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egész évre 6 korona. 

Székely kivándorlások. 
A négy székely megyéről szól megint az ének: 

egy carmen miserabile. Zengik pedig az érdeklett 
megyék helyilapjai, fővárosi  tudósítói, háttérben tán 
a közgazdasági előadók is, jól összetanult kórusban, 
ki vékonyan, ki vastagan, de mind azzal a szent 
czélzattal, hogy nótájukkal a nemzetet ismét elér-
zékenyitsék. 

Miről szólhatna ez ének, ha nem a székely 
kivándorlókról ? Ugy kerül évről-évro a lapokba, 
mint a fiumei  czápa legendája. Itt Románia volna a 
czápa, mely évenkint egy csomó székelyt elnyel. 
Ezúttal pedig nem azt mondják a főbajnak,  hogy a 
falánk  állat székelyt evett, hanem azt, hogy ugy 
tett vele, mint a bibliai czethal Jónással: kiadta 
magából az áldozatokat éhesen, rongyosan — s most 
könyörüljön rajtuk a közjótékonyság. 

Bevalljuk, hogy minket ez az ének nem bir 
meghatni. Az áldozatok iránt ugyan érzünk némi 
szánalmat, de nem menthetjük fel  őket a szemre-
hányás alól. hogy maguk keresték a bajt, amibe be-
lejutottak. Ők akartak czápát fogni,  s az fogta,  az 
fosztotta  ki őket. Akit pedig a komoly felelősség 
terhel a történtekért, az nem a czápa, nem is az 
áldozat, hanem a székely megyék közigazgatása, mely 
nem óvta meg a rája bízottakat veszedelmes vállal-
kozásuktól. 
V A székely kivándorlás — sajnos — igen régi 
procedúra, és sokszor bizonyult már !be róla, hogy 
kába számításon, hiu spekuláción alapszik. Amig a 
székelyföld  elhanyagolt része volt a szent koroná-
nak, addig a föld  népét a megélhetés gondja, a bol-
dogulás ösztöne űzte át a keletje Kárjiátok kapuin, 
hogy a Havasalföldön  .munkát, kenyeret találjon. A 
szükség bontotta meg akkor az együvétartozás tör-
vényét s döntötte váltságokba Erdélyben az ethnikai 
közéletet. Elég abszurd állapot lett ebből: a székely-
magyar kiürítette az ősi földet,  a havasi oláh pedig 
tömegesen költözött be rája; anyagcsere volt ez a 
népességben, a kiáramlásért a beáramlók jöttek kár-
talanítani,. És mi lett ez eredmény ? Tengődő élet 
idegenben a kivándorlottak számára, és szorongatott 
élet a jövevények miatt a^honnmaradottak számára. 

- Ezt az anyagcserét' mindeji módon megállítani 
a közigazgaáís föladata.  S hogy^a kivándorlási spe-
kuláció jmég mindig el tucíja a székelyt szédíteni, ez 
a megyei adminisztráczió baja. 

A tudósitások nem emiitik, mely megyék kár-
vallottjairól van jelenleg szó, s mekkora a számuk-
És ez ugy is mellékes. Maga a. tény, hogy Erdély 
eme részeiben költözködő mozgalom létezhetett az 
utolsó évek során^js a közigazgatás'csak most tud 
róla, ez a tény minket aggodalommal tölt el. 

Hisz az egész'székelyföld  nem oly roppant te-
tulet, népessége sém oly tenger, hogy a megyék ne 
vehetnék észre, ami benne megindul vagy végbe-
megy. Négy megyét, 16 járásban, nem egészen 600 
községben kellene 'éber szemmel tartani,.s a vezetés 
gyeplőit tudatosan igazgatni. E községek egy része 
jó módú, saját háztartással bir; a többi sem épen 
földhöz  ragadt szegény, hisz egy-egy jegyzői körbe 
2—3, legfölebb  4 község kapcsolta össze magát. 
Mennyivel szegényebbek a hunyadi, krassó-szörényi, 
bihari oláh liliput faluk,  a felvidéki  ruthén, vagy 
csak a muraközi horvát, vasmegyei vend kisközsé-
gek, melyekből 10—12, sőt 15 kénytelen összeszö-
vetkezni, hogy közös háztartásukat elláthassák. A 
székely járásokban a föld  népe ugyszólva szem előtt 
van, a járási tisztek, körjegyzők, lelkészek számára 
helyben hozzáférhető,  — nem kell órákat tölteni 
kocsin, lóháton, hogy a hivatalos közeg az ő tisztét 
e nép közt végezhesse. Ha mindenki elvégezte volna 
kötelességét, lehetetlen, hogy e népben költözködő 
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mozgalom keletkezhessék s a vállalatot tanácstala-
nul, saját kárukra megkezdjék. 

Hát azért érdeklődik évek óta az ország a szé-
kely kérdés iránt, azért törekszik az állam nagy ál-
dozattal kiépitni a va?uti hálózatai, ipartelepeket, 
szakiskolákat azért állit, hoay a helyi közigazgatás 
ne teljesítse szigorúan feladatát?  A székelyek lábra -
állitása, foglalkoztatása  elsőrendű feladat  volna, de 
akiknek leginkább kellett volna vele törődnie: vall-
juk be, edJíg bizony ügyet se vettek reá. 

Már régen meg kellett volna tenniök, hogy a 
székely munkaerőről nyilvántartást vezessenek, s a 
mezei munkák megkezdése előtt közvetítsék az alkut 
a magyarországi munkakereslet és kinálat közt. A 
nagy allökli medenczében már tavaly híja volt a 
munkás kéznek az idén is tartalékról kellett gon-
doskodni. Kombináczióba jött a ruthén, tót napszá-
mos; de székelyek ajánlatáról mitse hallhattunk, 
valószínűleg saját hatóságaik sem hallottak, Ott hiány-
zott az arató, csépelő, kaszáló, a székelyföldön  pedig 
a munka szüksége állt be. S bekövetkezett a minden 
rendnek visszája: a székely az oláhoknál próbált 
szerencsét, ott pedig az oláh, ruthén, tót munkaerő 
mellett idegen segítségre is rá voltak szorulva. 

Hát nem tudtak ennek a porul járt székelynek 
kezére járni, tanácsot adni, támogatást juttatni ? 
Nem tudták a havasföldi  vállalat koczkázatáról, ve-
szélyeiről fölvilágosítani  s figyelmét,  bizalmát, jobb 
kilátásait az alföld  felé  irányozni ? 

A székely kérdést csak jó közigazgatással lehet 
megoldani. Ez pedig most folyamatban  van. Erős, | 
éber és erélyes adminisztráczió gyümölcse lesz maj-
dan ez ország eme keleti részén a nemzeti konszo-
lidáczió. (bp.) 

25 éves jubileum. 
— A Jótékony Nöegyesület negyedszázados jubileumi 

ünnepélye — 

A székely udvarhelyi Jótékony Nöegyesület 8-án 
tartotta a kollégium tornacsarnokában jubileumi ün-
nepélyét. Egy negyedszázad óta munkálkodik ez egy-
let s nevét, áldozatkészségét immár százan és szá-
zan áldják. Hogy ez idő alatt mily nemes, önzetlen 
missziót teljesített, mily buzgalommal kellett hogy 
munkálkodjon, a közönyt megtörje, a társaságot ösz-

^zetömöritse, azt bizonyítja az az eredmény, amelyet 
a gyűlésen felmutatott. 

A tiszta lelkesedés, a jótékonyság nemes tö-
rekvésekkel tölti el az emberek szivét, becsületessé, 
igazzá teszi, jellemet, hitet ad, reményt táplál és 
szeretetet fakaszt.  Fölrázza a lethargíából a gyön-
gét, erőt kölcsönöz a fáradt  tagoknak. Fölszabadul 
a lélek teremtő ereje: az akarat,  és a cselekvés te-
rére lép az, akit a kétség, a kishitűség annyiszor 
megbénít, míg a nemes, humánus cselekedet szár-
nyakat ad a leghatalmasabb törekvésnek és becs-
vágyát szítja, kelti, éleszti a haladás, a siker felé... 
íme az erő, amelylyel kivívta az általános becsülést, 
tiszteletet. Lehet-e a társadalomban értékesebb és 
hasznosabb tényezőkkel fellépni,  mint azzal a szent 
czéllal, erkölcsös felfogással,  melylyel a jótékonyság 
tölti el az embereket ? 

Ezért néztünk e nap tiszta lelkesedéssel és 
hazafias  örömmel ez egylet jubileuma elé. Ezért üd-
vözöljük újra, mert e nemes kötelességével fölötte 
áll a földi  élet minden hiúságának éá előbbre való 
e nemes harmónia, amelyet a jótékonyság neve alatt 
gyakorol, minden csábos ragyogásnál. . . 

Tiz órára a termet igen válogatott közönség 
töltötte meg. Az elnöki emelvény közepén dr. Da-
mokos  Andorné ült, mig jobbján özv. Ugrón  Lázárné, 
balján özv. Török  Pálné tiszteletbeli elnökök foglal-
tak helyet. Tőlük jobbra Steinburg  Ottóné, balról 
dr. Mezei  Ödönné alelnökök ültek. 

A diszgyülés tárgysorozatát a Sándorka nyi-
tánya vezette be, amely után dr. Damokosné  elnökné 
tette meg kedves hangszinezéssel következő elnöki 
megnyitóját: 

Tisztelt közgyűlés 1 Azon életczélok között, 
melynek betöltésére mindannyian törekszünk, társa-
dalmi helyzeténél, természetes hivatásánál fogva,  igen 
kevés az, ami a nőnek jutott. Szerepünk nem az 
élet nyilt színpadán játszódik le, hanem a családi 
tűzhelynél. Tetteinket nem a heves küzdelmek, ha-
nem a zajtalan, békés, szük körben való munkálko-
dás jellemzik. Jutalmunk nem győzelmi riadó, ha-
nem a szenvedők hála imája. De legyen bár azon 
tér, melyen működni hivatva vagyunk, szűkebb ha-
tárok közé szorítva, még sem lehet eredményében, 
hatásában mulandó az, mi a nemesebb érzelmek 
örök törvényein alapszik. Az élet hajóján nem csu-
pán az erős kormány az, mely a biztos rév felé  ve-
zet, hanem a gyönge delejtünek megmagyarázhatat-
lan erők által vonzott, de mindig biztos útmuta-
tása is. 

Nem tudjuk talán minden esetben tetteinket az 
ész hideg számításaival indokolni, de a szívben rejlő 
ismeretlen erők mindig megmutatják az utat, me-
lyet követnünk kell. 

Huszonöt éve annak, hogy jótékony nőegyle-
tünk, nemesen érezni tudó szivek utmutatása és kez-
deményezése folytán  megalakult. 

Huszonöt év óta folytatja  csendes, zajtalan 
munkásságát, melynek teljesítésénél nem várja sem 
a nagy tömeg elismerését, sem a külső hatásokat, 
hanem megelégszik csupán azzal a jóleső öntudattal, 
mely a jótettnek legértékesebb jutalma. 

Hány szenvedőnek enyhített nyomorán, hány 
könnyet törült le, hány karácsony estén varázsolta 
át a tél dermesztő fagyát  a családi tűzhely enyhet 
adó melegévé s hány alamizsnáért kinyújtott remegő 
kéz kulcsolódott imára össze — ki tudná elmondani. 

Egy részük már elköltözött oda, hol megszű-
nik minden földi  kin, a hajdan didergő gyermek 
már rég levetette a könyörületességnek kis ruháit, 
de azért érezzük mindannyian, hogy feladatunk  még 
teljesítve nincsen s hogy azoknak a magasztos ér-
zelmeknek, melyek 25 év előtt megkezdették a sze-
retet nevében munkájokat, csak fejlesztése  lehet a 
jövében is czélunk. Erre kell törekednünk, ezért 
kell, ha szüksége-; áldozatot is hoznunk. Mert krisz-
tusi tanítás az, szeretni felebarátainkat,  mint ön-
magunkat. És ezzel mai közgyűlésünket, mely nem-
csak a jótékonyságuak, de a kegyeletnek is ünnepe, 
ezennel megnyitom s üdvözölve a megjelent tagokat 
és vendégeket és ezek között különösen a székely-
keresztúri testvéregylet küldöttségét, azon őszinte 
óhajtásomnak adok kifejezést:  legyen ezutáni mű-
ködésűnk is elődeinkhez méltó és egyletünkre ál-
dásthozó 1 

A zajos óváczióval kisért megnyitó Után á 
felsőleányiskola  (68) és ref.  kollégium (70) növen-
déke énekelte Moraser  Hugó vezetésével a Hym-
nust zenekisérettel. Az impozáns erejű, jól össze-
tanult darab, hatalmas lendületével magával ragadtá 
a közönséget, amelyet állva hallgatott végig. 

Szabó  Árpád titkár tette meg majd yagy gond-
dal összeállított jelentését. Jelentésében részletenként 
foglalkozott  a megalakulással, a 25 alatt törtéüt 
egyleti ügyekkel. Jelentéséből a következőket vesz-
szük ki: 

Az alakulás érdekében az első nagy értekedet 
1874. okt. 19-én volt megtartva, özv. Lakatos  Já-
nosné tanárné elnöklete mellett, mig az alakuló 
közgyűlés 1875. február  14-én volt, amidőn elnök-
nek Ugrón  Lázárné lett megválasztva. Az egyesület 
már az első három évről kiadott jelentésében emlí-
tést tesz arról, hogy e rövid működése alatt a zilált 
társadalmi életben sok kedves összejövetelt eszközölt 



és sok szegénynek törölte le egy-egy napi könny-
cseppjét s a közügy és szenvedő emberiség érdeké-
ben egy becses emléklapot hagyott hátra. Az egye-
sületnek e 25 év alatt elnökei voltak: 1. ügron 
Lázárné 1875-1884 = 10 év. 2. Török Albertné 
1884-1889 = 5 év. 3. Török Pálné 1889-1900 = 
11 év. Alelnökök: 1. Koncz Lajosné 1875—84 = 9 
év. 2. Özv. Lakatos Jánosné 1875—1880 = 5 év. 
3. Dr. Török Albertné 1881 — 1884. 4. Özv. Szabó 
Mártonné 1884—1894. 5. Özv. Kis Ferenczné 1884 
— 1894. 6. László Domokosné 1894-1900. 7. Sán-
dor Mózesné 1894-1897. 8. Steinburg Ottóné 1897. 
óta. 9. Mezei-Ödönné 1900. óta. Titkárok: Sebesi 
Ákos 1, dr. Nagy Samu 2, Váró Ferencz 4, Laukó 
Albert 5, Soó Gáspár 5, Bod Károly 8 évig. Ellen-
őrök: Tolvaly Zsigmondné 1875—78-ig. Szakács 
Mózesné 1882-ig, Diemár Károlyné 1884-ig, Hlatky 
Miklósné 1888 ig, Jánosi Mihályné 1891-ig, Zakariás 
Jozsefné  1900-ig. Női jegyzők: Zajzon Ferenczné 
1875-ig, Kassai Endréné 1900-ig. Kendező elnökök: 
Simon Gyuláné és Ugrón István né. Egyleti tagok 
száma 1875-ben 284, 1900 ban 246. Az apadás on-
nan van, hogy az iparosok azóta külön egyletet al-
kottak és kiléptek. 25 év alatt rendezett 346 fillér-
estélyből 4204 frt  69 kr, 60 mulatságból 5704 frt 
16 kr volt a tiszta jövedelem. 25 évi összes bevétel 
társadalmi uton 17472 frt  39 kr. 25 év alatt hely-
beli szegényeknek kiadott 5802 frt  48 krt, tanulók 
ruházata és tanitási költségei fedezésére  1927 frt  89 
krt, összes segélyezés 10119 írt 80 kr. Alaptőke 
1884-ben Ugrón Lázárné 10 évi működése folytán 
3073 frt  04 kr; 1889-ben Török Albertné 5 éve alatt 
3831 frt  66 kr, 1899-ben a 25 év végén 7414 frt 
88 kr. (Éljenzés). 

A titkári jelentés után egy ez alkalomra ala-
kult vegyeskar énekelt Nagy  László énekvezér veze-
tésével. A közönség igaz lelkesedéssel fogadta  a mű-
kedvelők karát. 

Igen kedves, megható jelenet volt, amidőn Bod 
Károly tb. titkár, özv. Ugrón  Lajosné és özv. Török 
Pálné tb. elnöknőknek az egyesület nevében egy-egy 
művésziesen kidolgozott diszokmányt nyújtott át a 
következő szavak kíséretében : 

Nagyérdemű közönség! Mélyen tisztelt elnök-
asszonyok ! Akik az árvák könnyeit fölszáritják, 
avagy letörlik; az özvegyeket gyámolitják; a szegé-
nyeket fölsegítik  ; a fájó  sziveket megvigasztalják és 
a sajgó sebekre gyógyító balzsamot hintenek : azok 
Isten országát építik a földön! 

A mélyen tisztelt elnökasszonyok pedig ezt 
cselekedték . . . . 

Ezelőtt 25 esztendővel egy kis mentősajka tünt 
fel  a helybeli társadalmi élet felületén,  melynek 
méltóságtok voltak eszélyes, okos és tapintatos kor-
mányosai; iránytűje a humánizmus, az emberszere-
tet, a hit, az igaz vallásosság, felekezeti,  sőt nem-
zetiségi különbség nélkül; horgonya az igaz ügy 
diadalában vetett szilárd meggyőződés, a jóremény-
ség ; végső czélja pedig a nyomor enyhítése, a szen-
vődők boldogítása és ez által Isten országának építése. 

íme! ily czélból és ezzel a fölszereléssel  oldot-
ták el és indították útra 25 év előtt azt a kis mentő 
csolnakot, melynek neve „Székelyudvarhelyi jótékony 
nőegyesület" s mely azóta vészszel, viharral küzdve; 
látva derűt és borút egyaránt — Noé  bárkájaként 
lebeg, reng, halad a révpart felé,  feulobogó  fehér 
zászlóján ezen jelszavakkal: „szeretet„béke"  és 
„egyetértésu  I 

Mélyen tisztelt elnökasszonyoki Az egyesület 
tagjainak nevében és megbízásából, a 25 éves feun-
állás mai örömünnepén igaz lelkesedéssel és őszinte, 
hálás szívvel köszönjük meg azt az önzetlen és lan-
kadatlan buzgóságot, melyet egyik, mint az egyesü-
let első elnöke, 10 éven át tanúsított s mely által 
szervezés, megalakulás  és a kezdet  nehézségeit le-
győzte; a másik, 11 évi elnöksége alatt a fölvirág-
zást eszközölte. 

Legyenek meggyőződve afelől,  hogy az osztat-
lan szeretet és nagyrabecsülés nem fog  elmúlni soha; 
a szegények, özvegyek és az árvák örömkönnyei és 
hálaimái pedig fölszállnak  az Égbe, áldást esdve 
drága életökre. 

Midőn tehát a kegyeletes és hálás visszaem-
lékezés e szép napjának maradandó jeléül ime I át-
adjuk ezen üdvözletet: egyszersmínt őszinte szívvel 
óhajtjuk, hogy a keresztyéni  és honleányi kötelesség 
hiv teljesítésének boldogító tudatát nemes keblükben 
hordozva, még sokáig éljenek ! 

Frenetikus taps és éljenzés között köszönte 
meg a két ünnepelt a kitüutetést. 

Ezután ismételten a műkedvelők kara egy nép-

dalt s az ifjúság  vegyeskara pedig a szózatot éne-
kelte nagy hatásssl. 

A szépen sikerült gyűlést Damokosné  elnöknő 
a következő szavakkal zárta be: 

Tisztelt közgyűlés! Most, midőn jótékony nő-
egyletünk történetének első fejezete  véget ért s mi-
dőn mai ünnepélyünkkel annak záró kövét letet-
tük, engedjék meg azon őszinte kérést, hogy a kez-
detét veendő ujabbi működési időszak alatt is le-
gyen az egylet ügyeiben állandó érdeklődésük, jó-
akaratú szives támogatásuk azon biztosíték, melyen 
a nőegylet jövője felépül. 

Ennek reményében ujolag is megköszönve a 
szives érdeklődést, mai díszközgyűlésünket ezennel 
bezárom. (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

Az ünneplő közönség a Rákóczi-induló hangjai 
mellett oszlott szét. 

Belföld. 
Széli Ignácz köszönő leirata. Udvarhelyvár 

megye törvényhatósága m. hó 10-én tartott rendkí-
vüli közgyűléséből Ugrón  János biz. tag, orszggy. 
képviselő indítványára Széli  Ignácz belügyi állami 
titkárt 30 éves szolgálati évfordulója  alkalmából fel-
iratilag üdvözölte. Széli a következő sorokkal kö-
szönte meg a figyelmet: 

Tekintetes Alispán ur! 
A vármegye t. közönségének f.  hó 10-én tar-

tott közgyűléséből tek. Alispán ur utján hozzám 
érkezett üdvözlő sorai, melyekben szives volt köz-
szolgálatom 30. évének betöltéséről megemlékezni 
s engem ez alkalomból jó kivánataival megtisztelni, 
hálás örömmel töltöttek el engem. 

Kérem tek. Alispán urat, hogy e lekötelező 
megemlékezéséi t, melyet mindenkor közpályám be-
cses emlékeként fogok  megőrizni, őszinte köszö-
netemet kifejezésre  juttatni szíveskedjék. 

Fogadja tek. Alispán ur tiszteletem nyilvánítá-
sát, melylyel vagyok 

Budapesten, 1900. nov. 21-én. 
Széli  Ignácz s. k. 

Újdonságok. 
Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhely vármegye 

törvényhatósági bizottsága — mint említettük — 
holnap, 17-én tartja negyedik évnegyedi rendes köz-
gyűlését. A tárgysorozat 47 pontból áll, s tárgyal 
kormányrendeleteket, hivatalos előterjesztéseket, vá-
lasztásokat, szabályrendeleteket, községi ügyeket, át-
iratot és kérvényeket. — A tárgysorozat már ki lett 
küldve a bizottság tagjainak. 

A Nőegylet teaestélye. Pompában, fényben  és 
vidámságban, méltóan eddigi mulatságaihoz, zajlott 
le 8-án a vármegyeház dísztermében a nőegylet köz-
vacsorája és bálja. Együtt volt itt a város, az egész 
megye előkelő társaságának színe-java s közéletünk 
notabilitásai. A vármegyeház nagyterme fényárban 
úszott. Nem a gyertyák százainak fénye  tette ra-
gyogóvá azt, hanem annak a sok szép leányszemnek 
ragyogása, mely már hosszú hetek óta rejtelmes 
vágygyal nézett a mai rejtelmes estének álmai elé, 
hol ábrándos, lágy dallamok zendülnek halkan az 
érkező elé, amelyen az óriási közönség zsibongása, 
jókedvű nevetése teszen tul. A közvacsora 7 órakor 
kezdődött, amely időre a közönség csaknem össze-
gyűlt. A két egykori elnököt, özvegy Ugrón  Lázár-
nét és özvegy Török  Pálnét, a rendezőség egy-egy 
hatalmas virágcsokorral lepte meg. A táucz 10 óra-
kor vette kezdetét, amidőn a teremből a díszesen 
teritett asztalokat kihordták, csupán csak a sátrak 
maradtak meg, hol továbbra is folyt  a kedélyes vá-
sár. A kitűnő mulatságnak csak a reggel vetett vé-
get. A jelen volt hölgyek névsorát itt adjuk: 

Asszonyok.  Daróczi Jánosné, Steinburg Ottóné, 
özv. Töiök Pálné, özv. Kis Ferenczné, Pál Sándorné, 
Kovács Póli, Félegyházy Antalné, Lántzky Józsefné, 
Kontz Árminné, Fejes Aronné, özv. Doros Györgyné, 
Hargita Náudorné, Gálffy  Endréné, Becsek Aladárné, 
Nosz Gusztávné, özv. Zakariás Józsefné,  Homolay 
Lajosné, Volf  Józsefné,  Szalai Károlyné, Betegh 
Palné, özv. Szakáts Mózesné, Solymosy Lajosné, Pap 
Andrásné, Szöllősi Samuné, Göuczi Lajosné, László 
Domokosné, Székely Dénesné, Barta Károlyné, Ta-
más Albertné, Hlatky Miklósné, Lukácsfi  Istvánné, 
Emberi Árpádné, özv. Gonda Jenőné, dr. Nagy Sa-
muné, Nagy Irma, Pap-Zakor Endréné, Fankovich 
Gyuláné, Egyed Balázsné, Ehrenreichné, dr. Válen-
tsik Ferenczné, Lázár Róza, Demeter Dénesné, Per-

szián Jánosné, Riemer Gusztávné, dr. Damokos An-
dorné, Simó Mátyásné, Amberboi Józsefné,  Szabó 
Andrásné, Röszler Károlyné, Ráduly Jánosné, Rá-
polthy Domokosné, dr. Kassai Albertné, dr. Mezei 
Ödönné, Csanádi Zalánné, özv. Ugrón Lázárné, Szabó 
Albertné, Dózsa Jakabné. özv. Ugrón Jánosné, Be-
nedek Rózsika, Bíró Sándorné, Biró Irma, Felszeghy 
Istvánné. 

Leányok.  Daróczi Ilona és Nina, Steinburg 
Pepi, Paal Juliska, Finta Lina, Paal Erzsi, Ilka és 
Ida, Félegyházi Mariska, Láutzky Emma, Szabó 
Ilona, Lántzky Piroska, Doros Ilona, Medgyes Emma, 
Zakariás Margit, Madarász Véri. Sólymosi Ágnes, 
Szöllősi Irén, László Mariska, Barta Margit, Burnász 
Mariska, Piskólty Jolán, Lukácsfi  Mariska, Fiukér 
Irén, Jakab Erzsi és Ilona, Misz Margit, Gál Ma-
riska, Szilágyi Ilona, Biró Emilia, Ilann Pepi, Mezei 
Ibolyka, Nelli és Annuska, Csanádi Rózsika, Fekete 
Irén, Ugrón Márta, Politzer Rezsin, Lányi Rózsika, 
Szabó Etelka, Varró Berta, Madarász Irén és Bea, 
Ehrenreich Sarolta. 

Kinevezés. A sz udvarhelyi pénzügyigazgatóság 
Kopatz  Mózest a cs.-szeredai kir. adóhivatalhoz díj-
talan adóhivatali gyakornokká ideiglenes minőségben 
nevezte ki. 

Kik választják a polgármestert? A mai nap 
a városi tiszti állások terminusának az utolsó napja. 
Sokkal kevesebb érdeklődés mutatkozik e fontos  ak-
tus iránt, a mint azt az ember előre gondolta volna. 
Maguk a tisztviselők fejtenének  ki ugyan saját ér-
dekükben mozgalmat, de nem fejtenek,  mert először 
megválasztásukat biztosra veszik, másadszor pedig 
nem is tudják, hogy hát kikhez forduljanak  e czél-
ból. A dolog ugyanis ugy áll, hogy a jelenlegi képvi-
selőtestület felebbezés  alatt áll, természetesen csak 
a választott rész. Ha most már az ügy, a mely fenn 
van a miniszternél, idejekorán leérkezne, akkor új-
ból lenne az választva. Ez azonban kétségen kivül 
áll, s igy tehát a tisztviselő választásokat részben a 
folyó  évben működő választott képviselőtestület fogja 
megejteni. A virilis város atyáknak a jövő évre már 
ki lett egészítve a névsora, s igy állott elő tehát 
az az állapot, hogy a tisztviselőket az idei  választott 
és a jövő évi virilis  városatyák fogják  választani. A 
választás napja — mint köztudomásu — f.  hó 29-én 
délelőtt lesz. - _ -- f 

A teaestély rendező bizottsága ma d. u7 2 
órakor a vármegyeház kistermében Dr. Válentsik 
Ferenczné elnöklete mellett elszámoló ülést tart; 
folytatólag  Dr. Damokos  Andorné elnöklete mellett 
választmányi ülés lesz, melyre a tagokat ez uton is 
meghívja az elnökség. 

Efly  hó közigazgatása. Udvarhelyvármegye köz-
igazgatási bizottsága f.  hó 12-én tartotta Iíollaki 
főispán  elnöklete mellett rendes bizottsági ülését, 
melyen a nov. havi darabok nyertek elintézést. A 
tagok közül jelen voltak: Dr. Damokos  Andor, Gróf 
Lázár Ádám, Sándor  Mózes, Dr. Lengyel  József, 
Diószeghy Samu, Dr. Válentsik  Ferencz, Boediger 
Gyula, Diemár Károly, Jung-Cseke  Lajos, Ugrón  Já-
nos, Bedö  Ferencz. Lántzky  Sándor, Gyarmatliy  Fe-
rencz, Ferenczy  Gyula; Ádám  Albert, Keith  Ferencz, 
mint előadók. Elsőnek Damokos  alispán tette meg 
jelentését. Alispáni iktatóra érkezett a tárgyalás 
alatt álló hóban 1863 ügydarab, a melyből 1678 
nyert elintézést. A katonai utóállitások a rendes idő-
ben megtartattak, észrevétel nem merült föl.  A házi 
pénztár váratlan vizsgálata megejtetett. A hó folya-
mán megvizsgálta az oklándi járás főszolgabírói  hi-
vatalt, a mikor lényegesebb észrevétel nem merült 
föl.  — Ferenczy  Gyula árvaszéki elnök jelentéséből 
kitűnt, hogy okt, hóról átjött elintézetlenül 82 ügy-
darab, nov. hó folyamán  érkezett 1577, a melyből 
134 nem nyert elintézést. A hó végével gyámság: 
alatt maradt 10499, gondnokság alatt 6ú0. A pénztár 
állása a hó végével készpénzben, értékpapírban, ma-
gán kötelezvényben összesen 872882.92 korona. Sz.' 
Udvarhely város árvaszékénél elintézendő volt 13á, 
nem nyert elintézést 45 ügydarab. A gyámoltak és 
gondnokoltak száma a hó végével 120. — Dr. Lengyel 
József  főorvos  jelentése szerint a közegészségügy 
állapota lényeges eltérést nem mutat. Daczára a ked-
vezőt len körülményeknek, kielégítő volt. Nagyobb, 
mértékben a légzőszervi és hurutos bántalmak merül-
tek föl,  enyhe lefolyással.  A közkórházban 105 beteg 
ápoltatott. Elbocsáttatott gyógyulva 30, javulva 12, 
gyógyulatlan 2, meghalt 3. Ápolás alatt maradt 37 
férfi,  27 nő. — Sándor  Mózes kir. taufelügyelő  je-
lenti, hogy footosabb  népiskolai mozzanat nem merült 
föl.  A bó folyamán  tollnoka kO népiskolát, ő maga . 
a helybeli felsőleányiskolát  és a keresztúri tanitó-



képezdét látogatták meg. Hiány, melyre a bizottság 
közbelépését kéri, csak a rugonfalviuál  vau. A jövő 
év jan. 1-től az állami népiskolák száma 37 lesz. 
— Diémár Károly kir. ügyész jelenti, hogy a köz-
ponti fogházban  1 vizsgálati, 47 elitélt, a keresztúri 
jb. fogházában  11 elitélt, a h.-oklándi jb. fogházá-
ban 1 vizsg., 29 elitélt; összesen 2 vizsg. és »7 el-
itélt fogoly  volt letartóztatva. Fegyelmi vétség nem 
merült föl.  — Boediger  Gyula b. pü. igazgató jelen-
téséből kitűnik, hogy egyenes adóban befolyt  182768.53 
kor., hadmentességi dijban 2770 27, bélyeg- és jog-
illetékben 12957.37, fogyasztási  és italadóban 53439.23 
dohányjövedékben 33587.32 kor. Ideiglenes házadó-
mentesség 46 esetben lett engedélyezve. - Biószeghy 
Samu kir. főmérnök  jelentése szerint ugy az állami, 
mint a törvényhatósági közútak állapota jó volt, 
közlekedési akadály nem merült föl.  — Az előadók 
jelentése után kivételesen Eoediger Gyula h. pü. 
igazgató tette meg darabjairól véleményét. A tárgy-
sorozat 73 pontból állott, s letárgyalása déli 12 órára 
véget ért. — A bizottsági ülést megelőzőleg az árvái 
ügyekben eljáró fellebbviteli  küldöttség ülésezett. 

A Nőegylet fillérestélye.  A Jótékony Nöegye-
sület tegnap este tartotta ez evben utolsó filléresté-
lyét. Az estélyt Lántzky  Emma és Paál Ju'iska 
rendezték, mig a programmot Fcrenczy  Géza mono-
logja, Nagy  László czimbalom-szólója és társasjáté-
kok töltötték be. 

Egy kósza hir. Városunkban már szinte hozzá-
szoktunk a titokzatos hírekhez, a névtelen levelekhez, 
a melyeknek forrását  még mindezideig nem sikerült 
egész biztonsággal kipuhatolnunk, ha bár a körül-
mények néha sokat sejtetnek is. Néha nevet ezeken 
a hireken az ember, mivel az első pcrczben tudja, 
hogy no most megint egy olyan titokzatos, érdekes, 
pikáns hirecske(már a hogyan a körülmény éppen ugy 
hogy hozza) előtt áll, a mely minden alapot nélkülöz 
s a melyet a * rosz indulat indított körútra, a mig 
végre magához az érdekelthez is eljutott, elkeserítve őt 
végképpen az emberiség e gonosz parazitái ellen; 
azonban néha nagyon elszomorító, ha azt látja az 
ember, hogy mily aljas eszközökkel képesek egyesek 
lelkük vágyát kielégíteni, maguknak örömet szerezni, 
az ismeretlenség homályába burkolózva, orozva a véd-
telent támadni . . . Mindezt különben a legújabb 
pletyka juttatta eszünkbe, a mely most már egy hete 
kisért mindenfelé,  kávéházban, kaszinóban. A láma 
tudniillik az, hogy egy főhadnagy  felakasztotta  ma-
gát és hogy az esetet titokban tartják. Csak ennyi! 
Előre olyan főhadnagy  nevével hozták az esetet kap-
csolatba, aki napokig betegen feküdt,  amikor azon-
ban felkelt  a dolog nem hogy elhallgatott volna, 
hanem most már arról kezdték ezt suttogni, aki nincsen 
a városon. Hát bizony ez elég Ízetlen dolog, a 
mely már csak azért is alapot kell nélkülözzön, mi-
vel az esetet az anyakönyvi hivatalba sem nem je-
lentették be, sem pedig hullaszállitási engedélyt nem 
kértek, s még kevésbbé nyertek, a mi pedig olyan 
kihágást képezne, a mely súlyos büntetést vonna 
maga után. Különben az esetet a rendőrség nyomozza. 

A székelyudvarhelyi ev. ref.  kollégium „Ifjú 
sági Petőfi-önképzőköre"  ma délelőtt 3 / 4 l l órakor 
Vörösmarty Mihály koszorús költőnk születésének 
100-ik évfordulója  alkalmából a kollégium nagyter-
mében nyilvános diszülést  tart, melyre az érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. 

A színészek. Mult számunkban azt hittük, hogy 
már végkép leszámoltunk színészeinkkel — és lám 
most mégegyszer iruuk róluk. A dolog ugy történt, 
hogy Fekete  direktor nem tudott az uj bérlet esz-
közlésével akkora összeget előteremteni, a mely a 
mozdulást lehetővé tudta volna tenni, s bizony itt 
a színházi szezon vége felé  ugyancsak megcsappant 
a színházlátogató közönség műpártoló kedve. Elvégre 
a mai szegénység közepette az anyagi gondokkal 
birkózó polgár nem igen áldozhat nap nap után a 
taüpártolásra, s az intelligens elem pedig magukkal 
a játszó színészekkel egyszerre unt bele a színjátszás 
Magasztos művészetébe, a mely, szomorúan konsta-
táljuk, hovatovább csökkent. Mi már Isten tudja 
hányad izben konstatáljuk azt, hogy városunkban 
egy jól szervezett és fegyelmezett  társulat évenként 
mintegy négy héten keresztül kitűnően prosperálhat, 
a mi e társulat idejövetelekor is fényes  beigazolást 
nyert, amennyiben a bérletszáma 60— 70-re rúgott 
föl,  a mi mindenesetre dicsérendő körülmény. De hát 
nem tarthat minden Ítélet napig, alá van vetve vál-
tozásoknak, s kiváltképpen a műpártolás, illetve mű-
élvezet az, a melyből csak bizonyos fokig  szabad 
meríteni, mivel ha az nem nyer valódi kielégítést 
— a mint hogy az most is történt — könnyen, de 

sőt biztosan olyan betegséget idéz elő, a mely igen 
sok időre elveszi a közönség színházlátogató kedvét, 
s ha egy rendszeresen szervezett, ámbicziós társulat 
is kerül jövőre ide, még az sem tudja leküzdeni a 
közönyt. Hogy a vidéki színészet mennyire megért 
immár az újjáalakításra, s hogy a jelenlegi állapot 
mennyire siralmas — az faktum.  Eljött már az ideje 
annak, hogy kiszabaduljon állapotából, a maga lábán 
tudjon megállani, s ne érezhesse azt, hogy minden 
színházba járó ember maecenás. Ez a színészet te-
kintélyének rovására megy, a művészet értékét ássa 
alá, mert nevetségessé válik a sok képtelenségével. 
Ismételten elismerjük, hogy társulat tagjai között jó, 
sőt igen jó erők voltak. Azonban ezeket vezetni kell 
tudni, a művészeti érzéket, szellemet közöttük ébren-
tartani, kitartóvá, ellenállóvá tenni, s akkor nem 
történhetik meg az, hogy maguk a szereplők elve-
szítsék kedvüket, saját szemükben komikámmá tör-
püljön az a nemes játék, a melynek a hazafias  szel-
lemet kell ápolnia. — Fekete direktor segélyért 
fordult  a belügyminiszterhez, a ki részére 600 koro-
nát ki is utalt, s a társulat a tegnap aztán csak-
ugyan átvonulhatott uj állomáshelyére, Sepsi-Szent-
Györgyre. 

Kónya Jancsi hangversenye. Sándorka primás 
abból az alkalomból, hogy fiát,  a 10 éves Jancsit, a 
budapesti Zenekonzervatóriumba teljesen díjmente-
sen vették föl,  s a kinek a képviselőtestület évi 300 
korona segélyt szavazott meg, — az uti költségek 
s az első kiadások fedezésére  folyó  hó 22-én este 8 
órakor kezdődőleg a Budapest-szálló éttermében zeue-
estélyt rendez a következő műsorral: 1. Pocsé in-
duló. (Szathmári). 2. Opera négyes. (S. Kamiló). 3. 
Bihari kesergő szóló. (Kvintet). 4. Utolsó cseppek, 
keringő. (Kratzel). 5. Troubador egyveleg. (Verdi). 
6. Magyar egyveleg. 7. Newyork szépe. (Kerker). 8. 
Magyar egyveleg. 9. Kaiser martch. (Komzák). 

A teaestély elszámolása. Kéregetésből befolyt 
572 kor. 40 fill.,  Belépő jegyekből és felülfizetésekből 
360 kor. 60 fill,  Ételek, italok, tárgyakból 1092 K 
85 fill.  Összes bevétel: 2025 kor. 85 fill.  Összes 
kiadás: 1137 korona. Tiszta jövedelem: 878.85 kor. 

Iparosok fillérestélye.  A Polgári önképzőkör 
10-iki fillérestélye  a szokottnál is sikerültebbnek 
mondható érdekes programmja által. A műsort Lányi 
Rózsi ka szavalata nyitotta meg, a mely után gróf 
Lázár Ádám m. főjegyző  czirnbalom szólója követ-
kezett, végül pedig még Benedek  Aladár és Nyitrai 
József  szavaltak. A holnapi, 17-iki, — mely ez évben 
utolsó — fillérestélyen  közreműködnek : Buda  Anna, 
Kun  Károlina szavalattal, Hettás  Gusztáv monologot 
ad elő, Jakab  Miklós felolvas,  Kővári  Bertalan éue-
kel. Az estély rendezői : Ágotlia  Róza, Bntz Lujza, 
Hettás  Gusztáv. — Karácsony másodnapján az egylet 
koszoru-estélyt tart, a mikor a belépti díj személyen-
ként 1 korona, 3 személyből álló családjegy 2 kor. 
— Az uj évben az első fillérestély  január 7 én lesz. 

Betörések. Hogy mennyire igaza volt, érezte 
a szükségét Szombatfalvy  főkapitány  annak, a midőn 
a rendőrség számát a képviselőtestület által emeltetni 
kívánta, most ismételten beigazolást nyert. Hisz jól 
látjuk, hogy a jelenlegi létszám, daczára a legjobb 
igyekezetének, éjjelenként néha nem képes a közren-
det teljesen megtartatni. Utczáinkon egyes éjjeleken 
részeg, dulakodó, jó kedvű csapatok vonulnak végig, 
éktelen lármájukkal felverve  a lakósok nyugalmát. 
E hét elején pedig az apró cseprő betörések kezdet-
tek gyakoriakká válni. Ugyanis Diószeghy főmérnök 
udvarába ismeretlenek hatoltak be, akiket ablakfe-
szegetési munkájukból csak a házi gazda revol-
vergolyói zavartak meg. Ugyanazon éjjel a Jézus-
kát melletti emeletes ház üresen álló emeleti lak-
osztályába is megkisérlették a behatolást, úgyszintén 
Szentes Mártonhoz is, hanem e két utóbbi esetnél 
is kudarczot vallottak. Azóta az igaz, hogy ujabb 
alkalmatlankodást nem követtek el, s hisszük, hogy 
ezzel be is fejezték  e szezonra munkájuka. 

Tűz Árvátfalván.  Folyó hó 11-én este Árvát-
falván,  eddig még ismeretlen okból, Bokor  András 
csűrje kigyuladt s porrá égetett. A tűz fénye  a vá-
rosba is belátszott s érthető izgatottságot okozott. 

Jubileumi üdvözlő diszokmányok. A Nőegylet 
25 éves jubileuma alkalmából rendezett disz közgyű-
lésen az egyesület tiszteletbeli elnökeit, özv. Ugrón 
Lázárnét és özv. Török  Pálnét, üdvözlő diszokmány-
nyal lepte meg, amelyeket Bod  Károly tb. titkár 
nyújtott át. Az üdvözlő iratok Fankovich  Gyula ta-
nár mesteri kezéből kerültek ki s érdemesnek tartjuk 
azokat leirni. Az özv. Ugrón  Lázárné oklevelének 
belső első baloldal alsó sarkában pálmacsoport, benne 
a jótékonyság allegorikus csoportja egy élénk fiúcs-

kát tartó anya képében, ki a „jótékonyság" feliratú 
perselybe ezüst pénzdarabot tesz. E csoport felett 
felhőn  lebegő géniusz jobb kezével a jótékony anya 
felé  int, bal kezével pedig az Ugron-család czimerét 
koszorúzza meg (vonatkozással a család egyik érde-
mes tagjára.) A jobboldali alsó sarokban virágcsoport 
penséekből. A kompoziczió uralkodó szine az ünne-
peltnek kedvencz szine a bordeaux-vörös. Felirata 
a következő : 

A székelyudvarhelyi jótékony Nöegyesület méltóságos 
Özv. Ugrón Lázárné. tiszteletbeli Elnökasszonyunknak a 
25 éves fennállás  öröm ünnepén igaz lelkesedéssel üdvözli 
és hálás szívvel köszöni azt az odaadó és önzetlen buzgó-
ságot, melyet 1875-tíl 1884 ig, mint az Egyesület első El-
nöke tanúsított, diadalmasan legyőzvén a szervezés, alaku-
lás és a kezdet sokféle  nehézségeit. Osztatlan szeretet és 
nagyrabecsülés fogja  kisérni minden lépését; a szegények, 
özvegyek és árvák hálaimái pedig fölszállnak  az Égbe, ál-
dást esdve dréga életére! Dr. Damokosné, elnök. Szabó Ár-
pád titkár. 

Az özv. Török  Pálnénak  átadott diszokmány 
ugyancsak belső első baloldal alsó sarkában elegáns 
urnő ruhát és élelmiszert adományoz egy szegény, 
rongyos asszonynak. A csoport felett  lebegő géniusz 
mintegy felhívja  az emberiség figyelmét  az alsó je-
lenetre, mintha mondaná: „Igy gyakoroljátok a jó-
tékonyságot!" A jobboldal alsó sarkában margaré-
tákból és ibolyákból összeállított félfüzér.  E rajzon 
a kék szin az uralkodó. Felirata ez : 

A székelyudvarhelyi jótékony Nörgyesület méltóságos 
özv. Török Pálné, tiszteletbeli Elnökasszonyunkat a 25 éves 
fennállás  örömünnepén igaz lelkesedéssel üdvözli és hálás 
szivvel köszöni azt az odaadó és önzetlen buzgóságot, 
melylyel 1889-től 1900-ig, mint Elnök az Egyesület fel-
virágzását oly szép sikerrel munkálta. Osztatlan szeretet 
és nagyrabecsülés fogja  kisérni minden lépését; a szegé-
nyek, özvegyek és árvák hálaimái pedig fölszállnak  az Égbe, 
áldását esdve drága életére ! Dr, Damokosné, elnök. Szabó 
Árpád, titkár. 

A diszokmányok bársony borítékba vannak el-
helyezve. 

Halálozás. Folyó hó 6-án hunyt el Székelyke-
reszturon Barabás József  unitárius gymn. tanár, 
életének 47-ik, boldog házasságának 19-ik, tanári 
működésének 24-ik évében. A derék, fáradhatatlan 
férj  és apa temetése 8-án történt meg általános 
részvét mellett. Halálát özvegye, szül. Karácsony 
Vilma s gyermekei Vilmos  és Tibor,  úgyszintén a 
kiterjedt rokonság gyászolják. 

Vörösmarty-ünnepély Parajdon. A parajdi ta-
nítótestület tegnap, 15-én Vörösmarty-ünnepélyt ren-
dezett. Az ünnepély műsora a következő volt: 1. 
Ének. „A vén czigány", Vörösmarty M.-tól. Énekelte 
a dalkar. 2. rAz élőszobor", Vörösmartytól. Szavalta 
Szegedi  Károly alsósó falvi  áll. tanitó. 3. Vörösmarty 
életéről felolvasást  tartott Péter  Károly alsósófalvi 
ev. ref.  lelkész. 4. Czimbalomjáték. Előadta Szeitz 
Margit felsősófalvi  áll. isk. tanítónő. 5. „Az uri 
hölgyhöz". Szavalta Kakucs  György parajdi áll. isk. 
tanitó. 6. Ének. „Szózat", Vörösmarty M.-tól. Éne-
kelte a dalkar. — A bevétel tiszta hasznának fele 
a Vörösmarty-szobor javára, fele  a szegény tanulók 
segélyezésére fordittatik. 

Műkedvelők vegyeskara. A Nőegylet jubileumi 
ünnepélyére műkedvelőkből egy vegyeskar alakult, 
a mely az akkor elért sikere által a közönség osz-
tatlan tetszését kiérdemelte. Nem tartjuk érdemte-
lennek elmondani, hogy az életrevaló eszmét Félegy-
házy Antalné pendítette meg, mig a szervezés az ő 
és Dr. Mezeiné  érdeme, akik fáradhatatlan  buzga-
lommal munkálkodtak annak megteremtésén, a mely 
fényes  eredménynyel is járt. E vegyeskarban részt-
vettek : Zakariás Margit, Jánosi Iluska, Madarász 
Irén, Kertész Albertné, Gyerkes Mihályné, Félegy-
házi Mariska, Finkér Irén, Daróczi Ninuska, Lántzky 
Emma, Szabó Ilonka, Piskóti Jolánka, Kovács Ma-
riska, Gál Mariska, Doros Iluska, Bartha Margit, 
Hukk Kálmánné, Nosz Gusztávné, Csanádi Rózsika 
László Mariska, Pál Juliska, 20.; Biró Áron, Szilágyi 
Sándor, Dr. Kovácsi Albert, Blájer Balázs, Varga 
Dezső, Kondor Géza, Szlavik Ferencz, Félegyházi 
Antal, Sebestyén. Sándor, Felméri Gábor, Gyerkes 
Mihály, Szabó András, Molnár Imre, Hukk Kálmán, 
14; összesen 34. Az előadott darabokat Nagy  László 
ref.  énekvezér tanította be. Jóllehet a vegyeskar csak 
ez alkalomra alakult, azonban olyan spontán lelke-
sedéssel, tetszéssel fogadták  a jelen voltak, hogy mű-
ködését e nappal befejezni  valóban veszteség volna. 
Az egész társaság őszinte kívánságát tolmácsoljuk 
akkor, amidőn azon óhajunknak adunk kifejezést, 
hogy maguk a műkedvelők ne engedjék ezt a lelkes 
kis csapatot szétmenni, hanem tartsák továbbra is 
össze, szervezzenek egyletet, mert a mikor alkalom-
adtán a nagyközönség ismételt lelkesedését vívják 



ki, maguknak szereznek egy elévülhetetlen érdemet, 
gyönyörűséget. 

A gazdasági egyesület évi rendes közgyűlését 
ma délelőtt tartja a megyeház kistermében Pálffy 
Dénes elnöklete mellett. 

Öngyilkos katona. A napokban az öngyilkos 
katonák száma ismét szaporodott. Egy tiszti szolga 
14-én délután ismeretlen  okból fegyverével  mellbe 
lőtte magát és szörnyet halt. A szerencsétlen székely 
legény betlenfalvi  születésű s holttestének oda való 
szállítását már engedélyezték is. 

* 

Uj tisztító szer. Mindenféle  pecsét tisztításra 
kiválóan jó szert talált fel  Heckermann  Noé. A leg-
egyszerűbb módon, a legalaposabban tisztithatni vele 
mindenféle  ruhapecsétet, régi ruharozsdát, a pasztával 
mindenféle  fémet.  A szorek nélkülözhetetlenek min-
den háztartásban. A lerakat itt a városban Rósler 
és Gábor czégnél van. 

Nyilvános elszámolás. 
Nyilvános elszámolás a helybeli jótékony nő-

egyesület f.  év és hó 8-án megtartott negyedszáza-
dos ünnepélye és az azzal kapcsolatosan rendezett 
szokásos tea-estélyének bevétele és kiadásairól. 

Az egyesület mint mindig, ugy ez alkalommal 
is gyüjtőiveket bocsátott ki, ez által is biztosítani 
óhajtván az estély anyagi sikerét, melynek tiszta 
jövedelme szokta évről-évre fedezni  a szegény árva 
leánygyermekek neveltetésére fordított  összeget. 

1. számú gyüjtőiven adakoztak: Boros Károlyné 6 kor., 
Gyarmathy Sándorné, özv. Soó Károlyné, Sterk Sámuel, Ba-
gossy Béláné, Vollen József,  Diemár Károly, Simó Mátyásné 
2—2, Teichner, Valdman, Haberstumpfné  4—4, dr. Egyed Ba-
lázsné 2, Felszeghy Dénes 2, Simó Balázs 10, N. 2, Lázár 
Kálmán 3, Harmath Jenő 3, Diemár Károly, Gergely Ferencz, 
Csanády Zalánné 2—2, Kovács Domokos 1, Hoffmann  Sándorné 
2, Ugrón Gáborné 6, Török Albertné 4, Gotthárd Jánosné 1, 
Soó Rezső 5, Görgényi Károlyné 2, dr. Kovács Mórné 2, Fin-
kér Lászlóné 3, Bolyai Gásparné, Tassaly Józsefné,  Tompa 
Árpádné, Szabó Dénesné, Krausz Eriiénó 2—2, Dézsy Antalné 
1, Hann Károlyné, Mihály Jánosné, Jánosi Gyuláné 2—2, 
Szentes Árpád 1, Diószeghy Samu 1, Szakács Károly 2, Ginzky 
Hermin 1, Farczádiné 1, özv. Török Palné 4, Varga Ida 2, 
Veigelné 1, Nagy Lászlóné 2, Németh Albertné 2, N. N. 1 k., 
összesen r 9 kor. Ivtartók: Nosz Gusztááné, Szabó Ilonka, 
Bartha Margit. 

2. számú gyüjtőiven: Ferenczi Jánosné 1 kor,, Szabó 
Farkasné, Licht Gyuláné, Bartha Károlyné, Szabó Károlyné 
2—2, Szabó Domokosné 1, Amberboyné, Macskasi Ignáczné, 
Bodrogi Sándorné, Beszterczey Istvánné, Gál Jánosné, özv, 
Szabady Ferenczné, Szabady Tivadarné, Rubetch, dr. Rácz-
kövy, dr. Kovács i Albert 2—2, özv. Válentsikné 1, Uyés Vilma, 
özv. Balázsiné, Röszler Károlyné, Fernen^el Gyula, Müller Jo-
hanna, Olasz Gyuláné, Bod Károlyné, Gergely Ferenczné, Márk 
Albert, Novak Károlyné, Pálffy  Károlyné, Solymossy Jánosné, 
dr. Imreh Domokos, Flórián Bogdánné, dr. Lengyel 2—2, Bedő 
Sándorné 5, Damokos Andorné 10, ValentsiK Ferenczné 10, 
Fodor Boldizsár, Lántzky P.roska, Demeter Dénesné 2—2, 
Hollaki Árturné 10, Hlatky Miklósné 2, Nagy Samuné 4, dr. 
Urbányi 10, Balázs Ignácz 1, Simó János 2, Solymossy Endréné 
1, Györffy  Titusz, Beszterczey Istvánné, özv. Pálffy  Ferenczné 
2—2, Betegh Palné 1, Srott 2, Czifott  István 2, Szabó Árpád 
3, Benedek Rózsika 2 kor., özv. Barabas Domokosné 40 fillér, 
összesen 142 kor. 40 fillér.  Ivtartók Dózsa Jakabné, Solymossy 
Ágnes. 

III. sz. gyüjtőiven: Mezei Ödönné 10 kor., özv. Kis 
Ferenczné 2, Zimni Ferenczné 3, Riemer Gusztávné 2, Gyar-
mathy Ferenczné a, Doros Györgyné 5, Sándor Dénesné, Ba-
rabás Andrásné, Csehély Adolfné,  Lang Bei ta, Sándor Mózesné, 
Tomcsáné, özv. Becsekné 2—2, Tolvajné 1, Marátné 2, Fejes 
Aronne 4, Bedő Ferencz, Biró Aronné, Orbau Félixné 2—2 k., 

- összesen 51 korona. Ivtartók Mezey Ödönné, Válentsik F.-né. 
IV. sz. gyüjtőiven: Embery Arpadné 2 kor., Persián 

Jánosné 5, llyés Alik,ós 0, dr. Kassay Albertné 2, M. 2, N. N., 
R. J., Rozián Gergeiyné 1—1, Tamás Albertné 2, Biró Sán-
dorné 4, Jánosy Petemé, Dózsa Jakabné, íVJátéffy,  Darvay 
Rezsőné 2—2, özv. B. Oibauné 1, Daróczy Jánosné, Róbert 
Antalné, Becsek Aladárné, Z;, Maté Eliz, Gyerkes Mihalyné 
2—2, Pálmayné 1, N. N. 1, Molnár Károlyné 2, Kovács Albert 
2, Nagy Jánosné 1, Kertész Albert 1, Pal Adolf  2, Paschek 
Viktorné 2, Szabó Gábor 1, Sz. takarékpénztár 5, dr. Knörr 
Ferenczné 1, Szabó Andrásné, Félegyházy Antalné, Nosz Gusz-
távné 2—2, László Domokosné 3, dr. öolymossy Lajosné 3, 
Nagy Irma 1, Stsinburg Ottóné 4, Gondané 2, Kassay Akosné 
3, Székely Dénesné 2, Biró Dénesné 1, gróf  Lázár Adámné 3, 
Bartha Gaborné 2, Nagy Lajosné 1, Szilágjiné, Pap Z. End-
réné, Hargita Nándorné, Harmath Ödön, „Pilich Lajos 2—2, 
Marat 1, ötrohofer  Béla 1, Szöllősi Samuné 5, Szöllösi Ödönné 
4, Szabó Gáborné 2, Kovács Jánosné 3, Hein Palné, Fernengel 
Frigyesné, Nevelits Leoné, Ferenczy Gyulaué, Vankyné 2—2, 
Kis Gáborné, Spaller Józsefné,  Zarug Antalné, Zsigmondné 
1—1, Pap Andrásné, Deák Lajosné, Barabás Jenőné, Kabos 
Károlyné 2—2, Horváth Károlyné 1, Fankovich Gyuláné 2, 
Benedek Béláné 2, Bodrogi Sándorné 1, Ehrenreich Albertné 
3, Nagy Gyárfás  2, Baranyai Gyuláné 2 kor., Spiesz Andorné 
60 fii.,  Huber Antal 40 fii.,  összesen 158 korona. Ivtartók 
Bartha Károlyné, Medgyes Emma. 

V. sz. gyüjtőiven: Locz 1 kor., Sigmond 1, Virág Jó-
zsefné  4, Madarász Irén 2, Szenkovits János 2, Persián János 

4, Homolay Lajosné, dr. Lukácsfyné,  Sterba Ödön 2—2, Csil-
lag István 1. Bagó Gyula 2, N. N. 2, Röszler és Gábor, Pap 
Z Endre, Farczády Károly 4—4, Litrehken, Oibán, Veisz 
Gábor l - l , Szabó Albert 4, N. N. 2, N. N. 1, Soó Gáspár, 
Gönczi Lajosné, Koncz Ármin 3—3, Koncz Aurél 2, Gyertyánffy 
1, Lázár Róza 1, Kovács Dénes 2, Gothárd 1, Adám Albert 2, 
Diószeghy 1, Hoffmann  2, K, Nagy, Szabó 1 — 1, Jung-Cseke 
Lajos 2, Molnár Lajos 4, Roediger Gyula 2, Damokos 4, Simó 
Mátyás 2, Demeter Károlyné 1, özv. Fehérváry Lajosné, Sza-
kács Károlyné, Szakács Jauosné 2—'-', Sámson Lajos 1, ITgron 
Istvánné 2, Pap-Zakor Józsefné  2, összesen 101 kor. Ivtartók : 
Riemer Gusztávné, Pap-Zakor Endréné. 

Azonfelül  ételnemüeket adakoztak: Damokos Andorné 2 
torta, Lántzky Sándorné 1 pulyka és 1 torta, Válentsik Fe-
renczné 4 kenyér, Demény Ferenczné 2 tál kolbász és 1 tészta, 
Gergely János 1 liter rum és 1 csomag tea, Síoszer Vilmosné 
1 tal tészta, Valter Vilmo9né 1 tál tészta, Sipos Andorné 1 
tál irós tészta, Rápolti Domokosné 1 véka alma, Schuszter 
Istvánné 2 veknit, László Andrásné 4 kürtös kalácsot, Mezey 
Ödönné 6 kenyeret, Ugrón Gáspárné 1 pulykát, Szabó Istvánné 
5 kenyeret, Thury Gergeiyné 12 kürtös kalácsot és egy véka 
almát. 

Az estélyen felülfizettek:  Steinburg Ottóné 1 
kor., Török Pálné 3, Rados Ignácz 2, özv. Kis Fe-
renczné 1, Szabó Kálmán 1, Lántzky József  3, Gálffy 
Eudre 2, Becsek Aladár 4, Dobai. Szakács Károly, 
Paschek Viktor 1 — 1, Szakács Mózesné 2, Szöllősi 
Samu 7, László Domokos, Székely Dénes, Gábor, 
Lukáctffy  István 2—2, Kis Kálmán 1, Gyarmathy 
László 3, Embery Árpád 2, dr. Nagy Samu 6, 
Lázár Kálmán 1, Stodula őrnagy 1, dr. Urbányi 3, 
Metzner őrnagy 4, Hoffman,  Egy hadnagy, Adler, 
Simó Balázs l - l , Ehrenreich 7, dr. Válentsik 7, 
Gábor Zs. 1, Persián 3, dr. Damokos 8, Simó Má-
tyás, Ráduly, Dániel Károly, Pap-Zakor, Farczádi, 
Iváskó 1—1, Flórián 2, dr. Mezei 2, dr. Soó Rezső 
1, Huber A. 1, Gyertyánffy  2, Csanády Z. 2, Hollaky 
Á. 5, Györffy  1, Fábián 10, Fás Gyula 1, Ugrón 
Lázárné 8, Ugrón Jánosné 1, Gál János 3, Sterba 
Ő. 1, Fankovich Gyula 6 kor. Felülfizetés  135 kor. 
Belépti díjból bejött 226 kor. 60 fii. 

Az asztaloknál bevettek: Doros Iluska, Félegy-
házi Mariska, Zakariás Margit, Piskóti Jolán, Lányi 
Rózsika, Lántzky Emma, Gál Mariska, Pál Juliska 
(négy asztaluál) 260 k. 20 f  Finta Lina, Ehrenréich 
Sarolta 36 k. Szabó Farkasné, Daróczi Ninuka, Fin-
kér Irén 49 k. 33 f.  Gondáné Steinburg Irén 34 k. 
70 f.  — Czukrászatból: Szabady Tivadarné, Fejes 
Áronné, Pap-Zakor Endréné, Solymossy Ágnes 97 k. 
46 f.  — Pezsgőből: Nosz Gusztávné, Madarász Bea, 
Varró Mariska, László Mariska 198 k. — Jux-bazár-
ból: Lukácsffy  Istvánné, Steinburg Pepi 106 k. 80 
f.  — Szivarból: Gondáné, Szabó Ilonka, Bartha 
Margit 64 k. 42 f.  — Tea, konyak és fekete  kávé-
ból: László Domokosué, Madarász Irén 21 k. 40 f 
— Borból és egy asztal után : Dózsa Jakabné, Po-
litzer Rezsiu, Medgyes Emma 152 k. 53 f.  — Virág-
ból, megmaradt ételuemüek stb. elárusitásából 74 k. 
42 fillér.  — Bejött e szerint a kéregetéssel együtt 
2021 k. 25 fillér. 

Nem mulaszthatom el azonban addig is, mig 
ezt a választmány hivatalból is megtenné, kifejezni 
az egyesület legmélyebb báláját és köszönetét dr. 
Mezei Ödönné asszonynak, ki leírhatatlanul szives 
modorával, lankadatlan buzgalmával lthetővé tette, 
hogy az elnöksége alatt rendezett negyedszázados 
ünnepély azon a magas színvonalon álljon, milyent 
a kicsiny eszközökkel bár, de a legmagasztosabb czél 
érdekében működő humánus egyesület megkövetel. 
Köszönet illesse szives előzékenységeiért az ev. ref. 
kollégiumot, a felső  leányiskola igazgatóságát, Nagy 
László karmestert, valamint minden egyes közremű-
ködőt. A sz. keresztúri testvéregyesületet, kik élü-
kön elnökük, özv. Ugrón Jánosné asszonnyal ünne-
pélyünkön megjelentek, annak díszét, fényét  emel-
ték, emlékét elmulhatatlanná tették. 

A tea*estély sikeréről minden szónál világosab-
ban beszélnek a föntebbi  számok, busásan jutal-
mazva tömérdek fáradozásáért  elnök Válentsik Fe-
renczné asszonyt és azt a szépséges szép gárdát, 
mely égise alatt fáradt,  munkálkodott. 

Dorosné,  e. jegyző 

HIVOTOLOS RÉSZ. 
0 páljázáti hirdetméngy o polgármesteri állásra ma dél-

otán 5 óra és 66 perckor lejárto magát. Űsszrsen nédjen pá-
lyáztok. Ezek küzül három bizomosan nem lesz megválasztva 
0 hivotolos ojság is pályázto mogát. Pályázatát az otolsó órá-
bon, azaz háromnejdjed hatkor nyojtotta be teljes noidságban. 
Kérvénygyében kigyelenti, hojd o menjiben o polgárság bizolmo 
o polgármesteri méltusággal felroházná.  ozón esetben o városi 
dobosságra nem reflektál.  0 hivotolos ezen kigyelentése, min-
den mövelt csolád osztolán nojd megbotránkozással foglalt 
helyet, mert o polgárság megbocsájthatatlan hilátlanságuok 

tekinti, hojd o hivotolos ojság o v á r o s i d o b o s i jellege1 

és cimet ilejen künjelmöen hojigáljo el mogától 
* 

0 mint értesölök o hivotolos ojsag monkotársoi ma dél-
otán testöletileg Székeljkeresztorra otazusk, hojd o szerkesz-
tüséget f enn t i  ballépése olkolmából holnap táviratilag üdvö-
zölhessék. 

# 

Máskülönben o disznóhos áro még mindig 36-at krojcá-
ron tortjo mogát és ijd nojd, sőt alapos, sőtebb bizomos ki-
látások motatkoznak ejd egészen friss  tokányozásra. 

Meljek otán morodok Odvorheljen és hivotolos üdvözlettel 
J a j t e l e s z Zelma Solomon. 

Elvtárs o liiv. ojságtól és likőr gróf. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Nyilttér. 
(E rovatban foglaltakért  felelősséget  nem vállal a Szerk.) 

Tekintetes Dr. Gyarmathy Dezső uinak 
H -Szentpál. 

Többek előtt korábban ugy nyilatkoztam, hogy az én 
részemre kiutalt és a tekintetes ur által felvett  összeget nem 
kaptam kézhez. Kijelentem, hogy az összeget, mely 500 korona 
volt. kérésemre azonnal átadta, azt annak idején nyugtáztam 
is, sőt rendeltetési czéljának megfelelőleg  fel  is használtam. 

Átlátom, hogy ezen nyilatkozat sértő lehetett, de engem 
sem rosz szándék, sem rágalmazni akarás nem vezetett, csakis 
egy korábbi tévedésem és hibám palástolása vitt rá. Éppen 
ezért, valamint személyesen már bocsánatot kértem, a nyilvá-
nosság előtt is bocsánatot kérek, ez okból felhatalmazom  ezen 
levelemet tetszése szerint a nyilvánosság előtt is felhasználni. 

Ujszékely, 1900. deczember hó 14-én. 
Tisztelettel 

Gyarmathy  Lajos. 

Í O O 3 0 0 í r t i g ' 
havonta megkereshető bármely foglalkozású  egyé-
nek által, biztos és becsületesen, töke és risico 
nélkül, hatóságilag engedélyezett állampapírok és 
sorsjegyek eladásával az ország minden helyiségé-
ben. Ajánlatok „Könnyű kereset" czímen Singer 
Cyula hirdetési irodájába, Budapast, V., Sziv-u. 65. 

TZeresek  bérletre  egy 4—5 szobás lakást 
* mellékhelyiségekkel.  ~ 

Csim  e lap kiadóhivatalában 
^ 

552—1900. 
vh. szám. . 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az udvarhelyi kir. törvszék 1900. évi 4492. sz. 
végzése következtében Gyarmathy Ferencz ügyvéd 
által képviselt, udvarhelyi Zálogkölcsön intézet ja-
vára Orbán Péter és társai peteki lakosok ellen 480 
kor. s jár. erejéig 1900 évi szept. 3-án foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 792 koronára becsült következő ingóságok u. m : 
I. Görgényi Pálnál 100 véka buza, 200 véka zab és 
50 véka rozs 370 kor. becsértékben ; II. ifj.  Biró V. 
Andrásnál 70 véka zab, 6 szekér széna, 2 ló, 1 sze-
kér, 1 vaseke taligával 422 kor. becsértékben nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. jbiróság 1900, 
évi V. 270—2. sz. végzése folytán  480 kor. tőke-
követelés, ennek 1900. április 9 ik napjától járó 6°/0 
kamatai, Vb °/0 váltódij és eddig összesen 105 kor. 
14 fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Peteken alperesek házánál leendő eszközlé-
sére 1900. évi deczember 28-ik napjának délelőtti 
9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Okláudon, 1900. évi decz. 9-én. 
Pol lák Ignác / , 

kir. b végr. 

646—19ÖÜ ' 
vh. szám. 

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

t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi,, 
hogy az udvarhelyi kir. törvszék 1900. évi 5614. sz,-



végzése következtében Gyarmathy Ferencz ügyvéd 
által képviselt, udvarhelyi Zálogkölcsön intézet javára 
Szabó Samu és társai peteki lakosok ellen 1370 kor. 
s jár. erejéig 1900. évi október 26 án fognatositott 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 2262 koro-
nára becsült következő ingóságok, u. m.: I. ifj.  Ja-
kab Sándornál 2 ló és ökör-tulok ; II. ifj.  Biró V. 
Andrásnál 9 íualacz, 2 sertés és 40 véka törökbuza; 
III. Miklósi Sándornál 1 tehén, 1 szekér, 2 szekér 
széna és 1 kas törökbuza; IV. Moczás Jánosnál 2 ló, 
2 szekér, 1 vaseke taligával, 4 szekér széna és tö-
rökbuza ; V. Szabó Sámuelnél 2 ökör, 1 tehén, 3 
sertés, 6 szekér széna és más ingóságok; VI. Gör-
gényi Pálnál 2 tulok és 1 tehén nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek az okiándi kir. jbiróság 1900. 
évi V. 301-2. sz. végzése folytán  1370 kor. töke-
követelés, ennek 1900. évi május hó 2 ik napjától 
járó 6•'/„ kamatai, %% váltódij és eddig összesen 
127 k. 60 fillérben  biróilng már megállapított költ-
ségek erejéig Peteken alpereseknél leendő eszközlé-
sére 1900. évi deczember 28-ik napjának délelőtti 
12 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet Ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Öklándon 1900. decz. hó 9-én. 
P o l l á k Igiiftcz 

kir. b. végr. 

órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árvorés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt II-Öklándon, 1900 deczember 8-án. 
l ' o l l a k I g n á c / . 

Kir b vb. 

nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság tlkvi hatósága. 
Sz.-Kereszturon, 1900. évi május 14-én. 

Veress, 
kir. ajbiró. 
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tlkvi 
Hirdetmény. 

Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kó-
rodákban kitűnő s-ikerrel használt külszer a 

REUMA-SZESZ 
biztos és kiváló gyors hatáiu köszvény, csúz. 

reuma, ischias stb. ellen 
Hatása meglepő, amennyiben gyakran uiég 
a legidültebb köszvény és ceúzfajdalmakat 
is már néhányszori bedöi zsölésnel teljesen 

megszüntette. 
Fog- vagy fejfájást  5 perc alatt megszüntet 

Egy üveg ára használati utasítással: 
I kor., erősebb 2 kor. 40 fii. 

Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. 
Postán utánvéttel, vagy a péuz előzetes 

beküldése után küldi a készítő: 

WIDDER GYULA gyógyszerész 
S . . A . . I I J H E L Y . 

Főraktárak  Budapesten: 
Török József  gyógyszertárában, Király-uteza 12. 
és az Egger tele „Nador-gyógyszertár"-ban, Váczi-

körut 17 
Sz.-Udvarhelyen:  Solymossy János és Sz.-
Kereszturon:  Lengyel Samu gyógyszertarában 

A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint tlkvi 
hatiság részéről közhírré tétetik, hogy Persián Já-
nos sz.-udvarhelyi lakos végrehajtatónak Szebeni 
Albert és neje Kánya Poli csíkszeredai lakosok vég-
rehajtást szenvedő ellen 84 frt  23 kr s járulékai 
kielégítése végett ezen kir. törvszék területéhez tar-
tozó, sz.-udvarhelyi 365. sz. tjkvben Szebeni Albertné 

\nevére~írt A + 1302. 1303. hrsz. 98 frt,  1364.1365. 
17 frt,  2001. 2002. 5 frt,  2105. 4 frt,  2218. 2219. 
158 frt,  2804. 119 frt.  2233. 80 frt,  2384/1.2384/2. 
2385/1. 2385/2. 2386. 8 frt,  2646. 2 frt,  3187.3188. 
24 frt,  3203. 3322. 10 frt,  2o03. 2504. 7 frt,  2852. 
10 frt,  2490/1. 2490/2. 10 frt,  2849. hrsz. 8 frt; 
továbbá a sz.-udvarhelyi 269. sz. tjkvben A-f-  1571. 
hrsz. fekvőből  Szebeni Albertet illető jutalékrész 16 
frt  kikiáltási árban az 1901. évi január 30. napján 
délelőtt 9 órakor a sz.-udvarhelyi kir. tvszék tlkvi 
hivatalánál megtartandó nyilvános árverésen a leg-
többet Ígérőknek el fognak  adatni. 

A venni száudékozók a bejárnak 10% kéz-
pénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árverés további feltételei  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkvi hivatalnál megtekinthetők. 

A kir. törvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1900. október 17. 

Mihály, 
kir. tvszéki egyes biró 

709—1900. szám 

Sz. 680-1900. 
végrb. 

Árverési hirdetmény. 

tlkvi. 
Árverési Mrdetniényi kivonat. 

A székelykereszturi kir. jbiróság, mint tlkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Ujszékelyen elhalt Kai-
faj  Károly hagyatéka végrehajtatónak, m.-feleki  Bo-
dogán György és Bodogán János végrehajtást szen-
vedő elleni 39 kor. hátrálékos tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. 
törvényszék (a sz.-kereszturi kir. jbiróság) területén 
lévő, m.-feleki  1733. sz. tjkvben foglalt  93. és 94/1. 
hrsz. egész ingatlanra 422 kor., 247, és ^48. 2 k., 
607. 10 k., 959. 960. 30 k., 1074. 10 k., 1120. és 
1121. 16 k., 582. 24 k., 703. 4 k., 977. 46 k., 1102. 
és 1103. 36 k., 1145. hrsz. egész ingatlanra 36 ko-
ronában ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1901. évi február  hó Il ik napján d. u. 
2 órakor M.-Felek községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen, a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz-
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Richter-féle 

Horgony-Pain - Expeller 
Llniment. Capsici comp. 

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatlk 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 népszerii 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 igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértékü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegyes Richterczégjegyzés nél-
kül inintnemvalóditutasitsa vissza. 
RICBTER F. AB. és társa, RDDOLSTADT 

cs. és kir. udvari szállítók. 

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 F E S T , I I . , I jönezli id-utcj-a 5 . 
Iskolai és mesterliegedük 

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 

» és voi-iaiperek 
előnyös fizetési 

feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakban. 

y~agy képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve, 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó- és ütő- hangszergyára 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy &K udvarhelyi kir. törvszék 1900. évi 5619. sz. 
végzése következtében Gyarmathy Ferencz ügyvéd 
által képviselt, udvarhelyi Zálogkölcsön intézet ja-
vára László Dénes és társ. h.-jánosfalvi  lakosok el-
len 510 kor. s jár. erejéig 1900. nov. 10-én foga-
natosított kielégítési Végrehajtás utján lefoglalt  és 
i710 koronára becsült következő ingóságok, U. m.: 
I. Kelemen Mózesnél 2 ló, 1 csikó, 4 ökörtinó, 4 
boglya széna és 1 bivaly; II. László Dénes és nejé-
inél 2 sertés, 1 bivaly, 2 ökör, 8 szekér széna és 1 
kas esős törökbuza nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az okiándi kir. jbiróság 1900. 
-évi V. 352 - 2. sz. végzése folytán  510 kor. tőke-
követelés, ennek 1900. május 23-ik napjától járó 6°/0 
kamatai, Va °/o váltódij és eddig összesen 108 k. 32 
ífillérben  bíróilag már megállapított költségek ere-
jjéig H. Jánosfalván  alpereseknél leendő eszközlésére 
1900. évi deczember hó 27-ik napjának délelőtti 9 

Szám 9000-1900-
szb. 

Udvarhelyvármegye  sz.-udvarhelyi  járás fószolgabirája. 

Faeladási hirdetmény. 
Üdvarhelyvármegyében, Patakfalva  község határában fekvő,  a patakfalvi  közbirto-

kosság, ev. ref.  egyház, ev. ref.  papi hivatal, ev. ref.  tanitó hivatal és községi iskola 
tulajdonát képező erdőkből 43-26 kat. holdnak mintegy 1530 m3 vastagabb, 707 m3 vé-
konyabb tölgy műfa  és 1313 m3 tölgy tűzifa,  egy évi kihasználási időtartam mellett., 
1900. évi deczember hó 31-én d. U. 4 órakor Patakfalva  község házánál nyilvános szó-
beli és zárt Írásbeli árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 22269 korona, minek 10%-a bánatpénz. 
Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az árverési feltételek  a székelyudvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál és a 

székelyudvarhelyi főszolgabirói  hivatalnál megtekinthetők. 
Kelt Székelyudvarhelyt, 1900. deczember hó 12-én. 

D e m e t e r , főszolgabíró. 



Hirdetési  bélyeget  jut.  hó 1-étől  kezdve  az egyes  hirlap 
hirdetések,  falragaszok  után  nem kell  fizetni.  Ez  a nagy  bélyeg 
dij  volt  az oka annak,  hogy a közönségnél  a hirdetés  nem vá 
szokásossá.  Ezzel  az ipari  és kereskedelmi  hirdetés  czéljaira 
fölszabadult  teljesen  a publicitásnak  hatalmas  ereje,  a mely 
megbecsülhetetlen  szolgálatot  tesz  minden  vállalkozónak.  Az utcza 
hirdetések,  fali  ligaszok  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. 

I I i I I I I I i i r 

BARTHA ANDRÁS 
Székel j udvarhely tt, 

K o s s u t h - u . 31. ( Z á l o g h á z m e l l e t t ) 

Ajánlja n. é. közönség szives figyelmébe  a 
Kossuth-utcza 31- sz. (ZálogliAz mellein egész 

újonnan berendezett 

férfi-  és női készczipöraktárát 
és üzlethelyiségét. 

A legfinomabb  anyagból a legkényesebb Íz-
lésnek is megfelelően  készít kellő gyorsa* 
sággal, tartóssággal, pontossággal, jutányos 
arak mellett férfi-,  női és gyeruiekczipöket. 
Sokoldalú tapasztalataira támaszkodva, a u. 
é. közönség bizalmat és megrendeléseit kéri. 
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Kérjünk  mindenütt  „Hirlapirb-gyufát'•, 

Sz. 710-1900. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelykereszturi kir. jbiróság, mint tlkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Ujszékelyen elhalt 
Raffaj  Károly hagyatéka végrehajtatónak, m.-feleki 
Majorán György végrehajtást szenvedő elleni 111 k. 
70 fillér  tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében a sz.-udvarhelyi kir. tvszék, (a sz.-ke-
reszturi kir. jbiróság) területén lévő, m.-feleki  83. 
sz. tjkvben foglalt  151. és 152. hrsz. ingatlanra 388 
kor., 365. 2 k., 756. 52 k., 1046. és 1047. 10 k., 
1377. 8 k., 194. 4 k., 378. 36 k, 917.38 k., 1285. 
58 k., 1558. 8 k., 1568. hrsz. ingatlanra 26 koroná-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendel-
tetik és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1901. évi február  hó ll-ik napján d. e. 9 órakor 
M.-Felek községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10a/0 - át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-

natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság tlkvi hatósága. 
Sz.-Keresztur, 1900. május 14-én. 

Veress, 
kir. alj biró. 
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FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
A 7 a n szerencsém a n. é. helybéli 

^ és vidéki közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy a vármegye-
házában lévő egyik boithelyiségben 
(a Dárszon-féle helyen) * * * * * * 

I 
I 

Bazárt Karácsonyi 
és újévi « 
rendeztem be legdúsabb és legjutá-
nyosabb árak mellett. ^ ^ ^ s * * ^ * 

Tisztelettel 

s s á e e K á a r a, 
Ifj. DRÁGOMÁN DOMOKOS. 

• & 
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Pártol/uk  a magyar ipart! 

Legjobb Csontlevélpapir 
a / 

O" HAZA/  GYÁRTMÁNY! 

versenyei a külföld  elsőrendű készítményeivel 
a parlsl Kiállításon 
a? „Arany érem"-mel 

Kitüntetve. 

K É S Z IT1 ; 

Csász. és kir. udvari szállító 

RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPIRNEMÜGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

— B U D A P E S T E N . — 

Kapható: Gyertyánffy  Gábornál. 

j W Makulatúra papiros inétermázsánkint 
7 forintért  kiadAhivatalunikban e ladö . 

Tferesek  bérletre  egy 4—5 szobás lakást 
mellékhelyiségekkel.  — — 

Csim  e lap kiadóhivatalában. 

Szám 20806-1900. 
alisp. 

Udvarhelyvármeg ve alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
A Székelyudvarhely rend. tanácsú város tanácsánál az 1886. évi XXII . t.-czikk 

69. §-áuak rendelkezése értelmében folyó  év végével üresedésbe jövő és választás utján 
betöltendő tiszti állásokra ezennel pályázatot hirdetek. 

A betöltendő állások a következők : 
1. Polgármester. Évi fizetés  2400 koorona, lakbér 600 korona. A most alkotott és még jóvá 

nem hagyott uj szabályrendelet a polgármester fizetését  3000 koronában állapítja meg. 
2. Első tanácsos. Évi fizetése  1600 korona, lakbér 400 korona. 
3. Második tanácsos. Évi fizetése  1400 kor., lakbér 400 korona. 
4. Házi pénztárnok. Évi fizetése  1600 kor., lakbér 400 kor. 
5. Adó pénztárnok. Évi fizetése  1600 kor., lakbér 400 kor. 
6 Házi pénztári ellenőr. Évi fizetése  1200 kor., lakbér 300 kor. 
7. Adópénztári ellenőr. Évi fizetése  1200 kor. lakbér 300 kor. 
8. Számvevő. Évi fizetése  1000 kor., lakbér 300 kor. 
9. Tiszti-ügyész. Évi fizetése  800 kor., lakbér 400 kor. 

10. Városgazda. Évi fizetése  600 kor., lakbér 200 korona. 
11. Egy irnok, mint iktató Évi fizetése  800 kor., lakbér 200 korona. 
12. Rendőralkapitány. Évi fizetése  1200 kor., lakbér 300 kor. 

Pályázni kívánókat felhívom,  hogy szabályszerűen felszerelt  pályazatí kérvényeiket 
hozzám f. év és hó 16-ig bezárólag adják be. 

A választás Székelyudvarhely város tanácsházánál f.  évi dec;zember hó 29-éu 
délelőtt 9 órakor fog  megejtetni. 

Székelyudvarhely, 1900. deczember hó 3-án. 
D r . D a n i o k o s A n d o r , alispán. 
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8 ® ® Csak nőket érdekelhet e szenzácziós felfedezés  _ _ ~ ~ ~ 
{{ êllszépitő, a háremhölgyek csodahatásu laurus-írja, mely visszavarázsolja a ^ n ö i T e b e T e l v e s z t e t t 

ifjúi üdeséget, ruganyos teltségét. A testbört bársony-lágyságuvá és selyemfényűvé \ arázsolja. Ezen csoda-
hatású ír gyógynövényekből készül, tehát semmiféle  ártalmas anyagot nem tartalmaz. Eg y tégely ára használati 
utasítással 4 korona. Törvényesen védve. A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrendeli tető a 

„ S t e a r o p t f n n m " l a b o r a t o r f n m á b a n : B u d a p e s t , V H . k e r ü l e t , 9 f e x i k ó i * ű t S 9 . s z á m . 

„STEAROPTINUM * 

I n m m m n m H f f l M 
inr j u l 

í í (Olaj-sebtapasz) Bámulatos gyorsan gyógyító & & 4. <$• 4. 
olaj-sebtapasz, a mely egyetlen a maga nemébtm s egy * * 
régi család titka. 4 4. 

4 4 4 4 4 ' 4* 4* *$* 
Budapesten a katonaságnál orvosilag rendelve. 

Biztosan gyógyítja s a fájdalmat  rögtön csillapítja bármily sebeknél: vágás, zúzódás, égés, fagyás,  mindenféle 
kelevény, a női emlők gyuladása és gyűlése, a titkos betegségek, kiütéseik s tb. ' ' 

Egy adag ára használati utasítással együtt 2 korona. * — 
A hatásáért kezességet vállal, a m i h a e l m a r a d n a . - a p é n z t v i s s a s z o l g á l t a t j a a „Stearopi intim" l a b o í a t o r i u m a . S 

A p é n z b e k ü l d é s é v e l v a g y u t á n v é t t e l m e g r e n d e l h e t ő a „stearoptlnnm" l a b o l a t o r i u m á b a n JQj 
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