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Hitelszövetkezet. 
(—k.) A székelyudvarhelyi Hitelszövetke-

zet ma délelőtt közgyűlést tart, a melyen an-
nak sorsa lölött végérvényesen határoz, mivel je-
lenlegi létjogosultságát maguk a részvényesek is 
kétségbe vonják. 

Tudvalevő dolog, hogy a hitelszövetkezetek 
nem a kereskedelmi forgalom  szükségleteinek 
ellátására, hanem a munkások, kisbirtokosok 
és kisiparos-osztályok jólétének fokozására  vau-
nak hivatva. És éppen ezért gazdasági és tár-
sadalmi szerepük nem abban van, hogy nagyobb 
vállalatok létesitésére, nagyobb haszon biztosi-
fására  legyen módjuk, hanem éppen ellenkezőleg 
arra kellene törekedniök, hogy az elszigetelten 
működő kis gazdasági vállalatok a maguk kü-
lönvált állásában érvényesülhessenek és fenma-
radhassanak. 

Az előlegezési egyesületek eszméje Angliá-
ból került át mihozzánk, s általában véve ez 
ideig némely helyeken elég szép eredményt is 
tudott felmutatni. 

Mindössze talán hat-hét éve annak, hogy 
országszerte mozgalom indult ' meg ilyenek ala-
kítására s itt vármegyénkben is talán minden 
tizedik községben állítottak fel  egyes kis-
birtokosok és iparosok saját czéljaikra szövet-
kezeteket. 

A szövetkezeti eszme ma már meghódította 
az egész magyar közéletet. Szinte megszoktuk 
azt a nemzetgazdasági fellendülés  tényezőjének 
tekinteni, melynek a gyakorlati életbe való át-
vitelétől rengeteg szocziális bajaink legalább 
egy részének orvoslását reméltük. 

A székelyek Petőfi  hamvainál. 
Irta és a székelyek számára rendezett Petőfi-ünneppn  (Seges-

vár, 1899. júl. 30.) elmondotta: Sándor  Domokos. 

Miként  Küküllőnk  szildákból  kitör 
S ércz-meísod  zsámolyához tévelyeg: 
Ösz Hargitának  regés vidékiről 
Hozzád  siettünk  mink is: székelyek. 
Hozzád,  Dicső,  ki,  — ötven éve múlt  — 
Midőn  a „két  ország ölelkezet'1: 
Ingyenvaló  örök  ajándokul 
„A székelynek  küldéd  lelkedet1. 

Petőfi.  ..! Lelkét.  •. /  Édes  Istenem! 
Ki  mondja  el: minő kincshalmaz  ez, 
Mely  áll  magasban és túl  mindenen, 
Amit Csak  elménk  érték  számba vesz . . . ? 
Ha  volna nékem mostan egy szavam, 
tlajzolni  képes e kincsnek  becsét: 
Büszkén boldognak  vallanám magam. 
Hej,  székelyekl  Az lenne a beszéd! 

De nincsen ... nincs ... Hanem  minek tűnődöm  1 
Hisz  ma e kincs nagyvoltát  hirdeti 
Milljóknak  ajka rónán, béreztetőkön, 
Hol  fuvalom  zászlóink  lengeti 
És hirdeti  túl  tér, idő  határán, 
Meddig  magyar szón dobban  a kebel, 
Vagy  szellemóriások  alkotásán 
Népek  szivéből  viszhang kél  s felel. 

Az én szavam... Ha  soh'  sem érzéd: 
Mi  a testvér,  a lelki  jóbarát, 
Mert  abban csak az osztozót  leléd, 
Emebben meg csupán czimborát; 

Felelős szerkesztő: Cs. SzabA K á l m á n . 
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és laptulajdonos: B e c s e k A l a d á r . 

A törvényhozás minden lehetőséget meg-
adott, hogy azok minél nagyobb fellendülést 
nyerjenek, azonban a közös czélra irányuló erők 
szétforgácsolása,  az individuális erők lanyha 
cselekvési képessége az utóbbi időben határo-
zottan érezhetővé vált Mert minden munkálko-
dásunknak kétféle  alkateleme van. Egyik a lé-
lek, másik a test. Egyik az eszme, másik a? 
eszme reálizálása. Az eszme ott fogamzik  meg 
az erre hivatottak lelki világának ideális régiói-
ban, de a reálizálásuál számolni kell az anyag-
gal, melybe gyűrjük; a jelen esetben az ember-
rel, a tömeggel és annak érdekével 

így, ha a hitelszövetkezetek eszméjének az 
életbe való átvitelénél nem vettük eléggé tekin-
tetbe az embert, akik között s akik által az 
eszmét reálizálni akartuk: akkor ahelyett, hogy 
egy maradandó és áldásos alkotásnak adtunk 
volna életet, alkottunk egy beteges szervezetet, 
mely előbb-utóbb összeomlik s eltemeti magát 
az eszmét. 

Elvitázhatatlan, hogy az iparososztály és 
a szegény íöldmivelő nép nagyrésze csak azért 
állt be az egyletbe, mivel pénzt akart felvenni 
és azt is elvitázhatknna!: tartom, hogy az ilyen 
semmi körülmények között sem kiván állandóan 
tagja lenni a szövetkezetnek, csak ideiglenesen, 
amig t. i. a tartozását befizette.  És ennek ma-
gyarázatába fölösleges  is belebocsátkozni. Vilá-
gos az, hogy ha valaki kölcsönpénzre szorult, 
nincs abban a helyzetben, hogy a 25 frtos  üz-
letrészt egyszerre, előre lefizesse  Fizet tehát 
hetenként öt esztendeig 10 — 10 krt, amiéit a 
szövetkezet neki hitelt nyújt. 

A mult évben alakult meg Budapesten az 

Ha  kis madárként  fészkedből  kiesve 
Aranykorod  árván tipegted  át 
És nem leiéi más, mint hideg  szivekre 
S nem ismerél szülét,  csak mostohát: 

Olvdsd  Petőfit  és majd  megtudod, 
Hogy  a testvér  egy test, egy vér véled, 
S olt,  hol baráti frigy  alkottatott: 
Lön két  lélek  egymás hasonfele; 
Hogy  áldva  csókold,  bármi sorban állj, 
A reszkető  s talán feltört  kezet, 
Gyámoltalan  korod  játékinál 
Amely gondozván,  ápol és Vezet. 

Ha  népem lelke  néked  tán fanyar, 
Egyhangú,  élvezhetlen  valami, 
S elmívelt,  finnyás  füled  nem akar 
Fajomról  szépet, jót meghallani: 
Olvasd  PeUfit,  olvasd  népdalát, 
Mely  csillogó  tömegben hányja föl 
A tiszta érzelem szinaranyát 
Magyar  néplélek  rejtett  mélyiröl. 

Hí  elved  az, hogy: kártya  a tömeg 
— Egy rész ütő,  a mást meg ütni kell,  — 
S a játszmát bizton az nyerendi  meg, 
Ütőt,  ülendőt  a ki  jól kezel; 
Ha  renyhe, lomha lelked  rászokott, 
Hogy  az igát viselje szótalan, 
(Hordozhatóbb  a megszokott  robot, 
Mint  új-új szerhez szokni  untalan): 

Olvasd  Petőfit!  Ö majd  megtanít, 
Hogy:  „Férfi,  légy,  ne hitvány, gyönge báb!' 
S ravasz számítás  görbe litait 

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. A bélyeg (lij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 25 kr. 

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

Országos központi hitelszövetkezet, amelybe az 
ország hitelszövetkezeteinek nagy része az olcsó 
kölcsön reményében belépett. Ez helyes is. Senki 
sem kifogásolja.  De tudni kell azt is, hogy e 
központi intézet szabja meg aztán az egyes szö-
vetkezetek hitelképességét a lakosság száma, 
gazdasági és ipari viszonyok szerint, ami igy 
azoknak a forgalmát  teljesen meghatározza. 

Az eszme szép, de kiviteli módja legalább 
itt minálunk sehogyan sem felel  meg a viszo-
nyoknak. A helybeli szövetkezet jóllehet azza 
az intencziókkal alakult meg, hogy a szegény 
nép megélhetésén némi módon könnyítsen; nagy 
tévedés volna azonban ezt most el is hinni. 
Hisz bebizonyult már, hogy a szegény ember 
váltója milyen nehéz proczedurákou megy ke-
resztül, mig ellenben a vagyonosabbé minden 
nehézségi akadály nélkül el lett fogadva,  holott 
ez is olyan részvényes, mint az. Bebizonyosult 
az is, hogy az teljesen nyerészkedési vállalat, 
hol a részvényesek csak azért helyezik el pén-
zeiket, hogy az azután járó 8°/0-ot megkapják, 
s forgalma  ilyenformán  a 100 ezer forintot 
szinte meghaladja; azonban igy nagyon éltéit 
az alapítási irányától. 

A mai gy ülésen határoznak a részvényesek 
a felett,  váljon ilyen körülmények között bele-
menjenek a központi szövetkezet kötelékébe, 
avagy a szövetkezet felszámoljon  s alakuljon a 
már befizetett  és újra kibocsátott részvényekkel 
egy tisztán nyerészkedésre szánt részvénytársa-
ság, a mi jelen körülmények között minden-
esetre a legjobban megfelelne  ugv a részvénye-
sek czéljaiuak, mint az egyes kolcsönvevőknek is. 

Miért  ne j'írja  tisztes férfi-láb. 
Nézd  meg Petőfit!  Nemeseik  hirdeti, 
Hogy  a szabadság  drága  kincs nekünk: 
Szerelmét,  életét  díjul  veti, 
Hogy  ért'  e hit légyen a mi hitünk. 

Ha  e magyarföld  csak azért  hazád, 
Mert  az anyag talán hozzá csatolt, 
S kész  vagy keresni  menten más hazái« 
Mihelyt  nincs emlőin  dúskálni  mód, 
Avagy mihelyt  itt-ott  a szemhatáron 
Szép kék  egére felhő  tornyosul 
S te — plusz-minusz — lehet,  hogy csak nagy ároü 
Mentődhetel  vihar vittámitul: 

Olvasd  Petőfit!  Ö megérteti, 
Magyar  fajunknak  hogy mi a hazá, 
Midőn  fölöttünk  fürgén  lengeti 
Fényes  szárnyát a béke angyala. 
Kérdezd  Petőfit!  Majd  megmoüdja  ő 
Hogy  — zúgván vész földön  és föld  alatt 
És elborúlván  a jelen s jövő — 
Miért  „bántá öt az egy gondolat''  ? 

Ez a Petőfi  küldé,  ezt a lelket 
Egykor  minékünk,  székely  véreim! 
Azóta több, mint félszázad  lepergett, 
Hogy  osztozánk  e lélek  kincsein... 
ÉH  most itt  állunk,  hol karddal  kezedben 
Elszenvedéd  a vértana-halált, 
S kiküzdött  helyét  a magas egekben 
Elfogldlundó  lelked  tova szállt. 

Halóporod  bizony megbántanák, 
Hi,  kalmár  módra,  fillért,  koronát 
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Belföld. 
A telekkönyvi reform. A tapasztalás bizonyítja, 

hogy a köznép és kisebb birtokosság az átiratási 
költségek és illetékek kikerülését keresve, sokszor 
a hiteltelekkönyvek ingénybevétele nélkül csinálja 
meg az adás-vételeket a földekre  nézve. Ebből sok 
zavar, rendetlenség, főként  pedig költséges bonyolult 
pör keletkezik. Az igazságügyi kormány, hogy a 
helyzeten segítsen, továbbá, hogy a hiteltelekkönyvek 
megbízhatóságát fokozza  és hogy a tényleges birtok-
állapottal azokat összhangzásba hozza, — fölvette 
munkaprogrammjába a telekkönyvek reformját.  Az 
erre vonatkozó javaslatok most az előkészítés utján 
vannak s azt hiszik, hogy a miniszteri javaslatok 
már az őszszel a parlament elé kerülnek. A javas-
latok előkészítését a kormányhoz közelálló körök föl-
fogása  szerint nem hátráltatja az a mozgalom, arait 
a községi és körjegyzők indítottak az iránt, hogy ne 
érvényesüljön a királyi közjegyzők azon óhajtása, 
hogy telekkönyvi jogokat csakis királyi közjegyzői 
okiratok alapján lehessen szerezni, minthogy (a kir. 
közjegyzők nézete szerint) csak kir. közjegyzői ok-
mánykényszer által lehetne elérni azt. hogy a telek-
könyvek teljesen megbízhatók és hűek legyenek. A 
kormány azonban egészen másodrangú kérdésnek te-
kinti, hogy a telekkönyvi ügyek körül melyiküknek 
akad munkája és mellette jövedelme: az irányadó 
a reformnál  csakis a jogos közérdek lehet. 

Anyakönyvi iratok bélyegilletéke. A belügy-
miniszter helyett Jakabífy  államtitkár körrendeletet 
bocsátott ki az anyakönyvi kivonatok és bizonyít-
ványok bélyegilletéke tárgyában. A belügyminiszter 
helyettese egyik rendeletében a válóperekhez szük-
séges okmányokról szól. A rendeletben válóperek-
esetén a gyermektelenségnek, vagy a gyermokek szá-
mának igazolásáról szóló bizonyítványok tárgyában 
a pénzügyminiszterrel egyetértve kijelenti, hogy e 
bizonyítványok abban az esetben, ha a főváros,  Fi-
ume városa és a törvényhatósági íjoggal felruházott 
városok hatóságai által állíttatnak ki, akkor egy frtos 
bélyeg illeték alá esnek. A kis- és nagy községek 
elöljáróságai, valamint a rendezett tanácsú városok 
polgármesterei által kiállított ilyenemü bizonyítvá-
nyok ötven krajczáros bélyeggel látandók el. Egy 
másik körrendeletben a belügyminisztérium kijelenti, 
hogy a törvénynek megfelelően  elismert jellegű be-
tegsegélyző pénztárak, illetőleg azok tagjai részére 
hivatalos használat végett kiadandó jszületési és há-
zassági anyakönyvi kivonatok dij- és bélyegmentesek. 

Jegyezvén,  itt,  most azt számítanák: 
Hogyan  forgattuk  lelked  vagyonát. 
Nem,  nem! Ajkunk  inkább hálát rebeg, 
Hogy  a nagy Ég Téged  nekünk  adott 
S imádkozunk:  néped  segítse  meg, 
Hogy  használhassa jól ajándokod. 

Használja  úgy, niig tart  a béle napja, 
Hogy  a ki  él itt,  mind  testvér  legyen, 
8 kezébe  munkaeszközét  ragadva, 
Mívelt  jóllétet  közkin  csesé tegyen, 
Hogy  amiért egykor  közénk  jövél, 
Hogy  amiért élted  feláldozád, 
— Örök  dicsőségednek  fényinél  — 
Nagynak,  boldognak  lásd  magyar hazád  ! 

S ha tán — mit Ég ne adjon  — a turul, 
Az ős,  a jós hadintéző  madár, 
E hamvad-jelző  oszlop ormirul 
Szárnya  lendítvén  röppen, tova száll, 
A halvány, tompa kardot  csőriben 
Kárpát  szent bérczén fényesre  feni, 
Alföld  rónáin, Erdély  Völgyiben 
Békés  lakóknak  csöndjét  fölveri: 

Tyrtaeusunk!  kit  múló földi  részben 
Ez a fehéregyházi  hant takar, 
Te  megjelensz  úgy-e, lanttal  a kézben 
És rázendíted,  hogy: „ Talpra  magyar . . . /" 
Ali meg, kik  egymást átölelve  tartjuk, 
„ Mindkét  magyar",  szent hamvaid  körül, 
Az ellenséget  vagy pórrá tiporjuk, 
Vagy...  támad  hír  egy nemzet vesztiriil. 

Dicső széllem!  ki,  — ötven éve mull  — 
Midőn,  a „két  ország ölelkezett", 
Ingyenvaló  örök  ajándokul 
„A székelynek  küldéd  lelkedet"  : 
Viszonzásid  fogadd  e fogadásunk, 
Mit,  míg  Küküllőnk  erre tévelyeg, 
Egy lélekkel,  híven  meg is megállunk, 
Isten  bizony meg! Úgy-e  Székelyeké 

Magyar széna Romániában. Bukarestből írják 
a következőket: Az a hallatlan rosz termési eredmény, 
amely Romániának csaknem minden részében mu-
tatkozik — kivált gabonanemüekben és takarmány -
félékben  —általában nagy levertséget idéz elő, nem-
csak a gazdák körében, hanem az összes intéző, te-
hát a kormánykörökben is Már eddig is milliókra rug 
az a segélyezés, amit a román kormány nyújtott; 
tisztán széna bevásárlására jóval több az utalványo-
zott összeg 6 millió franknál  s ezen az összegen 
9000 vaggonra rugó szénát (szálas takarmányt) vá-
sároltak már össze leginkább Magyarországon (a 
királyhágóntuli részeken) és részben Bukovinában. A 
hiány tehát szénában nagy arányú és mert a szalma 
is hiányzik, nagyobbára azokon a vidékeken, ahol 
az őszi gabona kiveszett vagy kiszántották, hát az 
sem lehetetlen, hogy a román kormány intézkedni 
fog  az iránt is, hogy a magyar piaezokon szalmát 
is vásároljanak azok a kiküldöttek, akik ma még 
tisztán csak szénát vásárolnak. A román kormány 
egyik tagja, Fleva földmivelésügyi  miniszter, állan-
dóan az Ínséges vidékeken tartózkodik s intézkedik 
a helyszínén; egyúttal azonban enyhiti is a nyomort, 
mely már-már veszedelmes jelleget kezd ölteni. 

Két király. 
A magyar király születésének hatvankilenczedik 

évfordulóján  nemzeti lobogók lengtek széles ez or-
szágban mindenfelé  a házak ormain. Hivatalosan 
nem volt ünnep, de ünneppé tette az a hódolat, 
melylyel a magyar koronás fejedelme,  a szent és 
sérthetetlen iránt mindenkor viseltetik. 

És ha a bölcs és lovagias király életének zak-
latásokkal, gyötrő gondokkal és keserves emberi 
szenvedésekkel te'ljes életét nézi az utókor, nem fog-e 
ugy tűnni fel  neki, mint a mostan élő nemzedék is 
ugy kezdi már látni, hogy e nagy királyi alak a 
maga életében egész sor katasztrófát  csak azért 
szenvedett át, hogy a gondjaira bizott népfajokat 
attól megmentse és hogy fejének  ezüstje fölött  a 
vértanuk glóriájából is megjelenik már néhány tiszta 
aranysugár, minden igazi nagyság előhírnöke. 

Mert a két korona közül, amelyet fején  visel, 
már az egyik is oly súlyos, hogy más fejedelmek  — 
sokkal kisebbek mint ő — alig viselhetnék. Hatalmi 
szóval, parancscsal, fenyegetéssel  s ha kell karddal 
és fegyverrel  együtt tartani az ellentétes milliókat, 
mily egyszerű és mily terméketlen módja az uralko-
dásnak. Azonban mily nehéz, mennyire fárasztó,  mily 
termékeny is ezt a zsibongó és küzködő chaost igy 
foglalni  össze egy szerves, élő hatalmi egységbe, 
hogy a szabadság nagy alkotó elve se menjen tönkre 
az uralkodásban s az állami rend és egyensúly ne a 
halált és tehetetlenséget, hanem az életet és munkát 
jelentse. 

I. Ferencz József  ezt a nehezebb, sőt legnehe-
zebb királyi kötelességet vállalta magára és a leg-
nehezebb uralkodói problémát, népeivel egyetértve, 
az alkotmányosság által oldotta meg. 

A Gondviselés ajándékozza meg e felséges  királyt 
hosszú és kedvező élettel, hogy nemes uralkodását 
biztosithassa állami és hatalmi életünkben, nagy 
szivének legjobb kívánsága szerint. 

* 

Magyarország első szent királyának emlék-
ünnepét üli meg ma a magyar nemzet A sivár jelen 
pusztaságból visszaszáll a lélek gondolata az elmúlt 
nagy idők ragyogó dicsőségéhez. 

A világtörténelem is kevés oly népről emléke' 
zik meg, melynek muukássága oly tartós eredményű 
lett volna, mint Szent István nemzetéé. 

Ezer esztendő óta ünnepe a magyar nemzetnek 
ez a nap, melyet az egyház első szeut királya em-
lékezetére szentelt. Ma is, a kegyeletnek e magasztos 
napján, megkondulnak a harangok; nemzeti lobogók 
borítják a házakat, a magán- és középületeket, s a 
hazafias  és vallásos érzelmek zsolozsmája végig zeng 
a Retyezát, bérczeitől egészen az Adria hullámok 
verte partjáig. A merre csak magyar szív dobog, a 
templomok szószékeiből visszazeng az első magyar 
király emlékét áldó kegyelet. 

És a mig a népnek ezrei kisérik e szent kirá-
lyunk áldott Jobbját: addig a felzúgó  ének melódiája 
közt felujul  a magyarok sz vében egy ezredév nehéz 
küzdelme, vérrel áztatott dicsősége, az elnyomatás 
szomorú s a visszaszerzett szabadság diadalmas napja: 
gyászával, örömével . . . 

Újdonságok. 
A király születésnapját városunk közönsége 

impozáns módon ülte meg pénteken. Délelőtt ji tör-
vényhatósági és állami tisztviselők Hollaki  főispán 
vezetése alatt mindkét templomban az istentisztelete-
ken részt vettek; este pedig a fellobogózott  város 
ki lett világítva. 

Nagy Boldogasszony napja. Augusztus 15-én 
ünnepelte a katholikus egyház egyik legszebb, leg-
poétikusabb ünnepét: Nagy Boldognsszony napját. 
Ha ünnep ez a világ katholikusainál, nagyobb ün-
nep nálunk Magyarországon. Szentté avatott első 
királyunk, István nemcsak az országot, nemcsak a 
királyi koronát helyezte az Isten-ember anyjának 
oltalma alá, hanem nemzetét is mintegy pártfogásul 
ajánlotta nagy kegyelmébe. És ha jöttek reánk a 
harezok veszedelmei, ha karddal kellett megoltamazni 
szabadságát, a nemzet virága, ifjúsága  Mária-képes 
lobogók alatt rohant a csaták tüzébe, viharába a 
lángoló vésznek. És Mária megoltalrnazá országát. 
Ezernyi megpróbáltatás, keserv, viszály és balsze-
rencse közt él nemzet e hazán. Ami virága van a 
nyárnak, rózsája a bereknek, odahordták e napon a 
szent szűz képe szobrai elé. A Mária-legendák meg-
elevenültek és a költészet, magasztos varázsával töl-
tik be nemcsak a templomok boltíves hajóit, hanem 
a sziveket is. Bizonyságot tesz ez a nap erről, hogy 
a Mária iránti tiszteletben hazánkat egy ország sem 
multa felül,  amint tanúsítják ezt a nemzeti énekek, 
a magyar nép himnusza: legszebb gyöngyei a val-
lásos költészetnek. Nagy nemzeti veszedelmek idején 
születtek ezek, mikor elhagyatottságunkban, egye-
dülíségünkben, elnyomatásunkban, bilincsek között, 
egyedül csak Magyarország Nagy Boldogasszonyánál 
kerestünk \érző sebeinkie enyhet, fájdalmuukra  irt 
és kerestük nála jövőnknek biztató reménysugarát. 
S ha valaha, most ismét itt van az idő, midőn az 
erkölcsök elernyedésének e korszakában, kell hogy 
felemelkedjék  lelkünk érzete, a mithosi korszak azon 
magasztos régiójába, ahonnét az Isten anuyjának 
glóriába vont alakja mosolyogva ragyog le reánk. 
Ezen a napon, Nagy-Boldogasszony ünnepén, ami 
önzés van, kihalt a szivekből s eltöltött bennünket 
az az ősi kegyelet, mely elődeinket is áTh'í\3. 
És megujitók e napon a tisztelet szent fogadalmát 
országunk védasszonya iránt, hogy kegyelmével töltse 
be a szivek ürességét, oszlassa a sivár elégedetlen-
séget s a szeretetlenséget váltsa fel  a szeretet áldó 
malasztjával. Ünuepi imára kondultak a harangok. 
Nagy-Boldogasszony napja volt. Imádkoztunk! 

Személyi hir. Dőre  Tivadar budapesti VII. ker. 
főreáliskolai  rajztanár, hires illusztrátor, 17-én váio-
sunkba érkezett, hogy az Osztrák-Magyar-Monárchia 
írásban és képben czimü vállalat részére felvétele-
ket eszközöljön. Dőre az egész Székelyföldet  beutazta, 
s városuukból már péntek reggel távozott. 

Az aszfaltjárda lerakása. Tudvalevőleg Udvar-
helyvármegye törvényhatósági bizottsága legutóbbi 
közgyűlése alkalmával Székely-Udvarhely városnak 
a The  Neuschettel  aszfaltgyárral  kötött szerződését 
jóváhagyta, a mi a czéget arra bátorította fel,  hogy 
még a miniszteri jóváhagyás előtt annak lerakásához 
hozzákezdjen. Ez ügyben hívta össze dr. Gyarmathy 
polgármester a képviselőtestület kebeléből kiküldött 
bizottságot péntek délelőttre. A bizottság ez ügyben 
a következő határozatot hozta : 

„A bizottság tekintettel arra, hogy a járda tárgyában 
létrejött szerződés máíodfokulag  jóváhagyatott, tekintettel 
továbbá arra, hogy az idő nagyon elő van haladva, s a 
további halasztás maga után vonná, hogy a jelen évben a 
járda meg nem kezdhető ós annál kevésbbé elkészíthető, 
végül tekintve, hogy a járda gyors elkészítése mitiden pol-
gár érdekében állónak tekinthető, — a jáida lerakásának 
megkezdésébe és elkészítésébe beleegyezik, sőt annak el-
készítését előmozdítani kötelességének ismeri. Azonban a 
szerződés jóváhagyásának megtagadásából keletkezhető es-
hetőségekért felelősséget  nem vállal és kijelenti, hogy á 
várost is felelőssé  tenni nem lehet". 

Végre tehát, mint a gyár mérnökei kijentettélí, 
rövid két hónap leforgása  után, városunk két fő-
utczájában és piaczán, aszfaltjárdával  dicsekedhetünk. 

Emléket az agyagfalvi rétre! Az agyagfalvi 
réten felállítandó  Székely-emlék alapjára lapunkhoz 
ujabban a következő adomány folyt  be: 

B i r ó Lajos tanárjelölt: Zetelakán rende-
zett Petőfi-ünnepély  jövedelméből kor. áO üli. 

Ehhez adva a már kimutatott . . . . 63 „ 60 „ 
Lapuuk eddigi gyűjtése 83 „ — „ 
Az unitáriusok zsinatja. A magyarországi egye-

temes unitárius egyháznak nevezetes zsinatja nyililí 
meg néhány nap múlva Székely-Kereszturon. Ezen a 
zsinaton tárgyalják le az uj egyházi törvényt, amely 
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a magyar unitáriusok egyházi szervezetét nagy vál-
tozásoknak veti alá s a mely a tervezet szerint 1900. 
január 1-éu fog  életbe lépni. 

Már kezdetben öt részre osztották az egyház-
köröket s négy évenkint egyszer tartanak zsinatot 
más-más egyházkörben. Igy minden egyházkörben 
husz év alatt egyszer van zsinat és pedig az egyház-
körnek lehetőleg más-más, legnépesebb egyházközsé-
gében, mert kissebb egyházközség nem tudná be-
fogadni  az odaözönlő s tapasztalat szerint 7 - 1 0 
ezer főre  menő zsinati vendégsereget, amelynek nein 
csak elszállásolásáról, de élelmezéséről is az illető 
egyházközség szokott a maga költségén gondoskodni. 

Husz évvel ezelőtt, az ugyancsak itt tartott 
zsinaton ülték meg Dávid  Ferencz halálának 300-ik 
évfordulóját.  Dávid Ferencz volt ugyanis az unitárius 
vallás alapitója s azért, mert az unitárius vallás 
egyik sarkalatos elvét, a Krisztus nem imádását 
proklamálta, a dévai börtönben mártiihalált szenve-
dett. E zsinat is roppant népes volt. Népvándorlás-
ként nyomult oda az egész Székelyföld  lakossága s 
É-zak-Amerika és Anglia is képviseltette magát a 
zsinaton, amely Dávid Ferencz emlékére 12 000 frtos 
alapítványt tett. 

A zsinat befejezésével  27-én este az áll. tanító-
képző tornatermében bál lesz, melyre a védnöki tisz 
tet Ferencz  Jözsefné  unitárius püspökné, özv. Törüli 
Pálné, ifj.  Daniéi Gáborré, Ugrón  Jánosné, Ugrón 
Zoltánné vállalták el. Belépti díj személyenként 1 frt 
50 kr lesz. 

Tánczestély. A Baróthou létesítendő kórház-
alap javára f.  ho 2ü-án a Korona-szálló nagytermé-
ben zártköi ü tánc/estély lesz. A rendező bizottság 
élén Weisz  Berthold orszgy. képviselő és Zatliureczky 
Gyula nagybirtokos, mint véduökök, dr Benedek 
Zoltán, dr. Solymossy  István, id. Dibitnky  Mihály 
dr. Tibáld  Miklós tiszteletbeli elnökök, Zatliureczky 
Kálmán r. b. elnök, Antal  József  és Ferenczi  Gábor, 
mint alelnökök állanak. A belépti díj személyenként 
1 frt  lesz. Az estély kezdete 8 órakor. 

A sz.-udvar helyi Hitelszövetkezet ma délelőtt 
közg) ülést tart, melynek egyetlen tárgya az, hogy 
váljon belépjen e az Országos Hitelszövetkezetbe? 
Különben e tárgygyal lapunk első helyén bővebben 
foglalkozunk. 

Emléket az agyagfalvi rétre. Ujabban ada-
koztak: Zajzon János gyüjtőivén 5 frt,  Pál Ernő 
gyüjtőivén 3 frt  85 kr, összesen 8 frt  b5 kr, ezt 
hozzáadva a már begyült 850 frt  15 krhoz, az alap 
összege tesz 85"J irtot. Fogadják a nemesszivü ada-
kozók hazafias  adományukért a végrehajtó bizottság 
hálás köszönetét. Sz-Udvarhelyt, 1899. aug. hó 19. 
Ferenczi  János végr. b. pénztárnok. 

Halálozások. E hó 12-én hunyt el Csengery 
Nagy József  48/49-iki honvédtüzér, ny. bányanagy 
Parajdon életének 7ü-ik, boldog házasságának 45-ik 
évében. Temetése 14-én történt meg a róm. kath. 
vallás szertartása szerint. Halálát gyermekei: dr. 
Csengery Gyula egyet, orvostudor, Csanády Atilláné 
Csengery Irma és Benedek Kálmánná Csengery Ilka, 
valamint nagyszámú rokonság gyászolják. 

Ugyancsak e hó 13-án halt el Fülei  Sz. Dénes 
városi pulgár életének 47-ik, boldog házasságának 
25-ik évben. A megboldogult temetése 15-én volt a 
ref.  vallás szertartása szerint általános részvét mel 
lett. A család haláláról a következő gyászjelentést 
adta ki. Alólirottak mély fájdalommal  tudatják, hogy 
Fülei  Sz. Dénes életének 47-ik, boldog házasságának 
25-ik évében hosszas szenvedés után, f.  hó 13 án 
reggel 4 órakor elhunyt. Igaz honpolgárt., öufelál 
dozó hü férjet,  szerető fiút,  és testvért, jó rokont, 
önzetlen barátot, mindent elvesztettünk benne. Hült 
teteme f.  hó 15-én d. u. 4 órakor fog  a Kőkereszt-
téri lakásából az ev. ref.  vallás szertartása szerint a 
teíormátusok sírkertjébe örök nyugalomra helyeztetni. 
Áldás emlékére. Sz.-Udvarhelyt, 1899. aug. 13-án. 
Özv. Fülei Sz. Györgyné sz. Tassaly Anna, mint 
anyja Neje Orbán Póli, testvérei gyermekeikkel 
együtt. Testvérei: Fülei Sz. Lajos és neje Kovácsek 
Ilona s gyermeke, Fülei Sz. Róza férj.  Nagy S. Mik-
lósné és gyermekei. 

A bethlenfalva-czekendi útszakaszon teljesí-
tendő feíemelési,  „alapkövezési és hengerelési munká-
latokhoz az elmúlt héten kezdettek hozzá. A mun 
kálatokat házilag végzik, mivel arra nem akadt 
vállalkozó. A költségek mintegy 40-45 ezer frtra  rúg-
nak s a munkálatok körülbelől négy év múlva uyer 
nek befejezést. 

Felülfizetés és nyugtázás. A zetelaki tanuló 
ifjúság  által az agyagfalvi  Székely-emlék oszlop ja-
vára rendezett ünnepély és tánczmulatság alkalmával 

felülfizettek,  illetőleg jegyeiket megváltották : Hollaky 
Árthur főispán  1 frt.  20 kr. Özv. Doros Györgyné 
5 frt.  Lukácsffy  Gergely 3 Irt 80 kr. Csép István 
1 frt  50 kr. Persián János 2 frt.  Török Ignácz 50 kr. 
Juga András 50 kr. Benedek János 1 frt.  Széles 
Dénes 90 kr. özv. Tamás Pálné 1 frt.  Barkóczi Ká-
roly 40 kr. Újhegyi Mihály 1 frt.  Spuller Adolf  1 frt. 
Szöllósi Samu 4 frt  50 kr. Simó Mátyás 90 kr. Höttl 
Viktor 30 kr. Haberstumpf  1 frt.  Rösler és Gábor 
1 frt.  Szabó Nándor szolgabíró 40 kr. Tinís András 
50 kr. A szives felülfizetők,  valamint dr. Demeter 
Lőrincz főszolgabíró,  ki az engedélyt jótékony czél-
ból díjmentesen volt kegyes megadni, fogadják  a 
rendezőség hálás köszönetét. 

Hegedűs Sándor miniszlernek látogatásai a felvidéki  na-
gyobb gyár- és ipartalepeken, kereskedelmi és ipari köreinket 
a legnagyobb örömmel töltötték el. Most, hogy ez a népszerű 
miniszter hazatérőben van erről a felvidéki  útjáról, egyik ké-
pes hetilapunk az „0 r s z á g V i 1 á g", amely az aktuális ese-
ményeknek leghívebb krónikása, vagy 30 képben mutatja be a 
miniszter különböző látogatását az egyes telepeken. Bemutatja 
azonkivül a miniszter feleségét  és bájos ifjú  leányát is. Az 
„0 rs z á g-V il á g-"nak ebben a számában talalunk dr. Fa lk 
Zsigmond avatott tollából egy hosszabb czikket is a bayreuthi 
ünnepi Wagner-előadások szereplőiről, valamint a nálunk még 
úgyszólván teljesen ismeretlen „Pars i fa l"  czimü operáról, a 
mely operát ugyanis a nagy Wagner végrendelete értelmében 
csak Bayreuihban szabad előadni, másutt sehol a világon. Ezt 
a roppant éidekes czikket is nem kevesebb mint 32 kép di-
sziti, melyek részint a bayreuthi közreműködőket, részint pe-
dig a Parsifal  operának egyes gyönyörű jeleneteit ábrázolják. 
Eidekes azonkivül ezek között W a g n e r C o r i m a asszony 
arczképe is, mely talán sehol a világon meg sem jelent, mert 
a nagyasszony' (ki Liszt Fereucznek leánya) irtózik attól, hogy 
képe bárhol is megjelenjék. E. K o v á c s Gyula, ki az 
,0 r s z a g V i 1 á g"-nak egyik legrégibb munkatársa volt, egy 
önmagáról irott visszaemlékezéssel „Az én E. betűm" czim-
mel van tbben a számban képviselve. Két regény folytatás, 
néhány novella, versek a legjelesebb irók tollából, melyek kö-
zött találjuk dr. V á r a d i Antal, dr. Fa lk Zsigmond, Szász 
Károly stb. neveit — s még sok más illusztráczió egészítik ki 
az „Ország Világinak ezt a 33-ik számát, mely méltán sora-
kozik a lap legutóbbi két számához, melyek tudvalevőleg P e-
t 5 fi  e m l é k é n e k voltak szentelve. Előfizetési  ára negyed-
évre 2 frt.  Az „Ország-Világ" kiadóhivatala Bpest V. Hold-u. 
7. sz. a. van, mely bárkinek egy levelezőlapon kifejezett  óhajára 
a legnagyobb készséggel küldi el ezt a számot mutatványul. 

Bem ágyúgolyója. Szádeczky Lajos dr., egyetemi 
tanár érdekes ereklyét küldött a kolozsvári Ereklye-
Muzeumnak. A mikor erdélyi körútja közben Piskin 
időzött, az odavaló állomásfőnök  elmondta neki, hogy 
nemrég a Sztrigypartjába fúródva,  a piski híd mel-
lett a 48-as időkből származó ágyúgolyót találtak. 
A golyót Bem ágyujából lőtték oda s a piski állo-
másfőnök,  Somogyi Aladár államvasuti ellenőr adta 
át a golyót Szádeczky tanárnak. A kolozsvári Erek-
lye-Muzeum megvizsgáltatta az ágyúgolyót s megál-
lapította, hogy az csakugyan a szabadságharcz ide-
jéből való. 

A vadászat kezdete. Nagyboldogasszony napján 
megkezdődtek a nyulakra nézve az üldözések keser-
ves napjai. Aug. I5rén a vadtilalom megszűnt. A 
A helyi vadászok nagyrésze sietett már az nap ki 
a mezőkre. Egész nap itt-ott durrogott a puska s 
kopó csaholástól visszhangzott a mező, erdő. 

Kövezik az Árpád-utczát. Többszöri felszólalá-
sunknak s a közönség részéről is tett felszólalások-
nak meg lett a maga ertdménye: kövezik az Árpád-
utczát. Tudvalevőleg ez az utcza volt városunknak 
kövezet dolgában a legszegényebb utczája, amely az 
utóbbi időben már teljesen alkalmatlanná vált a 
kocsiközlekedésre. Az uj kövezet lerakásánál egyben 
figyelemmel  vannak a nivellirozásra is, amennyiben 
a végében levő Felsőmalom-utcza magasságában mene-
dékesen levágják az egész utczát s kétfelől  pedig 
keskeny gyalogjáróval látják el. Az aszfalt  lerakásá-
hoz is hozzákezdenek a napokban s igy nemsokára 
a Kossuth-, Bethlen-utczák és a piaeztéren aszfalt-
járdán sétálhatunk. Szóval, kezdjük érezni e tekin-
tetben is a haladás régen óhajtott szellőjét. 

Petőfi-ünnepély. A Zetelakán szünidőző tanuló 
ifjúság  folyó  hó 6-án Petőfi  Sándor 50 éves évfor-
dulója alkalmából hazafias  ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepélyt a Hymnusz nyitotta meg, mely után Nagy 
László gymn. Vll. o. tanuló szavalta el Petőfi  Sán-
dornak „Egy gondolat bánt engemet" czimü költe-
ményét. Ezután Biró Lajos tanárjelölt méltatta Pe-
tőfi  Sándor szereplését a szabadságharezban, nagy 
figyelem  között. A műsor legérdekesebb pontja a 
Szabó Zsuzsa szavalata volt s a ki szép csengő han-
gon szavalta el Ábrányi Emilnek „Petőfi"  czimü köl-
teményét. A rendezőség a kisasszonyt szép élő vi-
rág csokorral lepte meg. Ezután Hargittai Béla köz-
ségi jegyző igen élénk humorral megirott felolvasást 
tartott, mely állandó derültségben tartotta a közön-
séget. Majd Bálinth Endre gymn. IV. oszt. tan. sza-

valta el Petőfi  „Vándor" czimü költeményét. A si-
került ünnepélyt, mely az agyagfalvi  Székelyemlék 
oszlopra szépen jövedelmezett, a Szózat zárta be. 
Este a zetelaki torony óra javára tánczmulatság volt, 
mely szintén igen fényesen  sikerült. A tánczmulat-
ságon jelen volt kisasszonyok közül a következőket 
sikerült följegyezni:  Höttl Annuska, (Sz.-Udv.) Bor-
bély Mariska, Gagyi Erzsike, Boér Zsuzsa (Orosz-
hegy), Lukácsffy  Ilonka, Simonfy  Eliz, Szabó Zsuzsa, 
Sebestyén Ilonka, Sebestyén Emma, Sebsetyén Anna, 
Sebestyén Bertuska, Lengyel Erzsike, Jakocs Mariska, 
Nagy Annuska, Bálinth Lina, Horváth Ilonka, Szabó 
Annuska, Tinics Rózsika, Hargittai Erzsike stb. 

Városi közgyűlés. Székely-Udvarhely r. t,. város 
őszi közgyűlése előreláthatólag október hó első felé-
ben lesz megtartva, a melyen a jövő évi költségve-
tés tárgyalása is fel  lesz véve, a melynek összeállí-
tása most van folyamatban. 

Dal-estély. Az Erzsébet-szálló és Erzsébet-kert 
helyiségében f.  hó 20-án, vasárnap a helybeli Dalárda, 
teritett asztalok mellett, hangversenyt rendez, mely 
estélyen csak újonnan betanult darabok lesznek elő-
adva. A műsor a legszebb magyar népdalok és kuruez-
dalokból van összeállítva. Belépti díj tetszés szerint. 
Szünetek közben a Kónya Sándor zenekara játszik. 
Kezdete este pont 7 órakor. 

Gazdasági kiállítás. 
Az udvarhelymegyei gazdasági egylet ez év okt.. 

7-én általános kiállítást rendez. Az erre szóló felhí-
vás Páljfy  Dénes egyl. elnök és dr. Gyarmalhy 
Dezső titkár aláírásával lett kibocsátva és igy szól: 

Udvarhelymegye gazdasági egylete szövetkezve a 
vármegye lótenyósz bizottmányával á l t a l á n o s k i á l l í -
t á s t rendez Sz.-Udv arhelyen 1899. év'október 7-én a ba-
rompiaeztéren. 

I. Tenyészló-kiállitás: a) csikó nélküli kanczák; b) 
csikós kanczák; c) három esztendős kanczák; d) egyéves 
kanczak; c) egyéves méucsikók. 

II. Tenyészmarha kiállítás: 1. a) bikaborju; b) egy-
éves bikák; c) kétéves bikák; d) öreg bikák. 2. a) üsző-
borjuk; b) egyéves üszők; c) kétéves üszők; d) öreg te-
hcoski 

III. Községi bikák tekintet nélkül a teuyész-eredetre 
s egyedüli tekintettel a megfelelő  minőségre és tartásra. 

IV. Sertések: a) koczák, b) kanok, c) malaczok. 
V. Tenyészjuhok: a) asya-juh, b) kosok. 
VI. Termények: a) heremag, b) zab, c) buza, rozs, 

kukoricza és árpa. 
VII. Gyümölcsök: a) alma, b) szilva, c) egyéb gyü-

mölcsök. 
A l t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 

1. Tenyészállatokat udvarhelyvármegyei tenyésztők 
ugyancsak Udvarhely vármegyében tenyésztett saját neveié-
süeket állíthatnak ki csupán. Lovaknál, juhoknál faj  nem 
hataróz, de tenyészmarhánál kizárólag erdélyi (keleti), ser-
téseknél pedig fehér  mangalicza állitható ki. 

2. Kiállítani szándékozók kötelesek állataikat, termé-
nyeiket az egylet titkáránál legkésőbb szeptember 20-ig 
Írásban bejelenteni. Ezen időn tul bejelentések nem fogad-
tatnak 6l« 

3. A kiállítás tárgyai október hó 6-án d u. 2 órától 
behozhatok, legkésőbb azonban október 7-én d. e. 8 óráig 
a helyszínére hozandók. 

i. Az állatok csak a helyszínén díjmentesen eszkö-
zölt állatorvosi vizsgálat alapján fognak  a kiállítás terüle-
tére bocsáttatni 

5. Az állatok almozásáról és élelmezéséről a kiállító 
gondosKodik. Előleges bejelentés esetén azonban a bizott-
ság is gondoskodik. 

ti. A kiállító állatai után nagymarháért darabonként 
20 krt, kis állatokért (egy éven alóli borjú, sertés, juhi 10 
krt tizet. Termények, gyümölcsök kiállítói • méterenként 
20 krt fizetnek.  Dijak a bejelentéskor azonnal betizeteJidők. 

7. Állatok, termények eladásánál a rendező bizottság 
közvetít, de bárminő eladás eszközöltetik a helysziuén, a 
gazdasági egylet javára az eladó 1 százalékot köteles be-
szolgáltatni. 

8. Az állatkiállitás csak október 7-én, a termény- és 
gyümölcskiállitás azonban 7., 8., 9. és 10-én is tart. 

D i j a k és k i t ü n t e t é s e k . 
Bar minden udvarhely vármegyei tenyésztő állíthat ki( 

de pénzjutalmat csak 100 holdnál kisibb területtel biró 
gazdák nyernek, nagyobb birtokosok arany és ezü-t elis-
merő oklevelet kapnak. A biráló bizottságot a választmány, 
illetve lótenyész bizottság a helyszínén nevezi ki. A kiállt 
tás délelőtt 10 órakor veszi kezdetét, de a bírálat délután 
2 órakor eszközöltetik; a dijak kiosztása pedig a bírálat 
megtörténte után azonnal. 

A pénzjutalmak alapját a gazdasági egylet kebeléből 
felajánlott  350 frt  és a nagyméltóságú földmivelési  minisz-
ter ur által adományozott összeg képezi. 

Minden egyes csoport kiállítói közül a nagyobb bir-
tokosokból első az arany elismerő oklevelet kapja, a má-
sodik az ezüst elismerő oklevelet; a kisbirtokosok közül a 
vegyes választmány által a kiállítást megelőző nap megál-
lapított első és második dij osztatik ki diszes okmány kí-
séretében. 

Az udvarhelymegyei Gazdasági Egylet választmányá-
nak Sz.-Udvarhelyt, 1899. aug 8-án hozott 50-ik számú 
határozata folytán. 



1899. augusztus 20. Udvarhelyi Hiradó 34. szám. 

Szerkesztői üzenet. 
Kéziratok nem adatnak vieeza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

N. G. I—ó. Beküldött czikke tárgyhalmaz miatt késik. 

Nyomatott Becsék D. Fia könyvnyomdájában. 

Szám 3316—1899. 
tlkvi. 

Árverési lirdetményi kivonat. 
A sz.-udvarhelyi kir. tszék, mint tlkkvi ható-

ság közhírré teszi, hogy Veres Ferencz temesvári 
lakós végrehajtatónak Bedő Mózes és érdektársai 
végrehajtást szenvedők elleni 300 frt  tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a székely-
udvarhelyi kir. tszék területén lévő hodgyai 109. 
számú tjkvben alperesek nevére irt A-f-  369 hrsz. 
16 frt,  531a. hrsz. 4 frt,  905. hrsz. 1 frt,  906. hrsz. 
2 frt,  1243. hrsz. 1 frt,  2218. hrsz. 4 frt,  2471. 
hrsz. 3 frt,  3058. hrsz. 3 frt,  3248. hrsz. 2 frt, 
3986. hrsz. 1 frt,  3995. hrsz. 1 frt,  4410. hrsz. 3 
frt,  1139. hrsz. 9 frt,  1248., 1249. hrsz. 3 frt,  2467. 
hrsz. 4 frt,  2720. hrsz. 1 frt,  3083. hrsz. 1 frt,  3263. 
hrsz. 6 frt,  3990. hrsz. 1 frt,  4345., 4346. hrsz. 7 
frt,  4561. hrsz. 1 frt,  4589., 4590., 4592., 4593. hrsz. 
12 frt;  továbbá a fentebbi  arányban alperesek és 
társtulajdonosok nevére irt, bikafalvi  13. sz. tjkvben 
A + 24., 25. hrsz. 15 frt,  424. hrsz. 12 frt,  1034. 
hrsz. 1 frt,  1372. hrsz. 4 frt,  1625. hrsz. 8 frt, 
1960. hrsz. 4 frt,  2036. hrsz. 1 irt, 308. hrsz. 8 frt, 
773. hrsz. 4 frt,  1206. hrsz. 2 frt,  1453. 4 frt,  1710. 
hrsz. 9 frt,  1969. hrsz. 6 frt,  2598., 2599. hrsz. 10 
frt,  759a. hrsz. 26 frt  kikiáltási árban mindkét 
telekkönyvi ingatlanok az 1881. évi LX t.-cz 156. 
§. értelmében, és pedig a Nyisztor Anna és Korondi 
Teréz javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentar-
tásával, — továbbá a hodgyai 509 sz. tjkvben Bedő 
Máris nevére irt, A + 631/1. hrsz. 10 frt,  1533. 
hrsz. 3 frt,  3273. hrsz. 3 frt,  631/2. hrsz. 10 írt, 
3030. hrsz. 3 frt,  4643., 4647. hrsz. 6 frt  kikiáltási 
árban a hodgyai inagatlanokra 1899. évi szeptember 
hó 5-ik napján d. e. 9 órakor Hodgya községházánál, 
a bikafalvi  ingatlanok 1899. évi szeptember hó 6-ik 
napján d. e. 9 órakor Bikafalva  községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek 
elfognak  adatni. 

Az árverés további feltételei  a kitűzött hivata-
los órák alatt a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék telek-
könyvi hatóságánál, Hodgya és Bikafalva  község-
házánál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 
Székely-Udvarhelytt, 1899. évi május hó 25-én. 

I>r, Voilli , 
kir. tszéki egyes biró. 

Egy helybeli  nagyforgalmu  üzletbe  egy 

pénztárosnő 
szeptember  1-től,  kerestetik  ; felsőbb  iskolát 

végzett  nők  előnyben  részesülnek. 
Zárt  ajánlatok  „Pénztárosnő"  czímen 

e lap kiadóhivatalába  kéretnek. 

bz. 4387-1899. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz-Udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Ud-
varhelymegyei takarékpénztár végrehajtaíonak Tó-
falvi  Rebeka ifj.  Szász Jánosné végrehajtást szeuvedő 
ellen 2400 frt  s járulékai kielégítése Végett ezen 
kir. törvényszék területéhez tartozó Korond község 
az 502. tjkv. A-f-  1 — 17. rdsz. és az árverést 474 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1899. évi október hó 2-ik napjának d. e. 9 órakor 
Korond községházánál megtartandó nyilvános árveré-
sen a legtöbbet Ígérőnek el fognak  adatni. A vonni 
szándékozók a becsárnak 10°/0-át készpénzhen, vagy 
óvadékképes papírban kötelesek a kiküldött kezéhez 
letenni. Az árverési további feltételek  a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál meg-
tekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1899. julius hó 22-én. 

I>r. Voiáh. 
kir. tszéki egyes biró 

331—1899. 
végrh. szám. 

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

t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az udvarhelyi kir. törvényszék 1899. évi 3180. 
számú végzése következtében Dr. Kovács Mór ügy-
véd által képviselt Székelyegyleti első takarékpénztár 
javára ifjú  Biró V. András és t. peteki 1. ellen 
135 frt  s jár. erejéig 1899. évijunius hó 9-én foga-
natosított kielégitési végrehajtás utján lefoglalt  és 
E60 frtra  becsült I. Gorgenyi Pálnál 2 ökör és 2 
borjú 330 frt,  és II. Biró V. Andrásnál 260 frtra 
becsült ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1899. évi V. 139—1898. számú végzése folytán  135 
frt  tőkekövetelés, ennek 1898. évi január 21-ik 
napjától járó 6°/0 kamatai, J / s% váltódíj és eddig 
összesen 41 frt  76 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Petek községben alpereseknél leendő 
eszközlésére 1899. évi augusztus hó 26-ik napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek bccsáron alul is el fognak 
adatni. 

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

Kelt Oklándon, 1899. évi augusztus hó 8-ik 
n a P j á n - F ó l i á k Ignácz , 

kir bírósági végrehajtó. 

737—1899. szám. 
vh 

Árverési hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. bírósági végrehajtó köz-

hírré teszi, hogy sz.-udvarhelyi kir. járásbíróságnak 
V. 488/2- 1899. polg. sz. végzése által sz.-udvar-
helyi Persián Jánosnak képviselve dr. Kovács Mór 
ügyvéd által, sz.-udvarhelyi, jelenleg szamosujvári 
lakosok, Gönczi Árpád, neje Stick Emma ellen 77 
frt  53 kr tőke és járulékai iránti ügyben, alperesnél 
Sz.-Udvarhelyen összesen 592 frt  50 krra becsült 
következő javai, u. m.: Egy biliárd asztal, czim 
rajta Carl Knill Wien 1807. számmal és 2-től 13 té-
telig, ugy 2-8-ig. valamint 14-től 17-ig tétel alatti 
különféle  czukrászati és házi ingók Sz.-Udvarhelyen 
alperesek által kibérelt kávéház helyiségökben téte-
telenkint, esetleg tömegesen is 1899. szeptember hó 
6-án és esetleg 7-ikón is délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen el fognak  adatni, melynél az egyes javak 
vételáron azonnal fizetendők,  esetleg a becsáron alul 
is a többet Ígérőknek el fog  addtni. Minden alap-
és felülfoglaltatók  részére is kitüzöttnek jelentetik 
ki érdekelt felek  értesítéseik mellett. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhívatnak  mindazok, kik 
a lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verezés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz njujtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasittatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. augusztus 18-án. 

B i r ó S fiiul  o r , 
kir: végrehajtó. 

Hirdetmény. É 
Azon t. cz. szülőknek és gyámoknak, kik fiaikat,  illetőleg gyámoltjaikat a szé-

kelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasiumban  akarják taníttatni, tudomására hozom, hogy 
fensőbb  intézkedés folytán  1899 — 1900. tanévtől kezdve a katliolikus tanulókért 20 frt, 
a nem katholikusokért 30 frt  tandijt kell fizetni  egyaránt. 

E mellett az eddig szedetni szokott egyéb dijak továbbra is fenntartatnak 
Székely-Udvarhelytt, 1899. augusztus 1. . , , „ , . , 

•> J > ° jgazgató távollétében 

Daróczi János, 
róm. kath. főgymu.  tanár. 

Sz. 10.601-1899 
szb 

Udvarhelyi járás főszolgabírójától. 

Faeladási hirdetmény. 
Udvarhely vánnegy e Ár vátfalvi  II. határrészben fekvő  és a bethlenfalvi  birtokosság 

tulajdonát képező fenyőerdőből  82.03 k. holdnak mintegy 16888 m3 luczfenyő  fürészanyag 
és 1833 m3 luczfenyő  épületfa  készlete ujabbi árverését folyó évi szeptember hó l-én 
d. e. 9 Órájára Bethlenfalva  község házához tü/öm ki. 

Kikiáltási ár 26,798 frt  40 kr, minek 10%-a bánatpénz. 
Az árverési feltételek  alólirt főszolgabírónál  és az udvarhely-járási m. kir. erdő-

gonduokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. augusztus 18-án. D r . D e m e t e r L ő r l n c z , 

főszolgabíró. 

Sz. 10.601 - 1899 
szb. 

Udvarhelyi járás főszolgabírójától. 

Faeladási hirdetmény. 
Udvarhelyvármegye Árvátfalva  II. határrészében fekvő  s a feuyédi  közbirtokosság 

tulajdonát képező fenyőerdőből  117.74 k. holdnak mintegy 18972 m3 luczfenyő  fürész-
anyag és 5416 ma luczfenyő  épületfa  készlete ujabbi árverezését folyó évi szeptember 
hó l-én d. e. II órájára Fenyéd község házához tüzom ki. 

Kikiáltási ár 32,790 frt  80 kr, minek 10%-a bánatpénz. 
Árverési feltételek  alólirt főszolgabírónál  és az udvarhelyjárási m. kir. erdőgond-

nokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Sz -Udvarhelyt, 1899 augusztus 18-án. D r . D e m e t e r L ő r i n c / , 

főszolgabíró. 


