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A székely leányok. 
(—n.) Egy egész irodalom burjánzott fel 

a székelylányok érdekében, röpiratok s napi-
lapok hasábszámra irnak erről, mint valami éh-
ínségről, szinte országos érdekű lett ez a 
kérdés a sok dobverés mellett s azt kiabálják 
a világba, hogy mindez a székelynép javára 
történik. 

Megkezdődött a székely leányoknak a szé-
les haza minden tájába való széthordozása, meg-
kezdődött ezzel a székely nép érdekében foly-
tatott munka, a mely után sirva fog  a székely 
nézni. A mig papiron beszélgettek, mosolyog-
tunk reá, mert hát nincs olyau nyomorúság, a 
milyenről beszélnek s eddig jól voltunk a szük 
bérezek között, mig László Gyula kamarai má-
sodtitkár kicsinynek találta kedves, szép földünk 
s kivezette innen a a székelyleányokat a nagy-
világba. Mi lesz az eredmény ? A tönkremenés 
és elzüllés. 

Megengedem, hogy jóindulat vezeti László 
titkárt, de hogy a mit tesz, az fajunk  ellen el-
követett sérelem, azt is állítom. A mily arányba 
kiviszi innen a tiszta székely elemet, olyan 
arányba fogyunk,  gyengülünk és mégis, meg-
marad az a rész, amely Oláhországról tud egy 
bűbájos mesét és átszökik a határon. A szék ely 
földekről  való kivándorlást s idegen elemek be-
csődülését László titkár nem hogy megakadá-
lyozná, hanem elősegíti s az oláhok terjeszke-
désének ezzel tért nyit. 

A munkaerőt elvonja a földtől  s a székely 
leányokba idegen föld  után való vágyódást nö-

Emberek a hegytetőn, * 
— Irta: Herczeg  Ferencz.  — 

Emberi hang hallatszott a hegytetőn, a hol az 
elhagyottság csendjét csak a sziklák közt tévelygő 
szél süvöltése és a ragadó madarak károgása szokta 
zavarni. 

Ádám és a felesége  ott jártak a hegycsúcs 
puszta, lepörzsölt gyöpén, a törpe fenyőbokrok  és 
fehér  szikladarabok közt, melyek ugy heverésztek 
szanaszét, mint egy özönviz előtti állat korhadó 
csontjai. Ádámné aztán fölmászott  az egyik meszes 
kőszálra, a legmagasabbikra, a mely messzire föl-
nyult a levegőbe, mint a vizben fuldokló  ember keze. 
Fölötte semmi sincs, alatta, a tizezer lábnyi, hajme-
resztő mélységben, mohlepte vakandturásokként si-
mulnak az erdős halmok a hegyóriás lábához. A 
halmok közt van egy tenyérnyi világos folt:  a fürdő 
parkja, hol mikroszkopikus tarka pettyek, piros és 
fehér  napernyős infuzióriák  végzik a déli sétájukat. 
A vékonyan csillogó vizionál szélén pedig egy kis 
fekete  iéreg tolja magát előre, fehér  füstöt  eregetve: 
a déli gyorsvonat, a mely a szemhatáron ezüstködbe 
borult óceánként elterülő rónaság felé  halad. 

Ádám lefeküdt  s vörhenyes gyöpre messzilátó-
val a kezében. Nem a vidéket, hanem a feleségét 
nézte, aki lobogó ruhával támaszkodott a hegymászó-
botjára. Az asszony arcza sápadt volt; szótalan meg-
indulással, szinte rémülten nézte a kolosszális tér-
séget, amelyben a lelke eltévedt, mint a madár, a 
melyet a vihar elsodor a nyilt tengerre. 

Az asszony kívánságára jöttek föl  ide. Korai 
szürkületkor indultak, végigmentek a fürdőhelyet 
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veli s azok elvándorolnak innen szerteszét, hogy 
elzülljenek, mert a mi földünkön  biztosan jár-
nak s ha elbotlik is, székely ember teszi fele-
ségévé, ha bűnbe esett vele, de oda künn hit-
vány aszfaltbetyárok  hálóiba kerülnek s meg-
megszédül tudatlan feje  a káprázatos vá-
ros zajától. Elbukik, erkölcsileg tönkremegy. 
Majd visszajönnek ide nagy sápadtan, betegen 
vagy kifestett  arczczal, selyem viganóban. Ak-
kor sirhat a szegény székely. 

Felhívom a törvényhatóságok figyelmét, 
hogy hatáskörökben vessenek véget e mozgalom-
nak, mert ez fajunk  romlásához vezet. Miért? 
A legelső lépés impresszióit mondom el. 

Mult hó 29-én egy csomó székely leány ér-
kezett a fővárosba.  Nem várta őket senki, a 
sok sápadt arcz közül az ők egészséges szinök 
élénken kiemelkedett, kis batyu volt mindenik-
nek a mindene. A délutáni órákban egy esti-
lap utján elterjedt a hir, hogy székely leányok 
érkeznek a vonattal s a kerepesi-uton csak ugy 
hömpölygött a sok lipótvárosi aszfaltbetyár, 
szemeiket hunyorgatták s válogattak közülök, 
megjegyzéseket tettek reájok, mindezt láttam 
és sirt bennem a lélek, hogy ennyi egészséges, 
viruló székely leányt látok vesztükbe rohanni, 
mert becsülettel innen egy se fog  elmenni; ezek 
az urfik,  meg Üsbudavár gondoskodni fog,  mi-
kor visszatérnek, selyembe jöjjenek elénk, er-
kölcsileg elzüllve. 

Szerettem volna odamondani nekik, hogy 
forduljanak  meg és menjenek vissza innen, eb-
ből az ő reájok nézve újkori Babilonból, becsű-

övező parkon, napfölkeltekor  pedig betértek a szű-
zies, baltát nem látott őserdőbe, hol a bükkfák 
lombja a szélben zizegő, titokzatos kupolát vont a 
kidőlt faóriások  horhadó törzse felé.  Aztán végtelen, 
fehér  kőomlásokon haladtak végig, majd egy kiszá-
radt patak sziklás medrében folytatták  utjokat. Min-
den kanyarulatnál azt hitték, hogy már elérték 
a hegy legtetejét, a tetőre érve pedig ujabb lejtőt 
láttak maguk előtt, elérhetetlennek látszó, ködös 
magasságban. 

Összekapcsolt kezekkel, egymást emelve halad-
tak fölfelé:  elől a férfi,  nyomában a társa. Néha 
meg-megálltak, összenéztek, sápadt mosolylyal és 
lihegve. Ádám hatalmas tüdeje szivta a vadon sza-
bad levegőjét. Valami gyermekes büszkeség töltötte 
el, hogy kiemelhette az asszonyt a völgynek párás 
köréből. 0 nem szerette azt a levegőt odalenn, a 
fürdői  élet idegsorvasztó páráját, hol titokzatos, 
előtte érthetetlen beszédekkel gyötörték és a hol 
rejtelmes vágyak idegenítették el tőle az asszonyt. 

Most, mikor megfeszített  izmokkal és harmo-
nikusan összevágó léptekkel törtek a magasba, a 
hűvös szélben szétfoszlottak  sötét töprengései és he-
tek után először érezte megint, hogy az asszony 
mégis csak az övé. Az övé, a vadon fölséges  csöndje 
közepett, az övé itt, hol senki sincs, a ki elragad-
hatná tőle. A felhőket  szántó keselyük rémült szárny-
csapásokkal menekülnek, az erdei nyulak és őzök 
gedig hanyatthomlok illannak el a bokros lejtőkön, 
ha közeledik a teremtés legfélelmetesebb  ragadozója, 
az ember. Az ember pedig, gyöngébb társa kezét 
fogva,  kevélyen teszi reá lábát a hegyóriás szűzies 
nyakára. 

Ádámné jóidéig elgondolkozva nézte a vidéket, 
aztán egyszerre nem látott semmit. Felhők torlódtak 
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lettel- nyomorogni, minthogy később itt romol-
janak becstelenül. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamarának nincs szava? Hiszen azért van, hogy 
székely ipart teremtsen és pártolja, s mit lá-
tunk? hogy gyárainkat egymásután zárják be, 
ezer és ezer család marad kenyér nélkül és e 
helyett minden második Ház egy jól jövedel-
mező pálinkafőző  lesz. A romlás szédületes ut-
ján vagyunk, fel  kell ébredni egyszer, a mig 
nem késő. Székely ipart kell teremteni s nem 
kihordani innen a székely leányt, hiszen Buda-
pestet eláraszszák a kereszturvidéki czigányok 
és árulnak király-utczából összevásárolt rongyot, 
mint székely ipart, ezzel is bénítva iparunk. 

A felsőmagyarországi  tótleányokat senki se 
akarja ugy segíteni fel,  hogy széthordják, pedig 
ott éhínség is nyomorgatja őket, mig itt a leg-
utolsó székelynek is kijut a kenyér. Ipart te-
remtsünk, nem pedig tért nyissunk az oláhok 
terjedésének. Határszéli bástyái vagyunk ha-
zánknak s elhordjuk a székely leányokat, gyen-
gitjük a támaszt, mert azok tönkremennek, el-
züllenek és a helyett, hogy itt e földön  anyává 
lenne, szaporítva ugy is meggyengült fajunk,  a 
tiszta székely fajt.  Áldásos lesz, hogy minél 
előbb teljes erőnkből vágjuk útját a kivándor-
lásnak, akár Oláhország- akár másfelé.  Itt élünk 
ezer év óta, miért keli a második ezeret azzal 
kezdeni, hogy innen elhordják legfőbb  erőssé-
geink. Szeressük jobban a kérges kezű székelyt, 
hallgassuk meg baját, segítsünk rajta teljes 
erőnkből, ez nem csak jótett lesz, hanem kö-
telesség is. 

össze a völgy fölött,  aranyos hátú, barna felhősár-
kányok, melyek lomhán gomolygó csordákban úsztak 
a levegőben és utjukban elnyelték az erdőket, a für-
dőt és a folyót.  Az egész mindenség elmerült a köd-
ben, a világból nem maradt meg semmi, csak egy 
puszta, vad kis földdarab,  a hegy csúcsa, amely el-
hagyottan úszott a szürke semmiségben, mint egy 
parányi koráisziget a távoli oceánon. Minden elve-
szett a ködben : a föld,  az emberek. És elvesztek 
azok a titokzatos erdők is, amelyek fölülemelkednek 
az emberek tömegén és irányítva, parancsolva és 
zsarnokoskodva belenyúlnak az egyesek életébe. A 
társaság, a szokás, az illem, a divat . . . Nincs! Nem 
is volt soha. Csak Ádám álmodta ezeket a zűrzava-
ros ostobaságokat, mikor a mészkőnek támasztva 
fejét,  egy pillanatra lehunyta a szemét. 

Csak ők vannak a világon, a két ősember, a 
szélesvállu, bátorszemü férfi  és a délezeg, rejtelmes 
pillautásu asszony. Barnahajú mind a kettő. 

Egyszerre valami különös nesz üti meg Ádám 
fülét;  a ködös mélység hangot ad, szabályszerű idő-
közökben csökönyösen ismétlődő hangot, mintha va-
ami óvatosan közeledő fenevad  talpa alatt mállana 
a kő. A ködfátyol  mögött egy óriás körvonalakban 
szétfolyó,  fantasztikus  alak bukkan föl.  Fölemelt 
fővel,  kétlábán jár: a ragadozók legfélelmetesebbike, 
az ember. 

És a mint ruganyos, erőteljes léptekkel halad 
föl  a lejtőn, egyenesen Ádámnak tartva, aki párja 
oldalán pihen a sziklák közt: Ádámnak egy különös 
halluczinácziója támad, ő maga az ősember, saját 
fajának  dédapja: a harczias, barna barlanglakó. Az 
ott, aki közeledik, a szőke ellenség, idegen, ravasz 
nemzetség szülötte. Hetek óta érzi már közellétét. 
Hetek előtt fölbukkant  az erdőben, azóta folyton  a 
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A hitelszövetkezet. 
A székelyudvarhelyi Hitelszövetkezet részvé-

nyesei e hó 18-án értekezletet tartottak, melynek 
egyetlen tárgyát a felszámolás  s ezzel egyidejűleg 
egy uj részvénytársaság alapítása képezte. 

Ez értekezletre engem is meghívtak. Én 
nem vagyok részvényes s igy tehát ott mint hall-
gató közönség szerepeltem, azonban ujságiró köte-
lességet véltem teljesíteni akkor, a midőn ez érte-
kezlet hatása alatt e lap 34. számában „Hitelszövet-
kezet" czimmel első czikket irtam, a melyben rövi-
den vázoltam, a részvényesektől kapott informácziók 
alapján azt az állapotot, amely a központi szövet-
kezetbe való belépés esetén a helybeli szövetkezet-
nél előáll s igen természetesen pártoltam azt az esz-
mét, amelyet a részvényesek intelligencziája óhajt: 
a részvénytársasággá való alakulást, A mi, hogy 
sikerül-e igen természetesen nem tartozik e czikk 
keretébe. 

Ez és az a körülmény, hogy az csakugyan be-
következhetik, arra indította a hitelszövetkezet „Több 
tagját", hogy a „Sz. U." 35. számában hangza-
tos frázisokkal,  bibliai hasonlatokkal és Karthausi-
féle  kesergésekkel ez ellen tiltakozzanak. Én utána 
jártam a dolognak, hogy váljon időközben a 18-án 
tartott értekezleten megjelent részvényesek nem-e 
gondolták meg a dolgot s elállva szándékuktól, ök 
maguk írattak czikket saját eszméjük ellen. Nem. 
A többség határozott óhajául áll az még ma is fenn 
s még inkább, mint akkor, mivel a szövetkezet je-
lenlegi viszonyai között egyáltalán nem látnak semmi, 
a szegény iparos javát előmozdító momentumokat. 
De hát miképpen is lenne lehetséges ez ? Hisz az is 
akkora százalékkal dolgozik, mint akármelyik nye-
reségre alakult részvénytársaság; ugy ad kölcsön-
pénzt jelzálogra betáblázással s hozzá még a szegény 
elemnek nehezebbé teszi, késlelteti a pénzhez jutást. 

Ez igy van és nem másképpen. Na már most, 
aki pénzét a hitelszövetkezet részvényeibe fektette, 
bizony az mind a nyereségért tette s ha érdekeit 
veszélyeztetni látja a központba való belépés által, 
csak természetesnek találja mindenki, hogy onnan 
menekülni akar s ezért őket bankalapítási mániával, 
nyerészkedési vágygyal, a többség örvénybe való 
juttatása vádjával illetni, nem tartom helyénvalónak. 

Hisz nyilvánvaló, hogy a pénzintézetek gyors 

nyomában van és egyre szükülő ivben környékezi. 
Esténkiut, ha künn ül párjával a vízpartján, látja a 
szőke ellenséget, a mint fantomként  oson el a túlsó 
parton. És olykor is látja, mikor hazatér a vadá-
szatról, látja meglapulni a távoli fatörzsek  mögött. 
Öklében köbaltóját szorongatja, nesz nélkül surran 
el a bokrok mögött, izzó pillantása pedig egyre az 
asszonyt keresi, a barna ember asszonyát. . . És az 
asszony? Hallgat, a lelke pedig egyszerre bezáródik 
a férje  elől is, mint a mimóza kelyhe . . . 

A szőke most egyenesen feléje  jön. Vállát és 
csípőjét állatbőr borítja, hosszú karján és lábán vas-
izmok feszülnek,  irtóztató kőbaltáját vállán viszi. 
Fölemelt fővel,  barátságot színlelve közeledik. A barna 
ember körülnéz, a szeme megakad egy hatalmas kő-
darabon. Ha ezt most hirtelen fölragadná  és szóhoz 
nem juttatva ellenségét, szétlocscsantaná az agy-
velelét. . . 

A szőke megállott előtte és megszólalt. 
— Ah, tehát ez a rengeteg még sem annyira 

elhagyott, mint gondoltam? Azt hittem, csak magam 
vagyok szenvedélyes hegymászó . . . 

Aztán mosolyogva Ádám felé  nyújtotta a kezét. 
— Engedje meg, hogy hasznomra fordítsam 

ezt a szerencsés véletlent és bemutassam magamat: 
Reinard báró vagyok . . . 

Látásból már jól ösmerte Ádám a kalandos 
hirü fiatal  bárót, a személyes ösineretséget máig si-
került elkerülnie. Most nem védekezhetett ellene 
többé és mikor kelletlen arczczal elfogadta  a feléje 
nyújtott kezet, egy gyors, gyanakodó pillantást ve-
tett a feleségére  . . . Vájjon tudott-e a báró idejöve-
teléről? Előre kicsinált dolog volt? Ki tudná? Az 
asszony arcza nyugodt és kifürkészhetetlen  maradt, 
mint a bezárt ablak. Ilyen maradt akkür is, mikor 
a báró udvarias kérdéseire válaszolt. 

Mind a hárman ott álltak a mélység előtt. A 
felhők  foszladozni  kezdtek és egy résen át látni le-
hetett a fürdőt,  a vasutat és egy darabot a kéklő 
rónaságból. Tehát még sem volt álom — gondolta 
Ádám magában — a világ, az élet, az emberek, az 
illem és a divat nem álom, hanem valóság. Minden 
való — álom csak a nyugalom, 

nyereségre dolgoznak s részvény-politikát csinálnak, 
nem pedig közgazdaságit. Hüsegesen sáfárkodnak  a 
rájuk bízott fillérekkel,  de csak a részvényeseikre 
tekintenek, nem pedig magasabbrendü hivatásukra. 

És ez fennáll  a hitelszövetkezeteknél is, pedig 
azok olyan intencziókkal alakultak, hogy olcsó pénz-
adással a nemzetgazdasági fellendülést  lehetővé te-
gyék, szocziális bajaiukat orvosolják. Ez némely he-
lyen észlelhető is, hanem, őszintén bevallom, itten 
effélét  nem vettem észre, pedig hogy szükség lenne 
rá —• tagadhatatlan. 

A kúria egyik döntvénye szerint, kettő még 
nem több, oda legalább is három kell. Az a bizo-
nyos czikk, a mely a hitelszövetkezetek felöli  téves 
felfogásokat  igyekezik tisztázni, több tag  alárással 
látott napvilágot. A részvényesek maguk csodálkozá-
sukat fejezték  ki e fölött,  hogy váljon kik is lehet-
nek azok a nagy népboldogitók, akik annak minden 
körülmények közötti fentartását  óhajtják, amidőn a 
közgyűléseken ez eszme ellen mindössze két ember 
tiltakozott, amin pedig nem lehet csodálkozni, mi-
vel azok a szövetkezet tisztviselői s igy tehát azt 
ex officio  tették. 

A részvényesek, a bankalapítási mániába esett 
részvényesek között tehát általános megbotránkozás 
tárgyát képezte az a hang, a mely minden reális 
érvelés nélkül, a lehető legdurvább hangon támadja 
meg őket. Magyarország műveltsége most van emel-
kedőben s a nemzet dereka se nem müveit, se nem 
műveletlen. Dicséretére és becsületére szolgál, hogy 
megfeszitett  erővel törekszik a műveltebb, urbáno-
sabb erkölcsökre, a korrekt hangon tartott beszédre 
és a gentlemanlike fölfogásra:  igy tehát még inkább 
megütközés tárgyát képezte az. 

Jól tudjuk azt valamennyien, hogy a szabad-
sajtó nem szeretetreméltó intézmény. Soha sem is 
volt az; nem is csinálták aunak. De hát szeretetre-
méltó-e a büntető kódex, a kihágási kódex, a pol-
gári-, kereskedelmi- és váltótörvény? És tessék, 
mindezekre nagy szüksége van az emberi életnek. 
Ha csak egyet is kivennénk a sok közül, hogy ne 
funkczionáljon,  hibás lenne az egész társadalmi or-
gánizmus. 

A legkevésbbé sem lepett meg tehát az, 
hogy a midőn a részvényesek nevében, érdekében 
czikket irtam, rámutattam az ottani viszonyokra, 
akadtak egy páran, akik azt nem szívesen fogadták, 
mivel mindig voltak és vannak emberek, akik nem 
szeretik a világosságot, a kritikát és nem minden 
ambiczió szeret nyilt, egyenes harczot vívni eszméiért, 
törekvéseiért, czéljaiért a közéletben. 

Azonban ezt itt tovább íejtegetni fölöslegesnek 
tartom. A részvényeseknek maguknak kell legjobban 
tudniok, hogy mit tettek eddig, milyen eredménye-
ket értek el s váljon ilyen viszonyok között megér-
demli-e a szövetkezet kötelékében maradni ? Én e 
helyen csak kötelességből szólaltam fel  s a több tag 
megnyugtatására ide kivánom még írni azt, hogy 
bizony nagyon prekáriusnak tartom azok után, a 
miket én a részvényesektől hallottam, a hitelszövet-
kezet fenmaradását,  mivel ha a „Genfi  tó vize" ő 
tőlük megtalál tisztulni, bizony-bizony nem tudom, 
hogy mi marad abban a tóban? Különben addig is 
jó lesz, ha azt a bizonyos „Rohne-folyót"  saját ten 
tájukon eresztik keresztül. 

Becsek 4. 

Újdonságok. 
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Vass  Miklóst, a helybeli főreáliskola  inter 
natus felügyelőjét,  lapunk munkatársát, a kaposvári 
áll. főgimnáziumhoz  h. tanárrá kinevezte. 

Szeptember. A mikor a csütörtöki nap véget 
ért, a szép és különösen nálunk nagyon szép szep-
tember vonult föl,  hogy állandóságával és derültsé-
gével bevezesse az őszt. A szeptember beköszöntése 
Magyarországon a fürdő-szezon  végét is jelenti, mert 
a nyaraló közönség legnagyobb része e bájos hóna-
pot nem tartja méltónak arra, hogy üdülésre hasz 
nálja föl.  Szeptembernek ez az oktalan mellőzése -
aminek egyébként abban is rejlik az oka, hogy az 
iskolákat már megnyitják — szüli azután azt, hogy 
a magyar fürdőhelyek  igazi élete csak két hónapra 
terjed, a miből önként következik az is, hogy az 
árak nagyobbak, mint az esetben lennének, ha a 
szezon három hónapig tartana. Hanem hát hiába 
itt minden beszéd, mert a magyarországi divat a 
fürdőzés  dolgában szeptembert nem számítja. Szep-
tember javára még az utóbbi évtized sem döntött, 
noha az elmúlt tized minden esztendeje arról tett 

tanúságot, hogy juliusnál sokkal szebbek és kelle-
mesebbek voltak a szeptemberek, leszámítva termé-
szetesen az estéket, amikor a fürdőző  közönség amúgy 
is vendéglőkbe és a kurszalonokba húzódik. Két esz-
tendő deficzitjét  hozta helyre az idei nyár, daczára 
aunak, hogy majdnem az egész julius borús és hű-
vös volt és hogy a jó idő állandósága bizonyára 
szeptemberre tartogatta magát. A beköszöntött ősz-
elő a városi életet tette zsibongóvá, végleg hazaszál-
lítva a fürdőzőket  s idehozva a tanuló ifjúságot. 

Hymen. Mult hó 14-én jegyezte el Daraghy 
Apor Zoltán a m. kir. áll. vasutak máríaradnai osz-
tálymérnökségének kezelőtisztje Kozelka  Margitot, 
Kozelka  Sándor áll. vasúti ellenőr leányát Brassóban. 

A Petöfi-ház. A nemzeti kegyelet, mely orszá-
gos ünneplésben magasztosan nyilatkozott meg Petőfi 
emléke iránt, most azon ténnyel törekszik megmu-
tatni mély és szilárd jellemét, hogy fölemeli  a leg-
nagyobb, legnemzetibb költő nevének, ereklyéinek, 
müvei dicsőségének, eszméi világgá terjesztésének 
szentelt fényes  csarnokot, díszéül a fővárosnak  és 
országnak: a Petöfi-házat.  Annak létrehozását tűzte 
ki czélul a Petőfi-társaság  s Jókai  Mór és Bartók 
Lajos aláírásával a következő felhívásokat  bocsá-
totta ki: 

Minden háznál otthon van Ő, csak magának nincs 
otthona. 

Munkái sokféle  kiadványokban, kéziratai, emléktárgyai, 
arczképei, szobrai egész muzeumot megtöltenének, ha volna 
ilyen muzeum. 

Ennek a létrehozását tervezi a Petőfi-Társaság:  a Pe-
tőfi-Házat. 

Egy emlékcsarnokot a nagy Költő nevének megörökíté-
sére, a székes főváros  egyik legdíszesebb pontján, mely 
klasszikus stylü építészetével, oszlopcsarnokában a nagy 
költő szellemi bajtársainak mellszobraival, Budapestnek is 
egyik ékességét képezné s az utókor számára megtartogatni 
méltó ereklyéit, munkáit, lehetőleg több remek Íróink erek-
lyéivel együtt, belső helyiségeiben megőrizné. 

De a Petőfi  ház egyúttal mint a Petőfi-Társaság  irodalmi 
gyűléseire szánt diszes helyiség, mely más irodalmi egye-
sületek előtt szintén készséggel megayilik: állandó templo-
mául fog  szolgálni a magyar Múzsáknak. A kegyelet oltá-
rain lobogni fog  itt azon szellemi tevékenység éber lángja, 
melyből nemzeti irodalmunk annyi nagy bajnoka adott élet-
erőt századokon át a fenkölt  hazafias  érzületnek, nemzeti 
műveltségnek. 

Minden magyar kegyeletes önérzettel fog  tekinteni iro-
dalmunk e Pantheonára, az idegen pedig a magyar név^ 
tiszteletével, látva, hogy mint nyugat: kelet népe is megfie^~ 
csüli irodalmát, mint a nemzeti élet főtényezőjét. 

A magyar nemzethez fordulunk  a tervezett Petőfi-ház 
létesitése végett. 

Ha mindazok, kik Petőfi  müveiben lelki gyönyört talál-
tak, ha mindazok, kik Petőfi  lángjában hazaszeretetük 
aczélját megedzették, összerakják áldozatfilléreiket;  ez em-
lekcsarnok hirdetni fogja  a magyar nemzet háláját legnép-
szerűbb költője iránt, és lelkesítő elismerését a magyar 
szépirodalom iránt, melynek Petőfi  világraszóló alakja volt. 

Számítunk az egész magyar nemzetre, kicsinyjére és 
nagyjára egyaránt. 

A legkisebb összeg is köszönettel fogadtatik  s föl  lesz 
jegyezve pergamenre a Petőfi-ház  emlékkönyvében. 

Most, Petőfi  vértanúi halálának ötvenedik évfordulóján 
intézzük e felhívást  a magyar nemzethez s hisszük, hogy 
ezen napokban, midőn minden honfi  sziv nyitva van, kérő 
szavunk helyére fog  találni. 

A tisztviselők rokonsága. Ismeretes, hogy az 
állami hivatalnokok szolgálati szabályzata kimondja, 
hogy „a fogalmazási,  számvevőségi és kezelési szak-
ban ügyelni kell arra, hogy rokonok és sógorok egy-
mástól közvetlen függésben  álló szolgálati viszonyba 
ne jöjjenek." Erre azonban a pénzügyi hivatalok ve-
zetői nem eléggé ügyeltek, amiért is a pénzügymi-
niszter rendeletet bocsátott ki, a mely az eddigi 
rendelkezést még megszigoiitja. Az uj rendelet ki-
mondja, hogy: „egy és ugyanazon pénzügyi hatóság-
nál, vagy hivatalnál, sőt egy és ugyanazon pénzügyi 
igazgatási kerületben sem szolgálhatnak akár közve-
tett, akár közvetlen aláreudeltségi viszonyban azok, 
akik: 1. fel-,  vagy lemenő ágban rokonok vagy só-
gorok. 2. Az oldalrokonok unokatestvérig bezárólag. 
3. Azok, akik örökbefogadó  szülői és örökbefogadott 
gyermeki viszonyban állanak. 4. A tisztviselő nejé-
nek fitestvére  és nőtestvérének férje."  A rendelet a 
pénzügyi tisztviselők körében nagy meghökkenést 
keltett, mert a rendeletet a miniszteri utasítás szerint 
szigorúan végre kell hajtani és most majd a legkép-
telenebb áthelyezések fognak  következni. 

Október 6. A szabadságharcz eseményeiuek 
félszázados  évfordulóit  már nagyobbára megünnepelte 
a nemzet s most eljutott a legutolsóhoz és egyszers-
mind a legszomorubbhoz, az október 6-iki nagy tra-
gédia ötvenéves évfordulólához.  A félszázados  forduló 
alkalmával e gyásznap megünnepelése nem marad 
az eddigi szük korlátok között. Mint értesülünk, az 
idei október 6-ra az egész országra kiterjedő nagy 
nemzeti gyászünnepet terveznek s az országgyü-
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lési függetlenségi  képviselők is már tanácskoz-
nak a módozatok felett,  amelylyel a kormány és 
országgyűlés részvételét biztosítani lehetne a nagy 
gyásznap alkalmából. 

Müvész-estély. R- Kovács  Laura, az ismert 
nevü reczitátornő tegnap este a Budapest-szállóban 
sikerült müvészéstélyt rendezett Arnnyossy Izabella 
és Jámbory  Károly közreműködésével. Ma este meg-
ismétlik az előadást, a melyre jegyeket előre a Dra-
gomán-féle  kereskedésben lehet váltani. Az estély 
kezdete 8 órakor lesz. 

Halálozás. Mult hó 31-én hunyt el özv. Hel-
lenschusz Emiiné Virágh  Róza életének 36-ik, öz-
vegységének 3-ik évében hosszas szenvedés után. A 
megboldogult temetése pénteken, t-én történt meg a 
kath. vallás szertartása szerint. A megboldogultban 
Virágli  József  kereskedő nővérét veszítette el. 

Uj részvénytársaság. Mint értesültünk, váro-
sunkban egy uj takarékpénztár részvénytársaság van 
alakulóban „Kereskedelmi  Takarékpénztár  Részvény-
társaság'"  czimmel. Az aláírási tervezetet az alapí-
tók e héten küldik szét. 

Az „EMKE" évi rendes közgyűlését, ez alka-
lommal a XV-iket, folyó  évi szeptember 17-én tartja 
meg Gyulafehérváron,  a rendes közgyűlési tárgyso-
rozaton kivül gazdag kirándulási programmal. 

Felkérem miudazokat a t. tagtárs urakat, akik 
e közgyűlésen megjelenni óhajtanak, hogy abbeli 
szándékukat alulírottnál, mint a helybeli fiókkör  tit-
káránál folyó  hó 5-éig bejelenteni szíveskedjenek. 

A bejelentésben jelzendő az is, magán háznál, 
avagy vendéglőben óhajtanak elszállásolva lenni. 

A kirándulások szept. 18-án, 19-én .endeztet-
nek. Első nap: Zalatna és Detonátára : másadik nap : 
Algyógyra. 

A közgyűlésre utazó tagtársak részére a kolozs-
vári főtitkári  hivatal egy kocsi osztálylyal magasabbra 
szóló vasúti igazolványokat állit ki. Dr. Solymo*sy 
Lajos titkár. 

Emléket az agyagfalvi rétre! Ujabban adakoz-
tak: a polgári önképző-egylet műkedvelői, az aug. 
6-án részben e czélra tartott szini előadás felerészét 
10 frt  58 krt, Molnár Albert gyüjtőivén l frt,  Mezei 
István gyüjtőivén 3 frt  10 krt, összesen 14 frt  68 
kat. Ezt hozzáadva a már begyült 859 frthoz,  az 

~áíap összege tesz 873 frt  68 krt. Fogadják a nemes-
szivü adakozók hazafias  adakozásukért a végrehajtó-
bizottság meleg köszönetét. Ferenczi  János végr. biz. 
pénztárnok. 

A ref. kollégium 1899-1900 isk. év megnyi-
tása 4-ikén d. e. 10 órakor lesz, mely alkalommal 
Szabó  Árpád és Ravasz Árpád újonnan választott 
r. tanárok székfoglaló  értekezést fognak  felolvasni  s 
hivatalosan beiktattatnak. 

Kinevezés. A kultuszminiszter Kelemen  Lajos 
és Benczédi  Mózes okleveles tanítókat a homoród-
karácsonyfalvi  áll. elemi népiskolához rendes taní-
tókká kinevezte. 

Borellenörzök Udvarhelyvármegyóben. Székely-
Udvarhely város: dr. Kassay Albert vár. tiszti orv., 
elnök, Ferenczy Károly ny. pénzt, ellenőr, kinev. tag, 
dr. Solymossy Lajos reálisk. igazgató, kinev. tag 
Koncz Ármin gyógysz. vál. tag, dr. Szabady Ferencz 
tiszti főorv.  vál. tag. — Udvarhelyi járás: Menyhárt 
András ev. ref.  esp. elnök, Lánczky Sándor vasbánya 
tulajd. kinev. tag, Sebessy Ákos ügyvéd kinev. tag, 
Bíró Áron ev. ref.  leik. vál. tag, Fancsali Dénes 
körjegyző vál. tag. — Sz.-keresztun járás: Sperker 
Ferencz birt. elnök, Jffiger  József  gyógysz. kin. tag, 
dr. Lengyel Árpád orv. kin. tag, Ádám Domokos 
körjegyző vál. tag, Nagy Ferencz birt. vál. tag. 
Oklándi járás: dr. Gyarmathy Dezső birt. elnök, Ba-
lázsi Sándor birt. kin. tag, dr. Jórend József  kör-
orvos kin. tag, Nagy József  vál. tag, Kandó Sándor 
körjegyző vál. tag. 

Unitáriusok zsinata. 
— Saját tudósítónktól. — 

SzékelyKeresztur, aug 31. 

A magyar unitáriusok egyetemes egyházának 
zsinatját sok ezer ember jelenlétében nyitották meg 
Sz.-Kereszturon. A zsinatra más vallásúak is töme-
gesen jöttek. Ferencz  József  unitárius püspök elé 
Gálffy  Kálmán főszolgabíró  vezetése alatt nagy kül-
döttség ment Héjjasfalváig,  illetve Segesvárig.  Itt a 
szászok közül is számosan kivonultak a perronra 
Sz.-Kereszturon Raffay  Domokos esperes üdvözölte 
a püspököt, azután id. Dániel Gábor főgondnok  fo 
gadta a keresztúriak üdvözletét, meleg szavakkal tol 

mácsolva abbeli örömét, hogy viszont láthatja e he-
yen régi híveit, bajtársait, akikkel, mint a megye 
főispája,  30 évet töltött itt politikai és egyházi téren 
való együttműködésben. 

A város közepén állított diszkapunál a városi 
törvényhatóság küldöttsége várta a menetet s dr. 
Lengyel  Árpád üdvözölte a püspököt. A püspök vá-
laszát a keresztúri polgári dalkör éneke s ágyuk 
dörgése és harangok zúgása követte. Innen a püs-
pök a papi házhoz hajtatott, ahol Patakfalvy  Mózes 
lőgadta a székelység nevében. 

A zsinaton többek közt megjelentek: Ferencz 
József  unitárius vüspök, id. Dániel Gábor egyetemes 
őgondnok, Filep  István nagybirtokos, Gyárfás  Endre 

székelykereszturi országgyűlési képviselő. Hollaki 
Árthur főispán,  Derzsi Károly volt budapesti főpap, 
Ugrón  Gábor orszgy. képv., Fekete  Gábor kir. táblai 
elnök, Kozma  Ferencz kir. tanfelügyelő,  Ugrón  János 
Ugrón  Zoltán, Szent-  Királlyi  Árpád földbirtokosok 
s még egy sereg különféle  deputáczió. 

A zsinat előtt a Dávid Ferencz-egyesület évi 
rendes közgyűlését tartották meg, melyen Deák 
Miklós tordátfalvi  lelkész imája után Fekete  Gábor 
táblai elnök az egyesület alelnöke nyitotta meg a 
gyűlést. Féter  Jolán szavalt, Boros György az évi 
működést ismertette, mig Gálfi  Lőrincz a pénztári 
jelentést terjesztette elő. A közgyűlés Tarcsafalvi 
Albert költeménye után az elnök zárószavaival ért 
véget, lerencz  József  püspök ezután a küldöttsége-
ket fogadta,  köztük az udvarhelymegyei ev. ref. 
egyházét is, br. Kemény  Béla főgondnok  vezetése 
alatt. A küldöttségben résztvettek: dr. Gyarmathy 
polgármester, Bedö  Ferencz lelkész és Menyhárdt 
András esperes. A püspök válaszában a vallásfele-
kezetek békéjét hangoztatta. 

A zsinatot a püspök és id. Dániel Gábor el-
nöklete alatt a székelykereszturi gimnázium nagyter-
mében tartották meg. Elnöki megnyitót Dániel mon-
dott. Üdvözölte Van Ness  amerikai unitárius köve-
tet, aki azt az üzenetet hoi.% hogy a Harward-egye-
tein mostantól kezdve egy magyar unitárius egyetemi 
hallgatót szívesen fogad  és ingyen iát el. Az elnöki 
megnyitó után Kelemen  Albert esperes imája végez-
tével táviratban üdvözölték az -;ngol amerikai 
hitrokonokat. Ferencz  József  püspök tette m&g ez-
után főpásztori  jelentését a mult év eredményeirőT 

Az ülés után istentisztelet volt. 
A templomba mintegy 1200 ember fért  be, a 

kik számozott jegyet kaptak, a többi, a sokaság 
túlnyomó része, a szabad ég alatt foglalt  állást. 

Ajtay János homoródalmási lelkész beszéde 
után Ferencz  József  püspök üdvözölte az egybegyűl-
teket s megkezdődött az úrvacsora osztás (kenyér és 
bor). Összesen hat pap segédkezett az urvacsora-
osztásnál. 

Ennek végével Ferencz  József  püspök a tem-
plomon kivül a szabad ég alatt ugyancsak beszédet 
mondott a templomból kiszorult közönségnek s völta-
képen ez volt a nagyobbik istentisztelet, mert a so-
kaság túlnyomó része a templom körül állt. 

Istentisztelet után közebéd volt a fölállított 
sátrak alatt. Az első felköszöntőt  Ferencz  József  püs-
pök mondta I-ső Ferencz Józsefre,  a magyar koro-
nás királyra. Felköszöntőket mondottak még: Hollaki 
Árthur íőispán a püspökre, Bedö  Albert id. Dániel 
Gáborra és gondnoktársaira, Péterfi  Dénes a magyar 
kormányra, Kozma  Ferencz a jog, igazság, méltá-
nyosság Udvarhelymegyében való első emberére, a 
főispánra  és az alispánra, Boros György a jelenvolt 
négy országgyűlési képviselőre : Ugrón  Gáborra, ifj. 
Dániel Gáborra, Bedö  Albertre és Gyárfás  Endrére, 
Dersi Károly az espereseket köszönti fel.  Ugrón 
Gábor a közohajnak engedve a népet élteti, han-
goztatva a hitfelekezetek  egyetértését, szeretetét. 
Nagy  Lajos a keresztúri gimnázium tanárait élteti, 
Menyhért  András ev. ref.  esperes a megyében levő 
három hittelekezet közti békéért, Tarcsafalvy  Albert 
Ugrón  Gábort élteti, Ádám  Albert a nőket köszönti 
fel,  valamint Filep  Albert is, ifj.  Dániel Gábor az 
unitárius egyház tanáraira emelte poharát, Fekete 
Gábor a más vallásuakra, Mikó  Imre és Józan  Mik-
lós Sz.-Keresztúr városára, Fazakas  Lajos dr. Bedö 
Albertre stb. 

Este zsinati bál volt. A védnöknők közül meg-
jelentek: Török  Pálné, Ugrón  Jánosné, ifj.  Dániel 
Gáborné és Ugrón  Zoltánné. 

Jelenvoltak: báró Kemény Béláné, Gyöngyösi Béláné, 
Kozma Ferenczné, Gyárfás  Endréné, Sándor Jánosné, Apáthy 
Gyuláné, Zöld Ádámné, Jánosi Gyuláné, Barabás Lajosné, 
Benkő Mihályné, Papp Jánosné, Mentovich Gyuláné, dr. Gyar-
mathy Dezsőné, Jakab Gyuláné, Schuller Józsefné,  Sándor Al-
bertné, Kelemen Albertné, özv. Kafi'aj  Károlyné, Raffaj  Domo-

kosné, Osvátli Gáborné, Kisgyörgy Sándorné, Sándor Áronné, 
Belle Lászlóné, Kovács Józsefi  é, Péter Ferenczné, Németh Al-
bertné, Benedek Lajosné, Egyed Balázsné, Egyed Miklósné, 
Gombos Sámuelné, Ajtay Jánosné, László Domokosné, Ráduly 
Jánosné, Kiss Tamásné, Péter Jánosné, Marosi Ferenczné, Vári 
Albertné, Lőrinczi Dénesné, Szabó Mózesné, Sándor Gergelyné, 
Németh Istvánné, Deák Miklósné, Göncz Károlyné, özv. Ben-
czédi Ferenczné, Kabdebó Etelka, Lengyel Sámuelné, Derzsi 
Károlyné, Incze Lajosné, Fazakas Lajosné, Simó Benedekné, 
Nagy Jánosné, özv. Sebestyén Istvánné, Jaeger Fr. Józsefné, 
özv. Darvainé, Koszta Gáborné, Végh Mihályné, Gyürki Ig-
náczné, Talaba Pálné. 

Leányok: Ajtai Janka, Barabás Piroska, Berde Juliska, 
Benczédi Anna és Erzsi, Balogh Róza, Bella Róza, Dániel 
Anna, Darvai Erzsike, Flórián Ilonka és Erzsi, Félegyházi 
Mariska, Ferenczi Ilona, Filep Ilona, Fekete Irén, Gyárfás 
Anna, Gombos Rózsika, Göncz Jolán és Zsuzsika, Gyürki Erzsi 
és Juliska, Györfi  Gizella, Geréb Ágnes és Vilma, Gyöngyösi 
Berta, Horváth Ilonka, Incze Böske és Nina. Jakab Erzsi és 
Ilona, Jánosi lluska, Jaeger Mariska, Jakabházi Zelma, Kará-
cson Lili, Kabdebó Irén, Kozma Rózsika, Kántor Giza és Mar-
git, Kádár B., Kiss I. és Vilma, Kassai Róza, Kedves Margit, 
Kisgyörgy Berta. Kiss Hona és Vilma, László Mariska, Lend-
vai Mariska, Lőfi  Zulejka, Lázár Róza és Anna, Mántó Erzsi 
és Anna, Nagy Olga, Pünkösti Gita, Péter Margit, Péter Jolán, 
Piskóti Irén, Sándor Ella és Ilona, Sebesi Laura, Sebestyén 
Ella és Irén, Schuller Gizella, Schuller Irén, Szász Irén, bebesi 
Aranka és Lila, Simén Erzsi, Simó Nina, Szigethy Margit, 
Tompa Etelka, Vaska Ilona, Zatureczki Korina, Zakariás Mar-
git stb. Az első négyest 150 pár tánczolta. 

Fokozott érdeklődés mellett folytatták  a tanács-
kozásokat a zsinati ünnepek második napján. Az 
ülésbea ezúttal is id. Dániel Gábor főgondnok  és 
Ferencz  József  unitárius püspök elnökölt. Ádám 
Albert sz.-keresztúri köri gondnok a zsinat kezébe 
letette az esküt s uj hivatalába legott beiktattak. A 
tanácskozás végével nyolcz uj papot szentelt föl  a 
püspök. 

A zsinat harmadik napján Ferencz József  püs-
pök jelentést tett a különféle  kandidácziókról. Hu-
szonkét uj egyházi képviselőtanácsost választott a 
zsinat. Ezenkívül megválasztották hittani dékánnak 
Boros Györgyöt, kolozsvári főgimnáziumi  igazgató-
nak Boros Sándort, székelykereszturi gimnáziumi 
igazgatónak Sándor Jánost és a belső emberek nyug-
díjintézetéhez pénztárosnak Boros Sándort. Mielőtt a 
tanácskozásokat felfüggesztették  volna, a zsinat meg-
szavazta a székelykereszturi unitárius gimnáziumnak 
hat osztályú gimnáziummá emelését, llégi vágya volt 
ez a székelységnek s most, hogy a zsinat igy hatá-
rozott^ villámgyorsan terjedt el a határozat hire. A 
hangulat leírhatatlanul lelkes volt. Estére az egész 
várost kivilágították. 

A zsinatot tegnap fejezték  be az uj egyházi 
törvény megalkotásával, a mely 1900. jan. 1-én lép 
életbe. Az uj egyházi törvény szerint a főtanácsnak 
régi négyszáz tagja helyett százhúsz tagja lesz. Az 
uj törvény körvonalozza az egyházi főtanács  hatás-
körébe tartozó ügyeket, meghatározza, hogy a zsinati 
főtanács  tagjai és elnöke ugyanazok, akik az egyházi 
főtanács  elnöke, illetve, akik ennek tagjai. Mielőtt 
a zsinatot berekesztették volna, tudomásul vették, 
hogy a kongrua-bizottság szeptember folyamán  az 
összes munkálatokkal elkészül. A zsinat Ferencz Jó-
zsef  püspök berekesztő beszédével ért véget. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Szám 1661—1899. 
tlkvi. 

Árverési l i irtt iényi kivonat. 
A sz.-kereszturi kir. járásbíróság, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Sánta M. János m.-zsá-
kodi lakos végrehajtatónak, Pandrea Gerászin o.-hi-
degkuti lakos végrehajtást szenvedő elleni 106 frt 
tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék (a sz.kereszturi 
kir. járásbíróság) területén lévő o.-hidegkuti 40. sz. 
tjkvben A+ foglalt  231 /j}., 268/1., 281/3., 964/2., 
1146/2. és 937/7 — 1. hrszámu ingatlanokra egy tö-
megben 25 frt,  az o.-hidegkuti 43. sz. tjkvben A + 
502., 503., 504., 584., 1096., 1181. és 1208. hrsz. 
ingatlanokra egy tömegben 17 frt,  az o.-hidegkuti 
42. sz. tjkvben foglalt  80/2, 116/3., 201., 242/1., 
273/2., 284/1., 287/1., 560/1., 588/1., 765/1., 863/1., 
963., 964/1., 1145., 1146/1., 1229/1, és 1230/1. hrsz. 
alatt foglalt  ingatlanokból Pandrea Gerasziu 
részbeli tulajdon járandóságára egytömegben 232 frt, 
az o.-hidegkuti 189. sz. tjkvben foglalt  858/14. hrsz. 
ingatlanra 7 frt,  859/11. hrszámu ingatlanra 8 frt, 
860/23. és 868/23. hrsz. ing. 10 frt,  868/41. hrsz. 
ing. 11 frt,  868/74. hrsz. ing. 1 frt,  868/98. és 870/7. 
hrsz. ingatlanra 18 írtban ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1899. november hó 
2-ik napján délelőtt 9 órakor O.-Hidegkut község 
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házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándókozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt I. M. 
rendelete 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Székely-Keresztur, 1899. aug. 16. 

Veress, 
kir. albiró. 

Szám :-'578—1899. 
tlkvi. , 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A sz.-udvarhelyi kir. tvszék tlkvi hatósága köz-

hírré teszi, hogy Persián János sz.-udvarhelyi lakós 
végrehajtatónak, Szabó Póli Zakariás Lajosné ha-
gyatéka és társai végrehajtást szenvedők elleni 84 
frt  23 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a sz.-üdvarhelyi kir. tvszék területén lévő 
kadicsfalvi  I. rész 18. sz. tjkvben 1/4 részban alpe-
res Szabó Póli Zakariás Lajosné nevére, ^ részben 
társtulajdonos Szabó Gyula, % rben Szabó Gábor, 
V4 rben Szabó István nevére irt A+ 2743/52. hrsz. 
erdő 5 frt,  a 279. sz. tjkvben A+ 2997. hrsz. kö-
zösből B. 336. alatt Szabó Póli Zakariás Lajosnét 
illető jutalék 6 frt,  továbbá a sz -udvarhelyi 365. 
sz. tjkvben Szebeni Albertné nevére irt A+ 1302., 
1303. hrsz. 98 frt,  2001., 2002. hrsz. 5 frt,  2218., 
2219. hrsz. 158 frt,  2223. hrsz. 80 frt,  2386. hrsz. 
8 frt,  2851. hrsz. 20 frt,  3203., 3322. hrsz. 10 frt, 
3852. hrsz. 10 frt,  2849. hrsz. 8 frt,  1364., 1365. 
hrsz. 17 frt,  2105. hrsz. 4 frt,  2804. hrsz. 119 frt, 
2384/1., 2384/2., 2385/1., 2385/2., 2646. hrsz. 2 frt, 
3187., 3188. hrsz. 24 frt,  2503 , 2504. hrsz. 7 frt, 
2490/1., 2490/2. hrsz. 10 frt,  továbbá a sz.-udvar-
helyi 269. tlkvi A+ 1571. hrsz. fekvőből  felében 
Szebeni Albertet illető jutalékrész 16 frt  kikiáltási 
árban és pedig az 1899. évi szept. hó 27-én d. e. 
9 órakor a sz.-udvarhelyi kir. tvszék tlkvi hivatalá-
nál megtartandó nyilvános árverésen "etfognalTaHatüiT 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rend. 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §. értelmében a bánatpénz-
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. junius hó 8-án. 

D e m é n y , 
kir. tvszéki egyes bíró. 

Szám 1935—1899. 
tluvi , 

Árverési hirdetményi kivonat 
A sz.-kereszturi kir. jbiróság, mint tlkvi ható-

ság közhírré teszi, hogy a székelyegyleti első taka-
rékpénztár fiók  végrehajtatónak, Szécsi József  gagyi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 101 frt  tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sz.-
udvarhelyi kir. törvényszék (a sz.-kereszturi kir. já-
rásbíróság) területén levő, a gagyi 66. sz. tjkvben 
foglalt  698. hrsz. egész ingatlanra 9 frt,  1099., 
1100., 1101. és 1102. hrsz. ingatlanra 4 frt,  230, 
231/1., 232. és 233. hrsz. ingatlanra 338 frtban  az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1899. október hó 31-ik napján délelőtt 
9 órakor Gagy község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt I. M. 
rendelete 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Székely-Keresztur, 1899. augusztus 15-én. 
Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 

Veress, 
kir. aljbiró. 

345—1899. szám. Udvarhelyvármegye főispánja. 
P á l y á z a t i h irdetmény . 

A kormányzatomra bizott Udvarhelyvármegye törvényhatóságánál a pénztári tiszti állás lemondás folytán  meg-
üresedvén, ezen állásra pályázatot hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
évi I t.-cz. 18. §.-ában előirt minősítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt  kérvényüket hozzám f.  évi szeptember hó 
25-ig annyival inkább nyújtsák be, mert a későn érkező, esetleg kellően fel  nem szerelt kérvények figyelembe  vétetni 
nem fognak.  — Az állás javadalmazása évi 600 frt  fizetés  és 160 frt  lakbér. — A törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
által megválasztott pénztári tiszt köteles lesz biztosíték fejében  1500 forintot  letenni. 

Sz-Udvarhely, 1899. augusztus 30. H o l l a k i Á r t h u r S. k., főispán. 

Gyertyánffy  Gábor kónvyv-,  osepmw- eo 

* * * * Széfaty-Udvarhelyen  * * * * 
a székelyudvarhelyi összes tanintézetek számára előirt legújabb kiadású tankönyvek, 

rajz- és Írószerek, szépirási füzetek stb. raktáron vannak. 
Rendes sziluilaviszonyban á l lván az összes hazai könyvkladó-vál la latokkal , a 

legtöbb magyar könyvujdonság megje lenésekor már raktáromon van. 
Bizományosa im vannak Európa főbb  könyvpiaczain, és igy bárhol hirdetett 

könyveket , folyóiratokat  stb, gyorsan, eredet i árban száClitok. 
Dús választékú raktáram van kötött vonalzott üzleti könyvekből, levél-, író-, 

csomagoló- és rajzpapirosakból, rajzeszközökből — a legegyszerűbbtől a legfinomabb $ 
minőségig, — jegyzetkönyvecskékböl stb. 

Elsőrangú gyárak és czégekket tartok íönii évt izedek ó ta összeköttetést és igy 7®* 
a legolcsóbb árakban szolgálhatom ki vevőimet . 

Sz. 16407-1899. 

Hirdetmény. 
A megye legtöbb adófizetőinek,  a kir. adóhivatalok által összeállított névjegyzéke f.  év szeptember 1—8-ik 

napjain az első aljegyzői irodán közszemlére lesz kitéve. 
Ezen névjegyzék alapján fog  a törvényhatósági bizottsági tagok virilis névjegyzéke az 1900-ik évre érvénye-

sen összeállittatni. 
Felhivom mindazokat, kik a törvényhatósági bizottsági tagok névsorába — adófizetés  alapján — felvétetni  jogo-

sultaknak hiszik magukat, hogy ezen névjegyzéket a jelzett idő alatt és helyen, a hivatalos órák alatt tekintsék bé, 
s az elleni netaláni sérelmeiket az igazoló választmány tudomására hozzák. 

Felhivom továbbá mindazokat, kik az 1886. évi XXI. t.-cz. 26. §. értelmében joggal birnak arra, hogy fizetett 
államadójuk kétszeresen számittassék, eziránti igényeiket f.  év szeptember 8-áig bezárólag, az igazoló választmányhoz 
ajjayíyal inkább szíveskedjenek bejelenteni, mivel ellenesetben annak ér\ényesitésétől elesnek. 

Székely-Udvarhely, 1899. szeptember 1. J a k a b G y u l a , 
alispán. 

© m ® © S z i g e t i S a m u © ® © ® 
b o r - , s ö r - , p á l i n k a - és m i n d e n e m ti é g e t e t t s z e s ze s i t a l ok r a k t á r a 

SZÉKELY-UDVARHELYTT, Kossuth-utcza 24. sz. (Posta közelében). 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség szíves tudomására, hogy Sz.-Udvarlielyen a Kossuth-utczában 
l i k ö r - k e r e s k e d é s t 

nyitottam, hol mindennemű likörök és szeszesitalokhói nagyraktárt tartok. A legjohb minőségű 
árukat a legmérségeltebb árak mellett, nagyban és kicsinyben szándékozom árusítani, miért is 
kérem a t. közönséget, bizalmával engem megtisztelni szíveskedjék, és előre biztositom, miszerint 
törekvésem mindenkor oda fog  irányulni, hogy a legpontosabb kiszolgálás által megelégedését 
kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel N ü i g e l i S a m u . 

Fűtő' és főzökemenczék  nagy raktára. 

Épület- és bntorvasalás nagyraktár ! 

PAPP-ZAKOR ENDRE 
vaskereskedése 

Szókely-Udvarhelytt 
+ * + + * az „Arany kaszálioz" • • • • • 

"an szerencsém ugy a helybeli, mint a vidéki közönség igen 
becses figyelmét  felhívni  gazdagon berendezett V 
""""""  "OJ  -  <3  " 

Mindennemű vajda-hunyadi vasak, legjobb minőségű fütő-
és főző-kemenczék,  varrógépek 6 évi jótállásra. Épület- és 
bútor vasalások, szerszámok legjobb minőségben, s nagyon olcsó 
árban áriisittatnak el. 

Igen becses pártfogásért  esedezve kiváló tisztelettel 

P a p p - Z a k o r E n d r e . 


