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Iparosaink. 
Nem olyan régen még, néhány évtized előtt 

is iparosaink kedvező anyagi helyzetben voltak. 
Üzletük jól ment, adóssága kevésnek volt; s 
mestersegük mellett a legtöbb csinos házzal, sző-
lővel és földdel  is birt. 

Az utóbbi években azonban helyzetük 
roszabbra, sót roszra fordult.  Mesterségük rosz-
szul ment, keresetük alig volt s emiatt terhes 
adósságokba keveredett nagy részük. 

A legtöbb iparosnak minden szorgalma, 
igyekezete és ügyessége daczára oly rosszul megy 
immár a dolga, hogy mesterségével is kénytelen 
felhagyni,  mert az nem jövedelmez neki annyit, 
hogy abból megélhessen. S ennek következtében 
tömegesen özönlenek a fővárosba,  hogy ott mun-
kát vagy bármely rosszul díjazott szerény állást 
elnyerhessenek. 

A nyomorúság azonban magában a fővá-
rosban is — ahol a mult évben minden har-
madik családra egy végrehajtás jutott — szin-
tén nagy s igy aztán ha bármely szerény állás 
megüresedik, arra százanként, sőt ezrenként is 

'pályáznak. 
Természetes tehát, hogy csak egy igen cse-

kély töredéknek sikerül nagy ügygyel-bajjal ál-
láshoz jutni. A legtöbben állás és alkalmazás 
nélkül kénytelenek lézengeni s hogy mégis va-
lahogyan megélhessenek és szükséget szenvedő 
családjukat segélyezhessék : napszámba is szíve-
sen mennek, sőt a hókaparásra s az utczasöp-
résre is vállalkoznak. 

Pedig mostani iparosaink szorgalom és 
ügyesség dolgában éppen nem állanak az előb-
biek megett; sőt ellenkezőleg, képesség és izlés 
dolgában haladtak, nagyot haladtak. Igazolják 
ezt a kiállítások, ahol hazai iparosaink készít-
ményei még a külföldi  látogatók előtt is méltó 
feltűnést  keltettek. 

Mi az oka tehát jelenlegi mostoha helyze-
tüknek? Oka, első sorban a közös vámterület, 
amely igazi tönkretevőjük, megölőjük. 

Azok, akik a mai viszonyokat Ausztriában 
nem ösmerik vagy nem eléggé ösmerik, ezt két-
ségbe vonják, állítván, hogy a közös vámterület 
nincs ártalmára iparosainknak, mert hiszen kö-
fcös  vámterület alatt éltünk már a Bach- és 
Schmerling-korszakban is, akkor pedig jól ment 
iparosainknak a dolga, sőt még a kiegyezés 
Utátli első években is. 

Ámde üem tudják az illetők, hogy a Bach-
és Schmerling-korszakban, sőt még a kiegyezés 
Utáni első években a gyáripar Ausztriában még 
távolról sem volt annyira kifejlődve,  mint nap-
jainkban. Ezenkívül a gyáripar ott körülbelül 
azon a magaslaton állott, ahol az áll jelenleg 
minálunk. Aztán az osztrák gyárak még nem 
áraszthatták el gyártmányaikkal hazánkat. Be-
hoztak ugyan már akkor is osztrák iparczikke-
ket, de nem oly mérvben, hogy mellette iparo-
saink meg nem élhettek volna. 

Azonban főkép  a két utolsó évtizedben: a 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Becsek Aladár. 

Főmunkatárs: Cs. SzabA K á l m á n . 

80-as és 90-es években az osztrák gyáripar hi-
hetetlenül haladt és fejlődött.  A gyárak gomba-
módra nőttek ki a földből  s gépeik dolgában is 
rendkívül haladtak. Aminek aztán az lett a kö-
vetkezménye, hogy a kisiparosok Ausztriában 
is válságos helyzetbe jutottak, mert a versenyt 
gyárakkal fel  nem vehették, de helyzetünk azon-
ban jóval kedvezőbb, mint a miénké, mert a 
legnagyobb részük, különösen a képzettebbek a 
gyárakban kaptak állást, elhelyezést. 

Az kétséget sem szenved, hogy a kezével 
vagy kezdetleges kis gépével dolgozó iparos a 
nagy gyárakkal nem versenyezhet. Mert ezek 
nagy tőkével rendelkeznek s nagyban, gyorsan 
állítják elő kitűnő szerkezetű gépeik segélyével 
az iparczikkeket: persze sokkal olcsóbban is, 
mert ők az anyagot az első forrásból  nagyban 
szerzik be, majdnem fele  áron, mint kisiparo-
saink, akik az anyagot csak kicsiben a második 
vagy harmadik kézből szerezhetik be. 

így azután az osztrák gyárak vámmentesen 
küldik be gyártmányaikat hazánkba s mivel 
azokat sokkal olcsóbban állíthatják elő; termé-
szetes, hogy sokkal olcsóbban árusíthatják is. 

A vámmentesen beözönlő osztrák iparczik-
kek teszik tehát első sorban tönkre iparosainkat. 

Nagy baj azonban iparosainkra nézve a 
mezőgazdák válságos helyzete is. Mert hiszen 
Magyarország első sorban mezőgazdasági állam; 
s ha rosszul megy a dolga a mezőgazdának, 
természetes, hogy roszul megyen az iparosé is, 
hiszen a mezőgazda a vevője az iparosnak. Ha 
tehát a mezőgazdának nincs pénze, az iparosnak 
nincs vevője. 

A megszorult pénztelen mezőgazda meg-
szorítani kénytelen bevásárlásait. S csekély be-
vásárlásainál is, nem az áru minőségére, hanem 
annak olcsóságára van tekintettel, pedig jól 
tudja, hogy olcsó húsnak hig a leve. Ha ked-
vezőbb volna megőgazdáink helyzete, akkor bi-
zony nem részesítenék előnyben a selejtes, de 
olcsó osztrák iparczikkeket iparosaink szolid ké-
szítményei felett,  melyek ugyan drágábbak, de 
kétannyi ideig tartanak. 

Igen nagy hátrány még iparosainkra nézve, 
hogy a közös hadsereg magyarországi részének 
leszerelését jobbára idegen vállalkozóknak ad-
ják ki, akik mellőzik iparosainkat, a hadsereg 
felszerelését  osztrák gyárak által eszközlik és 
igy az a rengeteg pénz kimegy az országból. 
Ám ha a hadsereg felszerelését  iparosaink vé-
geznék : akkor rajtuk lényegesen segítve volna 
és akkor az a sok millió nem vándorolna az 
osztrák vállalkozók és gyárosok zsebébe. 

Nagyon megnehezetik iparosaink megélhe-
tését az elviselhetetlenségig felsrófolt  adók, va-
lamint nyomasztó hitelviszonyaink is. 

Közelebb, alkalmilag taglalni fogjuk  azon 
módokat és eszközöket, melyek által iparosaink 
helyzete javítható volna. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 60 fii.  Nyilttér sora 50. fii. 

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

Vármegyei közgyűlés. 
— február  16. 

A vármegye mai napon tartotta meg ez évi 
első és rendkívüli közgyűlését. 

Maga a közgyűlés szine is nagy változáson 
ment keresztül az uj rendszer beállta óta. Attól a 
pillanattól, amint a kormányzat a helyi egyoldalú 
uralkodásnak hadat üzent, olyan jó kedvvel, minden 
elfogultság  nélkül folyik  a tárgyalás. S csak is igy 
volt érhető el az, hogy a mult adminisztratív bűnei 
orvosoltattak, s a közigazgatás jóvá, gyorssá éa 
igazságossá lett. Mert csak világos az, hogy ha az 
adminisztrácziót az állam effektive  és egészen ki 
nem veszi a régi mouopoliumból, csak uj keretek-
hez jutottunk volna,'de jó adminisztráczióhoz — nem. 

Odakint szürke, borús volt az ég, fázósan  gyűr-
ték föl  az emberek a kabátjuk gallérját. A díszte-
remben azonban valami jóleső melegség járta át a 
megye atyáit, akik ma meglehetős számmal sereg-
lettek össze. Rövid, de rendkívüli közgyűlésnek meg-
lehetős tartalmas volt a mai ülés, a melynek termé-
szetesen a legfontosabb  tárgyát a betegápolási alap 
fedezetlen  tartozásainak kiegyenlítése czéljából a folyó 
évre 1%-os pótadó kirovásának névszerinti szavazás 
utjáni elhatározása képezte. A közgyűlés az állandó 
választmány javaslatát elfogadta,  amennyiben azt 67 
szavazattal 1 ellenében megszavazta. 

A gyűlés megnyitása előtt Hollaki  főispán  me-
leg szavakkal megemlékezett Ugrón  István árvaszéki 
elnök elhunytáról s indítványba hozta, hogy a tör-
vényhatóság részvétét jegyzőkönyvileg fejezzi  ki, s 
ezt kivonatban az elhunyt özvegyével is tudassa. 
Majd a gyüléfet  megnyitottnak nyilvánította, s a 
jegyzőkönyv vezetésére gróf  Lázár Ádám főjegyzőt 
kérte föl. 

A tárgysorozatban a kormányrendeletek alá volt 
felvéve  a kereskedelemügyi miniszternek a zetelaka— 
gyergyói irányban építendő vasút tárgyában hozott 
leirata. Ez ügyben miniszterhez még a mult év fo-
lyamán egy memorandum lett felterjesztve,  a mely-
ben hivatkozás történt a 97. 7. t.-czikkre, melyben 
a székelyvasútak teljes kiépítése kimondatott. A mi-
niszter leiratában hosszasan fejtegeti  azokat az in-
dokokat, a melyek következtében az most egyelőre 
elejtetik. A Sikaszóvölgyének alkalmatossága csak a 
helyszíni szemle megejtése után mondható ki, tehát 
szabályszerű közigazgatási bejárás kell azt, hogy meg-
előzze. A vasúti törvényt a maga részéről föltétlen 
szemelőtt tartja, azonban a szászrégen—Sepsiszent-
györgy—gyimesi vonalnak előbb kell elkészülnie, 
de arra az állam pénzügyi helyzete is mérvadó. A 
közgyűlés az alispánt utasítja, hogy a kedvező idő-
pont beálltakor tegyen előterjesztést ismételten a 
miniszternek. 

Tárgysorozat 5. pontja alatt Jaeger  József  ke4 

reszturi lakosnak kérése lett tárgyalva, melyet a 
keresztúri járásba szervezendő 3-ik körorvosi állás 
székhelye ügyében tett. Az állandó választmány Jftger 
kérését elutasítani javasolja. Jiiger hosszasabban meg-
okolja kérését, s feltünteti  a jelenlegi mizériákat. 
Ugrón  János igazat ad Jagernek abban, hogy a kör-
orvosok székhelyei nincsenek helyesen beosztva, s 
azok rendezése szükséges. Azonban — ugy véli — 
hogy a haladásnál figyelemmel  kell lenni az anyagi 
viszonyokra is. Rövid időn amúgy is államosítva lesz 
az egészségügy, minek akkor praejudicálni saját 
magunknak. Elfogadja  az állandó vál. javaslatát. Dr. 
Török  Albert nem bízik a rövid időn való államosí-
tásban, igy tehát indítványba hozza, hogy az ügy 
adassék vissza az alispánnak kidolgozás végett. Fel-
szólaltak ez ügyben még dr. Solymossy  Lajos, Szent-
Királyi  Árpád, Koncz  Ármin, s végül is dr. Damokos 
alispán azon indítványa fogadtatott  el, hogy az alis-
pán elnöklete alatt egy bizottság küldetik ki a kör-



orvosok uj beosztására. A bizottság tagjainak a meg-
választása az alispánra bizatik. 

Ugyancsak a hivatalos előterjesztések alatt mu-
tattatott be a hivatalos lapra vonatkozó szerződés. 
Még az őszi rendes közgyűlésen utasítva lett alispán, 
hogy a hivatalos lapra nézve a szerződést olyképen 
kösse meg, hogy a hivatalos rendeletek  külön  mellék-
leten a lappal  együtt  küldessenek  szét. Lapunk szer-
kesztője időközben ajánlatát  visszavette,  a midőn a 
Sz. U. is megadta azt a kedvezményt, hogy azoknak 
a közreadását teljesen dij mentesen teljesiti. A szerző-
dés ilyenformán  azzal köttetett meg. Tudomásul 
vetetett. 

A községi ügyeknél Gyertyánffy  Gábornak a 
városház pályaterveinek jutalmazása tárgyában hozott 
képviselőtestületi határozat ellen beadott fellebbezése 
rögtönzött egy kis parázs vitát. Gyertyánffy  ez alka-
lommal is igyekezett a maga igazát bizonyitani, 
azonban a közgyűlés dr. Válentsik  tiszti ügyész fel-
szólalása után az állandó választmány elutasító ha-
tározatát elfogadta. 

Élénk vitára adott alkalmat az aszfalt  járda 
létesítésében beadott fellebbezések  tárgyalása. A kér-
déshez Gyertyánffy  Gábor, Ugrón  János, Iílatky 
Miklós, majd személyes kérdésben Gyertyánffy,  dr. 
Válentsik,  dr. Török  Albert, dr. Solymossy  szóltak 
hozzá. Dr. Török  helyesnek tartja, ha a szerződés a 
városhoz visszaküldetik a város nivellirozása és költ-
ségvetés becsatolása végett. Dióseeghy főmérnök  a lejt-
mérezést teljesen fölöslegesnek  találja, mit városunk 
előnyös fekvése  tesz azzá, s részletesen megmagya-
rázta azokat az eshetőségeket, a melyek annak ke-
resztülvitelével elérhetők. Dr. Török  erre szükséges-
nek tartja kijelenteni, hogy nem is annyira a nivel-
lirozás, mint inkább a költségvetés részletezése szem-
pontjából tette meg felszólalását. 

A kérvényeknél tárgyaltatott az Agyagfalvi 
székely-emlék  bizottságának  segély iránti kérése. Az 
állandó választmány által javaslatba hozott 240 ko-
ronát a közgyűlés megszavazta. Betegh Pálnak a 
megyei nyomtatványok és irodai szereknek árlejtés 
utjáni kiadását czélzó kérése, mivel azokra a szer-
ződés már megköttetett, irattárba tétetni határoztatott. 

A közgyűlés, mely délelőtti 9 órától déli 1 
óráig és délután 3 órától fél  5-ig tartott, az elnök 
éltetésével ért véget. A jegyzőkönyv hitelesítése a 
közgyűlés által tegnap délután 3 órakor történt meg. 

f  Ugrón István. 
Vármegyénknek gyásza van. Ugrón István, az 

árvaszék elnöke hétfőn  este meghalt. Ugrón kima-
gasló, ismert alakja volt a megyei közéletnek, aki-
nek váratlan elhunyta bizonyára mély részvétet kelt 
mindenfelé. 

. . . Fogynak, egyre pusztulnak a régi megyei 
emberek, elpusztulnak apránként, most ez, később 
más. Az ember szinte megérti a halál vágyat. Az 
uj ivadék rohan sokszor az öregek feje  felett.  Siet-
tében rá is tapos talán a szivükre. Bizonyára szán-
dékosság nélkül. 

Hosszú szenvedését ha látjuk egy régi hívünk-
nek, hozzátörődünk a veszteség gondolatához. 

De ilyen hirtelen! Tegnap még végezte dolgát 
s ma már a hideg földben  pihen. Reggel talán még 
a kaszinóban társalog világmozgató háborúról, szo-
cziálistáról, kisvárosi nagyságokról — hisz oly szí-
vesen hallgatták szellemes beszédét! — s délre már 
a halálé. Hát hiszen ugy mondják, ez a boldog ha-
lál. Csakhogy mindig idejekorán találja azt, aki ne-
künk kedves. Erőszakkal vált meg az élettől, a mely 
már nem ígért neki többé semmi jót. Nagyon meg-
rongált egészségével tehernek gondolta magát, s 
10-én délben golyót röpített agyába . . . 

Egyszerű természetes ember volt a jó István 
bácsi mindvégig, aki humorját az utolsó perczig 
megtartotta. Talán voltak, akik nem szerették igazi 
szókimondásáért, de ezeknek száma vajmi csekély 
lehet. 

Ugrón  István fia  Ugrón  József  és Székely  Bi-
rinek. Született Kilyénben Háromszékraegyében 1848. 
áprilisben. Igen eszes és eleven gyermek volt, de 
alig 2 éves korában, vigyázatlanságból egyik lábára 
megsántult, mely miatt tanuló évei alatt sok fájdal-
mat szenvedett és ez volt oka annak is, hogy a 
gimnáziumi tanulmányok egy részét otthon, házi-
tanító vezetése alatt végezte és csak a felsőbb  gim-
náziumokat tanulta az udvarhelyi és marosvásár-
helyi ev. ref.  gimnáziumokban. Az érettségi vizsgá-
lat sikeres letétele után a budapesti egyetemen volt 
joghallgató, később az akkori marosvásárhelyi aka-

démián, hol be is fejezte  és utána az akkori maros-
széknél kezdette meg közigazgatási szolgálatát Mikó 
Mihály fökirálybiró  vezetése alatt. Csakhamar árva-
széki jegyző, majd ülnök és elnök lett. Apja és anyja 
nagybetegsége miatt azonban kénytelen volt ezen 
állásáról lemondani. Ez időben történt nősülése is, 
elvette Mikó Máriát, Mikó Mihály akkori csikmegyei 
főispán  leányát, kitől 1888-ban elvált. 1885-ben is-
mét közigazgatási szolgálatba lépett vármegyénkben 
mint árvaszéki ülnök, később mint elnök. 

Rendszerető ember volt mindvégig, habár aszt-
matikus betegségével nagy szenvedések látogatták 
meg, amelyek különben a földi  lét boldogságának szük-
séges alkatrészei . . . Nemesen élt. . . jó ember volt 
hivea csüngött ifjúkori  eszményképein, hü és ki-
tartó a barátságban, odaadó családja szeretetében . . . 
1890. októberben nőül vette Zakariás  Polcxénát, a 
kivel boldogságban élte napjait. 

Mint ember egyike volt a leghumánusabbak-
nak, ragyogó szelleme mindenütt felvidította  a tár-
saságot, a hol csak megjelent és az előkelő társada-
lomnak egyik kedvencze volt ugy Marosvásárhelyt, 
mint itten, valamint Kolozsvárt és budapesti hosz-
szasabb tartózkodása alatt. 

Utóbbi időben kínos betegsége elkeserítette 
életét és érezvén, hogy ezen állapotában sem hiva-
tala és övéi iránti kötelességét nem teljesítheti ugy, 
miként ezt önérzete és jó szive ohajtotta volna: ra-
gadta kezébe a gyilkos fegyvert! 

Haláláról a család a következő gyászjelentést 
bocsátotta ki: Alólirottak a sziv legmélyebb fájdal-
mával tudatják, hogy a szerető férj,  testvér és ro-
kon ábránfalvi  Ugrón  István, Udvarhelyvármegye 
árvaszéki elnöke 52 éves korában, f.  évi február  hó 
13-én jobblétre szenderült. Hült teteme f.  évi febr. 
14-én d. u. 3 órakor fog  az unit. vallás szertartása 
szerint az ev. ref.  sírkertben az auyaföldnek  vissza-
adatni. Nyugodjék csendesen! Sz.-Udvarhely, 1900. 
február  12-én. Özv. Ugrón Istvánné Zakariás Fo-
lt xéna, mint neje. Ugrón Borcsa, özv. Pálffy  Fe-
renezné és Ugrón János, mint testvérek. Gróf  Kun 
István, Székely György, Székely Margit, König An-
talné, Ugrón Zoltán, Ugrón Lila Sebesi Ákosné, 
Ugrón Margit Weér Györgyné, mint unoka testvérek. 

A tisztviselők által kiadott gyászjelentés így 
szól: Udvarhelyvármegye tisztikara a legmélyebben 
érzett fájdalommal  tudatja, hogy ábránfalvi  Ugrón 
István ur, vármegyei árvaszéki elnök, f.  évi február 
12-én esti 6 órakor életének 52-ik, itteni vármegyei 
szolgálatának 18-ik évében rövid szenvedés után 
meghalt. Hült tetemei f.  hó 14-én d. u. 3 órakor, 
fognak  Sz.-Udvarhelyen az ev. ref.  temetőbe örök 
nyugalomra helyeztetni. Sz.-Udvarhelyen, 1900. évi 
február  12. Béke lengjen porai felett! 

Temetése 14-én, szerdán történt meg osztatlan 
részvét mellett. Az egész város résztvett azon. Hiva-
talok testületileg, tanán karok, polgárság s a ref. 
kollégium ifjúsága  vonult ki temetésére. Ravatalát 
a koszorúk özöne árasztotta el. Koszorúkat tettek 
le: Felesége:  Istvánomnak — Póli. Ugrón  János és 
neje : Istvánnak — János és Margit. Weér  György 
és Margit: Istvánnak — Margit és György, őzv. 
Pálffy  Ferenczné: Szeretett fivérének  — Borcsa és 
fiai.  Ugrón  Zoltán : Istvánnak — Zoltán. Homolay 
Lajos és neje: A jó sógornak — Lajos és Róza. 
Persián János és neje: A kedves sógornak — János 
és Katinka. Özv. Zakiriás  Józsefné:  Istvánnak — 
Mama, Margit és Jóska. Perszián Mariska: Kereszt-
tatának — Mariska. Sebesi  Ákos és neje: IstváDnak 
— Ákos és családja. Dr. Zakariás  Jenő: Istvánnak 
— Jenő és Rózsi ka. Voycievoslcy  Vilmos : Istvánnak 
— Vilmos és Margit. Özv. Tompos  Mihályné: Ist-
vánnak — Teréz, Róza és Karolina. Istvánffy  Miklós: 
Kereszttatának — Miklós. Gróf  Háller  János és 
neje: őszinte barátságunk kisér a sírba — Gróf  Haller 
János és neje. Dr. Lukácsffy  István és neje: A jó 
Istvánbácsinak — Ilonka és István. Udvarliely-
vármegye tisztikarai  Szeretetetejeléül — Udvarhely-
vármegye tisztikara. 

A háznál Váry  Albert unitárius lelkész mon-
dott imát, míg a sírnál dr. Bamokos  Andor alispán 
a következő beszédet tartotta: 

Ha az emlékezet szárnyain a múltba visszarepülve, 
gyermekkori emlékeim között kutatok, ott látlak téged, a 
mint a szeretettel közeledő és szertettel fogadott  gyermekkel 
játszadozva, minduntalan találós meséket, tréfás  kérdéseket 
adsz fel. 

Azóta sok idő telt el. A gyermeki ragaszkodás férfias 
barátsággá, tiszttársi szeretetté izmosodott. S mégis, — 
mintha csak játszani akarnál, újra egy rettentő talány, egy 
kérdés elé állitottál, melynek megfejtésére  véges emberi 
elmével hiába törekszünk. 

Mert ki mondja meg, hová lett az a szellem, az a 
gyöngédség, az a szeretni tudás, mely most mind megsem-
misült ? Hova lesz az erő, ha feloszlik  az anyag ? — nem 
tudunk feblni.  Ennél a pontnál, hol most állunk, megszűn-
nek a tudásnak szük határai, s kezdődik a hitnek végtelen 
birodalma . . . 

Alig pár napja, — mintha pár órája volna csak, — 
hogy tiszttársaid körében élénk játszi szellemednek magas 
szárnyalásában gyönyörködhettünk, ma megint itt állunk, 
körülötted, — de a néma ajkak többé meg nem szólalnak, 
— a kihűlt sziv többé fel  nem melegszik — — 

Át kell adjunk a földnek,  mely mindnyájunkat ma-
gának követel. Porból lettünk, porrá leszünk De az eszme, 
emléked, élni fog  ! 

Legyen nyugodalmad csendes. Isten veled. Isten veled ! 
Ezzel véget ért a szertartás. Semmi üres csil-

logás nem adott külső fényt  Ugrón István temeté-
sének. De kevés szem maradt szárazon, amikor a 
mindenki által ismert és tisztelt hivatalnokot sirba 
bocsátották, s fájdalmas  szeretettel gondolt mindenki 
ebben az utolsó pillanatban arra, hogy az oly agilis, 
örökké fiatal  magyar sziv megszűnt dobogni. 

Újdonságok. 
Bírósági áthelyezés. A király Lészay Andor 

segesvári járásbirónak a helybeli törvényszékhez 
törvényszéki bírói minőségben saját kérelmére leendő 
áthelyezését megengedte. 

Székely leányok Törökországban. A mult szá-
munkban dementáltuk ama rideg kis hirecskét, hogy 
mintegy tizenöt székely leányt Törökországba szök-
tettek. Erre vonatkozólag állításunkat hivatalból a 
következőleg erősitik meg: 

„Székely leányok Törökországban" czim alatt több lap-
ban egy újdonság közöltetett, mely szerint Udvarhelyvár-
megye székelykereszturi járásból legújabban tizenöt székely 
leányt szállitotlak az ezzel foglalkozó  titkos ügynökök Tö-
rökországba s ezeu körülmény egy onnan visszaszöKött 
leány elbeszélése utján jutott köztudomásra. 

A legszélesebb kőiben megejtett nyomozás alapján ki-
tűnt, hogy ezen újdonság semmi alappal nem bir s annak 
eredete egy foglalkozás  nélküli elzüllött leány, Sz. Julis 
képzelőtenetségére vezethető vissza, ki az általa kigondolt 
mesét arra akarta felhasználni,  hogy magát minél érdeke-
sebb színben tüntesse fel. 

Van szerencsém tehát ezen helyreigazítás közlését azon 
megjegyzés mellett kérni, hogy ezen vármegye területéről 
székely leányoknak hasonló czélokbóli exportálására eset 
még nem tordult elő s ennek jövőben leendő *ij£erüleséfe-a-
közigazgatási hatóság éber figyelemmel  őrködik. 

Sz.-Udvarhelyit, 1900. február  15-én. 
Dr. Damokos Andor, alispán. 

Márczius 15-ike. A nagy nap évfordulóját  ez 
évben is megünnepli városunk. A Székely Dalegylet, 
mely a megelőző években is ez ünnepélyeknek ren-
dezője volt, már az előkészületeket megtette, hogy a 
emlékéhez méltó ünnepélyt rendezzen. Az ünnepély 
ez alkalommal is az Iparos-kör nagytermében lesz s 
részletes programmját annak idején közölni fogjuk. 

Bolondos idő. Valósággal hobortos időjárásnak 
„örvend" városunk már hetek óta. Most, amikor még 
a természet rendje szerint télnek kellene lennie s a 
jégünnepélyeknek meg a szánkázásnak volna fény-
kora, napokon át eső szakad a nyakunkba s hófel-
hők helyett záport ontó felleg-tömegek  tarkítják az 
eget. A tél egyszerűen eltűnt s helyét részben őszi, 
részben valóságos áprilisi időjárás foglalta  el. Oly-
kor-olykor felszakadnak  a nehéz felhők  s ki-kibuk-
kan a tavaszi meleget sugárzó nap. De csakhamar 
ismét elborul az egész égboltozat s valóságos no-
vemberi unalmas egyhangúsággal hull alá a sok eső. 
A város valóságos sárfészekké  változott, melynek 
kisebb-nagyobb terjedelmű pocsétái és tavai közt 
csak a legügyesebb tornászok tudnak a czipőjük 
megmerülése nélkül átszökdécselni. A gyakorlatla* 
nabb halandó ellenben kénytelen egyenesen neki 
vágni a fiók-tengereknek  s azután sietni haza, czi* 
pőt váltani, ha ugyan van másik pár czipője. E hé' 
ten nyakig usztunk a nedves áldásban, a mikor ná* 
gyobb változatosság okáért a hét közepe tájáü hir-
telen nagy szél támadt, amely az éjjeli órákban már 
orkánszerüvé erősödött, nagy örömére az ablakos 
tótoknak, meg az esernyő csinálóknak. Az esernyő-
készitők már fel  is emelték az esernyők árát s nem 
lehetetlen, hogy a tótok is rövidesen szövetkezni 
fognak  a helyzet kiaknázására és — baladván a 
korszellemmel — szintén fölcsigázzák  az árakat. 

A törvényhatósági közgyűlések. Még mult év 
egyik közgyűlésén határozta el a törvényhatósági 
bizottság, hogy az eddigi két évi rendes közgyűlést 
felemeli  négyre. A közgyűlés határozatát a minisz-
ter jóváhagyta s az már le is érkezett a vármegyé-
hez. Eszerint a rendes közgyűlések igy tartatnak: 
márczius 16 , junius 16., szeptember 16. és deczeia-
ber 16-án. 



Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár rész-
vénytársaság évi rendes közgyűlését ma délelőtt 9 
órakor tartja hivatalos helyiségében a következő 
tárgysorozattal: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bi-
zottság jelentése a lefolyt  üzletévről; a mérleg meg-
állapítása s a nyeremény felosztására  vonatkozó ja-
vaslata; és dr. Solymossy Lajos volt vezér-igazgató 
jutalmazása iránt beadott kérésének tárgyalása. 2. 
Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak  szabályszerű 
felmentése  iránti határozat. 3. Alapszabály módosí-
tás. 4. Választás. 

Pártértekezlet. A megyei szabadelvüpárt egy 
néhány tagját 15-én délután értekezletre hivta meg 
Hollaki  főispán,  melynek részbeni tárgyát az árva-
széki elnök és pénztárnok személyében való megál-
lapodás képezte volna, amely már jövő hó 16-án 
tartandó rendes közgyűlésen betöltésre kerül. Az ér-
tekezlet azonban a személyekre nézve ez alkalommal 
korainak találta a megállapodást s ezt a jövő köz-
gyűlést megelőző napra, tehát márczius 15 ikére 
hagyta fön. 

Emléket az agyagfalvi  réten. Az agyagfalvi 
réten felállítandó  székely emlék javára ujabban ada-
koztak. Dézsi Zoltán alispán 14 kor. 14 fii.,  Suszter 
János gyüjtőivén 1 kor. 80 fii.,  Lévai takarékpénz-
tár 2 kor., összesen 17 kor. 94 fii.,  ezt hozzáadva a 
már begyült 2260 kor. 06 fillérhez,  az alap összege 
tesz 2278 koronát. Fogadják a nemesszivü adakozók 
hazafias  adományukéit a végrehajtó bizottság hálás 
köszönetét. Ferenczi  János vh. biz. pénzt. 

Hogy bánnak a székelyekkel Romániában? A 
bukaresti félhivatalos  Epoca legutóbbi számában a 
székelység kivándorlási ügyével foglalkozik.  Mig a 
magyarok azon panaszkodnak — irja az idézett lap 
— hogy a székelyek tömegesen vándorolnak át Ro-
mániába és módot keresnek a kivándorlás megaka-
dályozására, a román kormány már megtalálta a 
kérdés helyes megoldását. A román belügyminiszter 
ugyanis elrendelte, hogy mindazokat a magyar mun-
kásokat, kik munkakeresés czéljából Romániába ván-
dorolnak, tolonczuton küldjék vissza a határra. Ez-
zel a megoldással azonban a román kormány nem a 
magyarok panaszolta dolgon akar segíteni. Máskor 
bezzeg-, mikor munkaerőre van szükség, hívják a 

**wékeiyekeT*Romániába. De most maga Románia is 
a sok elemi csapás által gazdasági válságba jutott, 
a maga népének is alig tud munkát, keresetet adni. 
Ezért tolonczolják ki a székelyeket, ami különben 
helyes dolog. A románok ellenséges indulata talán 
megakasztja majd a székelyek nagymértékű kiván-
dorlását. 

Katona-hangverseny. A 24-én a vármegyeház 
dísztermében a városi szegények javára rendezendő 
katonai hangverseny összes előkészületei befejezést 
nyertek s a meghívók e hét folyamán  szétküldettek. 
Az estélyen, melyen a Székely Dalegylet is két da-
rabot ad elő, a műsort következőlég állapították 
meg: 1. „Rákóczy", nyitány Kéler Bélától. — 2. „A 
szerelem", kürtszóló, Suppétól. — 3. „Vége, vége", 
magyar népdal, Blabótól, „6-ik konczert" hegedű-
szóló, Beriostól. — 4. „Lohengrin", nagy egyveleg 
az operából, Vagner Richárdtól. Az estély kezdete 
8 órakor. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelyvármegye köz-
igazgatási bizottsága 14-én, szerdán tartotta rendes 
havi gyűlését Hollaki  Árthur főispán  elnöklete alatt, 
a melyen a januári darabok nyertek elintézést. A 
bizottsági tagok közül jelen voltak: Dr. Damokos 
Andor, Gróf  Lázár Ádám, Br. Kemény  Béla, Sándor 
Mózés, Jung-Cseke  Lajos, Diószeghy Samu, Gyarmathy 
Ferencz, Dr. Báczkövy  Samu, Diemár Károly, Boe-
diger  Gyula, Ádám  Albert, Dr. Válentsik  Ferencz, 
íerenczy  Gyula, Bedö  Ferencz, Lántzky  Sándor, Dr. 
Keith  Ferencz, Szabó  Gergely, Menyhárdt  András. 
Hollaki  főispán  a gyűlést megnyitva, a tanácskozás 
előtt szomorú kötelességének ismeri — úgymond — 
azon gyászos hírről megemlékezni, hogy egyik köz-
tiszteletben álló közigazgatási bizottsági tag, Ugrón 
István, e hó 12-én elhuuyt. A megboldogult 14 év 
óta állott e vármegye szolgálatában, a mely idő alatt 
igyekezett feladatának  mindvégig a legjobban meg-
felelni,  s ugy a társadalmi életben is polgártársai 
tiszteletét, elismerését kivívta. Hiszi, hogy a bizott-
ság minden tagja osztozik a fájdalomban,  s indítvá-
nyozza, hogy a közgyűlés részvétét jegyzőkönyvileg 
fejezze  ki, a mely kivonatban az elhunyt özvegyének 
küldessék meg. A bizottság egyhangúlag magáévá 
tette az indítványt. A tárgysorozat rendén elsőnek 
dr. Damokos  alispán teszi meg jelentését. Az elmúlt 
hóban alispáni iktatóra érkezett 1992, hátrálékban 
jnaradt 193 ügy darab. A házi pénztár vizsgálata 

megejtetett, s arról a felvett  jegyzőkönyv a minisz-
terhez felterjesztetett.  Az utóállitások megtartattak. 
A tiszti főorvos1  szabadságon van, hivatala most is 
helyettesítés utján van betöltve. A közútakon szám-
bavehető sérelem nem fordult  elő. Az állategészség-
ügy kifogástalan  volt. A megyei közkórház megvizs-
gálása a belügyminisztérium kiküldötte által meg-
ejtetett. — Ferenczy  Gyula árvaszéki elnök-helyettes 
jelentésében felemlití,  hogy a mult decz. hóról át-
jött 372, a tárgyalás alatt álló hóban érkezett 1423, 
elintézést nyert 1661 ügydarab. Gyámság alatt ma-
radt a hó végével 1076 egyén. Sz.-Udvarhely város 
iktatójára érkezett 76, átjött 11, elintézetlen maradt 
9 ügydarab. — Dr. Báczkövy  Samu h. tiszti főorvos 
jelenti, hogy a közegészségügy általában véve, az 
előző hóhoz viszonyítva kedvező volt. A magánor-
vosi gyakorlatban az influenza  és tüdőlob betegsé-
gek merültek föl  szelid lefolyással.  — Sándor  Mózes 
jelentésében felemlítette,  hogy több községi iskola 
látogattatott meg. A dobói zugiskola ügyében tett 
tanfelügyelői  intézkedést Menyhárdt András kifogá-
solta. A kérdés élénk vitát provokált; végeredmény-
kép a tanfelügyelő  jelentését a többség tudomásul 
vette. — Diemár Károly kir. ügyész jelentéséből 
kitűnik, hogy a központi fogházban,  96 elitélt, a 
keresztúri jb. fogházában  10 elitélt, 1 vizsgálati, 
a h.-oklándi jb. fogházában  12 elitéit, összesen 119 
elitélt és 1 vizsgálati fogoly  volt letartóztalva. A 
fogházakban  szabályszerű rend tartatott fenn.  — 
Boediger  Gyula kir. pü. ig. helyettes bejelentette, 
hogy a tárgyalás alatt álló hóban egyenes adóban be-
folyt  25,680 kor. 6 fill.,  hadmentességi díjban 328.20, 
bélyeg- és jogilletékben 6461.01, fogyasztási  és ital-
adóban 6061.14, dohányjövedékben 21026.32. Ideig-
lenes házadómentesség 27 esetben engedélyeztetett. 
A pénzügyigazgatói jelentéssel kapcsolatban gróf 
Lázár Ádám az egész bizottság általános helyeslése 
mellett a dohány kiszolgáltatást vette kifogás  alá. 
Megtörtént már az, — úgymond — hogy a minősé-
get jelző barna jegy kivakarva volt s V betű volt 
oda rajzolva. Az egész állapotot tűrhetetlennek tartja. 
Ő megtette már, hogy a dohánytőzsdében levő pa-
naszkönyvbe beírta kifogásait,  de eredményt nem 
ért el vele. Kéri a pénzügyigazgatót odahatni, hogy 
e tarthatatlan állapot megszüntettessék. Boediger 
pü. ig. helyettes mondja, hogy a dohányárus maga 
fordult  panasszal az igazgatósághoz még a mult év-
ben. A dohánygyár igazgatósághoz meg is tétetett a 
jelentés erről, s attól azt a választ kapta, hogy a 
világos minőség a rendelt mennyiséggel arányban 
küldetik mindenfelé.  Hollaki  főispán  is kritika tár-
gyává teszi az ügyet, s azt mondja, hogy tényleg a 
gyártmányok selejtesebb része lesz ide küldve. Va-
lami orvoslási módot találjon a pénzügyigazgató ennek 
az állapotnak megszüntetésére; talán felirat  utján 
forduljon  a miniszterhez s kérje annak rendezését. 
Boediger  megígéri, hogy feliratot  intéz a pénzügy-
miniszterhez. — Diószeghy Samu kir. főmérnök  je-
lentette, hogy ugy az állami, mint a törvényhatósági 
közútak s a rajtok levő műtárgyak jók voltak, köz-
lekedési akadály nem fordult  elő. — A tárgysorozat 
mintegy 93 kisebb ügyet öleit fel,  melyeknek letár-
gyalása már délelőtt véget ért. 

Vivő iskola. Felhívást kaptunk peéri Beér 
György vivómestertől Budapestről, amelyben tudo-
másul kívánja adni, hogy kellő számú jelentkezés 
esetén városunkba teszi át már a jövő hó 1-étől 
lakhelyét s egy-két hónapra terjedő vivó-iskolát  nyit. 
A mester, kinek kiválóságáról ugyan még nem volt 
alkalmunk személyes meggyőződést szerezni, hanem 
beküldött felhívása  után bátran ajánlhatjuk öt a kö-
zönség figyelmébe,  annyival is inkább, mivel társa-
dalmunk egyáltalán hiján van az efajta  nagyobb fokú 
élvezeteknek. Lelket vidámít, szellemet edz, testet 
erősít az igazi, okosan vezetett sport, mert aki erős, 
az megtanulja testét okosán használni s nem élni 
vissza vele, aki most gyönge, erejének czéltudatos 
fejlesztésével  önbizalmát is nevelni fogja.  A feltéte-
lek lapunk szerkesztőségében megtekinthetők, hol ez 
ügyben részletes felvilágosítással  szolgálunk s az 
aláírások is eszközölhetők. 

Iparosok fíllérestélye.  A Polgári Önképző-egy-
let 12-én tartott fíllérestélye  óriási közönséget von-
zott az iparos-kör nagytermébe, ahol ez alkalomra 
színpadot állítottak föl.  Két szellemes kis vígjáték 
került bemutatásra, u. m. Jeremiás  siralmai  és Oh 
azok a klubbot  A szereplők mindenikét dicséret illeti 
meg a szabatos, egybevágó játékért, de különös el-
ismerést érdemel Fischer  Ferencz rendező, akinek 
fáradtságot  nem ismerő utánjárását teljes siker ko-
ronázta. A hölgyek közül Szabó  Ilonka, Veress  Nelli, 

ifj.  Asztalos  Dánielné, Paláncz  Emma, Szabó  Irén, 
mig a férfiak  közül ifj.  Szemerjai  Károly, Mészáros 
Zoltán, Hettas  Gusztáv, Szemerjai  Imre és Almási 
Albert vettek részt az előadásokban. Az est sikeré-
hez hozzájárultak: Fodor  Boldizsár temperamentu-
mos szavalatával és Blájer  Balázs sikerült monológ-
jával. A szereplők mindenikének bőven kijutott a 
jólmegérdemelt tapsokból. — A 19-iki estélyen köz-
reműködnek : László Mariska monológgal, Lázárné 
Kábdebó  Róza felolvasással,  Hermann  Helén és Papp 
Sándor énekkel. Rendezők: Czikmántori  Vilma, 
Heichling  Helén, ifj.  Weigel  Ferencz, Váczi  József. 

Szentgyakorlatok. A székeiyudvarhelyi r. kath. 
főgymnasium  rendkívüli szentgyakorlatának napi 
rendje: Február 19. Este 5 órakor ünnepélyes „Veni 
Sancte", bevezető szent beszéd; letenye Jézus szent 
szivéről; áldás. Február 20 és 21. D. e. 728 órakor 
szent mise, utánna első szent beszéd. D. e.- 10V3 
órakor második szent beszéd. D. u. 21/» órakor har-
madik szent beszéd. D. u. 5 órakor negyedik szent 
beszéd, loretti litania, áldás. Február 22 : Délelőtt 
ugy, mint az előző napokon. D. u. órakor szent 
beszéd, előkészület a szent gyónásra. 3 órától estig 
szent gyónás. Február 23: D. e. 728 órakor rövid 
szent beszéde D. e. 8 órakor szent mise, közös szent 
áldozás, búcsú imák, „Te Deum laudamus". 

A Felsőleányiskola évente rendezni szokott 
jóhirnevü mulatságát ez évben is, márczius 10-én 
mngtartja. Az előadást tánczmulatság fogja  követni. 
A részletes műsor és meghívók már közelebbről ki 
lesznek bocsátva. 

Himlő-járvány. Említettük, hogy Zetelaka köz-
ségben a változó időjárás mennyire megzavarta az 
egészségügyi viszonyokat, most abban a helyzetben 
vagyunk, hogy eme hírünket számadatokkal is iga-
zolhatjuk. Folyó hó 1-étől 15-ig kanyaróba  esett 197, 
meggyógyult 71, elhalt 19, ápolás alatt maradt 107 
gyermek. A himlös bqtegek száma 49, felgyógyult  7, 
elhalt 1, a többi ápolás alatt maradt. Dr. Görgényi 
körorvos minden második, de legalább minden har-
madik nap felkeresi  a betegeket. 

Hálás köszönet és nyilvános be-
számolás. 

A krisztusi szeretet, az egyesek, családok és 
egyház-társulatok életében akkor nyilatkozik eredeti 
tisztaságban, magasztos fenségében,  mint hirdetője a 
testvéries jó viszonynak, békességnek, a kölcsönös 
bizalomnak, midőn a szegénynek fillére  a gazdagnak 
aranyával, valódi benső buzgósággal külsőleg egyesül, 
valamely nemes czél megvalósításában. 

Ezt láttuk, éreztük s fölemelőleg  tapasztaltuk 
a sz.-udvarhelyi ref.  templomalap mivelése czéljából 
rendezett gyűjtés és társas estélyen, melyért, midőn 
hálás köszönetet mondunk, álljon itt ama kimutatás, 
mely minden szónál ékesebben beszél: 

A vigestélyen az I. pezsgő pavillonban Jakab 
Erzsike, Jakab Ilona, Lántzky Piroska árultak 35 
irt 55 krt. — II. pezsgőpavillonban Riemer Gusz-
távné, Barra Ilona, Soó Mariska, Scheffler  Irma 
49.73. — Dohánytőzsdében árultak: dr. Válentsik 
FerenczDé, Zakariás Margit, Szabó Ilonka, Bartha 
Margit 65.257,. — Sörpavillonban árultak (Rösler 
és Gábor kereskedők által felajánlott  2 hordó sört): 
Nagy Ferenczné, Szentes Ilona, Lőfi  Margit, Keresz-
tes Karolin 46.85. — Borpavillon: Doros Györgyné, 
Veres Nelli 113.64. — I. étkező asztalnál: dr. Me-
zei Ödönné, Ráduly Mariska, Darvay Vilma, Rápolti 
Irma és Kata 51.16.— II. asztal: Dózsa Jakabné, 
Nagy Elvira, Lányi Róza, Jánosy Beatrix, Galter 
Eliz 29.70. — III. asztal: dr. Kassay Albertné, 
Erenreich Sarolta 17.45. — IV. asztal: Kassay Gé-
záné, Darvai Vilma, Hermán Helén, Váczi Szabó 
Ilona 77.05. — Jux-bazár: Barabás Jenőné, Doros 
Iluska, Demeter Irénke, Lántzky Emma, Ferenczy 
Erzsike, úgyszintén a tombolából befolyt  113.99. — 
A Kalicza Erzsi által felajánlott  képből befolyt  46.48. 
— Az estélyen felülfizettek:  Kassay Dénes, Szakács 
Gyula 50—50 kr-, Roth G. Ármin 1 frt,  Leonhardt 
50 kr, Erenreich 1 frt,  L., N. N. 50—50 kr, dr. 
Nagy S., Biró Dénes 1—1 frt,  Waldman L. 50 kr, 
dr. Damokos Andor, dr. Mezei Ödön, Hollaki Árthur 
2—2 frt,  E. 50 kr, dr. Kovács Mór 5 frt,  Menyhárdt 
András, Gergely Ferencz 1—1 frt.  Az estély összes 
bevétele a belépti jegyekkel együtt 1056 frt  78 kr, 
amelyből levonva a kiadásokat, fenmaradt  335 frt 
03 kr. Ez összeghez hozzáadva a nők által gyűjtött 



254 frt  21 krt, összes bevétel 589 frt  24 kr, amely 
az alaphoz csatoltatott. 

Dr. Damokos  Andornéhoz, mint a női bizottság 
elnökéhez, a következő köszönő levél lett intézve: 

Méltóságos Asszony! 
A székelyudvarhelyi ev. ref.  egyházközség nevében alól-

irottaknak jutott az a kiváló szerencse, hogy a Méltóságos 
asszonynak hálás köszönetüket nyilvánítsák azon nemes fá-
radozásáért, melylyel a templom-alap növelésére irányuló 
gyűjtést, mint elnök, kegyes vezérletével érvényre juttatta. 

A protestantizmus mindig híveinek áldozatkész buzgal-
mában birta erősségét, fejlődését  s annyi küzdelmek között 
is, nyomról-nyomra emelkedő győzedelmét. Lelkünkben e 
soha el nem muló elvek elevenültek föl  Méltóságos asszony-
nak ez alkalommal is feltüntetett  hithüségében, áldozat 
készségében. 

Fogadja méltóságos asszony mély tiszteletünk mellet 
ismételten hálás köszönetünket. 

Az ev, ref.  egyházközség nevében 
Sz.-Udvarhelyt, 1900. február  12-én. 

B e c s e k A l a d á r , B e d ő F e r e n c z , 
b. jegyző. <>lu6k-

Az egyes gyűjtő iveken befolyt: 
Demény Ferenczné, Nosz Gusztávné gyüjtőivén : 

Szabó Károlyné 1 kor., Ferenczi Károly, Schuller 
Mihály, Sándor István esperes 2—2 kor., Técsi Ist-
vánná 1 kor., dr. Nagy Samuné 4 kor., özv. Pálffy 
Ferenczné, Weinberger Fanni, Lányiné, Hlatky Mik-
lósné, Solymossy Endréné, Hollaki Árturné, Bagó 
Gyuláné 2—2 kor., Fernengel Frigyesné 1 kor., Da-
mokos Andorné 10 kor., dr. Lengyel József  4 kor., 
Simó Jánös 40 fii.,  dr. Bedő Sándorné 3 kor., Nagy 
Ferencz 15 fii.,  Solymosi Júlia 1 kor., Kecskés 1 
torta, Flórián Bogdán 3 kor., Kassai Ottilia 2 kor. 

Fejes Áronné és Gönczi Lajosné gyűjtő ivén: 
Zomber Györgyné 60 fii..  Fejes Áronné, Hoffmann 
Sándorné 2—2 kor., Weigel Ferencz, dr. Görgényi 
Károlyné 1—1 kor., dr. Kovács Mórné ö kor., Csép 
Gergelyné, Gáspár Balázsné l - l kor., Jánosi Gyu-
láné tészta, Galterné 1 kor., Krauszné 2 kor., Men-
tovichné 3 kor, Hann Károlyné, Simó Mátyásné, dr. 
Egyed Balázsné, Felszegi Dénesné 2—2 kor., Wal-
lenstein Lajos, Madaras Gáborné 3 - 2 kor., Diemár 
Mari 2 kor., Wallerstein 1 kor., Bagossy Béláné 2 
kor., Teichner Jakab, Stern Zsigmond 4—4 kor., 
Háberstumpf,  özv. Diószeghy Lajosné 2—2 kor., dr. 
Török Albertné 1 pulyka, özv. Török Pálné 4 kor., 
Csanády Zalánné 3 kor., Kelemen Ilona, Németh 
Albertné, Kovács Dénes, Gyarmathy Samuné 2—2 
kor., Boros Károly 5 kor. 

Félegyháziné és Barabás Jenőné gyűjtő ivén: 
Doros Györgyné 10 kor., Olasz Therese 2 kor., Sán-
dor Dénes 1 kor., Voith Gerőné 2 kor., Lukácsfly 
Elekné 1 tészta, Bálint Györgyné 2 kor., Reisenauer 
Vilmosné 1 kor., Gyarmathy Ferenczné 3 kor., Csucsi 
Károlyné 1 kor., Zimni Ferenczné 2 kor., Szentes 
Mártonné 1 kor. 20 fii.,  Nevelics Edéné, özv. Kis 
Ferenczné 2—2 kor., özv. Snapek Józsefné  1 kor., 
Kassai Ákosné, Steinburg Ottóné 2—2 kor., Szakács 
Mariska 1 kor., dr. Solymossy Lajosné 1 sonka, 1 
tészta, László Domokosné, Nosz Gusztávné 2 - 2 kor., 
Becsek Aladár 3 kor., özv. Becsek Dánielné, Csehély 
Adolfné,  özv. Kis Dánielné, Félegyházy Antalné 
2—2 kor., Szabó Ferenczné 1 kor., Barkóczi Al-
bertné, Nagy Ferenczné, Lang Berta 2—2 kor., Mo-
hán Györgyné, Bodroginé 40-40 fii.,  Tomcsáné, 
Darvai Dánielné 2—2 kor., özv. Veres Dénesné 1 
kor., özv. Tolvaly Zsigmondné 2 kor., Gircsics Jó-
zsef  20 fii.,  Stolosesco Miklósné, Szabó Ödönné 1—1 
kor., Részeg Péterné 40 fii.,  Zengliczki K.-né 20 fii., 
ifj.  Asztalos Lajosné 1 tészta, Szorger Ferenczné 2 
kor.. Tillich Lajosné 1 kor., Király Aladárné 2 kor., 
Kovács Lajosné 30 fii.,  Kovács Albert 2 kor., Pál 
Adolf  4 kor., Paschek Viktorné, ifj.  Dragomán 
Domokos, Orbán, Nagy és Tamás, Solymossy János, 
Pálffi  Károlyné 2 - 2 kor., Betegh Pál 1 kor., Ger-
gely János 1 üveg rum és tea, Sterba Ödön 1 kor., 
Demény Ferenczné, Bod Károlyné 2—2 kor., Feleky 
Pálné 4 kor., Nóvák Károlyné 2 kor., Gergely Fe-
rencz 1 kor., özv. Jeney Albertné 2 kor., Fernengel 
Gyula 3 kor., Schubert János 10 kenyér, özv. Biró 
Pálné 1 kor., Gazdag István 30 fii.,  Illyés Vilma, 
Szabady Ferenczné, Szabady Tivadarné, Gál János, 
özv. Barabás Domokosné, Kun Béla 2—2 kor., Macs-
kásy Ignáczné 1 kor., Szakács Józsefné  1 tészta, 
Bartha Károlyné 2 kor. és 1 kenyér, Szabó Farkasné 
2 kor. I torta és 3 sonka, dr. Spányik József  2 
kor., rum és tea. Barabás Andrásné 2 kor. 

Kassay Gézáné és Nagy Ferenczné gyűjtő ivén: 
Szöllősi Samu 5 kor., Hirsch Hermán, Duretniky, 
özv. László Istvánné 1 — 1 kor., Balló András 20 fii., 
Hein Pál 2 korona, Szentpétery Nevelics Leo 1—1 
kor., Gállfy  Endréné, Müller Károly 2 - 2 kor., Be-
nedek Béla 1 kor., Csép Ignácz 2 kor., Benkő Mi-

hály, Szentes Gergely 1—1 kor., Szabó Albert, N. 
N. 2—2 kor., Gál Sándor, Soó Gáspárné, özv. Soó 
Károlyné, özv. Sylveszler Dénesné 1 — 1 kor, Gönczi 
Lajosné, Koncz Árminné 2 - 2 kor., Dézsy Testvé-
rek 1 kor., Baló Zsigmond, Rösler és Gábor 2 - 2 
kor., Szemerjai Károly, Kovács Ferencz 40 — 40 fii., 
Tóth Sámuel, Tóth József,  Weisz Hermán, Szentes 
József  1—1 kor., Persián Jánosné 2 kor., Zakariás 
Józsefné,  Szenkovics Jánosné 1 — 1 kor., Virágh Jó-
zsef  2 kor., Sigmund József  1 kor., dr. Mezey Ödönné 
4 kor., Szakács Gyuláné, Mészáros Lajosné, Ráduly 
Mariska, Szakács Jánosné, Holstein Simonné, ifj.  Fe-
rentzy Ferencz, Kassay F. Gyula, Gyertyánffy  A. 
l - l kor., Simkovits József  2 kor., Orbán Dénesné 
20 fii.,  Fülei Dénesné, Valter Vilmosné, Steinburg 
Ottó 2—2 kor., Papp-Zakor Endre, Papp-Zakor Jó-
zsef,  Baláska Károlyné 1—1 kor., Bajna Ignácz 20 
fii.,  Erős Béláné 1 tészta, Nuszbaum Sp. 40 fii.  és 
1 nyelv, Hodor Károly 1 kor. 80 fii.,  Sámson N., 
Szabó Ignácz 20—20 fii.,  ifj.  Rájk József  1 kor., 
Tassaly József  1 nyelv, Szombatfalvy  Lajos 4 kor., 
Gyarmathy Dezső 20 kor., Zillman János, Szabó Jó-
zsef,  Lakatos József  1—1 kor., Fekete József  40 fii., 
Fereuczi István 1 kor., N. N. 20 fii.,  Tamás Gáspár 
1 kor., Nagy Jánosné 1 sonka, Kassay F. Ignáczné 
2 kor., itj. Keszler Jánosné, özv. Fejérvári Lajosné, 
íd. Szakács Károlyné 2—2 korona, Szabó Domo 
kosné, Szabó Ödönné, Zárug Antalné 1—1 korona, 
Bodrogi Áron 2 kor., Duka Györgyné, Csomor Jó-
zsefné  1—1 korona, Kovács József  2U fillér,  Hegyi 
Veronika 08 fii.,  Kassay Endréné 1 korona, özv. 
Mikló Károlyné 1 kor. 70 fii,  Daróczi Jánosné 1 
kor. Szigethy István 1 kor., Jancsó Józsefné  80 fii., 
Tiriczki Autalné 2 kenyér, Kovács Dánielné 1 torta, 
Tamás Dénesné 1 kor., Fritz Károlyné 6ü fii.  és 1 
tészta, Rácz Károlyné 1 tészta, özv. Kökösi Józsefné, 
ifj.  Kökösi József,  id. Asztalos Lajos 1—1 kor., 
Molnár Károlyné, Madarász Veronika 2—2 kor., 
Kertész Béláné, Embery Árpádné 1—1 kor., Hollaki 
Árthur, Dózsáné 2 - 2 kor., N. N. 1 kor., N. N. 40 
fii.,  Biró Sándorné, N. N. 1 kor., Tamás Albertné, 
dr. Kassay Albertné 2 - 2 kor., Rápolti Károlyné 1 
kor., llyés Miklós 10 kor., gr. Lázár Ádám, Ádám 
Albert 4—4 kor., Péter Áron, Benedek Albert 1 — 1 
kor., Bors Károly, Fülöp Albert 40-40 fii.,  albisi 
Lod Sándor 1 kor., Szibián Györgyné 1 sonka, Biró 
Dénes 1 kor., Sándor Mózes 2 kor., Soós József  40 
fii.,  Iíeith Ferencz 1 kor., Pap Dénes, Szentes Ár-
pád 40 - 40 fii.,  Strét József,  Ugrón István, dr. Vá-
lentsik Ferencz, Diószeghy, Leichner, Hoffmann  1 — 1 
kor., Sándor Gergely 20 fii.,  Barra Árpád 1 kor., 
Koncz Aurél 2 kor., Gyertyánffy  Boldizsár 1 kor., 
dr. Damokos Andor 4 kor., Kovács Domokos, Mol-
nár Sándor, Nagy János, Ferentzy György, Molnár 
Lajos, Homolay Lajos, N. Kálmán 1—1 kor., Kassai 
Arpádné 1 tészta. 

Riemerné és Scheffler  Irma gyűjtő ivén: Papp 
Z. Endréné, Miskolczi Károly, Szigeti Samu 2—2 
kor., Zible kapitány 4 kor., Szalay Albert, Bartók 
István 2 - 2 kor., Biró Mihályné 6U fii.,  Barabás 
Jenőné 4 kor., László Andrásné 1 kor., Fankovich 
Gyuláné, Székely Dénesné, ifj.  Bodrogi Sándorné, 
Deák Lajosné, Szakács Zoltánné 2—2 kor., Szakács 
Mózesué 1 kor., Rápolti Domokosné 1 véka alma, 
Derzsi Jánosné, Gold Ferenczné, Sokloszer Vilmosné, 
Hargita Nándor, Marath, Pillich Lajos, Harmath, 
Spaller József  2—2 kor., Riemer Gusztávné 1 tál 
sonka. Összes gyűjtés 508 kor. 42 fillér. 

Becsek Aladár,  Bedő  Ferencz, 
b, jegyző, b. 

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

D—y J—f  H-t. Szelid verselmények, némi külső ügyes-
séggel és szabatossággal megirvaj de tartalmuk nem igen ere-
deti. Járt ösvények, ismert érzések, kevés lendület és sok sze-
relmi panasz. Amellett szélesre nyújtva az egész, gyenge 
magyar nyelvvel. Ilyen sok van irva; kisebb igények mel-
lett ki is lehetne nyomtatni, de elnyelné őket a „nap" éhes 
gyomra nyom nélkül. Szóval ilyeneket az ember legfölebb  csak 
a maga használatára irjon. Az igazi tehetség és költészet egé-
szen más. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

43—1900. szám. 
vh. 

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

hírré teszi, hogy a sz.-udvarhelyi kir. járásbíróság-
nak V. 320/4—1899. polg. sz. végzése által sz.-ud-
varhelyi Székelyegyleti első takarékpénztárnak kép-
viselve dr. Kovács Mór ügyvéd által, oroszhegyi 

Szőke Gyula, Pál B. János, Nagy István és Pál Ist-
ván ellen 75 frt,  illetőleg 150 kor. tőko s járulékai 
iránti ügyben, alpereseknél Oroszhegy községben 
összesen 600 frt  vagyis 1200 koronára becsült kö-
vetkező javai, u. m.: Pál B. Jánosnál két ökör fe-
hér szőrüek és szarvunk, Nagy Istvánnál két ökör, 
egyik fehér,  a másik kékes szőrű, egy bikaborju Vja 
éves, Pál Istvánnál két ökör tulok 3 évesek, ezen 
ingók Oroszhegy községében a község házánál 1900. 
év február  hó 24-én délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen el fognak  adatni, melynél az egyes javak 
vételáronnal fizetendők,  esetleg a becsáron alul is a 
többet Ígérőknek el fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik 
a lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvénye-
síthetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverezés kezdetéig, habár külön értesítést nem vet-
tek is, alálirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert kü-
lönben azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, 
egyenesen a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-Ud varhely tt, 1900. február  hó 1-én. 

Biró Sándor, 
kir. végreh. 

A M m M r t o L 

A közbii tokosságok és a volt in-béresek 
osztatlan tulajdonában lévő, közösen hasz-
nált erilök és kopár teriiletek gazdasági ü g y 
vitelének szabályozásáról szöló szabályzat-
ban (18»S. XIX. t.-cz.) előirt nyomtatványok 
II. ni . : 

IX minta „Eidökezelési járulék könyvecske" 
XI. „ „Kivetési lajstrom költség-járulékról." 

XII. „ „Kivetési lajstrom közös munkáról." 
XIII. „ Hátraléki kimutatás. 
XIV. „ „Szavazásra jog. tényl. közbirtoko-

sainak jegyzéke" 

a Becsek D. Fia  könyvnyomdában 
Székely-Udvarkeíytt raktáron vannak . 

Htf  Megrendelések  pontosan teljesíttetnek. 

24—1900. szám. 
vh. 

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

hírré teszi, hogy sz.-udvarhelyi kir. járásbíróságnak 
V. 706/2 —1899. polg. sz. végzése által parajdi Ke-
lemen P. Jánosnak képviselve dr. Kovács Mór ügy-
véd által, parajdi Zsombori Dénes, Zsombori Sándor 
és Zsombori Béniamin ellen 58 frt,  illetőleg 116 
kor. tőke és járulékai iránti ügyben, alpereseknél 
Parajd községben összesen 463 frt  80 kr, illetőleg 
867 kor. 60 fillérre  becsült következő javai, u. m.: 
Zsombori Dénesnél 1 szekér esős töröbuza felkötözve 
és tisztítatlan, Zsombori Sándornál egy szekér esős 
töröbuza tisztítatlan, Zsombori Béniáminnál egy sze-
ker esős löröbuza, ezek alap foglalásképpen  vol-
tak lefoglalva  es még 1-től 8-ig, 9-től 16-ig, 17-től 
23. tételig felülfoglalt  ingóságokra, Parajdon alpe-
resek házánál 1900. év február  hó 8-án délelőtt 9 
Órakor nyilvános árverésen el fognak  adatni, mely-
nél az egyes javak vételáron azonnal fizetendők, 
esetleg a becsáron alul is a többet Ígérőknek el 
fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  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 nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól, 
Sz.-Udvarhelyt, 1900. február  hó 1-én 

Bir6 Sándor, 
kir. végrh. 

Farczády K. Károly 
és Máthé János utódai füszerüzletében 

egy-egy tanoncz felvétetik. 


