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UDVARHELYI IRADÚ 
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 4 frt,  fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 forint. 

Egy szám ára 8 kr. — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 
egész évre 3 frt.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

Felelős szerkesztő : C s . S*al>6 K r i i i m i i i . 

Szerkesztő 
és laptulajdonos : K e o s e k A l a d á r . 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 10 kr. 

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

A megé lhe tés . 
{nk  dr.)  Intelligens embernek a megélhetés 

óriási gondot okoz, mert az élet fokozódó  igé-
nyeivel szemben a kenyérkereset Magyarorszá-
gon igen sovány. 

A fizetési  viszonyok 1867. óta alig két-
szeresen emelkedtek, az akkori 1200 forintos 
állások ma 2400-asok, vagy csak 2000 forin-
tosok, ellenben az akkori hus és kenyérárak s 
egyéb élelmi czikkek árai, a lakások bérei ma 
hatszorosra szöktek föl. 

S igy van ez minden téren, a kereset vé-
kony, az ezzel szemben álló követeiésok igen 
duzzadt erszényt kivannak. A kereskedelem fej-
lődése megdrágított, mindent, a könnyen szerzett 
ezresek könnyelműen szöktették föl  a közszük-
ségletek czikkeit s a középosztályt csőd felé 
kergették. 

Az állással szemben oly követeléseket tá-
maszt a társadalom, melyeket az egyes nem ké-
pes elviselni, ha csak közmegvetésnek nem teszi 
ki magát, mint piszkos zsugori, vagy nem kö-
veti a Kriványok példáját. Utóvégre egy uri 
ember csak nem járhat foltos  térdű nadrágban, 
lyuk:is czipőben és zsiros kabátban s annyi lelki 
ereje se neki, se feleségének  nincs, hogy a ju-
liust és augusztust városában töltse a család s 
ismerőseinek be merje vallani, hogy nem volt 
nyaralni sehol. Egy pénzalapon álló társadalom-
ban, mint a miénk jelenleg, a szegénység meg-
vetendőbb bűn, mint a lopás, — ezt mindenki 
megbocsátja (különösen ha csak pár ezer forint-
ról van szó), de a szegénységet soha sem. Az 
illető ez uton gyanús lesz, mindenki fél  érint-
kezni vele, mert azt hiszi, hogy rögtön kölcsön 
akar pár forintot  kérni tőle, pedig ezt családos 
embernek meg nem bocsátják. Az nem él ren-
dezett viszonyok között, azt kerülni kell, az 
közveszélyes egyén, kivel meg kell szakítani 
minden érintkezést. Apró kölcsönökre szorul,— 
elveszett ember; inkább sikkasztana, elnéznék 
neki. 

Nos tehát ez is óriási gond, melynek a 
sok szánalmas megjelenésű, húszántotta arczu 
uri embert köszöuhetjük. Azonban enuél is na-
gyobb gondja van a középosztálybeli embernek: 
mit csináljak gyermekeimből? 

Mert a leg'.Öbb goudbarázdálta arczu uri 
ember többszörös családapa, ki keserűen fizeti 
meg azt az álmodott boldogságot,, melyet házas 
életétől várt. Házasságáuak rendesen csak első 
éve olyan a -milyen boldog, — de midőn az 
első gyermek beköszönt, azzal óriási gondok is 
állítanak be a házba. 

Az a piczi jószág egymaga jóformán  any-
nyiba kerül, mint a családfő,  ha ugyan többe 
nem. S mikor aztán az első után a második és 
harmadik sorakozik, akkor a családfő  két-három 
felé  is keresi a „bármiféle  tisztes mellékfoglal-
kozást", mert sok kell a konyhára. A gyerme-
kek mellett a dadák s a többi cseléd csodás 
kitartással őrli a táplálékot, hogy fizetett  ellen-
ségeként dolgozzék eltartója ellen. 

De hát a szegény uri ember ezen is át-
vergődik, ugy ahogy. Emberfeletti  erővel kor-
mányozza kis háztartása hajóját a kinos megél-
hetés és a meg nem engedett haszonszerzés ör-
vényei között, s végre gyermekei felnőnek  any-
nyira, hogy iskoláztatásukról gondoskodnia kell. 

Ekkor éi i utol a legnagyobb gond: honnan 
teremti elő azt. a tandijat, melyre gyermeke ne-
veltetésénél szüksége van, azt a pénzt, melybe 
a zenetanítás, a táncz, a tanszerek, esetleg kor-
repeticzió kerül ? Mert ezek is elengedhet,leuek 
s egy intelligens ember a fiát  nem adhatja üve-
ges inasnak, mert azért csak ugy megvetnék, 
mintha lyukas könyökű kabátban járna. 

Mit csináljak gyermekemből, hogy oly nyo-
morult ne legyen, mint magam? — kérdi két-
ségbeesve. 

S választ nem kap rá. 
Hát taníttatja, erejét megfeszítve,  mert 

hiszen taníttatnia kell. És mivel maga is intel-
ligens pályán van, nem adhatja fiát  más isko-
lába, mint, gimnáziumba, reálba, felső  kereske-
delmibe ; hiszen minden hivatalszolga odaküldi 
fiát  s méltán lenézné főnökét,  ha az alsóbb rangú 
iskolába adná saját gyermekét, mint a hivatal-
szolga az övét. S ha kezében van az érettségi 
bizonyítvány? Akkor egyetem vagy polytechni-
kum, tanítóképezde vagy zeneakadémia járja, 
hogy ennek végeztével is valahová az apa be-
koldulja gyermekeit, mert minden téren túlter-
melés van értelmiségben. 

Nincs már szükség értelmiségre, százszor 
több az eszkimó, mint, a mennyi a kevés fóká-
ból megélhet, vissza kell térnünk az ősfoglalko-
zásokra gyermekeinkkel, mert különben tönkre-
jut az értelmiség az intelligens proletáriátus 
miatt. 

Rámutattuuk a baj forrására:  ez a keres-
kedelem túlságos hirtelen való föllendülte,  mely-
hez a nagyipar hasonló beteges kedvezményezése 
járul. Hazáuk rádisputált.atta magára, hogy hir-
telen önálló nagyiparának és nagykereskedelmé-
nek kell lennie. 

Az előbbi kedvéért elnyomta addigi kis-
iparát, — ma a magyar kisiparosok éhenhaló 
proletárok, pedig 1867. előtt, jómodu vagyonos 
emberek voltak, kikből egy Önálló magyar pol-
gírság fejlődését  lehetett volna várni! És el-
nyelték főleg,  ami legpótolhatlanabb — a nem-
zeti jellemet, amit pndig helyette adtak, az a 
veszedelem, a gondolkozási - nihil. 

Belföld. 
A helyzet. Szegéuy hazánk, sohase fogy  ki a 

„helyzetekből". Egyik ellenzéki estilap szerint tudni-
illik már megint van helyzet. Áll pedig ez abból, 
hogy az egyesült ellenzék a nemzeti párttal az élén 
az Erzsébet királyné emlékezetére vonatkozó törvény-
javaslaton ki vül semmiféle  más témának a tárgyalását 
nem fogja  megengedni Megobstruál mindent. Sőt ki-
jelenti ez a lap még azt is, hogy a siker kedvéért 
az obstrukeziót csak a legmegbízhatóbb elemek fogják 
vezérelni, gondoskodás történvén aziránt, hogy a ne-
mes akrziót oldalt vagy hátulról történő támadások, 

avagy ellenzéki lapok jó tanácsai ne zavarhassák. 
Szóval azt állítja, e lap, hogy árulók vannak az 
obstrukezió elszánt, tömött soraiban. Talán ez a tény 
a „helyzet" ? Ha igaz annak az újságnak előadása, 
kissé furcsa  hadsereg, amely még meg sem ütközött 
az ellenséggel és már is azt hirdeti országnak-világ-
nak, hogy árulók vannak soraiban. Mire való ez a 
nagy őszinteség ? Talán arra, hogy már most meg-
magyarázza, mi lesz a csatavesztés oka? Mert a 
csatavesztés, az biztosan meglesz. 

A 20,000 forint. 
— Székely-Udvarhely város közgyűlése. — 

— szept. 19. 

Fölötte érdekes gyűlése volt ma a város kép-
viselőtestületének. De hogy is ne? Megkerült a 
20,U00 forint!  — Megszavazta, ha nem is az egé-
szet, de nagyobb részét a képviselőtestület, s ezzel 
megoldotta a kedélyekre nehezülő deficzit-kérdést. 

És lesz már most miből kifizetni  a hitelezőket, 
nem kerül perre a dolog, nem lesz kompromittálva 
városunk, hogy beperelték 10 forintért. 

Ez volt az egyetlen módszer, a melylyel meg-
oldhatták a rettenetes csomót. 

Csendes szemlélőnek különösnek is tűnik fel  a 
dolog, hogy miképpen történhetett meg az,hogy a min-
den évben rendesen elkészült budget mellett is ily tete-
mes összegre hágott fel  az adósság. Pedig könnyen 
meglehet indokolni. A szükséges kiadásokra előirány-
zott összeg a kevésbé szükségesre lett fordítva.  Ennyi 
az egész. 

Megtörtént tehát az egyik igen fontos  lépés a 
helyzet tisztázatához, megérezhetni már, hogy köze-
ledünk a még nem is olyan régen elérhetleunek 
tetsző czél felé. 

A gyűlés lefolyásáról  részletes tudósításunk ez: 
Csak nehezen gyülekeztek egybe a ma délután 

2 órára a 3-ik rendes közgyűlésre összehívott kép-
viselőtestületi tagok, pedig hogy nagy érdeklődés 
mutatkozott városszerte az iránt, tagadhatatlan. 
Megvoltak a 38 pontot kitevő tárgysorozatnak a 
maga szenzácziós pontjai, melyek hogy nem tévesz-
tették el hatásukat, már csak abban is nyilvánult, 
hogy három ólára a közgyűlési terein szűknek bi-
zonyult. 

Két óra után kevéssel dr. 6iyarmathy  polgár-
mester a gyűlést a következő boszéddel nyitotta meg: 

Tekintetes képviselőtestület I 
Üdvözlöm a tisztelt képviselőtestületi tag urakat, hogy 

fáradságot  nem kiméivé, szívesek voltak megjelenni, bár általá-
nos és mindnyájunkban maradandó lenne a közügy iránti ra-
gaszkodás, s városunk előlialadását óbajtó törekvés 

Ha részünkről megvan a kötelességiudás és az azzal járó 
tevékenység, az önök i észéről a szigorú ellenőrzés, városunk 
csak haladhat. 

Az igen tisztelt képviselőtestület tagjai közül nagyrésze 
már évek óta jelentékeny szerepet vitt az ellenőrzés terén, és 
ez okból nem kell nagyon rámutassak a mulasztásokra, hisz 
önök mindnyájan látták, tudják, hogy városunk bár a földgöm-
bön van de nem mozog, hanem all rendületlenül. Erdély va-
lamennyi városa túlszárnyalta anélkül, hogy polgárai meglettek 
volna nagyon terhelve. Székely-Udvarhely városa áll mozdulat-
lanul, tehetetlenül, mert vérszegény testével képtelen mozdulni, 
erőtlen munkát végezni. 

Kérdik önök, mi az oka ? 
A kétszerkettővel való folytonos  harrzban állás. 
Nem vetettek számot — legalább nem alaposan — a 

meglévő vagvon és jövedelemmel. Nem hasonlították össze a 
korkövetelte szükségletekkel, és megtörtént, hogy a szükséges 
kiadások mellőzésével, a kevésbbé székíégesek fedeztettek,  a 
hiány kérlelhetlenül gyarapodott; megtörtént — és ez minden 
évben — hogy egyeseket terhelt összegek a város pénztárából 
fedeztettek,  anélkül, hogy visszatérítéséről gondoskodtak volna. 
Sok ezrekre megy, uraim az az összeg, amelyet erélyes ellen-
őrzéssel, komoly kötelegségtudással nem volt szabad a község 
pénztárából fedezni,  legalabb addig nem. mig a szükséges ki-
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adások nem fedeztettek,  mert ezáltal megbénították, elvették 
az erőt, megakadályozták a haladást. 

Költségvetésekben látom előirányozva a pénztár terhére 
és számadásokban érvényesítve „betegápolási pótadó", „megye-
házépítési pótadó". Kérdem, ugyan miköze ezen adónemnek egy 
ilyen szegény pénztárhoz, hi6zen ez a polgárt terheli, amenyi-
ben megyei lakós, ez csak annyiban és annyi összegig terhelheti 
a pénztárt, amennyiben mint jogi személy adója után ő is meg-
rovatik. A pénztárból fizetni  ily összegeket, számitatlanság volt 
a jövővel. Ehez hasonló, de még is némi részben indokoltabb 
a felsőleányiskolának  fizetendő  5°/0 pótadó és a Mária Valéria 
kisdedóvónak fizetendő  3°/0 pótadó. 

Nézetem szerint ily összegeket a községpénztár terhére 
fizetni,  — midőn a pénztár a mulhatlan szükséges és kötelező 
kiadásait is csak óvatos körültekintéssel képes fedezni  — 
vétkes könnyelműségnek tartom. 

Csak ez a négy tétel az 1898. évi költségvetésben 3987. 
frt  79 krban lett felvéve  és ngy, a hogy az év során a község 
pénztárából fizetve. 

Vessenek számot uraim, hogy mi összeggel lett a város 
pénztára az utolsó két évtized alatt csorbítva és mennyire emelt 
fővel  állanánk, ha ez összegeket meghagyják a város vagyo-
nának. 

A társadalmi viszonyok halmaz követelésekkel állanak 
elő és mi tehetetlenül állunk jóformán,  mert fiatal  munkaképes 
korban elfecséreltük  az erőt, elvesztegettük a vagyont és most, 
mikor gyámolitásra van szükség, mások segítségéhez kell for-
duljunk, az adózó polgárok erősebb megterheltetését kell 
igénybe vegyük, ha kölcsönhöz nem akarunk nyúlni. 

Én jól tudom igen tisztelt képviselő testület, hogy tör-
vényeink és a közbizalom a kezdeményezés jogát a polgármes-
ter kezébe tette le, én nem is akarok a napról-napra való 
nyomorult tensődésnél maradni és a tevékenységgel járó fele-
lősség gondjaitól megszabadulni; de engedjék meg, hogy ily 
viszonyok között első sorban csak a szükségeseket biztosítva, 
térhessek át a hasznot, jövedelmet adó befektetések  javaslatá-
hoz és ha ez sikerül, önök és tisztviselő társaim tamogatásaval 
tehesse* valamit, a mi városunkat köznapi egyszerűségéből 
kiemeli. 

Kérem becses támogatásukat, hogy derék városunk ne 
legyen méltó gunytárgya az idegeneknek és ne okozzon szé-
gyenérzetet a helybeli polgárnak. Kérem becses támogatásukat, 
hogy büszke önérzettel mondhassuk: városunk rendezett viszo-
nyok között élő és a kor intő szavát értő város, a mely akar 
is, éB tud is haladni. 

Végül meleg szavakban megemlékezik D o r o s üyörgy 
képv. testületi tag elhunytáról, a gyűlés megnyitottnak nyilvá-
nítja. 

A megnyitó után dr. Solymossy  Lajos üdvö-
zölte az uj polgármestert s igéri, hogy ha minden 
politikát félretéve  küzd a város előre haladásáért, a 
város támogatni fogja.  Nem hiszi azonban, hogy le-
hetett volna ideje megválasztása óta az ügymenetet 
alaposan áttanulmányozni s a kép azért tűnik fel 
oly sötétnek. Ha történt is valami szabályellenesség, 
az korántsem olyan, hogy azért a várost veszteség 
érte volna. A megterheltetést kikerülhetetlennek 
tartja, azonban megjegyzi, hogy azt mérsékelten kell 
alkalmazni, hogy abból az utódoknak is jusson ; kü-
lönben a maga részéről is a támogatást igéri. 

Dr. Gyarmathy  polgármester felolvassa  félévi 
jelentését. (Lapunk más helyén közöljük.) 

Az 5. pont alatt a városi elemi iskola elhe-
lyezése tárgyában a közig, bizottságának II. fokú 
elutasító határozatát tudomásul veszik. Mint érte-
sülünk e határozatot a miniszterhez megfellebbezték. 

A tárgysorozatnak minden esetre a lti. pontja 
képezte a legérdekesebb részét. Itt került szóvá a 
a 20,000 forint  igazolatlan tartozás. A polgármester 
három indítvánnyal járult a közgyűlés elé. 1. Ha-
laszthatlan adósságok fedezésére  sürgősen vétessék 
fel  egy kisebb meghatározott összeg ca. 12,000 frt. 
2. A képviselőtestület határozza el egy nagyobb köl-
csön, szükségesek fedezésére,  felvételét.  3. A pol-
gármester bizassék meg annak a kifürkészésével, 
hogy e tetemes adósságok hogy és miképpen állottak 
elő s ez ügyben a legszigorúbban járjon el. 

Dr. Solymossy  indítványozza, hogy a jövő köz-
gyűlésre a polgármester a város összes aktíváiról, 
ugy a passzíváiról egy tiszta, világos kimutatást ké-
szítsen, hogy a képviselőtestület teljesen informálva 
legyen a város anyagi helyzetéről. 

Dr. Nagy  Samu helyesli előtte szóló indítvá-
nyát b egy részleges hitelműveletet már annyival is 
inkább szükségesnek tart, mivel már ő maga is meg 
lett a végre keresve, hogy a várost perelje be, mert 
az az iparos a pénzét nem heverteti évek hosszú 
során gyümölcsözetlenül. 

Dr. Kovács  Mór is csatlakozik ez indítványhoz, 
azonban ő ugy véli a kérdést még jobban megold-
hatónak, ha az a kölcsönösszeg akkora lesz, hogy 
abból az elemi iskola kérdése is megoldható legyen. 

Hlatlcy  Miklós: Nem nyertünk még soha tiszta 
képet a város vagyonáról. Egy részleteá kimutatás 
készítését elengedhetlennek tartja s ajánlja e végett 
egy bizottságnak a kiküldését. Tagadhatatlan, hogy 
történtek hibák, amit elég eklatansul bizonyít az, 
hogy a kivetett pótadó öt-hat esztendőn át n^ai lett 

behajtva. A biz. kiküldését már csak azért is szük-
ségesnek tartja, hogy kiderüljön, hogy e hibáknak 
ki az okozója: azok ellen a fegyelmi  eljárás elren-
deltessék (Általános helyeslés.) 

Gyertyánffy  Gábor is szükségesnek véli egy 
részlegés kölcsön felvételét  s e czélból valamelyik 
belybeli takarékpénztárt ajánlja. 

Soó Gáspár, Koncz  Ármin, Györffy  Titusz fel-
szólalása után Szabó Albert is hozzájárul a dr. Soly-
mossy indítványához és azt ajánlja megállapítani: 1. 
terjeszszen a tanács világos képet a vagyoni állás-
ról ; 2. a sürgős fizetni  valókat azonnal fedezze,  a 
mire a képviselőtestület adjon felhatalmazást. 

Gyarmathy  Ferencz : Feltűnt most az a 20000 
frt  tartozás, pedig mi jártunk el felületesen  akkor, 
amidőn az előterjesztett számadásokat elfogadtuk. 
Fölöslegesnek tartja a helyzet megvilágítására bizott-
ságot kiküldeni akkor, amidőn a városnak fiatal  pol-
gármestere van, aki egymaga is elvégezheti azt. 
Szükségesnek véli egy kisebb kölcsön felvételét  sür-
gősen elhatározni, hanem ajánlja, hogy az ne taka-
rékpénztárból vétessék fel,  hol nagy kamatot kell 
arra fizetni,  s javasolja, hogy 30 napra egy ujabb 
gyűlés hivassék össze a kölcsön és követelések meg-
állapítására. 

Pálffy  Károly a kérdést kimeritettuek tartja. 
Konstatálja, hogy ezelőtt egy nohány évvel 25,000 
frt  pótadó ki lett vetve s most mégis 20,000 forint 
adósság van. Tiszta képet kell nyújtani, hogy a pol-
gárság azon nézete oszoljon el. hogy itt talán a pénz 
nem lesz pontosan kezelve. 

Sándor  Mózes a kölcsön felvételét  elhatározni 
most lehetetlennek tartja. 

Koncz  Ármin indítványozza, hogy a terhek és 
követelések kimutatása nyomassék ki s az küldessék 
meg a képv. test. tagoknak. 

Illatky  Miklós: A beszéd elhangzik, a tett 
beszél. Ő részéről aláírja a váltót, s vegyék fel  a 
sürgős adósságok fedezésére  szükséges összeget. 

ElnöJc  felolvassa  az adósságok részletes kimu-
tatását, amely 12414 frtot  tesz ki. 

Soó Gáspár olyan irányban szólal fel,  hogy ha 
privát ember veszi fel  a város részére ez összeget, 
az nem törvénytelen. 

Elnök  felteszi  a kérdést, a 12000 frt  kölcsön 
felvétele  tárgyában. A beadott 26 szavazat közül 
csak 1 volt nem. S így elnök enuncziálja, hogy a 
futólagos  kiadások fedezésére  a helybeli pénzintéze-
tek valamelyikéből 12U00 frt  kölcsön felvétetik. 

A váltó aláírására Illatky  Miklós, Koncz  Ármin 
és Szabó Ferencz vállalkoznak, míg mint elfogadó 
Dr. Gyarmathy  írja alá. 

Elnök  a gyűlést '/»6 órakor bezárja, s a foly-
tatólagos tárgyalást szerda délután 2 órára tűzi ki. 

— szept. 21. 
A 18. pontnál tárgyalás alá kerül Demeter  Dé-

nes tanácsosnak polgármester helyettesitéseért jutal-
mazása, melyet a tanács pártolólag terjeszt elő. 

Dr. Nagy  Samu elismeri Demeter szorgalmát, 
azonban ilyen mostoha anyagi viszonyok között ugy 
véli, hogy talán kérőnek is jobban fog  esni a 250 
frt  jutalmazás helyett, a képv. test. jegyzőkönyvi 
köszönete. 

Hlatky  : Demeter Dénes ideiglenes helyettesíté-
sével rendszeresített állást foglalt  el, hivatalos órákon 
kívül is munkát teljesített, teljesen elfogadandónak 
véli kérése teljesítését, mivel az a szék ha be lett 
volna töltve, amugyis annyiba kerüil volna. 

Györffy  T. úgy véli megoldhatónak a kérdést, 
hogy a tanácsosi és polgármesteri fizetés  közötti kü-
lönbözet adassék meg, ami 120 frtot  tesz ki. 

Sándor  Mózes nmlékszik a vármegye életében 
paralel esetre, amidőn a helyettesitőnek csak jkvi 
köszönet lett megszavazva, azonban hozzájárul Györffy 
indítványához, amelyhez Dr- Nagy is csatlakozik, s 
ez összeget megszavazzák. 

A 30—34. pontoknál a költségvetés tárgyalásá-
nál, Gyertyánffy  indítványozza,hogy mint ilyen rend-
kívül fontos  kérdés, elnapoltassék. Ez indítványt el-
vetették. 

Dr. Solymossy  Lajos óhajtaná, hogy oly részle-
tes költségvetés küldessék szét a tagoknak, amilyen 
ezelőtt egy pár évvel, amelyből sokkal jobban tájé-
kozódhatni, s igy a kérdéshez inkább hozzá lehet 
szólni. 

Elnök:  A költségvetés összeállítását a vármegye 
igy kívánja, s a képv. tagok részére itt benn a rész-
letes kimutatás rendelkezésére áll. 

Dr. Solymossy felszólalása  utáu eluók enuncziálja 

hogy jövőre részletes költségvetés lesz a tagoknak 
kikiildve. 

A költségvetést ugy általában, mint részletei-
ben elfogadták,  s a gyűlés 5 órára véget ért. 

Újdonságok . 
Hymen. Róbert  Ödön m. kir. áll. vasúti tiszt 

napokban eljegyezte Donhoffer  Sarolta kisasszonyt 
Székely-Kocsárdon. 

Gyászünnepély. A székolyudvarhelyi m. kir.  áll. 
felső-leányiskola  f.  hó 17-én délelőtt a b. emlékű 
Erzsébet  magyar királyné  megrendítő halála alkal-
mából, közvetlenül az istentisztelet után, az iskola 
helyiségében gyászünuepélyt tartott. Weinberger 
Fanni igazgatónő az ösziute kegyelet keresetlen sza-
vaival emlékezett meg a lesújtó gyászeseményről, 
mely Erzsébet magyar királyné halála miatt szere 
tett jó Királyunkat és nemzetünket érte. Méltatta a 
Megdicsőiiltnek nemzetünk javára kifojtett  áldásos 
cselekedeteit s kérte a mindenhatót, hogy jó Kirá-
lyunknak mérhetetlen bánatát enyhítse, népei mil-
lióinak igaz részvéte s azok boldogitásában leljen 
vigasztalást. Végül Pallós  Gizella és Ábrahám  Ilona 
alkalmi költeményeket adtak elő. 

Személyi hir. Dr. Gsobot  Elemér miniszteri 
titkár, a katonai ügyek referense,  a katonai ügyek 
felülvizsgálása  végett, a uapokban vnrosuukban 
időzött. 

A segesvári uj állami polg. leányiskolát e hó 
15 én nyitotta meg Dancs Bertalan kir. tanfelügyelő 
nagy ünneplő közönség jelenlétében. Hazafias  beszéde 
során olismeréssel mondott köszönetet a közokt. kor-
mánynak azért, hogy Sándor László főispán  és So-
mogyi István alispán iskolagondnoksági elnök kez-
désére a vármegye ez első magasabb leányiskoláját, 
mely o helyen missziót van hivatva teljesíteni, fölál-
lította. Lelkesítő szavakban liivta fel  aztán a tanár-
testületet minél intenzivebb munkálkodásra. Gyöu-
gyössy István, az intézet igazgatója, a pálya iránt 
érzett szeretet hangján tett Ígéretet arra, hogy az 
iskola érdekeit minden igyekezetükkel szolgálni fog-
ják. Ezzel az intézet átadatott szép hivatásának. 

Halálozás. E hó 23 án Müller  Gusztáv 19 éves 
korában elhunyt. Halálát édes anyja özv. Müllerné 
gyászolja. A megboldogult hült tetemei, ma délutáu 
3 órakor fognak  az ev. ref.  temetőbe öröknyugalomra 
helyeztotni. Nyugodjék békében ! 

A tisztviselők qualifikácziója. Megyénk tör-
vényhatósága, — mint ahogy ezt már tudjuk — a 
múlt őszi közgyűlésen gróf  Lázár Ádámot főjegyző-
ié választotta Ezt a választást Tibád  Antal or-
szággyűlési képviselő, törvhatósági tag megföllebbezte. 
A közig, bíróság a föllebbezést  elutasította. Az el-
utasító határozat azzal van indokolva, hogy a meg-
választott főjegyzőnek  igenis meg van a törvényben 
előirt elméleti qualifikácziója  és arra, hogy gya-
korlati képosségéről adjon bizonyságot, nom lehet 
utasítani, minthogy a gyakorlati képességek konsta-
tálására nem létezik vizsgálat s ezekről'bizonyítvá-
nyokat sem lehet kívánni. 

Bocskay István utóda. Görgény-Üvegcsürön — 
mint onnan írják — él egy Bocskay Tamás nevü 
kőfaragó,  aki okiratokkal tudja igazolni, hogy ő 
Bocskay István fejedelemnek  az egyenes leszárma-
zottja. Az öreg nagyon őrzi becses okiratait, melye-
ket folyton  zár alatt tart, csak nagy kérésre en-
gedte meg a marosvásárhelyi kollégium tudós tauá-
rának, Koncz Józsefnek,  hogy az okiratokról máso-
latokat készítsen. 

A por. A ki minapában az utczán járt — sok 
mulatságos dolgot talált. — Való már a régi nóta 
— mivel péntek reggel óta — a szél fütyül  és nó-
tájának — végére hiába várnak — kik a szelet nem 
szeretik. — Bármennyire várják, lesik, — hogy az 
orkán zefír  legyen — csendben járó völgyen-hegyen, 
— az csak nem akar meglenni, — és igy mi mást 
lehet tenni, — mint kergetni a kalapot, — amelyet 
a szél lekapott. — Talán ezért szót sem tennénk — 
mivel dulcsászát ugy sem ennénk, — hanem az a 
por az utczán — melytől hőn kíván az ember — 
szabadulni, mivel megver, -- késztet itten felszó-
lalni. — Vakulj magyar! ver felleget  — s nem lát-
hatni tőle eget. — Mert az utczát sohse seprik — 
s igy a szemét meggyülemiik. — Rosz az idő, fü-
tyül a szél, már pedig ez kuruez legény: — kalapot, 
visz szoknyát rángat, — nekimegy a frizurának,  — 
sípol, dudál, kémlel, kutat, — s nem adhatod ki az 
utat, — neki is, mint a szabónak, — aki, alig telik 
hét nap, -- mert ismét elseje vagyon, — a kontó-
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val vexál agyon. — A sorssal béküljünk ki hát, — 
hallgassuk meg azt a nótát, — a melyen Szél úrfi 
játszik, — itt van az ősz, bizony látszik. 

Bábaképző tanfolyam. A kolozsvári egyetemen 
erdélyrészi szegény bábanövendékek számára rend-
szeresített 20 ösztöndíjas állomás, melyeknek mind-
egyike után az illetők az öt hónapig tartó tanfolyam 
alatt 15 frtos  előleges havi egyenlő részletekben 
fizetendő  50 krnyi napdíjban részesülnek fejenként, 
— az 1899 ik évi február  hó 1-én kezdődő tan-
folyam  idejére be fog  töltetni. A jelentkezők bélyeg-
telen folyamodványaikat  legkésőbb október 15-éig a 
megyei tisztifőorvoshoz  személyesen adják be. A tan-
folyam  február  hó 1-től jun. 30-ig tart. A nagyszebeni 
in kir. bábaiskolába ugyancsak erdélyi szegény bába-
növendékek számára rendszeresített több ösztöndíjas 
állomás fog  a f  évi október hó 1-én kezdődő tanfolyam 
idejére betöltetni, melyeknek elnyerése czéljából a 
kérvények egyenesen a nagyszebeni m. kir. bába-
iskola igazgató-tanárához küldendők be folyó  évi 
október hó 1-éig. 

A Hentzi-szobor. A képviselőház pénzügyi bi-
zottságának szerdán tartott ülésében, a miniszterel-
nökség kiadásainál Kossuth  Ferencz fölvetette  azt a 
kérdést, van e kilátás rá, hogy a királyi várlak s a 
miniszterelnökségi palota építésével kapcsolatos tér-
és utczaszabályozások rendjén cl  fogják  távolítani  a 
Hentzi-szobrot.  A bizottság tagjai előtt ismeretes 
dolog volt, hogy illetékes helyen már jóideje foglal-
koznak ezzel a kérdéssel, melynek unos-untalan való 
feszegetése  edd;g is akadályául szolgált az eltávolí-
tásnak, jövőre is csak nehézségeket gördíthet az út-
jába. Nem is tartották ennélfogva  tapintatosnak a 
Kossuth kérdését s kíváncsian várták, mi lesz a mi-
niszterelnök válasza. Bánffy  báró kivágta magát. A 
Hentzi-szobor fölött  való rendelkezés, úgymond, nem 
tartozik a hatásköréhez. A kompetens forumok,  a 
székes főváros  és a közmunkatanács nem foglalkozott 
még a térrendezéssel kapcsolatos kérdésekkel és igy 
ő sincs abban a helyzetben, hogy a fölvetett  kér-
dősre választ adhasson. 

A Pesti Hírlap nagy képes naptára szívesen látott kará-
csonyi ajándéka Magyarország legkedveltebb, legelterjedtebb s 
ép azért leghatalmasabb vállalatának: a Pesti Hírlapnak. Meg-
kapja a naptárt, melybe legkitűnőbb Íróink dolgoznak s mely 
diszes kiállításban, sok képpel és terjedelmes közhasznú rész-
szel (czimtár, utmutató. gazdasági tudnivalók) deczember köze-
pén küldetik szét, muden o k t ó b e r b e n b e l é p ő uj elö 
fizető  .is. Valamint megkapja a folyó  regényt külön lenyo-
matban. Azonkint minden előfizető  kap havonként följegyzések-
re való kis jegyzék naplót és a Párisi Divat czimii diszes di-
vat hetilapot íéláron. Egyetlen más lap sem nyújt annyi ked-
vezményt olvasóinak, mint a Pesti Hírlap, mely valóban verse-
nyen kiviil áll. Minden kedvezménj ben részesül az is, aki ha-
vonként küldi be az előfizetést  (1 frt  20 krt), mig két hóra 2 
frt  40 kr. 3 hóra 3 frt  50 kr a lap ára; a Párisi Divattal 
együtt negyedévre 4 frt  50 kr. Kívánatra mutatványszámokat 
is küld a kiadóhivatal (Budapest, V., váczi körút 78., a Pesti 
Hírlap házában). 

Szókely-Keresztur gyászünnepe. Székely-Ke-
reszturon is Felséges királyné asszonyunk szerencsét-
len elveszte felett  való mély fájdalomban,  a fájdalom 
nagyságához mérten, több rendbeli gyászünnepség 
tartatott. 

A temetés napján és órájában a harangok zú-
gása alatt a fellobogózott  utczákon a helybeli polgári 
zenekar gyászindulói mellett, nagy gyászmenet volt, 
amelyen résztvettek: a városi elöljáróság, a testüle-
tek közül a 48-as kör, a helybeli műkedvelő társulat, 
az intézetek közül az áll. tanítóképző és unitárius 
gymn. ifjúsága. 

A menet végeztével Pap Mózes gymn. tanár 
szép, megható beszédet mondott. 

A harangok — igy szólt — az osztrák és 
magyar birodalomban, amannak császári székvárosá-
ban és drága hazánk székesfővárosában,  összes váro-
saiban és községeiben is búsan szóltak, elhangzának. 
Búsongó hangjaik összhármoniájábabelevegyültek Szé-
kely-Keresztúr város harangjai szomorú hangjai is. 
Elnémultak. Néma, csendes minden . . . 

Hozzád esdünk, jó istenünk — végezte be •-
s kérünk téged, adj erőt, kitartást Felséges királyunk-
nak, hogy nagy fájdalmában  meg ne törjék, össze ne 
roskadjon, hanem országunkat sokáig, az emberi 
élet legvégső határáig, az általa szokásos bölcsesség-
gel igazsággal kormányozza s fájdalmában  találjon 
vigasztalást nemzetei szeretetében. 

Temettünk, elvégeztük. Isten veled jó király-
nénk. Emlékedet magunkkal visszük, szentül meg-
őrizzük. Nemes tetteidet elmondjuk utódainknak is. 
Emléked utódainkban is élni fog  az idők végéig. 

Vasárnap és hétfőn  a gyászünnepségek tovább 
folytatódtak.  Vasárnap az ev. ref.  és unitár templo-

mokban. Mindkettőben költői szárnyalású szép imá-
kat, és gyönyörű beszédeket óriási közönség hallgatta 
végig igazi áhítattal. 

Ezek után az unitár, gimnázium ifjúsága  ün-
nepelt. kegyeletes érzelmek közt hallgatta végig 
László József  gimn. tanár komoly, gyászteljes be-
szédét. 

Hétfőn  a róm. kath. templomban volt a gyász-
istentisztelet. 

Közig. biz. ülés. A múlt hétről a királyné ha-
lála miatt elnapolt biz. gyűlés, e hét szerdáján, 21-én 
megtartatott. Gróf  Jluller  főispán  távolléte követ-
keztében Jakab  Gyula alispán elnökölt, röviden üd-
vözölvén a nem nagyszámban megjelent tagokat, az 
ülést kilencz óra után kevéssel megnyitotta. 

A tagok közül a következők voltak jelen: 
Sándor  Mózes, gróf  Lázár Ádám, Molnár  Lajos, 
Diószeghy  Samu, Gyarmathy  Ferencz, Diemár  Ká-
roly, Ugrón  Zoltán, Ádám  Albert, Bedő  Ferencz, dr. 
Szabady  Ferencz, Ferenczy  Gyula, Fcrenczy  Károly, 
Szabó Gergely, dr. Keith  Ferencz. 

Az elnöki megnyitó után Ugrón  Zoltán szólal 
fel,  és kérdi, hogy miképpen intéztetett az ő igazo-
lása a főispán  által rövid uton el, holott, az igazolá-
sok elbírálása a közig. biz. elé tartozik, s éppen 
ezért a mult ülés jegyzőkönyve hibás, és kéri azt 
módosítani. 

Ádám  Albert tb. főjegyző  felolvassa  a múlt 
ülés hitelesített jegyzőkönyvét. 

Gróf  Lázár Ádám kijelenti, hogy Ugrón  biz. 
tag úr, már csak annyival inkább belnyugodhatik e 
jegyzőkönyv helyességébe, mivel az már amúgy is 
hitelesítve van 

Sándor  Mózes hasonló alakban nyilatkozik s 
ajánlja, hogy talán a mai gyűlés jegyzökönyvében 
lehetne nyomát adni Ugrón felszólalásának. 

Ugrón  azt állítja, hogy a hitelesítésére nem 
lehet súlyt fektetni,  mivel az nem gyorsírói jegyzet 
után készül, s ő azt a jegyzőkönyvet megfolyamod-
ja s kéri jelenlegi felszólalását  szószerint felvenni, 
annyival is inkább, mivel törvényre hivatkozott, a 
mig a főispán  a^ ügyrend értelmében járt el. 

Gyarmathy  Ferencz a jegyzőkönyv bántását 
törvényellenesnek tartja, azt bántani nem lehet, s 
ha Ugronnak mindenféle  képpen sérelme van, tessék 
azt írásban beadni, majd ugy azt el lehet tárgyalni. 

Jakab  Gyula elnök felteszi  a kérdést, hogy a 
biz. tagok elfogadják-e  a Gyarmathy  indítványát? 
(Elfogadják)  s igy enuncziálja azt, ha Ugrón Zoltán 
biz. tagnak sérelme van, azt tegye meg írásban. 

Gróf  Lázár főjegyző  felolvassa  az alispáni je-
lentést. A közigazgatás menetét az elmúlt hóban 
nem zavarta semmi sem, a tisztikar létszámában pe-
dig csak annyi változás állott be, hogy egy uj köz-
ig. gyakornok lett felvéve.  A havi vizsgálatnál a 
pénztár rendben találtatott. 

Ugrón  Zoltán itt felszólal,  hogy a kobát- és 
fiatfalvi  híd közveszélyes állapotban van, amiért már 
interpellált is, most azt megújítja. Kéri az alispánt 
afelől  őt tájékoztatni, hogy miképpen áll a fiatfalvi 
sikkasztás ügye, mivel arra már a mult évben rá-
jöttek. 

Gióf  Lázár a választ azonnal megadja, röviden 
megemlíti, hogy akkor tényleg mutatkoztak némi 
hiányok, a főispán  intézkedett is, kogy a számadás 
megtétessék, ami aztán rendbe is jött. A most fel-
merült hiányért a számvevő kiszállt a helyszínére 
és talált is mintegy 612 frt  hiányt, amiért a pénz-
tárnok fel  is függesztetett,  s a biztosit, végrehajtás 
iránt a törvszék megkerestetett, most pedig már a 
végrehajtás ellene el is van rendelve, kéri Ugront 
ebbe belenyugodni. 

Jakab  Gyula elnök válaszol a Ugronnak a Ja-
kabházy-ügyre vonatkozó interpellácziójára. Jakab-
házy ki lett hallgatva, ő a keresztúri tagosításnál 
ugyan vrészt veszen, hanem törvényellenességet nem 
talált. 

Ugrón  ugy a gr. Lázár válaszát, mint a Jakab 
Gyuláét tudomásul veszi. 

Ferenczy  Gyula árvaszéki ülnök olvassa az ár-
vaszéki elnöki jelentést, mely szerint az ügyforgal-
mat illetőleg julius végével elintézetlen maradt 100 
drb, e hóban érkezett 1961 drb, a mely el is intéz-
tetett. 

Székely-Udvarhely város árvaszékénél jul. hó-
ról átjött 9 ügydarab, e hóban érkezett 66, a mely-
ből 5 maradt elintézetlenül. 

Dr. Szabady  Ferencz íőorvos jelentése szerint 
az egészségügyi állapot e hóban általában véve ked-
vezőnek mondható. 

Sándor  Mózes kir. tanfelügyelő  jelenti, hogy 
az állami iskolák a folyó  év első felében  megkez-
dették a tanítást, mig a községi és felekezeti  isko-
lák a jövő hóban kezdik meg. Bejelenti, hogy a 
megrendítő gyászeset alkalmából kifolyólag  intézke-
dett, hogy a működésben levő iskolák működése a 
temetés napján szüneteljen s a gyász istentisztelete-
ken részt vegyenek. 

Diemár  Károly kir. főügyész  jelenti, hogy aug. 
hóban a központi fogházban  volt 8 vizsgálati, 28 
elitélt egyén; a keresztúri jb. fogházban  3 vizsgálati. 
22 elitélt; a h.-oklándiban 8 elitélt; összesen 11 
vizsg. ér, 58 elitélt fogoly.  A fogházakban  a szabály-
szerű rend és tisztaság fentartatott. 

Molnár  Lajos kir. pü. igazgató jelenti, hogy 
egyenes adóban befolyt  18360 frt  38 kr, hadmentes-
ségi díjban 203 frt  79 kr, bélyeg- és jogilletékben 
5158 frt  54 kr, fogyasztási  adóban 15,238 frt  761/, 
kr, 24,487 frt  4>/2 krral kevesebb, mint a mult év 
hasonidőszakában. Dohányjövedékbeu befolyt  18,532 
frt  53 kr. Ideiglenes házadómentesség e hó folyamán 
10 esetben engedélyeztetett. 

Diószeghy  Samu kir. főmérnök  jelenti, hogy 
ugy az állami, mint a törvényhatósági közútak, a 
rajtok levő műtárgyak és úttesttartozékok az elmúlt 
hóban jók voltak, akadály nem történt. A fenyéd— 
zetelaka gyergyói törvényhatósági közút újonnan épült 
szakaszán levő 17 drb. ideiglenes műtárgynak vég-
leges jellegűvé leendő átalakítására vonatkozólag a 
a versenytárgyalás igen kedvező eredménnyel tarta-
tott meg, s a szerződés jóváhagyás végett a minisz-
ternek fel  is terjesztetett. 

A mintegy 55 pontot kitevő tárgysorozat déli 
fél  12 órakor ért véget. 

Aforiszmák. A legtöbb asszony nem is annyira 
az erényére, mint a jó hírnevére vigyáz legjobban. 
— Az asszonyok szemeiből végtelen sokat olvas-
hatni. Mindenki mást olvas és hogy ki olvasott leg-
jobban, azt senki sem tudja. — Csak akkor olvas-
hatni világosan egy szép asszony szemeiből, midőn 
nem — szeret. — Hogy mi az asszonynak az ideál-
ja? Azt könnyű kitalálni. Ha szőke a férjük,  ugy 
barua, ha barna a férjük,  ugy szőke. Varietas de-
lectat. — Egy agglegény naplójából: Inkább két 
hűtlen szerető, mint egyetlen egy sem. — A kijó-
zanodott szerelmes legelőször a saját szemére ha-
ragszik meg, amiért hogy ez mindent hamisan lá-
tött. — Legjózanabb a férj  a — mézes hetek után. 
— Az üldözési mániának bizonyos neme az, midőn 
a gazdag leány azt hiszi, hogy a férfiak  csak pénze 
kedvéért szeretik. — Évek hosszú soráig törjük ma-
gunkat egy szép asszony kegyei után és megdöbben-
tően kegyetlen igazsággal tapasztaljuk, hogy ezt a 
szép asszonyt rövid huszonnégy óra alatt meg lehet 
unni. — A féltékeny  szerető olyan, mint az a zsu-
gori, ki arra vigyáz, hogy a megmaradt ételből ne 
jussou senkinek. — Sok asszony olyan, mint az a 
várparancsnok, ki az ostromlót előbb ágyuszóval 
riasztja el és midőn ez nem használ — kitűzi a fe-
hér lobogót. Megadja magát. — A nőnek egyetlen 
játékszere, mit soha meg nem un: a szerelem. — 
A nyilvános közélet a tudományok és tehetségek or-
szágos vásárja. Minél jobban kiabál valaki, minél 
jobban észrevéteti magát, annál keleadősebb. — A 
művelt férfiak  csak kesztyűben és frakkban  teszik 
egymást tönkre. 

A „Magyarország" politikai napilap abban 
birja sikere legfőbb  titkát, hogy ez a lap a közön-
ség kegyét ide-oda való hajlongással nem keresi, ha-
nem egyenesen, határozottan, se alulról, se felülről 
jövő befolyások  által meg nem tántorítva, halad a 
maga utján. Van egyénisége és van lelke, a mely 
kifejezést  nyer minden sorában. Hűséges tolmácsa a 
tradiczionális magyar függetlenségi  politikának, mely 
a szuverén magyarállam eszméjéhez való konzerva-
tív ragaszkodás mellett mindig a modern haladás 
zászlóvivője volt. Maga a lap is, mint zsurnaliszti-
kei termék, a legmodernebb szellem szülötte, s mint 
ilyen, valóságos forradalmat  csinált a magyar hír-
lapirodalomban. Ugy kihasználni a hirlapirás czél-
jaira a modern technika minden eszközét, olyan bo-
szorkányosan gyorssá tenni a hírszolgálatot, mint a 
hogy azt a „Magyarország"  tette, előtte egyetlen 
hirlap meg sem kisérlette. Ez a zsurnalisztikái moz-
gékonyság s az a publiczisztikai rendületlenség: ez 
„Magyarországu  ereje. 

A „ Magyarországu  szerkesztője Holló  Lajos, h. 
szerkesztője Inczédy  László, főmunkatársa  pedig 
Bartha  Miklós, aki nemcsak elsőrendű politikai ka-
paczitás, hanem a legelső magyar próza iró is. 
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Tárcza rovata gazdagságáról Móra  István, Abonyi 
Árpád, Se. Nogáll  Janka, Vértesi  Arnold és más je-
les irók gondoskodnak. Napi rovatait a budapesti 
hírlapíró gárda legfürgébb.  legügyesebb tollforgatói 
látják el. 

A „Magyarország"  előfizetési  ára: Egész évre 
14 frt,  félévre  7 frt,  negyedévre 3 frt  50 kr, egy 
hóra 1 frt  20 kr. 

Figyelmeztetünk a lapunk mai számában nn g-
jelent „Nemzeti  Balesetbiztosító"  czimii hirdetésre. 

Sz.-TJdvarhely város félesztendeje. 
A 19-én és 21-én tartott városi közgyűlésen 

Dr. Gyarmathy  Dezső városunk közigazgatási, köz-
gazdasági és közművelődési állapotára vonatkozó je-
lentését előterjesztette, melyből a következőket vesz-
sziik ki. 

Sz.-Udvarhely város tanácsához, rendőrségéhez 
és pénztárához I. félévben  beadatott 11432 ügydarab, 
amelyből mindössze 43 drb. nem nyert elintézést. 
Képviselőtestületi gyűlés 6, tanácsülés 11, árvaszéki 
ülés 12 volt tartva. 

Iparigazolvány és iparengedély kiadatott 26; 
építési engedély 20. Cselédkönyvet a rendőrség ki-
adott 19-et. Cselédnyilvántartásba bejelentetett 3G6. 
A tolonczoltak száma 115. 

öngyilkossági eset volt 2. Volt 2 nagy tüzeset 
és 1 szobatüz, mind 3 esetben gondatlanság követ-
keztében. Elzárás büntetést állott ki 08 egyén (253 
nap). Pénzbüntetés kiszabatott 331 frt,  amelyből 148 
frt  folyt  be a szegény-alap javára. 

Közpénztári  napló szerint az összes bevétel 
volt készpénzben: 48397 frt  9372 kr, kiadás 45262 
fit  14 kr; értékben: bevétel 172073 frt  16 kr, ki-
adás 500; készlet: 171573 frt  16 kr. 

Árvapénztária  befolyt  készpénzben: 8975 frt, 
kiadás volt 7521 frt  85»/, kr; értékben: bevétel 
8629 frt  18 kr, kiadás 50 frt  98 kr; magánkötvé-
nyekben: bevétel 33272 frt,  kiadás 1182 frt. 

Államadóban  befolyt  18556 frt  23Va kr. 
Jelentésében megemlékezik, hogy a tagosítás a 

az elhelyezkedés stádiumában van, melynek befejezé-
sével egy régóta húzódó ügy kerül le a napirendről. 

A szarvasmarha állomány 183 drb., bival 48, 
ló 190, sertés 138 drb. 

Levágatott szarvasmarha 677, borjú 650, ser-
tés 507, bárány 8320, juh 205 drb. 

Felemlíti, hogy városunkban 12 ipartársulat van, 
melyek hivatva lennének iparunknak lendületet adui 
és tagjaiknak az anyagiak megszerzésére tért sze-
rezve, életfenntartását  és haladását biztosítani. 

Az egészségügy általában jónak mondható. 
Vendéglők, korcsmák, magánlakházak megvizs-

gáltattak 2-szer, a piacz és élelmiszerek 21-szer, 
Próbamérés volt 54. 

A nevelésügyre vonatkozólag jelenti, hogy a 
város összes tanintézeteiben 1723 növendék volt. 

Népesedési mozgalom. Született a tárgyalás alatt 
álló félévben  61 fia,  51 leány, összesen 112. Elhalt 
65 férfi,  43 nő, összesen 108. Házasodott 41 pár. 

A három korosztályból söreié állíttatóit 80 
egyén, ebből besoroztatott 35. 

Közgazdaság. 
A népbiztositásról. A kevésbé vagyonos, vala-

mint a vagyontalan néposztályok részére hazánkban 
eddigelé a gondoskodás szempontjából ugy az állam, 
mint a társadalom vajmi keveset, úgyszólván semmit 
sem tett, mert amíg a törvén hozá s mindazon intéz-
ményeket, amelyek a földművelő  és a/, ipari munkás 
iránt való gondoskodást czélozzák, még mindig — és 
ki tudja, hogy még meddig — csupán tanácskozás, 
tárgyalás és meddő megfontolás  tárgyává teszi, addig 
társadalmi uton is a legjobb esetben csak annyi té-
tetett, hogy holmi kétes értékű betegsegélyző pénz-
tárak, vagy szomorú hírre vergődött temetkezési egy-
letek alapíttattak. 

Szemben ezekkel vívmány számba megy és köz-
gazdasági fontosságánál  fogva  örömmel üdvözölhető 
az a tény, hogy a „Nemzeti" Balesetbiztosító Rész-
vénytársaság működési körébe felvette  a népbiztosi-
tást és ezáltal lehetővé tette, hogy immár mindenki, 
mondhatnók a legszegényebb ember is, részeltethessék 
az életbiztosítás áldásában. 

A „Nemzeti" népbiztositási osztálya" alkalmat 
nyújt nemi külömbség nélkül minden egészségés sze-
mély számára magát egy 1500 koronáig torjédő tő. 

kére biztosítani, anélkül, hogy orvosi vizsgálatnak 
vettetnék alá. A díjfizetést  pedig hetenkénti részle-
tekben teljesítheti a biztosított, még pedig 10 fillér-
től kezdődőleg. 

Ezen szinte csodásan jutányos és kedvező mó-
médon ma már a legrosszabbul fizolett  munkás is 
képes ugy magáról öreg napjaira, valamint elhalása 
esetére özvegyéről és árváiról gondoskodni, de gon-
doskodhatik a „Nemzeti" népbiztositása utján, felnövő 
gyermekeinek ellátásáról és kiházasitásáról is. 

Azt a néhány fillért,  amit erre a czélra fordít 
a munkásember, még a legszűkebb körülmények kö-
zött is ugy vonhatja meg magától, hogy meg sem 
érzi, sőt ellenkezőleg egy bizonyos megnyugvás és 
megelégedettség fog  keblébe költözni, átérezve azt, 
hogy az élet esélyei, a sors csapásai ellon megtette 
azt. amit mint ember, mint férj,  vagy mint ara, 
megtennie szent kötelessége volt. 

Minél általánosabb lesz tehát hazánkban a nép-
bÍ7tositás, annál boldogabb lesz a nép maga és ki 
lesz zárva az az eset, hogy annál a hajléknál, ahol 
népbiztositási kötvény van, a nyomor tanyát üthessen. 

Téves nézet volua az, ha a népbiztositással 
szembeu felhozná  valaki a takarékpénztári intézményt. 
Hiszen a takarékpénztár csupán azt az összeget szol-
gáltatja vissza — persze némi kamattal -- amit be-
tettek. De a népbiztositás iutézméu>ének áldásos 
volta éppen abban rejlik, hogy rövid díjfizetés  után 
már az az összeg válik esedékessé, amely biztosítta-
tott. így például, ha egy apa újszülött gyermekét 
ugy akarja biztosítani, hogy 20 éves korában 400 
koronát kapjon, ugy hetenként csak 50 fillért  kell 
ezért fizetnie,  ami egy évben 26 koronát tesz ki. 
Már most feltéve,  hogy a gyermek 3 évi biztosítás 
után meghal, ez esetben az apa összesen 76 koronát 
fizetet,  be a „Nemzeti"-nél, ellenben 400 koronát fizet 
neki elhalt gyermeke biztosítása alapján a „Nemzeti-1. 

Ugyan milyen arányban áll ehez a takarékpénz-
tár teljesítménye, amely annak az apának, aki gyer-
mekéről akarván gondoskodni, hetenként 50 fillért 
tett takarékba, a gyermek elhalálozásával csupán azt 
a 78 koronát fizeti  vissza csekély kamataival? 

És ugyanígy áll abban az esetben, ha valaki 
halála esetére biztosit, vagy ha ugy biztosit, hogy 
egv bizonyos idő múlva ő maga kapja meg a bizto-
sított összegett. Például, ha egy 25 éves ember 61) 
éves korára akar a „Nemzeti" népbiztositási osztá-
lyában biztosítani és hetenként csak 20 fillért  haj-
landó ezért fizetni,  ugy 2ó6 koronát fog  kapni 60-ik 
évének elérésével, de amennyiben történetesen a 4-ik 
biztosítási évben halna el, vagy baleset folytán  akár 
az első biztosítási évben, ugy örökösei azonnal ki-
kapják a 256 koronát, daczára annak, hogy „Nemzeti-
hez összesen 39 korona körül lett ezért befizetve. 

De nem folytatjuk  a példálódzást! Győződjék 
meg minden érdeklődő maga arról az intézményről, 
amelyet a „Nemzeti" hazánk és a nép javára mű-
ködési körébe felvett  és amely intézmény közgazda-
sági és emberszerető szempontokból megérdemli, hogy 
népünk által a legnagyobb készséggel s örömmel 
felkaroltassék. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

P— p M— 8. Beküldött czikkét tárgyhalmaz miatt, legna-
gyobb sajualatunkra, egész terjedelmében nem közölhettük, a 
miért fzives  elnézését kérjük. Üdvözlet. 

Deák. Az irógörcs. orvosi műnyelven szólva, egy reflex-
görcs. A tolltartót körülfogó  ujjak apró érző idegei ingerületbe 
jönnek, ha az a tolltartó ifjen  vékony, vagy ha nagyon kemény, 
ha a papir durva, ha az írás soka tart s még számos más kö-
rülmény tol)tan. Ez az ingerület az érző idegek utján tovább 
halnd az agyig vagy gerinczagyig. ahol aztán átterjed az onnan 
kiinduló mo/gató idegekre, melyek igy reflex  utján görcsös 
összehúzódást támasztanak az ujjak, a kéz vaey az egész kar 
izmaiban. A bajnak elejét veheti az által, hogy csak puha, 
hosszú hegyű tollakkal ir. A tollat Írásnál ne igen nyomja meg, 
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hanem irjon vékony betűkkel. A tolltartója legyen vastag, 
puha, könnyű, legczélszerűbb a parafából  készült tolltartó Ne 
használjon mindig egyenlő vastagságú tartót, hanem hol véko-
nyabbat, hol vastagabbat. Az irásuál egész balkarjára támasz-
kodjék s ne mozgassa az egész kezét vagy pláne a kárpit is, 
hanem csupán az ujjakat. Ha igen makacs a baj s a most 
ajánlottaKra nem akar megszűnni, hagyja abba, ha módjábau 
áll néhány hétre az irást. Egyébként pedig massziroztassa ke-
zét egy ahhoz értő emberr.il. 

Egy a sok közül. Mindenesetre különb mint az öné I Jó 
napot! 

Nyomatott Becsek I). Fia könyvnyomdájában. 

Sz. 4272-1897. 
tkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te 

lokkünyvi hatósága részéről közhírré tétetik, misze-
rint a sz -udvarhelyi ev. ref.  egyházmegye papi és 
mesteri árvatár, végrehajtatónak, Szentes József  sz -
udvarhelyi lakós végrehajtást szenvedő ellen 36 frt 
30 kr s jár. kielégítése végett ezen kir. törvényszék 
területéhez tartozó, a sz -udvarhelyi 487. sz. tjkben, 
Szentes Józsefné  szül Szabó Anna nevéro irt A -+-
2/a hrszátuu faház  és beltelek 1724 frt  kikiáltási 
árban az 1898. évi október hó 26-ik napjának d. e. 
9 órakor a sz udvarhelyi tvszék telekkönyvi hivatal-
nál megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbet 
ígérőknek el fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/0-át kész-
pénzben vagy óvadékképes papírban kötelesok a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tkvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, miut telekkönyvi hatóság 
Sz.-Udvarhelyt, 1898. augusztus hó 10-én. 

C j j ü r í y T i l u s , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

zetik ki. 
A vát megyeház részére szükségelte-

tik 350 köbtn. tűzifa;  az udvarhelyi köz-
kórház részére 445 köbm. tűzifa. 

Vállalkozni lehet mindkét helyiség 
szükségletének szállítására, vagy külön-
külön is. 

Vállalkozni óhajtók 50 kros bélyeg-
gel ellátott írásbeli ajánlataikat folyó  év 
október hó 4-én déli 12 órág alólirott-
lioz nyújtsák be, a későbben érkezett 
ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 

A feltételek  a hivatalos órákon belől 
alólirottnál mogtekinthetök. 

Sz-Udvarhelyen, 1898. szept. 23. 

J a k a b Gyula , 
alispán. 

A „Nemzeti" Baleset-biztosító Részvénytársaság 
B u d a p e s t e n ( E r z s é b e t - k ö r u t 1 3 . ) 

biztosítást nyújt mindennemű baleset anyagi következményei 
ellen, úgymint egyes egyéneket (polgár és katona), gyári 
és malomalkalmazottakat (munkások és tisztviselők, va-
lamint bárkit, hivatása teljesítése közben, vagy azon ki-
vül, utazása alatt, vadászaton vagy bármely más alka-
lommal érhető baleset ellen, a legszabadelvübb biztositási 

feltételek  és a legjutányosabb díjtételek mellett. 

Klctb i i to&it iU 
orvosi vizsgálat mellett mindenféle  kombináczió szerint 

az ember életére 
É l e t b i z t o s í t á s o r v o s i vi/ .sgrtlnt íiftlkttl 

(népbiztositás) 
heti díjfizetéssel  10 fillértől  kezdődőleg! (Haláleseű, el-

érési, kiházasitási és gyermek biztosítás) • V I » v v . v . > — - ~ öJ J  J — 7 

Közelebbi felvilágositást  a legkészségesebben nyújt: a Nemzeti, az Első magyar ált. biztosító, a Magyar-Francia és a 
Bécsi biztosító minden f«-  és al ügynöksége az ország bármely helyiségében. Megbízható ügyes iiz'etszerzök felvétetnek. 
EB. IliIMIMMIHMi^WBlMHIffli^—BIMMnTOfíTíTTHniniir^™""""^  ™ 

Sz 22111 -1898 Udvarhelyvármfgye  alispánjától 

Hirdetmény. 
A vármegyeházbau levő irodák, va-

lamint, az Udvarhelyi közkórház részére 
az 1898/99-ík évi téli idényre szükségel-
tető tűzifa  szállításának biztosítása végett 
f. év október hó 4-én délután 3 órára 
a vármegyeház kistermében árlejtés tű-


