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Békességet 
hirdettek az angyalok az első szent 
karácsony éjszakáján, 1925 évvel ez-
előtt, a jóakaratú embereknek. Az 
angyali szózat szavai évről évre meg 
ujulnak az egyház szolgáinak ajkain az 
égi szeretet kiáradisának gyönyörű üo-
nepén: szent karácsony napján. És 
évről-évre, ahelyett, hogy közelebb jut-
nánk az igazi békességhez, mind job-
ban és jobban eltávolodunk attól, mert 
hovatovább mind kevesebb és kevesebb 
lesz a jóakaratú ember. 

A nagy világégéstől, a szörnyű 
világkatasztrófától  mindenki lelki meg-
tisztulást, magábaszállást és megjob 
bulást várt s jött helyébe a lelki dep-
resszió, az ördögi szenvedélyek felsza-
badulása. AZ önzés olyan határtalan 
méreteket öltött, hogy ennek következ-
tében eltűnt még a családok meghitt 
békessége, egykori meleg szeretete is. 
A hitvesi köteléket máról holnapra szá-
zan és százan boatják fel.  A szabad 
szerelem virágkorát éli. A gyermekek, 
ifjak  és féifiak  többé már nem töp-
rengenek, mint egykor jó Petőfi,  hogy 
miképpen szólitüwk rég ceai látott szü-
leiket. Most nem a finom,  a szerető, 
hatem k durva hang járja. Most nem 
az ölelő karok tárulnak az agg szülők 
ölelésére, hanem durva öklök emelked-
nek feléjük.  Az ifjak  nevelőik szavaira 
keveset hallgatnak. Agg szülőik egész 
ségével nem sokat törődnek, inkább 
csak az éveket számítják, hogy mikor 
juthatnak busás örökségek birtokába. 

Amilyen a családok legtöbbjének 
a képe, olyan a társadalom s a nem 
zetek élete is. önzés, tülekedés, szere-
tetlanség, élnivágyás és aiások letip-

rása mindenfelé.  Még az egy pályán 
működök, egy foglalkozást  űzők és egy 
fajhoz  tartozók is, akiket a bajtársias-
ság és a szeretet szent kötelékének 
kellene összekapcsolnia, farkasszemet 
néznek egymással s lesve lesik az al-
kalmat, hogy mikor és hogyan kiseb 
bithessék egyik a mást. Ha gerinctelen 
vagy, ha hízelegni, szineskedni jól tudsz, 
barátod van kellő számmal. Ha elved, 
meggyőződésed ki mered mondani, ak-
kor beteljesedik a közmondás: szólj 
igazat s betörik a fejed.  S a szép női 
aem is mintha teljesen megváltozott 
volna ! Őrületes divatmajmolás minden 
felé.  Semmi esztétikai izlés, mintha 
csak a női szemérem eladó volna. És a 
nemzetek ? ! Ami mindeniknek szánt és 
isteni joga, ha esetleg erősebb és ha-
talmasabb vagy, elveheted tőle s még 
csak lelkiismeretfurdalást  sem érzessz 
miatta. 

Mindez mi, ha nem a modern po-
gányság ? Ebbe az újkori pogáoyságba 
csendüljön bele az angyali szózatnak 
szelid, édesgető, csalogató hangja, — 
amely egykor vad népeket szeliditett 
meg s hatalmasokat, fennbéjázókat  tett 
alázatosokká, — hogy az emberiség a 
nsgy világdulás után immár ráeszmél-
jen magasztos hivatására. Hogy minél 
több jóakaratú ember legyen ; hogy a 
családokba, a társadalomba visszatérjen 
a krisztusi szeretet s a nemzetek ne 
egymás letiprásában leljék örömüket, 
gyönyörűségüket, hanem a bethlehemi 
jászolytól kiáradó békesség honosodjék 
meg közöttük. Mert csak ez a békes-
ség forraszthatja  össze a sziveket, ez a 
békesség hozhatja meg a népek és nem 
zetek sajgó sebeire a gyógyító irt. Ez 
készítheti elő a nemzetek várva várt, 
igazi karácsonyát. 

Costa Foru mártíromsága. 
Irta: Lengyel József. 

Hi vesztett is aktualitásából, de 
még mindig égő seb a lelkekben a 
Costa Forut ért súlyos inzultus. Az agg 
publicistát egy ötven fftbő!  álló bottal 
felfegyverzett  csapat súlyosan bántal-
mazta a kolozsvári pályaudvar étter-
mében. Hogy kicsoda Casta Foru, azt 
már a világsajtó régen tudatta velünk, 
hogy miért küzd és dolgozik — a pub-
licisták ezen kitűnő doyenje —- azt 
megtudjuk onnan, hogy a világiroda 
lom kitűnőségei hazánkba látogatva, 
először az ő házának aj'aját nyitják 
be. Mint ember abszolút puritán és in-
takt s volt alkalmam lelkének kisu-
gárzó nemességét élvezni. A román 
pubücistikának egyik felkent  bajnoka, 
úttörője ő, ki fajának  kulturáját nagy 
lendülettel vitte előre s külön irói nem-
zedéket teremtett maga körül. Hazafi 
sága is minden kritikán felül  áll, hí 
szeo munkáiban a jó és nemes köve-
tésire buzdítja honfitársait.  « 

Mindezek decára valóságos hajsza 
folyik  ellene, hazafiatlansággal,  nesa-
zetköziességgel vádolván meg mükö 
déséf.  Aki tehát ebben az országban 
az itt éiő népek harmóniája érdeké-
bea szót emel, azt le kell dorongolni, 
mert hazafiatlan.  Szinte hihetetlen, 
Iitgy a huszadik pzázsd végén valahol 
ilyen menfálitás  állandósuljon. Nem 
kell éles megfigyelés  annak megállapí-
tására, hogy Európa többi államaiban 
miiy komoly tevékenység folyik  a lel 
kek kibékítésére, halálos ellenfelek 
sietnek kezet szorítani, mert ilyen az 
irányítás, felelős,  komoly kormányfér-
fiak  ennek érdekében dolgoznak gon-
dos előrelátással. Csak nálunk fajultak 
el az erkölcsök ugy az utóbbi időben, 
hogy a testvéri együttérzés önzetlen 
harcosait ott, ahol érik, leütik. Éppen 
az a fiatal  generáció inzutáija a jeles 
publicistát, amelynek éppen tőle kell 
példát vennie. Milyen irányt vehetett 

norsuuk, hogy ilyen rohamléptekkel 
vágtatunk az ököljog korszaka felé  ? 
Ki felelős  az erkölcsök, éppen az 
ifju-iág  erkölcseinek ily mérvű eldur-
vulásáért? Vájjon nem gondolják-e 
meg azok, kik ilyen szellemet plántál-
nak bsle a közéletbe, hogy a botnak 
két vége vau s a lelkeknek hazafias 
frázisokkal  való eldurvitása irtózatos 
reakciót szül? Hogy minden merénylet 
a liultura ellen romboló hatáeu 8 lej-
tőre viszi az országot. Ennek az or-
szágnak rettenetesen ártottak az anti-
szemita zavargások, mégis azok kitö-
résének évfordulóját  „zavartalan csend-
ben" ünneplik meg. 

A jó hazfifi  aggodalmával kérdjük, 
meddig tart még ez a hisztériás robam 
fajok,  kulturák és egyének ellen ? . . 
A végsőkig húzott hurt még meddig 
feszítik  és miért nem távozik helyéről 
egy oly kormány, mely a lelkek ezeu 
idegfeszítő  harcában nem tud  vagy nem 
akar  rendet teremteni ? Lám, minő 
ügybuzgalmat tuduak kifejteni,  ha 
egy megüresedett kerület megkaparin-
tásáról van szó I Minő pártérdek dik-
tálja azt, hogy a Cista Foru'í mártí-
romsága folytatódjék  ? Kérdések, mely-
re nem kapni választ. Ám a béke és 
szeretet apostolait nem lehet ledoron-
golni. Dermesztő tél után tavasz kö-
vetkez iks a Gondviselés a maga kiapad-
hatatlan bölcsességével gondoskodott 
arról, hogy a Costa Foruk igéi termé-
keny talajra hulljanak. . . 

Nem Tehet annyira tönkre kormá-
nyozni egy országot, hogy minden jó 
és nemes kivesszen belőle! És nem le-
het a reakció politikáját addig forszí-
rozni, hogy ne támadjon fel  belőle az 
emberi lelkek szívós törekvése a tiszta 
demokrácia felé. 

A közéleti purifikálás  embereit — 
mindegyre tapasztalhatjuk — ma még 
itt is, ott is támadások érik. Azonban 
kétségtelen, hogy minden párturalom 
csak ideig óráig állhat fenn,  me'ynek 
változtával lehatetleoség nem nyújtani 
elégtételt azoknak, kik a Costa Foru 
példájához hasonlóan méltatlan meg-

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur I Ehejt 

jó Juliskámmal együttesen kívánok jó 
uramnak boldogságos, 3zent karácsonyi 
ünnepeket megérni, jó egészségben, 
uri családjával egyetemben ! A jóságos 
Isten nekem is megengedé, hogy ő 
szent felsége  karácsonyát 58 adikszor 
megérjem; — mert már minden rá-
következő egy karácsony csak ajándék 
számomra a Gondviseléstől; — jó öreg 
bordámmal pedig mindközönségesen a 
32 iket. Közbevetem, hogy a mikor 
40 ik esztendejét már vagy öttel is el-
hagyta öregem — még mindig 40 éves 
volt. Nála ugyanis megállott az idő 
folyása,  nem ugy, mint nálam, akinél 
három napból áll egy oszteadő — oly 
hamar múlik az idő, — éppen, mint 
azt gyermekkoromban meséből hal-
lottam . . . 

— Hány esztendős kend, komám-
asszony ? — kérdezte a menekülés 
után komáEé őieg bordámtól. 

— Kereközámban éppen negy-
ven — mondotta ő. 

S ebelyt a menekülésnek már jó 
pár esztendeje vagyon. 

Ekkor igazat is mondott, de ezt 
a kerekszámot éppen 5 áilo eszten-
deig ismételte mindazoknak, akik évei 
számát tudakolák. S én mosolyogtam. 
Öt esztendőt letagadott az istenadta. 
No de azért helyre fehérnép  ínég most 
ís. Ugy élünk ketten, mint egy kis ki-
rályság. Király a fiúgyermekünk  — az 
ő akarata érvényesül, a feleségem  a 

minisztérium, én meg a — képviselő-
ház vagyok. A gyermek követel, az 
asszony előterjeszt, én meg vagy meg-
szavazom a költségvetést, vagy elve-
tem — már mint képviselőház. Akkor 
a kormány azt mondja, bogy : 

— Beadom a lemondásomat, kin 
lódjék a kutya ilyen kevés pénzzel. 
Szegény ember ne vegyen feleséget,  s 
több cyoosoruságot a nyakába. 

S megindul a költségvetés felett 
a vita. Győztes rendesen ő, s én ki-, 
izzadom a rámsózott terheket. Igaz, 
hogy nem is kívánom, hogy a kormány 
rúdját másnak adja át; viszont ezt ő 
sem akarja. Mert hát uralkodni 
mégis jó. 

— Követelem, s punktum ! — 
mondja hangosan. 

— Megadatik ! — mondom én az 
erő tudatában, de lassabban. 

Mert hát az élet sokat követel, 
ugy e jó Szerkesztő Uram, ezt bízvást 
ön is tudja. Igen sokat. S ez ellen 
nincs apelláta, hiába mennék akár a 
sóhívatalba panaszommal, mint közön-
ségesen mondani is szokták. 

No, de most itt a szent kará-
csony, a szeretet ünnepe. Örömüunep 
a gyermekeknek, de az a nagyoknak 
is. Bár lenne az minden háznál, min 
den embernél, minden faluban,  s min 
deu országban. Sokszor elgoudolom 
magamban, milyen jó is lenne, ha egy 
szer csak az embereknek az a gondo-
lata támadó», hegy no most már elég 
volt a haragból, most minden harago-
sommal kibékülök, s minden ellensé 
gemmel kezet fogok.  Mert hát úgyis 

olyau rövid az élet ezen a sártekéu. 
De az a baj, hogy minden ember le-
kisebbitve érzi miigát, ha megbocsát 
haragosának, s a kezdő lépést oly ne-
héz megtenni. Pedig milyen jó volna, 
ha az év minden napja karácsony lenne 
az embereknek, —karácsony a munka-
nap, karácsony az ünnepnap — a sze 
retet napjai 1 Milyen boldog megnyug 
vás ülne a lelkekre — ugy-ejó uram 1 

El is gondoltam magamban a ré-
gi jó időket, el a nagy harcokat, az 
ellenzék, s a szabadelvüpárt küzdel-
mét, — ott a magyar parlamentben. 
Izzó volt a küzdelem, a kedélyek föl-
korbácsolva. S fölállott  a heves vita 
folyamán  néhai jó Thaly Kálmán, a 
Rákfczi-bultusz  megteremtője, s a bé 
kére közvetítő indítványt tett. Zajos 
taps, éljenorkáo rezgett végig a Ház-
ban. A béke megvolt, a két párt, 
de meg valamennyi párt között is. S 
Bécsből az lett a jutalom, bogyabuj 
dosó Rákcczi hamvait a Boszporus 
mellől haza engedte szállítani a leg-
felsőbb  elhatározás. 

Savadénak hivták azt az állat-
szeliditőt, ki a Beketov cirkuszban a 
kiállítás alkalmával szeliditett fene-
vadjaival szenzációs mutatványokat 
végzett. Hátborzongató látvány voit. 
A cirkusz közepében egy nagy vas 
ketrecet állítottak össze, ő maga egy 
kisebb és egy nagyobb kutyával lépstt 
a ketrecbe. Jött elől két hat&lmas je 
gesmedve, utána két tigri két orosz 
Ián, két barna medva. Eiek a ketrec 
két oldaláss sorban felállított,  bátnéi-
küli ezéken foglaltak  helyet — párjá-

val egymással szemben. Jött a pro-
dukció. Savadé balkezében egy bőrrel 
bevont vasbotot tartott, jobbkezében 
padig egy korbácsot. A vasbot vesze-
delem esetéa valószínűleg a fenevad 
szájába kerül, ha az emberhúsra vete-
medett volna. Ettől az állatok nem 
féltek,  de féltek  a korbácstól. Ez volt 
a parancs végrehajtásának ellenszegü-
lők serkentője. A ketrec egyik oldalán 
volt fölállítva  egy kétlábú, magasba-
nyuló létraszerü alkotmány. Itt kellett 
egy allegorikus képet bemutatni. Sa-
vadé a korbáccsal egyet csattantott. 

— Muki előre I 
Beszalad Muki, az állatsereglet 

bohóca, egy egyévesnek látszó mókás, 
játékos medve, s miudea állat előtt 
komplimentirozva, föllépked  a létra 
legtetejére, s ott helyet foglal.  Csat-
tan az ostor. Jön LÍÓ, aztáu a tigri-
sek sorban. Hátborzongató volt, mikor 
Muki csupa játékból a tigris lábához 
kspott, s az ostor lesuhintott. Szememet 
behunytam, s mire kinyitotottam, az 
anyjuk már a kijárat felé  szaladt ijed-
tében. A tigris hatalmas karmait már-
már a bohócoiedvének vágja, s szét-
marcangolja, ha idejekorán meg nem 
fékezik.  Savadé szembe ugrott vele, 
merően a szeme közé uézett, e nézés 
és az ostor rendet teremtett. Békét ! 
S a mutatvány simán ment tovább. 

Hát, imán most Tekintetes Uram, 
ha meg nem haragudnék, azt bátorko-
dom kérdezni: — nem volna e jobb, 
ha az emberek a Thaly Kálmán indít-
ványa formáját  választják, s eem a 
korbáccsal fenyítő  Savadé szelídítő el-



hurcolást szenvedtek. A személyeske-
dések, családok, egyének ellesi szívte-
len üldözések már nem tarthatnak so 
káig, mert lassan, de biztosan izolálva 
maradnak azok, kik embertársaik köny-
nyeiben kéjelegnek. 

A Costa Foruk vérző sebei, néma 
mártíromsága, lelkesítő példája nyo-
mán egész biztosan a humáoizmus és 
tiszta demokrácia pompázó virágai fog-
nak kinyílni. 

A Jótékony Nőegyesület 
története. 

— Irta és az 1925. dec. 6-iki jubiláris disz-
kó zgj ülésen felolvasta:  Csefó  Sándor  titkár. — 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Nagyérdemű közönség I 
A jubileumok évtizedében élünk. 

A magyar nép történetében ezelőtt 100 
esztendővel olyan korszakos jelentőségű 
nagy változások történtek, a melyek 
nyelvünk, kultúránk ápolását egyszerre 
hatalmas lendülettel segítették elő. Meg-
születtek a reformkor  vezéralakjai, a 
kiknek kezdeményezésére egymásután 
jöttek létre a legszebb, legértékesebb 
társadalmi és kulturális intézmények, 
a melyeknek az egész emberiség szem-
pontjából üdvös értékek, eszmények 
ápolása, müvelése volt a feladatuk.  Á 
Petflfiek,  az Aranyok, Madáchok, a 
Jókaiak, a Széchenyiek voltak az út-
törők, a kiknek alkotásaival nem tud 
eléggé betelni a magyar lélek, mert 
megbecsülheten kincsekkel gazdagítot-
ták azt. Az elmúlt években és napok-
ban rótta le a magyar nép az irán-
tuk való nagy-nagy háláját százados 
jubileumi ünnepségek keretében. Elné-
multak a kicsinyes, a politikai érde-
kek,%a gyűlölködés, mely annyira sa-
játja a mai kornak és áhítatos csend-
ben az emlékezés nemesítő gondolata 
ülte meg a lelkeket. Felelevenedtek a 
lelkekben a mult emlékei, azok örö-
mei és fájdalmai,  a melyekből életked-
vet, jövőbe vetett hitet merítettek. 

Ugy érzem, hogy ilyenféle  ünnep-
nap virradóit ma mireánk is. Össze 
gyűltünk mi is a szeretet hívó szavára, 
a szeretet Istenét dicsőítő áhítatra, mi 
a szeretet hívei. Azért jöttünk össze, 
hogy rá cáfoljunk  arra a sötét, vigasz 
talan képre, a mit a köznapi élet vá-
sári zajában látunk. Tényekkel akar-
juk igazolni, bogy itt e kis székely 
városban van egy szerény, csendesen dol-
gozó egyesület, a melynek a szeretet 
a hitvallása, a melyik segítő kezével 
felemeli  az elesetteket, táplálja az ár 
vákat és éhezőket, gyámolítja a nyomor-
ban sinylődőket, vigasztalja a szeren-

csétleneket és ezt a munkát már ke 
rek ötven esztendeje végzi. 

Ölvén esztendői Olyan határkő 
egy egyesület történetében, a mely 
mellett nem lehet csak ugy észrevét-
lenül elhaladói. Álljunk m»g egy pilla-
natra e határkőnél és vessüak egy rö 
vid visszapillantást a megfutott  útra, 
hogy lássuk meg, milyen múltja van 
egyesületünknek, a sz.-udvarheiyi Jó 
tékony Nóegyesületnek, hogy azt a je-
lennel összevetve és szemeinket a jövőre 
irányítva, megtudhassuok, milyen irány-
elveket kell követnünk a jövőbsn, hogy 
hivatásunkat a legtökéletesebbea tel-
jesíthessük. 

Hogy bevezető gondolatomhoz kö-
vetkezetes legyek, én a jótékonysági 
egyesületek keletkezését is az 1825-ik 
évvel kezdődő reformkor  vívmányai 
közé sorozom. Természetesen ezek ké 
8Őbbi vívmányok,  amelyek akkor jöt-
tek létre, amikor fontosabb,  égetőbb 
szükségességü kérdések már elintézést 
nyertek. A legtöbb jótékonysági intéz-
ményünk maximum 60—65 éves, tehát 
egyesületünk az 50 évével eléggé elől 
jár. 

A sz. udvarhelyi Jótékony Nőegye-
sület megalakulásának pontos ideje 
1875 febr.  14. Ezt a dátumot terme 
szetszerüleg megelőzte több előérte-
kezlet, melyek közül az első már 1874 
okt. 17-én megvolt és 1874 dec 14-én 
már a kész alapszabályok is felterjesz-
tettek a magyar kir. belügyminiszter 
hez jóváhagyás végett, a melyre a meg-
erősítő végzés nagyon gyorsan 1874 
dec 31 én visszaérkezett 53692 bel-
ügyminiszteri sz. alatt. 

Kész volt tehát a mü; néhány lel-
kes nő és férfi  alkotása, a kiknek ne-
mesen érző lelke megérezte a kor sza-
vát, hogy e városban mutatkozó sok 
nyomort és nélkülözést valamelyes mó 
don csökkenteni kell, mert a szegény 
ség, a nélkülözés szüli a legtöbb bünt, 
a bün pedig felboritója,  aláásója min 
den társadalmi és állami rendnek. Méltó, 
bogy a legelső tisztikar tagjairól itt 
névszerint is megemlékezzünk, mint 
azokról, a kik az alapítás mun-
kájában a legtevékenyebben részt vet-
tek. Ezek néhai Ugrón Lázáráé elnök, 
özv Lakatos Jánosué aleluöa, néhai 
Koncz Lajosné alelnök, néhai Sebesi 
Ákos titkár, néhai Szabó Dénesné r. 
elnök, néhai özv. Koroudi MózeBné 
pénztáros, néhai Ziyzon Ferenczné jegy-
ző és néhai Tolvaly Zsigmondné ellen-
őr. Bír az első tisztikar tagjai vala-
mennyien a temető csendjében nyugosz-
nak már, azért bizonyára vannak e 
váro3 és vidék élő polgárai között még 
többen, akik mint az egyesület legelső 
tagjai részt vettek az első megbeszé-
léseken. a szervezés munkájában tevé-

keny részt vettek, a kik elölt őröm-
mel hajtom meg a bála és elismerés 
sünk lobogóját. E?ek között külöu is 
megemlítem özv. Török Pálné őnagy 
ságát, kinek egyesületünk érdekében 
kifejtett  munkásságának legfényesebb 
bizonysága az a sikerekben gazdag 11 év, 
amelyet az ő e'nőksége alatt töltött el 
egyesületünk. Szelid, megnyerő modora, 
fiaomau  érző lelke mindenkit tisztelő 
jévé tett, egyesületünk pedig a jól meg 
érdemelt elismerésének adta csekély 
jelét, a mikor lemondása után tb. el-
nökké választotta, a 25 éves jubileumon 
pedig elismerő oklevéllel tüntette ki. 
Bod Károly ny. koll. igazgató tanár 
és lelkész urat, a ki mint első szer-
vező, mint 10 éven keresztüli titkár, 
majd tb. titkár, rövid ideig pénztáros, 
és miot mindenkori gyüléslátogató és 
érdeklődő sokat tett az egyesületünk 
megerősödése érdekében. 

Az első tisztviselők mind hosszú 
időn keresztül állják a posztot, intézik 
az egyesület — kezdetben nehéz — 
ügyeit, a mi magával hozza az egye 
sülét mind gyorsabb és gyorsabb erő 
södését. Az első 33 esztendő összesen 
4 elnök idejére esik, valamennyien nagy 
rátermettséggel, sikerekben gazdagmua-
kásság mellett, vezetik az egyesületet. 
Ezek néhai Ugrón Lázárné, néhsi dr. 
Török Albertné, ösv. Török Pálné és 
dr. Damokos Aűdorné. Az ő elnöksé 
gük idejét Bad Károly tb. titkár egyik 
évi jelentésében nagyon találóan ugy 
jellemezte, mint a megalakulás és egy-
szerű állapotok, az átalakulás és elmél-
kedés, a megizmosodás és virágzás, to 
vábbá a haszuos és áldásos gyümöl 
esőzés korát. 

Az első 3 elnök működésével vé 
get ér az első negyed század is és a 
25 éves jubileumot ereje legjavában 
üli meg az egyesület. Az 1900 decem 
ber 8 án rendezett jubileumi ünnep-
ség, mely épp ugy mint a mai egy dél-
előtti díszközgyűlésből és este fényes 
teaestélyből állott, impozáns módon 
folyt  le fényes  bizonyságául annak, hogy 
az elődök nem útszélre vagy koakoly 
közé ültették a mustármagot, hanem 
termő földbe,  szerető női lelkekbe, a 
hol az életerős virágzó fává  tudott fej-
lődni. 

A kor haladásával egyesületünk-
nek is lépést kellett tartania, alkal-
mazkodni kellett az uj idők szellemé 
hez 8 ezért a jubileumi évben szüksé-
gessé vált az alapszabályoknak lénye-
ges módosítása. Ez 1900 dec. 14 én 
126459 sz. belügyminiszteri végzéssel 
meg is történt s ettől kezdve nemcsak 
a titkári teendőket végezte férfi  tiszt-
viselő, hanem a pénzkezelést is. Álta-
lában ettől az időtől kezdve mindjob 
ban érvényesül az a felfogás,  hogy az 

egyesület ügyeinek: intézésébe célszerű 
bevonni a férfi  ikat is minél intenzi-
vebben, mintegy igazolni akarván ezzel 
is a természet amaz örök törvényét, 
hagy férfi  és nő egymásért vannak, 
tökéleteset csak együtt alkothatnak. 
1901 tői kezdve a női választmányi 
tagok mellé ugyanannyi férfitagot  is 
választ a közgyűlés. Ma, f.  évi január 
25 óta ismét csak női tagokból áll a 
választmány, de a readező elnök mel-
lé alakult egy vigalmi bizottság, a 
melynek több férfi  tagja is van, mivel 
az utóbbi évek tanúsága szerint kü 
lönősen a mulatsigreadezéa körül vált 
szükségessé a férfi  rendezők szerepel-
tetése. Tehát a férfi  segítség ez idő 
szerint is megvan. 

Legnagyobb változást egyesületünk 
életébeu a világháború idézett elő. Va-
lamint megváltoztatta országok hatá-
rait, az egész világ kuUurá'ás és gaz-
dasági arculatát, miképpen megrontotta 
nemzetek, népek, társadalmak, csalá-
dok és magánosok életét, épp ugy rá-
nyomta az ő letörőihetetlen bélyegét 
egyesületünkre is. Migfoiztotta  egye-
sületünket tekintélyes vagyonától, mi-
vel összesen 56000 K lombard hadi-
kölcsönt jegyeztünk és ebből 30.000 
K át a jegyzéskor, 26.000 IC át pedig, 
mely időközben kamatokkal együtt 
31000 K-ra szaporodott, a közelmúlt-
ban egyenlítettünk ki 875 L. értékben. 
Addig, amíg a hadikölcsöuök visszaté-
rítésében bízhattunk, ezt az összeget 
nem tekintettük elveszettnek, da ami-
dőn a békekötés ratifikálásával  sor-
sunk végérvényesen eldőlt, egyszerre 
15.826.81 L. értékű vagyonnal lettünk 
szegényebbek. Ebben az összegben 
benne vannak bizonyos alapítványi ösz-
szegek is, igy pl. az özv. Tőrök Pálné 
nevére az egyesület által 1900 május 
6-án tett 4000 koronás alapítvány és 
a Félegyházy Antii nevére ugyancsak 
az egyesület által 1908 január 15 én 
tett 1000 K ás alapítvány. E nagy va-
gyonveszteség miatt a békekötés után 
egészen elülről kellett kezdeni tőke-
gyűjtésünket, a mi meglehetős lassan 
halad, mert az évi segélykiosztások 
csaknem minden jövedelmünket fel-
emésztik. 

A háború és az azt követő impé-
rium-változás folytán  el veszi H a -
jainknak is egy oasfés  érte^es rci.ze<., 
azokat a repatriálni kénytelen volt in-
telligens elemeket, a kik egyesületünk-
nek anyagi- hozzájárulásaik és erkölcsi 
segítségük révén igen nagy erősségei 
voltak. Ezen a szép jubileumi ünne-
pen meleg üdvözletünket és hálás el-
ismerésünket küldjük nekik a nekünk 
nyújtott sok visszafizethetetlen  segít-
ségért. 

A háború következtében elveszi-

járását — bocsánat a hasonlatért 1 — 
a szeretet, a béke, az egymás megbe-
csülésére a Megváltó születésének a 
szent ünnepén? Oh, mily nagyszerű 
lenne az 1 Bármely vallásfelekezet 
templomába megyek be — : a szere-
tetről hallok szónokolni; bent az Isten 
házában minden emberben meg is van 
a hajlandóság a szeretetre, de mintha 
szivaccsal törölnék le rólunk, mikor on-
nan kijöttünk — már el is feledjük. 

Azt is elgondoltam a karácsony 
szent ünnepének elközelgésével, hogy 
— : amíg minden két ember közül az 
egyik erősebb, mint a másik; egyik 
több, hatalmasabb akar lenni; mig 
gazdag és szegény vagyon a földön,  s 
lesz jó ember is, rossz ember is — : 
addig a szeretetről hiába beszélnek az 
emberek, mert a rossz mindig ellen-
sége a jónak I Hát nem igaz, Tekinte-
tes Szerkesztő Ur ? 

Levelem végén még arra kérném, 
Tekintetes jó uramat, hogy nyomtassa 
oda azt is, hogy a levelem kedves ol-
vasóinak, a vároB és megye érdemes 
közönségének és Tekintetes jó aram-
nak is jobb és boldogabb, szent kará-
csonyt kívánok én: 

Egy öreg Székely. 

Egy régi ház búcsúztatója. 
A mindennél hatalmasabb rohanó 

élet és a mindenen hatalmaskodó em-
beri érdek nevezetes régi házat tünte-
tett el nemrégiben a föld  színéről vá-
rosunk főutcájáról,  a mai Bul. Regele 
Ferdinánd 4. száma alól. A régi Botos-
utcának, a későbbi Kossuth Lajos-
utcának ez a kis háza a Kóréhné féle 
ház néven volt az utóbbi évtizedekben 
általánosan ismeretes s nemcsak a 

járókelők — különösen az átutazó ide- < 
genek — figyelmét  vonta magára front-
felőli  tornácával, kettős tetőfedelével. 
(E miatt, mint építészeti érdekességet 
lerajzolta és felvette  Erdély kövei cimü 
értékes könyvébe Kós Károly, a jeles 
építész, iparművész és író is.) Az épü-
let azonban múltját, családtörténeti 
vonatkozásait tekintve is figyelemre 
volt méltó s hogy traga is már telje-
Ben a múlté lett — helyén a legutóbbi 
hónapok folyamán  a Baló-féle  emeletes 
ház, órás és ékszerész-üzlet emelkedett 
fel  — megérdemel egy futó  visszaem-
lékezést. E visszaemlékezéshez az utolsó 
előtti volt tulajdonosokkal családi kö-
telékben is álló, Dobos Ferenc dr. fő-
gimnáziumi tanár ur volt szives lekö-
telező fáradozással  az adatokat össze-
írni ; 8 mi az alábbiakban az ő feljegy-
zéseit követjük nyomról Dyomra — s a 
legtöbb helyen : Bzószerint is — mikor 
a néhai kis házat akarjuk, nem kis 
meghatottsággal, elparentálni. 

A telken korábban elől egy kőház, 
hátul, az udvaron, egy faház  állott. A 
faház  egyik gerendáján az 1705. év-
szám volt látható, tehát valószínűleg 
akkor épéit. A kőház — valóban kő-
ből épült ház, közel egy méter vastag 
falakkal  — építési idejére nézve nincs 
adat. Építési módja és különösen fe-
délszerkezete azonban a faháznál  jó-
val régebbinek mutatta. 

Midőn Cholnoky Jenő, a kolozs-
vári egyetem tudós földrajztanára  itt 
járt, annyira feltűnt  neki a fedél,  hogy 
megkérte Haáz F. Rezső ref.  kollé-
giumi rajztanárt és festőt,  rajzolná le 
neki a tető fedélszerkezetét.  Áz e ké-
rés oka felőli  tudakozódásra a hírne-
ves tudós azt felelte,  hogy a tető fel-
tűnő hasonlóságot mutat a khinai há-
zak tetőzetéhez, melyeket tanulmány-

útja alkalmával nemcsak alaposan 
megfigyelt,  de fedélszerkezetével  együtt 
több ízben le is rajzolt. Ezen rajzaival 
szerette volna összehasonlítani e régi 
ház fedélszerkezetét,  hogy esetleges 
egyezésükből következtessen a magyar 
házépítés eredetére, vagy mindkettőt 
visszavezethesse a nomád sátor fede-
lére. (A rajz elkészítését és a további 
tudományos vizsgálódást azonban az-
tán az elkövetkezett világháború meg-
akadályozta.) 

A ház történetébSl felkutatható 
egyik legrégibb adat szerint, azt 
1778-ban valami idegentől Szappanyos 
András vásárolja vissza, ki 1790 ben 
irt végrendeletében a faházat  Mária 
nevű leányának (Csép Andrásné), a 
kőházat Anna nevü leányának (Tóth 
Istvánné) hagyja. 

A birtok felső  szomszédja ekkor 
„a Mtgos Groff  Veselényi Farkas Ur 
eö Nagysága Torma jusson levő korcsma 
háza", alsó szomszédja pedig „Tiszt. 
Bartalis Péterné Somosdi Sára poste-
ritasinak" (utódainak) jószága. 

1811 ben Szappanyos Anna Tóth 
Istvánné gyermekei, József,  András és 
Sára, hogy „a mostani nagy drágaság-
ban (már közel 20 éve folytak  a fran-
cia háborúk) magukon segíthessenek, 
anyjokról maradt örökségüket, a kő 
házat eladják 5000 magyar forintért 
Solymosi András uramnak és felesé-
gének, Yeisz Katalin asszonynak. Mi-
vel pedig Szappanyos Andrásné Bodor 
Mária még élt, s az 1790 iki végrende-
let szerint, a kőház haszonélvezete őt 
illette, Solymosi András uram „magát 
arra igéré", hogy 3 évig a bért az öz-
vagynek megfizeti.  Ha ez tovább élne, 
az eladók, mint örökösök „igazítsák 
az özveggyel lehető bajt". 

A birtok felső  szomszédja „Mgsf 
Özvegy Groff  Toldalagi Lá,szlóné Grof. 
Korda Anna Asszony Eö Nga jószága", 
az alsó pedig a fentemiitett?  Tót-test-
vérek „vérségek jussán megváltott la-
kó jószágok". A jÓBzág megváltá-
sát azonban sok perlekedés előzte meg, 
mert a per költségeire és a kiváltásra 
a Tót testvérek Solymosi Andrástól már 
a kőház eladása előtt 2828 forint  53 
krt. vettek fel,  ugy hogy az eladáskor 
csak 2171 forint  47 kr.-t kaptak „bán-
kóval fizetve". 

A faház  haszonélvezete — Szap-
panyos Andrásné Bodor Mária még 
élvén — még 1815 ben is a Szap-
panyos Anna Tót Istvánné gyerme-
keié, Tót Józsefé  és Andrásé. Ekkor 
a Szappanyos Mária Csép Andrásné 
fia,  Csép András 95 forintot  fizet  a 
Tót testvéreknek, hogy a faház  ha-
szonélvezeti jogáról lemondjanak, s a 
faházat  az 1790 iki végrendelet értel-
mében Cép András, mint Szappanyos 
Mária fia  megkapja. 

Később azonban — hogy mikor 
és mennyiért, arra nincs adat — ezt 
a hátulsó faházat  is megveszi Soly-
mosi András. 

Ezt a birtokot Solymosi András 
halála után Solymosi Károly örökölte, 
ki Bonyhai Nagy Katalint vette fele-
ségül. Az asszony özvegyen maradván, 
Kóréh Gergelyhez ment nőül. Ő túl-
élte első házasságából való leányát, 
Solymosi Rózát, unokáját Kóréh End-
rét, második férjét,  s 82 éves korában 
1913-ban halt meg. 

Néhány évvel egykori tulaj-
donosának halála után, a régi ház 
is követte őt az elmúlásba. 



tettük anyagi segélyforrásaink  nagy 
részét is, mert ma "biegsokszorozódott 
fáradság  mellett is, csak kis há-
nyadát tudjuk előteremteni mulatságok 
ég előadások u'ján a szükséges ősszeg-
nek. E miatt mig békében havi 4—6 
koronával tudtunk segélyezni egy egy 
szegélyt, ma csak 50—60 leüt tudunk 
adni, a mi a békebelinek csak 5-öd 
részét teszi, még a legkedvezőbb átszá-
mítás mellett is. 

Mai segélyezési akciónkban nem 
kis mértékben akadályoz a horribilis 
összegű adó, a bruttó jövedelemnek 
32°/o a, a mely néha csaknem az egész 
tiszta hasznot elviszi, agy hogy nagyon 
jó előzetes számítást keli vetni, hogy 
a rendezett mulatságra rá ne fiaessüok. 
A pénzügyminiszter ur néhányszor már 
volt szives az adóősszeg felét  elengedni, 
a miért csak bálás köszönetünket nyíl 
vánithatjuk, de kívánatos volna, hogy 
kizárólag cak jótékonysági célt szol 
gáló intézmények, mint a milyen a mi 
egyesületüűk is, az adó teljes összege 
alól egy8zersmindenkorra fel  legyenek 
mentve, hiszen az államnak teszünk 
szolgálatot első sorban, a mikor nyo 
mórban levő polgárait anyagilag se 
gélyezzük. Örömmel hallottuk, hogy a 
nem régen lefolyt  női kongresszuson 
ebben az irányban is voltak biztató 
megbeszélések. 

A háború pusztításai kö:é soroz 
hatjuk és talán a legoagyobbik közé, 
az emberi lélekben okozott elvá'tozá 
sokat A sok izgalom, a sok nélkülö-
zés, lemondás, megaláztatás megren-
dítette sok ember lelki nyugalmát, kö 
zöujössé, fásulttá  tette az embereket, 
vagy a máról-holoapra történt gazda-
godás gőgö sé, elbizakodottá tett olya 
nokat, akiknek a lelke nem volt elég 
finom  az ilyen óriási változások kellő 
átértésére, s azért a közcélú intézmé-
nyek helyzete is nagyon megnehezült. 
A bözönuyel, nemtörődömséggel foly-
tatott barc lípett fel  s ez egyesüle-
tünket sem kímélte meg. Hála a Gond-
viselésnek, ma már sokat tompult en-
nek a barcQsk is az éle, amit mi sem 
bizonyít jobban, míut az itt összegyűlt 
impozáns közönség, me'y társadalmunk 
minden rétegét képviselve van itt. Fo 
gadják ezért tz érdeklődésért, ezért a 
ragaszkodásért e helyről is az egye-
sület báliját és köszönetét. 

Bármilyen változásokat okozott is 
azonban a háború, egyet nem volt 
szabad elveszítenünk, hitünket a mi 
Istenünkben, a ki tudta, mi volt a 
célja velünk, emberekkel: bizonyára 
nem a mi megrontásuuk, hanem a mi 
megtartásunk. (Folyt, böv.) 

A Székely Dalegylet 
karácsony másodnapján a „Cseregye-
rekek" cimü 3 felvonásos  daljátébot 
fogja  szinre hozni műkedvelő' előadá a 
keretében. 

Mint a mult évben a „Tul a nagy 
Krivánon" és az azelőtti évben az 
„Iglói diákok" cimü darabok előadá-
sával élvezetes és kedves szórakozást 
nyuj'ott a közönségnek, ugy a „Csere 
gyerekek" előadása is méltó folytatása 
lesz az előbbi műkedvelői előadások-
nak. 

A „Cseregyerekek" bőyebb ismerte-
tése városunkban nem szükséges, hisz 
a legtöbben már látták, vagy legalább 
is hírből ismerik e kedves operettet. 
Itt csupán ennek szereplőit kívánjuk 
ismertetni, kik közül a féifitk  legna 
gyobb részt a dalárda keboiéből ke 
rülnek ki. A női szerepekben Szász 
Emmuska, mint Balogné nemzetes asz 
szony, Czikmántori Józsefaé,  — Gréte, 
az egyik cseregyerek és Szabó Mar-
gitka — Lőtte, mint Huber gyáros 
leánya; Tamás lluska — Jutka szere 
pében fognak  bemutatkozói; mig a 
féifi  szereplők lözött Kerekes Árpid 
— Balog Nigy István nemzetes ur; 
Kerestély Gyu a — Balog Nagy Pista, 
előbbi fis,  mint a másik cseregyerek, 
nemkülönben Tőrök Ferenc — Kari 
Huber szepesiglói gyáros: Csendőr 
Jenő — Tommy Lonerth amerikai gent-
leman ; Bodrogi Balázs, mint Sándor 
kocsis; mindannyian általunk elismert, 
jó műkedvelők fognak  alakításaikkal a 
nézőközönségnek élvezetet nyújtani. 
Kisebb szerepekben Simó Mancika, 
Kóbori Irénke, Dézsy Erzsike, Tőrök 
László, Kovács István és Sái.dor Gyula 
segítenek a darabot sikere vinni, 

A daljáték fülbemászó  zenei kísére-
tét Kiss Elek, a helybeli ref.  koll. ze-
netanára, az egylet karmestere veze 
tése mellett e célra létesített és beta-

nított alkalmi zenekar szolgáltatja. 
Igy kétségen kivül áll, hogy aki el 
megy a Székely Dalegylet ezen esté 
lyére, az egy kedves és felejthetetlen 
estélyt fog  szerezni magának, — de a 
saját szórakozásán kivül szolgálatot 
tesz annak a kultur munkának is, 
amelyet az előadást rendező dalegylet 
szolgál 

Reklám és művészet. 
— Voszka István dr, felolvasása  a Polgári 
önképző Egylet dec 15-iki fillérestélyén*  — 

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Urâ m I 
Mielőtt felolvasásomat  megtartanám, 
egy különös kérésem volna Önökhöz I 
Ez a kérés pedig az, eugedjék meg 
nekem, hogy u;álatos legyek, engedjék 
meg, hogy kiállhatatlan legyek, enged-
jék meg, hogy ma este" kritikus legyek. 
Igen: hogy kritizáljak! Hogy megkri 
tizáljam itt a fillérestélyek  kedves kö 
zöosége előtt msgukat a fillérestélye 
ket, a fi  lértstélyek nívóját és irányát. 
Tudom, hogy ez egyeseknek nem fog 
tetszeni, de hiszen mint ügy ész már hozzá 
vagyok szokva, hogy szavaim nem 
mindig, vagy nem mindenkinek tetsze 
nek. Szavaim nem lesznek sértők, csak 
olyanok lesznek, mint a keserű orvos 
ság, nem valami kellemesek. Da sze-
retném, ha a hatásuk is olyan volna, 
mint a keserű orvosságé: gyógyító és 
hasznos. 

Hogy mi kifogásolni  valóm van 
nekem a fillérestély  eken ? Igazán na-
gvöa kevés I Mert kétségkívül sok di 
C3éretet és elismerést érdemel az a ne-
mes buzgalom, amellyel a fillérestélyek 
lelkes rendezőgárdája ezeket a kedves 
estélyeket létrehozza Hí valaki, ugy 
én nagyon jól tudom, mit jelent az, 
egy estélyt rendezni, s hogy mennyi 
sok munkával, lótás futással  és ve3ZŐ 
déssel jár az. Da ha már rendezüok 
estélyeket, igyékezziiük, hogy a mű-
sorunk minél nívósabb legyen. Ne fo-
gadjunk el minden legegyszerűbb, is-
kolás ízű szavalatot, vagy silány, ér-
téktelen egyfelvonásost  a műsorba, ha-
nem válogassuk meg. Hv nem vagyunk 
eléggé szaüértők az irodalmi termékek 
megválogatásában, megbirálásában, ugy 
forduljunk  azokhoz, akik jobban érte 
oek hozzá. Hiszen tanului nem szégyen. 
EJ nem állhatom meg, hogy egy má 
sík régi eszmémet is fel  ne vessem ez 
alkalommal. S ez az, hogy nem volna e 
jó ezeknek a kedves estéknek csak 
részbea egy kissé komolyabb, tudomi 
nyosabb irányt edoi, azokat tartalmasab 
bá, értékesebbé tenui. Ne értsenek félre. 
Nam egyetemi disszertációkat akarnék 
én hallani a fi  léresté'yeken, baoem, 
hogy minden estélyen legalább  egy 
szám a tudás, az ismeretek fejleszté-
sének legyen szentelve. Mennyivel tar 
talmasabb lenne az estélyek müiora, 
ha az egyik estélyen Hiáz tanár a 
képzőművészetekről, a másikén Kiss 
E ek vagy Prfl'zer  dr. a zeneiroda 
lomról, majd C efó  tanár a fizikáról, 
Tompa László az ujabb irodalmi irá 
nyokról, Halmágyi tanár az irodalom' 
történetről, s közép skoláink többi hi 
res és tudís tanárai és városunk hír 
neves orvosai Rorra a saját szakmá 
jukból merített egy-egy tudományos, 
de könnyen érthető stílusban tartott 
felölve  sással gazdagítanák ismeretein-
ket. A többi számai az estélyeknek 
maradhatnának továbbra is szórakoz 
tatók, csak minden estélyen egyetlen 
egy szám legyen a tudásnak, az isme 
retek terjesztésének szantelve. Gon-
doljuk meg, bogy igen helyesen mondja 
egy német mondás: 

„Wissen ist Macht, Kultur ist 
Kraft"  „A tudás: hafa'oaa,  a kultura : 
erő". 

És ne ijedjünk meg az esetleges 
nehézségektől, hiszen a nehézségek 
csak azért vannak, hogy legyőzzük 
őket, s ne felejtsük  el, hogy mindent 
lehet, csak akarni  kell. 

S ezzel áttérek tulajdonképpeni 
felolvasásomra,  ame'yaek cims : 

EeUám  és művészet. 
M. T. Hölgyeim és Uraim I Míg 

vagyok győződve, hogy kicsiny váró 
sunkbau sokan vaunak iparosok és ke 
reskedők, akik ugy (udják, hogy a rek-
lám nem más, mint az újságban való 
nagyhangú és nagyképű hirdetés, vagy 
egy ugyanilyen hangú plakátnak az 
utcasarkon való kirág Ü8Z Í199L S5t to 
vább megyek: vaanak eá'unk még olyan 

* Helyenkint némi rövidítésekkel. 

iparosok és kereskedők is, akik büsz 
kélkedve szokták mondani, hogy ők 
soha egy krajcárt sem költenek rek-
lámra, mert az ő árujuk kitűnő, első-
rangú és nevetve teszik hozzá, hogy 
„a jó bornak  nem kell  cégér".  És elte-
lik néha 5 év, néha 10 év és ezek az 
iparosok, kereskedők azon veszik észre 
magukat, hogy habár árujuk még min-
dig kitűnő, még mindig elsőrangú, le-
szorulnak a vezető állásból, leszorul 
nak a piacról s mások kerülnek elé 
bük. Miért ? Mert azok a mások rek-
lámot csinálnak s baladnak a korral. 

Igen 1 Kedves iparosok és keres-
kedők. A világ fo'yton  halad, folyton 
fejlődik,  egy percre sem áll meg s aki 
nem akar haladfii  a korral az elma-
rad, vagy lemarad. Mert amig a mi 
kereskedőink egy része jóízűt nevet 
azoo, hogy „a jó bornak  nem kell  cégér" 
addig Németországban Behrmann meg 
írja világhírű köuyvét: „Reklame  der 
altén und  der  neuesten Zeit"  (A régi és 
a legújabb idők reklámjairól), amig mi 
itt, Udvarhelyen majdnem megszégye-
nítőnek tartjuk azt. ha valaki a reklám-
hoz fordul,  addig Németországban s a 
német minta után a művelt nyugaton 
egész irodalma keletkezik a reklámnak 
s nemcsak a kereskedelmi akadémiákon, 
hanem az egyetemeken is külön tan-
széket állítanak neki. Ugy hiszem te 
hát, hogy a köznek teszek szolgálatot 
azzal, ha ezzel a tárggyal egy kissé 
bSvebbea foglalkozom. 

Mi is hát az a reklám ? Bahrmann 
igen szellemesen és igen találóan 
mondja: „Die Reklame  ist Wille  auf 
andere  zu ívirken."  A reklám akarat 
másokra hatni. — A kereskedő vagy 
iparos, ba ügyesen alkalmazza a rek 
lámot, mintegy bele3zuggerálja a vásárló 
közönségbe, hogy vásároljon. S ha 
ebből a szempontból nézzük a reklá 
mot, ba kell látnunk, hogy .nemzet 
gazdászatilag végtelen fontosságú,  mert 
nagy irányító  és elhatározó  ereje van 
a közönség vételkedvének  a kialakulá-
sára. Vegyünk csak egy példát. Tiz nap 
múlva karácsony. S ha most pár nap-
pal az előtt a szent öröm ünnep előtt, 
amelyen — ősrégi szokás a kö'ĉ önös 
ajándékozás, — végig megyünk Ud-
varhely utoáin, sehol sem találunk egy 
szép karácsonyi kirakatot, amely fel 
hivuá figyelmünket  a közelgő kará 
csouyra. P;dig, ha ízléses áruk, szépen 
kirakva, ügyes reklámmal fűszerezve 
kínálgatnák magukat, talán sokan olya 
nok is elhatároznák magukat a vásár 
lásra, akik különben ajándékok nélkül 
intézik el a karácsonyt. 

És ne feledjük  el, hogy még egy 
igen fontos  kelléke van a jó reklám 
nak : az ethikai  alap, a megbízhatóság. 
A közönségnek, amely a kereskedő 
ügyes reklámjai folytán  vásárol egy 
bizonyos áruból, a vásárlás által meg 
kell győződnie arról, hogy az az aján 
lott áru, tényleg  elsőrangú,  finom  áru 
8 hogy a reklámot csináló cég tényleg 
megbízható,  mert áruinak minősége 
megfelel  a vételárnak. Éppan mert 
ezen a téren gyakoriak a visszaélések, 
a közönség még részben bizalmatlan, 
azonban ennek a hátrányát csak az 
üres, és hazug reklámot csináló keres-
kedők érzik, mert a közönség hama 
rosan kipuhatolja és megállapítja, kik 
azok a kereskedők, akik hazug reklá-
mokkal dolgoznak és elkerüli  őket. 

* 
Sajnos, Udvarhelyen a reklám min-

den eszközének a megnyilvánulása meg-
lehetősen el van maradva. A reklám 
főbb  eszközei ugyanis a következők : 
1. az újságokban való hirdetés, 2-cég 
táblák, plakátok, 3. kirakatok és üz 
letberendezés, 4 kiállítások és minta 
vásárok. 

Vegyük őket sorra. Nézzük az uj 
ságokban való h.rdetést. Hát mondják, 
H Igyeim és Uraim, láttak e, vagy ol-
vastak e önök valaha egy helybeli lap-
ban valamely eredeti szö?egü, Bzelle 
mes hirdetést az iparosok vagy keres 
kedők részéről ? Éa még nem találtam 
egyet sem. — Hogy miért ? Megmon 
dom az okát. Mert iparosaink és ke-
reskedőink jórésze egyáltalán nem fog 
lalkozott még a reklámmal, nincs tisz 
taban annak a fontosságával,  sőt talán 
a legnagyobb zavarba jönne, ha őneki 
magának kellene egy 10 soros hirde 
téat megfogalmaznia.  Pedig ma, amikor 
az újságok min dan országban oly fon 
tos és hasonló azerepet végeznek, mint 
az emberi testben a vérkeringés, ami-
kor a nagyobb napi lapok 20—30—50 
ezer példányban jelennek meg s még a 
legutolsó faluba  s a legmagasabb ba 

vasi kunyhóig is eljutnak, csak a kor-
látolt  ember tagadhatja le az újsághir-
detés fontosságát.  Természetesen, az 
újsághirdetésnek is ügyesnek, vonzónak 
és célszerűnek kell lennie. És a szö-
vegezést, lehetőleg, magának a keres 
kedőnek kell megcsinálnia, nem a 
nyomdásznak, akkor talán inkább lesz 
egyéni és nem sablonos. Azt ne mondja 
nekem egy kereskedő sem, hogy az én 
árumnak nincs szüksége újságreklámra, 
mert az közismert és kitűnő áru.~Még 
akkor is szüksége van a hirdetésre. 
Hiszen ott van például a „Kalodont" 
fogkrém.  Ugy e közismert áru és elis-
mert kitűnő áru ? I És mégis a mult 
évben egy német világlap karácsonyi 
számában taláu az egész világou min-
denkinek feltűnt,  hogy a nagy újság 
egy egész oldala teij°sen fehér  volt. 
Üres. Szépen bekeretelve, de semmi 
sem volt rá nyomtatva. Csupán alul a 
jobb sarokban egész apró betűkkel  ki-
szedve a következő mondat: „A Kalo-
dont fogkrémnek  nincs szüksége a rek-
lámra ; csupán, hogy a sajtót pártolja, 
kibérelte ezt a lapot." Kell e ennél 
ügyesebb, kell e ennél szellemesebb 
reklám ? I 

Da térjünk át a reklám második 
eszközére, a cégtáblákra és plakátokra. 
Ezt a pontot legjobban szeretném egé 
szen kihagyni. Egészen elhagyni, mert 
sirni tudnék, ha arra a sok Ízléstelen-
ségre gondolok, amit ezen a téren Ud-
varhelyen elkövetnek. Pedig mily szép, 
mily vonzó egy Ízléses, művészi cég-
tábla, egy müvészkéz által megfestett, 
vagy megrajzolt plakát. Mily jól esik 
a szemnek is, ha a város üzleteit csupi 
művészi cégtáblák és plakátok ékesítik. 
És itt még keli említenünk, bogy a 
reklám az a tér, ahol nem érvényesül 
az az elv, hogy „a művészet a művé-
szetért van", itt a művészet  nem ön 
cél. hanem a művész, a festő,  a rajzoló 
ahhoz kell,  hagy alkalmazkodjék, 
amit a hirdetni akaró kereskedő óhajt, 
ami az 6 céljainak megfelel.  Természe 
tesen, a cél által meg-zabott kerete-
ken belül, még mindig tág tere vau a 
müvé&z fantáziájának,  alkotó zseniáli-
tása megnyilvánulásának. Sokszor nem 
is a kereskedő adja az eszmét a mű-
vésznek, nem ő szabja meg a célt, ha-
nem a művész alkot valamit, amit a 
kereskedő átvesz és megvásárol, ha az 
az ő céljainak megfelel. 

A reklám harmadik eszköze: a 
kirakatok és az üzletberendezések. Ha 
szép Ízléses, finom  árukból egy művészi 
ízléssel összeállított kirakatot csinál a 
kereskedő, akkor nem is kell semmit 
sem írnia vagy mondania, az Ízlésesen 
elhelyezett finom  áru maga kinálja ma-
gát a megvételre. Nem győzöm eleget 
hangsúlyozni a szép kirakat fontossá-
gát a reklám szempontjából. Itt is na-
gyon el vagyunk maradva, mert az ud-
varhelyi szép és Ízléses kirakatokat a 
10 ujjamon elszámlálhatnám. Ha meg-
figyeljük  a városok fejlődését,  megál-
lapíthatjuk, hogy mindig az a város-
rész, az az utca fejlődik  jobban, ahol 
a legszebb üzletek, legszebb kirakatok 
vannak. Nagyváradon a főutcát  és a 
Zöldfa  utcát épp a szép kirakatok tet-
ték a város, legforgalmasabb  helyeivé. 
S a bécsi Graben és Kârnthnerstrasse 
ugyao vájjon minek köszönhetik világ-
hírüket és világforgalmuijat?  A szép 
üzleteknek és a szép kirakatoknak. És 
annak, bogy ahol a legszebb üzletek 
é3 legszebb kirakatok vannak, ott van 
a legnagyobb korzó, ott sétálnak a 
legszebb  asszonyok, a legszebb  lányok. 
Hiszen a korzó Bem más, mint egy 
reklám : egy mozgó szépségkiállitás. 

És ezzel áttérhetünk a reklám ne-
gyedik eszközére: a kiállításokra, vagy 
mint ujabban nevezik : a mintavásá-
rokra. Megbecsülhetetlen eszközei ezek 
a reklámnak, a forgalom  fokozásának, 
a vásárlókedv emelésének, s a keres-
kedelem s az ipar fejlesztésének.  És 
mégis 1 mennyire idegenkedik ettől sok 
iparos és sok kereskedő. Nemcsak ki-
állítani nem ezerotnek, hanem tanul 
máoyozni sem igen szeretik az ilyen 
kiállításokat. Pedig mennyit lehetne 
tanulni az ilyen kiállításokon I Nem-
csak a saját szakmabeli alapos isme-
reteket, hanem általános ízlést, mű-
vészi összeállítást, s az ipar és keres-
kedelem emelésének ezer és ezer 
csinyját-binját I 

Épp azért minden haladni akaró 
iparosnak és kereskedőnek a saját jól 
felfogott  érdeke diktálja, hogy a kiál-
lításokat és mintavásárokat látogatva, 
tudását és ízlését azokon is minél job-
ban fejlessze  és gyarapítsa. 



HÍREK. 
December 24. 

Veszedelmes áradások 
mindenfelé. 

A néhány nappal ezelőtt ránk kö-
Bzöntött szokatlanul enyhe időjárás 
miatt indokolt volt az aggodalom, hogy 
a megelőző nagy havazások után kft-
vetkezhető hirtelen olvadások árvizve 
szedelmet okozhatnak. Ianen onnan 
már előbb is hallottunk, olvastunk né-
hány hirt már előfordult  áradásokról, 
s az ezek által okozott nagy károkról 
Néhány napja aztán a Küküllőre és 
egyéb vizeiukre került a sor, a nagy 
tömegekben megindult jégtáblák a viz 
medrének összeszűküléseinél, kanyaro-
dóknál megtorlódván, a vizet hatalma-
san megduzzasztották ; s az alantasabb 
fekvésű  területeket csakhamar elön-
tötte. Fokozta a veszedelmet az időn-
kint megeredő eső is, mely néha 
minden megszokást, a karácsony kö-
zelségét megcáfoló  bőséggel zuho-
gott alá az ég csatornáiból. 

A meguővekedett árviz és a sűrűn 
rohanó hatalmas jégtáblák ostroma a 
Szabó György-féle  sétatéri gátat is 
kikezdette. Először a gát közepén levő 
deszkákat és gerendákat szakgatta fel, 
majd romboló munkáját széltében is 
mind inkább kiterjesztve, végül a gát-
nak szinte teljes anyagát elseperte. A 
gátszakadás miatt a meder sétatér 
melletti része, természetesen, roppantul 
aláesett, s ennek köszönhető, hogy a 
sétatér és környéke nem került telje 
sen viz alá. 

A Sósfürdő-utca  különösen szánal-
mas képet mutatott. A sósfürdő  felé 
vezető hid és a „székhidja" közé eső 
kanyarodónál a jégtáblákból roppant 
nagy torlasz keletkezvén, a felette  levő 
helyet, a viz csakhamar elöntötte. Víz-
ben álló házak, összedölő kerítések, 
jajveszékelő lakosság tárultak elénk, 
mikor a veszélyeztetett helyen megje 
lentünk. A kialakult vélemény szarint, 
a veszedelmet a megtorlódott jégtömeg 
idejében való robbantásával lényegesen 
lehetett volna csökkenteni, sajnos azon-
ban, a szükséges robbautóaoyag se-
honnan sem volt előkeríthető. Egyéb 
ként ennek a városrésznek a fenyege 
tett helyzete minden nagyobb árviz 
idején megismétlődik, kívánatos lenne, 
hogy itt a város vezetősége végre elő-
zetes védőintézkedéseket valósítson 
meg, talán parterősitések végezte 
té8ével. 

Egyébként soraink írásakor az 
árvizveszedelem, mely eddigi tetőpont 
ját szerdán este érte el, még nem 
mult el. Hírek érkeztek más falvak, 
igy különösen Zetelaka fenyegetett 
helyzetéről. Innen, állítólag, a Klein-
cég tegnap 52 fuvart  indított be vá 
rosunkba, ezek azonban értesülésünkig 
még nem tudtak beérkezni. A délutáni 
vonat pedig szerdán este a sósfúrdő 
tői kénytelen volt viaszatérni s a for-
galom ma is szünetel. 

Boldog karácsonyi ünne-
peket kívánunk lapunk összes 
t. olvasóinak, barátainak, mun-
katársainak. Lapunk iránti  sze-
retetüket,  támogatásukat  kérjük 
továbbra is. 

Állandó hirdetőinket a kiadó-
hivatal kéri, hirdetéseik ügyének meg-
beszélése céljából a kiadóhivatalt fel-
keresni Bziveskedjenek. Az uj év alkal 
mával ugyanis az emelkedett nyomdai 
árak, papir és egyéb anyagok drágulása 
szükségessé teázik a hirdetések dijai-
nak némi felemelését. 

Lapunk szerkesztőjének  no 
vember 23-ikától igénybevett négy 
heti szabadságideje letelvén, e szám 
összeállítása már az ő szerkesztői mun-
kája. Távolléte alatt, mint jelezve volt, 
Biró Lajos főgimn.  tanár, főmunka-
társunk végezte a szerkesztést, lelki-
ismeretes buzgalommal, a miért neki 
ez uton is köszönetünket kell kife-
jeznünk. 

Óvári Kelemen dr. meghalt. 
Erdélyszerte, sőt a határokon tul is 
közszerete'nek örvendő egyéniség, elis-
mert kiválóságu magyar tudós mult el 
legutóbb Kolozsváron Óvári Kelemen 
dr. halálával. Az egykori Ferenc Jó-
zsef  tudományegyetemnek alapítása óta, 
hosszú évtizedeken át volt ritka nép-
szerüségü jogi tanára. Mint ilyennek 
valósággal legendás hire volt szivjó 
sága miatt, mely nem engedte meg, 
hogy valakit — egy-két legritkább 
eset kivételével — a vizsgáin meg-
buktasson. Kiváló jogirodalmi mun-
kássága folytán  a Magyar Tud. Aka-
démia tagjává választotta. Családja, 
háza reudkivül kedvelt volt, központja 
Kolozsvár előkelő és tudományos tár-
sasága javarészének. Családtagjai sorá-
ban leánya Óvári Ilona, Horváth Ká-
roly dr. volt udvarhelyi, jelenleg kecs-
keméti kir. közjegyző felesége  is gyá-
szolja. 

Tilos a nyilvános előadások 
rendezése f.  hó 24 íkén, karácsony es-
téjén, valamint január 5-ikén, a víz-
kereszt e'őestéjéu az összes mozik-
ban, színházakban és kabarokban. 
Ugyané rendelet folytán  a jelzett idő 
ben nyilvánosan zenélni sem szabad. 

Házasság. Biró Ibolyka és Dob-
rotá Octavian f.  hó 26 ikán tartják 
esküvőjüket városunkban. 

Hivatali szünet lesz az ünne-
píbre való tekintettel, f.  hó 24 ikétő' 
az újév másodnapjáig a közigazgatási 
hivata'oknál és a bíróságoknál. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, mely minden alkalmat megragad, 
hogy a saját szükségleteinek fedezésére 
szükséges anyagi erőket előteremtse, 
mint illetékes helyről értesültünk, far 
sang első szombatján nagyszabású jel 
mezes és álarcos estélyt rendez, melyre 
az előkészületek már lázasan folynak. 
Az egyesület vezetősége estélyének 
sikere érdekében, az eddigi Cirneval-
herceg-bevonulástól eltérően, uj reklám 
bevonulást tervez, melyet, ismerve a 
tűzoltó rendezők ötletességét, érdemes-
nek tartunk arra, hogy közönségünknek 
már most figyelmébe  ajánljuk. Nem ki 
csiny dologról van szó ; Carneval helyett 
egy kinai herceg érkezik, még pedig 
hazája szokásaihoz hiven elefánt  há 
ton. Érdeklődéssel kisérjük e kelle 
mesnek Ígérkező mu'atság előkészületeit 
s lapunk következő számaiban részié 
tesebbsn is fogunk  foglalkozni  a Tűz-
oltó Egyesület e mulatságával és egyéb 
ügyeivel. 

A osendőrzászlóalj ünnepe. Va 
sárnap f.  hó 20 án a városunkban ál 
lomásozó csendőrkiképző zászlóalj egy 
egyszerűségben is felemelő,  szép házi-
ünnepet rendezett, abból az alkalom-
ból. hogy a zászlóalj által kiképzett 
csendőröket állomáshelyükre küldte ki, 
s a szolgálatát kitöltött legénység 
pedig megkapva a várva várt „obsk" ot, 
hazatért a családi tűzhelyhez. Az iia-
nep a kaszárnya udvarán Popa János 
gör. kel. lelkész által celebrált tábori 
misével kezdődött, amely u»áa előbb 
Popa lelkész, majd Luca őrnagy zász-
lóaljparancsnok intéztek a legénység-
hez szivből jött és szivhezszóló szava-
kat. Nagyon jól esett hallanom amikor 
ez a nemes gondolkozású parancsnok 
beszédében ismételten kérte a külső 
szolgálatba kivonuló csendőr legénysé 
get, hogy állomáshelyeiken mindig szé-
pen és jól bánjanak a néppsí, legye 
nek tanácsadói a szegényeknek és 
sohase bántalmazzanak senkit, mert aki 
visszaél hatalmával,  az nem méltó arra, 
hogy csendőrnek  nevezzék.  Ezután az 
udvarias tisztikar a megjaleateket egy 
villásreggelire hívta meg a tisztiétkez-
débe, ehol a zászlóalj tisztjeinek fele-
ségei is megjelenvén, a bemutatkozások 
és ismerkedés után fesztelen  és kedé 
lyes hangulatu társalgás 'fejlődött  ki, 
amelynek során több szellemes pohár-
köszöntő hangzott el ugy a kiváló pa-
rancsnokra és tisztikarára, mint a meg-

jelent vendégekre, s különösen a ma-
gyarság képviselőire. És itt már elvasz 
tettem az eddigi jó hangulatomat. Mert 
akárhányzszor is néztem körül a te-
remben s hiába számítottam magamat 
is, meg a polgármesterhelyetest is a 
kisebbségek közé, mégis összesen ciak 
négyen voltunk magyarok. Pedig azou 
a listán, amellyel az udvarias tiszti-
kar a vendégeket meghívta, egy egész-
sereg kisebbségi előkelőség volt meg 
nevezve és meghiva, amint ezt Andreas 
prefektus  pohárköszőntőjébeu fiaoman 
kifejezésre  juttatta. Hiába akartam 
volna a magyarság védelmére kelni, 
(miként azt már máskor is megtettem :) 
hallgatnom kellett, nem találtam ma-
gyarázatot ! Be kellett látboon, hogy 
akkor, amikor a tisztikar csekély lét-
száma dscára is majdnem minden ma-
gyar estélyen képviselve van, amikor 
a zászlóaljparatcsnok és végtelet ül 
kedves felesége  képesek végighallgatni 
a magyar kulturegyesületek szinielő-
adásait, habár 3 szót sem értenek 
belőle, amikor a zászlóalj tisztikara 
minden alkalmat megragad, hogy tár 
sadalmi összeköttetést és hirmoiiát 
teremtsen a város magyar intelligen-
ciája s a zászlóalj között, akkor bizory 
többen is lehettünk volna jelen a mi 
gyaro't közül. Ne haragudjanak az ol 
vasók, hogy megmond.am, ami a szi-
vemen feküdt,  de nekem egy óriási 
hibám van s ez : az őszinteség (Voszka 
István dr.) 

A forgalmi  adónak (l°/0, 3%) 
átalány összegben való megállapítására 
intézkedések történtek, amennyiben a 
pénzügyminisztérium 327.423 925 
sz. rendeletében elrendelte, hogy mind-
azok, kik ezen kedvezményt megkapni 
kívánják, kéréseiket, az illetékes adó 
hivatalhoz nyujisák' be. A kérések be-
adásának határideje 1926 évi január 
15 ; az ezen dátum' után, valamint év 
közben beadott kéréseket, nem fogják 
figyelembe  venni. Kérésm'nták a Könyv 
nyomda R T. üzletében kaphatók. 

A Székely Dalegylet rendezésé 
ben szinre kerülő Cseregyerekek cimü\ 
operette j'gyei már elővételben mind'v 
elkeltek. A közönségnek a darab iránti 
érdeklődése arra indította az egylet 
vezetőségét, hogy a darab másodszori 
és harmadszori előadására is tegyen 
iutézkedéseket. A második elősdás 
hétfőn,  december 28 án mérsékelt hely 
árakkal este 8 órakor, a harmadik eló 
adás pedig szerdán, december 30 án 
délután fog  megtartatni. Jegyek a 
Könyvnyomda  R. T. üzlethelyiségében 
előjegyezhetők. 

Vásári tolvajok.  A legutóbbi, 
hétfői  országos vásár alkalmával az 
ilyenkor szokásos tolvajlások sem ma-
radtak el. Mocsel Mária és Dániel K4 
rolyné háromszéki cigánynők Ernst Ká 
ro ytól 1000 leüt loptak Ambrus Mi 
hályné kccsetkisfa'udi  asszony pedig 
Csiki Lijostól ruhaszöveteket tulajdo 
nitott el. Azonban tettek érték s a ren 
dőrség letartóztatván őket, átadták az 
ügyészségnek. Kiderült, hogy az u'.ób 
binak a férja  is volt már büntetve ha 
sonló cselekmény miatt s nemrégiben 
is talpat és rókabőrt lopott városunk 
ban. 

Megszökött egy fogoly  a esik 
szeredai törvényszék fogházából.  Kó-
ródi Józsefnek  hívják, 25 éves, magas 
termetű és szökése alkalmával rossz 
ruhát viselt. Körözik. 

x Eladó a Székhidján alól 12—13 
hold szántó és kaszáló. Felvilágosítást 
a kiadóhivatal ad. 

Ujabb panasz a mozi ellen. 
A moziba járó közönségtől halljuk a 
panaszt, hogy az ajtónál álló jegysze-
dők netn mindig részesitik udvarias 
fogadásban  a mozilátogató közönséget, 
sőt azt is megtették, hogy előadás 
közben ellenőrizték, hogy vájjon a he-
lyebet elfoglaló  személyeknek tényleg 
az elfoglalt  helyre szóló jegyük van-e? 
Ellenőrzésre feltétlenül  szükség vau, 
azonb-n, véleményüi.k szerint, ez csak 
olyan formában  gyakorolható, amely a 
mozilátogató közönség érzékenységét 
nem sérti. Meg vagyunk győződve, hogy 
a mozi vezetőjének a közönséggel szem-
beni előzékenysége és udvariassága 
meg fogja  akadályozni azt, hogy a 
jegyszedők a jövőben panaszra okot 
adó magatartást tanúsítsanak a közön-
séggel szemben. 

Halálozás. Rieger Imre a volt 
aradi kir. főgimnázium  nyug. tanára f. 
hó 21 íkén, 70 éves korában, városunk-
ban elhunyt. Jánosy Péter nyug. főgimn. 
tanár, mint sógorát gyászolja. 

Következő  szâmnnk a közbe-
eső ünnepnepek torlcdísa miatt, ja-
nuár 3-ára, az újév napja u'áni első 
vasárnapra fog  megjelenni. 

A filharmónikusok  jövő heti 
próbaprogrammja: hétfő:  tenor, baez 
BZUS, Vander Bilt, Nick, Derrick, 
szerda : zenekar. 

Záróra- módositás. A rendőr-
hatóság értesítése szerint, az ünnepakre 
való tekintettel az üzletek záróráját a 
december 21-től január 5 ig terjedő 
idő hétköznapjaira  este 10 óráig (22 
óra) hosszabbították meg. Ugyanez időn 
balül vasárnap délig lehet az üzlete-
ket nyitva tartani. 

Az Udvarhelymegyei Gaz-
dasági Egyesületnek  f.  hó 22 én 
gyűlése volt, mely főképpen  választá-
sokkal foglalkozott.  Bővebb tudósítás 
a jövő számban. 

A vasúti utazáshoz kiadott 
arcképes igazolványok érvényességét 
január hó végéig meghosszabbították. 

A vásári osalásnak aajátsá-
ság08 módjára jött rá nem régiben a 
rendőrség. Egyes piaci árusok megte-
szik, hogy a felváltandó  1000 leu3 
pénzt eltüntetve, a meglepatt vevőnek 
a készen tartott hasonló kinézésű kék 
100 leust mutatják, bogy ők azt kap 
ták attól, s nem akarnak visszaadni, 
sőt még lármásan követelőznek. A 
közönségnek célszerű ilyen esetekre 
való tekintettel is óvatosnak lenni. 

Berúgott állapotban a viz-
be fulladt.  Pál András 32 éves, fel-
sőrákosi ember a f.  hó 19 érői 20 ára 
virradó éjjel, ittas állapotban, a kertje 
mellett levő befagyott  patakon akart 
átmenni. A jég azonban beszakadt 
alatta, s ő a vízbe esött, hol halálát 
lelte. Miután bűncselekmény gyanújára 
ok niücs, a batóeág a temetést bonco-
lás mellőzésével megengedte. 

x Két jócsaládból va'ó fiút  tanuló-
nak felvesz  Rösler Károly vaskereskedő. 

x GyermekkorCsolyák,  egyik 
24-es számú, nikkelezet, a másik 20-as, 
használt, de teljesen jó\ állapotban, el-
adók a Str. P.Mul N'cplae (Árpád-u.) 
11 sz. alatt. 

Piaci árak: buza 115—130, 
rozs 95—105, árpa 75—82, zab 
43—46, tengeri 72—84, burgonya 
23—28 leu vékánként. V—ó. 

Helvetiából—Minerva bizto-
sító. A Helvetia B ztositó Részvény-
társaság Kolozsvárt november hó 12 éa 
megtartott rendkívüli közgyűlésén, mi-
után megállapította, hogy a tízmillió 
leura felemelt  alaptőke egész összegé-
ben befizettetett  és hogy a részvény-
tőke felemelést  a kormányhatóság jóvá-
hagyta, nevét „Miuervá" ra változtatta 
át. Az újra választott igazgatóságot és 
felügyelő  bizottságot Kolozsvár legis-
mertebb egyéneivel egészftették  ki. A 
most már Minerva nevet viselő bizto-
sító intézet viszont biztosításait svájci 
frankban  és font  sterlingben eszközli, 
miáltal garantálja azt, hogy kötelezett-
ségeinek a legnehezebb gazdasági vi-
szonyok között is, eleget fog  tenni. 

A Jótékoy Nőegyesület dec. 
6 iki estélyén felülfizettek  a követke-
zők : Jodál Gábor dr. 1000 L, Szöllősi 
Ödön dr. 500, Szabó Déoê né 600, 
Barkrczy Albertné 400, Muzsnay Do-
mokosáé 400, L Asztalos, Lakatos és 
Épitő Ipartársulat 400, Cipész Ipar-
társu'at 300, Imrich Vilmos 240, Sza-
bó Káioly 200, Fíörián Kristóf  200, 
Becsek Aladár 200, Székely Jankó 
140, KassayDomokos id. 100. N N. 100, 
Orbán Miklósné 100 Konnjáti Béla 100, 
Jaklovszky Dénesné 100, Dánes Gábor 
100, Metz 100, Degró Béla 100, Bfthm 
Jenő dr 100. Orosz József  csizm. 100, 
Ciernyik Andor 100, Kui Lijos 100, 
Orbán Domokos dr. 100, Hir.ch Her 
mann 100, dr. Vánky Kálmánné 100, 
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valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő sepsiszentgyörgyi és aradi síffonok,  vász-
nak, kész téli kabátok, raglánok, finom  gyapjustruks és csízmanadrágok, esőköpenyek, sapkák, 

nyakkendők, harisnyák, kézitáskák nagy választékban és feltűnő  olcsón -kaphatók: 

Scherg-féle brassói szövetek gyári áron. LÖBL R, Odorheiu. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
dr. Hinléder F. Eruöué 100 P«pp Z. 
Eodre 100, Kiss I-tván 100, dr. Ré 
vay Gvört-yné 100 S/abó Gábor 100, 
Csató Imréné 10Ö, Pal István 100, 
Papp Dezső 100, Kovács Pal 100, 
N*gy Ferenczué 100, Benedek Pálné 
100,' Puskás L. faaár.  Kolozsvár  100, 
Huber Endre 100, Fer nc?y Istváuué 
100, Kerestély Gyula 100, Ugrón ZJI-
tánué 100, Hirsrh Ignác 100, Tamás 
Ilonka 100, N. N. 80, Zttbureczky 
Lajosáé 60, Voszka István dr. GÖ, 
Nistor Joáchim 40. Fernengel Gyula 
40 Kádár Adoif  40 L. Fogadják a fe-
lülfizetők  8 Nőegylet hálás köszönetét. 

Kérés a városi tanácshoz. A 
Szentimre , valamint a Rózsa-utcai la-
kosok ugy a mágus, mint a közérde-
kében tisztelettel kérik a városi taná 
cs'ot, hogy a Szentimre utcából és az 
úgynevezett kettős kútból lefolyó  viz 
nek a Vargapatakba való bevezetését 
eszközölni szíveskedjék. Ezen ügyben 
tett kérésünk méltányos, de egyben jo 
gos is azért, mivel közmunka cimen 
fi;  etjük az adót s ugy ennek ellen-
é téke képen elvárhatjuk azt. hogy 
ninden tálén és tavaszos ne kellessék 
érdig gázolnunk a vízben. — Ha 

. már s,z utca kövezetének 40—50 év-
f  , , való javításáról szó sem lehet, el-

éjük legalább azt, hogy a szüksé-
' ;ég mellett — szépészeti szempont-
,-i is megtétessék az, hiszen az ilyen 

•ĵ ke- >.«t még falun  sem tűrnék meg. 
'ilsaiejeftéfr-aa  érdekelt városi lakosok. 

— Az „Astra" december 5 iki 
szinelőadáxa alkalmával felii  fizettek  : 
Andreas Gheorghe prefect  400. Negru-
ţiu Emil 300, I Suciu dr. 300, Szöl-
iösi Ödön dr. 260, Barbat Gheorghe 
dr. 200, Sámson Lajos 150, Societate 
Pompierilor 150. Szabó Gábor dr., 
Zimmy Ferenc, Rösler Károly, Nagy 
Lajos dr., Ferenci Ferenc, Hann József, 
Fried Mór 100—100. Ernst György, 
Teodor Lalea, Szabó Károly, Révay 
György, Flórián Kristóf  60—60. Kas-
say F. István dr. Jaklovszky Dénes, 
Szabó Gábor, Jakab István. Cadar 
Alexandru, Kálmán Lajos dr.. Dumitru 
Nicolae, Gavrila Augustin, László Fe-
renc. Ioan Lie, Vizy Géza, Gábor Dé-
nes 50-50, Sándor Ernő 40, I. Josof 
20 lei. összsesen 3420 ieu. 

A „Banca Naţionala" mellett 
működő központi deviza ellenőrző hi 
vatal nemrégiben kiadott rendelete ér-
telmében a bankfiókok  deviza szük-
ségleteinek fedezése  csak annak a vá-
rosnak a piacán eszközölhető, a mely-
ben működnek. Város, illetve bankközi 
deviza forgalmat  a bankfiókok  csupán 
a deviza ellenőrző bizottság előzetes 
engedélyével bonyolíthatnak le, ame 
lyet az ellenőrző bizottság esetenként 
ad. A sérelmea rendelet megváltozta-
tása érdekében a marosvásárhelyi ipar 
kamara előterjesztéssel él a bukaresti 
Deviza ellenőrző hivatal mellett a Pénz-
ügy- és a Kereskedelemügyi  Miniszté-
riumokhoz is. 

Karácsonyfabál  Homoród-
szentpálon. A homoródszentpáli ál-
lami elemi iskola növendékei az uni-

rius nőegyesülettel és ifjúsági  egye-
let tagjaival egyetemben folyó  hó 
13-án nagyon szépen sikeült műsoros 
estélyt rendeztek. A rendezés célja kul-
turális jelentősége mellett, a szegény 
gyermekek tankönyvekkel  való segé-
lyezése vol, és az bogy a karácsonyi 
szentünnep estén közös karácsonyfa  alá 
gyüjthesse a Nőegylet az apró gyerme-
keket. Az estély előkészítésére, az is-

kolás gyermekek részvételére az enge 
délyt szives készséggel adta meg a vár-
megya tanfelügyelősége  ; mig az elő 
készítés nehéz, de eredményes munká-
ját Bencze Gáborné nőegyleti elnök, 
Paiffy  Á̂ osné és Pálffy  Akos ig. ta-
nító végezte nemes ambícióval es sok 
hozzáértéssel, amiben nagy segítségükre 
volt MZ utóbbi időben gyönyörűen gya-
rapodó Unitárius Nőegylet és ifjúsági 
egyesülec, melyek önként ajánlották 
fel  anyagi és erkölcsi támogatásukat. 
Az estély műsorán 3 szavalat, 1 ének 
szám (Bencze Klárika bá or éneke), 3 
iskoladarab és két dialog (egyik : Gyal 
lai Domokos, Az uj biro) szerepelt, me-
lyeket mind isüolas gyermekek adtak 
elő meglepően ügyes betanítással. 

A Munkaügyi Minisztérium 
értesítette a marosvásárhelyi Kereske-
delmi és Iparkamarát, hogy a kará-
csouyi ünnepeknek vasárnapi napra eső 
harmadnapján (dac 27-én) az üzletek 
déli 12 óráig nyitva tarthatók. 

A bucaresti központi Keres 
kedelmi és Iparkamara alakuló 
közgyűlésén a marosvásárhelyi kamara 
részérő! Rusu Ioan kamarai elnök, Bür 
ger Albert, a marosvásárhelyi Munka-
adók és Gyáriparosok Szövetségének 
elnöke, Popa Ioa dr. sepsiszentgyör 
gyi likörgyáros és Böck Adolf  aszász-
régeni „Handelsgremium" elnöke, ka 
marai tanácsosok, fognak  résztvenni. 

Tudomány és Haladás cimen 
Marosvásárhelyt uj folyóirat  indult meg. 
A folyóiratnak  az ismeretközlésen s a 
praktikus utmutatásokoa túlmenő célja 
az, hogy az elméleti és gyakorlati té-
ren természettudományokkal foglalko-
zók, hivatásbeliek és érdeklődők kö 
zött, megteremtse a kapcsolatot s fenn-
tartsa az összeköttetést, továbbá az, 
hogy tőle telhetően és rendelkezésére 
álló eszközök határán belül minden ko 
moly érdeklődőnek díjtalanul rendalke 
zésére álljon s a vonatkozó műszaki 
kérdésekben felvilágosítással  szolgáljon. 

Uj lap. Erdővidéken Bárót köz-
ségben Fábián László dr. felelős  szer-
kesztő és Kováts Sándor dr. szerkesz-
tő Erdővidéki Hirlap cimen heti lapot 
indítottak december elején. A gondo-
san szerkesztett lap a helyi érdekeken 
kivül a magyar egység szolgálatát is 
zászlójára irta. 

x Bútorok, függönyök  eladók. 
Cim a kiadóhivatalban. 

x Megbízható, szép és felső 
rendű jó nagy kabátot, kosztümöt, 
báli és estélyi ruhákat legújabb divat 
szerint Demeter Zsigmond női divat-
szabónál készítenek. Bul. Reg. Ferdi-
nánd (Kossuth-ucca) 12 sz. a. állami 
tisztviselőknek és bivatalooknek 10°/o 
engedmény. 

x Burkhárdt Gyula elhalálo-
zása után tovább folyik  az asztalos 
üzem. Épület-, bútor, portál, boltbe-
rendezési és bárminemű asztalosmun-
kát elvállal. Pontos kiszolgálás, első-
rendű munka. Ugyanott asztalosmeste-
rek 80 leu óránkénti gépdij mellett 
dolgozhatnak. További szives pártfogást 
kérve, a Burkhárdt név alatt, tiszte-
lettel : Burkhárdt Endre. 

x Utazók figyelmébe.  Uta-
zóbundát és lábzsákot kikölcsönöz Kas-
say F. Domokos szűcs. 

x Gyermekkorcsolyák,  hasz-
nált, de teljesen jó állapotban, két pir 
23 as 24 es nikkelezve, és egy 26-os 
számú eladók a Str. Prinţul Nicolae 
(Árpád u.) 11 sz. alatt. 

x Táncórákat háznál is adok 
és csoportoknak a Gáspár féle,táncte-
remben. Lakásem Str. Vâ ă orilor (Is 
ko:a-u) 6 sz. január 10-én az iskolás 
növendékekkel lesz egy zártkörű tánc-
tanfolyam. 

A közönség köréből. 
Nagyságos Voszka István dr. 

államügyész urnák. 

A mult keddi „fillérestélyen"  hal-
lott, mindenkit érdeklA előadására, en 
gedje meg, Mélyen T. Ügyész Ur, hogy 
pár sorban sok olyan doogra rávilá-
gítsák, a melyek miatt már régen ke 
serü a szájunk ize és kedvünk sem 
volt a nyilvánosság foruaa  elé lépni. 

A mult keddi értékes előadás tár 
gyilag08sága és legjobb índulatu utbi-
igazitása mindenkit nagyon érdekelt, 
r>agy megelégedésünkre szolgálna, ha a 
T. Ügyész Ur mindenre kiterjedő ér-
deklődése egyszer, az utóbbi évek leg-
mostohábban kezalt mostoha gyerme-
keire, a kis kereskedőkre is kiterjedne. 

Általános tévhit ugyanis, hogy 
„könnyű a kereskedőnek". 

Igen Tisz'elt Ügyész Ur, min-
den szép és jó közügy iránti érdek-
lődése során, kérem szánjon rá egy-
szer némi fáradságot  és vegye sorra a 
„boldog" kereskedőket. E fog  bámulni 
n unjfeiijiUUiiflifigok  utáü. Nam a sab-
lonos, iszerénykedő, \agy álszerény-
kedő panaszkodást, de a tények oly 
szomorú felhalmozódását  fogja  tapasz-
talni, hogy ba fogja  látni, mi kénysze-
ríti a kereskedőket és különösen váro-
sunk kereskedőit, hogy a szépészetet 
elhanyagolják. 

A közönség nagyrésze („tisz telet a 
kivételeknek") legszívesebben a piaci 
sátrakban, sőt egy része a cigányoktól 
vásárol, abban a tévhitben, hogy ott 
olcsóbb. Egyrésze pedig alkalmi köz-
vetítő asszonyoktól, holott azt határo 
zottan állítom, hogy olyan árban, a 
tisztességes basznunk mellett, mi is 
eladnók. Végül megemlitendók az időn-
ként városunkban megjelenő és napokig 
itt tartózkodó u. n. „olaszok", kik a 
város, vagy az állam terheihez majd-
nem semmivel sem járulnak hozzá. Si-
lány, haszontalan árujukkal elhalmozzák 
jó árban a közönséget, természetesen, 
készpénzért. A hozzávaló bélést stb. 
már a helyi kereskedőktől veszik meg, 
jórészt, hitelben. Mivel a helyi keres-
kedő csak jó, tiszta, pontos méretű 
árut tart, ennek az ára egyenlő a BÍ-
lány „szövetével" és a vevőközönség 
természetesen, nem az, „olasz", hanem 
a helyi kereskedő ellen fordul. 

A t. vásárló közönség egyrésze, 
ha nagyobb bevásárlást akar tenni, nem 
számítja a fáradságot  és költséget, 
hanem más városokba szalad mellőzve 
az itt felhalmozott  és igazán nehezen 
beszerzett j ó árut. Hogy ezeken kivül 
is mennyiféle  gond, baj bosszúság, fá-
radság, kockázat, fölösleges  izgalmak 
teszik a kereskedőt ap&tikussá, a szé-
pészeti formák  és reklámok iránt kö' 
zönbössé, hosszas lenne fel  is sorolni. 

Nagyon szívesen áldozunk minden 
szépért  és jóért,  közhasznú és közügye-
kért,  igyekszünk jót és tisztát, szépet 
beszerezni, csínra, izlésra áldozni, a 
vevőközönséget korrektül kiszolgálni, 
de viszont kérjük a közönség nuegór 
tését, jóindulatát ésjlokálpatrióí.zmusát. 

Tisztelettel : L. R. 

x Tisztelettel hozom a nagyér* 
demü közönség becses tudomására, 
bogy jóhrü vendég'őmban a legjutá-
nyoBabb áron vállalok társas, vala-
mint esküvői lakomákat. Az Ízletes 
ée'ekről már félszázados  jó hírű 
konyhám tanúskodik. Alkalmas helyi-
ség, fioom  borok, pontos és gyors ki-
szolgálás. Szives pártfogást  kér: özv. 
Bodrogi  Györgyné.  Str. Principesa 
E isabeta (B-rhleu utca) 81 szám. 

Kiadó : » Koayvuyomd»  Részvénytársaság 
Odorhpiu 'Székely udvarhelyi 

Hirdetmény. 
A t. c. közönség b. figyelmét  felhí-
vom az alábbi eladó tárgyakra, u. m.: 
2 drb. művészi kőből faragott  kerti 
disz nagy tigris alakokkal, hozzá 
illő 2 kőből való vázával, 1 drb. 
kerti kerek kőasztal kemény kőből, 
1 szalon majolika-hályha, 1 drb. 
diszes takaréktűzhely cserépből 2 
karikával 2 sütő rellel, 1 drb. áll-

vány kerti vázával. 
Több szalonba való disz-virág-

vázak és f»1: 

Értekezni 
Str. Cior 

Karácsonyi cukorkák, 
angol t e á k , p i skóta , tea-
sü temény , görci maronf, 
dél i gyümölcs és egyéb 
csemegeárnk és fűszer-
árukban nagy választék. 

Hirsch Ignácz, 
fűszer,  csemege 

és cukorkakereskedésében. 

Értesítés. 
Kizárólag csak Szöllősi Samu sze ;yárából 
eredő finomított  szesz, palackoz? U üvegek-
ben finom  tea-rumok, jó zamatos asztali 
borok és mindenféle  édesített itplok, 
valódi szilvórium eredeti minőst»'"; r5 és 
gyári raktári áron kaphatók Lebovits Géza 
vegyes kereskedésében a szombatfalvi  vas-
híd mellett, ahol mindenféle  fűszeráru  leg-

pontosabban lesz kiszolgálva. 
Szives pártfogást  kér: 

I EBO VITS < 
vegyeskereskedő. 

Üzlet-áthelyezés. 
Van szerencsénk a nagyérdemű közön-
ség becses tudomására hozni, hogy 
üzletünket áthelyeztük a Bulevardul 
Reg. Ferdinánd (yolt Kossutli-utca) 
4 számú újonnan épült házba, ho! 
raktárou tartunk saját készítésű ei 
pó'ket a legdivatosabbtól a legegy-
szerűbbig, úgyszintén mérték után: 

rendeléseket és javításokat gyorsas 
és pontosán készitűnk. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve vagyunk teljes tiszte-

lettel: 

Dobrai és Ferencz. 



N a g y k a r a e f o n y i v a s a r 
HIRSCH RUDOLF divatüzletében egész december havában. 

E/s alatt az iuő alatt a raktáron levő összes áruk mélyen leszállított áron ámsittatnak. 

Dela primăria comunala Cristur. 
No. 1010—1925. 

Publica ie. 
Se aduce la cunoştinţa celor intere-

saţi, că în ziua de 30 Decemvrie 1925 
ora 11 a. m, se va ţine licitaţie minu-
endă publică cu oferte  închise şi sigi-
late în localul primăriei Cristur pen-
tru darea în întreprindere construirea 
celor 19 ferestri  noui (dubli) necesari 
la localul primăriei. 

Licitaţia se face  conform  condiţiuni-
lor generale de lucrări publice şi legii 
contabilităţii Art. 72 . -83 . 

Ofertele'  împreuna cu garanţia pro-
vizorie de 5 % din valoare ofertei  tre-
buiesc trimise la timp, de orice cari 
vor sosi după data şi ora ţinerei lici-
taţiunii, nu se vor lua în consideraţie. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Orice relaţiuni referitoare  la aceasta 

întreprindere' se pot lua în ori ce zi 
de lucru în cancelaria primăriei intre 
orele 9—12 şi 14—17. 

Cristur 'la 14 Dec 1925. 
Benkő ss. Szatmáry ss. 

primar. primnotar. 

Árlejtési hirdetmény. 
Cristur község elöljárósága a köz-

ségházára szükséges 19 darab uj, kül-
ső belső, befelé  nyiló ablak készité-
tésének vállalatba adása végett 1925 
év december hó 30-án délelőtt 11 ora-
ra a községházához zárt Írásbeli ver-
senytárgyalást tüz ki. 

A versenytárgyalás a számviteli tör-
vény 72—83 szakaszai rendelkezései-
re k figyelembevételével  tartatik meg. 

Vatfaíkozrii  szándékozók ajánlatai-
kat zárt borítékban a megajánlott vál-
lalati összeg 5°/o-ának készpénzben 
való csatolása mellett 1925 december 
30-án délelőtt 11 óráig a község elöl-
járóságánál annyival is inkább adják 
be, mert a későbben érkeztek nem 
vétetnek figyelembe. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A munka kivitelére vonatkozó fel-

tételek a község elöljáróságánál a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetők. 

Cristur 1925 dec. 14. 
Benkő s. k. Szatmáry s. k. 

biró. főjegyző. 

71 Tégy  középosztályi  végzett 
V fiu  tamilénak felvétetik 

u Könyvnyomda  R.-T-n  ál. 

Ha a Bulevardon (Kossuth-u.) sétál, 
feltétlenül  nézzen bea Felmért-féle 

cipó áruházba, 
hol feltétlenül  fog  találni minden-
fajta  cipőt, ugy mint vadászcipőt és 
csizmát, hócipőt, sárcipőt, házicipőt 
és a legelegánsabb estélyi cipőket, 
kiváló jó minőségben és Ízléses ki-

vitelben. 

Szenzációs olcsó árak; 

női, férfi  és gyermek haris-
nyákban. 

Eladó! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállito't árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

há ló - é s e b é d l ő -
s g a r n i t ú r á k s 

vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá oksóbb festeti 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

Karácsonyi  ajándéktárgyak  és 
Ízléses  levélpapír-különlegessé-
gek a Könyvnyomda  Részv.-T. 
papirkereskedésében kaphatók. 

Aprított 
tüzifa-eíadása. 
Ne mulassza el egy próbát, tenoi, hogy 
a felaprított  favétellel  jobbaa kijön, 

• mint ha szekérrel veszi, i z z r 
Tűzifa  telepemen lehat kapui aprított 
tűzi bükkfát.  Házhoz szállítva kicsiny 
ben és nagybau ára k!g. 1'30. egy m. 
mázsáig, egy m. mázsán felül  T20., 
házhoz szállítva 10 banival drágább. 
— Faszén és mész jutányos ároa kap 

ható Potőfi  utca 22 szám alatt. 
Szives pártfogást  kér : 

Z D o T o a , ; ^ A l b e r t , 
aprított tűzifa,  kiárusító telep Str. 

Mir cea (PetM-utca 22) 

ffi§!  Harícsottyi fisat! 
Deceink? J-25-ig. 

Ezen M6 alatt az összes raktáron levő árukat 
m é l y e n l e s z á l l í t o t t á r o n fosom 
^ ® ^ forgalomba  hozni ^ ® ^ ^ 
G y ő z ő d j ö n meg m indenk i r ó l a ! 

§ z e n k o Y Í t i J » n t ő d a s 

Degró Béla. 

Ház 96 házszám Arcliita—Erkeden, 
2 szoba, konyha, istálló áth., vi-

rágos- és nagy gyümölcsös kerttel 
jutáin osan eladó. Azonnal beköltöz-
hető Méhészetnek különösen alkalmas. 
Bővebbet tulajdonosnál - Odorheiu Bu-
levard Reg Ferd (Kossuth-utca) 109/a. 

FÜRÉSZGYÁR 
A SZÉKELY N É P N E K ! 
Szives tudomására adom az érdekelteknek, hogy fii  részgyára-

mat iîzenjbe hoztam ahol a székely népnek vágok idegen 
vágást is, mint ezelőtt, olyan kedvező, legolcsóbb árak mellett. 
Kérem meggyőződni, mert minor nálain vágat, akkor fogja  látni 
az árkülömbséget. A fiirészt  leginkább az én székely népemért 
állítottam fel,  akiknek háború előtt is testvériesen vágtam 
fiirészemen,  ezntán is a7on leszek, hogy ugyanolyan kedvezmé-
nyekben részesítsem a székelyeket, mint évekkel ezelőtt. 

Kérem szives pártfogásukat.  — Felveszek fiirészgyáramba 
munkásokat, akik régebbi időben nálam tanultak ; gáttereseket, 
cirknlásokat, gépész, illetve „Diesel" nyersolajmotor kezelőt. 

Továbbá téglagyári munkásokat már most szerződtetek a 
nyári szezonra. — Szalagcserépprés és revolver-cserépprés ke 
zelőket, ak>k azzal már foglalkoztak  jelentkezzenek Fábián 
Józsefnél  Odorheiu Esetleg bizonyítvány-másolatokkal felsze-
relt leveleket is elfogadok,  eddigi működés megjelölésével — 
Tégla- és cserépmegrendelésefcet  e i f o g a d e k . 

Nagybecsű tudomására adom a tisztelt őröltető közönség-
nek, hogy malmom a karácsonyi ünnepek után is állandóan 
üzemben lesz. Azokat, kik nem értek el az ünnepek előtt őröl-
tetni, bármikor az ünnepek után is szívesen látom 

Tisztelettel: 

ZEnA-ZBXAlsr J Ó Z S E R 

Sziv 
t isztelet tel : 

J A K A B  G Y U L A , 
Odorheiu, B u l . Heg. Ferdinánd No, 7. 

karácsonyi í ísít T 8 n t l s 1 ^ w ^ e » jgggi (BM ĉa.? 
•v.arâcscuyfădis?.«K  és culortsáH «agy tfálasztéiffcan.  ftngcl,  oroszteátj, W w t csoKoládí de$s«rtcH. 

Szíves tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a téli 
idényre rendelkezésére állok az alábh felsorolt  cikkekkel, a 

mai viszonyokhoz, képest, jutányos árak mellett 

Zsolnai, losonci és buhusi posztok, 
nöi ruhaszövetek, barchettek, szőt-
tesek, chifonok,  gyolcsok, delainek, 
kartonok, Anion Klinger-féle  ha-
risnyák, különböző minőségbe*, 
gyermekzoknik, nöi harisnyák, nagy 
posztó- és hárászkendök, fejken-
dök, bútorszövetek, ágygarniturák, 
paplanok, mindennemű rövidáruk, 

es pártfogást  kér, 

•íjzíbe Vállalod szímílyjzállííást antíVal: ifj. BarKdczy Albert. 
t. -u.j c s a l á d i j é g s z e k r é n y eladó. 


