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Az uj év 
mergyéie olyan, mict egy figyelmeztető 
oszlop, amelyre hatalmas betűkkel 
vas felvésve: Ember á.lj meg, vess 
számot magaddal, tekints viasza eddigi 
életedre s a jövőre nézve tűzz uj, 
megvalósításra váró célo!;at magad elé. 

Valóban ciicá is az évnek egyet 
leu eapja'sem, umey annyira tudná 
figyelmeztetni az embert a kötelessé 
gek pontos íeljesiíésére, mint az uj 
esztendőnek a beköszöntése. Minden 
uj esztendőnek a napja hangosan, fi 
gyelmeztetően szól mu den emberhez : 
íme aiccs állandó maradása semminek 
és senbicek a földön. Az évek gyors 
szárnyakon repülnek tova a semmiség 
be. Az arcoknak piros rózsái lassan-
kint eltünedeznek. A redők, a ráncok 
egyre szaporodjak és intenek, hogy 
senkinek sem Örókhazája e siralomvölgy. 
Csak vándorok, csak utasok vagyunk 
e földtekén s ki előbb, ks később egy-
szer ̂  csak célhoz ér és boldog az, cki 
a íégső célnál elmondhatja, hogy jó 
harcot harcolt, hogy kötelességét ugy 
teljesítette, hogy nibCJ oka bánkódni 
eltöltött életén. 

Minden uj esztecdőnek t j elhatá-
rozásokra keli biruia az embereket. 
Minden egyes egyénnek rá kell esz-
mélnia arra, hogy mivel tartozik öa-
^.t^uiiáa, uniti CotuÁujaiuk és imvei 
% fajának. Sohasem volt' könnyű a 
székely embtr helyzete, minden idő-
be» ke® én jen meg kellett küzdenie a 
aindennapi kenyérért. S bár nehéz, 
saüyaru ágos volt a sorsa, mágia íá 
radgfigoí munkája melletó takarékos 
F.ága folytán tudott áldozni gyermekei 
nek a neveltetésére is. Sehonnan annyi 
megbízható, becsülete», tisztességes 
hivatalnok nem került ki, mint éppen 
a Székelyíő''drői. Az idők változtak 
ugyan, de a szekely taculéborvsá"-
a művelődés ^ ^ f ^ T k ^ I ^ ^ 

: •olítof lankadnu, mert ha 
ríTvatali okok o yen v.ţgy számban cem 
?s lei pt̂ clr ünni», mint a múltban, 
de lehetnek b.csületes iparo'ok, meg 
bizha'.ó kereskedők. Tehát a J< uí;urát 
elhanyagolnunk nem szabad, mert min-
aeu nép addig él, amig fejlett, mindent 
konzerváló buliurája van. Ez a kultura 
s ennek a kulturácak a fényszórói : 
az iskolák áldozatokat követelnek mind-
nyájunktól, talán sokkal nagyobbat, 
sokkal súlyosabbat, mint a múltban 
De ezektől az áldozatoktól visszariad-
tunk nem szabad, mert azokkal jö-
vőnket, fennmaradátunkat alapozzuk 
meg. 

Az újévi programm, az újévi cél-
kitűzés tehát legyen egyeseknél és 
családoknál egyaránt a szigorú taka-
rékosság elve. Minél kevesebb költsé-
ges szórakozás, hogy a család szüksé-
get ne szenvedjen s még maradjon 
a kultura oltárára is. Az iskolaidőt 
első helyre kell helyeztniuk újévi 
Uftltséyvetésünkbtn ée szívesen, öröm-
mel, zugocaaa Lr-í-ül kell azt megfi-
zeíuüek, "mert ez lesz az igazi krité-
riuma annak, hogy nemcsak önmagun-
kat, nemcsak családunkat, de fajutkat 
íb igazán szeretjük. Ha ilyen elhaíá 
rozásokkai lépjük át az uj év mesgyé-
jét, ekkor az öröm, a. boldogság, ami 
a jótettek kísérője szokott lenni, nem 
marad el, hanem ellenkezőleg meg-
sokszorozódik életünkben. 

A fílharxnőfiákusok jövő heti 
próba programouja,: hűlő : teljes éi*ek-
s?ar, Lísbeíh, Sarolta, Katrins, Van der 
Bilt, Nick, Derrick, szerda: zenekar, 
péntek : zenekar és teljes énekkar a 
hétfőre hívottakkal és Ripp 

Olvasóink figyelmébe! 
— Ügyeljünk az acWvalIomĂsi ivek kitöltésére. — 

Kötelességünknek tartjuk olvasóink 
figyelmét felhívni a pénzügyminiszter 
hirdetményére, meiy az adózó pol-
gárokat figyelmezteti az évi adóval-
Jomások beBdására. Az adózó polgárok 
már a mult évekből emlékezhetnek a 
vallomások baadása körüli e'járásra. 
Tapasztalták a vallomások be nem adá-
sának, valamint a rosszul kiállított 
vallomásoknak káros következményeit. 
Azonban azok érdekében, kik vallomást 
még nem adtak, tehát uj adózók, szűk 
ségesoek tartjuk tájékoztatóul közölni 
az alábbiíftat: 

Azt tanácsoljuk, hogy minden 
adózó polgár adjon be vallomást az 
1925 évi jövedelméről, annál is inkább, 
mert vallomás hiányában családi ter-
hek és tartozások után fizetett kama-
tok cimén kedvezményben nem része-
sülhet. Ezek szerint, csak azon adó-
zók vannak felmentve a vallomásadás 
alól, kiknek 10.000 leun elüli csak 
föld és házadó aiá eső jövedelmük van 
és ezen jövedelmük megadóztatásáüál 
nem óhajtanak az emiitett kedvezmény-
ben részesülni. 

A vallomások kiállitfcáoál a leg-
nagyobb körültekintés.-;' keli eljárni, 
mert a rosszul, vagy hiányosa feiálli-' 
tott vailomás egyeolő értékű • vnllo-
illBd OÓ̂ ŰBÍÜ "frUáróvti , uijjy hl ^"î Tífy 
az adózóra káros. Éppen ezért m v j ^ . 
kérjen taaácsot szakembertől a\ vallo-
más kiállítására, hogj ily m. 
esetleges káros kövstfcezwé 
jét* v *ye. 

Ifi nur. k b iadó h i v atal á b i ü, 
5 ésúáWk-a. böz«tt bárkinek 
zésére állunk, hogy a valif 
litásáboz a szüfcségfs u?ha? 
fdbassuk. 

Felújítják 
a jótékony Nőegypsuíct régi 

f illér estély e<t 

Egy emberöltővel t>zz'% 
beli Jv'.ákocy Nőegyesület 
szerdán reiidezui szokott 'íiiierret»-„ __ 
acny'ra megszokottak, /közkedveltek 
voltakrbog^ -íároi.un.j<>J/;ö^ötsége • alig 
várta ezeket a kedélyes^jjfcélyeket, ame-
lyeken a kötés s a könryé'l szórakozás 
mellett a fiatalság min ien egyes alka-
lommal táicra is p> Miiit', Ezekre a 
közkedveltségnek ör'.^dő ^ estélyekre 
városunk idősebbjei «ég ma ib nagyon 
jói emlékeznek s sokszor emlegetik 
azoküHk meghitt családias voltát. 

Ezeket a rzep, kedves, barátságos 
estélyeket sz'-Edékozik a Jótékony Nő-
egyesület f  ;ujitani, hogy újból össze-
buc-olr. városunk egész társadalmát, 

tette ezt a múltban. Ezeket a 
ti érestéi"eket kéthetenként szerdán 
este fogjír megtartani, mindig azon a 
hetes, a»i or a Po'gári Önképző nem 
tart astélyt, hogy így mindenkinek al-
kalma legjeu az egyik héten a cősgy 
leti, a másik hétea pedig a polgári 
fiüérestélyekrv- elmenni. így voit kü-
lönben ez a auitiK Hétfőn este 
mindig a polgári fillérei láttuk váró 
sunk egész közönségét, szerdán pedig 
a nőegyleti filléreken. Ext a kóicsö 
nösséget most szictée fei kel) ujitaci. 
mert csak egyesült erővel, egymás tá-
mogatatâvaî tudunk fireduaéüjt és 
sikert elérni. A nőegylet első fillér 
estélye f. hó 6 án es'e fél 9 órakor 
letz a B&rkéczy- féle helyiségben. A 
nőegylet vezetősége gondoskodik arról, 
hogy mindenki megtalálja a maga szó-
rakozását, Egy két szórakoztató és 
ízléses előadói produkcióu kivül lesz 

tea, társasjáték, dominó, kártyázás, 
p ug-pprjg stb. 

Felhívjuk városuuk közönségének 
íijyelmét ezekre a kedélyes estélyekre 
Lígyüuk ott m ndnyójan, mert a testi 
és lelki szórakozáson kivül egy szent, 
magasztos ügyet is szolgálunk : a sze-
gélyek segélyezését. 

A közönség körétül. 
A vármegyei Gazdasági Egyesület 

közgyűléséről. 
Mint a mult számban már említve 

volt, az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 
Egjesilet őszi közgyűlését december 
22 én tartotta meg, valószínűleg a rossz 
időjárás áiatt a tagok kiáebb érdek-
lődése mellett Ehhez hozzájárult az is, 
hot.v a megelőző vásár alkalmával a 
köiöaség már megjárta a Várost s el-
költötte azon ősséget, amely ily al-
kalmakra a sok oldalról igénybe vett 
gazda részéről praeliminálható, az egye-
sület anyagi viszonyai pedig nem engedhe-
tik meg azt, hogy mint az előző években, 
a 3 korona tagsági dij ellenében tag 
jaicak 10—30 szoros visszaszolgálta-
tás adhasson. Da lehetséges, hogy a 
részvétlenséget befo'yásolta a Székely 
KCiéletbec pár héttel ezelőtt megjelent 
taft adás is, meiv támadás irója jól is-
me heti . .jciri is kűzdeüie kellett el-

'"'"kkc! 
iflejyetikben a közérdekeit szolgálni 
h \ itott egyesületeknek küzdeniök kell. 
Azí is tudhatja, hogy nemcsak a bá 

joruk viseléséhes szükségrfs'a pénz... 
''énz . . és -isméi; a pénz, do 

BSjetekb3u sau» o ó 
"zándék„-éa 

dasági kamarába, a mely a mi érde-
keinket is hivatott képviselni, a ka-
mara elnöksége által arra feiliivatván 
tanácskozó tagként belépjen. 

H-y. 
Fenti beküldött cikket — a mind-

két fél tárgyilagos meghallgatásának 
elve alapján — azzal a megjegyzéssel 
közöljük, hogy a sérelmezett „Érde-
mes e a néppel bajlódni" cimü (mult 
évi 48 számunkban megjelent) cik-
künk Írójának fenntartjuk a jogot, 
bogy észrevételeit a bevezetésben foglal-
takra nézve lapunkban kifejthesse. 

A Jótékony Nöeayesüfet 
története. 

— Irta és az 1925. dec. 6-iki jubiláris disz 
közgyűlésen felolvasta : Csefá  Sándor titkár. — 

(I. folytatás.) 

Nekünk a háború okozta fájda-
lommal a lelkünkbeu csak mégeröstb-
ben kell látni magunk előtt a célt, a 
mit egyesületünk alapszabályai előnkbe 
tűznek. Ez pedig: „általábda az igaz 
vallásosság, az erkö:csi éa hoaleáuyi 
érzület ápolása, a társgdalmi támoga 
tást igénylő ügyek felkarolása, kivált-
képpeu peííig a helybeli árva gyer-
mekek í>s elhagyott, elnyomorodott, 
muukaképfelen betp-res szegényét «se-
gélyezem, sz árvák ügyének felkaro-
lása." Mily gyönyörű prograram ne-
künk, embereknek I! É/̂  
cs^lekedetekáí" 
A. 

letiditeni. De amikor 
geket iem mozgósitottak"' 
hanem maguk a csávából ki 
zetftk sem léptek be a támadíí'',71íóján 
kivül az egyesület szolgálatába, akkor 
legalább is furán fest a hálán*k az a 
módja, a mely a kérdéses támadásban 
megnyilatkozott. 

De ha kevesen jelentek is meg a 
tagok, a határozathozatalhoz szüksé-
ges szám mégis megvolt, megválasz-
tátott 1931 dfc. 31 ig terjedő megbí-
zatással az elnökség, a 16 választmá 
nyi tag és a 3 számvizsgáló és lemon-
dás folytán megüresedett 1928 dec, 
3i.-ig tartó mandátuoamal egy választ-
mányi tag. Elnökké választatott ifj. 
Ugroa Ákos, alelnökökké Elekes Dénes 
dr., s mert Sebesi János dr. az egyesü-
letnek éveken át bu?gó alelnöke bok-
ros eifogialtaíása m'att tovább nem 
vállalkozott,helyette Sz. Szakáts Zoltán, 
valasztmáoyi sagokké Balássy Sicdor, 
Biró Dénes, Bo!;or Ferenc, ifj. br. Da 
niel Lsjos, Gagy László, Gysrmat'ny 
Dezső dr., Katuca Ferenc, Pálfi Áron, 
Sándor Albert, Sebesi Jácos d»'. Sza-
badj' Tivadar, Sz. Szakáts Pítor, S'oin-
baifaHy Lejos, Tót Károly, Usrou Já-
nos, Ugrou Zoltán és Gál József ; szám-
vizsgálókká Darcczy Miklós, Straó Mb-
t; ás éá Simó János. 

A közgyűlés fölhatalmazta Elekes 
i Dénes dr»-, hogy a segesvári mezőgaz-

67 
ezenk.3 

neg8jánde^ 
árva líánygyB^ 
láztatásáról évi" 
gélyösszeggel. PiiT 
ban részesítettünk mín3 
mes szegényt egy egy bv 
eset, vagy más csapás 

A háberu folyamáa.tí 
legitőket kötöttek eg^ 
áldozatkész asszouyai, 
serpg részére küldött e:1 

A hadbavoDultak itthoa 
ládját pénz- és élelmiciki" 
részesítettük. Katonák karáct 
hadifoglyok segélyezéséra adakozt. 

Egyesületünk több tagja a hét vagy^ 
a hónap bizonyos napjaa éleliaicíkk 
segélybau részesített és részesít ma is 
szegény családokat. 

Hogy ezek az anyagi segítségek mek-
kora évi összegeker, tettek ki, azt az 
egész elmúlt időről táblázatos kimuta-
tásban összefoglaltam. Ez az összeg 
a háború kezdetéig -eltelt 39 esztendő 
alatt összesen 45.078 93 borona volt. 
Azután a pénz folytonosan devalválód-
ván a segélyösszeg 'növekedése nem 
ál'ott arányban a péozérték csökkené-
sével 8 igy az 50 év ulolsó 11 eszten-
düjébeg kiosztott segélyösszeg 70.658 69 
leu, csakúgy szolgálhat a helyzet kellő 
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megvilágítására, ha a fokozatosan vég-
bemenő változásokat is figyelembe vesz-
szük. Egyesületünk mai életerősségét 
éa fontos elhivatottságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt 
1924, esztendőben különböző cimii se-
gélyezésekre összesen 19 312.08 leüt 
tudtunk fordítani. 

Egyesületünk azonban nem merítette 
ki minden munkásságát az anyagi se 
gélyezésben, hanem résztvett közmű-
velődési és humanisztikus mozgalmak 
ban is, ha kellett és tehette, anyagilag 
is, de leginkább erkölcsileg. 

Az u. u. Mária Valéria kisdedóvó 
intézetnek 1878 ban történt megszü-
letése legnagyobb rész,ban az akkori 
vezérasuzonyaink buzgolkodásának az 
eredménye s az intézetet sokáig évi 
segélyezesben is részesítettük. 

1875 ben egyesületünk tagjává lesz 
az országos kisdedóvó intézetnek, 6 
írt tagsági d j mellett, 1876 ban a 
bpesti Deák Ferenc szoborra 60 fctot, 
a török sebesülteknek 20 frtot, tépést 
és kötszereket, a magyarországi árvíz-
károsultaknak 75 frtot, 1877 bea a 
székely művelődési és közgazdasági 
egyesületnek 43 írt 36 krt a török 
sebesülteknek színien 43 frt 36 krt, 
1878-ban a boszniai sebesülteknek 150 
frtot, a szegedi árvízkárosultaknak 129 
frtot 24 krt, 1880 ban a vöröskereszt 
egyletnek 20 írt 19 krt, a helybeli ref. 
egyház leányiskolája és orgona-alapja 
javára 92 frtot, 1886 ban az Emkének 
100 frtot, zenészek segélyezésére 50 frtot, 
1888 ban alföldi vizkárosultaknak 50 
frtot, 1889-ben a helybeli tüzkárosul-
taknak 100 frtot, 1892-beu sófalvi 
egeiteknek 15 irtot, felvidéki ínsége-
seknek 10 frtot, 1892-ban veszpremi 
tüzkároBultaknak 15 irtot, 1896 baa 
helybeli milleniumi szoborra 10 frtot, 
1897-ben segesvári Petőfi szoborra 
18 frtot és koszorút, 1898-ban Erzsé-
bet királyáé bpesti szobrára 50 triót, 
a helybeli vármegyeház számára meg-
festendő areképére 100 irtot adomá-
nyoz. 

1904 ben beáll egyesületünk a Ma-
gyarországi Nóegyesüietek S^övetaé>ebe 
r. tagnak, 1906 ban a bpesti „Tex-
til háziipari egyesület"-aek iasz r. tugja. 
1906 okt. 28—30 résztves- * II. Rá-
kóczi Ferenc és bujdosó í am-
vainak hazaszállítása alkalmává* ren-
dezett vármegyei,ünnepségeké ; ü)07-
Jjen képviselteti magát a s^iíüíyke-

_j»atvéregylet 25 éves jub Jeu-
-37 kormával 

fek a> 
íönyvtár,' 

'mai könyv-
^ua is megvan, 

Rképzőkörae^- va-
ja. Kizárólag ktzmü-

Dzésí és a külöu.büí") tár-
nok közötti összetartás! 

feyesületünk az éve iként 
\nél szebb jótfekoryeélu 
>ngversenyekk«!, aiU-

Fés fillérestélyekksi, me-
Ten keresztül, a Ivíboru 

adejét kivéve, minden évben 
Tezett egyesületünk. 

(Folyt, köv.) 

Boldog újévet kívánunk  la-
punk összes barátainak, olvasói-
nak,, munkatársainak. 

A levélpostai dijakat újév kez-
detétől megint emelték. A közönséges 
levelek dija ezután 20 grammig 3 leu, 
további 20 grammokért, vagy ezek 
töredékéért még 1 leu kell. A levelező 
lapok dija 1 leu, képes és válaszos 
levelezőlapok dija 2 leu. Ajánlási dij 
külön 6 leu. Ezenkívül megdrágították 
az egyéb postai dijakat, távírda és 
telefondijakat is. A segélybélyegek, ter-
mészetesen, továbbra is használandók. 

A tűzoltók 
nagyszabású estélye hírének tudomásul 
vétele után nyomban felkerestük az 
egyesület vezetőségét, hol kérdezőskö-
déseink elöl kitérve egyszerűen azt 
mondták, gyerünk, kérem, a szertárba, 
ott beszélhetüuk, ott van a mi hivata-
los helyiségünk. Elmentünk a Papp 
Zabor-féle vaskereskedés melletti uj 
szertárhelyiségbe, hol nem kis megle-
petéssel, de annál nagyobb örömmel 
tapasztaltuk, hogy az 1925 ö* év for 
dulópont volt a Tűzoltó Egylet életé 
ben. Négy, egészen kijavított és uj 
szivónyomó tömlőkkelfelszerelt3zívattyu 
sorakozik egymás mellett, a falon pedig 
csákány,lapát, balta, létra pirosra festve, 
Ö. T. jelzéssel ellátva várja, hogy ve 
szély esetén altruista kezek munkába 
vegyék. 

— Itt már beszélhetünk, mondja a 
velünk lévő tűzoltóparancsnok A ze 
telaki tüzeset jó iskola volt számunkra; 
láttuk, hogy felszereléseinket teljeseu 
jó karba, akcióképes állapotba kell 
hoznunk, ha a komoly veszedelmekkel 
eredményesen akarunk megküzdeni. 
Dolgoztunk csendben, kitartással, de 
mire ennyire jutottunk, elfogyott az, 
amire további munkáknál szükségünk 
lesz : a pénz. Most újra a közönséghez 
fordulunk támogatásért, mert ki tudja, 
hányan segítenek magukon azok közül, 
kik bennünket segítenek. 

Eddig a diskurzus, most pedig a 
közönségen a sor, hogy megszólaljon, 
süt mi több, adjon is. A Tűzoltó ügyiét 
működésében látuok valami követke-
zetességet : szerény s egy évben csak 
egyszer fordul a közösséghez, mikor 
jelmezes estéiyét rendezi s ekkor is ál-
doz reklámra, mindenre, mi közönsé-
gének szórakozást nyuj-hit. A cél, miért 
tűzoltóink küzdenek, komoly, illő tehát, 
hogy mindenki tehetségéhez mérten 
megadja nekik azt a támogatást, mit 
méltán elvárhatnak. 

B. U. E. K. 
Újév reggelén elindultam, hogy 

boldog uj évet Kívánják ismerőseimnek. 
Végeredményben mátom ... ilyen dol-
gokat, de cgy táreaságbeá erafe^H:.. 
denkié Mik a iu>jáe magáé nem. 

E'-'j utam a „Szépséghoz" veze 
íetr. A boudoirjában fogadott. Kényei 
mssan, mondhatnám, hanyagul liew^ 
a toilette-asztaik&n. A sarckb* aoJl 

ragyogtak a jaoiv 
líaaia vaY'U 

sönzö" szemcseppes 
melle, bódító ivelésü 

íamoritóan pihegett a — sez 
longon. 

Ebben a pillanatban az előszobá-
ban beszéd hallatszott. 

— Megbocsát — szólt kérő mosoly-
ijal kéz krémes-tégelyét csókra nyújtva 
— azt hiszem, valamelyik barátom van 
itt. 

Csendesen távoztam, miközben a 
másik ajtón bevonult egy kissé nehe-
zen szuszogva, de a;pg mindig hódítóan, 
barátja : a Pénz. 

A nehéz francia parfümtől majd-
nem részegen tértem be az „Igazság-
hoz", hol egy mosolygós képű inas fo-
gadott, a „Hazugság". 

Miután az inas kijelentette; hogy 
gazdája, fájdalom, nem fogadhat, mert 
a tegnap kitörte a lábát s most a kór 
házban fekszik, nyugodtan beléptem a 
szobába és tényleg, az „Igazság" már 
éppen fel voH kelve, bár még elég 
hiányos toilettebon volt. 

— Végre — szóltam lelkesen — 
szemben állok a meztelen Igazsággal I 
Uram, engedje meg, hogy az uj év al-
kalmával őszinte... 

Fanyarul leintett. 
— Hagyja. Fáj a fejem I Tudja, 

Szilveszter-estére a közoktatásügyi mi-
niszterhez voltam hiva, de onnan egy 

pár szavam után egyszerűen kirúg 
tak . . . 

Keserűen, mondhatnám, borzalma-
san felkacagott: 

— Elmentem egy másik helyre. 
Kirúgtak ! Harmadik hely . . . tizedik 
hely . . . kizavartak ! És uram, én, az 
Igazság csavarogtam majdnem regge 
lig a nedves éjszakában... végre reg-
gel felé betértem a HJSSZU ucca 15 tz. 
III emelet 15 ajtó a l á . . . Egy fiatal 
ember ült az asztal mellett és irt. Mel-
lette párolgó tea és egy doböz ciga-
retta hevert az asztalon. Éa csende-
sen leültem melléje, és tollba-mondtam 
az igazságot.. . 

Dermedten bámultam rá az Igaz-
ságra ! Az én lakásom címét mondta 
be. nálaaa pedig egész reggelig társa-
ság volt; fiuk, lányok . . . 

Már éppen szólni akartam, hogy 
Uram, ez hazugság, mikor az ajtóból 
éles, vinnyogó kacagáet hallottam. Oda 
néztem — az inas volt! És csodálato-
san hasonlított e pillanatban a gazdá 
jához . . . ! 

Zavartan támolyogtam a „Jóság" 
ajtsja elé. Kopogtam. „Ki a fene" ? 
mordult fel egy barátságtalan hang. Be-
léptem a szobába hol bámulva tekin-
tettem körül. Az ajtóval szemben egy 
trónszerü emelkedésen ült, — valaki. 
És lábat mosott ! Igen, egyik lába 
még a lavórban volt, s a másikat a 
trón fölül letépett fehér drapériába 
törülte. Mellette egy félig kiivott sörös 
pohár. A szobában különben minden 
fahér lehetett valamikor, most páros, 
piszkos, elhanyagolt minden. 

— A Jósághoz van szerencsém ? 
kérdem bátortalanul. 

Felém fordította fehér puffadt ar-
cát és cinikusan, de azért valami bá 
natos aláfestéssel válaszolt. 

_ — A feleségemet gondolja ? A 
fehéret, a szendét, a leoaondót, a kí-
gyót! Hát nem tudja, hogy még ki-
lencszáztizennégyben megszökött. Tudja 
a fene, kivel! Valami gyerekképü zász 
lóst emlegettek. Utoljára valami rohadt 
„Faldspitál" Ha látták. Ápolt 1 Aztán 
eitünt teljesen 

Kiitta 4 lőrét- — Mintha csa ; ba-
iftíe ailna a <nlág ! Mintha én nea kap-
nék asszonyi r Éarcsut, forrót, ideset, 
rosszat ! ! 

Jya*egy feleletül kivágó,, 
ajtó es; besuhant karcsún for-
''ágra. 
Öröm' 

gy az 

az 
ka-

az uj asszony, a J">íiíüt»8lnyi 

akréten távoztam. A követező 
lyen ez állott, hogy „Szei^í-'..»", 
[ás zaja ízörddótt at. Izgatót-

a szobába, mer; agg ib-
ismertem a szerei í^ít 

|)tt ült. Divatjamul* 'ihá-
ggedaillat terjer 

in volt," iL'iW 
görög paobor : ror 

Kávét darált „und 
['altei." 

•vzoféíixam Eljöttem 
!boldogságot kívánjak .\reked... 

Eljöttem Hozzád, egjetlan-
érdemes élni. Elhoztam fju 

ku egy cigarettád ?• ké,:dé 
íeglecetősetfi rekedt haogon. 

Szó néliül kínáltnál bk>. ciga-
rettával. Kiv>**ţ.ttui. Egy ikre'rágyúj-
tott, a masrfflr a füle mellé djgta. 

Labuwtt î aga mellé a díváayra. 
— Te 1 suhogta 4ülembe — ing-

nap látta írj egy e gész olcsó kis bi .n-
dát, megvénetnéd nekem, és megszorí-
totta térdemet. 

Elhűltem. Hát ez a szerelem ! ? 
Mint a novellákban . ţokott történni, 
„valami összeomlott betgem" 

Felordítottam és s nő arcába vág-
tam rz öklömmel... éa f,, 'öntöttem 
az éjj<m szekrér,vemen a vizö0 jviha-
rat. Rágyújtottam egy cigarettára. Dél-
előtt tizenegy óra volt. T—or 

A trónörökös lemondásáról el-
terjedt hírekkel kapcsolatban illetékes 
helyen érdeklődtünk és azt a felvilá-
gosítást kaptuk, hogy » lemondás hire 
ezideig hivatalos»- megerősítve nincs. 
Az esetlog e:\e vonatkozólag érkező 
kommünikét tehát csak a következő 
héten közölhetjük. 

A tiszta szesz árusítását az 
uj közegészségi törvény végrehajtása 
ügyében kiadott legújabb miniszteri 
rendelet szerint ezentúl csak a gyáro-
sok és gyógyszertárak teljesíthetik. A 
korcsmárosok a szeszt átvétel után 
azonnal higitani tartoznak. Az intéz-
kedés ellen vétőket szigorúan meg-
büntetik. 

H Í R E K . 
Január 2. 

Rabok karácsonya a 
börtönben. 

Jól tették, hogy jöttek : az Isten 
fizesse meg ! 

Igen! Önöknek szó! e szerény pár 
szavam : a Missiotársulat hölgyeinek 
meg a zárdafőnöknek, meg a kedves Nő-
véreknek, meg a kicsipapnak, meg a 
fereuezrendi barátnak. Önöknek, akik 
nemes lelkük és melegen érző szivük 
sugallatát követve, a szeretet örök ün-
nepén, a kis Jézus születése napján 
eljöttek a börtönbe, hogy a társadalom 
legszerencsétlenebb embereit: a rabokat 
megvigasztalják, hogy wegujüsáü lel-
kükban a hitet, ébren tartsák bennük 
a reményt, felkeltsék bennük a sze-
retetet. 

Jól tették, hogy jöttek : az Isten 
fizesse meg. 

Mert hiszen a szeretőt ünnepén 
mindenkinek felmelegszik a szive. Mart 
olyan ember nincs, akinek nearoina 
szíva. Válasszak ki a börtöu összes 
lakói közül a legsúlyosabb büotett el-
követőjét, a gyilkost, a kiról csak 
nemrég hangzott el a vád, hogy: a 
legborzasztóbb kegyetlenséggel „sziv-
íelenüV  követte el tettét! Éi én azt 
mondom hogy : ennele is van szive. 
Csak akkor, amikor a cselekményt el-
követte, uem volt helyén a szive. De 
most, amikor ör ök a szeretet ünnepén 
a szeretet hangján szóltak, hozzá le-
hajtotta fejét. Könnyeket morzsolt ki 
szemébál. Megtalálta a szivét. 

Jól tették, hogy jöttek ! Az Isten 
fizesse meg! 

És aiaig Önök párolgó forró teát, 
puha fehér kalác-ot, szalámit, almát 
es cigarettát osztottak ki a rabok kö 
zölt, én figyeltem. Folytattam azt, arait 
már 21 éve csinálok Tunulmányoztam 
a bűnöző embert.. Vizsgáltam a lelke-
ket. Hogy kinek jön haosarabb a könny 
a szemebe? Kinek csak ké;őbb ? Mert 
ahol hamarabb megjelenik az a furcsa 
valami, amit ugy hívnak, hogy könny-
csepp, annak rendesan kevésbé Vdti 
elromolva a szive. És mikor a szép-
szavu barát beszéde végén belekezdett 
a világ legszebb imádságába, abba. 
bogy:„Mi Atyáek ki vagy a mennyek 
ben. . . " mind a 34 szerencsétlen együtt 
érezte, együtt moudta vele, hogy * . . .és 
bocsásd meg nekünk a mi vétkein-
ket" ! 

Jól tették, hogy jöttek ! Az Isten 
fizesse meg ! 

S amikor a nyilvánosság előtt is 
Jjjeg akarom köszönni Önöknek nagyon 

hsrcgiiHiannbr ha ne-
kem is k ö n n y t o i u ^ ^ m e a ^ , s nem 
találok más köszönő s z a v a K Î r ^ M ^ 
azt, hogy: 

Jól tették, hogy jöttek, az Isten 
fizesse meg! 

Voszka István dr. 

Bírósági előléptetések — át-
helyezéssel. Mint értesülünk, az it-
teni törványszék egyszerre 2 bíráját 
veszíti el, amennyiben Glosz Miksa 
drt a brassói táblához táblabíróvá, 
Mihaiu Popescut pedig a csíkszeredai 
törvényszék elnökévé léptették elő. 
Mindkét távozó bíró veszteséget jelent 
a törvényszékre, mi azonban különö-
sen fájlalni valónak találjuk a Glosz 
dr., távozását. Nemcsak azért, mert 
félő, hogy nem kapunk helyéba egy 
magyar birót, aki a felekkel közvetle-
nül is tudjon tárgyalni, hanem azért, 
mert DÍztOBra vehetjük, hogy nem ka-
punk helyébe egy olyan szakképzett, 
lelkiismeretes, udvarias és vasszorgalmu 
birót, mint amiiyenő volt. Távozását n»aa-
csak az egész itteni fogâş&vilâg fáj-
lalja, hanem számos kulturális ~ és jó-
tékonysági egyesület- is, amelyeknek 
mindenkor szorgalmas, dolgozó és ér-
tékes tagja volt. A fájdalmat csak az 
enyhíti, hogy Glosz dr. a táblához való 
kineveztetésével, kiváló tudása és szor-
galma folytán, olyan ugrásszerű előlép-
tetésben részesült, amilyenben, sajnos, 
csak ritkán részesül egy kisebbségi biró. 

Áthelyezések a törvényszék-
nél. Cristescu Virgil helybeli törvény-
széki birót a putnai, Iliescu Miklós 
tordai törvényszéki birót (táblabírói 
címmel) a helybeli törvényszékhez he-
lyezték át. 
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Boldog újévet kívánunk ugy vidéki, mint helybeli vevőinknek 
és ismerőseinknek 

TAMUS I. CEG, Str. Pr. Elisabeta (Bethlen-utca). 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb feifáiást is elmulasztia 
Újévi tisztelgések. Penteken 

újév utpján délelőtt a róm. egyház 
tanács tisztelgett Pdl István pápai 
prelátus-szenátomál. Az egyházközség 
jóbíváuatait Tamás Albert főgiuin. 
igazgató tolmácsolta. Pdl István meg-
köszönvén a figyelmet, azon óhajának 
adott kifejezést, hogy vajhi az uj esz-
tendő meghozná a magyarság jogos ki 
vánságaiuak a teljesülését, hogy béke, 
egyetértés, nyugalom legyen az ország 
ban. — Délben 12 órakor az egyesületek, 
intézmények, testületek és magánosok 
fejezték ki az uralkodóház iránt való 
hódolatukat és jókivánataikat a vár-
megyeház közgyűlési termében Acdreieş 
prefîCtus  előtt. Andreiaş prefectus a 
tiszte!gő küldöttségnek roman és ma 
gyar nyelven mondott köszönetet a ki-
fejezett jókivácatokért, Ígérvén, hogy 
azokat a trón zsámolyához fogja jut-
tatni. 

Rendőrségi áthelyezés. Cirp 
Vasilie helybeli rendőriguzgatót szol-
gálattételre áthelyeztél* a brassói ren-
dőrséghez. Az áthelyezett rendőrtiszt-
viselő ellen különböző visszaélések 
miatt tett feljelentések folytán vizs-
gálat folyik, s jelenleg állásából fel is 
van függesztve. 

A bőrgyári munkások ó-év 
estéjén testületileg tisztelegtek a gyár 
igazgatóságánál, mely alkalommal Mik 
lós János volt a munkások szónoka. 
A muukások tisztelgésében egy, a régi 
jó időkben is gyakorolt jó szokást lá-
tunk visszatérni. Közeledést a munka 
és a tőke harmonikus eg)ütt munkál-
kodása falé! (—y) 

Lelkészi változások. Vágó 
Károly dr. fi tfalvi ref. lelkészt Kolíó 
katalicra (Szatmármegyébe) választot-
ták meg. Helyét Imre Árpád alsóbol-
dogfalvi lelkésszel töltötték bB, mig a 
szintén megürült égei lelkészi állásra 
Kerestély János kissolymossi lelkészt 
választották meg. 

A legszebb sikerű estéiyek, 
műkedvelői előtdások egyikének ne-
vezhetjük a Székely Dalegylet kará-
csony másodnspjáni estélyét, a Cse-
regyerebek előadását, mely zsúfolt ház 
előtt, a közönség teljes megelégedése 
mellett folyt le a színházteremben. 
Vonzónak bizonyult maga a választott 
darab, a szereplők pedig — amint az 
előadás folyamán is kitűnt — szintén 
találóan voltak összeválogatva. A két 
„cseregyerek" Czikmántory Józsefné és 
Kerestély Gyula volt, mind a ketten 
*̂>okszflrosan kipróbált, szemrevaló, ügyeB 
mübeoveiTfirr-fcJük a szokott müked-

Elevenséggel, helyenkint caegkapóan 
alakitották szerepeibet, láncuk, énekük 
is rendkívül hatásos volt. Nem maradt 
mögöttük Szabó Margitka, a ki e mos-
tani — talán második szereplésével — 
egyszerre a legügyesebb műkedvelőink 
közé lépett; mindvégig meglepő eleven-
séget, játszó készséget tanúsított. Ha-
sonló eleven, tűzről pattant és helyre 
Jutka volt Tamás Ilusba g komolyabb 
szerepét igen ügyesen, stílusosan ala 
kitotta meg Szász Eanma. Török Fe-
renc ezúttal ismét ragyogtatta hivatá-
sos színészhez méltó komikusi tehet-
ségét, szereplése folytonos derültséget 
okozott. Csendőr Jenő egy igazi tán-
cos komikusra méltó készséggel ala-
kította Totümy szerepét, bravurossága 
sok tapsot _ keltett. Bodrogi Balázs, 
"EV&'g mindig*, megnyerő játékával, me-

~.eg éneklőével, Kerekes Árpád gondos, 
komoly alakításával ért el nagy sikert. 
Kisebb szerepeikben Símó Manci, Kó-
bori Irénke, Dézsi Bözsi jeleskedtek, 
mig Török Lász'ó, Sándor Gyu'a, Ko-
vács István, mint cigányo't voltak jó-
ízűen komikusok, A legnagyobb é3 leg-
eredményesebb feladatok egyike azon-
ban a Kiss Elek karnagyé volt. a ki 
az énekszámok helyes betanításáért, az 
alkalmi zenekar pontos vezetéséért 

míudea elismerést megérdemel. Hison 
lóképpen nivós munkát végzett Göll-
ner Picike a frappáns táncszámok be-
taaitásával, s Szócs Tibor, mint a da 
rab gondos rendezője. Az előadast 
28 ikán megismételték, ujabb nagy si 
kerrel. telt ház' előtt. 

Nyugdíjas pénzügyi tisztviselő 
vállalja egész községi kataszteri mun-
kálatok rendbehozatalai. Felvilágosí-
tást a kiadóhivatal ad. 

Egyházi estély. A helybeli* 
református egyházközség január hó 
3 áa, vasárnap d. u 5 órakor, a kol-
légium imatermébeu vallásos estélyt 
tart, melynek műsora a következő : 
1. Gyülekezeti ének. Tebsnned biztuuk. 
90. zsoltár 1 vers. 2. Bibliaolvasás: 
Vajda Ferenc esperes, 3. Szaval : Ta 
más L-jnke. 4 Énekel: Bodrogi Balázs 
és Kerekes Árpád, zongorán kiséri : 
Benkő József. 5 Z tngorán játszik: 
Ferenczi Böske. 6. Felolvas: Gönczi 
Lajos főgondaok. 7. Éaekel: Szabó 
Margitka, zongorán kiséri: Szabó Mag-
da. 8 Szaval: Ríjk József. 9. Zárszó. 
10. Éaek: Erős várunk. Az estélyre 
az érdeklődő közönséget tisztelettel 
meghívják. Belépés ingyenes, kegyes 
adományok adókra, fűtésre, világítás-
ra és teremdijra köszönettel fogadtat-
nak. Rendezők: Lukács Gyuláné, Hor-
váth Dénesné, Katona Erzsi és Ve 
tési Anna. 

Összeütközött december 26-ikán 
városunkban a piactéren két autó-
busz, a Traosilvaaia-vállalaté és a 
Pataki-féle. A Transilvania autóbuszá-
nak a tengelye tört el, egyéb baj nem 
történt. 

Halálozás. Domonkosi özv. Ke-
nyeres Lajosné Lukács Lídia dec. 26-án 
Parsjdon, 71 éves korában, alig két 
hónappal férjének halála után, elhalt. 
Tekintélyes rokonság gyászolja. 

Csech Lipót fakereskedő neje vá-
rosunüban 48 éve3 korában elhalt. Te-
kintélyes robonság gyászolja. 

Ifj.  Szász István 60 éves borá-
ban, dec. 30 án Homoródszeatmárton-
ban elhunyt. Községének 25 évig volt 
pénztárnoka s általában tevékeny részt 
vett a közéletben. Nagy részvét mel-
lett temették. 

Wassiha  Vencel földbirtokos de 
cember 31-én, városunkban, 91 éves 
korában elhalt. A szép bort ért meg-
boldogultat kiterjedt rokonság gyászolja. 

Pály József  76» éves korában dec. 
31-én elhunyt városunkban. 

... . , . , — , Mócsi Margit december 29-én, 22 
velői nivon jóval ^re^lJüaiösk^ é v e s borában városunkban elhunyt. 

l̂ agy*^é8S¥4L_m?llftt temették. 
Az árvizve8zeíelóa2, Ŝ ili"ől 

mult számunkban már megemlékeztünk, 
teljes méreteiben csak később bonta-
bozott ki. Országszerte, sőt Európa-
szerte óriási rombolások fordultak 
elő, nagy pusztulásával emberéleteknek 
állatoknak, házaknak, hidabnak s egyéb 
értékeknek s nagymérvű akadályozá-
sával a vasúti forgalomnak. Ember-
emlékezet óra nem történt még 
hasonló nagyarányú árvizrombolás. 
Megyénkben is óriási területebet ön-
tött el a víz, mely Zetelakán, sajuos 
emberéleletet is követelt áldozatul, 
egy özvegy asszonyt sodorván el, ki 
vizet akart meríteni. A városunk al-
só végénél, határában megtorlódott 
jégtömegek szétrobbantására végre si-
került robbantószert találni, s ezzel 
utat csinálni a víz lefolyásának. Az 
utóbbi napokban a veszedelem általá-
ban elmúlt. 
51 A Polgári Önképző Egylet 
fillérestélyeiüK folytatása f. hó 12 én 
keddeu lesz. Részletes műsor a jövő 
heti számban. Vigalmi elnök. 

Összes pártoló és alapító 
tagjainak boldog újévet kiván a Szé-
kely Dalegylet. 

Vallásos estély. Az erdélyi r 
katholikus népszövetség hitbuzgalmi 
szakosztálya (Oltáregylet) f hó 11-én 
este 8 órakor a r. kath. főgimnázium 
tornatermében vallásos estélyt rendez, 
melyre a közönság figyelmét már előre 
felhívjuk. Az estély rendezői: Szebeny 
Antalué, Kbell Ltvánné és dr, Dobos 
Fereczaé. 

A törvényszéknek és járásbi-
róságokaak írószerekkel való ellátására 
vonatkozó árlejtés január 10 én d. e. 
10 órakor lesz a törvényszék épületé 
ben. 

Elfogták a csizmadiaszínbe 
történt nyári betörés tettesét, Bilázs 
Albertet, a ki annak idején, mint kö-
zölve volt, nagy menoziségü fehérne-
műt és más holmit eltulajdonítván, 
cyoaa nélkül eltűnt. Fogarasra ment, 
ahonnan azonban megfelelő igazelő 
iratok hiányában hazatoloncolták Szent-
miháiy községbe. A helybeli rendőr-
ség azonban nemrég felismerte és le-
tartoztatták. Eljárás indult három bűn-
részes asszony elleo is. 

Piaci árak. Az ünnepek miatt, 
de főleg a kedvezőtlen időjárás követ-
keztében a gabonapiacz kevésbé volt 
látogatott. Euuek meg is volt a hatásai 
a mennyiben kevés kinálat mellett az 
árak emelkedtek. A buza 120—135, rozs 
105—110, árpa 8 5 - 9 0 , zab 45—48, 
tengeri 85—90, burgonya 25—28 ieu-
baa kelt el vékánként. V—ó. 

A régi 500 leus bankjegyek 
bevonására vonatkozólag téves hirak 
kerültek forgalomba, hogy azok már 
most érvényüket vesztik. Ezzel szem 
ben, mint utána jártunk, csak arra 
nézve történt intézkedés, hogy az ál-
lami pénztárak ne bocsássák ki forga-
lomba többé a náluk bentlevő régi 500 
leusokat, különben azosat 1926 végéig 
mindenki köteles elfogadni. 

x A városi és vidéki igen 
tisztelt vevőimnek, barátaimnak és 
ismerőseimnek ez uton egy boldogsá 
gos uj évet kivánok. Gál János utóda 
Forró Géza. 

x Tisztelettel hozom a nagyér-
demű közönség becses tudomására, 
hogy jóh<rü vendéglőmben a legjutá-
nyosabb áron vállalok társas, vala- -
mint esküvői lakomákat. Az ízletes 
ételekről már félszázados jó hírű 
konyhám tanúskodik. Alkalmas helyi-
ség, finom borok, pontos és gyors ki-
szolgálás. Szives pártfogást kér: özv. 
Bodrogi Györgyné. Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen utca) 81 szám. 

Szoptatós dada elhelyezést ke-
res. Ctm a kiadóhivatalban. 

x Kit négy középiskolát 
végzett, jó családból való fiat tanuló-
nak fizatetésssv kilátás nélkül fel-
vesz Rflsler Károly vaskereskedés^»-

x Összes vendégeinek és 
ismerőseinek boldog uj évet kíván 
Szabó Ödön fodrász. 

x Ugy vidéki, mint helybeli 
vevőinek es ismerőseinek boldog uj 
évet kíván Dénes Gábor fűszer- és 
csemegekereskedő. 

x Boldog uj évet kivánok az 
igen* tisztelt vendégeimnek s kérem a 
további pártfogásukat. Tisztelettel Kép-
író  Lajos fodrász. 

J H y i l t t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Nyilatkozat. 
Jóhirnevünk elhomályo3Ítni akar 

ván, azt híresztelik, hogy az uj üzle-
tünk kirakatában levő, csak világváro 
sia3 ízléssel méltányolható cipfik — 
azok hallatlanul izlésas és pazar kiál-
lításánál fogva —- nem készültek SÍ-
ját műhelyünkben, hanem a bécsi áru-

mintavá8ároo lettek összevásárolva ál-
talunk. Ez a híresztelés magán hordja 
a rosszakarat és irigység bélyegét. 
Széles vevőkörünk irántunk' bizalma 
és megelégedése a mi bizonyítékunk. 
Mi csak a divatot követjük, vagy a 
már meglevőn hasznos és praktikus 
újításokat eszközlünk, kielégítvén igy 
a legkényesebb izlést is, melyről bárki 
személyesen meggyőződhetik. 

Bobrai és Ferencz cipészek. 

Mélyen tisztelt vevőinknek 
boldog uj évet kívánunk. Az „Adria" 
nevében Dőry. 

Boldog uj évet kiván igen 
tisztelt vevőinek Szenkovits J . utóda, 
Degró Béla 

Kiadó : a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székely udvarhely) 

Helyi, valamint vidéki üzlet-
feleinek boldog újévet kiván: 
Lőrinezy és Zakariás cég. 

H i r d e t m é n y . 

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-hályiia, 1 drb. 
diszes takaréktűzhely cserépből 2 
karikával 2 sütő rellel, 1 drb. áll-

váoy kerti vázával. ' 
Több szalonba való disí-vi? 
-*—— vázak és fali diasek. 
Értekezni lehet a tulaj 
Str' O osca (Atilla-u.) 4 sz. a 

No. 531 ex'cut'onal 1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică în sensul legii 
articlul LX dtn 1881. § 102. respective 
LXI din 1908. § 19, cumcă lucrurile 
următoare ş a. vacă, căruţ-î care îa 
urma decisului Nr. 1184 din'anul 1925 
al judecătoriei de ocol din Cristur s'au 
ex?cvat îa Nicoleni îa favorul execva-. 
torul repr. prin advocat Dr. Elekes 
Domokos rapotriva execvaíul locuitori, 
din comuna Nicoleni pentru încasarea 
capitalului de 2686 Lsi şi acces, prin 
execuţie de acoperire şi cari s'au pre-
ţuit îo 11000 Lsi se vorvinde prin 
licitaţie publica. 

~~^J?entru efeptuirea acestei licitati-
uoi, G. 2675/925 
al Judecătoriei de ocol Ifíir-íííisíur sr 
fixea?ă terminul pe 18 IanusrTa 
1925 la orele 15 p. E». în comuna 
Nicoleni şi toţi, cari au voie de a cum-
păra, sunt invitaţi prin acest edict cu 
observarea aceia, că lucrurile susamintite 
vor fi vândute îa senzul legii XL din 
1881. § 107. şi 108. celor cari dau mai 
mult, pe lângă solvirea îa bani gata şi 
în caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
2686 Lei capital, dobânzile cu 5 % 
socotind din 5 Maiu 1925, iar spesele 
până acum staverite de 2437 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă eate ordo-
nată şi îo favorul acestora în senzul 
articlului XLI dm 1908 § 20. 

Cristur la 26 D;c. 1925. 
Adol f Dubi», 

executor judecător, se. 

ftz ország bármely risztbe VállaloK személyszállítást antóVal: ifj. fcrtfczy  Albert. 
Teljesen xij családi jégszekrény eladó. 
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• • " E R E D E T I 4 0 M I N Ő S É G Ű X 
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. 

Invitare 
ia adunarea generală 

ordinară 
pe anul al XIV. 

a S. A îu cnwBtdiiă de păstrare econo-
mică diu Z^tea. ci va avea loc în localul 

cassei de păstrare îa Zetea 
17. Januarie 1926 la ora 4 p. m. 

Programa : 
1. In lefătu ă cu raportul direcţiunii 

şi al consiliului de ceusori inajnta 
rea socotelii şi acordarei absolvării. 

2. R partiţunea beutficiului net. 
3. Compleciarea celor 5 posturi de di-

rector 
4. Compleciarea celor 5 posturi în 

consiliul de censori. 
5. Chestia salarizării funcţionarilor. 
6. Propuneri. 

Aviz. In senzui § ului 11 al statutelor la 
adunare genera;ă pot Iau parte acel a'ţ'onar, 
care înaintea începerii adut ă'ii generale de-
pune a<ţ;unea se la casa institutului. 

Zetea la 30 Decembrie 1925. 
Direcţiunea. 

Heghivâ. 
A Zetelaki Gazdasági Takarék-

betéti Részvénytársaság 
1926 lan. hő 17>én d. u. 4 órakor 
Zetelabáo a takarékpénztár helyiségé 

ben tartandó 
X I V - i h é v i 

rendes közgyűlésére. 
Tárgysorozat s 

1. Az igazgatóság és fi lüpyelőbizottság 
jelentése kapcsán a zárszámadás be-
mutatása és a felmentvény megadása. 

2. A tiszta nyereség felosztása. 
3. Öc igsígátíi állás betöltése. 
4. Az öt felügyelóbizottíági állás be-

töltése. 
5. Tisztviselők fizetésügye. 
6. Indítványok. 

Figyelmeztetés. Az alapszabály 8. § a ér-
telmében a böígyülf sen az a részvényes vehet 
részt, ki a részvényét a közgj ülés megkezdése 
előtt az intézet pénztáránál letéilfe helyezi. 

Zetea Zetelaka 1925 dec. 30 
Az iga7gatóság. 

x Gyermekkorcsolyák. egyik 
24 es számú, nikkelezett, a másik 20 as, 
használt, de teljesen jó állapotban, el 
sdók a Str. P/iiţul N colae (Árpád u.) 
11 sz. alatt. 

rtesités. 
ag csak Szöllősi Samu szeszgy árából 

5 finomított szesz, palackozott üvegek-
finom tea-rumok, jó zamatos asztali 

orok és mindenféle édesitett italok, 
valódi szilvórium eredeti minőségben és 
gyári raktári áron kaphatók Lebovits Géza 
vegyes kereskedésében a szombatfalvi vas-
híd mellett, ahol mindenféle fűszeráru leg-

pontosabban lesz kiszolgálva. •1,1 • 
Szíves pártfogást kér: 

L E B O V I T S G É Z A , 
vegyeskereskedő. 

Vásznak, pap-
lanok, báli ruha-
újdonságok, férfi 
öltönyszövetek 
legolcsóbban 

HIRSCH RUDOLFNÁL 
szerezhetők be. 

Felhívás 
Brassói Lapok, Ellenzék, Keleti Újság 
* & & & előfizetőihez. 

Az előfijglftt-Jíé&ysTffiSnef, kívánságának mindenben eleget tenni kíván 
öífégesnek tartom az alábbiakat közölni: 
Minden előfizető lapját a MERCUR hirlapirodában vagy esetleges kü-

óhajára Töröknél veheti át 
VASÁRNAP délelőtt is Mercur nyitva van, tehít lapját vasárnap is bárki 

átveheti. — Előfizető kéréeére lapot házhoz is (a lap beérkezte után azonnal) 
elküldetem, amennyiben fbbeni óhaját a Hirlapirodával közli. — Ezen esetben 
a lap kézbeBitése fejében havi 10 leu számíttatik fel. 

Az összes lapok előfizetési dijának megújítását vagy uj előfizetéseket is 
felvesz a Hirlapiroda, a rendes előfizetési dijak mellett. 

Mivel minden e'őfizetö lapja naponkint rendesen ki Fesz adva, kérem 
esetleges reklamációkat azonnal közölni, hogy azok elintézhető k legyenek és a 
kéz beţii ő általi visszaélések elő ne fordulhassanak. 

Január 1 tői minden egyes előfizető kívánsága szerint kapja a lapot, 
éppen azért kérem, azt közölni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel: 

„ M E R C U R " Hirlapiroda. 

x Burkhárdt Gyula elhalálo-
zása után tovább folyik HZ a»zta!os 
üzem. Épület , bu or, portá', boltba-
rendezési éa hártniuemü asztalosmun-
kát elvállal P.<"<oí H-izolgáiás eUő-
rendii muukd Ugyanott aszfalosme^te 
rek 8 0 ieu ó t k u » é t > t i gép i i j mellett 

•dolgozhatok. További szives pártfogást 
kérve, a Burkhárdt i év alatt, ti»zte 
lettéi; B u r k h á r d t E>dre. 

Aprított 
tüzifa-eladása. 
Ne mulassza el egy próbát tenni, hogy 
a felaprított favétellel jobban kijön, 

• mint ba szekérrel veszi. • 
Tűzifa telepanopn lehet kapni aprított 
tűzi bükkfát. Házhoz szállítva kicsiny-
ben és nagyban árakig. 130. tgy m. 
mázsáig, egy m. mázsán felül 1"20., 
házhoz szállítva 10 banival drágább. 
— Faszén és »ész jutányos árou kap-

ható Petőfi utca 22 szám alatt. 
Szíves pártfogást kér: 

TD o b a y A l b e r t , 
aprított tűzifa kiáruíitó telep Str. 

Mii cea (Petőfi- utca 22) 

FÜRÉSZGYÁR ^ V 
A SZÉKELY NÉPNEK! 
V zives tudomására adom az érdekelteknek, hogy fiirészgyára-
U mat üzembe hoztam ahol a székely népnek vágok idegen 

1 \ vágást is, mint ezelőtt, olyan kedvező, legolcsóbb árak mellett. 
Kérem meggyőződni, mert mikor nálam vágat, akkor fogia látni 

k J az árkülömbséget. A fiirészt leginkább az én székely népemért 
f állítottam fel, akiknek háború előtt is testvériesen vágtam 

főrészemen; ezntán is azon leszek, hogy ugyanolyan kedvezmé-
nyekben részesítsem a székelyeket, mint évekkel ezelőtt. 

Kérem szives pártfogásukat. —Fejh^geí-fnfeszgyáramba 
munkásokat, akikrégflb^MéfrfeMlialáíir^nltak ; gáttereseket, 

gépész, illelve „Diesel" nyersolajmotor kezelőt. 
Továbbá téglagyári munkásokat már most szerződtetek a 

nyári szezonra. — Szalagcserépprés és revolver-cserépprés ke-
zelőket, akik azzal már foglalkoztak, jelentkezzenek Fábián 
Józsefnél Odorheiu. Esetleg bizonyítvány-másolatokkal felsze-
relt leveleket is elfogadok, eddigi miiködés megjelölésével. — 
Tégla- és cserépmegrendeléseket elfogadok. 

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: 

FÁBIÁN" JÓZSEF. 

Naponta 

Autótaxi. 
Személyautó-fuvart 

vállalok. 
Szabó István 

Strada Prinţul Mircea 
(Petöfi-utca) 28. szám. 

Eladó! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállítóit árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

Káló- és ebédlő-
s garnitúrák s 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

friss teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze* 
lék, paradicsom és másfajta konzervek, sajtok, csokoládé 
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél kaphatók-

A n g o l t e á k b a n n a g y v á l a s z t é k : . 


