 
hangoz szóval hirdeti: Boţ"'  jtödő  fenyők  a sziklába 
kéfZÚlLs^Mj'aOgy  'megállhassák  helyüket.  Onnan 
hoztam mélységes  szeretetemet  népem és az igaz-
ság iránt. Fajtámnak  szívósságát,  kiállását  a magam 
erényének  akarom tekinteni,  sorsát vállalni  aka-
rom "... 

Főpáeatornnknak ezt a kijelentését, urnák és 
gazdagnak egyaránt meg kell érteni, meg kell kalhinla. 
Míg kell érteni végre mindenkinek ebben a keresetre 
feszített  világban, hogy c;tk emberek vannak. 

Mélységes há'ával köszönjük K*gye;mes atyánk-
nak mindazt, amit a templomban és templomon kívül 
hlrdei. KöBaönjük azt a nagy és áldozatos muafeát, 
melynek teljesítése nemcak egyetemes emberi érték 
és erő, de a ml szegény helyzetünkben, vallási, er-
kölcsi és Kulturális életünk alapja ls. 

Ml pedig mélységes szeretetül éa tisztelettel Ígér-
jük ée fogadjuk,  hogy főpásztorunk  nehúz muakájanük 
viselésében, terhének hordoaás&bnn, keresztény emburi 
hittel osztozunk és részt vcFz'lnk. Vigyásal fogunk, 
hogy eaen terheket ne súlyosbítsuk gyarlóságainkkal, 
haaem áthatva as eszmék ée fotenl  Igék mélyreható 
Igazságaitól, ősi vallásunk utmutató erejétől, egy BZO-
roa köaöaségben akarunk munkálkodni valláeuck, szel-
lemi éa erkölcsi életünk biztosítósáért. 

A Mindenható kegyelmét és áldását kérjük fő-
pásztorunk életére, Isten áldja, tartBa óa vezáreíje aaon 
aa nton, amelyre rendeltetett. 

És még csak annyit Kegyelmes atyám: 
A jÓBág, Bzeretet és bizalomnak viBMaadása, ae 

ezerféle  gond, baj és szenvedések hősies kiállása, nem 
múlik el nyomtalanul. A formáa  turáni Baékeiy fő 
kemény barázdál, aa élet egy-."gy áilooiásait jelzik a 
mintha caak a gyermekekre éa virágokra tudna mo-
solyogni. Ha  a jó Isten,  a terhet  valóban kereszt-
ként  tette vállaira  Püspök  atyánk,  melynek  vise-
lését  ha roskadozó,  vérző  térdekkel  is de  vinni 
fogja,  akkor a jó Irten kétszeres kegyeimére van 
szbKBégÜnk, hogy a nagy lélek mellett, a teát épsége 
ia megmaradjon. 

Ezért foguok  ml lmádkoaui drága jó főpáaalorunk, 
mert tudjuk, éreizűk, bogy aa uj püspöki elmer alsó 
mezőnyében levő zöld mező éa begyek B aa ezeket 
körül fogé,  a palza felső  szólóig felszökő  fenyőszál, 
a havasok éa osiki  tájak  szimbólumai, a mi bol-
dogságunkat  is jelantik. 

Csihy Lajos. 

H I R S K . 
— A maroaföl  kőbányában Márton Mihály 

43 éves munkás lábára hatalmaa kó;Ömb zuhant. Kor-
házba saállltották. Állapota aulyoB, 

— György János 60 éves füréazgyári  munkás 
felakaaztetta  magát és meghalt 

— Megbüntetik aiokat, akik felbólyegset-
lan vasúti igasoivannyal utasnak. A CFR vezér-
i-;»zri tócigs az öBBzsa állomásoknak rendeletet küldött 

: moly Bzerlnt miedazokat aa utasokat, akiknek 
lg .o:ványai Lincscnek eilátva az előirt blatoaltási bólye-
g^k^el, a bolyatinen meg kell büntetni. Aa 60, vagy 
76 százalékod kcdrezmennyel utazóknak kl keli fizetnion 
az egass jâgy árát ea eaenkivüi 100 iej bírságot. A 
szabadjtgyeseknek sziutún egéaa jegyet kell váltanlok 
és nekik is meg kell flaetnlöz  a 100 lej ktuön bünte-
tést. H j aa utasok mzezben ellátják Igazolványaikat az 
előirt báiyegekkel, montesüinek a büntetéstől. 

— Vonatok erkesese ea indalaaa Gyergyő-
aaentmil i lóB ailomaean 1939 majaa 15-től. Braasó-
Siákaiykocaard Basmély érkezik Ojjdi 2 24, indul 2 27. 
Saakelykocsard—BÍBSSO örk. reggel 614, Indul 619. 
Btasaó—Saâkeiyzocaard ér^. d. e. 8 24 ind. 8 27. Sz.-
Kocsárd—Brassó érk. d. e. 1110, ind. 11*12. BraSBó-
Szekatykoc^ard erk. d. u. 1646, ind. 16 47. Szákely-
aocaárd—Brassó eatia er<. 19 31, ind. 19 34. A helyi 
•iaüméiyvo&jtok (mtxi ) Síékeiykocaárd felől  érk. d. u. 
17 20 p.-kor, amely azeiveny éjjei 416 p.-kor Indul 
viosaa Szsktiiykocsáidig. 

— Kedveamenyea utasáeok Baonreatlbe. 
A „Bucur. jU hónap" utaaasl kedvezményeire vonatkoao 
hiraúácuni kiegeaaitésekéat közöljük a következőket: 
U ŷ aa 50, miut a 76 saaaaleaoa aedveameny a .Bu-
cureşti hónap* ogd&zt artama alatt (majua 22-tól, juniua 
15-ig) ervtnyes. Aa 50 Baáaaléíos kedvezmtínyes jegy-
gy-i 7 n»p:g lebot a fővarosbóu  tartózkodni. Indulás-
kor eguaa inouetjagy váltandó, amoliyei a «Bucureşti 
húnap* uiazásl igazolványa aiapjan díjmeuteaeu lehet 
hazautazni. A visszautazaâ elúit meg keli valtanl az 
utAzaai igaaoivanyt, a jegyöt pedig bármoiy bucureati 
nivataloB uiönatjegyirodaúaii, vagy pályaudvaron iuduiáa 
eíóit <epecsbtáii6iiii. Aa utazáai igazolvány megőrzendő 
ád a vonaton as eiienónő koaeg^kuez a menetjeggyel 
bgyüit ftilmuiatando.  Vuiaaautaaaükor feizóóO  OBZiáiy 
ttaaz^áiata eaeten aa aikhloubozei fele  flaetendó.  — A 
76 saázalekos sedveameny peatek eate 12 OrátOl hetié 
as«e 12 oraig érveuyes. A Bucuresnói 400 kilómeter-
uei tavoiubb eaő ailomaaoarúl 1 oravat iioráboan la 
iehet ciutazoi. Arad, Ridaa, Sivaraiu aiiomáso^rol le-
nei a 204 ób sa. gyordvjuaiiai la elindulni, a kóveuező 
aiiomaooí viezont mar baUseunu* a 11 órai lndulaal 
kcdvózmánybd. Hdtfón  estb Bucureatitiói viásaa tehet 
uiüítii aaoiLkai a voaatoazdi ii, bmeiyek iadutasil ideje 
vóiamivei éjfél  u.áura eaiic. Aa Uiaaaa megzeadegekor 
falaiu  meaetjvgy vaitaudo, am«iy a vtBaaautazásra 
losKdr iijuioJau. tijoifi  i t fOSi í^na ip íB^ t -
ptd ukuu ugy az oda, mint a viBaaautaaaakor «géaaben 
flaete£dó. 

— Tüa puantitott a bélbori reketyés fOréen-
telepen. Hatalmas tüz pn«atitott Bélbor köaaégben 
levó Riketyea fürászteiepen,  meiy a Smllovita ea Ger-
aon cág tulajdona. A tüz újasaka 1 óra tţjban a fliréaa-
tslep kazánházában keletkezett. A kazánháaban levő 
gőzgép tuzsamrajábín ugyanis a muakáidő megaaünte-
kor Bfcm  oUoaák el a tliaat. Saikra pattant ki a kóael-
ben folhalmazott  száraz fürészporra,  mely meggyulladt. 
A lángok felgyújtották  a kazánház egész épületét, majd 
átterjedtek a kozeibou ieraktározott nagymennyiségű 
dosaaaasyagra is. A tüzet a gyár muukásaágából tobor-
zott tüzo toság klsórelto mag eloltani, de caak egy órán 
át tartó megfeszített  munka után sikerült a lángokat 
elszigaiolnl. Aa épület éu a benne eihslyeaett gőzgép 
aû yoáan i&á&ioiigálódoít ea jelentékeny fűrészáru  Bem-
miauit meg. A cár több, miut 800 ez*r lej. A gfár  aem 
volt bu'.oaitvd. A Rjiatyss füresat^lepen  rovld Idő alatt 
ea voit a harmadik tüzeset. 

V i d á m s a r o k . 
MENTEGETŐZÉS. 

Cipészmester: Most sem tetszik kifizetni  a lakadalmas 
cipőt? Pedig már öt gyermek játszadozik itt az asszony-
ság körül. 

— Ej, hiszen négy még a lakadalom előttről való. 
A, HÁZASSÁGKÖZVETITŐNÉL. 

A sadehen egy nőt ajánl Eohnnak : 
— Uram, ez a nő egy ritka müveit teremtés. Ez hat 

nyelveu beszél. 
— Nem kell — mondja Kohn. 
— Miért ? 
— Na hallja, jól néznék ki, ha mind a hat nyelvén 

elkezdene nekem beszélni. 
JÓL KIBABRÁLT VELE. 

Kohn és Grün találkoznak az uccán. Azt kérdi Grttn : 
— Na, mi ran azzal a tisztviselőddel, aki téged a 

legcsunyább vádakkal illetett és mindennek elnevezett? 
— A torkára forrasztottam  a szót. 
— Hogyan ? 
— Bevettem az üzletbe társnak. 

KÉTFÉLE MÉRTÉK. 
Mérges háziasszony: Kérem ön már három éva nem 

fizet  házbért Elég volt Nem maradhat itt tovább, mint lakó. 
A munkanélküli: Miért olyan szigorú ? Hiszen 3t éva 

nem fizetek  adót, de azért az adóhivatal még nem tőrölt ki 
az adófizetők  lajstromából... 

Autó éa gipjavító  műhely  teljes felszereléssel, 
betegség  miatt bérbeadó, Oaál Antal,  Gheorgheni, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Oalksomlyól bnoanl Mindenki B 

mindenhonnan jöhet ai idei osikBomlyói pün-
kösdi buoaura, május hó 26, 27 éa 28. napjain. 
A bucsu zavartalan és nyugodt megtartását 
Caikvármegye prefektusa  1939 május 13-án 
kelt 7750. Biáma rendelkeiésével engedólyeste 
és biitoBitotta. — Ferenoes házfónőkség,  Csik-
Bomlyó. 

— Doktorrá avataa. Ifj.  G&I Jóssef  Így védet 
városnak szülöttét, a hó 20-án avatták a kolossvári 
Tudomány Egyetemen a jogtudományok doktorává. 

— Hánaaaág. Dávid Jiasef  (Cslkssereda) és 
Kovács Krsaébet (Ssépvis) május hó 16 án tartották 
eskllvójaket. 

— Aa u j menetrend. Május hó 16-vel életbe 
lépett as álIamvaButsk nyári menetrendje, mely a 
Cslkssereda—Brassó kösöttl vonalon a követkesó mó-
dosításokat hoata: Csíkszeredából Indul Brassó felé: 
reggel 4 óra 17. 7 óra 12, 12 óra 46, d. n. 4 óra 38, 
este 9 óra 22 psrckor. Brassóból Csíkszeredába érke-
zik : reggel 6 óra 46, 10 óra 51, délután 3 óra 13, 
8 óra 45 éa éjjel 12 óra 13 perckor. Csíkszeredából 
Indul Gylmss felé:  déli 12 óra 65 és esti 7 óra 22 
perckor. Gylmes felól  érkeslk Csíkszeredába: délelőtt 
10 óra 40 ós esti 7 óra 12 perckor. Fenti vonatok 
közül három és pedig: a reggel 6 óra 46, a délután 
8 óra 18 és aa ejjel 12 óra 13 perckor Induló vonatok 
köavetlen vonatok Marosvásárhely, Illetve Bzókely-
kocsárd felé,  mig a raggal 7 óra 12, déli 12 óra 46 
és esti 9 óra 22 perckor innen induló vonatok közvet-
len vonatok Ssékeiykocsárd és BHBGÓ kösött. 

— Junlua 8 án leaa Sötétpatak-fürdA  aaen 
teláal ünnepe. Mult ssámunkban megemlékeztünk a 
gyimesl havasokban fekvő  Sötétpatak-fürdó  örvendetes 
fejlődéséről.  Kalfás  Jóssef  tulajdonos áldozatos befek-
tetéssel most egy nagyobb szabású melegfürdőt  épített 
erre a gyógyhelyre, amelynek ünnepélyen felszentelé-
sét tartják meg junlns 8-án. A közönség figyelmébe 
ajánljuk est aa alkalmat ugyU mint nagyszerű kirán-
dulási lehetóaéget. 

— A anlntáraulat buosu-hete. As utolsó játék-
hét műsorát kedvenc ssinésselnk jutalom-estjei töltik 
be. Meggyóaódéaünk, hogy senki som fog  hiányozni 
derék Bsinéss-gárdánk búcsajánál, annál la Inkább, 
mivel jelenlétünk nemcsak ssereteifink  megnyilatkozá-
sára ad alkalmat, hanem pompás darabok sorakosnak 
fel,  hogy felejthetetlenné  tegyék a rövid sslalidényt. 
Legyen mindenki, minden előadáson jeleni 

Ne engedjük saabadon oaatangolni állatain-
kat. Városunk Igaaáa a legkilátásosabb módon fejlő-
dik a kertváros jelleg felé.  Uccáit, városrészelt haté-
aluellemKn - Möfi'Ti  nlgy frnegá'nlnirffétfafffölfSI 
halyaaett el a város vezetősége as uttestek szóién. 
Egyébként pedig maga a város közönsége ls dicsére-
tes áidosatoasággal támogatja a ezépltésl elgondoláso-
kat, amikor a házuk előtti részekat igyekszik valósá-
gos virágos kertté kiképezni. — Ugyanakkor, amikor 
egyre inkább létezik közöttünk egy ilyen mindenkire 
kötelező város ssépáBsetl együttérzés, akkor vannak 
emberek, akik valóságos pogány érzéketlenséggel ve-
szélyeztetik a kÖBÖB munka sikerét. Allataikat kicsap-
ják, éjjelenként legeltetik, kitapogatják a fejlődő 
csemetéket, virágágyakat sőt polgártársaik bevetett 
területein ls nagy károkat okosnak. A jóérzésnek leg-
elemibb követelménye, hogy mindenki vigyásson a 
közöa cált szolgáló vároBasépéssetl munkára ÓB károkat 
aem a kosnak sem padig embertársainak ne okozzon. 

— Tanoos-tea a Prefekturán.  Május 14 in 
a prefdktura  ÓB helyőrség együttes r«ndeiiJBâbea jól 
Bikeriilt tea-est volt a megyeháza termeiben. A kitű-
nően sikerült est blffijét  Neumann Jjfiő  ez Európa 
Bzálioda vandáglőae adta, akinok flzyalmes,  hczsáériő 
kiszolgálása csak emelte as oBt foiyaa  kereteit. 

— Lezajlott a pünkösdi orsaágoavas&r 
Májua hó 17 én aajlott le városunkban a baromvisir 
nspja éa 19-én volt a klrakóváaár. Aa áll ai vásár r^geo 
nem tapasiialt órláBl felhajtást  eredményesett. Több 
mict három eaer állatot hostak a piacra. A kereslet 
la meglehetős volt. Számos idegen kereskedő jilr>rt 
meg. Igy Németország számára IB történtek vásárlások. 
H«t darab nehéa ökröt vásároltak németországi kivi-
telre. Ezeknek az állatoknak kilóját 16 lejben vették 
meg. uuieaen 650 vásár köttetott. As árak a követ-
kezők voltak: Ökörtlnó párja I osst. 14—16 ezer lej, 
II. osst. 12—14 ezer lej, III. oszt. 9—12 esor lej. 
Tehenek: I. oezt. tehenek 9—10 ezsr lej, II. caz*ál> u 
6—10 eser lej. Sertés felhajtás  nem volt. Az állat-
vásár eredménye nagyon jónak mondható. As öaBaesen 
felhajtott  állatoknak hu» Bzázaléka adatott el. As 
állatvásárhos hasonló nagy kloálat és érdeklődés mel-
lett aajlott le a klrakóváaár. Óriási nagy kínálat és 
érdeklődés mellett váaárláal kedv ls volt. 

— Aa ingatlan könyvek beadásának határ-
ideje május hó 23-án lejár. Különösen figyelmeztetjük 
Zsögöd kösség háztulajdonosait, hogy mint alvárosra 
rájuk Îs vonatkoslk a rondelet és Így okvetlen tegye-
nek eleget esen kötelezettségeiknek. 

— A Jorga nyári egyetemi előadásai. A 
„Nlcolae Jorga" nyári egyetem Valoni de Mnnte-ben 
as Idén la megtartja szokásos nyári előadásait, julluB 
hó 15 — augusstuB 16 kösött. Mint eddig esntán ls 
teljes ellátás, lakáa áll a hallgatóság randolkeséséra. 
Kosát éa lakáa áia egéaa hónapra 1600 lej. Biirat-
koanl lehet a kővetkező elmea: Universitate Popu'ara 
„Nicolae Jorga" — Bucureşti I , Bulevardul Schitul 
Maguraana Nr. 1. 

— Blhalasatott nyári ünnepaég. A halyball 
törvényssék mellett működő társadalom védelmi egye-
sület által május hó 21-re hirdetett nyári mu'atságot 
kösbsjött akadályok miatt, junius 11 re halasztották el. 

— Oyergyószentmiklós visszahívja sainé 
szelőket. 8 imml nem valorizálja jobban szinész-
gárdánkat, minthogy O/ergyószantmiklós közönség* 
közóhajának tesznek eleget, m'dőu4 napi Időtartamra 
vagyis a pünkösdi ünnepekre vlsssatérnek oda, hogy 
ast a néhány értékes újdonságot, melynek előadására 
GyergyÓBzentmlklÓBon alkalom már nem volt, bemutas-
sák a Baépet Hserető színházlátogatóknak. Műsoruk 
főhelyén  sserepel Hunyadi Sáidor: H ivael napsütés-e 
Kávé habba', operett. Örökké fogsz  szeretni? operett. 
Son|a, operott. 

— ítéletek. Máté Jáoos volt maroshévizi for-
galmista 1927-ben meghamisította a Putna fűrészüzem 
fuvar  leveleit, ami által 200 ezer lej kárt okozott a 
vsButnak. Tizenkét év után most hosott Ítéletet a tör-
vényssék ebben aa ügyben és a forgalmistát  két évi 
börtönre Ítélte. 

— B irtaiig Ltjos éí Incze J&noB menaságl legé-
nyek verekedéB miatt kerültek a törvény elé. B irtaliai 
két hónrpl börtönre, hcsát 1000 lej pénzbüntetésre 
télték. 

— Bentégett aa erdei kalibában. TankóJi-
íBef  felsőlokl  csángó a Hosszuvész uevü legelőjén tar-
tózkodott 7 éves gyermekével, ahol a juhait kosarazta. 
Éjjel aa erdei kaliba kigyullsds éB Károly nevü gyer-
meke bentégett. 

— Öngyilkosság vagy bünügy. Tatár Ijnác 
27 éves cslkssrotmlbályl legény holttestét a vasúti 
Blnek kösött a legborzalmasabb módon összeroncsolva 
találták meg. A faluban  »zt kezdték rebesgetni, hogy 
bűnügyről lehet ssó. A csendőrség bevezette a nyo-
mozást. 

— Oszlásnak indult holtteat. Szentdcmokos 
S4ros-ut nevü patakéban egy oszlásnak indult bullát 
találtak. A cycmozúB megállapította, hogy a hulla 
Bányász Aţoston 32 éves gyergyóujfalvt  legénnyel 
asosos. aki még es év márciusában tűnt el haau'ról. 
Ast hlsslk, hogy a legényt régi ssivb&ja ölte meg. 

— Elköltötte a rábízott pénat — folakasa-
totta magát. Tanké György 29 évea szolgalegény, 
a L?mpert-c4e megbízottjaként petrolfumot  fuvarozott 
A mult héten Cilkssentdomokoson, Illetve felcaikl  utján 
6900 lejt beszedett a különböző cégektől, majd az 
egyik korcsmában nagy dárldót rendezett, A pénzből 
1900 lejt elköltött, végül p*dlg a félreeső  helyen fel-
akasztotta magát. Mlr<) ráakadtak meghalt. 

— Halálozás. Molnár András kereskedő, 59 éves 
korában, foiyó  évi május hó 19én meghalt a.imes-
bűkkön. 

— Végétért a féléves  haro Csikssentgyör-
vAttf  •ynKalănsdrv*^Sa^.kâa(Ut..Kijijl fal  év óta 
györgy községben. EmlékezeteB, hogy tjvugaia'osnú 
mári JjBŐ lelkészt, aki B görög kath. vallásról tért át 

görög keletire, a balázsfalv  pfcp'ikség  azzal 
küldte kl Calkssíntgyörgyre. hojy ott a nyugalomba 
vocu'ó Alex ndru JADOS görög katbollkus lelkésztől 
«egye át as egybázaözBég vezetését. Az uj psp azon-
ban néhány hét mu'va azzal a meglepi javaslattal állt 
hiv.-l elí, hogy testületileg térjenek at „-z ősi magyar 
orlodi x hitre." A hivek jelenlőa csoportját Blkerfllt  ia 
rávenni aa áttérésre és Ca'ugaru egyidejűleg a görög 
katbolikus egyházközség minden vagyonát Is a görög 
keleti egyhás réssára lefoglalta.  A balázefalvl  püspök-
aóg psrsse n^m hagyta annyiban a dolgot és hónapo-
kig tartó vlsagálat ntán mluisiterl utasításra moBt meg 
jelent a községben D.-lmba aiezredea-megyefőnök  és a 
görög kstbolltui egyházkösnég vagyonállományát hiva-
talosan átadta For^s és Ca'ceriu gör. kath. lelkészeknek. 

KtiRESEK 3 szoba, konyhás (esetleg 2 nagy 
szoba) lakást, lehetőleg külön udvarral. Cim 

a kiadóban. 1-2 

TENNIS RACKETTEK, labdák, racket-leck, 
olaj jutányos áron állandóan kaphatók Vakár' 
nál. — Ugyanott raoket huroz&a és javítás. 
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• l H u t f t k  M l e s t u t é n M 
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• I f l t a a k B i a é l  k é s z ü l . 
3— (H.-Oluo, Löffler  gyógyaaertárral aaemben.) 
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S ö g U S l M 
Mint derült ígból a villám, 
ugy csapott le rAm I 
Két tz 'mcmb» nézett hoaszau 
B ast augta halkan: 
.HJ továbbra Itt maradnék, 
bliton elszédülnék !*... 
S ciak nésett, nésett rám esdve, 
tekintetem keresve I 
Villámként dúlta fel  nyujalmama*, 
s aztán elBzalsdtl 
Tegnt-p még aletve Jött felém, 
ma, egyedül állok énl 
Tegnap — ajka még nekem zenélt, 
sa-p álmokat Ígért I 
S jöttek rohanva a nappalok, 
jött a felébredés  I 
Moat kl tndja merre Jár, kit lg#r, 
blnek a szemébe néa. 
N kem már caak aa emléke él, 
a egy kicsiny kis kép. 
Még látom, mint messzi, mesBsl víziót, 
feledve,  ami voltl 

Gheorghenl, 1939 évi májns 12. 
Ojumzthj Bébjr. 

Ocolul Silvic Ciucul-de-sus. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua de 

27 Mai 1939, orele 12, in localul Ocolului Silvic 
Ciucul-de-sus, se vinde prin licitaţie publică orală 
următoarele materiale lemnoase provenite din doborâ-
turi de vânt din pădurile mai jos notate, proprietatea 
Composesoratului Dăneşti din hot. II.: 

Pădurea »Arpaş-Asău«, un volum neto de cca 
75,39 m. c. molid; 

Pădurea »Bükkhavas«, un volum neto de CCJ 
144,93 m. c. molid; 

Pădurea »Bratoş«, un volum neto de cca 117,u7 
m. c. molid. 

Vânzarea se va face  cu respectarea art. 88—110 
din Legea Contabilităţii publice, pulicate în Mon ii' 
Ofic.  No. 167, din 31 Iulie 1929, Regulamentului Oficiu-
lui Central de licitaţie, publ. în Monit. Ofic.  No 1 Uni 
1 Ian. 1930, art 167, 168, din Legea Coopera|ici 'nor-
melor generale de ţinerea licitaţiilor, publicate in vio„n 
Oficial  No. 167, din 1931 şi 127, din 1934, condiiiu-
nilor generale de exploatarea pădurilor Statului nubl 
în Monit. Oficial  No. 106, din 1912, completate cu 
condiţiunile speciale de care amatorii pot lua cuno 
şlinţă la Ocolul Silvic »Ciucul-de-sus,. 

Persoanele care vor lua parte in licitaţie vor 
depune o garanţie provizorie de 5% din valoarea do 
strigare a fiecărui  lot, care sumă se va depune la 
reprezentantul fiscului,  care va lua parie la licitaţie 

După adjudecarea definitivă,  garanţia se va între»i 
la 10»/„ din suma oferită. 

In lipsă de concurenţi, a doua licitaţe se va tine 
la data de 12 Iunie 1939, în acelaşi condiţiuni ca 
prima. 

Mercurea-Ciuc, Ia 27 Aprilie 1939. 
Şeful  Ocolului 

Inginer şef  silvic 
TERENŢIU CUCER. 

„EÜBÓPA" aaáUoda éa 
é t t e r e m , Caikaaereda. 

Esküvői ünnepélyek, táraas-
öaaaejövetelek, buoauvaoso-

AbönanaOatft  HMI 
N E U M A N N J E N Ő V E N D É G L Ő S . 

Állami soffeur-tanfolyam 
kezdődik 1939 május 25 én Mercur?» 
C uc éa Gheorgheni részére : hivatásos 
éa amateur autó, motorkerékpár, traktor 
kezelés és vezetésére. 

Jelentkezni lehet Csíkszeredában 
Csutak Ernő rádióUzletében, G/í .iy\ó 
SieníEiiklóaon S'.engsl autó-garagej.ibfiii. 

Péter István 
államilag delegált t»nfolyam*e«3to 

V 

I 
Varrógépek Kerékpárok 

Alkatrészek 
GYERMEK KOCSIKJ 

nagy választékban Â 
Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. J 

MODELL KALAPOK | 
tln naponként n j formák  elesó £ 
árban. £ 

VKNCZKL T A N Á R N É N Á L # 
Ugyanott kéaafllnek  minden- Q 
nemű nöl kalapok elaörendfl  A 
anyag heanáadáaával. kalMsk M 
ItaJekttáaa a legrövidebb idő alatt. ^ 

Mercaraa-Olno, I . O, Brat lanu (Olnaná H 
alum)-ueea 111. aa., a Sörháa köaeléban. ^ 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V á k & r - ü z l e t . 

K j u a M I Vikái 




