
UDVARHELYI HÍRADÓ 
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 8 kor. fél  évre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
Egy szám ára 16 fii.  — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 

egész évre ti korona. 

Öngyilkosságok. 
A midőn hullnak a sárguló fák  lombjai, a 

mikor mindennap kevesebb lesz egy virággal és 
mindennap kevesebb egy emberélet: — a gon-
dolat a sorstól lesújtott, kétségbeesett öngyil-
kosságok felé  fordul,  mert az emberi fajzat  ősi 
bestiális ösztönei megkívánják a borzalmakat, 
melynek hiányában az öngyilkosságok szaporod-
nak el. 

Nem kegyeletes dolog emberélet szomorú 
romjain morált prédikálni. Könny illeti a ha-
lottakat és mélységes sajnálat azokat, akik az 
élet nagy viharában nem tudnak megállani. 

Ha a vizsgálódó ember a dolgok mélyébe 
tekint bele, látni fogja,  hogy mik azok a mo-
tívumok, amelyek az öngyilkosok lisztáját meg-
növelik. A rosztermés, a gazdasági válságok, a 
megdrágodott élet, a lenyomott munkabér, az 
elterjedt korrupczió és a nagy vagyon-tömegek 
rohamos halmozódása, mind olyan jelenségek, a 
melyek a békében kiomlott embervérben szok-
ták magukat kifejezni.  Nem utolsó helyen áll 
a társadalom egy részének deposzszedálása s — 
a mely alkalom jelen czikkünk megírására kész-
tetett — az embertársainkért való jótállás. Mert 
számtalan bizonyára azok száma, akik ennek 
következtében ragadnak fegyvert  maguk ellen. 

Ha a sorstól teljesen lesujtottat látunk 
kétségbeesetten, az élet zaklatásai elől a sirba 
menekülni, védelmünkbe vesszük s önkéntelenül 
a társadalomra tekintünk vádoló szemmel: hát 
ez a hatalmad? Ilyen a védelmed? Ekkora a 
tökéletességed ? 

És ebben aztán igazunk van. Ez a mi tár-
sadalmunk nem társas teremtések szervezete, 
hanem egyes köröké. Az érdekeket védik intéz-
mények és jogok — az emberrel nem törődik 
senki, csak a nyers élete részesül oltalomban. 
Ezzel az élettel mire jut, az az ő dolga. 

Aki azonban figyelemmel  kiséri az életet 
szocziologiai nyilatkozásaiban, erre nézve meg-
lepő tanulságokra jut. Nevezetesen nem a leg-
szegényebb emberek válnak meg az élettől a 
nyomorúság miatt. Mert nézzük csak. A sze-
géuy székely kivándorol, a szegény oláh forgá-
csot rág, de nem vész éhen és nem lesz ön-
gyilkos. Hiszen a földhöz  ragadt nyomorult 
koldusok is a holtukig élnek valahogy. 

Ezek a nyomorultak tudnak nyomorogni és 
nyomorognak is, de aki, mint mondják, jobb 
napokat látott, vagy a születésénél fogva  feljebb 
érzi magát a proletárnál, vagy talán éppenség-
gel jó viszonyait csak távolról látja veszélye-
zettnek, munkájának gyümölcsét csekélyke rész-
ben megtámadottnak — az már öngyilkosságra 
gondol ott, ahol az egyszerűbb ember a jólét-
nek meglehetős magas fokán  érzi magát. 

Példával szolgálhatunk, amely a napokban 
ban történt meg itt a mi körünkben. 

Egy jómódú birtokos főbelőtte  magát, mert 
vagyonának talán egy tizedrészét veszélyeztetve 
látta. Abból, ami neki még megmaradt, husz 
székely család boldognak érezte volna magát. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 

B e c s e k A l a d á r . 

De - ugy gondolta — hogy nem élhetett volna 
meg ugy, amint eddig, minélfogva  a „nyomorú-
ság" elől a halálba szökött . . . Még világosab-
ban. A főpinczér,  ha mint kávéházas töukre-
ment, már nem akar visszamenni főpinczérnek. 
Azt hiszi, neki kötelessége urnák maradni, más-
képpen nem élhet. 

Hát ez az. Az élet nyomoruságánál job-
ban pusztit az urhatnámság és az energia hiá-
nya. Azonban, ha az ur nem lövi magát főbe 
— értve azt az eshetőséget, mikor teljesen 
tönkrement — elmegy Amerikába pinczérnek 
és megél. Hát idehaza nem tehetné meg, ha 
erre szánná magát ? Itthon azonban nincsen 
hozzá energiája. A közönség előítélete hat reá. 

Nem, nem kell senkinek sem éhen halni, 
sem a halálba menekülni. Nem a nyomor ker-
get oda, hanem az előítélet és az élhetetlenség. 
Fehér kenyeret ettem eddig, hátha bizony meg-
találna változni, — nekem nem kell a barna! 

Az élet, a nagy természet termékeny fa, 
melynek gyümölcseiből mindig minden körülmé-
nyek között lehet táplálkozni, meg lehet élni. 

Vármegyei közgyűlés. 
Udvarhelyvármegye az elmúlt héten, 17-én tar-

totta III. évnegyedi rendes közgyűlését s ezzel egy 
ujabb dokumentumot nyújtott arra, hogy a közigaz-
gatás jelenlegi állapota a kedélyek teljes meguyugo-
dását, az egyenetlenkedések végleges megszűntét 
hordja magán. 

A már szálló igévé lett „szegény zaklatott vár-
megy éuk" vezető férfiai  közös munkálkodással arra 
törekednek, hogy e békés állapot véglegesen meg-
tartassák, a melyre, most a szélcsendben valóban 
szükség van s amelyre legutóbbi évek politikai tör-
ténete megadja a magyarázatot. 

A multak története arra tanít bennünket, hogy 
a társadalmi életbe átvitt politikai elemek önző, 
személyes czélokból gátoltak meg minden közeledést 
azon megyei pártok között, amelyek együttmunkál-
kodásra lettek volna hivatva. 

Amidőn az uj programm ledöntötte az akadá-
lyokat, melyek útját állották a helyi pártok érvénye-
sülésének, mikor a tehetség, a munkaerő megméré-
sében nem lehet többé azokat a kicsinyes mértéke-
ket alkalmazni s a pártérdek nem mehet oly leple-
zetlenül —- a közszellem — mintha kicserélődött 
volna s a politikai élet irányításában más tekintetek 
vétettek föl. 

Egészen természetes következménye a politikai 
rendszer átalakulásának, hogy régi, nyugalomba vo-
nult, elkedvetlenedett emberek ismét akczióba lép-
nek. És ebből a nagyon természetes folyamatból  kö-
vetkezik, hogy semmiféle  választóvonal nem érvé-
nyesül itt vármegyénkben, amely talán arra czélozna, 
hogy felekezeti  szenvedélyekkel, gyanúsítással a 
jelenlegi politikai életet útjából kitérítse, várme-
gyénket ismét két részre oszsza. 

Nekünk ez az általános szélcsönd kedves, sőt 
biztató látvány. A békés munkálkodás, —- amelyből 
tanúságot tesz ez a szeptemberi közgyűlés, amelyen 
ugyan folyt  a szóáradat — a zavartalan produkczió 
s a lényeges dolgokban való általános egyetértés 
látványa ez. Jele egyszersmind, hogy a politikai 
rendszer munkája szerencsésen fáradozott  az ellenté-
tek kiegyeztetésén. Ilyennek szeretjük látni e vár-
megyét és szükséges az, hogy ennek az állapotnak 
minden előnyét és jóságát megértsük és felhasználjuk. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda 

Visszaemlékezve a politikai, de a személyes 
gyűlölet pusztításaira és az örökös bizonytalan-
ságra ; és látni — és benne élni — most várme-
gyénk politikájának egyensúlyozott állapotát, biz-
tosságát, az általános, isten békéjét, hasznos mun-
káját : mindez ég és föld  különbség. 

Vármegyénk mostani józan magatartása mu-
tatja, hogy a szerencse kedvezését megértette és 
élni akar és tud is azzal. 

* 

Meglehetős volt az érdeklődés a bizottsági ta-
gok között a közgyűlés iránt, habár lejártnak kell 
tekintsük azt az időt, amidőn a közgyűlési terem 
zsúfolásig  megtelt, mivel letűnt az a korszak, ami-
kor akartuk az erényt, ha ugyan parancsolták ; lel-
kesedtünk a közgyűlések iránt, ha ez volt a kiadott 
hadi jelszó. Vége annak a korszaknak, amidőn al-
kalmazkodásban hasonlók voltunk XV. Lajos udva-
ronczához, aki arra a kérdésre, hogy mikor betege-
dék le a felesége,  udvariasan azt felelte:  „Mikor fel-
ségednek tetszik" . . . 

Amely boldog korszaknak tovatünése koránt-
sem azt teszi, hogy ezzel aztán egyszerre végesza-
kadt annak az állapotnak, amelyet szerte e széles 
világban — fegyelmezettségnek  hivnak; de igenis 
azt, hogy az egyetértés daczára nem unisonó fo-
gadtatnak el az előterjesztett javaslatok, hanem bi-
zony majd mindeniknél pro és kontra történnek fel-
szólalások, ami mindenesetre az ügyek alaposabb, 
minden oldalról való megvilágítását jelenti. 

* 

A gyűlést megelőzőleg dr. Bamokos  alispán 
indítványára, egy bizottság — névszerint dr. Baniel 
Gábor, Ugrón  János orszgy. képviselők, továbbá dr. 
Török  Albert, br. Kemény  Béla, Jakab  Gyula, Meny-
hárt András és László Péter bizottsági tagok — 
hívta meg a főispánt  a közgyűlésre. 

Hollaki  főispán  a gyűlést tíz órakor a követ-
kező beszéddel nyitotta meg: 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 
Midőn szerencsém van 111-ik ésnegyedi rendes köz-

gyűlésünk elnöki székét e'foglalni,  kérem fogadják  t. U'aim 
szívélyes üdvözletemet. 

Örömmel idézem a t. törvényhatósági b'zottság tag-
jainak emlékezetébe f.  évi aug. hó 18 ik napját: azt a na-
pot, melyen koronás királyunk 0 Felsége születésének 70-ik 
évfordulóját,  istennek hála, ép testi és lelki erőben elérte. 
Ezen az örömnapon szeretett hazánk lakossága hazafiúi 
lelkesedéssel adott országszerte kifejezést  koronás királyunk 
iránti hódolatteljes hűségének, szeretetének és ragaas^kodá-
sának, hálát adva ez isteni gondviselésnek ama különös 
kegyelméért, melylyel szeretett királyunkat hazánk boldo-
gitására megtartotta. 

Varmegyénk közönségének hü alattvalói lojalitásból 
eredő érzelmei is méltólag nyilvánultak e napon vármegye-
szerte; és vármegyénk hatóságai és testületei nevében né-
kem jutott a kiváló szerencse, a jelzett örömnapon a ható-
ságok és testületek hódolatteljes üdv- és szerencsekivánatait 
táviratilag, illetékes uton, a trón zsámolyához juttatni. Mi-
dőn eztatek. közgyűlésnek; mint egyik érdekelt vármegyei 
hatóságnak tudomására hozni szerencsém van, egyszersmind 
bejelentem, hogy Ő császári és apostoli királyi Felsége a 
születésnapja 70-ik évfordulója  alkalmából országszerte ki-
fejezett  hódolatteljes üdv- és szerencsekivánatokért leg-
m a g a s a b b k ö s z ö n e t é t m é l t ó z t a t o t t l e g k e -
g y e l m e s e b b e n k i f e j e z n i  és egyszersmind elren-
delni, hogy ez a legkiterjedettebb módon közhírré tétessék. 

Vármegyénkre nézve örvendetes esemény gyanánt 
említem fel  Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter 
urnák folyó  évi ju'ius 1-én Székelyudvarhelyen és Szent-
keresztbányán történt látogatását, mely egyfelől  tanúságot 
tett a miniszter u-nak a székelyföld  és Udvarhely vármegye 
iparának fejlesztése  iránti érdeklődéséről, másfelől  alkal-
mul szolgált az udvarhelyvárosi és vármegyei kézi- és házi-
iparosok gyártmányainak egy a'kalmi tárlaton való bemu-
tatására. Meg vagyok győződve, hogy azok a közvetlen ta-
pasztalatok, melyeket a miniszter ur vármegyénk és váro-
sunk ipari állapotáról szerezhetett, üdvös hatást gyakorol-
nak miniszter urnák a székelyföldi  ipar föllendítésére  irá-
nyuló törekvéseiben és tevékenységében. 

Részvéttel kell megemlékeznem Fancsali Dénes fai* 



kaslaki jegyző és Tibád Gergely udvarhelyvárosi iparos-
polgár váratlan elhunytáról, kik mindketten törvényhatósági 
bizottságunknak köztisztelet- és becsülésben álló tagjai vol-
tak. Fancsali Dénes a közszolgálat terén, Tibád Gergely az 
ipar terén voltak munkás és szorgalmas tagjai társadal-
munknak s ezért azt hiszem mindnyájunk érzelmeit tolmá-
csolom, m i d ő n i n d í t v á n y o z o m , hogy nevezett bi-
zottsági tagok elhunyta felett  a törvényhatósági bizottság 
közgyűlésének részvéte jegyzőkönyvbe iktattassék. 

Midőn ama reményemnek adok kilejezést, hogy a 
törvényhatósági bizottság tisztelt tagjai az eddig is tanúsí-
tott meleg érdeklődéssel kisérik figyelemmel  e mai közgyű-
lésünk alkotmányos tárgyalásainak folyamát  és tárgyilagos 
felszólalásaikkal  elősegítik a tárgysorozatba fölvett  köz-
ügyek önkormányzati elintézését, a közgyűlést ezemel meg-
nyitottnak nyilvánítom. (Éljenzés 1) 

A tárgysorozat megállapítása után dr. Damokos 
alispán olvasta föl  évnegyedes jelentését. Ennek 
megtörténte után dr. Dániel Gábor egy indítványt 
terjesztett a közgyűlés elé, melyben a vármegyeház 
második emeletét alispáni lakásnak kéri átalakítani 
s a most ott levő irodai helyiségeket — árvaszéki 
és államépitészeti hivatal — a földszintre,  az átala-
kítandó bolthelyiségekbe és a megyegazda lakásába 
elhelyezni, amit annyival is inkább ajánl elfogadásra, 
mivel igy az alispán minden időben a megye ren-
delkezésére áll, de meg az átalakítási költségek hor-
dozását a kormány helyezte kilátásba, tehát az semmi 
terhet sem ró a megye közönségére. 

A közgyűlés az inditváuyt egyhangúlag elfo-
gadta. , . , 

Szent-Királlyi  Árpád interpellácóiojában szová-
teszi, hogy a közigazgatás egyes ágainál némi ha-
nyatlás tapasztalható. Igy például megyeszerte, el-
lenőrzés nélkül a kereskedések mintegy 90%-ában 
arankás lóheremagot árulnak; ugy a törvényható-
sági, mint az államutakon a közlekedés a gyorshaj-
tás, az uton való állongálás stb. következtében szinte 
lehetetlenné van téve ; a kenderáztatást a folyóvizek-
ben ellenőrzés nélkül űzik, miáltal a hal- és rák-
állományt teszik tönkre; megyeszerte a házakat 
daczára egy régebb kiadott rendeletnek, szalmával 
fedik  s azzal a vagyonbiztonságot veszélyeztetik; 
egyes kereskedésekben nem uiétermértéket, hanem a 
régi singet stb. használnak; igen sok községben 
uzsorás kaptárt tartanak fenn,  amely vagy minden 
alapszabály nélkül dolgozik, vagy azzal 40-50°/0-os 
gabonakölcsönt ad. Dr. Damolcos alispán pontonként 
válaszol meg az interpelláczióra s nem tartja ele-
gendőleg indokoltnak azt a vádat, mintha a köz-
igazgatás életében visszaesés mutatkozna; különben 
igéri figyelmét  mindezekre kiterjeszteni, melyet ugy 
felszólaló,  mint a közgyűlés tudomásul vesz. ügron 
Zoltán a bábjáték, mig ügron János a koczkajáték 
engedélye kiadásának szigorítását, illetve eltiltását, 
konkrét esetekre hivatkozva, teszik szóvá. 

Ugrón  Zoltán a kenderáztatónak egészségtelen 
voltára hivatkozva, szükségesnek találja, hogy a 
folyóvizek  használata erre a czélra engedélyeztes-
sék, mivel vármegyénkben a haltenyészet amúgy is 
általában nem, mig a lentermelés hatásosan űzetik. 
Szent-Királlyi  Árpád kéri az alispánt, hogy a csendőr-
ség figyelmét  a törvények betartására hivja föl,  hogy a 
brutálitások kikerültessenek Megtörtént esetet emlit 
föl,  amidőn az illetőt hosszasabb ideig meglánczolva 
tartották. Jaeger  F. József  kérdi az alispánt, hogy 
az 1898. év folyamán  a borvizsgáló bizottság által 
Sz.-lvereszturon megvizsgált és hamisnak talált 14 
hordó bor ügyében az Ítélet hol késik, mivel alapos 
gyanúja van arra, hogy a hamis bor forgalomba  ho-
zatott. Dr. Damokos  alispán Ugrón Zoltán felszóla-
lására megjegyzi, hogy az érvényben levő gyakorlat 
a törvényben gyökerezik; Szent-Királlyi felszólalá-
sára azt a választ adja, hogy a csendőrség fegyel-
mezettségének elbírálása a hadbíróság elé, mint fe-
lettes hatóságához tartozik; Jaeger kérdésére pedig 
azzal válaszol, hogy a kérdéses ügy még a minisz-
tériumtól nem jött le. ügron János helyesnek 
találja, hogy dr. Edczkövy  Samu tb. megyei főor-
vosnak, szolgálatainak elismeréseül, jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztassák, melyet a közgyűlés egyhan-
gúlag elfogad.  Koncz  Ármin szintén a borvizsgála-
tok gyors elintézését sürgeti, majd pediglen azt a 
méltánytalan eljárását teszi szóvá a pü. igazgatóság-
nak, melylyel egyes földbirtokosoknak  kiadandó ital-
mérési engedélyt, az engedélyt kérő árulásához 
köti, végül a dohányárulási engedélyek helytelen ki-
adását kritizálja. 

A tárgysorozat legkiemelkedőbb pontját kétség-
kívül az ügron Zoltán indítványa képezte, ügron 
Darányi földmivelésügyi  miniszternek eddigi kor-
mánymüködéseért, de legkiválóbban a P. Lyd. által 
vele szemben elkövetett méltatlan támadásért, elis-
merést és bizalmat indítványoz szavazni. Az állandó 

választmány az ügyet elfogadásra  ajánlja s a felirat 
szövegének elkészítésével az alispánt kívánja meg-
bízni. ügron az állandó vál. javaslatával szemben 
ragaszkodik az általa szerkesztett felirat  szövegéhez 
s nem találja indokoltnak azt mellőzni, ügron Já-
nos szintén nem foga  el az ál. vál. javaslatát. Da-
rányit — úgymond — üdvözöljük, mert nemtelen 
megtámadtatásban részesült. Éppen azért e felirat 
azon intencziók és elvek szerint legyen szerkesztve. 
Az Ugrón Zoltán felirata  a kívánalmaknak megfelel, 
ezt elfogadásra  ajánlja. Dr. Dániel Gábor ugy ta-
lálja, hogy a támadás nem sérti az ország közgaz-
dasági érdekeit. Darányi miniszter gazdasági ideák 
érdekére ürített poharat és éppen ezért nem kell a 
Ptr. Lyd. megtámadását komolyan venni, melyre egy-
általán nem volt ok s igy fölöslegesnek  tartja az 
országos mozgalmat. Nem tartja helyesnek, hogy egy 
lappal polémiába bocsátkozzék egy vármegye. Ele-
gendőnek véli, ha kifejezi,  hogy helyesli gazdasági 
politikáját, mert ezzel ki lesz fejezve  az is, hogy 
uem vesszük nagyra a támadást s éppen ezért bízza 
meg a törvényhatóság az alispánt a felirat  megszer-
kesztésével. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag, 
lelkesedéssel elfogadja. 

A megyeház épités czéljaira elvileg már enge-
délyezett 3°/o"os pótadónak az 1901. évre való ki-
vetése egyhangúlag elhatároztatott, úgyszintén a 
tisztviselői nyugdíj fedezésére  ugyancsak az 1901. 
évre lll2°i0-os  pótadó szavaztatott meg névszerinti 
szavazással. 

A vármegye költségvetését a törvényhatósági 
bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Az alispánnak a telephon hálózat ügyében tett 
előterjesztését, mely szerint a központ —sz.-keresz-
turi vonalnak önálló oszlopokra való elhelyezése iránt 
tesz javaslatot, elfogadták. 

Székelyudvarhely város állami állatorvosa ügyé-
ben az állandó vál. azon javaslata, hogy az udvar-
helyi járásban két állami állatorvos alkalmaztassák, 
kik közül az egyik a város és a járás egyrészének 
teendőit látja el, mig a másik a járás fenmaradó 
részében lesz alkalmazva — elfogadtatott.  A hivata-
los előterjesztések közé volt felvéve  alispán azon ja-
vaslata, hogy a Budvár emlékoszlop-alapban most 
készletben lévő 278 kor. 3 fii.,  oszlopfentartási  pénz-
alap létesítése czéljából a városnak adassék át. A 
közgyűlés azon elvből kiindulva, hogy az engedélyezett 
1000 frtot  a vármegye már átaladta, ügron János 
indítványára a Monographia kiadási költségeire ha-
tározta fordítani  s az alispán megbízatott, hogy ez 
ügyben a közelebbi gyűlés elé tegyen javaslatot. 

A legnagyobb vihart az oláhfalu-zsombori  út-
vonalnak a törvényhatósági utak sorába való felvé-
tele idézte elő. Tény az, hogy a most, jelenlegi ál-
lapotában az útvonal a rajta történő nagy forgalom-
nak alig képes megfelelni.  Mondhatni egy egész vi-
dék bonyolítsa le ezen közlekedését s az útvonal 
mégis a vármegye legrosszabb utjai közé tartozik. 
Az érdekelt községek elöljárói összetartva, szép 
számmal jelentek meg a gyűlésre érdeküket megvé-
deni, ami sikerült, amennyiben a közgyűlés azt 
csakugyan felvette  a törvhat. utak sorába s 1901. 
évre 4C00 koronát szavazott meg e czélra, mig az 
1901. évben még szükséges 20897.11 koronát, 1902. 
évben 16135.11 koronát miniszteri segélylyel gon-
dolják fedezni,  amely végett a miniszter felirat 
utján fog  megkerestetni. 

Az előléptetés utján megüresedett árvaszéki 
üluöki állásra öt pályázó volt. Névszerint Nagy  La-
jos, Vas  János", Szőke  Ágoston, Szatmári  Sándor és 
Bartha László. A kandidáló bizottság, melynek tagjai 
Dániel Gábor, ügron János, Nagy  Samu, Török  Al-
bert, Sándor  Mózes és Koncz  Ármin voltak, első 
helyen Nagy  Lajost ajánlta, kit a gyűlés egyhangú-
lag megválasztott. 

Gyertyánffy  Gábornak, a város képviselőtestü-
letének f.  év május 10. és 11-iki közgyűlésében ho-
zott összes határozatai ellen beadott fellebbezése,  a 
felebbezés  szabálytalansága következtében elutasit-
tatott. 

Az átiratok között tárgyaltatott a központi hi-
telszövetkezetnek azon átirata, hogy az egyes alapok 
pénzkészletei gyümölcsözés végett ott helyeztessenek 
el. A közgyűlés az ügyet az alispánnak tanulmányo-
zás és jelentéstétel végett kiadta. 

A gyűlés jegyzőkönyvét gr. Lázár Ádám fő-
jegyző vezette. 

A tárgysorozat 73 pontból állott s letárgyalása 
este egynegyed 8 órakor ért véget. 

A hitelesítő közgyűlés 19-én délelőtt 11 órakor 
történt meg. 

Megyei virilisták. 
A legtöbb adót fizető  megyebizottsági tagok 

1901. évre érvényes névjegyzékét a megyei igazoló 
választmány a következőleg állította össze : 

I. ügron Gábor 2719 korona 53 fillér.  2. Szabó 
Albert 2246 52. 3 Dániel Elek 2198.17. 4. Dr. Török 
Albert 2181.52. 5. Koncz Ármin 1996.68. 6. Boros 
Károly 1825.40. 7. ügron Ákos 1531.37. 8. Sebessy 
Ákos 1478 98. 9. Flórián Bogdán 1290.78. 10. ügron 
Zoltán 1235 20. 

II. Szöllösi Samu 1173.26. 12. Gál János 1142.98 
13. Bartha Andor 1128.41. 14. br. Kemény Béla 
1111 80. 15. Teichner Jakab 1108.80. 16. Gyarmathy 
Ferencz 1066.56. 17. [Szabó Ferencz 941.56. 18. 
Kedei György 923.32. 19. Gyárfás  Endre 835.46. 
20. Sámson Lajos 820.51. 

21. Dr. Dániel Gábor 779.15. 22. Dr. Válentsik 
Ferencz 753.14. 23. Jakab Gyula 731.04. 24. Lántzky 
Sándor 647.45. 25. Simó Balázs 639.08. 26. Kassay 
Ignácz 637.64. 27. Fábián József  632.66. 28. Jaeger 
József  588.02. 29. Lengyel Sámuel 584.46. 30. Szent-
Királlyi Árpád 579.33. 

31. Dániel Lajos 578.88. 32. Jánosi Gyula 569.44. 
33. Farkas Lázár 552.08. 34. Borbáth Dániel 550.03. 
35. Kassay Domokos 541.30. 36. Biró Mihály 531.09. 
37. Fernengel Gyula 524.13. 38. Dr. Solymossy Lajos 
522.36. 39. Pálffy  Károly 521.44. 40. Jung-Cseke 
Lajos 520.70. 

41. Papp Ödön 502.21. 42. Ájvász Kristóf  494.17. 
43. Pálffy  Dénes 489.47. 44. Persián János 463.14. 
45. Müller Károly 460.60. 46. Csanády Zoltán 449.16. 
47. Dr. Lengy Árpád 439.60 48. Jeddi Tamás 436.02. 
49. Lengyel László 422.64. 50. Háberstumpf  Károly 
421.77. 

51. Becsek Aladár 420.26. 52. Szenkovics Já-
nos 416.58. 53. Sándor János 416.06. 54 Gyertyánffy 
Gábor 404.50 55. Galter János 402.77. 56. Dr. Nagy 
Sámuel 394.60. 57. Dr. Mezei Ödön 392.96. 58. Biró 
Sándor 389.98. 59. Bajnóczky András 383.36. 60. 
Sperker Ferencz 377.92. 

61. Dr. Lengyel József  374.24. 62. Sándor Do-
mokos 364.10. 63. Beteg Pál 363.42. 64. Tibád Ger-
gely 356.52. 65. Fekete Beniámin 352.73. 66. Orbán 
János 348.— 67. Reiner János 341.96. 68. Farkas 
Izsák 335.44. 69. Biró Áron 333.60. 70. Haurich 
Alfréd  327.72. 

71. Gergely Ferencz 324.56. 72. Hein Pál 323.96. 
73. Mánya Gergely 323.46. 74. Hlatky Miklós 323.18. 
75. Dr. Ráczkövy Sámuel 322.— 76. Nóvák Károly 
320.71. 77. Zakariás Antal 316.94. 78. Flórián 
Kristóf  311.48. 79. Kovács Domokos 310.24. 80. 
Diemár Károly 297.— 

81. Gáspár József  296.96. 82. Solymosi János 
296.40. 83. Stein Salamon 292 78. 84. Steinburg Ottó 
291.73. 85. Bod Károly 290.60. 86. László Domokos 
289.82. 87. Orbán Dénes 289.76. 88. Miskolczi Ká-
roly 289.36. 89. ügron János 288.99. 90. Kovács 
Dénes 288.13. 

91. Gidáli József  286.— 92. Göuczi Lajos 279.— 
93. Székely Mózes 277.10. 94. Balázs Ignácz 274.82. 
95. Tassaly József  274.26. 96. Molnár Károly 274.16. 
97. Rozmann Jakab 273.60. 98. Soó Gáspár 272.80. 
99. Lukács Domokos 269.41. 100. Sándor Mózes 
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101. Tamás Albert 266.02. 102. Robonyi Adolf 
265.43. 103. Binder Péter 260.07. 104. Neufeld  Éliás 
258.64.105. Kandó Sándor 257.87.106. PávelkaMárton 
257.80. 

Póttagok:  1. Illyés Ferencz 254 60. 2. Szálasy 
Ferencz 252.72. 3. Szenti Bálint 252.17. 4, B'anko-
vich Gyula 252.08. 5. Kornfeld  Náthán 245.54. 6, 
Valter Vilmos 243.40. 

Újdonságok. 
Személyi hir. Sz. Szakács  Péter a marosvásár-

helyi keresk. és iparkamara titkára, úgyszintén Órley 
János iparfelügyelő  f.  hó 19-én városunkba érkeztek, 
hogy az ipari viszonyok tanulmányozásához adatokat 
gyűjtsenek. Ez ügyben, emiitett napon a vármegye-
ház nagytermében Hollaki  főispán  elnöklésével ipa-
ros értekezlet volt, hol az az óhajtás nyilvánult, 
hogy miután a magyar papírgyárak most sem bír-
nak elegendő papirt szállítani, másfelől  a papírgyár-
tás a székelyföld  százados fenyveseinek  értékesítése 
által hatalmas lendületet venne és a székely kamara 
kimutatta, hogy 40,000 waggon rongy pusztul el 
évenkint hazánkban fölhasználatlanul,  szükséges 
volna Székelyudvarhelyt papirgyárt állítani föl.  Ea 
iránt fölírnak  a kereskedelmi miniszterhez is. 



Unitárius istentisztelet. A helybeli és vidéki 
unitáriusok szept. 30-án d. e. 11 órakor kezdődőleg 
a polgári olvasó- és önképző-egylet nagytermében, 
az évi terményekért hálaadó istentiszteletet tartanak, 
mely alkalommal az Úrvacsora is ki fog  szolgáltatni 
a híveknek. 

A fehéregyházai  Petőfi  sir. A kolozsvári orsz. 
történelmi ereklyemuzeum hazafias  hangú átiratot 
intézett a Petőfi-társaság  elnökéhez, Jókai Mórhoz, 
melyben lelkére köti a Petőfi-társaságnak,  hogy ne 
engedje az árverésre kitűzött fejéregyházai  Haller-
féle  birtokot s Petőfi  sírját elkótyavetyéltetni. Kéri, 
hogy vegye gondjaiba a költő és hősi háláit halt 
többi társainak hamvait fedő  szent földet.  Igyekez-
zék befolyását  érvényesíteni, hogy az állam vegye 
meg a fehéregyházai  birtokot, telepítsen oda a szász 
és oláh tenger közepébe székelyeket a Ilallerék ősi 
várkastélyában rendezzen be földmivelési,  komló-
tenyésztési és sörgyártási szakiskolát. Ezekre annak 
a vidéknek, ahol a komló oly buján terem, nagy 
szüksége van. 

Esküvő. Bartha Gábor m. alszámvevő tegnap, 
22 én tartotta esküvőjét Koncz  Mariska kisasszony-
nyal Aradon. Ez alkalomra városunkból is többen 
Aradra utaztak. 

Ref.  egyházmegyei közgyűlés. Menyhárdt  And-
rás ref.  esperes folyó  27- 28-ik napjának délelőtti 9 
órájára az ev. ref.  kollégium dísztermében egyházme-
gyei közgyűlésre hivta egybe a ref.  lelkészeket. A 
gyűlés tárgyai a következők: l. Esperesi jelentés az 
egyház vizsgálatáról. 2. Jelentés az egyházmegyei 
tanács működéséről. 3. Felsőbb leiratok felolvasása. 
4. Tanitók bekebelezése, felesketése.  5. Számvevői 
jelentés. 6. Tanügyi előadói jelentés. 7. Közpénztári 
költségvetés. 8. Segélykérelmek elbírálása. 9. Más 
természetű kérelmek tárgyalása. 10. Lehető indítvá-
nyok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 2 nappal be-
adandók. Folytatólag 28-ikán általános papi érte-
kezlet tartatik, melynek egyik főtárgya  a lelkészi 
fizetések  kiegészítése körül eljárás. 

A nagyenyedi Bethlen-szobor. A Bethlen Gá-
brdélyi fejedelemnek  Nagy-Enyeden felállítandó  szo-
bor alapja javára a hozzánk beküldött jelentés sze-
rint e hó lö-ig 6410 korona és 20 fillér  gyűlt egybe. 
Ez az összeg, bizony, édeskevés arra, hogy történel-

eme dicső alakjának méltó szobrot lehessen 
emelni, miért is a bizottság adakozásra szólitja fel 
az ország közönségét, melyet a nagyközönség figyel-
mébe ajánlunk. Az adományok Nagy-Euyedre, Orbai 
Lajos a szoboralap pénztárosának küldendők. 

Bécsi szemtelenség. Lüeger derék tanítványai-
nak szemtelensége már egyáltalán nem ismer határt, 
a melyről mindennap egy-egy ujabb ostobaság számol 
be. A napokban a bécsi Rudolf-hórház  igazgatósága 
egy megkeresést küldött a vármegyéhez, amelyben 
bizonyos udvarhelymegyebeli Altvlagen  nevü község 
után tudakozódik. Damolcos alispán természetesen az 
egész megkeresést egyszerűen visszaküldte, azzal az 
indokolással, hogy ilyen nevü község nem található 
ebben a vármegyében. A bécsi szemtelenség talán 
F.-Rákos községet akarta ezzel a névvel elkeresz-
telni, hanem bizony kudarczot vallott vállalkozásá-
val s tanulságot meríthet arra, hogy ha Magyaror-
szágra akar gravitálni, hát akkor csak tanulja meg 
ez ország földrajzát. 

Tréfás  dalestély. A helybeli „Székely Dalegy-
let" Morascher  Hugó karnagy buzgó vezetése mel-
lett egy nagyobb szabású tréfás  dalestélyre  készül, 
mi remélhetőleg már november első hetébeu meg-
tartható lesz. A jelesen összeállított műsorból még 
semmit sem árulhatunk el, annyit azonban mondha-
tunk, hogy ez estély páratlan lesz a maga nemében 
§ a tréfás,  de művészi darabok egész sorozatát öleli 
magába. Előre is felhívjuk  dalszerető közönségünk 
figyelmét  ez élvezetesnek ígérkező estélyre. 

Városi közgyűlés. Sz.-Udvarhely város képvi-
selő testülete tegnap 22-én délután Demeter Dénes 
elnöklésével egy negyed órás rendkívüli közgyűlést 
tartott. Az alispán rendeletére a képviselőtestület 
megállapította, hogy a város hivatalos neve Székely-
udvarhely  lesz; tehát egy szóba iratik. Gyarmathy 
Ferencz bizottsági tagnak az 1900. évi virilisek ösz-
szeállitására kiküldött bizottság elnökségéről való 
lemondásával megüresedett helyre Dr. Nagy  Samu 
lett megválasztva. Végül egy bizottság küldetett ki 
az 1901. évi virilis névsor megállapítására. 

Képviselő választási mozgalomczimmel M.—g. 
20-iki számában a következőket írja: „Székely-Ud-
varhelyről írják nekünk, hogy az oklándi választó-
kerület független  elemei a következő általános vá-
lasztások alkalmával Bedő Albertet, a választókerü-

let szülöttjét és büszkeségét óhajtják fölléptetni  kép-
viselőjelöltül a nagy többség által immár véglegesen 
megunt bánffysta  Heltaival szemben. A mint ben-
nünket értesítenek, Bedő — kinek az édes atyja 
hosszú időn át köztiszteletben álló lelkész volt a 
kerület egyik hitközségében, Recsenvéden — igen 
nagy népszerűségnek és általános köztiszteletnek 
örvend, ugy a választó kerületben, mint az egész 
vármegyében." 

Halálozások. Marosfelei  Lengyel  Lajos f.  hó 16-
án Kolozsváron elhunyt. Haláláról a következő gyász-
jentést vettük: 

Alólirottak a sziv legmélyebb fájdalmával  jelentik, hogy 
a jó gyermek, apa, testvér és BÓgor A'arosfelei  L e n g y e l 
Lajos f.  hó 16-án reggel 8 órakor, életének 52-ik évében, 
hosszas betegeskedés után meghalt. Földi részei f.  hó. 18-án 
d. u 3 órakor fognak  ünio utcza 24. sz a. lakásáról az ev. 
ref  vallás szertartása szerint a köztemetőbe örök nyugalomra 
kisértetni. Mely végtisztességtételrea rooknok és jó barátok 
szomorúan meghivatnak. Kolozsvárt, 1900. szeptember hó 
16-án. Özv. Lengyel Józsefné,  mint édes anya. Özv. Lengyel 
Lajosné, neje. Lengyel József,  fia,  Lengyel Gizella, özv. 
Máthé Lajosné és fia,  Lengyel Ilka, özv. Felméri Mózesné 
és gyermekei, Lengyel Róza, Gombos Samuné férje  és gyer-
mekei, Dr. Lengyel József,  neje és fia,  mint testvérek. Néhai 
dr Lengyel Gyula gyermekei: Janka, Sebesi Sándorné, Sa-
rolta, dr. Solymossy Istvánné, férjeikkel  és gyermekeikkel 

Folyó hó 22-én hunyt el Ifj.  Láng Imre, gyógy-
szerész gyakornok életének 18-ik évében. A gyermek 
ifjú  önkezűleg vetett véget életének. Temetése ma 
délután 4 órakor lesz az ev. ref.  vallás szertartása 
szerint. Halálát szülői, Láng Imre pü. titkár és neje 
Solymossy  Kata, valamint testvérei gyászolják. 

A Magyarszinház baritonistája. A budapesti 
Magyar színház Jakab  (Székely) Gyulát 1901. év 
április l-étől I. baritonistájának szerződtette. 

A tisztességtelon versenyről szóló törvényja-
vaslat, helyesebben előadói tervezet immár elkészült, 
összesen 16 szakaszból áll és szigorúan büntet min-
den oly fölírást.,  hirdetést, mely megtévesztheti a 
közönséget. E törvényjavaslat a kereskedelmi és ipari 
forgalomban  elharapódzott visszaélések korlátozását 
tűzi ki czélul s éppen ezért ugy a gazdaközönség, 
mint a kereskedő és iparos osztály örömmel üdvözli. 

Székelyudvarhely város költségvetése. Szé-
kelyudvarhely város főjegyzője  Gálffy  Endre és ifj. 
Solymossy  Lajos számvevő az 1901. év költségveté-
sét már összeállította s az a képviselőtestület tag-
jainak a napokban szét is küldetett. A költségvetés 
reális számadatai elszomorító képét nyújtják váro-
sunk anyagi viszonyai felől.  Az indokolásba Gálffy 
főjegyző  részletesen kiterjed a költségvetés minden 
tételére s elodázhatatlan szükségesnek találja a ré-
gebben már megszavazott 800,000 koronás kölcsön 
felvételét,  amelylyel a városi ügyeket véglegesen 
rendezni lehet. Különben az egyes főtételek  előirány-
zatai a következők. Bevételek:  1. Pénztári marad-
vány 5354.29. 2. Községi tőkék kamatai 13530.—. 
3. Községi jogok jövedelme 86195.16. 4. Községi 
fekvőségek  jövedelme 20016.46. 5. Különféle  bevé-
telek 5187.48. 6. Téritmények 1600.—. 7. Előre nem 
látott jövedelmek 2000.—-. 8. Községi isk. pótadók 
13782.-06. — Kiadások:  1. Különnemű adók 
3255 60. 1. Tisztviselő-, segéd- és kezelőszemélyzet 
fizetése  és lakpénze 49050.—. 3. Szolga, rendőr és 
szegődvényes személyzet fizetése  és lakpénze 15824. — . 
4. Ezek ruhaátalánya 2500.—. 5. Tanítói fizetéshez 
való hozzájárulás 9840.—. 6. Tőketörlesztés és ka-
matok 772520.66. 7. Hivatalos helyiségek bére 
2717.44. 9. Napidijak és útiköltségek 650.—. 10. 
Épületek, kertek és utak fentartása  4810.—. 11. 
Előre nem látható kiadások 6000.—. 12. Mező- és 
erdőőrök illetménye (átfutó)  239.29. 13. Különféle 
kiadások 12972.93. — Összehasonlítás: I. szükség-
let 915556 60. II. fedezet  147675.45. Mutatkozó 
hiány 767881.15. — A hiány fedezésére  felveendő 
800,000 koronás kölcsön 40 évre 6%-os törlesztéses 
kamatra, melyből a tőketörlesztések és kamatok, uj 
befektetések  lennének fedezendők,  a költségvetés 
mérlege a következő lenne: 

I. Szükséglet . . 915,556.60 
II. Fedezet . . 947,675.45 
Felesleg . . . 32,118.85 kor., mely 

összeg a felvett  kölcsönnek 48,000 koronás 1901. évi 
törlesztési részlete fedezetére  szolgálna. Igy tehát az 
1901 évben 13,782.06 kor. mint 1870-°s isk. pót-
adó lenne felhajtandó.  Az 1902. évben a pótadó 39 
°/0-ot teszen ki, az 1903. évben 48%, amelyből, ha 
10% isk. pótadó államsegélylyel fedeztetne,  ugy a 
tényleges pótadó 39 -40%-ot tenne ki. Az indoko-
lás végén megjegyzi, hogy a költségvetés rendén 
igazolást nyert az, hogy a város tényleges jövedelme 
a háztartási kiadásokat fedezi  s igy annak lehető-

sége, hogy eddigi szervezetéből bármit is veszíthes-
sen, még látszólagosan sem remélhető. A költségve-
tés tárgyalása, még a hó folyamán,  e czélból össze-
hívandó közgyűlésen tárgyalás alá kerül. 

Autonom vámtarifa. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 

emlékiratot intézett Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszterhez az autonom vámtarifa  ügyében. A ke-
reskedelmi miniszter ugyanis január hó 20-án kelt 
1234 számú leiratában a kamarák véleményét kérte 
az autonom vámtarifa  kérdesében. A marosvásárhelyi 
kamara megfelel  a miniszter kívánságának s egy 
kiváló gonddal összeállított részletes tervezetet nyúj-
tott be, az egyes termelési ágak szerint csoportosítva 
a javaslatba hozott vámdijtételeket. 

A memorandum bevezető része a jelenleg ér-
vényben lévő vámtarifát  a hazai termelésre, iparra, 
kereskedelemre és földmivelésre  hátrányosnak és ká-
rosnak jelenti ki. 

Azután ezeket mondja: Hiányai, hogy minden-
ben az osztrák érdekeket védi és pedig ugy az ipar, 
mint a nyers termelés és fogyasztás  tekintetében, 
melyek mellett a magyar közgazdasági érdekeknek 
nem nyújtván ugyanazt a védelmet, sőt legtöbbnyire 
ezeknek hátrányára lévén, ebből előnyöket Magyar-
országra nézve fel  nem találhatunk. Alig lehet re-
ményünk,- hogy ugy volna az uj vámtarifa  összeál-
lítható, hogy az reánk — a gyöngébb félre,  előnyös 
lehetne a jövőben is. Ausztriának sikerült egyrészt 
magas ipari vámokkal saját iparát megvédelmezni, 
másrészt pedig az állatok és nyers termények ala-
csony vámtételei versenyt engedvén a Magyarország-
gal szomszédos keleti államok eme productumainak 
és állatainak, hazánk hátrányára Ausztria ezekhez is 
olcsón hozzájuthatott. 

Rendre veszi ezután az emlékirat a jelenlegi 
vámtarifa  hibáit, részletesen kimutatva, hogy a je-
lenlegi tarifa  minden egyes tétele Ausztriának gyü-
mölcsözik, mig Magyarországot lépten-nyomon meg-
károsítja az életben levő vámtarifa.  Végül a követ-
kezőket mondja: 

„Ausztriának adóztunk s adózunk, ennek ará-
nyában évről-évre fedezzük  bár, az ipar fokozottabb 
védelme folytán,  még nagyobb arányban Ausztriából 
ipari szükségleteinket; de viszont összes nyerster-
ménybeli fölöslegünknek  biztosithatjuk Ausztriát, a 
mi a szövetség természetének igy jobbau megfelel. 
Másrészt pedig, mivel kamaránk az érdekelt körök 
nyilatkozata, valamint saját tapasztalatai szerint 
csakis az önálló magyar vámterülettől reméli hazánk 
iparának és egyáltalán közgazdaságának fölvirágzá-
sát, miért hiszi és reméli is a,nuak előbb-utóbb való 
bekövetkezését: Magyarországra nézve sokkal elő-
nyösebben megoldhatónak véljük annak idején Auszt-
riával szemben a vámkérdéseket, mint a jelen viszo-
nyok mellett, a midőn az osztrák iparczikkeket ma-
gas vámok védik, a magyar nyers termények pedig 
mondhatni teljesen ki vannak szolgáltatva a külföld 
versenyének. 

Még tovább vetve tekintetünket, már a jelenben 
is előnyösebbnek tartjuk Magyarországra mindkét 
állam érdekeinek egyforma  nagyobb védelmezését, 
mely védelem alatt hazánk ipara is tán jobban fej-
lődhetik; mert remélhető, hogy legalább a vámkül-
földi  iparczikkek behozatalának csökkentése folytán, 
hazánk ipara is nagyobb lendülelet nyerend. 

Tudjuk ugyan azt is, hogy magasabb vámok 
mellett a vámkülföldről  hozatott portékák drágábbak 
lesznek, ezt azonban a vagyonosabb fogyasztók  köny-
nyen hordozhatják ; ámde ez esetben Ausztria föltét-
lenül a mi nyers terményeinkre lesz utalva, mert a 
keleti állatnak magasabb vámok mellett a mi nyers 
terményeinkkel nem versenyezhetnek s igy viszont 
ezen produktumaink jobban fognak  értékesíttetni. 

Ez épp ugy ipari és kereskedelmi, mint agrá-
rius érdek, melyet szintén védenünk kell, mert a mi 
gyenge iparunk, főképp  pedig a kis kézmű ipar, a 
csekély kivitelen és a városok lakóinak korlátolt 
szükségletén tul, kizárólag a mezőgazdaságból táp-
lálkozik és az elmúlt sanyarú évek tapasztalata két-
ségtelenül bebizonyította, hogy mezőgazdaságunk ha-
nyatlása maga után vonja iparunk hanyatlását is. 

Mindezeken felül  kívánatosnak tartja kamaránk, 
hogy a vámkülfölddel  1903-ban megújítandó keres-
kedelmi szerződések alkalmával az önálló magyar 
vámterület helyreállításának alapjai lerakassanak." 



Irodalom. 
— Háztartás. Kürthy Emilné szerkesztésében és az At-

héneum r. t. kiadásában havonként 3-szor megjelenő „Háztar-
tás" a magyar gazdasszonyok egyetlen magyar lapja, mely a 
háztartás minden ágában útbaigazítást ád, helylyel-közzel ké-
pekkel magyarázva. A „Háztartás" bő szépirodalmi részét iro-
dalmunk legkiválóbb művelői szerkesztik. Előfizetési  ára 1 / 1 
évre 4 korona. Mutatványszámot küld ingyen a kiadóhivatal: 
Budapest, Kerepesi-ut 54. 

— Magyar Bazár. Ezt a legrégibb, legjobb divatlapot 
"Wohl Janka szerkeszti és az Atheneum r. t. adja ki A „Ma-
gyar Bazár" az egyetlen magyar divatlap, mely havonként négy-
szer jelenik meg mindig bő divatrészel, gyönyörű szines divat-
képekkel, és illusztrált szépirodalmi melléklettel. A „Magyar 
Bazár" borítékján annyi tudnivalót közöl a társaságból, ház-
tartásból, regényt, amennyit egyetlenegy sem a hazai divatlapok 
közül; a „Magyar Bazár" előfizetési  ára 1U évre 4 korona. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, Ke-
repesi.ut 54. 

— Párisi Divat. A szép hölgyek szebbek, a csúnyák vi-
szont csúnyábbak sohasem lehettek talán, mint most, mikor az 
öltözködés divatja a mostani eszme- és szingazdag, néha való-
sággal jelmezszerű irányt követi. De az, hogy valakinek külse-
jére igazán előnyösen vagy hátrányosan hat-e ez a divat, azt 
kizárólag csakis az dönti el, jó divatlapja van-e valakinek vagy 
sem. — A bécsi és berlini lapok mind nehézkesek ahhoz ízlés 
tekintetében, hogy ezt az uj irányt követhessék; a „Párisi Di-
vat" az, amely czimének igazán megfelelőleg  a franczia  íőváros 
hölgyeinek öltözködési titkaiba avatja a magyar hölgyközönsé-
get. — Illustrált regényei is már az első évfolyamtól  kezdve 
kedvelt olvasmányai a közönségnek. A „Párisi Divat" előfize-
tési ára negyedévre 4 kor. A „Pesti Hirlap" politikai napi-
lappal együtt egy negyedévre 9 korona. 

— Jókai, Mikszáth, Tóth Béla. A hazai irodalom elismert 
első kitűnőségei. Mind a három rendes munkatársa a „Pesti 
Hirlap"-nak, mely már csak e réven is első helyen áll napilap-
jaink közözt. Jókaitól Félistenek bolondságai czim alatt bumo-
risztikus regényt közöl az uj negyedben a Pesti hirlap; Mik-
száth Kálmán ismét nagyobb elbeszélést ir; Tóth Béla pedig 
vasárnapi tárczáival és mindennapi Esti leveleivel szerez kelle-
mes órákat a lap olvasóinak. A „Pesti Hirlap" azonkívül 
legjobb és legbővebb tartalommal jelenik meg. Az 1901. évi 
naptárát minden előfizető  megkapja ugyan, de mégis csak ugy, 
ha legalább már negyedéve járatja a lapot; ezért figyelmeztet-
jük a magyar olvasóközönséget a most bekövetkező október— 
deczemberi uj negyedre. Az előfizetés  negyedévre 7 korona. A 
„Párisi Divat" czimü nagy képes heti divatlappal együtt ne-
gyedévre mindössze 9 korona. Az előfizetési-dijak  a kiadóhi-
vatalba (Budapest, V., Várzi-körut 78. sz.) czimzendök 

— Eredeti végrendelet, öárosi Sáros Sándor nyugalma-
mazott hivatalnok végrendeletét a budapesti törvényszéknél a 
napokban hirdették ki. Az örökösök a kihirdetés után miha-
mar a Kereskedelmi Bankhoz fordultak,  hogy atyjuknak az 
aczélszoba egyik szekrényében őrzött örökséget kézhez kaphas-
sák, ami meg is történt. Hat darab nyugtából állott az örökség, 
minden egyes nyugta arról szólt, hogy Sárosi őáros Sándor 
ötven esztendőre előfizetett  a Mátyás Diákra, a legvígabb ma-
gyar éczlapra. A gyermekek, mikor megértették a dolgot, ör-
vendve kiáltottak föl:  „Elégedettségünk, vigságunk és boldog-
ságunk ötven esztendőre biztosítva van." Mindehhez hozzá tesz-
szük még, hogy a Mátyás Diák kiadóhivatala Budapesten. Sar-
kantyus-uteza 3, szám alatt van s negyedévre az előfizetési  ár 
3 korona. 

— Mikor lesznek a képviselőválasztások? Ez a kérdés 
egyre jobban izgatja a kedélyeket. Némelyek azt mondják, hogy 
még a tél folyamán,  mások, a beavatottabbak szerint: tavasz-
kor. De oszlattassék fel  a képviselőház bármikor, annyi már is 
kétségtelen, hogy ily nagyarányú, izgalmas képviselőválasztásunk 
rég nem volt, aminőnek ez mutatkozik. De az is bizonyos, hogy 
a „Budapest" pol. napilap, mint a muliban, ezúttal is ki fogja 
Venni bő részét a választási háborúból A „Budapest" minden 
rendes előfizetője  újévkor egy 1901-re szóló diszes naptárt kap 
egészen ingyen, — ugy nem csodálkozunk rajta, hogy a „Bu-
dapest" a legolvasottabb és a legelterjedtebb napilapja hazánk-
nak. — Előfizetési  árak: Egész évre 24 korona, egy hónapra 2 
korona. A megrendelések, előfizetések  a „Budapest" kiadóhi-
vatalához, IV., Sarkantyus-utcza 3. intézendők. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Richler-íéle 

Horgony - Pain - Expeller 
Liniment. Capsici comp. 

Ezen hírneves háziszer ellent állt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony. 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; főraktár :  Török József  gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val i^en óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértekü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegyes Eichterczégjegyzés nél-
kül mintnem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. ét társa, RUDOLSTADT 

® cs. és kir. udvari szállítók. 

Hirdetési  bélyeget  f.  hó 1-étöl  kezdve  az egyes  hirlap-

hirdetések,  falragaszok  után  nem kell  fizetni.  Ez  a nagy  bélyeg-

dij  volt  az oka annak,  hogy  a közönségnél  a hirdetés  nemvát 

szokásossá.  Ezzel  az ipari  és kereskedelmi  hirdetés  czéljaira 

fölszabadult  teljesen  a publicitásnak  hatalmas  ereje,  a mely 

megbecsülhetetlen  szolgálatot  tesz  minden  vállalkozónak.  Az utczai 

hirdetések,  falragaszok  és reklámczédulák  után  darabonként  járó 

2 és 4 filléres  bélyegdijak  is  el  lettek  törölve.  Ajánljuk  lapunk 

hirdetési  rovatát,  úgyszintén  könyvnyomdánkat  ízléses  kiállítású 

falragaszok,  reklámczédulák  elkészítésére  a nagyközönség  b 

figyelmébe.  Becsek  D. Fia  könyvnyomdája  Székelyudvarhely. 

y M a k u l a t ú r a papiros métermázs í inkint 
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405—1900. 
vh. szám. . 

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

t.-cz 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a sz.-kereszturi kir. járásbíróság 1910. évi V. 
106—1. sz. végzése következtébeu dr. Zoltán Géza 
bpesti ügyvéd által képviselt Kocbmeister Frigyes 
utódai budapesti czég javára, Jeddi Tamás rugon-
falvi  lakos ellen 1200 kor. s jár. erejéig 1900. ápril 
9-én foganatosított  biztosítási végrehajtás utján le-
foglalt  és 2520 koronára becsült következő ingósá-
gok, u. m. 4 pár ökör és 2 kancza nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a sz.-kereszturi kir. jbiróság 
1900. évi V. 106-4. sz. végzése folytán  1200 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1899. évi okt. hó 21. napjától 
járó 6°/0 kamatai, 1/3°/o váltódij és eddig összesen 
184 kor. 10 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Rugonfalván  a községek házánál 
leendő eszközlésére 1900. évi szept. hó 26. napjának 
délelőtt 10 órája határidőül kitttzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 

jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Sz.-Kereszturon, 1900. szeptember 5-én. 
Szalontai Albert , 

kir. b. végr. 

Kitüntetés: 
Arany éremmel  az 1900. párisi  világkiállításon az összes 

versenyzők között a hangszerek csoportjában. 
Hadsereg szállításért ezüst éremmel. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. és kir. hadsereg és m. kir. honvédség egyedüli 
szállítója 

B U D A P E S T , I I . , Liánczliid-utcza 5 . 
Iskolai és mesterhegedük 

vonóval. 
Gordonkák vonóval. 

Nagybőgők vonóval. 
Fuvolák. 

Szárnykürtök. 
Ösi magyar tárogató 

szabadalmazva. 
Czimbalmak. 

Elpusztithatlan, erős hangú 
harmonikák. • 

Egy finom  hegedű vonóval 
és tokkal 7 frt. • 

Templomi és más zenekarok 
részére szükséges 

lm  és voi-taprefc 
előnyös fizetési 

feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakban. 

Nagy  képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó-ésütő- ha ngszergyára 
Sz. 16,203-1900. Udvarhely vármegye alispánjától. 

Hirdetmény. 
A megyei igazoló választmány az 1901-ik évre érvényes legtöbb adót fizető  bi-

zottsági tagok névsorát összeállította. 
Ezen névsor mai naptól számitandó 15 napon át, bezárólag f.  évi október hó l-ig 

a megyei I-ső aljegyzői irodán közszemlére ki lesz téve, melyet ezen idő alatt, a hiva-
talos órákban jogukban áll az érdekelteknek betekinteni s netaláni sérelmeik ellen jogor-
voslattal élni. 

Székely-Udvarhelyen, 1900. évi szeptember hó 16-án. 

D r . D a m o k o s A n d o r , alispán. 

Sz. 7284-1900. Udvarlielyvármegye ndvarhelyi járás főszolgabirája. 
fszb. 

Pályázati hirdetmény. 
Az elhalálozás folytán  megüresedett farkaslaki  körjegyzői állásra, melyhez Farkaslaka 

székhelyijei, Farkaslaka, Bogárfalva,  Malomfalva  és Szentlélek községek tartoznak, pályázatot 
hirdetek. 

Javadalmazás következő: 
1. Fizetés 800 korona. 
2. Lakbér 140 » 
ó. Iroda átalány 60 
4. Üti átalány 200 ,< 
5. Levélhordatási díj 180 „ 

Összesen . 1380 korona. 
6. A magánmunkálatokért szabályrendeletileg megállapított dijak §2edhetési joga. 
Amennyiben a megválasztandó jegyző egyúttal m. kir. anyakönyvvezetővé is kinevez teíík, 

ezen teendőkért 200 korona tiszteletdíj és az anyakönyvi dologi kiadásokra 100 korona jav adal-
mazásban fog  részesittetni. 

Felhívom mindazokat, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t ,-cz. 6. 
§-a szerint felszerelt,  és eddigi alkalmaztatásuk s erkölcsi magaviseletükről szóló okmányok kai ki-
egészített folyamodványaikat  hozzám folyó  évi október hó 10-ig adják be. 

A választás Farkaslaka községben később kitűzendő napon fog  megejtetni. 
Sz.-Udvarhelyt, 1900. szeptember 17-én 

D e m e t e r , főszolg,\biró> 


