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Társadalmi mizériák. 
Az ókor sötét romjai között, a hitüldöző 

középkorban, midőn a vallásos rajongás elvakí-
totta az embereket, nem találunk sem az élet, 
sem a vagyonbiztonság ellen oly borzasztó 
számban, oly vakmerően és aljas raffinériával 
végrehajtott bűntényekre, mint napjainkban — 
melyeknek láttára lehetetlen, hogy a komor 
jövő aggodalmai meg ne szállják szivünket. 

Nemzetiségi és felekezeti  súrlódások, ferde 
iránvu versenygések, előitélet és roszakarat, 
kaján irigység és kárhozatos telhetetlenség rák-
fene  gyanánt pusztítják nemzetünk testét. Azok 
a naponként a hírlapokban és egyébként a nyil-
vánosságra kerülő sikkasztások, váltóhamisítá-
sok, szédelgő üzletek, hivatalos pénzek elidege-
nítése stb. az ezeket követő és ijesztő módon 
szaporodó öngyilkosságok, a gazdasági válság és 
súlyos megélhetési viszonyok okozta nyomor, az 
urhatnámság, a könnyelműség és élvezetvágy, 
az erkölcsi kötelékek meglazulásának szomorú 
következményei, a törvénytelen frigyből  szár-
mazó gyermekek szomorú sorsa, a szeszes ita-
lok kedvelése, mely az egészséget és a családi 
boldogságot aláássa: mind oly jelenségek, me-
lyek az erkölcsi téren való általános sülyedésre 
mutatnak és melyek társadalmi rétegeinknek a 
legsötétebb árnyalatokkal kiszínezett képét tár-
ják fel  lelki szemeink előtt. 

Pedig ma már a közművelődés, az iroda-
lom, a tudomány és művészet nagy hódításokat 
tett, az ipar és kereskedelem örvendetes lendü-
letet vett; tanintézeteink, népiskoláink száma 
napról-napra növekszik és a vallásegyenjoguság 
áldást hozó napja bevilágítja sugarával hazánk 
egész iöldjét. 

Ezt látva,joggal kérdezhetjük: honnan van 
az mégis, hogy míg az anyagi és szellemi vi-
lágban ily bámulatos előrehaladás bizonyítékára 
akadunk, addig az erkölcsi világban az erkölcs, 
vallásos élet terén lépten-nyomon a visszaesés 
lesújtó tényeire bukkanunk? Joggal kérdezhet-
hetjük: mi ingott meg a társadalomban annyira, 
hogy teljesen felforgatta  benne azt az összhan-
got, melynek az erkölcsi és fizikai  világ közt 
léteznie kell? 

Nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy tár-
sadalmunk ama betegségeinek okát a törvény 
iránti tisztelet tanulásában, az erkölcsi és val-
lásos érzület, a hit, remény és szeretet, a köl-
csönös bizalom nagymérvű eltompulásában, el-
iajulásában kell keresnünk. 

A törvénytiszteletnek hiánya okozza a 
szeuvedélyek elvadulását: ez képezi a tényezőt, 
mely rést üt a társadalmi békén, az állam rend-
jén. Az. erkölcsi jó érzet kihalófélben  van tár-
sadalmunk rétegeiben és anélkül a szenvedélyek 
fékevesztett  dühét ellensúlyozni képtelenek va-
gyunk, mert egyedül az erkölcsi vallásos érzü-
let az, mely a gonosz indulatokat bilincsek 
közé szorítani képes. 4 

Mig az erkölcsi és vallásos érzület a tár-
sadalom minden rétegében hatalmas gyökeret 

nem ver, mig annak szálai át meg át nem jár-
ják szervezetének minden idegét: addig a tár-
sadalom hajója folyton  a legvadabb szenvedélyek 
okozta bűntények szirtjein, a legocsmányabb 
vétkek posványos zátonyain keresztül fog  törni, 
kitéve annak, hogy minden pillanatban ron-
csokká zuzattassék. 

Erkölcsöt tehát a társadalomba! Ez legyen 
jelszava minden tényezőnek, mely állásánál, be-
folyásánál  és hatalmánál lógva hivatva van arra, 
hogy a népre hasson, azt vezérelje, kormá-
nyozza! Magasztos feladat  jut itt egyháznak és 
iskolának, kormánynak és kulturegyesületnek 
egyaránt, mely tényezők a szülői házzal és ma-
gának a társadalomnak, egészséges, jó érzésű 
elemeivel kezet fogva  s a sajtó és irodalom ál-
tal támogatva, bizonyára meg fogják  teremteni 
azt az öszhangot, melynek az erkölcsi törvények 
és a társadalmi rend között fennállania  kell. A 
hatás módozatairól itt nem szólunk. Az arra 
hivatottak itt legjobban ismerik a módot, leg-
czélszerübben választhatják meg az eszközöket, 
a melyekkel, ha feladatukhoz  lelkesedéssel és 
hivatásuk őszinte buzgalmával, lelkök egész me-
legével hozzáfogtak,  azt legokszerübben teljesít-
hetik s kitűzött czéljukat legbiztosabban el-
érhetik. N. — T. 

Székely leányok. 
Lapunk rnult számának első czikkében a székely 

leányok exportja ellen emeltük fel  tiltakozó szavun-
kat. Elismeréssel szóltunk László Gyula kamarai 
másodtitkár az ügyben kifejtett  buzgó munkálkodá-
sáról, azonban határozottan kétségbevontuk annak 
czélszerüségét, üdvös voltát. E czikkünkre vonatko-
zólag vettük László titkártól az alábbi sorokat, 
melynek, az eszme fontosságára  való tekintetéből, 
készséggel adunk helyet. 

M.-Vásárhely, 1899. szept. 8-án. 
Tekintetes Szerkesztő úr! 

Az „Udvarhelyi Hiradó" mult számbeli vezér-
czikkére a következőket válaszolom. 

Nem csalódom, ha azt állitom, hogy Udvarhely-
megyéből legalább is 1000 szolgálattevő női és férfi 
cseléd van Budapesten. Illetékes egyéntől csak a 
napokban halottam, hogy Alsó-Siménfalváról  kétszá-
zan vannak tönt. Gyakori utazásaimban láttam is ezt 
a vándorlást, föl  Budapestre és vissza Budapestről. 
Marostordából is mennek és jönnek. Csupán Gernye-
szegről 30—40 leány szolgál állandóan Budapesten. 
Sokat ismerek közülök, az általam gondozott székely 
fiuk  testvéreit. Cselédem is volt olyan, a ki előbb 
Budapesten szolgált, s jónak, tisztességesnek tudtam. 

Ezeket nem közvetítette senki. Maguktól men-
tek és mennek, és hódítják el Oláhországtól a leá-
nyok százait. 

Csodálatos, hogy az Udvarhelyi Hiradó ezt nem 
látta, és ha látta, nem figyelmeztette  a hatóságokat 
megakadályozására. Csodálatos, hogy a Bukarestbe 
való vándorlás ilyetén megcsappanását eddig is bé-
késen tűrte. Szegény Oláhország, hogy rövidséget 
kelljen szenvednie egy Budapest miatt I 

Azt irja az Udvarhelyi Hiradó, hogy a 26 
háromszéki leányt Budapesten senki sem várta, csak 
az aszfaltbetyárok  tettek reájuk megjegyzéseket. Én 
nem láttam azokat az aszfaltbetyárokat,  hanem lát-
tam az érdeklődés és lelkesedés nyilvánítását egy 
nagyközönség részéről, a mi szólt az akczió első si-
kerének, szólt általában a székelyeknek, és szólt 

azoknak a szegény leányoknak, a kik szomorú, de 
Isten bizony szegényesen érkeztek, a kiknek arczukon 
nem látszott a falusi  üdeség, a szépség, a kik iránt 
inkább részvét kelt. 

Szomorúan láttam én ezeket a leányokat, kik-
nek egyrészét pár héttel előbb hozták vissza Bu-
karestből, mert én is vártam reájuk a keleti pálya-
udvarban. És még ott voltak a Mártha-Egylet négy 
tagja György Aladárral, a Lórántfy  Zsuzsánna vallá-
sos egylet 2 tagja és ezernyi közönség. Több uri 
asszony egész Rákosig elejökbe is utazott a leányok-
nak, kiket egész úton Kiss Jenő kézdivásárhelyi 
tanár kalauzolt. 

Ott, Budapesten a Mártha-Egylet csinosan be-
rendezett cselédotthonában szállásoltuk el a 26 szé-
kely leányt, kiknek az egylet Ígéretet tett, hogy 
náluk bármikor otthonra, védelemre, gyámolitásra 
lelnek. Másnap innen osztották szét őket, mindannyit 
előkelő uri házakhoz, országosan is ismert emberek 
családjaihoz. 

Egyrészük sirva maradt ott, s midőn Kiss Jenő 
barátommal kérdeztük mit siratnak, azt felelték  — 
Bukarestet. Ott mennyi ismerősük van, itt senkijök 
sincs. Ez a valóság. Háromszék-, Csik- és Brassó-
vármegyék határszéli községeiből terveztem a káros 
és szertelen kivándorlást elterelni, nem Udvarhely-
megyéből és nem Marostordából, a hol hála Istennek 
magától is helyes irányt vett ez a mozgalom. 

Ott, a keleti határszél székely és csángó népé-
ben tesz sok kárt a kivándorlás. Odavaló vagyok 
magam is, ott figyeltem  és figyelem  népemnek er-
kölcsi, anyagi romlását. Én láttam fonnyadt  csecse-
mőket czuczliu tengődve, mig anyjok Oláhországban 
oláh sarjakat táplálnak, láttam selymes, bársonyos 
paraszt fehérnépeket  csufoskodni,  erőteljes férfiakat 
összeroskadni az iszákosságtól, szégyenletes beteg-
ségben szenvedőket; beszéltem anyákkal, a kik leá-
nyaikat eladták, ismertem embereket, kiknek az 
emberkereskedés kenyerük volt 

Gyávának tudtam volna magamat, ha ezt föl 
nem tárom. Megtettem kötelességből s most csak 
az fáj,  hogy akad székely újság, a mely ezt tagadja 
és az egész ország által helyeselt törekvést megsem-
misíteni igyekszik. Restellem az oláhoktól és a szá-
szoktól, hogy mi ebben sem értünk egyet. Hogy ki 
kell kiabáljuk a világnak terveinket és kimerítenünk 
magunkat meddő vitákban. 

Ugyan ki ne akarná a székelység itthon tartá-
sát ? ki ne akarná, hogy a székely leányok mind itt 
élhessenek meg ugy mint asszonyok, mint anyák? 

Csakhogy legyenek meg ehhez a feltételek, 
nyittassanak forrásai  a megélhetésnek. Most még 
szegények a székely faluk,  a szegény emberek állan-
dóan nem kapnak munkát, pénzt nem látnak. Hogy 
mekkora a szegénység, azt láttam abból, hogy a 
székely tanonczoknak általam iskolai könyvekre s 
egyéb taneszközökre kiosztott pénzeket indulás előtt 
a szülők elszedték gjermekeiktől. A nagy szegény-
séget látom a székely fiuk  elhelyezésekor, többször 
a kelleténél. Hogy mikor változnak meg e részben 
az állapotok, nem is sejthetjük, de annyit mondha-
tok, hogy nagyhangú frázisok  meg nem mentik a 
székelyt. Takargatásával a bajoknak, elferdítésével  a 
tényeknek, meghazudtolásával a való tényeknek, czélt 
nem érünk. 

A szegény székely leány most utalva van a 
szolgálatra, azért, hogy otthon ne egye a kenyeret, 
azért, hogy ruházkodhassék, férjhezmenetelére  meg-
szerezze a stafirungját,  vagy keressen apjának adóra, 
pálinkára. 

De nem muszáj, hogy ezt Oláhországban ke-
resse, mikor idehaza is megtalálja. 

Ne komédiázzunk. Jól tudjuk, hogy azok az 
áldott állapotok, miknek közellétét Beksics Gusztáv 
és más importált politikai erői a szegény székelyek' 
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nek jövendölgetik, még soká következnek be. Jól 
tudjuk, hogy a székelység reorganizálásához annyi 
pénz kell, mennyije nem lesz egyhamar a kormánynak. 

Dolgozzunk mi, értsünk egyet, lépésről-lépésre 
törjünk előre, az adott eszközökkel segítsünk veszni 
indult népünkön. Ne keressük a boldogulás eszközeit 
másokban, vegyünk példát e részben az oláhoktól, 
szászoktól, bizzunk magunkban s az Isten is megsegít. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 
megteszi a maga kötelességét, az a baj, hogy mások 
nem teszik meg. Ha a székelyföldön  minden tényező 
dolgoznék valamit a közállapotok javitásán, ma 
előbbre volnánk. 

Jobban tennék a székelyföldi  lapok, ha ezeket 
a szunnyadó erőket ébresztgetnék, mozdulásra noszo-
gatnák, a hatóságok embereit, a papokat, tanitókat 
buzditanák, irányitgatnák. Jobb lenne, ha a kiván-
dorlás által veszélyeztetett községek vezetőit meg-
számoltatnák, pellengére állítanák a mulasztásokért, 
mint arra fogni  össze, hogy a nehezen fölkeltett 
országos érdeklődést ámítással lohasszák. 

László  Gyula, 
iparkamarai titkár. 

Szeptember 10. 
Szomorú évünk volt az, a melynek vé-

géhez közeledünk. Örökös gyászlobogók lenghettek 
volna házainkon. Minden napra esett egy szomorú 
esemény évfordulója,  szabadságharczunk leveretésé-
vel. Bele fásultunk  az emlékek sajgásával a történe-
tekbe, csak egyszer-egyszer szakad fel  ismét a seb, 
mikor a nagyobb katasztrófák  jutnak eszünkbe. 
Mennyi szenvedés, mennyi kin jut osztályrészül a 
magyar nemzetnek ! 

És felszakad  az emlékezés keze alatt ismét egy 
seb, melyet finom  szálakkal még nem tudta befedni 
az idő. Emlékezünk és lelkünk sir az emlékezés 
súlya alatt. A vértanuk glóriás alakjai között látjuk 
szeretett királynénkat, Wittelsbach Erzsébetet, ma-
gyarország patronáját. Egy éve már, hogy elhagyta 
a földet,  egy éve már, hogy siratjuk őtet. A haran-
gok zugnak a gyászistentiszteletre, de az Ő feltá-
madását hirdetik. 

Szeptember  10. Ez a nap egy gyei szaporította 
keserves gyászunkat s a történelembe egy sötét fol-
tot alkotott, mikor egy egész nemzet dicsőséges vá-
gyódásából látja lehullani szent csillagát, de még 
hullásában is csak áldást szór nemzetére, a mely 
szeretetéből oltárt csinált s reája Istenül helyezte őt. 

A gyilkos tőr ma egy éve járta át a legneme-
sebb, a legpoetikusabb szivet s lelke elhagyta ezt a 

A nagy sírra, 
jÉs adjatok  sok liljomot  neki, 
Most,  miclön a testét  kőlap  fedi, 
Mert  hófehér  liljom való a sirra, 
A melyre Asszonyunk neve van felírva  ... 

Királynő  volt  a királynők  között, 
S az özvegyek  mezébe öltözött, 
övezte pompa, fejedelmi  fény, 
S ugy járt, mit bármély gyászoló szegény. 
Ki  boldog  volt  szerette  magzatában, 
Szenvedett  Nióbénál  mostohábban, 
De szenvedése  királynői  volt, 
Fehér  lelkén  nem esett soha folt, 
Fekete  mezben ő fehér  maradt, 
Mint  Krisztus  urunk  a kereszt  alatt  . . . 
Sebét  nemes, nagy szívvel  viseli, 
, . . Ó adjatok  sok liljomai  neki. 

Ki  hozzánk  jutott  messze idegenbül, 
Érezte,  nyelvünk  hogy mi bájjal csendül, 
Érezte,  szivünk mily igaz, mi hü, 
És sorsunk  mégis milyen keserű. 
Lánezunk ha, csörrent  szivébe nyilallott, 
A messzeségen át is fájva  hallott 
Ezernyi titkos,  elfojtott  sóhajtást 
És egy hatalmas, sóvárgó óhajtást, 
Mélynél  erősebb  nem volt  soha semmi: 
Hogy  ez a nép szabad  szeretne lenni! 

S a mint meghallja,  a mint vélünk  érez, 
Eljuttatja  a fejdelem  szivéhez, 
S ki  egymást nem ösmerve gyűlöli, 
Király  és nép igy egymást megleli. 
És bűvös szemmel és varázsos hanggal 
Áll  köztünk  a fehér  hótiszta angyal, 
És szabad  lesz a nép, az elnyomott  . . . 
Ó szórjatok  sirjára liljomot  . . . 

bünszerző földét,  amelyen ugy is oly sokat szenve-
dett. Utja a fényes  korona ragyogása, nemzete imá-
data között is a végzet kezének érintésével tövisek 
között vezetett végig s minden lépésnél uj seb fa-
kadt a legjobb, a szerető szivben. Az élet neki nem 
adhatott enyhülést, a tőr pedig sajgása mellett is 
neki jól esett, mert megszabadította az élettől, mely 
csak ugy is kínzást és keservet teremtett számára. 
Száz lépést haladt a vastőrrel szivében, de az egész 
életen keresztül nem tőr volt abban a szivben ? — 
tőr, melynek szúrása nem halálos, csak lassan ölő s 
melynek neve fájdalom. 

Emlékezünk! Hiszen csak most volt, egy éve s 
mégis mintha tegnap jött volna a hir. A táviratnak 
hinni nem tudtunk, azt hittünk, a géppel valami 
ördögi ármány játszott, mikor a legborzasztobbat 
kiverte és mégis valóság volt. Sírt a szegény magyar, 
szent anyját siratta, ki többé nem lehet az öve, 
mert itt hagyta a földet,  itt hagyott minket. Mintha 
egy szent, egy jótékony nemtő halt volna meg s mi 
nem tehettünk egyebet, mint sirjára hullattuk a ke-
serves könyeink, e könyekből örök nefelejts  fakadt; 
a könyek a tanúi, hogy sohase tudjuk felejteni. 

Szeptember 10. Te gyásznapja a magyarnak, 
te szomorú gyászos nap! Mintha az ég nem elégelte 
volna meg keserveink s reánk akarta zuditani a leg-
nagyobbat, a legkeservesebbet. Fájdalmunkban jaj-
kiáltás nem tör ajkainkra, a néma fájdalom  legna-
gyobb s mi némán siratjuk őt, szent Erzsébetünk 

De ha lelked nem halt meg, ugy jer közénk 
ismét, — szellemszárnyakon repülj be minden ház 
ablakán és jer nézd meg, a hatalmas palotától az 
utolsó kunyhóig ott van a te képed mindenütt s a 
kérges kezű magyar e kép előtt tanitja imádkozni 
gyermekét. Jer miközénk, kik oly forrón  szerettünk 
és szeretünk, légy mindig velünk. Szent lelked ol-
talmazzon, védjen minket, szegény magyarokat. Ne-
ved a nép dalában él, alakod misztikusan egy bű-
bájos mese tárgya lett s a dajka kisdednek rólad 
mond szép mesét. A te neved a megszentelt Isten-
asszony neve. Jer hallgasd meg imánk, téged hívunk 
segítségül Wittelsbach Erzsébet, Magyarország ki-
rálynéja. 

Megtért a nvugodók közé. A kapuczinus bará-
tok templomának kriptája rejti magába legszerettebb-
jeink. Rudolf  meg Ő, a nagy királyné. Elvitték tő-
lünk, pedig mi veszítettük el mindenünk, pedig ne-
künk volt több és nem az osztráknak, de irigyelték, 
hogy minket ugy ezeretett s mi ugy szerettük őtet, 
halálával a hideg test nekik jutott, de a forró  sze-
retet velünk maradt, lovagias magyar nemzetével. 

Anyát fiától  mogfosztá  a végzet.  .. 
Szivünkben  ég még ma is e történet 
És látjuk  ma is a tragédiát.  . . 
Király  utódját,  az anya fiát, 
Egy nemzet egész dúsgazdag  reményét, 
A jövő kincsét,  jelen szemfényét, 
És elborult  a mártirasszony  lelke, 
Nyugtát  e földön  többé sohse lelte, 
Ártatlanul  lön földön  bujdosóvá, 
Szemét  az ember látásátul  óvá. 

Nem  gyógyirt  nem keresni  — tudta  azt, 
Az ö kínjára  nincs sehol malaszt. 
Kereste  azt, mi meg nem lelhető, 
Iíivánta  azt, mi el nem érhető, 
Vágyón  vágyott  meg nem szerczlietöre, 
S egy orgyilkosnak  leteríti  tőre  . . . 
Földúlja  egy gaz a szent templomot  . . . 
Ó szórjatok  reája liljomot! 

És sírjátok  ki fájó  lwnyeteket, 
Mert  egy világ zokog  tivéletek! 
De a legsúlyosabb  bánat a miénk! 
Kik  annyit, ó mindent  elvesziténk! 
A kik  seholse lelhetünk  vigaszt, 
Kiknek  szivéből  élő  vért fakaszt 
A nagy királynak  iszonyú sebe, 
Milljó  ember lesz annak betege. 
Mert  bár a vér patakba  folyna  is, 
A büntetés még oly nagy volna is, 
Hogy  Isten  karjával  sújtana a gazra, 
Az nékünk  öt már vissza mégse adja! 
Csak  könyeziink,  csak egyre zokogunk, 
Csak  elmerülve  némán hallgatunk, 
A panaszos szózat ajkunkra  fagy, 
A kin nem törhet  ki,  akármi  nagy, 
Nehéz  gyötrelmivél  röghöz nyomott, — 
Csak  szórjunk  a sirjára liljomot! 

Sebestyén  Károly. 

És te ősz királyunk, ki méltán viselhetnél 
fénylő  koronád helyett tövis koszorút, mert az élőt 
oly sokszor megvérzett már, mikor e szomorú szep-
temberi évfordulón  sírsz, mi is veled sirunk. A te 
gyászod a mi gyászunk is. És szenteltessék meg 
neved te szent asszony, Erzsébet, magyarország ki-
rálynéja. Hallgasd meg a nép hymnuszát, hallgasd 
meg imánkat, mig áldunk téged, óvjad, őrizze szent 
lelked szegény gyászoló nemzetünk. 

Újdonságok. 
Uj tanárok. Az erdélyi róm. kath. státus Pap 

Andrást a történet-földrajz-,  Jánosy  Gerőt a magyar-
latin- tanszékre és Spanyán  Pált rajztanárt a helybeli 
kath. főgimnáziumhoz  tanárokká kinevezte. 

Az uj iskolaév. Szeptemberben megkezdődött 
az uj iskolaév s ezzel kezdetét vette az ország 
tanuló ifjúságának,  mondhatnók, hivatalos élete. 
Augusztus vége és szeptember eleje mindenütt a 
beiratásokkal, javitó és fölvételi  vizsgálatokkal telt 
el az iskolákban s ugy indult neki aztán az uj tan-
év, uj tananyaggal, fölfrissült  munkakedvvel. S a 
fiatalság,  amely két hónapig az aranyszabadság örö-
meit élvezte, ismét a tankönyv fölé  hajol, hogy a 
most következő tiz hónapon át is korához mérten 
és méltón gyarapítsa ismereteit. 

Ötödikén már a legtöbb intézetben megkezdőd-
tek az előadások, melyet ünuepélyes megnyitás elő-
zött meg. Az egyes intézetbe beirt növendékek szá-
ma osztályonként a következő: 

M.  kir.  áll.  főreáliskola:  I. 19, II. 13, III. 20, 
IV. 19, V. 16, VI. 18, VII. 21. VIII. 9, összesen 
135, 17 el kevesebb, mint a megelőző évben. 

A róm. kath.  főgimnáziumba:  I. 67, II. 44, 
III. 42, IV. 23, V. 23, VI. 28, VII." 30, VIII. 21, 
összesen 278, ö-al több, mint a megelőző évben. 

Az ev. ref.  kollégiumba:  I. 48, II. 32, III. 32, 
IV. 31, V. 22, VI. 2ö, VII. 27, VIII. 17, összesen 
234; 20-al több, mint a megelőző évben. 

A kő-  és agyagipari  szakiskolába:  I. 2, II. 13, 
III. 10, IV. 11, összesen 44, a beiratkozások szept. 
20-ig tartanak. 

A m. kir.  áll.  felsőleányiskolába:  I. 39 rendes, 
2 magántanuló, II. 28 rendes, .feszesen  68 t.aau 
10-el több, mint a megelőző évben. 

A városi elemi fiúiskolába:  1-ső osztályba 54, 
2-ik o. 30, 3-ik o. 30, 4-ik o. 40, összeseu 154, a 
mely szám azonban még nem végérvényes, mivel a 
beiratkozás még folyamatban  van. 

A hat intézetbe a beírtak száma 913, a mely 
azonban még növekedik. 

Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter Spal-
ler  Józsefet  a zalatnai szakiskolától a helybeli kő-
és agyagipariskolához a közismeretek tanárává ki-
nevezte. 

Regruta-bál. Az 1899. évben besorozott udvar-
helyi ifjúság  Sz -Udvarhelyen, a Budapest-szálló he-
lyiségeiben 1899. október 1-én, részben az agyag-
falvi  Székely-emlék, részben az Iparos-kör könyvtára 
gyarapítására zártkörű ujoncz-bált rendez. Belépti 
dijak : személyjegy 1 frt,  családjegy 3 személyig 2 
frt.  Felülfizetéseket  köszönettel fogadunk  és hirlapi-
lag nyugtázunk. Kezdete este 8 órakor. Kik téve-
désből meghívót nem kaptak, de arra igényt tarta-
nak, a végett a rendező bizottsághoz szíveskedjenek 
fordulni. 

Emléket az agyagfalvi  rétre! Ujabban adako-
zott az agyagfalvi  ref.  eklézsia 10 frt.  ezt hozzáadva 
a már begyült, 873 frt  68 krhoz az alap összege 
tesz 883 frt  68 krt: fogadja  a nemes eklézsia, ha-
zafias  adakozásáért a végrehajtó bizattság szives kö-
szönetét. Sz.-Udvarhelytt, 1899 szeptember hó 9-én. 
Ferenczi  János végrh. biz. pénztárnok. 

Erzsébet királyné emléke. A homoródalmási 
cseppkő-barlangban ő Felsége dicsőült Erzsébet ki-
rályné emlékezetét megörökítő ,,Emléktábla"  felava-
tási ünnepélyét a „Homoródvidéki  tanitó-köríl  a mai 
nap tartja meg a következő sorrenddel : 1. d. e. V28 
órakor istentisztelet a hom.-almási unitárius tem-
plomban, melyen a tanitó-kör testületileg megjelen; 
2. d. e. 9 órakor kivonulás a barlangba; 3. 11 óra-
kor megérkezés a barlangba; 4. az Emléktábla előtt 
a Hymnust éuekli a közönség; 5. elnöki beszédben 
Bedő  József  tanköri elnök az Emléktáblát átadja; 
6. az Emléktábla átvétele id. Kenyeres  András közs. 
főbíró  által; 7. szavalat „Erzsébet királynéra emlé-
kezés" Tarcsafalvi  Albert vargyasi ig. tanitó által ; 
8. az „Emléktábla'' megáldása Ajtay János h.-almási 
unitárius lelkész által; 9. „Szózaténekli a közön-
ség; 10. kivonulás a barlangból a közebédhez. 



37. szám. Udvarhelyi Hiradó. 1899. szeptember 10. 

Ki*nev8ZÓS. A pénzügyminiszter Daróczy Tgnácz 
jogszigorlót a helybeli pénzügyigazgatósághoz pénz-
ügyi fogalmazó  gyakornokká ideiglenes minőségben 
kinevezte. 

Halálozások. Folyó hó 2-án este hunyt el Zete-
lakán Lűrincz  Antal községi biró. A derék községi 
tisztviselő haláláról a község elöljárósága bocsátott 
ki gyászjelentést. Temetése 4-én történt meg. 

Ugyancsak e hó 7-én hunyt el Balázs Ignácz 
erdélyegyházmegyei pap, küküllőkeményfalvi  lelkész, 
életének 35-ik, áldozárságnak 12-ik évében. A meg-
boldogult lelkészt Küküllö-Keményfalván  9-én he-
lyezték öröknyugalomra. Halálát nagyszámú rokon-
ság gyászolja. 

Unitárius zsinati bál. Az unitárius zsinat bálja, 
miként minden más ünnepségei, erkölcsileg és anya-
gilag f.  évi augusztus 27-én legfényesebb  sikerrel 
zajlott le. A védnöknők nagyfokú  szívessége, áldozat-
készsége, a rendezőségnek Jakabházy Sámuellel élü-
kön hosszú időn át kifejtett  buzgó tevékenysége a 
szép siker által bőven jutalmazva van. 

A bál élénkségéről, fényességéről  szóljanak azok, 
kik benne részt vettek. Itt csak a legszükségesebbek 
feltüntetésére  szorítkozhatunk. 

Bevétel 743 frt  87 kr. 
Kiadás 383 „ 87 „ 
Tiszta jövedelem . 360 frt  — kr 

Hálával soroljuk lel itt a felülfizetőket:  Véd-
nöknők : özv. Túrok  Pálné sz. Koncz Polixéna 50 frt, 
Ferencz  Józsefné,  szeretett püspökünk kedves neje 
20 frt,  Ugrón  Zoltánné 20 frt,  Ugrón  Jánosné 20 frt, 
ifj.  Dániel Gáborné 20 frt,  Hollaky  Árthur főispán 
10 frt,  dr. Papp János 10 frt,  Kővári  László 5 frt, 
Ferencz  József  püspök 3 frt  50 kr, Gyárfás  Endre 
5 frt  5ü kr, Flebsz  Ferencz 3 frt  50 kr, Albert  Dé • 
nes 3 frt  50 kr, dr. Gyarmathy  Dezső, Vajna  La-
jos, Kozma  Gyula 2—2 frt,  Bedő  Albert 1 frt  50 
kr, Boros György 1 frt  50 kr, Pálfy  Jenő 1 frt  50 
kr, Derzsi Károly, Schullei'  József,  Deák  Lajos, 
László Domokos, Mózes  András l - l frt,  Vernes 
István 1 frt  50 kr, dr. Szabadi  Tivadar, Pap László, 
Pálffy  Károly 50-50 kr. Fogadják a nemesszivü 
felülfizetők,  első helyen uagyrabecsült volt védnök-
nőink áldozatkészségükért, annak idején a védnöknői 
tiszt szíves elfogadásáért  s tzáltal bálunk sikeréhez 
nagymértékben való hozzájárulásukért a rendezőség 
legforróbb,  leghálásabb köszönetét. 

Végül hálás köszönet mindazoknak is, kik 
bálunkon megjelentek, miáltal mindnyájan hozzájá-
rultak bálunknak zsinatunk méltóságának megfele-
lően való sikerüléséhez. Pap Mózes volt biz. jegyző. 

Az E. M. K. E. közgyűlése. Az erdélyrészi 
magyar közművelődési egyesület idei közgyűlését 
szeptember 17-én tartja Gyulafehérvárott.  A köz-
gyűlésen gróf  Béldi Ákos főispán,  az EMKE. elnöke 
fog  elnökölni. A tárgysorozat ünnepi pontját az ké-
pezi, hogy gróf  Majláth Gusztáv, erdélyi róm. kath. 
püspök, Erzsébet királynétól emlékbeszédet fog  mon-
dani. Közgyűlés után társasebéd lesz, azután pedig 
a gyüles alkalmából a lövöldében ünuepélyt rendez-
nek. A közgyűlést követő napon, szeptember 18-án, 
az erdélyrészi Kárpát-egyesület társas kirándulást 
rendez a JDetonátára, Algyógyra és Verespatakra. 
Algyógyon a kirándulók megkoszorúzzák gróf  Kun 
Kocsárd sírját. 

Az aszfaltügy  epilógusa. Amidőn ezelőtt jó egy 
pár hónappal a városi képviselőtestület a The  Neu-
schettel  aszfalt-gyárral  megkötötte az aszfaltjárdára 
vonatkozólag a szerződést, az a remény fakadt  min-
den kebelből, hogy immár végre-valahára csakugyan 
hozzájutunk ahhoz a rég megérdemelt és megbűnhő-
dött járdához. Azonban korán számítottunk és elszá-
mítottuk magunkat. A megkötött szerződés jóváha-
gyás végett a törvényhatósági bizottság elé lett fel-
terjesztve, amely azt a inult hó 21-iki rendkívüli 
közgyűlésen tárgyalta s az egészen mindössze csak 
annyit módosított, hogy abban a betonkészitéshez 
használandó kavicsot határozottan mosott kavicscsal 
cserélte ki, egyebekben pedig jóváhagyta. A törvény-
hatóság eme határozata következtében a czég még 
másnap a kövezet felszedéséhez  kezdett, hogy a 
munkálatokat még a lolyó évben vigy e keresztül s e 
végett a városi képviselőtestület kebeléből kiküldött 
aszfalt-bizottsághoz  kérést adott be. A bizottság a 
kérésnek a czég felelősségére  helyet adott s ilyen-
formán  a munkálatok meglehetős serénységgel, azon-
ban minden szakellenőrzés  nélkül  folytak.  Az 1886. 
XXII. községi törvény 25. §-a értelmében a törvény-
hatóság határozata a belügyminiszterhez fellebbez-
hető. E felebbezési  határidő a közügyekben hozott 
határozatok kihirdetésétől — melynek megtörténte 

mindig igazolandó — 15 nap. A kihirdetéstől — a 
26-ikán tartott városi r. közgyűléstől — számítva a 
15 nap a mai napon, illetve holnap telik ki s bár-
milyen szorult szivvel is számítgattuk e hosszú na-
pok eltelését, csak nem tudtuk kiszorítani azt, hogy 
az ellen felebbezést  na adjanak be. Ugyanis Ugrón 
Gábor a szerződés elleni felebbezését  a napokban 
adta be az alispáni hivatalhoz s igy tehát a már 
odiozussá vált ügy még egy darab ideig újra nem 
nyer befejezést.  Az egészben természetesen a legér-
dekesebb az, hogy a czég — mivel a kiküldött bi-
zottság egy szakértő kirendeléséig magát nem mon-
dotta ki megalakultnak s igy az építkezés fölött 
egyáltalán semmi felügyeletet  nem kivánt gyakorolni 
— meggondolta a dolgot, hogy amit eddig tett is, 
nagy merészség volt, amennyiben ki van téve annak, 
hogy az eddig teljesített összes munkálatai kárba 
vesznek s igy azokat beszüntette, ami már egyik 
korábbi közgyűlésén már máskülönben is tudomására 
lett hozva; igy tehát a Kossuth-utcza jobb oldala 
egész végig s a piacztérnek is egy része el van bar-
rikádirozva s előállhat az az eset, ha a miniszter ez 
ügyben nem fog  gyorsan intézkedni, hogy szegény 
felforgatott  városunk igy éri meg a tavaszt, a mi, 
hogy ne történjék meg, a legmelegebben óhajtjuk. 

Vadászat közben. Mind nagyobb arányokat ölt azon sze-
rencsétlenségek szama, a melyek vadászat közben — még a gya-
korolt radászt is — érik. Egy következményeiben szivrenditő 
esetről veszünk most Zentárói hirt Rezsny Aurél, a város köz-
szeretetben álló rendőrkapitánya, a kit élete virágában szakí-
tott ki hitvese karjai közül és apró gyermekei mellől a halál, 
szintén vadászat közben esett áldozatul egy szerencsétlen vé-
letlennek. Kocsiról leszálltában akadt meg tölött fegyvere  éa a 
serétek testébe fúródván,  néhányórai kínok között halalát okoz-
ták. A „Nemzeti" Balesetbiztosítási Részvénytársaság, a mely 
intézetnel csak hetek előtt biztosította magát Rezsni 40.000 
koronára, a kárjelentés vétele után rögtön kifizette  a szomorú-
ságba ejtett családnak a teljes biztosítási összeget. Most a mi-
dőn annyi idegen ellen furakodik  minden téren országunkba, 
szinte jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy a „Nemzeti" az az in-
tézet, a mely előzékeny eljárásával a közönség bizalmát maga 
felé  vonzza. Csak a közelmúltban volt alkalmunk Szentmiklóssy 
Kálmán miskolczi árvaszéki ülnöknek és Vauzert Nils tordai 
cellulose-gyárigazgatóuak a Rerzsni életéhez csaknem teljesen 
hasonló szerencsétlenségénél (a mely esetekben a „Nemzeti" 
36.900 koronnát fizetett  ki) meggyőződtünk, hogy a „Nemzeti" 
mint elsőrangú magyar intézet fényesen  igazolja a belé helye-
zett bizalmat. 

Hamis borvíz. Hogy a rósz példa mennyire ra-
gadós, bizonysága az, hogy immár nemcsak a bort, 
hanem a vizet is hamisítják. Az Engelék példáján 
ugyanis annyira felbuzdult  néhány élelmes szemerjai 
ember, hogy előpataki savanyúvíz hamisítására vál-
lalkoztak. Hamis borvizül a szemerjai „büdöskut" 
vizét használták fel  s az ezzel megtöltött palaczko-
kat az „Előpataki főkuti  forrás"  czimkéjével hozták 
forgalomba.  Ebben a hamisításban azonban érdekes 
az, hogy a büdöskuti viz nem sokkal áll mögötte az 
előpatakinak. A hamisitók tehát majdcsaknem ugy 
jártak, mint a kisújszállási hamispénzverők, a kiknek 
minden hamisított négykrajczárosuk hét krajczárjukba 
került. A jámbor vizhamisitókat egyébként erősen 
kutatják. 

Széna-kivitelünk Romániába. A Románia leg-
több vidékén a nyár első felében  uralkodott nagy 
szárazság miatt tudvalevőleg nagy takannányhiány 
keletkezett, ugy hogy a román kormány a szomszé-
dos erdélyi és bukovinai vasutak mentén nagyobb 
mennyiségű szénát vásárolt. Ezen vásárlások azon-
ban, valószínűleg á Romániában időközben beállott 
esőzések folytán,  nem öltötték ugyan a várt mérve-
ket — mindazonáltal elég jelentékenyek, a mennyi-
ben magából 'Erdélyből Predeálon át — junius hó-
ban 57, juliusban 250 és augusztusban 356, össze-
sen ezen három hónap alatt 663 kocsirakomány széna 
szállíttatott Romániába magyar állomásokról. 

Mit tegyünk a székelyekért? 
A székely kivándorlások meggátlásának kérdése 

immáron mind sűrűbben és sűrűbben foglalkoztatja 
a közvéleményt. Itt is, ott is ielvetnek egy-egy esz-
mét, amely alkalmas arra, hogy segítsen a szegény 
székelyek helyzetén annyira, hogy ne legyenek kény-
telenek elhagyni a bérezés haza földjét.  Azok a nyo-
morúságos viszonyok, amelyek itt minálunk találha-
tók, adják a tollat a székelység barátjainak kezébe; 
akik vérző szivvel látják az életerős faj  széthullását, 
hogy ujabb és ujabb eszméket vessenek föl,  amelyek 
szerint teljesen javítani lehetne a székelyek mostani 
nyomorúságos helyzetén. 

A legújabb brosüra, mely ilyen czélzattal látott 
nyomdafestéket,  Máthé  Józsefnek  a tollából került 
ki. Máthé hivatkozik arra, hogy a kormány a nyo-

morban sinlődő ruthéneknek tizenháromezer katasz-
trális hold földet  vett bérbe s aztán fölveti  a kérdést: 

Miért szenvednek mellőzést az istenitett széke-
lyek ? s miért sínylődnek nyomorban ők még mindig, 
mikor másokat gyámolító kézzel a fertőből  kivezet-
tek vagy legalább kivezetni igyekeznek. Keresem a 
feleletet,  de nem találom. Bajos is az nagyon. Mert 
az a mellőzés, melyben a székelységet részesitik, 
régóta tart és a jelekből láthatólag még sokáig fog 
tartani. 

Vasutaink építését elodázzák, holott a közle-
kedés előnyeiért sóvárgó fürdőink,  ásványvizeink, 
kövünk, vasunk, aranyunk, rezünk, sónk, fánk  stb. 
stb. van ; gyárainkat pusztulni hagyják, holott a felső 
tót vidéknek állami támogatás mellett virágzó gyár-
ipara van. De ki tudná elszámlálni mindazokat a 
bajokat, melyek a székely nép köré csoportosulva 
szökni késztetik távol idegenbe, hol csúfolják,  kí-
nozzák, megcsalják . . . 

Tisztelem a nem magyarajku polgárok támoga-
tására irányult törekvést, de ugyanezt megkövetel-
hetjük a magyarul beszélő magyar székelyek szá-
mára is. 

Minő nagy nyomornak kell annak lenni, mely-
től a különben önérzetes, büszke, muukabiró, mun-
kaszerető és mindezek daczára igények nélküli szé-
kely megfeledkezik  önmagáról, családjáról és a meg-
aláztatásba fut? 

Isten a megmondhatója. 
Nem akad a székelynek apostola. Nem értik, 

nem látják nyomorát képviselői; nem érti, nem látja 
az állam. 

Egymás mellé állítom a nyomorban sinlődő 
rusznyákot és a nyomorban sinlődő székelyt s kér-
dem, ha az előbbihez megindult szivvel közeledik 
és vigasztaló haugou szól az édes anya, érdem t l-e 
mellőzést a másik ? ha az elsőnek falatot  nyújt, el-
eresztheti-e üres tarisznyával a másikat? 

Csak egy feleletet  adhat erre a magyar haza 
és annak minden fia:  nem ! 

És mégis? Fut az üldözött, nem leli honját a 
hazában. 

Meddig ? 1 
Nincs annyi székely s nincs annyi magyar e 

szép hazában, mennyi ellensége van; tehát ha jövő-
jét is biztosítani akarja, ha számot tart az életére, 
nem lehet sokáig érzéketlen az állam hü székely 
gyermekeivel szemben. 

Ki tűrni tudott ily sokáig, annak csak rendit-
hetlen bizalma nyújtott tápot; a reményt vesztett 
székelyek elmeBtek és elvesztek a bűn fertőjében, 
ott Czara Rumunyászkában, minthogy mentőjük, sőt 
jóakarójuk sem akadt. 

A felmerült  s itt-ott nagy hullámokat vert 
szocziális izgatás nem sodorta magával a józan eszű, 
üres ábrándok után nem futó  székelyt s nem is lát-
ták meg. Ő csak akkor szokott életjelt adui magá-
ról, ha komoly és kitartó szolgálatokat vár tőle a 
haza s még sem látják meg ; nem veszik észre sem 
Őt, sem nyomorát. Illetékes, a kormányzó hatalom-
mal rendelkező nagyok el vannak foglalva  most a 
rusznyákokkal. Nagy mulasztás ez, szinte pótolhatlan 
és nagy bün, melyért ne adja isten, hogy meglakol-
jon a haza! 

A mit eddig tettek, az nagy Ínségben a pilla-
natnyi éhség csillapítására jó csupán. Gyökerében 
kell orvosolni a bajt. 

A kivándorolt és elpusztult székelyeknek az 
volt a baja, hogy elszaporodtak, kis parczellá'k sok 
darabra szakadtak, jövedelmi forrásaik  elapadtak és 
nem találták meg többé életfeltételeiket  itthon. 

Elég nagy baj, talán épen akkora, mint a rus-
nyákoké, akik - sajátságos — még sem vándorol-
tak ki. 

Hát ezen a bajon nem lehetne segíteni ? Oh I 
dehogy nem I Csak jóakarat kell hozzá; olyan jóaka-
rat, mint aminő jó szolgálatokat több mint ezred-
éven át a székelyek tettek. 

Rengeteg erdőségek borítják e székelyföldet  s 
a rengeteg erdőségekben elég sürün vannak most 
csak legelőnek vagy befásitásra,  kaszálónak vagy 
semmire sem használt 300 -500-1000, sőt 2000 
holdas területek, melyeket kiirtani, müvelés alá venni, 
közlekedő úttal ellátni és betelepíteni lehetne. Azok 
a területek most községek és a kincstár birtokában 
vannak, nem igen tér hozzá egyes, pláne szegény 
ember. 

Férjen hozzá az állam, vegye meg és adja oda 
a székelynek, hogy legyen mit túrjon, mi ide kösse 
őt, gyermekeit, egész családját. Az a föld  most he-
ver, alig hoz jövedelmet, a székely pedig fut,  azt 
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hiszem kárt csinálni önmagának és mindenkinek, aki 
szolgálataira számit, de legföképen  a hazának. 

Mi értékesebb ? a szeretettel hazáján és boldo-
gulásán csüngő, élhető ember vagy a haszontalanul 
ott heverő erdő-puszták, melyek fölött  legföljebb  ma-
darak szállnak el vagy keresztül téved egy-egy medve? 
Jó lesz ezt megfontolni! 

Ilyen területek vannak pl. Gyergyó-Szentmiklós 
község tulajdonában, Csikmegyében a „Lapos havas", 
a „Szék havas", „Mocsár" Marostordamegyében, a 
„Hatod" Baróth nagyközség birtokában Háromszék-
megyében stb., melyek irtással alkalmassá tehetők a 
vidék gabonafajainak  termesztésére, arra, hogy ke-
nyeret teremjenek az odatelepitett ötven-hatvanezer 
kivándorlott székelynek. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

l íyilttép. * 

Boldogult férjem,  néhai pacséri Rezsny Aurél, Zenta 
város rendőrkapitánya, ki 1899 márczius 28-án a „Nemzeti" 
balesetbiztosító résvénytársaságnál baleset ellen biztosította 
magát, 1899 augusztus 3-án vadászat közben a fegyver  véletlen 
elsülése folytán  elhalálozván, a nevezett társaság a teljes biz-
tosított összeget, azaz 40 000 koronát (negyvenezer koronát) 
nekem a kárjelentés vétele után rögtöu kifizette. 

A „Nemzet Balesetbiztosító Részvénytársaságnak" ezen 
gyors és méltányos eljárása folytán  ;iudittatva érzem magamat 
hálás köszönetemet nyilvánítani. 

Zenta, 1899 augusztus hó 11-én. 
Dr. Hajdú  Dezső, özv. pacséri Rezsny Aurélné, 

ügyvéd, szül. Kunszabó Berta. 
Heiszler  Ferencz, 

gyógyszerész, 
mint tanuk 

* E rovatban foglaltakért  nem vállal felelőséget  a szerk. 

Eladó telek! 
Szombatfalván,  közvetlen a vasúti 

töltés mellett, a bakterházzal átellenben 
levő nagy földszintes kőház, egy ud-
vari ház, mindenféle  mellékhelyiségek-
kel együtt örökáron eladó. 

Értekezhetni: 

KARÁCSONYI GERGELY tulajdonossal. 

Szám 365-1899. 
végrh., 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék 1898. évi 
4531. és 4118—1898. számú végzése következtében 
Kassay F. Ignácz sz.-udvarhelyi ügyvéd által kép-
viselt sz.-udvarhelyi községi hitelszövetkezet javára 
ifj.  Szolga István és társa oklándi lakosok ellen 

160 frt  és 240 frt  s jár. erejéig 1898. évi augusztus 
hó 1. és augusztus hó 23-án foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt  és 187 és (387 frtra 
becsült széna, szekér, méh és 1 cséplőgépből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1899. évi V—91. és 103. számú végzése folytán 
160 és 240 frt  tőkekövetelés, ennek, és pedig a 160 
frtnak  1898. évi május hó 6. napjától járó, a 240 
frtnak  1898. márczius hó 6-tól járó 6°/0 kamatai és 
eddig összesen 47 frt  92 krban bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig Oklándon, alperesnél 
leendő eszközlésére 1899. szeptember hó 18. napjá-

nak délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi XL. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Oklándon, 1899. évi szept. hó 1. napján. 
P o l l á k Ignácz, 

kir. bír. végrehajtó. 

345-1899. szám. Udvarhelyvármegye főispánja. 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

A kormányzatomra bizott Udvarhelyvármegye törvényhatóságánál a pénztári tiszti állás lemondás folytán  meg-
üresedvén, ezen állásra pályázatot hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
évi I t.-cz. 18. §.-ában előirt minősítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt  kérvényüket hozzám f.  évi szeptember hó 
25-ig annyival inkább nyújtsák be, mert a későn érkező, esetleg kellően fel  nem szerelt kérvények figyelembe  vétetni 
nem fognak.  — Az állás javadalmazása évi 600 frt  fizetés  és 160 frt  lakbér. — A tőrvényhatósági bizottsági közgyűlés 
által megválasztott pénztári tiszt köteles lesz biztosíték fejében  1500 forintot  letenni. 

Sz.-Udvarhely, 189(J. augusztus 30. J E I o l l a k i Á l " t l l V I I " S. k., fiiispán. 

Gyertyánffy  Gábor íi'ÓMj'V-,  ose-p mü- is 

papit-^  e<zcyíred  isiken 

S^étety-Udvarfrctyerr  * * * * 
a székelyudvarhelyi összes tanintézetek számára előirt legújabb kiadású tankönyvek, 

rajz- és Írószerek, szépirási füzetek stb. 

4* •§» 

raktáron vannak. 
K e n d c s s z á m l a v i s z o n y h a n á l l v á n a z ö s s z e s h a z a i k ö n y v k i a d r t - v á l l a l a t o k k a l , a 

l e g t ö b b m a g y a r k ö n y v n j d o n s á g m e g j e l e n é s e k o r m á r r a k t á r o m o n v a n . 
B i z o m á n y o s a i m v a n n a k E u r ö p a főbb  k ö n y v p i a c z a i n , é s igy b á r h o l h i r d e t e t t 

k ö n y v e k e t , f o l y ó i r a t o k a t  s tb . g y o r s a n , e r e d e t i á r b a n s z á l l í t o k . 

Dús választékú raktáram van kötött vonalzott üzleti könyvekből, levél-, iró-, 
csomagoló- és rajzpapirosakból, rajzeszközökből — a legegyszerűbbtől a legfinomabb 
minőségig, — jegyzetkönyvecskékböl stb. 

E l s ő r a n g ú g y á r a k é s c z é g e k k e l t a r t o k í ö n n é v t i z e d e k ó t a ö s s z e k ö t t e t é s t é s igy 
a l e g o l c s ó b b á r a k b a n s z o l g á l h a t o m k i v e v ő i m e t . 

Szám 33-1899. 
ig. vál. H i r d e t m é n y . 
Udvarhelyvármegye igazoló választmánya a virilis megyebizottsági tagok névsorának 

megállapítása s az e tárgyban beérkezett kérések elbírálása czéljából f. hó 14-én délután 
3 órakor a vármegyeház kis tanácstermében ülést tart. 

Székely-Udvarhelyen, 1899. évi szeptember 8-án. G r ó f l j á z á r  Á d á m , 
ig. vál. elnök. 

Sz ige t i Samu 
bor-, sör-, pálinka- és mindenem ü égetett szeszesitalok raktára 

SZÉKELY-UDVARHELYTT, Kossuth-utcza 24. sz. (Posta közelében). 
— -

Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy Sz.-Udvarhelyen a Kossuth-utczában 

l ik:ör-k:eresk:edést 
nyitottam, hol mindennemű likörök és szeszesitalokból nagyraktárt tartok. A legjobb minőségű 
árukat a legmérségeltebb árak mellett, nagyban és kicsinyben szándékozom árusítani, miért is 
kérem a t. közönséget, bizalmával engem megtisztelni szíveskedjék, és előre biztositom, miszerint 
törekvésem mindenkor oda fog  irányulni, hogy a legpontosabb kiszolgálás által megelégedését 
kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel S z i g e t i S a m u . 

SÍ.  14937-1899. 

P á l y á z a t i h irdetmény . 
A nagygalambfalvi  körjegyzői állásra, mely következő javadalmazással van egybe-

kötve: 1. körjegyzői fizetés  300 frt;  2. szállásbér 50 frt;  3. irodai átalány 40 frt;  4. 
anyakönyvi tiszteletdíj 100 frt;  5. utazási átalány 30 frt,  a pályázatot ezennel kihirde-
tem s felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felsze-
relt pályázati kérésüket f. évi szeptember hó 24-éig annál bizonyosabban adják be, 
mivel a később beérkező folyamodványokat  figyelembe  venni nem fogom. 

Székely-Keresztur, 1899. szeptember 2-án. © á l f f y  K á l m á n , 
főszolgabíró. 


