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Leányexport. 
A búzánk hanyatlik, a borunkat magunk innók 

meg, ha volna, a lisztünk itthon dohosodik, de azért 
nincs baj, az exportunk mégis virágzik, búzánál, 
bornál, lisztnél drágább áiuczikkben: a nőben. Az 
egész Balkán a mi piaczunk, ebben nem vetekedhe-
tik velünk az orosz, sőt ellenkezőleg. Szent-Péter-
vár, Moszkva, a szentéletü Kiew, mind a mi kun-
csaftunk  s iparkodik Bulgáriának konkurrencziát 
csinálni — a vásárlásban. Istenucscse büszkék lehe-
tünk rá, hogy leányainknak csakugyan hetedhétor-
szágban nincsen párjuk. Az ügynökök csak ugy nyü-
zsögnek s a legszegényebb teremtés, akinek rendben 
van az orra, minden utczasarkon a legfényesebb 
ajánlatokkal találkozhatik. Csak akarnia kell s a 
kiért idehaza nem adunk két garast sem, azt arany-
nyal mérik, gyémánttal fizetik  Bukarestben, Belgrád-
ban, Moszkvában és Szent-Pétervárt 

Mindennapos életünket nem igen zavarja ez a 
virágzó kiviteli kereskedelem, olykor-olykor épen 
csak a rendőrségnek jut eszébe, hogy erre a kere-
seti ágra nincs iparengedély. 

Egy ilyen rendőrségi esetben aztán kimerül az 
erkölcsnek minden erőlködése. A rajta való elmél-
kedés sem igen lendit ez ügyön. Épen csak azt süt-
hetjük ki, hogy a leánykereskedés nem mind hazai 
áruban dolgozik, hanem felerészben  tranzito-keres-
kedés. Czivilizált országok, ahol szigorúbb az er-

V
N köles (vagy még nagyobb az erkölcstelenségben a 

konkurrenczia ?) ide ontja a maga szomorú nőnemű 
salakját. Az orfeumok  bécsi és berlini hölgyei, meg 
a kloákák számtalan osztrák lakói nagy mértékben 
látják el a leánykereskedők készletét. Ezek aztán 
magyar etiquett alatt viszik hírünket széjjel a világba. 

De azért hamisítatlan magyar áruban sincs 
hiány. És ennek a jelenségnek sokkal végzetesebb 
értelme van, mint sok olyannak, amin mi finnyásán 
megütközünk. Első sorban arra kell gondolnunk, 
hogy nem folyhatna  nálunk leánykereskedés ha nem 
v'OJnának oly nagy számban feslett  és szerencsétlen 
teremtések, akiket az ilyen sors csábit. A nőkérdés 
a maga ijesztő szerencsétlenségében itt válik ki szo-
cziális fontosságában  az illem, a szemérem, meg az 
erkölcs elvontabb problémái közül. Nem annyira az 
a fontos,  hogy társadalmunk ábrázatának erkölcsö-
sebb vonásai, hangjának illedelmesebb akkordjai le-
gyenek, nem az az igazi kérdés, hogy az erkölcsi 
süppedés kevésbé látható legyen, nem az a czél, 
hogy akik a tisztesség számára elvesztek, kellőké-

i n egy csomó internálva és többé-kevésbé applomb-
rbal elitélve legyenek, hanem az, valóban az erkölcs 
züllése teremti-e a szegényebb osztályok leányainak 

'.feslését  és ezek a leányok nem-e inkább preventív 
védelemre, mint utólagos megbélyegzésre szolgál-
ftak-é  reá ? 

Az ujságíróí sablon minden egyes esetben, a 
Bűkor loánykereskedőt fognak  el, rásüti az áru-
czikkekre a mondást, hogy elámított, fényes  ígére-
tekkel a romlásra csábított balga áldozatok, akiket 
a rendőrség ép jókor mentett ki a lelketlen keritők 
kezei közül. Sablon ez, aki irja, maga sem gondol 
mellette semmit, mégis igazság. A valóság szerint a 
feslettségnek  sokkal több az áldozata, mint az apos-
tola. Elenyészően kevesen vaunak, akik predeszti-
nálva lennének sorsukra, a túlnyomó részüket a nyo-
mor vagy egyéb sújtó ok beletaszitja a fertőbe.  Hi-
szen az újkori kriminálistíka még a gyilkosokról is 
azt tanítja, hogy szerencsétlenségük nagyobb, mint 
a lelki rosszaságuk. Senki sem vetemedik jókedvé-
ben gyilkosságra, hát a lányokról azt higyjük, hogy 
.jókedvükben, csupa boldogságból válnak a leány ke-
reskedők áruezikkeivé ? 

Amíg a társadalom csak puszta morál dolgának 
nézi ezt az ügyet, addig a rendőrségi intézkedések-

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
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kel eleget tett irányában. De ideje volna már, hogy 
fölismerjék  társadalmi kérdésnek és föladatnak  és 
ebben az esetben nem a rendőrség, hanem a kor 
mányzat és a törvényhozás föladatává  válik. Nem 
annyira az a baj, hogy lelketlen némberek foglal-
koznak leánykereskedéssel, hanem hogy ilyen fog-
lalkozásra tér nyilik. Nem az a baj, hogy tisztessé-
ges leány már-már nem mehet egyedül végig az 
utczán, hanem az, hogy annyian vannak, akik a tisz-
tességes nőnek ezt a kellemetlenséget okozzák. 

A nőnek túlságos az egyéni szabadsága, szem-
ben jogi megkötöttségével. Amikor a maga életét 
tisztességesen rendezné, rajta van a gyámság akasztó 
keze. De hogy tisztességtelenné váljék, ahoz megvan 
a teljes egyéni szabadsága. Az utczán a megbotrán-
kozók a jobb körökből- valók, a megbotránkoztatok 
azonban a nép sötét rétegeiből, amelynek tisztessé-
gével senki sem törődik, csak akkor, mikor elvesz 
tette. A munkásnőre, aki maga keresi a kenyerét, 
ránehezedik az előítélet. Munkás leányt ki becsül 
meg? Hiszen nincs garded^meja ! A cselédje erköl-
cseit ki védelmezte már meg ? Hiszen nem nagy sor, 
ha benne hiba is esik! Igen, de a munkásleány 
meg a cseléd, ha csakugyan sülyed, még pedig az 
előítélet elkeserítő hatása, a csábitásnak nagyobb 
kiváltsága és a védelemnek teljes hiánya mellett, 
akkor meglátszik. 

És most kérdem: amikor annyira érdeke a 
társadalomnak a közerkölcsiség javítása, amikor le-
sújtunk a már bukottra, miért tesszük annyira sza-
baddá magát a bukást? Miért azonos ilyenkor a nő 
szabadsága a gazdátlan kutyáéval, mikor különben 
más, kevésbé jelentőséges dolgában megalázó függés-
ben és jogtalanságban tartjuk ? Hogy egy leány 
munkát vállalhasson, a szülő vagy gyám beleegye-
zése kell. Hogy eladja magát, ahoz nem kell semmi. 
Az általános polgári törvénykönyv már elkészült, a 
női jogok rendezése ebben a keretben sem lendit 
többet az erkölcsön a legmélyebb megbotránko-
zásnál, meg a legmagasabb pénzbírságoknál! 

Városi tisztújítás. 
A városi tisztújítás sokkal nagyobb élénkség 

mellett történt meg tegnap, mint azt az előjelekből 
következtetni lehetett volna. 

A város közgyűlési terme, amely cseüdes idő-
ben a csengő jeligék bemutalásának, a vesszőparipák 
tánczoltatásának a színhelye, de kong az ürességtől: 
ma zsúfolásig  megtelt érdeklődő közönséggel s a vá-
rosatyák is teljes számmal vonultak föl. 

A jelöltek érdekében a korteskedés már meg-
előző nap nagyarányokat öltött. A polgármesteri állásra 
a Szakáts  Zoltán szolgabíró megválasztását már ez-
előtt hetekkel biztosra vették s igy tehát az ő ér-
dekében minden különösebb mozgalom kerülve lett. 
A tiszti ügyészi állás körül fejtettek  ki hatalmas 
korteskedést a két jelölt, dr. Soó  Rezső és dr. Bedő 
Sándor ügyvédek mellett. 

A többi állásra többszörös jelölések vagy vol-
tak vagy sem, amit a választás eredménye teljesen 
igazolt. 

Igen nagyon rosz ember volna már az, aki a 
városi tisztviselőknek jövedelembeli állapotát meg-
irigyelné. A munkabeli állapotokhoz itt-ott szó fér̂  
hetne — ámbár ebben egyenlőtlenségek vannak — 
de a jövedelemről szó sem lehet. Ezek mizerábilisak. 
Ezt már átlátta a képviselőtestület is s hogy még 
nem emelte, annak oka a rendszertelen gazdálkodás 
folytán  előállott rosz viszonyokban rejlik. 

Reményünk lehet most végre, amidőn a város 
egy tevékeny, szorgalmas, ambicziónált embert nyert 
a polgármesteri székbe, hogy az elhanyagolt admi-
nisztráczió fellendül  s igy végre a fizetési  kérdések 
is orvoslást nyerhetnek. 

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 

A közgyűlést dr. Damokos  Andor alispán, el-
nök 8 óra után kevéssel a következő beszéddel nyi-
totta meg: 

Tisztelt képviselőtestületi közgyűlés! 
Azon autonomikus jogok között, melyeket törvényhozá-

sunk az egyes szerves közületek kezeibe letett, egyike a 
leglényegesebbeknek a tisztviselők választása, melynek 
czélja, nem csupán törvényeinkben, az intézményekben, az 
ellenőrzésben keresni a garancziát arra, hogy a tisztviselő 
működése helyes irányú, törvényeknek és a helyi érdekek-

- nek megfelelő  legyen, de a személyek ismeretére alapított 
megnyugvásban is. 

Székely udvai hely város tisztikarának megbízatása a 
folyó  év végével lejár, ezzel a város közönségének azon 
joga, hogy ügyeinek intézését tetszése szerint megválasz-
tandó tisztviselőire ruházza, ismét aktuálissá lett. E czél-
ból volt szerencsém önöket, tisztelt uraim, a választási 
urna elébe a mai napra egybehívni. 

Midőn tehát a legszívesebben üdvözölném a megjelent 
tagokat, engedjék mtg, hogy ugy elhatározásaiknak váro-
sunk jövője érdekében messze kiható fontosságára,  mintáz 
egész eljárásnak méltóiágára is felkérjem  szives figyelmü-
ket. Vezessen mindnyájunkat égy közös és magasztos czél: 
szolgálni a közügynek legjobb lelkiismeretünk szerint. 

Ezzel a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 
Bizalmi férfiaknak  a közgyűlés Gyarmathy  Fe-

rencz, Bod  Károly, dr. Kovács  Mór és Soó  Gáspár, 
képviselőtestületi tagokat küldötte ki. A kijelölő 
bizottságba a közgyűlés Jung-Cseke  Lajost és Gyar-
mathy Ferenczet, az elnök dr. Török  Albert és Sán-
dor  Mózest kérte föl. 

A kandidáló bizottság egy órai tanácskozás 
után a polgármesteri állásra Szakáts  Zoltánt jelölte 
akit a közgyűlés egyhangúlag polgármesternek kiar-
tott ki. 

A választás részletes eredménye a következő: 
I. tanácsos: Demeter Dénes (egyhangúlag). 
II. vagy gazdasági tanácsos: id. Solymossy  La-

jos 41 szavazattal (Kassay Dezső 16 szavazatot 
kapott). 

Házi pénztárnok: Lakatos  József  (egyhangúlag). 
Házi pénztári ellenőr: Szabó  József  (egyhan-

gúlag). 
Adópénztárnok: Simó  Mátyás (egyhangúlag). 
Ellenőr: Jancsó  János (egyhangúlag). 
Számvevő: itj. Solymossy  Lajos 36 szavazat. 

{Kassay  Dezső 24 szavazat, 1 üres). 
Tiszti ügyész: dr. Soó  Rezső 50 szavazat (Bedő 

Sándor 10 szavazat, 1 üres). 
Városgazda: Sándor  Dénes 46 szavazat. (Szabó 

Domokos 16 szavazat, 1 üres. A bizottság Szabó 
Ferenczet nem kandidálta.) 

Rendőralkapítány; Feleky  Pál (e&yhangu»). 
Írnok: Bogácsi Lajos 30 szavazat. 'lay 

Sándor 1, Farkas  Endre 16 szavazat. Nem lettek 
kandidálva: Losdorfer  Oszkár, Gaál Nagy  János, 
Barra Árpád.) 

A szavazatszedő bizottságnak tagjai voltak i 
Dr. Solymossy  Lajos, Bod  Károly, Hlatky  Miklós és 
Gáspár József.  A választásokat dr. Damokos  Andor 
alispán, elnök enuncziálta. 

Dr. Solymossy  Lajos indítványára a megvá-
lasztott polgármestert egy bizottság hivta meg, mely-
nek tagjai voltak: dr. Török  Albert, Gönczi Lajos, 
Soó  Gáspár, Koncz  Ármin, Bartók  István, Szabó 
István, Gáspár József,  Gál János, Csép  Ignácz. 

A bizottsággal érkező fiatal  polgármestert a 
közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta  és az elnök üd-
vözölte. Majd az egész uj tisztikar letette az esküt, 
amelyet Gálffy  Endre főjegyző  olvasott fel.  Az eskü 
letétele után Szakáts  polgármester a következő be-
szédet tartotta: 

Tekintetes Alispán úr 1 
Mélyen tisztelt képviselőtestületi 

Az esküvel, melyet itt Önök elátt letettem, Székely 
udvarhely város vezetésének súlyos gondját vállaltam ma 
gamra. Jól tudom, hogy e gond még egy munkában 
edzett, tapasztalatban gazdag ember homlokát is re 
vonja, s hogy ezen állásra vállalkozni mégis elé 
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valék, az a közügyek, s különösen szülővárosom ügyei iránt 
vuló őszinte lelkesedésemben és azon hitemben leli alapját, 
hogy a szorgalmas, becsületes munka feltétlen  megtermi 
gyümölcseit. 

Midőn tehát Hzékelyudvarhely város polgármesteri 
székét elfoglalom,  őszinte hálámat, köszönetemet fejezem  ki 
azon bizalomért, mely engem ezen diszes állásra emelt, s 
igy alkalmat adott nekem arra, hogy szerény tehetségsmet 
szeretett szülővárosom s polgártársaim javára, boldogitására 
fordíthassam. 

Munkakedvet, szép reményeket hoztam magammal, s 
bár kevés tapasztalattal, de erős akarattal fogok  ahhoz a 
nemes munkához, mely e város szellemi és anyagi fejlődé-
sének előmozdítására van hivatva; s legyenek meggyőződve, 
hogy e munkakedvemet akkor sem fogom  elveszteni, ha 
törekvéseim egyesek részéről rosz akarattal, kicsinyeskedés-
sel fognak  találkozni. 

E pillanatban, a midőn a város ezerféle  baját még 
csupán a szidalmakból és jajgatásokból ismerem, jövendő 
munkálkodásomról részletes programmot nem adhatok. Any-
nyit azonban már ez alkalommal kijelenthetek, hogy első 
gondom a város háztartásában megbomlott egyensúly helyre-
állítása lesz, s ha ezen törekvésemet a tek. képviselőtestület 
jóakaratú támogatása mellett siker fogja  koronázni, abban 
az esetben biztos alapon kezdhetünk hozzá a város további 
emeléséhez, j 

Nem rohamos emelkedésre számitok én tekintetes 
képviselőtestület: melynek a kimerülés természetes követ-
kezménye, s mely a város mai pénzügyi helyzete mellett 
csaknem lehetetlen; nem fény,  nem pompa az, mi lelki 
szemeim előtt lebeg, hanem e városnak mérsékelt, egészsé-
ges fejlődése,  mely tekintetbe veszi polgárainak megélhetési 
viszonyait, s nem kiván többet tőlük, mint a mennyit tény-
leg adhatnak. 

Hogy azonban munkálkodásomnak kellő sikere legyen, 
feltétlen  szükségem van a tekintetes képviselőtestület támo-
gatására. Önök lesznek hivatva arra, hogy tevékenységem 
felett  bírálatot mondjanak, s hogy eszméimet, terveimet 
megvitatva, önzetlenül határozzanak. Éppen ezért e helyen 
is arra kérem, hogy szemelőtt tartva a város érdekeit, mi-
ként én, ugy Önök is minden személyes tekintet kizárásá-
val, a közjó előmozdítására irányuló tevékenységemben tá-
mogatni szíveskedjenek. Midőn szives bizalmukért ugy a 
magam, mint megválasztott tiszttársaim nevében ujolag is 
köszönetet mondok, ismételten kijelentem, hogy szülőváro-
som érdekét örökre szivemen fogom  viselni. (Hosszantartó 
éljenzés\ 

A közgyűlést dr. Damokos  Andor elnök fél  egy 
órakor zárta be. 

Három esztendő. 
Három esztendeje mult, hogy az Udvarhelyi 

Hiradó  az olvasóközönség elé lépett. Mikor elhatá-
rozásunk csakugyan valósággá vált, nem kecsegtetett 
hiu, üres remény, mert nem léptünk párt, sem egyes 
szolgálatába s igy tudtuk azt, hogy ha kizárólag a 
közt fogjuk  szolgálni, hosszabb idő kell ahhoz, a 
mig a közönség megismer és ugy ismer meg, hogy 
megszeret. 

Társadalmi életünk sivárságában lapunk pen-
dítette meg először a kibékítés, a kiegyenlítés nagy 
feladatát  s kimerte tűzni az uj eszmék, az uj küz-
delmek, uj törekvések lobogóját. Bár nem politikai 
iapvvagyunk, de e rövid három esztendő, melyre 
most\visszatekintiiuk, minden egyes mozzanatában 
sikerekről tesz tanúbizonyságot; amit kérkedés és 
szerénytelenség nélkül emelhetünk ki: annálinkább, 
mert sikerünk s dicsőségünk, mostani erősségünk 
közös a tiszta társadalommal, amely őszintén és ha-
tározottan csoportosult lapunk köré. 

^Lapunk szellemi niveaujáról nem szólhatunk — 
a h L bizíijyit erről s az a példátlan rokonszenv, 
-.me* mellettünk megnyilatkozott. Városunk s me-
gyénk jeles emberei munkatársaink, kik mellett orszá-
gos nevü fővárosi  irók  is sorakoztak. Állandó és ere-
deti munkásságot fejtett  ki oly kiváló Írógárda la-
punkba, milyennel egy vidéki  lap se dicsekedhetik. 
És ez azt bizonyítja, hogy lapunk szellemi fejlettsé-
gét magukhoz méltónak találták. 

Nem szűntünk meg egy alkalommal sem a vár-
megye ügyeit a legszélsőbb határig, az igaznak 
megfelelőleg  fölkarolni,  az összes közigazgatási mo-
mentumokat élénk figyelemmel  kisérni, azokra ön-
álló, jóhiszemű megjegyzéseinket minden körülmé-
nyek között is megtenni, mivel az a meggyőződés 
vezette ugy a szerkesztőséget, mint a tekintélyes és 
nagyszámú munkatársakat, hogy csakis igy össze-
tartva, az igazságot hiven szolgálva, érhetők el ered-
mények kicsiny társadalmunkban. 

Lapunk nem politikai, de magyar lap. Mindent 
a magyarságért, semmi alku senkivel. Nem áll párt 
szolgálatában, de madártávlatból figyelemmel  néz!" 
őket s megjegyzéseit néha a legközvetlenebbül teszi 
meg. Hisz tudjuk azt, hogy alkotmányos életünk 
r̂ős küzdelemre van utalva s e küzdelemben súlyos 

" ára van téve a törvénytisztelet, a jogérzet, a 
-ti hagyományok követése s a magyar nemzet 
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igaz szeretete is. Nem szabad engednünk, hogy e 
küzdelem féktelen  pártharczczá sülyedjen, mivel 
minket az emberiség magasztos eszméi, az igazi 
hazaszeretet, országunk nagy jövőjében való hit kell 
hogy vezessenek. 

Nyíltan és őszintén mondunk véleményt afölött, 
ami káros lehet hazánk jobb jövőjére és csak oly 
törekvéseket pártolunk, melyeknek alapja a törvény 
és igazság. 

Az Udvarhelyi  Hiradó  legfőbb  czélja az, hogy 
az uj regime jelszavait minden körülmények között 
interpretálja, azért sikra szálljon, a magyar művelt-
séget erősítse s terjeszsze, ahol van: ott táplálja, a 
hol szunnyad: ott felébressze  és istápolja. Legelső 
czélja, legelső kötelességgé teszi azt, hogy: érdekes, 
friss,  megbízható, becsületes és bátor legyen, a leg-
jobbat nyújtsa, amit egy vidéki lap nyújthat. 

Bizonyára egy vidéki lapnak kisded a köre s 
kicsiny lehet hatásának ereje. Azonban e lap szer-
kesztősége büszke lehet arra, hogy hároméves fenn-
állása alatt kitartó, becsületes munkával sikereket 
tudott felmutatni  s feladatát  mindig igyekezett a 
legjobban oldani meg. 

Az lesz törekvésünk a jövőben is, hogy az 
Udvarhelyi  Hiradó  kettőzött szorgalommal legyen 
szerkesztve. S fent  röviden említett programmját 
mindvégig hi ven kitartsa. E törekvésünk pártolására 
kérjük föl  bizalommal t. olvasóinkat. 

Székelyudvarhelyt, 1900. deczember 29 
Becsek Aladár, 

szerkesztő, kiadó. 
* -

A letűnő évben lapunkat a következők tisztel-
ték meg közleményeikkel: Benedek Elek, Biró La-
jos, ifj.  Biás István, Bartha Miklós, Bod Károly, 
Csehély Adolf,  Doros Györgyné, Gáspár István, Gon-
dáné Steinburg Irén, dr. Grosz Gyula, Gyerkes Mi-
hály, Gönczi Lajos, Harmath Luiza, Herczegh Fe-
rencz, Hargittai Béla, dr. Hajós Lajos, Jiieger F. 
József,  Kenedi Géza, Kerekes Andor. Kálnay László, 
Kertész Albert, Lázár József,  Milkó Izidor, Nosz 
Gusztáv, Nagy János, Nagy József,  Pálffy  Aladár, 
Rákosi Viktor, Ráduly János, Sándor Domokos, 
Szántó Lajos, dr. Szilágyi Albert, Simó Mátyás, 
Szabó András, Sz. Szakács Péter, Szomaházy István, 
Sándor Mózes, Thury Zoltán, dr. Török Albert 

Újdonságok. 
A karácsonyi ünnepek minden nagyobb ese-

mény nélkül folytak  és értek véget, ugy, mint álta-
lában a karácsonyi ünnepek szoktak. A rendes csend 
az éveken át megszokott eseménytelenség verődött 
rá az idén is, hogy jóformán  mindig igy legyen, di-
csőségére a családok ünnepinek. Időjárás dolgában 
is gyenge karácsonyunk volt, hó egyáltalán nem 
esett, csak a nagy zuzmóra hagyott valami csekély 
nyomot hátra a háztetőkön. A kissé borús idő mit 
sem rontott az ünnepi hangulaton s az összes tem-
plomok meglehetős látogatottak voltak. Szóval a 
szeretet és béke ünnepe minden emóczió nélkül, 
csöndes mulatozás közben telt el. 

Az orvosi díjszabás. A napokban jelent meg a 
hivatalos lapban a belügyminiszter szabályzata, a 
mely a magáuorvoslás díjazásának legkisebb mérté-
két állapítja meg arra az esetre, ha a beteg és or-
vosa között kölcsönös megegyezés nem jött létre. A 
szabályzat az ország városait és községeit négy fo-
kozatba osztja be, és mindegyik fokozatban  megál-
lapítja az első látogatás, a konzultáczió, a különböző 
műtétek dijait és a fogorvosi  díjszabást. A szabály1 

zat megállapítja, hogy fuvarpénz  csak 2 kilométeren 
felül  jár az orvosnak, továbbá hogy az orvos laká-
sán adott első tanácsért vagy rendelésért az első fo-
kozaton 4, a másodikon 3, a harmadikon 2, a ne-
gyediken 1 korona, minden további tanácsért 3, 2, 
1.50 korona, a negyedik fokozatban  80 fii.  jár. Jó-
val drágább ennél az orvosnak a beteg lakásán tett 
látogatása; ez nappal 6, 4, 3 és 2 korona. Az or-
vosi konzultáczió nappal 20, 15, 12 és 10, éjjel 30, 
20, 16 és 14 korona. A különböző műtétek dijai 1 
és 5C0 korona közt váltakoznak. A foghúzás  a 3-ik 
fokozatban  2 kor.; a fogtömés  dija 4 korona. Szé-
kelyudvarhely város, mint már emiitettük, a ij4k 
fokozatba  van sorozva, 

A Nőegylet fillérestélye.  Emiitettük, hogy a 
Nőegylet a szombati fillérestélyét  ismét a szerda 
estékre tette át s az első ilyent január 9 én Doros 
Iluska és Félegyházi  Mariska rendezik. Mint értesí-
tenek az estély egyike lesz a legsikerültebbeknek 
érdekes programmja által. Zakariás  Margitka énekel 

a Szilágyi  Sándor és Felméri  tanár hegedükisérete 
mellett és — ha sikerül a sok technikai és minden-
féle  akadályt legyőzni — Vörösmarty „Szép Ilonká-
ját" élőképekben mutatják be. 

Az új esztendő. A szaktudós naptárcsinálók és 
mindazok, akik mesterségökbe kontárkodnak, soká 
vitatkoztak, mikor kezdődik a huszadik század ? Soká 
vitatkoztak és vitatkoznának még most is — ha 
közbe nem lépett volna a legilletékesebb biró, aki 
a kérdést egyszersmindenkorra eldöntötte.' Nem a 
német császárt gondoljuk, a ki egy rendelettel lép-
tette elő a századot huszadiknak - hanem a min-
dent letörlő időt, mely nem törődve senkivél, vissza-
tarthatatlanul követi útját. A jövő év első napjától 
csak még órák választanak el és a szilveszteri éjféli 
harangszó elhangzása után egyszerre benne vagyunk 
a huszadik században, azok szerint is, akik az 1900. 
évet a tizenkilenczedik, — azok szerint is, akik a 
huszadik századhoz számították. Ez az év, mely a 
század legöregebbje volt, legfiatalabbja  akart lenni. 
Elmúlt. Örüljünk-e rajta, hogy egy év keserveitől 
megszabadultunk, vagy fájlaljuk,  hogy egy évvel 
öregebbek lettünk ? Amint elhangzott majd a szil-
veszteri éjféli  harangszó : egyszerre uj században ta-
láljuk magunkat — a humánizmus századában. Ennek 
a zászlaja alatt indul meg és a felvilágosult  embe-
riség ez alatt is fogja  végig küzdeni a századot. A 
végét a ma élők közt alig fogja  megérni valaki, 
mégis nekünk kell megteremteni, erős alapokra fek-
tetni a humanizmust, hogy mint legnemesebb érzést 
erősen kifejlődve  adjuk át a jövő nemzedékeknek, a 
mint apáinktól mi is vettük át sok más erényt. 
Szivrepesve üdvözöljük a humanizmus századának 
aranypirját, kívánva, hogy mint ragyogó nap elhal-
ványulás nélkül, fussa  be dicsőséges útját. Boldog 
újévet! 

Halálozások. Folyó hó 22-én hunyt el özv. 
Jakab  Sándorné Antal  Lidia, volt kénosi unitárius 
papné, életének 70 ik évében. Halálát gyermekei és 
a rokonság gyászolja. — Csikszentmártoni Szabó 
Dénesné Patakfalvi  Ferenczy  Ilka életének 54-ik, 
házasságának 34-ik évében, folyó  hó 21-én elhunyt 
Marosvásárhelyen. A megboldogultat városunkba szál-
lították s itt a szombatfalvi  temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Halálát férje  Szabó  Dénes kir. 
táblai biró, gyermekei és kiterjedt rokonjág-sií^tja.^/ 

Munkaközvetítő intézet Marosvásárhelyen. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara e hó 
19-én tartott teljes ülésén a kereskedelmi és ipar 
osztálynak a kamara székhelyén létesítendő munka 
közvetítő intézet felállítására  vonatkozó javaslatát 
is tárgyalták. Az ügyet béható tanulmányozás és 
alapos előkészítés czéljából egy bizottsághoz tette 
tette át a teljes ülés és a javaslatot egyúttal « ke-
reskedelemügyi miniszterhez is fölterjeszti.  A kamara 
ezen akcziója mindenesetre rendkívül fontos  a szé-
kely-munkás-kérdésre és egyben a székely-kivándor-
lás megakadályozására. Az üggyel lapunk más helyén 
bővebben is foglalkozunk. 

Ingyenes felolvasások.  A polgári őnképző-
egylet nagytermében, Solymossy  Endre elnök indit-

-ványára, a téli vasárnap délutánokon tudvalevőleg 
népszerű ingyenes felolvasások  tartatnak. A ma dél-
után programmját Hlatky  Miklós tanár felolvasása 
fogja  betölteni, aki Az elektromosságról  értekezik. —Az 
üdvös társadalmi munka iránt, a mely már végre 
rendszeresítve lett, általános érdeklődés mutatkozik. 

Tréfás  dalestély. A Dalegylet tudvalevőleg fé-
nyesen sikerült tréfás  estélyét január 6-án a Buda-
pest szállóban megismétli. Az estélyre a közönség 
falragaszok  utján lesz meghiva. A rendezőségnelí 
nagy a reménye, hogy a mult alkalommal oly pom* 
pásan sikerült mulatságát a közönség ez alkalommal 
is hathatósan fogja  pártfogolni. 

A közigazgatás egyszerűsítése. A belügymi-
niszter, mint tudva van, fölkérte  a főispánokat,  hogy 
a közigazgatási eljárás egyszerűsítésének kérdését a 
tisztviselőkkel tüzetesen megbeszélvén, ez ügyben 
különösen a vármegyei központi és járási ügyvitel 
és pénzkezelés, valamint a községi és körjegyzői 
ügyvitel, a községi pénzkezelés egyszerűsítése és a 
rendezett tanácsú városi ügy- és pénzkezelés egysze-
rűsítésének alapelvei tekintetében felmerült  s figye-
lemre méltóknak mutatkozó észrevételeket és érdem-
leges javaslatokat hozzá terjeszszék föl.  Az az idő-
pont, melyet a miniszter e fölterjesztések  határnap-
jául kitűzött, holnap, a folyó  év utolsó napján jár 
le. Közvetlenül újév után, a részben már beküldött 
és még beérkező javaslatok tekintetbe vételével is, 
hozzá fognak  a belügyminisztérium illető osztályábaű 
a közigazgatási eljárás egyszerűsítésére vonatkozá 



törvényjavaslat kidolgozásához, melyet a kormány 
f  ínég a jelen országgyűlés alatt törvény erejére óhajt 

emeltetni. 
A hazai czipőipar érdekében. Nemcsak a vá-

jj rosokat, hanem az ország minden nagyobb községét 

Wí is ejárasztják élelmes kereskedők az Ausztriából be-
hozott silány kiállítású, állítólag „karlsbadi czipő-
árukkal", a mivel a hazai iparosainknak nagy káro-
dat okoznak. Pedig Karlsbadból nem is adnak el 
< ül föld  re czipeket. Hogy ez tény, mutatja a karlsbadi 
|partestület, illetőleg karlsbadi kor. rendőrkapitány-
ig, mint iparhatóság átirata, amelyet egyik czipész-
(partestülethez intézett s a mely azt foglalja  magá-

n. hogy a karlsbadi czipésziparosok az ottani ipar-
jstületnél tett kötelező nyilatkozat s az e tárgyban 

hozott ipartestületi határozat érteiméhen külföldre 
senkinek czipőket el nem adnak, sem elárusitás vé-
gett bizományba ki nem adnak, ugy, hogy a „karls-
badi czipő vagy lábbeli" név alatt bárhol ezentúl 
elárusított czipő-készitmények nem karlsbadiak, ha-

m a nagyközönség és az iparhatóságok félreveze-
lére szolgáló hamisítványok, a mély tény ennél-

mint iparkihágás üldözhető. 
A fehéregyházai  csatatér. A napokban volt az 

árverése — mint Kolozsvárról irják — a gr. Haller 
Lujza-féle  fehéregyházai  birtoknak, amelyen a sza-
badságharczban elesettek fölé  emlékoszlopot állított 
a kegyelet. Az állam intézkedést tett, hogy a birtok 
magyar kézben maradjon s e végből Darányi Ignácz 
földmivelésügyi  miniszter megbízottat küldött az ár-
veréshez, aki az állam érdekeinek szemelőtt tartása 
mellett a birtokot háromszázezer koronáért meg-
vásárolta. 

Bethlen Gábor fejedelem  szobra. A Bethlen 
fíábor  fejedelemnek  Nagy-Enyeden tervezett szobra 

vára igen szépen folynak  az adakozások. Az eddigi 
jyüjtés eredménye 22.473 kor. 88 fillér.  Az ország 
liínden részéből naponkint tekintélyes összegek ér-
eznek a szent és hazafias  czél megvalósításához, 
[árosunkban e czélra egy alkalommal már lett gyüj-

eszközölve, a mely szép eredménnyel is járt 
khogy akkor a közöuségnek még egy század része 

rótta le hazafias  kötelességét. Felhívjuk ismé-
n az áldozatkész közönséget, hogy adományával 
^megvalósítását előmozdítani szíveskedjék. Pénz-

ínyek a Belthlen-szobor végrehajtó bizottság 
tárn'ökának czimére Nagy-Enyedre küldendők. 
A vásárló közönség védelme. Pár héttel ez-
emlitettük, hogy a közönségnek az a része, 

a koczkaczukrot ötkilós csomagokban vásá-
rendszerint csalódik, mert a gyárosok az öt 

la a papirosdobozt is beszámítják. Fölszólalá-
sunk következtében a kereskedelmi miniszter a ke-

fy;yelmeztette,  hogy amennyiben az ily csomagokban 
a inennyiségtartalmat megjelölik, a súlyba a burko-

Í latok be nem számithatják. A gazdasszonyok rnind-
e Z e k JÓ1 teszik, ha az ötkilós sulyu koc-

dobozokat megmérik vagy megméretik és 
csak az esetben fogadják  el, ha tisztán öt kiló cuk-
rot tartalmaznak. A miniszter föllépésének  egyéb-
ként az is lehet a következménye, hogy a gyárosok 
a csomagokon a súlyt nem jelzik s igy az eddigi 
visszaélések tovább is folytatódnak,  ámbár ez eset-
ben \már a füszerkereskedőket  lehet felelősségre 
vonni.\(—i h—) 

'{  aggodalom  fog  él 
Dnma hazám érted  . 

Vájjon  mi vár reánk, 
Vájjon  mi ér benne? 
Bár az uj esztendő 
A múltnál  jobb lenne. 

Jönne  jobb jövőnek 
Hajnal  hasadása, 
Hogy  magyar hazáját 
Bánatban ne lássa. 

Minden  kis porszeme 
Gyarapodjék  néki, 
S derüljenek  már fel 
Árpád  szép vidéki. 

Átok  sújtsa mindig 
Mit  ég haragja ont, 
Minden  ellenséget, 
Ki  bántaná e hont. 

S ki  eddig  könnyezett 
S panaszra nyilt  ajka, 
Legyen elégedett, 
Legyen béke rajta. 

S ez évváltás  hozzon 
Beánk egy jobb jövőt, 
S ébresszen hazánkra 
Boldog  uj esztendőt! 

Kertész Albert 

Az ipari munkaközvetítés. 
Az a kiváló társadalmi és gazdasági jelentőség, 

amelylyel az ipari munkaközvetítés különösen a fő-
városban és már itt közelünkben, a kamarának 19 én 
tartott teljes ülésének határozatából, Marosvásárhe-
lyen bir, természetes magyarázatául szolgál annak a 
buzgóbb igyekezetnek, amelylyel Hegedűs Sándor 
kereskedelemügyi miniszter az ipari munkaközvetítő 
intézetek tervezett fölállításával,  a munkaközvetítés 
problémájának a megoldására törekszik. Hiszen a 
munkás-társadalmi politika annyi sok megoldásra 
váró problémája közül épen a jól szervezett munka-
közvetítésnek van a legkiválóbb fontossága,  mert a 
munkanélküliek számának csökkentése mintegy alap-
jául szolgál az e téren való további reformoknak. 

Szükségtelen, hogy részleteiben is felsoroljuk 
azokat az indokokat, amelyek egytől-egyig azt iga-
zolják, hogy ennek a kérdésnek a rendezése már ré-
gen kötelessége lett volna az államnak és a társa-

. ... . . . , dalomnak egyaránt és a humanizmus parancsoló 
reskedelmi és iparkamara utján a gyárosokat^mr ^ ü k s é g é t ő l eltekintve, csak azt a fontosságot  akar 
•y'velmeztette. notrv ampnnvihf>n  a? ílv í-anmarrnkhar, -Jri > • . • , , , 

Boldog új esztendőt! 
)íz  Szilveszter  ismét 

Eltemet  egy évet, 
S az idő  kereke 
Égy újat elévett  . i i 

Éltünődünk  újra, 
Elborongunk  megint 

feménnyel  telt  lelkünk 
. jöOőbe tekint  . . . 

Vájjon  mit hoz reánk, 
8 e gyászos hazára? 
Öröm vagy könny derül 
A régi nyomára? 

Mit  rejt a jövendő, 
Mi  áll  e nép sorsán? 
Derül-e jobb világ, 

ennél rosszabb tán ? 

dkürJk 
iUyed, 

juk kiemelni, amelylyel egy jól szervezett munka-
közvetítő intézméöy^munkakereslet és kínálat szük-
ségképen való kiegyenlítéseiés a munkások és mun-
kaadók között való jó viszony előmozdítása szem-
pontjából bir. Az ipari munkaközvetítés ma divó 
módjait jól ismeri nagy közönségünk, jól tudjuk 
mindnyájan, hogy azok közül egyik sem felel  meg a 
gyakorlati és erkölcsi kívánalmaknak Nap mint nap 
van alkalmunk tapasztalhatni, hogy a munkanélkü-
liség sokszor milyen irtózatos arányokat ölt, akár 
hányszor csak azért, mert a mai rendszer mellett a 
munkások zömének nincs meg a kellő tájékozottsága, 
a kereslet arányai és körülményei felől.  És nap mint 
nap találkozhatunk a munkanélküliség sajnálatos je-
lenségének természetes következményeivel: a nyo-
mor, a kétségbeesés, a szocziális mozgalmak és akár-
hányszor a bünügyek krónikáinak lapjain. 

Mi sem természetesebb tehát, minthogy a mun-
kanélküliségből származó nagy társadalmi gazdasági 
károkat a társadalom közönnyel nem nézheti és igy 
egyenesen kötelessége volt az államnak, hogy közbe-
lépjen az ő hatalmával ezeknek a viszonyoknak a 
gyökeres javítása árdekében. 

Ez indította kétségtelenül a kereskedelmi mi-
nisztert is arra, hogy munkaközvetítő intézet létesí-
tését tervezze a vidéki kamarák székhelyein is, me-
lyek a központtal szoros kapcsolatban lesznek. Szinte 
bizonyos és a dolog természetében rejlik, hogy a 
többi vidéki nagyobb városok is sietni fognak  ha-
sonló intézetek fölállításával,  mely intézetek azután 
a székesfővárosi  főintézettel  egy szerves egészet al-
kotó, hatalmas intézményt fognak  képezni. Igen üd-
vös gondolat volt a tervezett intézet hatáskörébe 
vonni az ipartestületek eddigi intézményeit is, mi 
által a munkaadók rokonszenvét biztosítják az uj 
intézménynek. Másrészt viszont a munkások és az 

meny sz 
tézetek ü 
egyharmadává m~u 
És erre szükség is volt, 
intézmények példája azt 
az intézetek működhetnek 
kívánatos eredménnyel, amel 
munkások érdeke, az intézők 
matékkal van képviselve. 

Ilyen szervezete van a berlini 
közvetítő egyesületnek is („Centralverein für 
nachweis"), hol négy munkás és négy 
— egy szavazati joggal nem biró elnök vezetése' 
— a helyeszközlés ügyeit. Nevezett egyesület 
megkülönböztetést tesz a tanult munkást alkalma-
zott és a kellő tanultság híján levők között. Az ál-
lástkeresők részére a városi vasút hatalmas viadukt-
jai alatt igen czélszerüen berendezett helyiségek 
szolgálnak, hol az állástkeresők az idő viszontagságai 
és a munkanélküliséggel járó unalom kísértései el-
len, kellőleg védve vannak. Ezekből a helyiségekből 
küldik azután kereslet esetén az előjegyzett állást-
keresőket, a munkást kereső czégekbez, gyárosok-
hoz. Az ilymódon berendezett munkaközvetitő-inté: 
zet igen sok tekintetben nagy hasznára van a nyil-
vános érdeknek is, de különösen még egy körülményt 
akarok fölemlíteni,  mint amely különösen a mi vi-
szonyaink tekintetében is nagyobb figj  elmet érdemel. 

Miután minden főváros  az állástkeresőkre nézve 
különösen vonzó hatással van, egy jól szervezett 
munkaközvetítő intézmény föladatai  közé tartozik az 
is, hogy ezt a sok tekintetben veszedelmes áramla-
tot kellőképen ellensúlyozni lehessen. A berlini mun-
kaközvetítő egyesület ezt oly módon éri el, hogy az 
egyformán  minősített állástkeresők közül első sor-
ban annak van előnye, aki már hosszabb idő óta 
tartózkodik Berlinben. Miután pedig a vidéki alkal-
mazottak erről megtelelő közlések utján tudomást 
szereznek, már eleve is félnek  attól, hogy Berlinbfj 
majd hosszabb ideig kell arra várniok, mig a 
reájuk kerül és inkább más, kisebb helyeken pnj 
nak szerencsét. 

A vidéki alkalmazottak nálunk, külö, 
vasúti közlekedés olcsóságánál fogva,  óriá' 
kben áramlanak a székesfővárosba,  hol azu 
hány esetben a legnagyobb nélkülözés^ 
nak kitéve, mert a kereslet távolból 
ban ezzel az óriási kínálattal. Ne. 
munkaközvetítő intézményeinkné 
zák a berlini, kitűnően szervezet 
sok, mint a főnökök  részéről nagy 
szesülő intézetnek ezt a rendszerét 
közvetítő intézetek hatásköre az ipar, 
den neménél alkalmazott egyénekre, 
kedeimi alkalmazottakra is kiterjed. í! 
sen okvetlenül szükséges is volt, mert 
a kereskedelmi alkalmazottaknál semmi 
bak, mint az egyéb ipari alkalmazotta 
mégis figyelemmel  és tekintettel kell 1P| 
kereskedelmi alkalmazottak sajátos vis 
ban különböznek a munkások viszony 
szen más kezelést is igényelnek. 

Ez uj intézmény itt a Székelyföldi.  ^ 
fontossággaljnr,  amennyiben hivatva van csö 
teni a kivándorlók számát, de kívánatossá tette a 
a sok gazdasági és társadalmi indok is. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

m 

M a k u l a l u r a papiros wéteriiiílzganklnt 
7 forintért Kiadóhivatalunkban eladó. 

Sz. 2076—19U0. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi 
A székelykereszturi kir. jbiróság/mint tik 

hatóság közhírré teszi, hogy UdvarWlyvárínegyé 
összesített árvapénztára végrehajtatónak, Silberg 
Eszter, Sára és Borbára, továbbá Ábel Mihály és 
Ábel Lázár végrehajtást szenvedők elleni 252 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a székelyudvarhelyi kir. törvényszék (a székely-
kereszturi kir. jbiróság) területén lévő, bordosi 72: 
sz. tjkben foglalt  A I. 140. 141. 159/2. 160/2. 295; 
321. 403. 556. 598. 603. 624. 672. 799. 1 Q M - Í f c ő  V 
1227. 1334. 1335. 1371. 1541. 1552. 15 
1566/2. 1587. 1618. 1698. 1777. 1778. 
2321. 2548. és 2637/1. hrsz. ingatlanok t 
egy tömegben 963. koronában ezennel meg1 

kikiáltási árban az árverést elrendel 
fennebb  megjeü^ i n g é n e k az 



>r bor-
rárvorésen 

fognak 
ingatlanok 

ábu< vagy az 1881. LX. 
árfolyammal  számított és 

hó 1-én 3833. sz. a. kelt 
.delet 8. §-ában kijelölt óva-

n a kiküldött kezéhez letenni 
íTTTa. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-

a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
rszabályszerü elismervényt átszolgáltatni. 

Fa kir. jbiróság tlkvi hatósága. 
Sz.-Keresztur, 1900. november 9-én. 

Veress, 
kir. aljbiró. 

Szám 6437—19C0. 
tlkvi 

Hirdetmény. 

r 
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A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
kiskorú Veres György, Mózes, Júlia, Biri, Berta, 
Ferencz végrehajtatóknak, Veres Mózes bögözi lakos 

égrehajtást szenvedő ellen 1200 kor. s jár. kielégí-
tése végett ezen kir. törvényszék területéhez tartozó, 
bögözi 624. I. 357. I. 15. sz. tjkvben foglalt  ingat-
lanok az 1 9 0 1 . é v i iuftrc/.iiis  l ió 1. n a p j á n 
d. e. 9 órakor Bögöz község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek el fognak 
adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10% kész-
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. deczember 11. 

M i l i á l y , 
kir. tvszéki egyes biró 

iYELEMRE MÉLTÓ! 
rencsém a n. é. helybéli 

ki közönségnek becses 
hozni, hogy a vármegye-

évö egyik bolthelyiségben 
-féle helyen) * * * * * * • ;on 

ícsonyi 
íjévi * 
űá 
•dm be legdúsabb és legjutá-

bs árak mellett. * * * * * * * 

Bazárt 
•itt Tisztelettel 

:Á@@)MÁa? §* & 
Ifj. DRÁGOMÁN DOMOKOS. 

ív 
•üt 
Hit « 

• • • • • • Richter-féle 

Horgony - Pain - E x p e l l e r 
Llnlment. Capslci comp. 

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
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-

ében van; főraktár :  Török József  gyógy-
Berésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
éi igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-

Itékü utánzat van forgalomban, 
nem akar megkárosodni, az 

s üveget „Horgony" 
terczégjegyzés nel-

>0, fOi 
ilóditutp<útsavissza, 
ét ' \OLSTi: 

Hirdetési  bélyeget  jul.  hó 1-étöl  kezdy?  p z egyes  hirlap 

hirdetések,  falragaszok  után  nem kell  fizet^f  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  natalmas  ereje,  a mely 

megbecsülhetetlen  szolgálatot  tesz  minden  vállalkozónak.  Az utcza 

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. 

Név egyek I00 darabonként 
I kor.-tói fölfelé. 

ÖLacj/y. és 5 ,̂/p vátao&téfi. 

íTiVT  ^ V  P t-" lapunk  könyvnyom-
VlUyzendeí'heTo:  d á i á h a n . *  % * * * 

i p r m r m ™ 
BARTHA ANDRÁS 

Székely udvarhe ly tt, 
K l o s s u t h - u . 21.  ( Z á l o g h á z m e l l e t t ) 

4 j á n l j a n . é . közönség szíves ü g y e i m é b e a 
Kossutk-uteza 21 . sz. (ZálogliAz mellett ) egész 

n j o n n a n b e r e n d e z e t t 

férfi-  és női készczipöraktárát 
és üzlethelyiségét. 

A legfinomabb  anyagból a legkényesebb Íz-
l é snek is megtelelőei i készit kel lő gyorsa, 
sággal, tartössággai, pontossággal, jutányos 
árak mellett férfi-,  női és gyermekczipöket. 
Sokoldalú tapasztalataira támaszkodva, a n. 
é. közönség bizalmát és megrendeléseit kéri 

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

REUMA-SZESZ 
biztos és kiváló gyors hatású köszvény, csúz, 

reuma, ischiás stb. ellen. 
Hatása meglepő, amennyiben gyakran még 
a legidültebb köszvény és csúzíájdalmakat 
is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen 

megszüntette. 
Fog- vagy fejfájást  5 perc alatt megszüntet 

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

Kapható csaknem az összes gyógyszertarakban. 
Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes 

beküldése után küldi a készítő: 

WIDDER GYULA » » 
N.-A.-UJHELTtf. 

Főraktárak  Budapesten: 
Török József.  gyógyszertárában, Király-utcza 12. 
es az Egger iéie „JNador-gyogyszertár'-ban, Vaczi-

körút 17. 
Sz.-Udvarhelyen:  Solymossy'János és Sz.-
Kereszturon  : Lengyel Samu gyógyszertárában. 

Kitüntetés: \f-i 
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 ós m. kir. honvédség egyediig 
szállítója 

B U D A P E S T , II . , l iánczhid-utcza 5 . 
Iskolai és mesterhegedülfj 

vonóval. 
Gordonkák vonóval. 

Nagybőgők vonóval. 
Fuvolák. 

Szárny kürtök. 
Ösi magyar tárogató 

szabadalmazva. 
Cziinbalmak. 

Elpusztithatlan, erős haj 
harmonikák J ~ • 

Egy finom  hegedű 
ós tokkal 7 fr;. • 

Templomi és más zenekarok 
részére szükséges 

fúvó-  és 
előnyös fizetési 

feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakban. 

W  Nagy  képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve. 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó- és ütő- hangszergyárj 
Kérjünk  mindenütt  „Hirlapiró-gyufáO', 

Partot/uk  a magyar ipart! 

Legjobb Csontlevélpapir 
® 

Szám 2291-1900. 
kj. 

Árlejtési hirdetmény. 
Gyimes-Felsőlok község képviselőtestületének 1900. évi deczember hó 10-én '2. jegyzőkönyvi szám 

zott határozata alapján a Gyimes-Felsolokon felépíteni  szándékolt római katholikus templom építés A y 
árlejtést hirdetünk. 

Az árlejtés Gyimes-Felsőlok község hivatalos házában 1901- évi j a n u á r lift 3 - á r 
fog  megtartatni. — K i k i á l t á s i á r 1 7 0 0 0 k o r o n a . — Vállalkozni kivánók kötelesek a kik 
megfelelő  1700 koronát készpénzben bánatpénzül a bizottság elnökéuek kezéhez az árlejtés megkv 
— Az árlejtés kizárólag szóbeli. — írásbeli zárt ajánlat nem fogadtatik  el —- Az árlejtésben kii 
gázott építészek vehetnek részt. 

Az építési, tervrajz és ezzel kapcsolatos költségvetés, valamint a részletes árlejtési feltétele 
Lajos községi tanitó ur lakásán Gyimes-Felsőlokon bármikor megtekinthetők. 

Ezen árlejtésben való részvételre a t. építész-vállalkozó urak tisztelettel meghivatnak. 
Kelt Gyimes-Kelsőlokon, 1900. deczember 17-én. 

S z a b ó aVánoM, B e n k e J á n o s , 
l-örjegyző, a bizottság jegyzője. róm. kath. lelkész, bízott? 

VoJ 
8 
Örl 
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Versenyez a külföld  elsőrendű készítményéivé! 

RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPIRNEMÜGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPESTEN. 

Kapható: G/ertyánffy  Gábornál 


