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Az aradi vértanuk. 
1849 október 6 gyászos emlékeaetü oap a magyar 

történelemben. Nyo'cvanbat esztendővel eielótt. ezen 
a napon végezték kl aa aradi vársáncban, aa 1848-lkl 
szabadságharcnak tlaenbárom bonvéd főtlazljét. 

Eazil a szörnyű osztrák boaznval fejezódött  be 
a magyar nemzetnek szabadságharca, amely az oroez 
túlerővel Bzemben Rüdlger oroaz tábornok kezébe 
let9tte a fegyvert. 

Az ositrák tábornokok nem tudták megbocsátani 
Görgetnek eat a lépését, amelyben aa osztrák had-
sereg megaláaását látták. A bosszú, a megtorlás szel-
leme Irányította minden lépésüket éa a aiabadságbarc 
kiszolgáltatott konvéd tábornokait a bécsi kormánnyal 
halálra Ítéltették. 

Tizenhárom honvédtábornok esett áldozatéul a 
4tí-as Idők ezen gyűlölködő idejének. KIBS Ernő, 
8c w idei J izsef,  Daest wffy  Aurél, Lázár Vilmos tábor-
nokokat golyóval, mlg Aulich LajoB, D imjanlch János, 
Knézich Károly, Lahner György, Nagy Stndor, Lslnln 
ven Károly gróf,  Pöltenberg Ernő, Török Ijnáca éB 
V->caey Károlv gróf  tábornokok kötél által haltak meg 
1849 október 6 án hajnalban. 

Lassan egy évaaáaad mu't el aa aradi vértanúi 
fölött.  Nehéa, su'yos idők megpróbáltatásai saánlottBk 
végig éppen eaen a mai nemzedéken, amely a törté-
nelmet nem könyvekből tanulja, hanem annak minden 
lapját maga Írja. Éa igy fokozottabban  érzi azt a tisz-
teletet és megbrc ülést, amely kijár azoknak, akik egy 
nemzet szolgálatában életüket á'dosták. 

A nagy törtenelml tragédiákból aaonban nemcsak 
a bőd á'dozatoknak, nemzeti erényeket fokozó  éa a 
nemzetet tovább éltető alapja caendül elő, hanem a 
történelmi távlatok elbékitő, kiegyemn'yozó tanulságai 
Is az emberi együttélés szebb és bo'dogatb kialakítá-
sának szolgálatára kell álljanak. 

Ki ne látná ma 86 esatendő visssaplllantásában 
azt a nagy IrazságtnlanBágot, amely ai aradi vár 
sáncoVban lezajlott. Ki ne látná Bit a vakBágot, amely 
az akkori Idők gyűlöletét a ma emberének elemében 
o 'yin értelmetlen pusztításokra Irányította. 8 kl ne 
látná azt, hogy nemzetek között nlncBcnek örökké 
tartó ellentétek. Mert ami egykor aradi vértanú'1 at 
jutta'ott bitófára  B smily gyü'ölet a legrettenetesebb 
rémuralomban élte ki magát egy nemzettel szemben, 
az DI ár 66 esztendő rru'va Is az egymásrautaltság 
testvériességévé változhat. Oiztrák és magyar köaött 
évszázados gyűlölködés barátsággá alalulhatott ha az 
Idők ugy követelik. 

N=m lehetetlen álom tehát aa, hogy a mai gyű 
lölködés világából is lepa egy kiveaető ut. Lesa Idő, 
amikor a népek közötti m*i nag" gyűlölködés la értel-
metlenné válik a késői szemlélő réaaére. És el kell 
jonnln az Időnek, amikor az egymáa mellett élő, az 
egymásra utalt n4pek a béke teatvérleaségében meg 
értik egymáat. 

A történelmi végzetszerüség ngy látszik ugy ren 
dezte, hogy a nemietek ezekhez a klbéküléaekher 
csak nagy áldozatokkal, vértanuságokkai és szenvedé-
sekkel juthatnak el. I yen közbevetett tragédián állo-
mása az osztrák-magyar megbékülésnek as aradi vér-
tanuk véres áldozata ÍB, amely a magyar történelem-
nek egyik legsaomorubb fejezete. 

Szent Ferenc ünnepére. 
Október 4. 

Amint tudjuk, a természet valóra vált költemény, mely-
nek hullámzó ritmusa, csendülő réme, zengzetes hangja van. 
Igaz, hogy csak méíyérzésű lelkek élvezik a rémek össz-
hangját, midőn madárénebet hallgatnak, csak ideális lelkek 
érzik a hullámzó ritmust, midőn gyönge száron hajlangó 
tarka virágot szemlél tekintetük. Milyen szép is a temé-
Hzet ragyogó napfényben,  midőn a légbeszálló pacsirta arany-
kalászok felett  dalolgat boldogan! Szép a hasadó hajnal, 
mely az uszó felhők  habos selymébe aranysugárral rózsa-
Kziut hímez B a virágok fejére  gyöngyharmatot hint I Szép 
az alkouyizzás, a nyári esték btivös varázsa, midőn a fá-
radt természet a lenyugvó nappal pihenőre tér I Szép a 
csillagsugáros éjszaka, melynek titokzatos csendjében hall-
gatózva, a természet rejtélyeit igyekszünk megfejteni  1 A 
csillagok, a sötét égbolt mezején megannyi betűi, a jó Isten 
könyvének, nsgy gondolatok sorait tárják elénk, melyek a 
földről  az égig, a végtelenségig emelik értelmüket. A ter-
mészet annyira telítve van szépségekkel, hogy benne a szép-
ség fokozatait  megállapítani nagyon nehéz 1 A Bzinskála 
összes árnyalatait szemlélhetjük egy virágon, egy lepkeizár-
nyon, egy drágakő kristályon. A drágakövek caíllogó színeit 
szemlélhetem az ég szivárványán, a rabin színét a vörös 
begy nyakán, a smaragdét a gyík hátin, a türkiszét a má-
tyás szárnyain, a tüzopált a galamb szemében, a topáirét a 
kanári szárnyán, a tej és a rózsakvarcét a flamingón.  Az 
össses érofénytt  színeket a kolibri nyakán éa a páva tollain. 

S ugyan miért ez a sok csillagfény,  napsugár, színfolt  a 
madár és lepkeezárnyon, virágseinen, rovarháton, gyermek-
szemben? Azért, hogy akik megértő szemmel nézik e remek 
alkotásokat, azoknak nap, hold és csillagfényben  türödjék a 
lelkük és megittasulva a Terem»8 művészetének édes iílatá-
tól Őt megiamerjék! Ugy tűnik fel  nekük a világ orazágutja 
a titkok homálya miatt, mint az esti vonatot váró gyermek-
szemnek a sinpár. Messze, messze vezeti tekintetét a vágány 
s minél távolabban néz, annál összébb folynak  a sínek, 
végre egyetlen vonallá simnlnak s a vonal utolsó pontjánál 
megjelenik a vonat ígő lámpása, — nekünk a Teremtő 
szeme sugáré. E fény  vonzza lslkünket, mert a végtelenből 
felénk  közelgő Isten hirnöke. Lejött hozzánk Isten a ter-
mészet lépcsőin. Eljövetele emlékére olyan képeskönyvet 
adott gyermekeinek, mely méltú Mindenható fönségéhez. 

E könyv a természetnek csodaszépségekkel teli albuma. 
S akinek metafizikai  éleslátása van erre, tudja, hogy Isten 
ujjának érintését észre tudja venni. Az Alföld  tutóhomokján 
és a hegységek sziklabércein, az ég kékjében uszó felhőkön 
és a tengeren járó jégszikláhon, villámon és szivárványon 
egyaránt. 

Meghallja lehelletét a csobogó patak habjain, a harasz-
tok között észreveszi az óceán fenekén.  A magasságok vilá-
gában és a mélységek ölén, mindenütt jelen van az Ur I 
Mindenható erejét s gondviselésének kezét látjuk, ha szobánk 
ablakából nézzük, vagy távcsövön szemléljük a csillagok 
keringését, ha leszállunk a földkéreg  belsejébe fölkeresni  a 
kristályokat, meg az élet ősi típusainak megkövült marad-
ványait ; ha áttekintjük a növény és állatvilágot a magas-
ban kóválygó sastól a mélytenger fövény  én élő véglényekig; 
ha bepillantunk a lélek titokzatoa világába s megismerjük 
önmagunkat, mindenütt Isten lehelletét láthatjuk. 

Lelkünkben megrezdülnek ilyenkor a hurok, mint ahogy 
az ima énekbe zendült a koronás próféta,  Dávid ajkán: „Ha 
fölmegyek  az égbe ott talállak, ha leszállok a mélybe ott 
ia rád ismerek." A nagy mindenségben megnyilvánuló cél-
szerűség a Végtelenre utalt A híres botanikua Linné meg-
vallotta: .En átvonaltában láttam az Istent, mint Mózes, 
láttam Öt B a bámulat és csodálattól lesújtva megnémultam. 
Lépteiből néhány nyomot tudta— osak fölfedezni  a teremetés 
müveiben, melyekben, még a legcsekélyekben is, mily erő, 
mekkora bölcseség, mily kimagyarázhatatlan tökély van." 
Igen, aki nyitott szemmel nézi a világot, az meggyőződhe-
tik arról, hogy Isten megismerhető a látható világból s ezért 
a Teremtő nevét látja felírva  a csillagos égen, az Isten 
szemét a napban, a föld  rétegeiben rejlő kövületekben az 
Isten megkövült gondolatait, a virág szirom levelében az 
alkotó mosolyát szemlélheti. Nincs még egy valaki, aki ugy 
tudott volna olvasni a természet gyönyörű könyvéből, mint 
az ur trubadurja, asissi Szent Ferenc. 

Önsanyargatóit teste, hajkoronás feje,  beesett szeme, 
sápadt arca, szőrkámzsája, meg a derekát övező kötél nem 
vonzanak 1 Mezítláb járt, kolduskenyéren élt, betegség gyö 
törte, mégis szüntelen örvendett I Örökké vidám lelke impo-
nál I Akár Umbriának mosolygó egébe merült tekintete, akár 
a földet  nézte mindenütt meglátta a szépet s illatától má-
morossá vált. Érzéke volt a szép iránt. Azért csiszolódott 
oly tündöklővé gyémánt lelke, mert a szépséget szemlélve 
annak forrására,  Istenre ismert. Alig élt ember, aki bensőbb 
összeköttetésben lett volna a természet szépségeivel, mint ő. 

Nagyon kedvelte nővérkéit, a virágokat, számukra 
mindig tartott fenn  kis kertet, legalább egy virágágyást. 
Kéri a kertészeket, hogy ápoljanak néhány szép szirmú 
illatos virágot, mert azok Isten dicsőítésére buzdítják az 
embereket. Szerette a madárkákat. Ha pacsirtát látott szárnyra 
kelni, akkor gondolatai felszóltak  az ég felé.  Egy alkalom-
mal, a legenda szerint, versenyt énekelt a fülemülével.  Mi-
kor belefáradt,  kezére csalta, megsimogatta és áldásival 
bocsátotta el. Görgenzen sziporkázó tolla sem tudná leírni 
a nagy szent ama érzelmeit, melyek akkor viharzottak lel-
kében, midőn a természet gyönyörű könyvének szemlélésé-
ben elmerült. Szemlélve a tükörsima vizet és háborgó ten-
gert, éjjeli sötétet meg sarki féuyt,  napsugárt és rezgő 
délibábot, kalászhullámos rónát, meg hómezőkkel koszorúzott 
hegyláncot, parányi véglényt s óriási illatokat, aranyszárnyu 
lepkét, meg csúnya hernyót; a nagy ellentétekből is kiol-
vasta azt a fönséges  harmóniát, ami a világban uralkodik 
és ezt az összhangot észrevevő szemlélete megrezditette 
lelke húrjait, himnusz csendült föl  ajkin; mert meggyőződött 
arról, hogy sötétség dacára is van fény,  a halál nem semmi-
síti meg az életet, a hómezőkre is jut napsugár, a sirhal-
mokon ie virág illatozik. A világegyetemben megnyilvánuló 
célszerűség, lelkét a végső cél leié irányította és lelkének 
minden energiáját a cél elérésére koncentrálta. Megértette, 
hogy az embernek nem lehet más hivatása, mint Isten, a 
nagy Alkotónak dicsőítése. Az öntudatlan lények dicsőitik 
ugyan: a viliim oikkázisával, a tenger hullámzásával, a fold 
dübörgésével, a hegység magasbanynló csúcsával, a nap 
ragyogásával, a virág szépségével, illatával, de kell öntndat 
is a világbal Mit ér a szép festmény,  ha nincs szem, mely 
meglássa? Miért hangzanék a magaBbau trilázó pacsirta 
dala, ha nem volna emberi szív, melyben a madárdal meg-
rezegteti a mélyérzéaek húrjait, hogy azokon Isten dicsősé-
gére akkordok hangozzanak? 

Igen a természet szépségeinek létráján emelkedett az 
•rkölosi tökéletesség utolérhetetlen poloára. A természet 

gyönyörűen szép energiáiból azoknak a végokira következ-
tetett. Az okság-elve meggyőzte arról, hogy a téren éa időn 
belül és tul mindenütt ott az ősök a Végtelen! Átérezte, 
hogy az értelmes, lelkes embernek nem lehet más oélja, 
mint az, hogy elérje a Végtelent. És elérheti az ember őt, 
mélységes hittel, az evangélium elvei szerint való krisztusi 
élettel. Hitünk biztosit arról, hogy lesz idő amikor majd 
kibontakozunk érzéki megismerésünk kötelékeiből, midőn a 
bennünk szunnysdó energiák felszabadulnak  s lelkünk a 
másvilágba szárnyal át. Miként a sötét selyem-gubóból ki-
búvó lepke kifeszíti  szárnyát s beleszántja magát a napsu-
gárba, hogy lássa, érezze a verőfényes  tavaszt: hasonlóan 
szárnyal át a lélek az örökkévalóságba, ott lesz boldogító 
látása a Végtelennek. 

Lám, lám mennyire szükség volna Szent Ferenc bölcs 
éleslátására a mai materialis, egoista, modern világban, 
hogy tudnánk fejünket  magasra emelni, a csillagos égen 
túlra, mert csak ez a magasbalátáa tudná visszavarázsolni 
a földre  az egymást megértő, boldogító, igazi békét jelentő 
szeretetet. p. y. b. dr. 

A repülő nap. 
Mindenekelőtt, itt nyilvánosan 1b köaaönjük Paatior 

mérnöknek éa O.eram munkatársának azt, hogy több 
évea tapasztalatuk alapján nekünk ia bemutatták a 
vitorlázó repttléat, de kösaönjük aat a nagy fáradsá-
got is, amellyel minden járt. Mert ne feledjük,  nem 
kla dolog 10 óráig ráaatnl magát autón, a hozzá csatolt 
.Baby" pótkocsival, szinte pthenéa nélkül. 8 aatán 
bolt fáradtan,  esőben megfázva,  neki fogni  a repülő-
gép tisztításának ÓB összerakásának. KláilltáB után 
iámét BzétBzednl, a pótkocsival kivitetni Somlyóra, ott 
megint le éa összerakni stb. atb. Közbe aggódni az 
időjárás miatt — egysier ai eeő miatt, másnap a tul-
ssép, nspsütéseB, Bzélmentes idő miatt. — 8 ók eat 
végig csinálták, mert egy régi Ígéretük kötötte őket. 
8 mindéiért ai áldozatkész munkájukért ml lesz a 
hála ? Talán az, hogy néhány ifjúnak  szivében felkel-
tették a vágyat: repülni I repülő akarok lenni I 8 ba 
majd az ifjak  közül valamelyik hireaaé válik — akkor 
Pastlor éa Oleram büszkén jegyeahetlk meg: én cal-
náltam repülőt belőle. 

Bajnos ebben a szeszélyes időjárátu Csikban aa 
történt moat a repülőkkel, ami télen a sizőkkel, hogy 
a nagy áldozattal felépített  sl-ugrÓBáncról a sl- verseny 
aapján pár óra alatt leolvedt a hó. — Viszont a repü-
lök Btámitáeukban — bogy egy kis szélért nem megvünk 
a szoTiszádba, ebből az örökké jól ssellőztetett Ősik-
ből — bizony csaladkoava, szélcsendben kellet bemu-
tassák a vitorlázó repüléat, emi pedig szinte lehetetlen. 

Mégis reméljük, hogy közönségünk fogalmat  éa 
elképzelést nyert a vitorlázó repű ősport ssépeégéről 
és csodálatOBBágáról. Kár lett volna előzetesen Bokát 
Irni vagy beBzélnl a dologról, u;y gondoltuk, előbb 
lásson a közönBég egy gépet s utána egy repülést. 
Annak BzépBégelt, eleganciáját, erőteljesBégét, a repü-
lés esztétikai forma  szépségeit, amelyeket sz ember 
az Iiten alkotta madarakról titokban leleaett s Igy a i 
ész Igába hajtotta — kissé — a természet erőit, a 
levegőt. Mondván neki: vigyél engem levegő, felhő 
légy az én utmutatóm vezess el messzire I 

Igaz, bogy a vasárnapi repülések csak pár per-
cesek voltak a Biélhlány miatt, kösönaégünk mégla 
éaek után eltudja képaelnl a motornélküli repüléat, 
a elhihette, hogy jó aaélben az a gép órákig ÍB a 
levegőben tudott volna tartónk odnl. (Ismertetést fogunk 
hozni a vitorlázó repttléa lényegéről, elméleti ÓB tech-
nikai réaaletkérdéaekről) 

* 

A két azebeni repülő megtekintvén városnnkBt 
környező hegyeket, csodálkozva Jelentették ki, hogy 
ennél ideá'isabb terepet vitorlázó repülés céljára nem 
láttak. Itt kezdők, haladók és bajnokok részére egy-
máa mellett számtalan alkalmas helyet lehet találni, 
s ami Bzlntén igen fontos,  közel a vároBboz. Itt kell 
megrendezni a legközelebbi romániai vitorlázó repülő 
versenyt. 

£.1 a szakvélemény bátorítólag hatott ifjalnkra, 
akik a vitorlázáB gondolatával foglalkoznak.  A SZÍVÓS 
és UgyeB Ifjúság  megvan hozzá, egy kis pénz, egy-
két iakola-gép, egy tanfolyam  éB hiBBZÜk, hogy az erre 
költött péna valamikor BBáaaaoroBsn megtérül, erkölcsi-
leg la, de anyagilag is. 

* 

Végül — ámbár nem mindég helyes — kényte-
lenek vagyunk egy két nevet IB említeni, akik váro-
Bunkbrn a vitorlásé szervezkedésnek főmorgatól.  Pa-
clnsky biró, mint a repülő szakosztály elnöke, azután 
Terk Rupsrt éa Czáka István, akiknek lelkeaedéae, 
agilitása éa repülni akará8a nem iBmer akadályokat. 
A többlek Is vegyenek példát eaektől a akkor blaasük, 
hogy álmnk B a ml álmunk la megvaléBnl. Sz. Sz. • • 

• 
Bár lenne a ml társadalmunkban aa időkkel lé-

pésttarté meglátáa ahoa, hogy a vitorlásé repülésben 
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a nevelésnek milyen adottságai vannak. Különösen 
annak bajtárslas szellemében, magának a repülés sport-
jának mint jellemet, önbizalmat,{önállóságot formáló  té-
nyétében milyen felklnálkosé  értékel vannak a nőne-
velésnek. 

A fiatalságban  amint látjuk megvan minden lelke-
sedés ahoz, hogy a repülésből kifogják  aa emelkedett 
gondolatot. Ösztönösen megéralk, hogy a jövó ntjal uj 
embertípust kívánnak, amelynek acélosabbnak, határo-
•ottabbnak, önállóbbnak kell lennie. 

A sportrapüléa eiért siáll a levegőbe, hogy a 
f  jldtói elszakított embert a levegő magárautaltságában 
képezze. Hagy már gyermekkortól hozzájáruljon e nem-
zedék Idigeinsk ujrafonásához  és olyan klteljesitéséhez, 
amelyet a rohaoó idők megkívánnak. 

Támogassuk azokat a lelkes úttörőiét, akik a 
nyugati Bporikulturának a vitorlázó-szellemét a csiki 
talajba akarják ültetni. L Jgyllnk aaon, hogy az elvetett 
mag mjgfogamjoa  és fejlődésnek  indu'jon. Minden 
igyekezetünkkel legyünk segítségükre abban, bogy 
nspüalt" megszeresse ós megbarátkozzon a migasbatö-
rjsnek önbizalmat éa büszke öntudatot f-tj'esztő  gon-
dolatával. 

yimaemlete Csiszer Imre halálára. 
Csiazer Imre volt árvaszéki elnök halálának bire 

aa elmúlt héten futó  tűzként terjedi el, mindenki meg 
döbbenessel találgatta a váratlanul bekövetkezett hir-
telen halál okát. Az orvos agyvérzést állapított meg 
B az a hir, hogy a mezőn tulkai munka köaben halt 
volna meg, egyáltalán nem felel  meg a valóságnak, 
mert éjszaka aa ágyban kezdett panaszkodni s a gyor-
san bivott orvosi beavatkozás, a leggondosabb ápolás 
sem tudott mar segíteni. 

Különben a megboldogultat az utóbbi években 
állandóan nagy lelki gondok gyötörték. A történelmi 
Idők két malomkő közé szorították, egy részt a bec-li-
letes állampolgári kötelesség, másrészt népéért, fajaert 
való igaz* aggodalom, tok aimatlan éjszakát okozott 
neki. — Ó némán türt és hallgatott s csak a szívós, 
kitartó munkával igyekezett megsebzett lelkét gyó-
gyítani. 

A leglzgatottabb időkben volt az özvegyeknek, 
árváknak igazi atyja, gyamola. Hivatalából akarhány-
Bzor 2—3 órai késessel érkezett haza, caak a hozzá 
fordultaknak  ügyea-bajos dolgait teljesen elvégezhesse 
B nem egy árvának vasúti költséget Baját pénzéből 
fedezte,  amikor meghallotta, hogy a távoli falukból  a 
szegénység miatt gyalog kellett befársdalok  Mercurea 
Ciucba. 

Bir ugy örökösödés mint házassága folytán  vi-
viazonyainkhoz kép et tekintélyes vagyonhoz jutott, 
mégis anyagi gondokkal is kellett kbzdenie, jeléül 
aan.tk, ho^y a rábízott hatalmas árvapénziárnak hűsé-
ges, tísztakczü gondozója volt. 

Nagy Ezjretetu-l ápolta Bzép számú családját B 
az egykor gidres-gödröB Székuija Barkát szorgalmsB 
kezei egy kia paradiCtonos kertté alakították. 

Fiá volt a nem régen elhunyt, nagynevű, évtize-
dekig szolgáló cioboteni községi bírónak, Cjlsser 
Pálnak. 

Csiszer Imre már deák korában feltűnt  tehet-
ségével. Amikor a l unu eui Önképzőkör 25 éves jubi-
leumát ülte, Ksasai Lijoa akkori tmár összeszedte a 
legkiválóbb dolgozatoka; s vezető bs'yre állította a 
következő eplgramját: 

.Vera Boralt madzaggal méri X. 
Paztl LángészI.. 
Na csodáld I 
Bsnne szunnyad Vsaink". 

E Borokkal terelte le eg>ik éidematlenül iról 
babérokra vágyó deák társát. 

Egy misik dolgozatát az irodalmi tanár a BZO-
kásos .jeleB* osztályzaton kivül e sorokkal tüntette 
kl: „Sic ttur ad astra" — (Ijy haladnak a Cilhago* 
égfeié). 

Élete pályája, hajszálig menő poatos hivatali 
szolgálata nem engedte irodalmi tehetségének kibon-
takozását, e helyett terjedelmes memorandumokban 
Igyekezett faját,  népét Btolgálni. 

Szerényen, jóságos lélekkel dobozott, ez'rt Álta-
lános migbtcjülést szerzett mlnd^nftlől.  A vármegye 
harmadik ura lett; árvaszéki elnök, u olsó a m?gy;<rok 
közű; Koporsóját rengetegen zokogva vették körUl f»ji 
külöabseg nólkill. Da az utolsó göröngyöket néma 
csocd követte. 

Nyugodj c-iend-juen I'nre b&râtuck a bocsáss meg, 
hogy az utolsó szót e helyen kellett eimoudtnunk. 
Borain!: megr tVu'tak s a fagyos  közöny ugy látszik 
mind n termő rügyet leperzselt. Ciucaui. 

T E J é s T E J F E L kapható 
özv. K*reazt«siénél, M ír curo M C.UC. 
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Elköltözés miatt 
részeket, rádió lampákat, villany 
arakat , bá torokat , s t b , beszerzesi 
áron alól kláraal tom. 1—2 

Fischer Sándor, Mercurea-Ciuc. 

Nagy események 
forgatagába  kerültünk. A hónapok ót* kirob-
banni kéBiűlő olasz—abesszin viszály elérke-
zett mult héten a döntő pillanatokig. A világ 
figyelme  Abesszinián és Olaszország magatar-
tásán van, ahol nemcsak egy egyszerű gyar-
mati háború kitöréséről van szó, hanem vesze-
delemben van a Népszövetség egész szervezete. 

Európának idegességét különösen az 
okozza, hogy a népszövetségi alapokmány 
került zsákucciba. Nem vitás p'dig az, hogy 
Európában teljesen felkészült  nagyhatalmak 
lesnek arra a kedvezd pillanatra, amikor a 
Népszövetség kezéből kicsúszik a békés ki-
bontakozás lehetőségének biztosítása. 

Csak végig kell nézni a világon s meg 
állapitható, hogy a római birodalom bukása 
óta ennél nagyobb, Eorshatározóbb mozgoló-
dások, tervek nem örvénylettek. Mindenképpen 
nsgy események küssöbfn  áll a világ, amely-
ről minden pillanatban beléphet a legborzal-
masabb katasztrófába. 

Ennek a belépésnek egyik állomása a 
fascista  Olaszország demonstrációs polgári 
mozgóaitása, amelyet a mult hét szerdáján 
rendelt el Mussolini. A Duce mult héten tíz-
millió emberét mozgósította. A morgóeiláa be-
fejezésével  szózatot intézett a néphte, amelyet 
érdemes elolvasni: 

Olaszok, Olaszok a begyeken tul és innen I 
Hilljátok meg mindnyájan, amit most Bzólok 
hozzátok, ebben az ünnepélyes órában, amely 
moat bekövetkezett az olasz haza történe-
tében. 0 aBzorBzág területén tízmillió ember 
gyűlt össze: a világtörténelem leghatalma-
sabb demonstrációja. Ezt a tízmillió embert 
azonos meggyőződ d, azonoa akarat és azo-
nos elhatározás hozta egy tömegbe. Hatal-
mas megmozdulással, impozáns akarattal 
mu'atjuk meg a fasizaui  történelmi egysé-
gét és O'astország rendilhetetle n skara át. 
A világ népei meg fogjók  iemerni az 1935 
év fasiszta  Olaszorezágát. Hosszú hónapokon 
keresztül türlük nyugodtan, amit velünk 
szemb n elkövette!. Mcst végleg e'fogyott 
a türelmünk ós a sors kereke fordulóra  ért 
Nem egyetlen hadsereg fog  felvoiiu!ni,  ha-
nem hadseregünkkel negyvennégy millió 
olasz menetel együtt. Akik moet szemre 
hányást tesznek nekünk és büntető rend 
szabályokat emlegetnek, elfelejtik,  hogy 
mennyi ígéretet kepott Olaszország, amikor 
1915-ben belépett a világháborúba, amely' 
nek tartama alatt sok válságon és megpró 
báltatáson ment át. A világháború során 
egymillió harcoeunk esett el éa rengeteg 
volt a sebesültjeink száma. A kötős győze-
lem u*án, amelyből 0 aBzország a többi hata-
lommal együtt ki kellett volna vegye a 
részét, a tárgyaló asztalnál nem teljesítették 
gyarmati kívánságainkat. Türelemmel vár-
tunk B közben megakarták zavarni életünket. 
A Népszövetségnek el kellene iemernie 
Olaszország jogát, de a Népszövetség most 
Olaszország követeléseivel szemben szánk ció 
kat emleget. Nem hiszem, hogy az igazsá-
gos francia  nAp, amely velünk együtt har 
colt a világháborúban, beleegyezzék a büntető 
rendszabályok ellenünk való alkalmazásába. 
Nem hiszem azt sem, hogy Anglia hajlaLdó 
lenne lángba boríts ni egéez Eu'l pát, csak 
azért, hogy megvédjen egy barbár népet, 
amely nem méltó arra, hogy a civilizált 
népek közé számítsák. 

A holnap lehetőségeivel számolnunk kell. 
A gazdasági szankciókra komolysággal és 
áldozatkészséggel felelünk,  a katonai intéz 
k^désekre katonai intézkedésekkel, a hábo-
rú-a p dig háboiuval. 

EÍZÜI sz?nt kötelezettséget válla'ok min 
den olasz e'őtt, aki most sravaimat bulija: 
mindr-nt megteszünk, hogy 0 aBzorszig jogos 
igényeiből ne váljék szörnyű világbonyoda-
lom. De annak az oleez nemzetnek mernek 
megtorló intézkedésekről bepzélni, amely 
nemzetnek a tudomány és művészet leg 
nagyobb eredményét köszönheti a világ ? 
Aki a tudósok, művészek, szentek, mártírok 
és hősök tömegét adta a történelemnek ? 

A forradalom  Olaszországa ma ta'pra állt 
és kiáltása áthatja az eget, elhat Abesíiniá 

ban lévő távoli testvéreinkhez, kereBztül 
száll hegyeken és tengereken, hogy meg-
hallják barátaink és ellenségeink. Ez a mi 
felkiáltásunk:  Igazság éB győzelem ! 

A beszéd nyomán már Abessziniában is 
elrendelték az általános mozgósilást. Az olaszok 
pedig már megkezdték a hadműveleteket. 
Bombavető repülőgépeik már izelitót adtak 
Adua felett  az elkövetkezendő események bor-
zalmaiból. 

Egyszóval a háboiu ördöge elszabadult 
ismét. A mai nemzedék szívszorongva leeheti, 
hogy hol áll meg a lavina és miket temet 
maga alá ez az ujabb pusztítás, amelyet már 
feltartóztatni  ugy látszik nem lehet. 

A róm. kat. „Kolping Legényegyletnek 
1935 -1936 évi munkaprogramja. 

Beaaé'getóa, Főtisztelendő Márton Antal 
egyeaúle'i igaagatóval. 

(Gheorghen'.) Mint a .Ko'piog" Lsgáiy tgyletek 
egyik vezérs és leik''j. isztoraval találkoztam, akit arra 
kértem, modaná meg, mi az oka annak a nagy cieu-
dességnek, ami utóbbi időben ilyen nagy hallgatásra 
készteti — általában — ezeket az egyesületeket ? — 
Mondana valamit, a legénys^y etekkel kapciolatban, 
de különösen a jövő munkaév programjától B mind-
azokról a do'gokról, melyek megvalósítása, kuresziül-
vitele, hozzá is tartozik? 

A feltett  kérdésekre nem felel  azo:a:.l, mlg én 
tovább folytatom. 

— Hibár iudju'i. hogy ezek az eţy aUletck pél-
dis miiködésc-i nem kifelé,  vapy feltüonl  akarás mozza-
natai, hanem a befelénézés  Lomo'.y megnyilváculáBal-
ban látszik, emirői nsm Igen szoktunk beszélni, vagy 
dicsekedni s amelyek a lelek külső kifejezéseképpen 
a hiten keresztlil c upán a kul urában c ucsosodnak, 
hogy a bennük élő erkölcsi erő nemcsak (orma, de 
mint elraktározott kincs is legyen, melyeknek értéke a 
vallásainkban rrjlő mélységek és magasságok — de 
mégla valami pozitivet szeretnénk tudni. 

Mir-már azt hittem nem kapok választ, amikor a 
Főtisztelendő, nyugodt, megfostolt  válaszában, egy igen 
érdekeB, a „m»a t tökéletesen jellemző felvilágosítást  ad. 

— Mi Bem lehetünk kivétalek — kezdi a sport 
rohsmos áraditábin s vele sodródtunk. A tavasrok 
beálltával, ifj  ink különös szeretettel vonzódnak a rug-
do cdás i s más egyéb sportok fe  é, mellyel szinte ki-
élve m&gukat, kevés idő jutott egyesületeink belső 
életének folytatásához. 

Azonban, már ezis ezücófslben  van. Da ha nem 
ity volna IB, azt maguub kellene mérsékeljük, mtrt 
hiszen nem lehat h?!y£nvaló, ho; y a fu'.balpályékoa 
összegyűlt közönB^tól ilyeneket halljunk: .Le a Kol-
pinggul!"...  „Hátrább  Kolping!.."  .Pfuj  Kolping!.." 
stb , Btb. — A sportnak ez a fajtája  — melynek heve-
ben, c-ak egy pillanatig is megfeledkezhetünk  hivatá-
saink magasztospága és ízépségéről — ha programunk-
ban 1B van módot kell találjunk a ferd-is^gek  kiküszö-
bölésére Etek sz ideiglenes eltolódások Intettek csendre 
s alka mat rdtak egy általános program kidolgozására. 

Ez mégis valósult. 
Most nem r<% Tar^u Muroseu megtarlott értekez-

leten, ahol a legénvegyleti vezetők — C újról: Bálint 
József;  TurdárOl: Erdély  András,  Tg. Mureerő': Vé-
gési Domokos,  Odorheiuró!: Ferenczi  Béni, Brasov-
ból: Antoni János  és én — egy igen jelen'ői hatá-
rozatiéi mondottuk ki, — hogy tekintettel az oradesi 
közpond vezetőség táiolsá&ára, ami mUtt az irányítás 
is nehezen m^nt a vidéki teatUletekkol — jövőre  a 
rom. kath.  Népszövetség  cluji központjához,  mint 
jogi képviselőjéhez  csatlakozunk  s ezúttal  onnan 
is fogjuk  kérni  az irányítást. 

Különben program szerint október hónapban venbá 
kezdetet, a munkaév. 

D i már mutatja is a részletes «""cramot, mely-
fa  n ktilönösen emlitésre mállókat r b» vett szaktan-
folyamok  és nyelvkurzusok  bevezetese. 

Szegény és árva gyermekek segélyezése a m?g-
tsrtardó ünnepélyek. Bzindnralok, tácc-stélyek jöve-
delmeibő'. l'oda'ml rfcteljek  szociális tarfolyamclr, 
közöB ktráBdulárok, sport és kerti ttnnrpélyck rende-
zése és sok sok más l'dvös és áldásos munka, melyek-
nek szilárd erkö esi alapjaként a hetenként ismétlődő 
hlklgyalorlttok és &z ízzel kspcsolatoa ezcnlgyónás és 
áldozás jönnének. 

Arra a kérdésemre, bogy általában, milyen a 
legén>egyletl tagok magatBr'.áBB ée erkölcsi visHlkrdfs?, 
m! y;u n hitás és Iátszik-e nj'uV az tz idő, amil 
ezez ar i'jak a krr»szttei díszített helyEégttben tölte-
nek, a Főilsitelerdő ezeket mondja: 

Közvetlen személye mrgállipitÓBK'Dkft  báeifta 
bályalnk — melyek sztfíoruan  kötelerők airden fgyes 
tagra, — nemileg lorátozzík. Azonbtn se egyefüieirk 
lfju  tagjairól cs jót mondbalok s ez Btnál örvprde-
tesebb, mivel az általi nos vé'emtry ugyanez. Dn ba 
meggordo'jub, hoţy rz<k a bátiezsfcáyek  csak papírra 
írott Borok, ncelyeknek betírtéBéloz velame'yes htlfő 
fegyelem,  jó érzés és lélek ÍB kell, ugy »t credméry 
kétrzrres Elkér, mert hiszen egyesületi ink ifjucégénBk 
mag^tertása és erlö'cM viselbedére ugy befelé,  mint 
a társadalomban raon a magaslaton áll, (.mivel meg-
lehetünk elégedve. 

Ezeknek az eredményeknek elérésében buzgó és 
lelkei társaim Vigovstky  Jóiseféa  Dr. Márton  And-
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rás, akik fáradhatatlan  munkásságukkal teaalk könnyűvé 
többo'dalu muakámat, mlg aenel müvelődéaünk tarén 
Molnár  János  karnagy véges dicséretea munkát. 

Mikor elköszöntem ettél a nyugodt, komoly éa 
értékea embertől — aki fekete  köntösét nemcsak aaért 
viseli, mert pap éa aki mint Ilyen végsl as emberek 
köaölt nemea hivatását, aki egy őaerőtől öröklött, kl-
egyenanlyoaott lélekkel éa viiágnésetével áll aokak 
fölött  — agy éreatem, hogy aohaaem lehetett ]obb éa 
biatoaabb kezekben a fiatalok  lelke, mint ennél aa 
embernél, aki a rearuháaott poaaton nem a felesleges 
hil-bó, hanem a belső igaaértiktt munkálkodásnak hive, 
aki e jelssól, hogy: „Kolplng Testvérek I Legyünk a 
tettek emberei 1" Komolyan, igen komolyan VOBZI. 

Oóbi. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A román minisztertanács  tekintettel a nemaet-

köai helyaetre, fontOB  lépéseket lett a hadsereg fel-
szerelésének ügyében. A csehszlovák éa jugOBaláv 
hadseregek nagygyakorlatai alkalmával merült fel  a 
terv, hogy a kiaantant államainak hadaeregét egységes 
elvek aaerint szereljék fel.  Eaért a minisztertanács 
most elhatározta, bogy sürgősen végrehajtja a román 
hadsereg hadfelazereléaének  munkálatalt. 

A félévi  költségvetése  az országnak  a minisz-
ter tanáca hivataloB közleménye szerint kielégítő éa a 
költségvetés egyensúlya biztosítottnak látaalk. 

A román parlament  őszi  ülésszakát  eddigi terv 
szerint november 15 re hivják össze. 

Az olaszok  megkezdték  a háborút Abessziniá-
ban. Európában m)g tanácikozoak a hatalmak. Q 'nf-
ben és Parisban nagy erőfesz;téseket  teamek a béke 
megmentése érdekében. Ezalatt p 'd g O aszorszig a 
hadmüveleteket megindította Abeesziniában éa az olasz 
csapatok október 3-án reggel két oldalon, északon 
Aduinál, délen psdlg Amdea tartományban támadásba 
léptek. A támadásnak már több ezer halott áldozata 
van. As abesszin hadsereg körülbelül egymllliószáz-
ezor harost szólított fsgyverbe,  amelyből ötazázezer 
ember három hadseregben szervezve vonul azembe aa 
olasz haderővel. A legutóbbi jelentések szerint as 
olaszok előnyomulása tart. A római olasz lapok rend-
kívül szűkszavúak a harctéri események felől.  Kiilö 
nősen cáfolják  azokat a híreket, mintha Adui légi 
bombázáaa alkalmával gyermekek éa assaonyok ÍB 
áldozatul eatek volna. — Aa október 4 én megtartott 
fratcia  államtanács Ebként teljes bisalmát nyilvá-
nította Laval politikája iránt, amellyel aa angol állás-
pontot támogatva igyekeznek megmenteni a békét, a 
népszövetségi alapokmányt Hopy sikerülni fog-e,  B 
jövő tltks». Egyelőre Afrikában  szólnak a fegyverek, 
siegkezdődött ismét a vércsapolás éa 17 esatendeí 
úgynevezett béke ntán nsm lehetetlen, hogy Ismét 
lángba borul a világ. Egyelőre Adua támadásánál öteaer 
halottról szólnak a legutolsó hírek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hl less 1858-ban. 

AB alábbi politikai jóslat 1928 ban hangzott e>. 
Azóta hét esztendő telt el éa elletóriznl lehet, hogy a 
jóslat biüOnyOB méétékben mennyire helyeaen meglátta 
az eseményeket. Morand Paul francia  d p'.omata alábbi 
jóslatát 1928 szeptember havában köaölték a lapok 
B azt érdekessége miatt megismételjük. 

Morand nézete szerint a boaevizmuat nem tudják 
nnjdaatani, ds Oroszország hatalma jóformán  el fog 
pcjBüzni, mert Japán meghódítja Szibériát, Ukrajna 
elszakad éa polgári állam leaa, a kaukázusi tartomá-
nyom pedig Törökország uralma alá jutnak. 

Németországban m*g)>ailárdnl a köztársaság, külö 
uoseu, mert Auaatrla 1935 körül caatlakozlk hozzá. 
Aog'ia elveBitl fölényét  a tengereken, helyébe aa 
Egvasült Államok lépnek. 

Aa angol gyarnatok 1958-ra mind függetlenítik 
msgukat a az egvség>a britt birodalom helyjtt caak 
BL'go! azáaz érdekközösség marad. 

6 dekea Morand jóslatában aa, amit Olaaaoraaág-
ró: mord. A legközelebbi évtizedekben O 'ast ország 
megazer*! a főhatalmat  a Földközi tengeren. Több, 
mint hetvenöt millió lakéaa lesa. övó lesa Európa leg 
n iiyobb Antája éa kereakedelml hajóparkja a harma-
dik helyen fog  állani aa egéaa világon. Eţylptom, 
S'iria, Albánia, aa egéaa Balkán éa Magyaroraaág, 
0 a=.zorsjág pilitlkal befolyása  alá kerül. A Földköal 
woger legnagyobb kikötője Trieaat leaa. 

Njuţatafrikât  felosztják  a hatalmak, Kozépafrl-
frában  pedig független  néger köstáraaBág alakul. 

Franciaországnak 1958 ban la csBk negyven millió 
iakósa lesa. Le kell mocdanla a vllágpo'hikal allűrök-
ről s minden ereje kimerül abban, hogy fenntartsa 
neicyvcn milliós lélekszámát Kereakedelml tekintetben 
Amarika befolyása  alá kerül. Abban azonban kl fog 
válni Fracclaortzág, hogy Itt fog  legjobban érvéoye-
r-u'ni a fl  <talság. Az álUmszo'galatában alig fog  áilnl 
negyvenet é^eBnél Időcebb emb r. N -gyvenévea mlnlaa-
ter -Inökök, husaávea képviselők és barmlncötéves köve-
tek fogják  intézni Francloreság sorsát. A gazdag nép 
osztály eltűnik a valami nyugati mázba öltöaött saélsö 
«Eociá ízmuaa lesa a rendeaer, Franclaorsaágban, aho' 
1928 ban három produktív lakóéra egy kösalkalmasott 
eifc,  1958 ban már minden egyen produktív lakéara 

barom tisztviselő fog  jutni. 
— Tehén-tolvajok. Suseni községben gyakoriak 

voltak az utóbbi időben a tehén-tolvaj|áaok. Moat a 
csendőrség letartóztatta Kósa Antal odavaló lakést, 
aki a teheneket a gazdáktól ellopta, majd aaokat 
Péter Emébettel értékesítette. 

— Olvasóink figyelmét  felhívjak  a .Saent 
Fereno ünnepére" olmü és ma i saámnnkban 
megjelent olkkünkre. Ennél ssebb, Iiten-dlcsőitéBÓt 
azolgaló, Istent a nagy természet pompiaé világának 
minden megnyllatkozáaában megtaláló lráat ritkán 
olvas a mának órjöngéaekhea, rohanásokhos aaokott 
embere. O'.vaaank el és aaolgáljon annak Istent-kereaő, 
Istent-dicsérő gyönyörű hangja lelkünk flnomltáaára  éB 
megnj ugtatáaára. 

— Hegbal t Pál Gábor nyög. főglmnáaluml 
lgasgató 1985 évi október hó 5-én délután 2 óra 10 
perckor ludőgyuladásban, 83 éves korában Sumu'eun 
(Somlyón). Temetéae folyé  hó 7-én délntán 4 órakor 
leaa a anmuleul pleb. templom kerítésébe. A gyászmise 
a Szent Ferenc-rendl zárda templomban folyó  hó 8-án 
délelőtt 9 órakor fog  bemnta'tatnl. 

— A városi tanáos kenyérmaximálása. A 
városi tanács folyé  év október hó 3 án tartott prlmárok 
ülésében a kenyérárakat vIsBzaállltotta a két hinappal 
előbbi árakra, jóllehet azon Idő alatt a lisztek ára 
emelkedett. A barna kenyér kilóját 6 lejben, a fehér 
kenyérét 7 lejben állapította meg, ugyanakkor a liszt 
kilénkint 7, illetve 8 lel. A helybeli pikek eaen lehe-
tetlen ármegállapltáBok ellen u;y a polgármesternél, 
mint a vármegye prefektusánál  panaszt emeltek B 
amennyiben meghallgatáara nem talál ezen p 'naazuk, 
ngy kénytelenek a sütést beaaüntotnl. 

I 
JÁTÉKKLUB. 
Az illetékes Minisztérium 004855 Bzámu 

engedá yí alapján: 

M i n d e n n e m ű O o m e r ţ i é s 
s z e r e n c s e j á t é k o k ! 

Olosó k á v é h á z i s z ó r a k o z á s , 
O l v a s ó t e r e m , z e n e és t á n c 

Cercul Proprietarilor Sindicatului Urban flikja: 

Gheorgheniben, Főtér 24. 
(Oyergyósaentmlklói) 1— 

— Ghibu profeaaaor  feljelentésére  súlyo-
san eliteltek egy magyar ujsagirót . Gilbu Oai-
Bifor  egyetemi tanár ragalmazea cimén feljelentette 
Demeter Bila hírlapírót, mert «"gyík cikkében, amit 
arról irt, bogy Ghibu a Wesselényi kollégiumot meg-
látogatta, as erdélyi magyar ku'lura obtorának nevezte 
éa cikke végén felsaólitotta  aa erd ilyl iskolák vezetői», 
bogy a jövőben Q hl but ne engedjék be lntéaetelkbe. 
A törvényaaék előtt Qhibu hangoztatta, hogy a vád-
lottal több pöre van éa a cikkek alka'maaakk arra, 
hogy diaakredltálják a magyar köavélemény előtt, pedig 
taou mányainak egyrésze magyar. Egyben bemutatta 
a törvénysséknek a közoktatáaüfyl  miniszter levelét, 
amelyben megbiaaa a klaebbaégl lakolák tulajdoojogl 
helyaetének tannlmánvoaásával. A vádott rajtam ke-
resztül — mondotta Ghibu — a román államot Bér-
tette meg. Demeter Béla a bizonyíték klegéazltéaét 
kérte, de a bíróság elutasította valamin, azt a kérésit 
la, hogy Pop Valér lgaaaágügymlniaatert hallgassák kl 
tanúképpen. A c'uji biróság Demetert három hónapi 
fogházra,  tlzeaer lej pénsbüntetéare éa egy lej erkö'c d 
kártérítés megfizetésére  Ítélte. Gbibn megnyugodott 
az ítéletben, a vádlott felebbeaést  j sleotett be 

Sok Tizezer 
megelégedett vevő bizonyltja, 

hogy a 

„ Z E P H I R 
kályha az őssios kályhák között a 
LEGJOBB 

1© kilogramm fával  fűt  agy szabat 2-4: órán át 
O - y á j t J a : t -

őzántó D. és Fia, Oradea. 
Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket. 
Képviselet: Dóczy János, vaskoraskedéa, M.-CI«c. 

— Beti l tot tak a gyora meggazdagodás 
forrását.  Mnlt számunkban említést tettünk arról a 
„Láneaegély-akcié* nevet viselő hólabda Játékról, ame'y 
Ctikba & elérkezett éa az u óbbl hetekben teljes sze 
mérmetlenaéggel kezdett mánkéba. A jóhiszemű em-
berek egéaa aokaaága kapcsokdott már bele a „játékba*, 
amely egy egyaaerü szoraás alapján a gyors meggaz-
dagodást ígérte aa áldozatoknak. Aa elfő  látásra meg-
állapítható caalást most aa igaaságűgy miniszter rende-
letlleg letiltotta • Igy akik azt tovább folytatják  bün 
tetendő cselekményt kövalaak el. 

— Caiki magyar vasntaaok a fegyelmi 
előtt. A siculenl vasúti fűtőháabél  18 mnnkáat rendel-
tek november 4—11 köaött a braaovi fegyelmi  biróság 
elé, aa államnyelv nemtudáaa miatt. A fegyelmi  elé 
rendelt vaBUtaaok 1932 ben a nyelvvizsgát valamennyien 
sikerrel letették Azóta la még két Ízben vlaBgáatak, 
annak eredményét azonban mai napig aem köaölték 
velük. Saeptember havában már 17 slcnienl vaButas 
áteBett a fegyelmin.  Ezek köaül csupán kettőnek átke-
rült B nyelvvizsgája, mlg B többi 15 vaautaat elbuk-
tatták éa állásukból felmentették.  — Az elbuktatott 
vasutasok a fegyelmi  bíróság ítélete ellen felebbeaéat 
jeleatettek be. 

— A Betegiegélyzö Pénztár felhívása  a 
tagokhoz. A Betegsegélyző Pénztár felhívja  a tagok 
figyelmét,  hogy a jövőben a biztosítási könyvecskék-
nek fényképpel  való ellátása kötelező. A könyvecskék 
klállltáaa alkalmával felmutatandó  a biztosítandó tag 
aaemélyaaonosaágl bizonyítványa ÍB. Enólkül a pénztár 
a jövőben nem ú j a kl a biztosítási könyveket, amelye-
ket eaután fokoaott  ellenőrzés alá vonnak aaért, mert 
a múltban igen sok visszaélést követtek el. 

— A tennla nemzeti nagy verseny bajnokságok 
most folynak  Bucureatl-ben, ahol Erdély minden na-
gyobb városát egy-egy csapat képviseli. A mérkőzések 
a ranglista megállapításáért minden évben megismét-
lődnek. Gheorgheni-ből Barabásy Babkó  a gyergyólak 
favoritja  utazott fel  a mérkőzésekre. 

— Egy adószedő üzelmei. A cim mögött 
B idarlu nevével találkozunk. Ismerős név. Rendőrségi 
tisztviselő volt városunkban, azután Gheorgheni-ben. 
Ott egy szabadságos katonát B rendőrségen agyba főbe 
vert. Akkor Dr. Horváth főkapitány  erélyes közbelépé-
sére azonnal kivágták B rendőrség kötelékétől. És BU-
dariu ból ezután adószedő lett Udvarhelyen. Amint BZ 
ottani njságokból vesszük, uj munkakörét IB igyekezett 
alaposan ellátni. Adót szedett fel,  nyugtát nem adott 
senkinek. Mikor felelősségre  vonták azzal védekezett, 
hogy azokat nem adó cimen vette fel  a felektől,  ha-
nem baráti kölcsönképpen. Mindezekért pedig BUdarlut 
most az a büntetés érte — Írja nagy megütköaéasel 
laptársunk — hogy Bucureatlbe helyeaték. 

— Vereaa I r én u j a b b tánokurausa. VeresB 
Irén tanctanárnő tanítványai kéréaére még egy tánc-
tanfolyamot  tart. A hat heteB tanfolyamot  la BB Európa 
étteremben rendeal meg. Minden azombaton eate össz-
táncokat tart, Bmelyre vendigeket ia aziveaen látnak. 
Eaek a szórakozásra Igen alkalmas tánceBték belépti-
dljnélküllek. Vereaa Irén egyike a legkiválóbb tánc-
oktatónak, akinek a tanfolyama  mindig nagy érdeklő-
dés mellett Igen aaép eredményekkel aajlik le. Leg-
újabb tanfolyama  la megérdemli köaönaégttnk támo-
gatását. 

— Lekéatették a pótérettségizőket. Csik éa 
Háromszék vármegyék pétérettséglzó tanulóit ezévben 
Sibluba rendelték. A vizsgák terminusa aaeptember hó 
24-re volt kltüave. Az érdekelt ifjnság  szeptember hó 
23-án elindult a vizsgákra és amikor odaérkeztek ki-
derült, hogy a vizsgákat már saeptember 20-án meg-
kezdték éa mivel jelentkező nem volt, azokat be ia 
fejeaték, 

— Egy értékea tanulmány Abeaaziniáról. 
Falhivju't a közönség figyelmét  arra a könyvre, amely 
|övő héten bagvja el a aajtót. — A nagyérdekességü 
könyvet Halász Sándor adja ki, aki a romániai magyar 
újságírásnak egyik nagy íelkésaültaégü tagja s külö-
nösön ismerője as abesszíniai helyzetnek. A világ ér-
deklődésének középpontjába került Abesazlnláról a aa 
ott mért őzé hatalmi erőkről éa csoportosulásokról ka-
punk Htláaa Sándor könyvében aaakazerü felvilágosí-
tásokat. Ba aa érdekes köoyv aa elkövetkezeldő ese-
ményekhez egyenesen hézagpótló és minden a történé-
sek Iránt érdeklődő ember aaámára nélkülözhetetlen 
tudnivalókat nvujt. A könyv jövő héten jelenik meg s 
ast o'vaaólnk figyelmébe  ajánljuk. Ara 15 lel éa kap-
baté leaa minden ujaágárnanál. 

— Visrgálat a gheorghenl-i tanáoa ellen. 
A mult héten Gbeorghenl-ra érkezett Pretoriană Ale-
xandra belügyminiszteri vezérfelügyelő,  hogy BB ottani 
városi tanáca müködéae ellen vizsgálatot folytasson  le. 
U;yaticsak ezzel egyldőben a vármegyei prefektushoz 
érkezett na ottani Ubarália tagozatnak egy küldöttsége, 
amely M Camplan polgármester felfüggesztését  kérte 
a vizsgálat Idejére. Eddigi értesülésünk szerint a gheor-
ghenl po'gármeater éa városi tanács müködéBe ellen 
felhozott  egyik vád az la, hogy a tanáca measze ment 
aa ottani magyer egyházak aegélyezésében. 

— Nyolo napon t a l gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. Btlla M bá'y 62 éveB éa Ltszlé Ignác 
nevű mostoha flit  valamint B*cse János 70 évea fru-
mosai lakósokat Cofolanu  fóirdőőr  feljelentette,  hogy 
a .Kurtasarok" nevü erdőréazen keletkezett erdőtüzet 
az ő gondatlanságuk okoata. As ügyben a frumoaaai 
csendőrére vezette be a vizsgálatot, amelynek Borán 
Balls Mihályt olyan ru'yoaan bántalmazták, hogy Bőrü-
lései az orvosi látlelet saerint nyolc napon tul gyó-
gyu'nak. A M»gyar Párt csikvármegyel Irodája BZ eBetet 
közölte B csendőrparancsnokaággal. 

— NEMZETKÖZI, BIZTOS EKSZISZTENOIA HÖL-
GYEK RESZG&E. Ma, amikor a nemzetek ngy elzárkóznak 
egymás elől, a kozmetika az egyetlen megélhetési lehetőség, 
amely még a legtöbb államban azabad azon hölgyek részére, 
akik egy nemzetkOtileg elismert lakol* azakblzonylalival tud-
ják az arra való htvatottaágakat éa a képzettségüket Igazolni. 
Tessék minél előbb íelvllágoa'táat kérni a legközelebb meg-
nyíló nemzetkOil tanfolyamainkról.  ROvld Időn bellii legtöké-
letesebb modern klképzéat nyerhet. Pontos elm: Direktion der 
Wiener Koametlksohnle. Wien, K&rtnerstrasse 21. Magyar levél. 

— Köszönetnyilvánítás. Mlndaaoknak, akik 
feledhetetlen  jó anyánk halálakor részvétükkel fájdal-
munkat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet. 

Bartha Nirérek. 
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— M e g h a r a p t a a v e a a e t t k u t y a T a k é o s 
K á r o l y e a p e r e a t . Takáca Karoly moit nyugalomba 
vonult heybell református  eapereat valamint cselédjét 
a veaaett ku<yj megharapta. Védóoltáaokra aaonnal a 
clnjl Pasteurbe utaltak. 

— I á m é t gy i lko l t a aaékely b loaka . Márton 
Ferenc Bandomlnlcl legényt szeptember bó 29 én éjjel 
Kosa János, Ferencz Antal, Sándor István, Bács Aron 
legénytársai meglesték éB bicska siuráBokkal sülj osan 
megsebesítették. É et-halál köaött szállították a hely-
beli közkórházba, abol Dr. Hlrsch főorvos  keaelésében 
talán megmarad aa életnek ismét egy könnyelműen, 
vlrtusos legénykedéssel agyonszúrt aaékely élet. Ha 
ebben a megyében mindenki teljesítené kötelességét, 
ha a népünkkel való tOrődéB és nevelés szo'gâlata 
intézményesen szervezve volna, akkor lehetetlen, hogy 
a bicska ilyen gyakran csapolná a székely vért. Lehe-
tetlen, hogy ezt BZ annyi Bok szép, értékes tulajdon-
sággal rendelkezi népet ne lehessen szelídebb, lu ' tn-
rá:tabb lelkületre képezni. Csak mindenkinek helyén 
kell állni. Hiszen vannak ebben a vármegyében köz-
ségek, amelyben ötven éven belül a bicskának mun-
kája nem volt. Vannak községek, amelyben a fiatal-
ságot megszervezték a bicska ellen Dicséretreméltó 
példát mutat ebben aa irányban S malmion község, 
amely Így éppen a vármegye valamikor legroBBaabb 
hlrü, legbicskásabb községéből küszöbölte kl b kése-
lésnek, az annyi Bok tragédiát okozó vlrtuzkodásoBk 
divatját. A haladó Baellemü székely ifjúságnak  sürgő-
sen ÖBBze kell fogni  és minden községünkből bi kell 
operálni ezt aa átkozott örökséget, amely mindegyre 
annyi gyászt, bajt okoz becsületes székely családoknak. 

— Ö n g y i l k o s s á g Mátyás András 67 éveB hely-
beli famunkas  felakasztotta  magát. 

— T ü z e s e t e k . Bors Jinoa cetatulai gazdálkodó-
nak a süiöhása; Szakacs János santlmbrul lakósnak a 
csűre égett le a mult hét folyamán. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MERCUREA-CIUC, referitor  la oprelişti ş. la Îngrădiri pentru 
T&nttoarea Iepurilor, í&oe onnoacut membrilor aoslet&fll  ur-
mătoarele: 1. Se opreşte v&n&toarea Iepurilor de tot: 1. Pe 
teritorial ae ae «fia  In dreapta Oltului dela pftránl  „ Aezód-
pataka" din hotarul Ceti ţol» — p&oâ U Tu|nad. (Teritoriile 
aooletâţ 1). 2. in dreapta Oltului dela „Széoaény-pataka" M -Clao 
(Poligonul de tragere) p&nfl  la dramal, care dnoe dela moara 
veohe de hârtie S&noraieni, la pai&al „Nagyos-patak". 3. Teri-
toriul piduroa numit: SutafenyB,  Kövesoldal, BükkfOldje, 
Sikóni, Peazterge, Nagy somlyó, Fitódi fenyves.  11. Se lnter-
zloe v&n&toarea Iepurilor p&nA la 15 Noemvrie a. o. pe teri-
torial dintre Qoseaaa naţională dela podul de fier  í-ftnűrálenl 
p&ni S&nsimlon, de aloi dramul judi ţâţa f&umartln,  dela 
S&nm&rtln Înapoi la podal de iier Sâ^or&lenl. Ua v&n&tor 
poate impuţaa uimii 2 iepuri la săptftm&ni.  V&n&toarea la 
valpl se Interzloe p&aă la 17 Noemvrie a. o. Goanft  a < poa'e 
aranja numai ln gropari de oel puţin 4 membri. DA & nu Be 
vor prezenta 4 membri, na ae poate ţ ne vini oarea Goana 
şi numele partiolpanţilor trebue anunţate administratorului 
ou 48 ore Înainte. V&n&toarea ou c&'ni pe teritoriille ea cerbi 
este interzisă, exoepţle lao numai c&inil speolalu de mlstieţi. 
Câinii de mistreţi vor fi  examinaţi de dueoţiuae fi  olasaţi 
de atare. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZ-
GATÓSÁGA az alábbiakat közli a tagokkai, a nyulvadászatra 
vonatkozó letiltáaokat áa korlá' ozáaokat illetőleg: 1. Teljesen 
tiloa a nyulvadáazat: 1 Az Olt jobb parkján fekvő  területen 
a Cetâţn:a köaség határában folyó  „ Aszód-pataká' tói Tuş-
nadlg (A társulat területein). Az Olt jobb partján a merourea-
eloG-i .Száosény-pataká'-tól (katonai lOvSlde) egészen a s&n-
otAleni-1 régi paplrmalomtól a „Nagyos-patak"-ig vezető ufg. 
3 A következő erdős területeken: Sataienyó. Kövesoldal, 
BUkkiöldje, Sikóné, Pdszterge, Nagysomlyó, Fitódi (enyves. 
Megtllutk a nya.vadászat folyó  évi november hó 15-lg, az 
alábbi határok kOzt fekvó  területen: Kiindulva a a&noraienl-l 
vashtdtól az országút S&nslmlonlg, Innen a megyei ut tt&u-
maxtinon át viasza a e&nor&lenl-i vaahidig. — Egy vadász 
osak 2 nyulat lőhet hetenként. A • ókavadászat tilos folyó  évi 
november hó 17-ig. Hajtóvadászatot legkeveaebb 4 tagból álló 
osoport rendezhet. H* nem jelenik meg 4 tag, a vadászat nem 
tartható meg. A hajtóvadászat és a résztvevők neve 48 órával 
•lóbb bejelentendő az intézőnél, A szarvason területeken tilos 
a hajtó kutyával való vadászat, kivételt képeznek osak a vad-
diaznóa kutyák. A vaddlaznóa kutyákat az igazgatóság meg-
vizsgáztatja éa olyanoknak mlnŐBlti. 

— Űgyeaaseg l h i r . Szász Nika Anna 16 éves 
p aesil-da-tuj l leányt, mert újszülött gyermeket mag-
oite, az ügyészség letartóztatta. 

— Megfu l l ad t  a füs tben .  KISB Jizaef  remetei 
gazda feleség?  a kót éves gyermekét felügyelet  nélkül 
a lakásban hagyta, arra az időre, mlg a közeli patak-
ban mosott. A gyermek a tűzhelytől parazsat veri ki, 
amelynek fdstjabeu  megfu  ladt. A patakról hazatérő 
éd^saayja a ket éves gyermekéi már halva találta meg. 

— K o v a o s Ba la j u t a l m a . B zel a jó magyar 
névvel Kovács Bila, a salontai Liberális Part elnöke 
volt. Szolgálataiért a llberáila kormány Salonta váró* 
Időközi bizottságának ólére nevezte kl. Most minden 
átmenet nélkül k'dobták Kovács Bála tanárt a Balonl.ti 
városházáról s helyébe egy B o . c O i i s i f o r  nevűi 
ültettek. 

— A g y i m e e i e r d ő ő r g y i l k o s a i a Tab la 
e lő t t . Emlékezetes az a gyilkosság, amely a tél fo'ya 
mán történt Ghlmetfigetcn.  V rág György 19 eve» 
csángó legeny fejBzevel  Bgyonü'ötte M*res Iuon erdő 
őri, majd Nagy Miklós ós Nagy G/örgy társait felkérte, 
hogy segítsenek a bu'lát elrejteni. Ezeknek aegitsfgé-
vel tényleg egy vízmosásba dugták el a halottat ét 
ott talalták meg a nyomozó hatóságok. A helybeli tör-
vényszék Virágot 15 évi, Nagy Miklóst 5 évi, N ig j 
Györgyöt 6 évi fegyházra  Ítélte. Mult hét keddjér 
tárgyalta a targu-muresi tábla ezt a felebbezés  folytár 
elébe került csiki büo0«y;t, amelyben az Itélethirde 
téi t a Tabla október 8 r a hilaszto ta. 

— T a l á l t a t o t t e g y s z ő r m e n y a k - b o a . Tulaj-
donosa átveheti a rendőrségen. 

— H a l á l o s b a l e s e t . Angi látván 61 éves tul-
ghesl lakóit erdőlés közben haláos szeret csétlenség 
érte. A fával  megrakott szekeréről lezuhant, a kerekek 
alá került, amelyek halálra gázolták. 

— A t i l t o t t m ű t é t h a l á l o s á l d o z a t a . Máthé 
Anna gheorghenl-1 leány hirtelen elhunyt. Miután ko-
moly gyaruifeoV  merültek fel,  hogy a fiital  leány tiltott 
műtétnek esett áldozatául, az ügyészség elrendelte a 
holttest felbonco'ását. 

— B o r z a l m a s aze renosé t l enaég . Kilemen 
Dénes 62 évea clceu-l gazdát megrendítő szerencsét-
lenség érte. A Voslaban tulajdonát blpető csép'őglpet 
egyik udvarról kiszállítani akarta, a lova rálépett a 
gumlbocsborára. Eközben a szegény ember egyen-
súlyát veszítve, beesett a nehéz cs/p'őgép alá, amely 
a fejét  felh  merhetetWnaéglg szétroncsolta. A v zsgálat 
Bzerint, a haiáloBvégü szerencsétlenségéit senkit nem 
terhel felelősség. 

En pár tanács az M szépségápolásra. 
Irta: Várady Ilus, 

a bécsi Kozmetikai Egyesület igazgatónője. 
A legtöbb nS ijedten állapítja meg a tükre előtt, 

hogy a nyári hónapokban mennyire leromlott a teintje. Kü-
lönösen a gyógykurázott nők, vagy akik a nyári nap hfi-
sugarait alaposan kiélvezték. A női arcbőr igen érzékeny 
szerve a szervezetnek és megmutatja a nyomát minden ko-
ros folyamatnak,  amely betegségekkel támadja a belső ne-
mesebb organumokat, de nem birja magát megvédeni a külső 
légkörben végbemenő temperaturáktól sem, még kevésbé az 
ucca porától, piszkától, füsttől,  nedvességtől, túlságos száraz-
ságtól, szelektől, viharoktól stb. Amelyik bölgy tebát elmu-
lasztja különösen nyáron át a gondos védelmet éB ápolását 
az arcának esetleg még emelett erűs jód, arzén, kén, rádium 
vagy más erősen savas, vagy sós összetételű gyógyásvány-
vizekben fürdik,  vagy ilyeneket iszik, ne csudálkozzék, ha 
különösen az arcbSre ilyenkor nyár végén egy elhanyagolt, 
korán öregedő falusi  iöldmivesasszony tipikusan rossz bőrét 
mutatja. 

Az őszi helyes arcápolásnál igen lényeges tehát 
tudni, hogy az arcbőr rossz állapotja, esetleg liülései is 
más elváltozásainak az okozója a gyógykura következtében 
a Bzervezetbfll  eltávozó méreg (a börön át), vagy a nap, 
levegő okozta kiszáradás és más elhanyagoltság-e. Ha a 
nyáti gyógykurázás következtében támadtak a pattanások, 
akkor óvakodni kell mindennemű kozmetikumok, különösen 
púder, festékek  kréták, korrektumok alkalmazásától, nehogy 
inficiálva  egy ilyen pattanást heves gyuladásokat idézzünk 
elő a bőrön, amelyek még teljes gyógyulásuk esetén is ma-
radandó nyomokat hagyhatnak rajta. Ilyenkor csak is a bőr 
tisztogatására és megnyugtatására kell törekednünk, amit 
leghelyesebben ártalmatlan növényi eredelü olajok bedörzsö-
lésével érhetünk el. Igy Inolsj, édes mandulaolaj esetleg 
ricinusolaj igen alkalmasak erre. Tisztithaljuk az arcbőrt 
kissé olajjal kevert sebbenzinnel is. A rendes kozmetikai 
ápolását a bőrnek csak akkor kezdjük újra meg, ha inár 
ezek a pattanások, Amelyek rendszeriut igen mérges tHrtal-
muak, elmullottak. Ugyancsak, ha a nyáron át elhanyagolt 
bőr, akár tul szárazság, akár tul zsirosság következtében 
mindenféle  kellemetlen kozmetikai hibát mutat, akkor is a 
leghelyesebb, ha mielőtt a rendszeres kozmetikai kezelésnek 
neki fognak,  először a fenti  olajak egyikét (amelyiket job 
ban birja a bőrüuk) dörzsöljük jól bele pár napon keresztül 
és azután visszatérünk a megszokott és részünkre individua 
lisau összeállított Cold Creninüiikhöz. Most már lehet újra 
púdert és festéket  is igen diszkréten használni, lia arcbő-
rünk szine élénkítéséhez nem kerülhetjük el. Akinek nincsen 
módjában megfelelő  szakemberrel jő Cold Creamot mugának 
készítetnie, az 50 gr. tiszta, tinóra glicerint keverjen össze 
50 gr. rózsavízzel, lia az arcbSre nagyon zsiros, akkor 
még 50 gr. alkoholt is tehet ebbe. Ugyancsak ezzel az 
összetétellel dörzsölje be a hidegebb napok beáitára túlsá-
gos kivörösödéssel reagáló orrát és kezét és föléje  még 
púdert is hinthet. Egyébként ajánljuk, hogy az ilyen túlsá-
gosan kivörösödő orrú és kezű emberek már mostan kezd-
jék a naponkénti váltótttrdő kéz és lábkurát a vérkeringésük 
tokozására. Percenkint váltogatott hideg és meleg kéz és 
lábiürdő reggel és este igen fontos  prophilaktihum a kéz — 
és orrvörösség megelőzésére. 

Éppen igy az ugyancsak a nyári hónapokban igen 
rossz állapotba került haj ápolására is a legalkalmasabb 
egy hajfürdő.  Jó meleg taolajat teBsék energikusan ugy be-
dörzsölni a fejbőrbe,  bogy az olaj energikua dörzsölése 
által a haj minden szállá gyökeréig érintve legyen. Ezután 
az egész fejet  légmentesen jól be kell kötni és igy hagyni 
legalább egy dráig, esetleg hosszabb ideig is. A kötés el 
távolitása után az olaj eltávolítása jó meleg, erősen habzó 
szappanos vizzel történik. Ezt követik a meleg ecetes, vagy 
sós vizzel való leöntések. Amit követketnek még a külön-
böző hajteákkal való leöntések és pedig a Bzerint, hogy a 
haj világosabb, sötétebb szinet, vörnBes árnyalatát, a korai 
őszülés megszűnését, nBgyobb puhaságát, szebb fényét, 
vagy erősebb növését akarjuk elérni. 

Ha az arcbőr tisztaságát rendszeres kozmetikai keze-
lésekkel nehezen tudjuk elérni, az esetleges több sikert 
igérő Bzakember kezelése mellett folyamodjunk  az ezerévek 
óta beállott Joghurtkurájához. Igyunk egy pár héten keresz-
tül a megszokott kávénk, vagy tejünk, vagy teánk helyett 
reggel éa este, de többször naponta ÍB, bnlgár módra ter-
mészetesen elkészített Joghurtot, amelynek bacillussi alkal-
masok arra, hogy a beleinkben és anyagcserenkben zavart 
okozó betegségek korokozóit megöljék és ezáltal ezen része-
inket újra egészségessé tegyék. A íendszeres Joghurtos táp-
lálkozástól nyerték a hófehér,  vakitó-tiszta arcbőrüket a hí-
res georgiai szépségek. Hogy mennyire igy volt ez, mi aera 
bizonyítja jobban, minihogy a mindenkori atamliuli szultá-
nok háremei részére csak is olyan georgiai rabszolganőket 
vásároltak meg, akiket a szülők már csecsemőkoruk óta 
Joghurton neveltek. Az ilyen különben ia szép rabszolga 
lányokért ezer fontot  fizettek,  illetve kaptak a szülők, mert 
ezek a georgiai apák szemérmetlenül eladták a lány gyer 
mekeiket az azokkal kereskedő örménykalmároknak. Ezért 
volt az a Bzokáa Georgiában, hogy aa anyának osak attól 

a pillanattól kezdve volt jó dolga a férje  oldalán, amikortól 
kezdve egy kis lány szülőjének mondhatta magát. A geor-
giai szülők a fiúgyermek  szülésének ellentétben a máa né-
pekkel — nem örültek. A mai fiatal  lányok túlnyomó részé-
nek az arcbőre a helytelen táplálkozás eredménye. 

A njáronát elromlott arcbőr helyreállítására még ren-
delkezésünkre állanak a külömböző pakolások, gőzölések, 
ténysugárzások éa különösen a helyesen alkalmazott massza-
sok. Sajnos ezen a téren igen Bokát vétkeznek helytelen 
kiképzésük miatt a kozmetikusok is manapság. Miutáo nin-
csenek megfelelő  anatómiai ismereteik és miután csak, hogy 
egy pár togást valahogyan megtanultak egy másik kozme-
tikustól (mert megfelelő  szakiskolába, ilyen hiányában nem 
volt alkalmuk még járni) legtöbbször többet ártanak, mint 
használnak. Különösen abban jeleskednek ezek a hiányos 
képzettségű, még igen elmaradott kozmetikusok, hogy a 
masszszs fogalma  alatt jó erősen ösBzepofozzák,  dögönyözik 
az arcot. Ahol tehát még nincsen egészen modern képzett-
ségű kozmetikus, ottan inkább ne — mint igen massziroz-
tassuk az arcunkat, ha nem akarjuk, hogy ugy nézzünk, 
mint egy kinyújtott holdkalács. 

A kitágult bőrporusokat egy vagy két százalékos 
rezorcinszesszel tupfolgassuk  állandóan, esetleg tobb héten 
és hónapon keresztül is, amig javulást nem észlelünk. A 
helyes masszazs itten is sokat segíthet egyébként. íC'opyrigth 
by Wieuer Kosmetiksclmle, Wien, I. Kirtnerstrasse 21.) 

ÉRTESÍTÉS. 
A nsgyérdemü közönség szíves 
tudomására bozom, hogy a D \ 
G r ü n n é bodegá jábAn állandó 

kenyér és péksütemény lerakatot 
létesítettem. 

Egész napon át kapható: 
Va as V fl  , Megrendelésre: 
Kömény s k t i , Z<urv«l>ni, 
Császár-ZBemie, SzerdvIcB-zarm'r, 
Franzele, BiiclieB. 
Ltixp^rrc. 
Fabér kenyér, Mind;n stembaton 
Barna kenyér. v»jaB kalács. 

Tisztelettel: 

„ENŐELLEITER" SÜTŐPE. 

A közönséghez I 
Tisztelettel borzuk a d é. közönség 
tudomásár», hogy október 1 tói kezdve 
tűzifájukat  öUnkínfi  egységes árban : 

ÖTVEN LEJÉRT 
aprítjuk fel. 

Bzen egységes megállapodásra a gép-
üzemi anyagok drágasága késztetett. 

Tisztelettel 

A favágó géptulajdonosok. 

ÉRTESÍTÉS! 
Csíkszeredán, a Bratianu-u. 25. sz. alatt 

UJ SZÜCS-ÜZLET NYILT, 
hol a szűcs szakmába vágó minden-
nemű munkák garancia mellett, szak-
szerű kivitelben készülnek. 2-3 

ELV: Versenyképes áron, pontos kiszol-
gálásban részesíteni a t. közönséget. 

V 

I 
Háló, ebédlő és iroda berendezések 

a iegegysserQbbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

• i l r « i l « a a i l l i l « t t t i « k k » l + 
b e s i a r e a h e t ó k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletflzetésre  Is. 
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KÖNYVTÁR KIEGÉSZÍTÉSRE 90 darab 
modern disakötesü magyar könyv oloaón 
eladó. — Cim a Vákár üzletben. 

írógépek, Pénzszekrények eladók. 
Cim a Csiki Lipok kiadójában. 

VÉUt fc,  fcitpWMtftáláfecs,  «t&wia«£»flft. 




