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Egyházüldözés Mexikóban. 
Az '.uróp.ii Ríj tóban érdekes bir látott napvilágot. 

As am.rlküi ziidófc  fajuk  t-s ta!.ásuk elion tűnöm 
kilengések miatt emelte* fel  szavuk.it. 

A vilá.«t zsidósága nevebnn tiitaloztak a Romániá-
ban dühöngő zsidóüidöeés miatt. As bm^riksi romi fi 
követ az illetékeseket megnyugtatta, uíe.ö1, hogy itt 
vallani béke boito! s talán az információban  történt 
tévedés. 

Mi azonban, akik itt élűnk tisztán és világosan 
látjuk, hogy sz államhatalom réBzéről semmiféle  zsidó 
üldözés nem tapasztalható. Egyes szórvány osinzuuusok 
nemesi ziidósat, hanem masoist is érnek a felelőt-
len elem?k részéről. Azonban Bzimpaii&nkat ntm tagad-
hatjuk meg azoktól, akik összet;irtozacdóságuii tudatá-
ban faju'-t  séreimeit a világ kölvelsmtnye eia tirjewztik 
a kész:-:k azért Bikra szállni. Most ez ugyan remi át ab 
volt. d3 jellegzetes megnyilvánulása egy evezrtdtik ota 
Üldözött fsjnak 

A mi vallásos meggyőződésűnkön m-ir uvüz>:dek 
óta leírhatatlan nagy sere mek e^nei.'. Ezer szamra 
hurcolja!." vérpadra bőrtöube legjobbjainkat. M x hó 
M dád, Moszkva s most ujabban Berlin a kaíhoiikuoi 
viigzafojtott  néma fajdalmában  kejelcc. Időnkunt meg-
pihen a ábbhagy az üldözéB csak azért, bogy azutan 
ujabb éB vadabb elszántsággal dübögjön. A gonoszak 
rafloálteásával  s a hiénák kegyetlenségévé a poko. 
körmönfont  és utolérhetetlen fondjrlat.ival  törnek az 
egyház élete elun. Ebből cjodá-btoj módon mégsem 
IrBa viiágpar.asz. Nincs t'-tlán, aki a világ küzvel'imonye 
elé vigye a ml ügyünket?, naii sajtóban egy-egy elrej-
tett unalmas hir keretébrn el van iníezve a nsgjezáz-
nrllió? katolikus vllágegyház serelme. Pedig hát a 
-ilag közvéleményére ml is talán Bzámot tarthamá&k ? 
Iit cjak A mtxikói eseményeire legyen szabiid utalnunk. 
Napirenden vncnak a lei&rioztatasok, b^börtönzesek, 
az egyház ellenes törvények az egyház vorkericge&et 
gátoljak, életműködését lehetetlenné teszik. Az egyház 
évszázados tradicionális szokása es gyakorlata eUeutre 
Tirasco államban törvényt noztaí, hogy pap CJHK aór, 
ember li-het. E'knkoző üBctba elveszíti müsödesi enge-
délyét. Est a törvényt az egesz ezövttseges államra 
ki akarják terjeszteci. Card>-.nas eltük d.Cáő eódei 
méltó örökösének bizsnyu t. E.ődal póldzjtra négy pUs 
pöVöt brnönöztete;t le, öt püipökö» t>z országból 12 
ri-.'di? egyházmegyéjéből száműzetett. Ez azonb. a üldó-
ÍÍHÍ átvág) át nem elegitstto kl, haotm uiaűb poko.i 
tervet agyalt ki C-»rdenas elnök a kaío i»usok elltn. 

Rendeletet sdoit ki, amely szerint: .Minden oljac 
épület, atie'y bármely \on&tkoiá.!b.-.a, barna ţgvttii-n 
"Í;-ZÍT is riryhfzt  célokat szo git!, vagy ezogalt az 
á'!am tn ajdonnba megy at. M.ndiin tomp un. pU?pöíi 
p'.lo:», plebáoi.i, sztmtnárium, szerzete* iskola, zarda, 
«rv meeház, valameaeyi as á íam taiajdonatí 

megy át. Sót azonkívül, azen magánháztik is amelyek-
b-s va'amikor isisét mondta-, gyóntattuk, v»gy k. r;Bz 
teltek a teboi katolikus intizmények sorgt>ra jut, va-
gyis az áliam elveszi." 

Míg a mult szeptember végén a piisp'áki kar 
pjiielót üdott bü » kormánynak e rendeletek ellen, de 
a kormány még ez ideig fi  ;y«ltmbe sem vette. Só> 
ui'-g tovább ment bosszút liheiő vandal kegyetiensóge-
b.n. Nevetségessé ét ^unyiárgyává akarta tenni az 
egyházat. A híveknek sz'goru büntetés terhe aliatt 
megtiltja, hogy fizetést  adjanak leikipáL-ztoruknak. Az 
állam fizetésre  nem is gondol. A bevándorlási hivatal 
a törveryiozó testület ela terjesztette gyalázatos tíir-
vinyjavadlatát. E szerint proponá'ja, bogy: cigányok-
nak, őrültöknek es p&pokaak ne adjanak bevándorlási 
és letelepeddBi engedélyt. 

Erre a törvéeyiervezetre váratUn fordulat  állott 
be. Az E^yesUit Államok If  .oiitussaga melicHtppeti 
«áhszolt. A ptt«pő»i l;ar kizös allSifogiaiása  és hatá-
rozata folytan  rc.jg ti n.Uii 1c mbcrí'.n lőoiiilió em-
brr tüatrft  itt egy o^éis e>ipoa keresztül nem is a 
uo o'i'nus^ág, hi>uea>. au em cr;cíg ne.eben. A tuntr-
ténaek ne/n remélt nagy eikera leit. Fenyegetesa elju-
tott a m x kól nérókig. Azookivlii iz Egyeaütt Á lamok 
kormányát is érzékenyen érintette. M.gtörtcni H diplo-
máciai Up>s. A mtxuói koimisy mosta a kezei s 
tagadba, mintha vaióban M x >iOD..n kiiolikus üldözés 
lenne. Az ünnepélyes kijeiea&esi az uj-iKgok készpénz-
nek veazik s elHZ'nt<3Íentd--tt »pró laireub-n szinte vaió-
aziclitioneok tUaî tize foi  iroitt h3ÓJ-;<:orba a iepteu-
nyomon fellángoló  keresztény ü dózejiól. 

Hi ilyenkor aztáu fájduimaban  fe.szisiüea  a világ-
egyház tur dmstlens'ggei vádűljHi. M.;it, amikor a 
szé:rózsa mir d;ű iran^ában fele^venrdtek  az eisú am-
sadok kegyetlenségei s sze uou'Zvd'.'tí stnsasi modsae-
rii, mi is apslialuair a viiÁg iehiiawrawhes. Eiőnele-
teniő, mentL-p, e fjgulbtiaD  ue î azsax.oá emberek csak 
gondoikozzxnnk is naikezzinjk. Az íz egyház, amely 
»z emberiseg c v:!iz:ic'<íjáe.-| aunjit faradoio.t  ilyen 
elbór^t ^rd'-oiol s h»UdV ür:ii:y> »U»t? Az antik 
müvászut̂ -t, a göröf:  és latin Kla'-íl-.us irodaimul ko-
.oasorüown m^^őrirte, a vad türzéu^ti trnturi nívóra 
emelte, fetteien  irko.Caiik..'. moA-u;mtsi,ttte a primi-
tív elesszintjülíet a ku (ura nu euiz,.e o magas foltára 
emelte. A jótevő Lóriér t juuio.t. H vatl? jsag lett osztüiy-
r> tfZ  ', aaig az embers*g<*Bebo beiatáa id ja el nem 
>.0vetkezik. p. Gábor Anasztáz. 

Állandó munkások és munkásnők 
gti*d::sagi BiUjka», havi fiíettv  mei-
lett kmsteiu- k. F^lvliúgoziiast cd a 

László kertészet, Mercurea-Ciuc-ban 

Szarvasmarha kiállítás. 
A Ciuccnegyei Mezőgazdasági Kamara szarvas-

marha kiáiiitást rendez, 1936 évi április hó 26 áo 
vasárnap Afercurea  Ciuc városban és 

1936 évi május hó 3 án Gheorgheni-ben. 
K osziadra terül 20.000 lej pénz dijakban és 

gazdásági eszközökben. 
A felhajtás  kezdete mindkét kiállításnál reggel 

7 óra. Kilenc órakor kezdődik az allatok bírálata ea 
11 órakor a díjazás kihirdetése és a dijak kiosztása. 

Díjazás szempontjából három csoport lesz. I. Te-
henek borjúval. II. üszők. III. Tenyészbikák. 

Mindegyik kiállításon egy-egy szép üszőt sorsol-
nak ki, egy sorsjegy ára 10 Lel lesz, ami egyszersmint 
belépó-dijui is szolgál. 

Nao lendülettel folynak  a Budapesti 
taetiözi Vásár fipittasi  mimMatai. 

Április  hó 28 án életbelépnek  a ked-
vezmények,  május hó 8-án pedig 

megnyílik  a vásár. 
A nagy húsvéti idegenforgalom  u;án Budspast 

uj nagy idegenforgalmi,  de egy Den gazdasági jeieniő-
segu etiemc-üyre készül. Kint a városligetbe hí  em-
berei; üzeuieuuára ujboi megvalósul a osoda, rövid 
aapoli es heijit amtt a li^et lomaba boruló ősi fai 
»ÖBOK uj varos épül. Neve: Vásárváros. Kőzöl 2000 
lakórj, íiietvo ziaiiiióra meretezla, jó 25"/o-ai nagyoObra 
miot lu/aly. S a lakok igényesei. Hatalmai cjarno-
nOs, feihoíorco  oi. zellenok nekik, hogy niiLd^yikük 
ktilüü-Kiilüu áimuísthassa termelesenak, leteuek leg-
javat. Kdiou szinhazat kap a varos, telefon  zözponiot, 
saját doaiuyjövedoket, küiön csak itt áruiitott szivar-
ral, cigire,,-ával. Lesz postahivatal, minta pályaudvar, 
radio-ieado jiiotnas, tűzoltóság, de lesz repüiógep-
kiahitás s mállott* IwgiifMMntt  bsmn'*.'» * «•«••'"«n t»' 
ls miad a, ami a modern nagy igényű kor tetBzes 
szerinti in 'ánalmának megfelel. 

A május 8 án megnyíló  Budapesti 
Nemzetkőzi  Vásár  lenyegeaen meg-
nagyított  területén  57 hataimas 

csarnok  ób pavilion épül 
s koíiúk mindegyik más és más szakmát, más érde-
keltsegrt mutat be, fóRíippen  mégis oly ano ia'., umelyck 
iránt a.', öitúZKÓdul ..ivá.ó, háztartást v-ze ö, ü^ietex, 
váhalu'.ok elaű ahű hölgylözöiisog s am4iyj& r:ini H 
ijydr^oiji.ri gondoskodo an^á* e-d^kiódaek. A fai  ti i-
üS is K'eiS îSi azonbaa a vájár. A intümas Ipirca^r-
nukot j.zinte aaioüiug mjgtüitik a modora g^puk, vas-
as féjiirui,  a viilaoiossag, apipiripar, az irodsfílöze-

A „CSIKI LAPOK" TARCÁJA. 
Érdekességek Csiktaplocza község multiából. 

XXIII. 
A topllţal expositura. 

A Szilit Péter Kgyhizmegye plébánosai — az évszá-
zaduk folyamán  — minden lelietűt megleltek, hogy a gond-
jaikra bizolt híveket megtelelő lelki gondozásban részeaitnék, 
tekintet nélkül arra, Uogy azok közül pl. a toylitaiak arány-
talanul nagyobb távolsági» laklak a közüs szentegyháztól, 
Diiut a másik három küzségbeli testvéreik. 

Amikor csak tehették, töliép a t'aluukbeliek kedvéért 
segédlelkészeket is tartottak, hogy apostoli küldetésüknek 
eleget tehessenek. 

De minden lelkiismeretes jóakarat és önfeláldozó  munka 
dacára is, igen sok nehézséget és gondot okozott ugy nekik, 
mint a híveknek is az a nagy távolság, amely a Szent Péter 
templom és plébánia, valamint Toplita-Ciuc között volt. 

A Szent Péter templomban tartott vasár- és ünnepnapi 
istenitiszteleteket és más szertartásokat Toplitáról csak a 
fiatalabbak  H olyanok tudták látogatni, akiknek .vasárnapi 
gunyájuk" is volt. 

Az üregek a távolság miatt, a „gunyátlanok" pedig a 
tisztességes felvevő  ruha hiányában voltak kénytelenek 
elmaradni azokról. 

De a keresztelések és temetések is nagy nehézségek-
kel jártak. 

Aránylag még a legkevesebb kellemetlenséget okozott 
ez a távolság azoknak, akik szivük választottjait akarták 
oltárhoz vezetni, hogy egy életre szóló irigyre lépjenek velők. 

Fiatal szívvel, bohó reményekkel törtetők elől — 
ugyanis — meghunyászkodva áll félre  a legtöbb akadály s 
mint a nóta mondja: .Aki a babáját igazán szereti, akár-
milyen jeges eső esik, ugy is felkeresi  1" s toldjuk meg: 
oltárhoz vezetiI Még a „Szent Péter"-nél isi 

A ltuuúllú nehézségek — természetes — nagymérték 
ben enyhültek mái' attól a pillanattól kezilve, amikoi Top-
lita-Ciuc község — a hívek könnyebbségére — kápoluát 
építtetett. 

Ei, a meglévő adatok szerint, az lTOU-as évek első 
harmadában történhetett. 

Ectől kezdve a Szent Péter Egyház plébánosa minden 
második vasárnap, valamint karácsony, húsvét és pünkösd 
másodnapjain tartott a toplilai kápolnában szent miséket. 

A szabadon maradt vasárnapokon s a szent advent 
minden napjáu, valamint karácsony éjszakáján és „minden 
névvel nevezeudő sátoros ünnepeken* (kivévén püukosU nap-
jai i .legfőképpen  a ruhátlanok éa az öregekre nézet' a 
uuinuleui Couvent küldölt le egy-egy terencrendi szerzetes 
atyát ..szent mise szolgálatra és az Isten igéjének hirde-
tésére. 

Ezért a toplitaiak külön fizettek  a Con.entnek. 
De még ezzel a beosztással, mely kb. 15U eszteudeig 

tartott, sem voltak megoldva teljesen a fennálló  nehézségek. 
A legtöbb bajt és elégedetlenséget az okozta, hogy 

állandóan a hivek között élő s minden örömükben, bánatuk-
ban velük együtt érző papja, tebát a szó igazi értelmében 
vett l e lk ipász to ra nem volt a nyájnak. 

Pedig a hit-életnek, bogy az mindig egészséges marad-
hasson, olyau természetű szükségletei is vaunak, amelyek 
nem tűrik azt, hogy a lelki-orvos nagyobb távolságról s 
csak időnkint tekintsen feléjük. 

E fontos  körülmény nagy horderejének felismerésében 
leli magyarázatát az, hogy dr. F o g a r a s s y Mihály erdélyi 
róm. kath. püspök 1869 év tavaszán, bérmautját a felcsiki 
espersi kerületben végezvén, Bodó A l a j o s sumuleui plébá-
nos előtt azon óhajának adott kifejezést,  hogy nagy meg-
nyugtatására szolgálna, ha Bodó a toplitai ülia híveivel 
megegyezést tudna létesiteni egy kápolna járandóságaira 
nézve, mert főpásztori  szándéka, hogy ott expositus káplán-
ságot állítson tel. 

Bodó plébános a tárgyalásokat beindította s azok 
eredményekép' 1868 junius 11-én meg is kötötte as egyez-

séget, melyet a püspök l(>Ul.i szám alatt azzal a záradékkal 
hagyott jóvá, hogy a topliiai hivek — az expositura felállí-
tása utáu is — magukat, mint eddig, a Szent lYiur Egyház-
megye kötelékébe tartozóknak ismerjék. 

Az egyezség alapján Bodó plébános az expositus káp 
lánnak évi 30U irt. fizetést  biztosított, minek rendes kiadá-
sára magát írásban kötelezte. Ennek fejében  a plébánosé 
maradt a Toplitáról begyülő s tó la fele  s az ő baszuálatába 
mentek át a lelső „Ligat-feje"  dűlőben * szekér és az alsó 
„Ligat-tejé"-ben lévő 12 szekér szénát termü kaszálót is 1 
(Innen ered a „Bodó-Ligatja-1 nevü dűlő elnevezési' 

A l jplitaiak a mindenkori expositus káplánunk, a U-i-
mészetbeu adandó tisztességes lakáson kivül, még évi li ol, 
jól összerakott s kifogástalan  minőségű, száraz bükktüzilát 
is Ígértek. 

Ezen egyezség alapján már 18U1.! julius HO-án megje-
lent Toplita-Ciucon az első kinevezett expositus káplán 
Keller Antal, aki 1H7U augusztus 27-ig működött. 

Keller eltávozása után uyomban Veress Sándor lett 
az expositura vezetője, de ekkorra már a lalu .egyebet 
gondolt" s nem tartotta be a vállalt kötelezettségeit, ami 
miatt állandó volt a zavar s az egyezségbeu kikötött hozzá-
járulások elmaradása. Ugy hogy Veress Sándor a plébános-
hoz irt panaszában, melyet eredetiben terjesztettek lel a 
püspöki hatósághoz, kénytelen ezen állapot miatt panasz-
kodni s felhivni  a felsőbb  egyházi hatóság figyelmét  arra, 
hogy itt már az állapotok tűrhetetlenek, „mert — amint 
mondja — ez a makacs és vérengző nép nem t a r t o t t a 
be a s zavá t . .(Ime, egy bizonyság arra, hogy még ilyen 
„díszes" jelzőket is kiérdemeltünk valaha!!.., de megnyug-
vásunkra szolgál, hogy ma mái „vérengzőknek" — bála 
Istennek — senki sem mondhat minket 1} 

Erre a püspök 1S71 szeptember 14-én keményen meg-
dorgálta a hiveket, ami hatott is, mert a Veress Sándor 
lelkészt leváltó Páskó Anta l exp. káplán részére már a 
községházát alakították át, hogy a káplánnak „emberhez 
illő" lakása legyen. Páskó 1872 október 20-ig volt Toplita-
Cinoon. 
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reléat éa egyéb bútorok. A férfiak  részére készülő 
építőipari kiállítás, a sport csoport mellett általános 
tetszésre számit s bizonyára sok barátot fog  találni 
aa élelmiszer-kiállítás, amely a magyar bor, a folyé-
kony gyümölcs, aa ezer különböző busára, tejtermék, 
tésztáéra, konzerv és italok mellett kizárólag csak 
expirt célra készülő különlegességet ls mutat be. Ma 
persze minden még csak Ígéret. A vásár területén még 
csak Drea csarnokok, épülő paviilonok láthBtók, de 
mire megindul a vásár Idegenforgalma  s 

Április  hó 28-Án életbetép  a vásár-
igazolvánnyal  kaposolatos  /éluru 
utazási kedvezmény és a vásár 

a agy vitumkedvezménye, 
addig elkésalil a vásár minden építési munkálata és 
keadetét veheti a kiállítók kirakodása ugy, hogy 
május hó 8-án, a megnyitás napjára készen állhasson 
a vásár a látogatók befogadására. 

A csiki bicska borzalmas húsvétja. 
Fáj leirni aat a megdöbbentő valóságot, ami Ciuc-

vármegyében a hoavétl ünnepek alatt történt Mindon 
megmosdulás, a jóakaratú emberek minden féltő  mun-
kája dacára népünk virluaoa hajlama és részegeskedő 
lealacsonyodása megbecstelenitette a legszebb ünne-
pünket, a huB vétót 1b. 

Olyan községek Is beirták most nevüket a bicska-
puaatitáa könyvébe, ahol évtizedek óta nem volt vere-
kedéa. Igy Topllta-Ciuc. 

Húsvét napjára meghalt a Jacobeni-ben rendezett 
fejanéa  vérfürdő  harmadik áldoaata László József  ÍB. 
Nem volt ez a kászoni hármas »yilkosBág elrettentő. 
Már husvétnapján négy községünkben la megvillant a 
testvér vérre szomjazó bicska. 

Carta községben Qldró Ignác 21 éves legény 
Bogács Áron 26 eves legénytáraat ugy szivén azuria, 
hogy azonnal meghalt. 

Siculeni  községben  Juhász Antal, Juhász Mibály 
óa Boldizsár Jakab legenyek a templom előli megtámad-
ták Szabó Domokost és a lageltepzelhetetlenebb ke-
gyetlenséggel halálra szurkálták. Aljas gyáva cseleke-
det. A bicaka förtelmessége  mellé még ez ÍB. Lesből, 
hárman kivégezni a testvért. Utolsó, hitványság. 

Banou községben  Kias András éB Andráa Oyula 
verekedtek öaaze. András Gyula Bulyos biuskasórttlése-
ket szenvedett. 

Toplita-Ciuo  községben.  Lukács Gyula hentes és 
méaaároB segéd VlzI József  érettségizett fiatal  embert 
Bsuria mellen azért, mert az kugllzás közben pofon-
vágta Lukáca József  nevü öccaét. A szúrás közvetlen 
a szív mellett van éB a halálos katasztrófa  egy haj-
szálon mult. Vizit nehéz sebével a helybeli korházban 
ápolják. Ezenkívül a megvadult mészárosságéd mellen-
Bzurta Pál Sándor szabadságos katonát és combján 
megsebesítette Benedek Bála kereskedő tegédet. 

Ez volt a mi huavétunk. Szoljon hozzá mindenki, 
aki népünknek sorsát szivén viseli, mit kell itt tenni. 
Lehet-e tétlenül nézni azt, bogy a négy-öt lejeB olcsó 
bor által felszabadított  Indulatok ilyen pusztítást végez-
zenek Borainkban. Azt mondják, hogy a felcsiki  közsé-
gekben már a gyermekek is versenyt isznak és ver-
senyt verekednek a felnőttekkel. 

Milyen szégyen a züllésnek ez aa irama. Éppen 
moat, amikor a helyzet a testvéri összefogásnak  és 
öntudatosságnak teljességét kívánja mindenkitől. Most, 
amikor tiszta fejjel  és okos látásBal kell jövőnket ren-
deszük, akkor réaseges őrjöngéasel pusztítja ez a nép 
egyik a másikát. 

A jó Isten tudja mit kellene tenni, hogy népünk 
megértBe saját érdekében ast, hogy ezzel a durva 
bicskázó vlrtusaágával nem sok becsületet szeren a 
maga számára. 

Uj börüzlet Mercurea-Ciuc-ban. 
Felhívom Mercurea-CInc és vidéke 
bőriparosainak figyelmét  a Mercurea-
Ciuc-ban, a Löffer  gyógyszertárral 
szemben levő sarkon újonnan nyitott 

bőráru üzletemre, 
ahol szolid árak mellett raktáron 
tartok minden bőrssakmához tartozó 
anyagot, úgymint: 

felső  bőröket, talpakat, cipész-
és csizmadia kellékeket. 

Tegyen próbavásárlást és győződjön 
meg szolid áraimról 1 
Szíves pártfogát  kér: 
T A K Á C S L A J O S . 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Egy napi gyűjtés eredménye... 

Helsinkiből jelentik: A finn  diákok általános gyűj-
tést rendeznek a légihaderő fejlesztésére.  A finn  fővá-
rosban egy nap alatt egy két Üié9ea bombavetőrepülőt 
koldultak ösaze. — A gyűjtésnek uj divatja került. 
Eddig a közadakozást mint társadalmi aegitőakciót 
igénybevették templomok, szanatóriumok építésére. A 
léleknek, a beteg testnek gyógyítására emeltak kultur-
hajlékokat abból a pénzből, amit a társadalom áldo-
zatoBBága, a jó emberek Begltő készsége összehozott. 
Változtak az Idők és uj rendeltetést kap a gyűlölet 
szolgálatába állított egész berendezkedés. MoBt bomba-
vető repülőgépeket gyártunk az Irgalmasság cseleke-
deteire neveit keresztény lélek minden Begitőkészaégét 
és minden krajcárját B pusztítás céljára pcrselyezik 
öasze. Es egéBzen magható, a jövőre biztató jrientésok 
esek, amelyek arról számainak be, hogy ez az uj idők 
szellemében pácolt áldozatoaság már egy nap alatt 
egy két üléses bombavotő-repülőt állit elő. Lehet gyö-
nyörködni a korszellemnek e kilátásos és nagy remé 
uyekre jogosító húsvéti hajtásában. 

A gázmaszk mint húsvéti ajándék. 
húsvétja nemcsak a bombavetés kultuszá-

nak, hanem a mérges gázok divatjának Is egyik leg-
szebb állomása. Nem lehetetlen, hogy rövidesen rózsa-
víz helyett clanual. fosgénnel  fölszerelt  bombavetők 
végzik el a húsvéti locsolást. Az Ilyen fajta  népszoká-
sok elleni védekezés kényszere szülte a gázálarcot. 
A harctéri ember jól lemerl ezt a farsangi  jelmezt. 
Legjobb, leghűségesebb barátja volt. Soba el nem 
hagyta magától. E jy pillanatra sem. Gázmaszk és baka 
elválaszthatatlanok voltak. Még a halálban is. Elmond-
hatjuk értékeB dolog. Ahol a gázveszRdíltm közel-
fekvő  lehetőség, ott a gázálarc az életnek az értókét 
jelenti. Tehát mindent. Nem tudjuk, hogy ujabban 
milyen közel fekszik  ez a veszély. Csak egy biztos, 
hogy a köztisztviselőket gázálarccal szerelik fel.  Ha 
gáz van a közeiben, akkor ciak Irigykedéssel nézhe-
tünk erre a busvétl ajándékra, amit a köztisztviselők 

Utána Pap Lőrinc lö72 X. 20.-1*73. V. ti. — 
liiett József  '1*72. VIII. UJ.—1*74. IX. 7.) éa Anta l 
•lózset 1874. IX. 7,—1875. VII. 1*. következtek, akik 
mind többé-kevéabbé ismét panaszkodni voltak kénytelenek 
az itteni állapotok miatt, mert az 1*7l-ben beindult javuláa 
nem volt tartóa. 

Bodó plébános 1374-ben újra sajnálattal jelenti felettes 
hatóságának, hogy mivel szükséges jövedelmei nem folynak 
be, azért a kirendelt káplánokat nem képea tizei ni, annál 
inkább nem mert az l*r>'J-ben részére biztosított l igat i 
kaazállókat a toplitaiak elárverezték a igy azok jövedelmé-
től 0 eleseti. 

Erre a püspöki hatóság — büntetésül — a lelkészi 
kirendeltséget azonnal beazüntette. 

Ut teljes hónapi szünetelés után 1875 december hó 
2G-án Mikó Mihály lőispán elnöklete mellett ujabb tárgya-
lások kezdődtek, melyeknek eredményekép Bodó plébános 
részére évi 1300 frt.  készpénz hozzájárulást szavaztak meg, 
amelyből ő l*84-ig 400, attól kezdve pedig 500 frt.-ot 
tizetett évente az expsituB káplánnak. A közBég pedig most 
ia tisztességes lakásról volt köteles gondoskodni. 

A lakás kérdése 18711 évtől kezdve teljesen újszerű 
megoldást nyert, mert az újonnan épített emeletes iskola-
épületben bőséges hely volt a lelkészek számira is, mind-
addig, amíg — a tauitúk számának gyarapításával — az 
épület minden helyisége iskolai célokra ment át. Ettől kezdve 
megint állásukhoz nem méltó öreg házakban (mint a László 
Ignácé-féle  is!) voltak kénytelenek meghúzódni a káplánok, 
mindaddig, amig Körösy Géza txp. lelkész fáradozásainak 
eredményekép az 1907-ben elkezdett mai papilakot felépí-
tették. 

1876 január 14-től kezdve még a kővetkező exposi-
torok működtek Toplita-Ciucon 

Császár Károly Í187IÍ. I. 14.—1877. IV. 1H.) 
Hánzel JÜno8 (1877. IV. 10,—1879. IX. H.) 
Sebők Imre (1879. IV. 8,—1879. IX. 6.) 
Fodor László (1879. IX. 6,—1881. VH1. 10.) 

Bálint Lajoa 118*1. VIII. lu.—1**4. VIII. 23.1 
A mai templomunk közül lévő hársakat liálint Lajos 

lelkész 'ma prépost-füesp.-plébános!  ültette és öntözgette 
lH*3-ban. 

Kise Dénes (1*84. VIII. 23,—1**5. VIII. 12.) 
Bajna Ferenc il*85. VIII. 12,—1*87. V. 12.) 
Tóth I s t v á n ll**7. V. 12.-18*9. VIII. 21.) 
Gál Elek 1**9. VIII. 21.-1*90. X. 1«.' 
Szeke res J ános (1890. X. Ili.—1891....) 
Lőrincz Sándor (1891. — 1*94. X. 12. 
Fekete Imre (18!l4. X. 12.-1895. XI. 14.) 
Szenkovits Albert (1895. XI. 14.-1*9*. VII. 14,) 
Zsigmond Gusztáv (189*. VII. 25.-11)00.) 
Kőrösy Géza 190U.—190*.) 
A Fogarassy által beindított önállósító munkát Majláth 

püspök ur azzal lejezte be, hogy a hívek kívánságának is 
engedve, 190* j.inuár 31-én kelt 210. számú rendeletével a 
toplita-ciuci exposilurát, 1908 május 1-iki joghatállyal ön-
álló plébániává fejlesztette. 

Ez a püspöki leirat határozottan és félremagyarázha-
tatlanul kimondja, hogy a plébánia szervezése a közös 
egyházmegye, vngyona terhére s a toplita-Ciuci hivekuek 
önálló lelki joghatósággal való tüzetesebb gondozása céljá-
ból történik az egyházi vagyon közösségének éa osztatlan 
egységének sértetlen és változatUn lentartásával miért is 
,a lelkijoghatóságilag ebként két plébánia vagyona osztat-
lanul és egységesen, az eddigi módozatok szerint kezelendő 
azon egyetlen módoaitással, hogy a toplita-ciuci hivek által 
87-abályszerüleg választott éa püapökileg kinevezett toplitai 
plébános a közös e£y háztanácsnak alelnöke ób a azent Péter-
ről és azent Pálról nevezett egyházközség éa toplita-ciuci 
egyházközség közös pénztárának második ellenőre lesz." 

* 
* * 

A toplitai plébánia vezetésével, a hivek választása 
folytán,  Majláth püspök Márkos Endre plébánost bizta 
mag, aki 1908 jnlius 13-ától működik. — G. 8. — 

ötBzáz lejért kapnak. De mi leBz velünk, akiknek 
nincsen ötaaáa lejünk erre a luxus cikkre. Megtelnek 
velünk a bőst temetők? 

— A Püspök ur egészségi állapotában 
javulaa van. Erdély magyarsága aggódó szívvel 
figyeli  szeretett főpáaziorunknak  Majláth G. Károly 
«rdélyi püspöknek állapotát, aki a budapsstl Vörös-
Kereazt kórházban kereaett gyógyulást betegségében. 
A legutóbbi híreink szerint a Püspök nr betegsége 
határozott javulást mutat, a Püspök ur jól érsl magát 
és Itten segítségével közelebbről átveszi iBmét rajongá-
sig szeretett híveinek lelki irányítását. 

— Dr. Otetea Aurel Ciuomegye subpre-
fektje.  Az uj közigazgatási törvény ismét visszaállítja 
a vármegyék életében a subprefekti  méltóságot. Ciuc-
megye Bubprefektl  székébe Dr. Otetea Aurel volt vár-
megyei igazgatót nevezték ki. A kinevezés lelkiismere-
tes, becsületes munkát jutalmaz. Dr. Otetea Aurel 
hosszú évek óta áll a megyei közigazgatás élén és 
fontoa  pozíciójában egész vármegyénk megbecsülő 
tiszteletét érdemelte ki. 

— Eljegyzés. Dr. Lőrincz Ernő miskolczi nóorvos, 
kórházi rend^ő főorvos  eljegyezte Balázs Piroakát, 
Balázs Béla kir, tankerületi főigazgató  leányát, Buda-
pestről. (Minden külön értesltéB helyett). 

A Merourea-Ciuoi Kultur Körbe beolvadó 
Műkedvelők húsvét napján oati 9 órai kezdettel 
tartották meg első összejövetelüket. A Kultur Kör 
termeit zsúfolásig  megtöltötték a régi és uj tagok. 
Hölgyek ÓB urak szines csoportokba verődve tárgyalták 
meg a nagy eseményt. Két kultur Intézmény egyesü-
lését, mely a legszerencsésebb formában  és nagy 
reményekre jogositóan egészíti ki egymáBt. A fiatalság 
pezsgő életkedve deríts hangulatot hozott a már-már 
ásítozó falak  közé és viszont az ifjúság  a város in-
tellektuel öregeinek vezetése és példaadása mellett 
megtalálta a fegyelmezett  társadalmi élet ÓB knltur-
közoBsóg Iskoláját. 

Az estét egy gyűlés vezette be, amelyen Bz. 
Cseh István alelnök lemartstte a beolvadás előzményeit, 
körülményeit és feltételeit.  Beszámolója abban kulmi-
nált, bogy a város ifjúsága  a Dr. Hirach Hugóué 
vezetése alatt megkezdett kulturmunkát az uj keretek 
között 1B a Dr. Hirach Hugóné örökös elnöksége alatt 
kívánja folytatni.  Öröm voit hallgatni azt a hosszan-
tartó ovációt, mely ezt a megállapítást követte. Lalkes 
tapsorkán és harsány éljenzés üdvözölte Dr. Hirsch 
Hugóaét éa a kaszinó, moat már Kultur Kör öreg falai 
soká fogják  visszhangzani a szeretetnek ós ragaszko-
dásnak ott soha eddig el nem hangzott kitörését. A 
műkedvelői tisztikar kiegészítése után Hamza Gyuszi 
bandájának kitűnő muzsikája mellett öregek és ifjak, 
hölgyek és urak kedélyesen szórakoztak a kéBŐ éjszakai 
órákig. 

A Kultur Körnek erre az összejövetelére — mely 
most már minden szombaton este külön meghívó nél-
kül műsoros estékben folytatódik  — ugy gondol vissza 
mlndea résztvevő, mint egy nagy ígéretre. ígéretére 
annak, bogy a megyeszékhely Ifjúságának  együttérzése 
és váUvet̂ tt ku.turmunkája utat tör és utat mutat a 
ma még bicskával és fejBzével  testvér-vért csapoló 
falusi  ifjúságnak  ls. 

— A helybeli református  egybánköaség 
díszközgyűlése és vallásos ünnepelye. A hely-
beli reformitu  i egybázközaég presbitériuma elhatá-
rozta, hogy fo'vé  évi április bó 26-án délután 6 órai 
kezdettel, a református  templomban üunepl díszköz-
gyűlést, vallásos ünnepélyt és ezt követóleg a Harcsa-
féle  étteremben táraasvacsorát rendez Takács Károly 
eeperea nyugalomba vonulása alkalmából. Városunk 
társadalma még voltaképpen nem búcsúzhatott el a 
nyugdíjba vor.u ó TakócB Káró ytól, aki éppen az uj 
pap beiktatásakor betegen feküdt.  Ezért most ad alkal-
mat az egyházközség arra, hogy a több évtizedes 
becsületes lelkipásztori munka iránti tiszteletünk adóját 
lorójjuk. Ezért tisztelettel hivja meg a presbitérium 
nemzeti és vallás különbség nélkül városunk egész 
társadalmát ugy a templomi ünnepségekre, mint aa 
ezt követő táraaavacaorára, amelyre előjegyezni lehet 
a Tarsay vagy a Solymosay kereskedésiben. 

— Egy fiatal  leányka tragikus halála. 
Megdöbbentő szerencsétlenség történt folyó  évi április 
hó 16 án raggal a helybeli vasútállomás váltójánál. 
A Braşov felől  órksző reggeli vonal egyik harmadik 
osztá'yu kocsijának a lépcsőjén leazálláira készülődött 
OfTaer  H-rmina 17 évas leány. Amint a vonat a vál-
tóra aza<adt a kocsit az átváltás olyan erővel rándí-
totta mag, bogy a leányka a lépcsőről leesett éa halálra 
zúzta magát, Ha'ántékán szenvedett hatalmas ütést, 
amaly azonnali halálát okozta, a szerencsétlenség 
városszerte mélységes megdöbbenést és részvétet vál-
tott kl a gyászoló szülők iránt. Offaer  Jinoa a san-
craieni Turbinás Hengermalom fómolnára  leányát 
voszitette el. 

— Száraz, pattanásos, túlérzékeny a bőre ? 
Földes fele  Margit Créme. 

— Felhívás.  Kérjük  mindazokat,  akik  a Dr. 
Endes  Miklós  a Ital  kibdaodó  Csik,  Oyergyó és 
Kásron  története  oimü munkájára  előjegyzéseket 
gyűjtöttek,  azonnal közöljék  szerkesztőségünkkel, 
vagy Dr. Pitner Árpád  óimén a jelentkezettek 
számát. 

— ÎNŞTIINŢARE. Pentru ralnolrea permiselor da váná-
toa-e pa anol 1936—37 mambrlt al Sootetăţil de vioktoara sunt 
rogaţl a ml depana p&uă la 22 Aprilie a. o. orm&toarele: I. 
Permisa! da Stat din anal trecut. 2. 1 baoat» fotografie  noaâ 
«t 3. 700 Lat. 

— Felhív Aa. Kérem a Vadásztársaság tagjait, hogy az 
1936—37 ivi vadászjegy megnjltása érdekében hozzám, 1936 
ápriila 22-lg aa alábbiakat bekQldant szíveskedjenek: 1 A ta-
valyt állami vadáaajegy. 2. 1 daiab a] ttaykép. 3. Lel 700. 

Hellwlf  Vilmos, péutáros. 
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A CLUJ! 

t>EBMA7A 
ROMÁN  MEZŐCAIDASÁGI  TERMÉKEKBŐL  A BELFÖLDI 
PIACON  KERESETT  ÉS  A NYUGATI  ORSZÁGOKBA  IS 
EXPORTÁLT  ELSŐRANGÚ  MINŐSÉGŰ  ÁRUKAT  GYÁRT. 

DE PMA7A 
GYÁRTMÁNYAIT  SZÍVESEN  VÁSÁROLJÁK  AZ EGÉSZ VILÁGON — UJ ekzzisstenoiát kereső hölgyek figyel-

mébe. Számolva a mat vlizonyokkal a Bécsi Koz-
metlkal Iskola egészen rövid időtartamú igen Intensiv 
kiképző ssakkurausokat állított fel,  Igen kedveső flaetéal 
lehetőségekkel. A tandíjba mindjárt a kedvezményes 
ellátás dija ls bele van kalkulálva. Továbbá aa ls 
lehetséges, hogy egy hetet Igénybevevő ssépségkurik 
keretében a priváthölgyek nemcsak teljesen ^kezel-
tessék Bécsben a megannyira elhanyagolt szépség-
hibájukat. tartósan eltávollttaasák a felesleges  aaőr-
•ateiket hanem hogy a további önkeaeláaeiket szintén 
megtanulják. Minden Irányban kéuaéggel asoigál ma-
gyar nyelvit felvilágosítással:  Dlrection dar Wiener 
Koametlkacbule, Wien, I. KSrtnerstrasae 21. Magyar 
nyelvű levelesén. 

— Bzerenosétlenaég. Vass Gyárfás  toptlta-clncl 
hat gyermekes családapa Gheorghenlbe fuvaroaott. 
Útközben a loval megbokrosodtak n a szekeréből ki-
esett embernek keaei, lábai öaazetörtek. Bulyoa álla. 
pótban uállltották a helybeU közkőrháaba, ahol gon-
dos ápolta alá vették. 

— A azékely dalpályáiat >redménye. Az 
Odorhelu—udvarhelymegyei III. Daloskerület annak 
Idején pályázatot hirdetett férfi-  vagy vegyeakarra 
letett Bzékely népdalokra. A pályázat ideje folyó  évi 
április hó 1-én Járt le. — A kitűzött határidóig nyolc 
szerzőtől kilenc pályamunka érkezett be a következő 
Jeligékkel: 1. Ribonbán. 2. Zild a kökény. 3. Meg-
jártam a hadak útját. 4. Marosaaéki. 5. Székely nép-
dalok könnyű modorban. 6 Megmentendő emlékeink. 
7. Dalra dalt adj válaszul, 8. Dalra dalnok, őaa vagy 
ifju.  — A kerület válaaatmánya április hó 7-én tartott 
ülésében örömmel vette tudomásul a pályázat Bzép 
eredményét és a pályamunkák megblráláaára az Or-
szágOB Magyar Daloossövetaég alelnökét: Nemes be-
mért és főtitkárát:  Tárcaa Bírtalant, továbbá Klsa 
Elek ének- és zenetanárt kérte fel.  A bírálat ered-
ményét annak Idején közölni fogjuk. 

A Daloakerület Elnöksége. 
— Husi évi oroai fogság  után hanaérkeaett. 

Vermeser Frigyes Raghlnul-Saaesc l lakós busa évi 
orou fogság  után mut érkezett haza Omsk-ból. Ver-

mesert 1916 nyarán fogták  Bzaecaánynál a 22 es hon-
védekkel. Aa akkori orosz áttörés éppen a 38-lk hon-
védhadosztály aaomazédságában volt és igy az állásban 
levő ssékely ezredek tartalékait is tüabe dobták Bsse-
zsányhos. Igy sokan kerültek fogságba  a székely fink 
közül is, Vermsaer moat hazatérve ugy mondja, hogy 
Omsk-ban még 1600 magyar él, akik nem tudnak 
hazajönni, mert orosz állampolgárok és útlevelet nem 
kapnak. 

— Saorenosétlenaégek a kőbányában. Ssukl 
Adolf  munkás a bűkssádl kőbányában; Birta látván a 
jtgodloi kőbányában szenvedtek komolyabb sérfiléeeket. 
A helybeli közkorháaban ápolják. — A székelyeknek 
legújabb munkahelye.a kőbáoya lett. bit la mások 
fedeiték  fel  siámára. ö vérezni, sebesülni beállott ebbe 
ai ujabb éa a fánál  la veszélyesebb munkaterületbe. 
Hétről-hétre súlyos aierencsétlenzégek történnek ezeken 
a helyeken. A figyelmet  felhívjuk,  hogy a megfelelő 
óvintézkedésekre nagyobb gondot fordltoanak  ezek a 
különben primitív berendezésű éa gombamódra uano-
rodó „bányáink." ^ 
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— Adományok • detnltat Si. János templom réaaóre. 
A mai napig koszorn m-gváltás olmén az elhányt Dr. P41 
Gáborné emiékire az alábbi adományok érkeztek: Dr. Btu&s 
Mártonná 300 lej, oslktnsnádl Dr. Elthes Gyula 200 lej, Vákár. 
oég (Yl.-Cluo) 100 lej, Összesen 600 Uj. (További adományokat 
a reatanráló bizottság Dr. Balássy K álmáimé olmére kér) 

— Tórvenysieki hirek. György Lajos gheorg-
heni munkanélküli behatolt aa ottani templomba, hogy 
feltörje  a perselyeket. A bíróság két hónapi börtönre 
Ítélte. 

— Bogoa Péter, Szőcs István, Bultur Mihály, 
Qábor György, Oltean András és Bokor György nép-
zenészeket 100—100 lel pénsblrságra Ítélték, mert a 
zeneszerzők egyesületétől engedélyt nem szereztek. A 
figyelmet  ezúton Is felhívjuk,  hogy sok meghurcoltatás-
nak teszi ki magát as, aki mulatságot rendez a zene-
zeneszerzők engedélye nélkül. 

— A targu-muresi Kereskedelmi es Ipar-
kamara kóslemenys. A Monitorul Oficial  folyo  övi 
ápriiis 1-án magjelent 77. szamában az uj fogyasztási 
adókat megállapító törvény rendelkezése szarlnt a nagy-
kereskedők kötelesek folyó  év április hó 30-ig egy 
kimutatást készíteni és beadni az illetékes Administraţia 
Financiara-hoz, hogy április 1-én milyen mennyiségű 
gyapjúszövet, hsrgonyzott vja, öntött vasból és vasból 
előálliltott sodrony és lemez voit a raktárukban. Az 
április 1 én meglevő árukészletek togyBBZtási illeté-
kére 30—40 százalék kedvezményt ad az állam. Kü-
lönben e kérdésben felvilágosítást  ad a targu-muresi 
kereskedelmi és Iparkamara titkári hivatala, a hiva-
taloB órák alatt. 

— Tea-est. Az E. K. £. Clao-székl Osztálya április bi 
18-án szombaton, ai Európa éttermében tea-estet rendez, tánc-
oal egybekötve Az est tiszta jövedelmét a sutái melegedő h&z 
emeletének költségeire fordítják  s Így városnak és vidékének 
figyelmét  felhívjuk,  hogy támogassák agy erkölostleg, mint 
anyagilag a tea-estet. 

— Rövid hirok. Csiki János és Csíki litván 
jacobenl teBtvérek megtámadták Ciobotaru Silvesttr 
erdőpásstort, akit lefegyvereztek.  Az ügyészség eljárást 
Indított ellenük. 

— Gucznj Péter, JánoB Gj ula, Fülöp Lajos doi-
nita! és Lajos Jenő topllta-ciuci iakósok kitámadták éB 
bicskával megsebesítették Kalamár József  helybeli 
gazdálkodót. 

— Bucur Tamás voslobenl gazda meszet árult. 
As áruját eladta, jól megrészegedett és a szekerében 
elaludt. Szembe jött vele Vosloban György, aki a le-
részegedett umberről leo.'dta a derékövét és azt 2210 
lej tartalmával elvitte. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak ?z is-
merősöknek, jóbarátalnknak, akik drága jó férjem 
Illetve édesapánk halálával ért nagy bánatunkban rész-
vétükkel megkerestek ezúton mondunk .bálás köszö-
netet. — Mercurea-Ciuc, 1936 évi áprillB hó 16-án. 

özv. Borbándi  Jánosné  és családja. 
— Eladó egy szószék. A dein fal  Szt. Jinos templom-

nak 53 éves, Igen jó állapotban levő prédikáló székét a resti n-
ráláa alkalmával kloaerélték és Így e régi szószék eladó. — 
Érdeklődni lehet a delnl(al plébánosnál, vagy Támszer Géza, 
fóglmn.  tanárnál. 

A tavaszi szeplő-kur&k. 
Irta Yárady Ilus, 

a bécsi Kozmetikai Egyesület igazgatónője. 
Ezen a téien át legszebb teimü nők szenr ?dn"k 

az eltó melegebb tavaszi oppil jelentkező sz»plőir'6' 
a lejiiob-it, különösen a vüágoi, fól»s{  a víiríl- h iiii rős. 

A szeplóí ellan való védakesésnefc  háromfelé 
módja van: 

a) Megelőzés. 
b) Kifehérités. 
c) HalasatáB 
b) Ő rígi mid^zer, hogy a szeplőre haji. moi> 

arcot allandóso frisi  tejjel mosn'. Vizv '.p'̂ fik 
Bzeplőre bnjiamos K-6rt ál andó^n a kövnjr:--ső össze-
tételű kátránjfirnisszal  bedörzsölni: 01, ii'hiintrsch 
2 6—5—10.0. Unc Císelui 50 0 Iíftn  jó hat-'s* van 
ebban a tekintetben a c liningücf-rinnek  evtgy 'chtioi 
ksnöct állaadó hisználata ia ajanlato?. 

b) Kif-ih  írlt^sre alkuimat a cltion éfi  enneV. 
Ö89z?tef.lei.  E I Ő S B U lu»o szsppano', 1» fr.oU-'i'jált  pzt 
a olt. Továbbá bíd'irztolésefc  v.xvz-r.-'t' ff  uptr xiddV. 
Nlir.unjup .TÍJX d 3:íj.ppjp á!la~d> ba:z=ala'a H zi'o-.r 
sósavval vagy «citsttfvii  v. 'i ec:o«elés?k. H isca-ó 
ólra subümato.'ditok is ú n nli» másuk. Or-oM fsi 
iígyelst melleit l^h?t orvos adott higioy-tnaficsa-
ket Is erre a colra használni. amVyekkel ig -n gyors 
eredményeket lehet elérni. Miután a higany igen erős 
méreg és nam kellő és a szervezetnek m^gfel-ló  od ;-
golásban keverve a kenőc-be töinyun komoly kóros 
zavarosat Idézhet elő; Ismételten bangsulyozzuV, hogy 
ilyen higanyos kenőcsöket csakis orvos alkalmazhat 
As újságokban hirdetett szeplő csodaszrek lu'ryjraó 
rásze higannyal készülvén, ezeknek F, használatától 
óvjuk a hölgyeket. 

c) A iagtermiszM 4K3bb módja a sseplő't eltünte-
tésének, hogy a felsőbőrrel  együ.t 1-hám'asztju't óVt t 
ós ezáltal az ujonrun keletkezett hőr egy p »r nónaprs 
maatűS lesz tő.Ük, sőt ezt megelőzési eljárásokkal A 
szép őképződésektől bizonyos mertékbeo mentesíteni 
is lehet. A legegyszerűbb hámlasttási e járás, hogy 
addig naposzuk a szeplős bőrt, amig a bór hámlásl 
folyamata  megindul. El lehat ezt érni kvarcoláisal is. 
A nnsteriégaa hámlasztási folyamatok  élőid 'sés4r« 
baaznáijuk a különböző cink-kenőcsöket, Rzalicil pasztá-
kat Igen eris bámlódások után a bőrt különböző meg-
nyugtató pissták bedörzsölése által csillapítjuk le, sőt 
2°/o-os alkoho'os mosások Is alkalmasak erre Ugyanis 
60°/o os alkoholba 2°/« arányban rézerdnt vagy sall-
ollt keverünk. 

Ez°k a bámliBztási oljárisok ae olyan egjszprB"k 
és saakember felügyeleti  és seg^dkezése nélkül alig 
vihetők jó! keresztül. 

A modern kozmetika ismer még egész Berci-
különleges eljárást és specialitásokét amelyek segít-
ségével a Bzep'ő'í eltüntethetők és megelőzhetők, de 
ezek házi kezelébben egyált-tlán nem alkalmazhatók 
mert igsn komplikált és drága képzüiéfceb  EzükBége-
sek a zelttk való kezeléaekhez. Ezért el kell tekinte-
nünk ezeknek az ismertetésétől. 

Hangsúlyozd kívánjuk azonban, kogy a Bzeplők 
egyáltalán nem képeinek bi-tigsi'gct, haaem csak 
bizonyos kemiaiiag bomlasztó iiupHUgarúk hütáaa alatt 
keletkeznek és ha ezeket a spreifikua  szep'ő előidéző 
sutarakat távol tudnók tBrtanl a bőrtől, akkor nem k 
jelentkezénnek. Ezek a suţarak még a ruhaszöveteken 
Is átalhato'nok ÓB i.>z:rt van, hogy Bzep'ők jelentkeznek 
a ruhaalatti réBzekin la. Ha Kikerülne a ruháinkat 
kurkuma'int'nkturával fdSturi,  akkor m gtkad^lyozhat-
nik a szep'őképződést, tu?rt cz a tinciura nem ergedi 
keresztül, hnnem elnyeli ezeket a bomlasztó napsuga-
rakat. Nagyanyáink szeplővéde'mi módszireit, bery 
állandóan színes fátylakkal  borittuir el az »rcot rh 
izmira karimájú kalapotkal, meg állandó napernyő' 
viselettel védjük magunkat a n:>p áldásos eugfcraitói, 
nem ajácljuV, mert ha hátráltatjuk: is ezáltal aszeplő-
kf'pződtat,  d? ugyanakkor annál többet ártunk az 
egészségünknél-, amelynek nagţon 1B Bzüksége van 
arra, hogy minél szabadabban fürödjenek  BZ arc, a fej 
Is a nsp áldott sugartengerében. — 
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KEBESKEDELMI ÜGYNÖKSÉG 
C S T J T ü K E I 5 3 S T Ó 

mely tadvalevőlflg  ügyleteit 'gészen a 
mai napig Mercorea-' iac-bsn a Péter-
féle  könyvkereskedésben boryolltotta 
le, 198ü"évi április bó 15-̂ kév< 1 

l ÁTKÖLTÖZKÖDÖTT SAJÁT HELYISÉGÉBE 
az .Earópf,"  vend glővel «.» mb^n 
I». vö Schior féle  Hzögk-tépüi'ítb'i. 

A l i , köiöos trciek továbtra is 
sziv«4 rt-Td'^ezésér^ ail micdeii 
e KZBÚ mába vágó térdéiben, h g 
előoyö-'cb'-en 

vess? éc e l k e a T e t i t á l l a m -

k e a aamknéges © o a e « l £ á a s o 
I B a ^ l s e k a t » , 

ÉS 

ingó- PS iní»i!aooV.-.t, r«nda'l-a-
z^re áll konvi-rziós OgyHkben, 
ÍIC;SKO és Információ  F-zo'gálat. 
Ál lom fiori?  j e gye k eladási . 

S.'ives pár-.fof/töt  kór 
C S U T A K  E R N Ő 

1 -2 Llpuidator kereskedelmi ügynökség 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legflaomabb  kivitelig 

a i l j t a l a a a & l l i t a t t á t a k k a l 
b e s i e r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Jigodin. 
Megfelelő  biztosíték nallett részletfizetésre  Is. 
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S Vesz és elad 
a l egkedvezőbb napi árfolyamon 

A D Ó B O N T 
Î N Z E S T R A R E és 
C O N S O L I D A R E 

ÁLLAMI KÖTVÉNYEKET 

H » 
* * * 

Lőrincz sorsjegyiroda » » » M e r o u r e a - O i u c 
a Buoureatl szállodával szemben. 1 - 8 

Árlejtési hirdelinény. 
A mcrcurea-ciuc: gör. kai. egyház 1036 évi 

április hö 20-an delelőtt 10 órakor, M rcur . 
ciuc raroühaza ta&KCskozásl termebott, zárt iraíbeli 
ajánlatok m»í!ctt arlojtést tsrt, a sancrsicni gör. la;. 
i<iinp:om felépítésére. 

Előirányzott költBéjzvetés 315.000 Lsi. 
Feltcltniek meg udhatók a mercurea c'ui'i «'Ír. 

kat. lelkészi hivatalnál, abová az sjánldtu'; is b -nvuji-
hritók. 

Mercuree-Ciuc, 193G évi április hó 10 én. 
Gör. kat. Egyházközség. 

Pályázati hirdetés. 
A „Klíassionyról nevezjtt egyh-zk&zsiií* kántori 

alláBra pá'yáz'.ttot hirdet. 
I Javadalom: 1. Termászei'tesi laká-t, 2 szol a, 

koayba, kamra, pinc>, ry >ri koejha, g^toíiás, g iida-
sigi ópUlGtek, vet»:a(.ayeB kert. 

2. Fizetés: 250 véka rozs, 250 v*ka zab, 3300 
it j ofpor.»,  mintegy 3500 lt>j stoia, 1 és fej  hold sza::tó 
en 3 tiold sarjus kituzalo bir'ok jovtdclm.?. 

II. Kösr lesség: 1. A .kántori »zabályz»tb»it<' fog-
laltak; 2. hitoütataü legsiább ora -zámvin, 
amennyi', a plébános véges; 3. iskolai iö f-jirőií  wes-
karok tz r/rtése es vezetése; 4. isroeratit-rj^sztó 
előadások rdndízése; 5. acyanyelveu írás olvasas tini-
ta<s n iehető^eg sztrist. 

111 Feltétéi'.* : Ciak unitói és káitori oli'evé'.l'-l 
biró férfiik  pá'y iihainsk. e.kiíi töteleetk legsiá'ib e.<y 
űrn-paspon saját kö tegükön próbára mE-gjtl"i'ci. 

IV. Pályázati batáridő folyó  évi ápri.i-: 27. 
A pAjszat a p'," bánt a hivatalhoz pyjjtjudi be, 

Kicul (CsikrákOf),  jud. Ciuc 
v—a Egyliáztanaos. 

®fflS83SS5fflHfflfflffl'i*.  fflSSSfflESffSfflffl  âJ 

m Építkezésekhez 
m jó minőségű meszet 
E bárasiij en ra?.n5yis?ghea, 'tvc!-
£ v?ió feltételek  melloH a* gS 

az építkezés helyére szállítunk. % 
M.*gki.-resdsre ajáo'attal szi>l$álusi>. 

VICTORIA | 
Általinos Gaidaségi Siövitksiet mészüzeme, ^ 

Sandominio-Ciio (Csikszentdomokos 
Rendeléseket Mercurea-Ciuc és vidéky répzéro t 1-
vesz: „ŢIGLA'1 ép.lötnyagok raktára Mercu>ea-Cmc. 

m inMSflfflSi'fflfflBffl&É.:  «ffl 
Egy köveset haszn it tej-feldo|ş;ozr>  t ep, r.rá;.-

keiri 170 lití'r muokaksp'sséííiii v t r ' g\ •< !je*<,i-
uj 300 :i'«r munV >i--«ptv B girel e 1 a •) c 6000 i 
ii";vö 15000 lejé". - Z-".ea, Jad. Oi-;rhHu. 
P 1 i í A ! <1 9 r t , Hí-iv <1 ök 1—3 

Kükiillömenti bor már 12 lejtől kapható 
H o ' l ö v e n d e g l ó b e n , M - ü i u c . 6 -

Egy jó karban  levő  féltődéin  kocsi, 
Egy v&steogelyü  kocsiszekér, 
Eey két  ló utáni kocsiszán,  2—3 
Egv ló utáni szánkó és 
8 darab  Filodendron 

elköltözés  miatt eladó  o csikcooilyói  plébánián. 
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X MODELL KALAPOK 
ti» «apónként a j formák  olocó ĵi; 
arban, na.*g:t«lclxitl3L«tdlE ^ 

V K N C Z B L T A N Á R N É N Á L M 
^C Ugyaaott kézBdlzLak minden- X 
í í - aamú kalapok elsőrendű ^ 
W , anyag hoiiAAdásával. Italapat; W 
Q llalakítása a legrövidebb (dó alatt. O 
w Mercurea-Ciuc, I. O. B r a t l u u (Olmná- ö 
^ aiuai>-uooa iia. za., a Sörház könelábem. Q 




