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A Székely társaságok alakítása.
— Szózat a székely nép tanítóihoz. —

Székelyudvarhely, okt. 10. 
K artársak! A szülői kebel legféltettebb 

kincsét: gyermekét; a nemzet pedig életfájának 
virágait: ifjúságát bizta ami gondjainkra. Nagy 
a kincs, melyről nekünk Isten és emberek előtt 
számolnunk kell. Tőlünk függ nagyrészben a 
szülői kebel teljes boldogsága. Tölünk függ, 
hogy a hazának az ifjúsághoz fűzött vágyai, 
reményei valóra váljanak.

Valóban magasztos, szép hivatása az, mely 
míg egyfelől a szülői kebel s az ifjúság boldog
ságát munkálja, másfelől a nemzeti élet nagy
ságának végzi alapozási munkálatait.

A feladat nagysága terhes, önfeláldozó 
munkát vár tőlünk. Egy franczia híres paeda- 
gogus a tanító munkáját igy jellemezte: „A 
tanító munkatársa Istennek a lelkek teremtésé
ben." Igaz. Isteni munkát végez a hivatását 
lelke mélyéből betöltő tanító. S a mi munkánk 
a lelkek teremtésében annál nagyobb más nem
zetek tanítóinak munkájához viszonyítva, minél 
nagyobb az ellenségeink száma benn és künn. 
Nálunk az egységes magyar érzület és gondol
kozásnak útját állják itt benn: a különféle 
nemzetiségeknek átkos fondorlatai, künn : pedig 
a magyar állameszmének esküdt ellenségei.

így a mi munkánk áldásos csak akkor 
lehet, ha féltő gonddal őrködünk ifjúságunk 
lelke fölött. Ha törülmetszett liamisitbatlan 
magyar lelkeket nevelünk. Önzésre, ármányko
dásra, gyűlöletre más ajkú polgártársainkkal 
szemben nem taníthatjuk ifjúságunkat. Ez egy 
keresztény, lovagias nemzet jellemével nem férne

össze. Arra azonban jogot ad nekünk Isten, 
jogot ad nekünk faj fenntartási ösztönünk, jogot 
ad nekünk ezeréves állami életünk, hogy a vég
leges leszámolásra előkészítsük ifjúságunkat azon 
ádáz ellenségeinkkel szemben, kik az évszá
zak hosszú sorain át annyiszor keserítették el 
életünket.

Nekünk, székely tanítóknak, az erdélyrészi 
magyarság sajátos helyzeténél fogva, még ter
hesebb, még fárasztóbb a munkánk. A székely 
nép bajainak egyik alapos ismerője, a székely 
ügyeknek egyik leglelkesebb apostola közelebb
ről azt mondta: „M inta tenger vészes hul'áma 
rombolja az egyedül álló kis szigetke partjait: 
ugv pusztítja gazdasági és kulturális életünket, 
sőt itt-ott még édes anyanyelvűnket is az er
délyi románság telhetetlen terjeszkedése, lelket
len izgatása! Igen, valóságos aknamunkát végez 
fajunk ellen, mely pedig a negyvennyolezas 
hazaárulásuk után is testvéri jobbját nyúj
totta oda.

Romániában az iskolákban s titokban még 
nálunk is, Románia határát a Tiszáig terjesztik 
ki. (Tán sok lesz a jóból!) A román tanítók 
mindmeganuyi őrmesterei az -iskolákban katonai 
szellemben nevelt s kanosai szemekkel határa
inkra tekintő ifjúságnak. (Tán csak nem készü
lődnek ?)

A székely nép tanítója hazugságokra, hiú 
ábrándokra nem tanítja az ifjúságot. Ettől 
megcsömörölnék a magyar lélek. Kaszárnyát sem 
csinál az iskolából: hiszen mindannyi székely 
ifjú egy-egy született katona.

Mi a népek milliói közt s a Kárpátoknak 
őseink vérétől öntözött bérczein és síkjain szé
pen megférünk. Mi a békéuek, a humánitásuak,

Vén asszonyok nyara-
Fuj a tarlón az őszi szél. Fut a rónán, a szél 

nyomán, helyét nem lelve, az ördögszekór.
S a Dap süt; bágyadtan, langyosan síit.
Hol vagy régi nap, nyári nap, tüzes kebeleddel, 

forró csókjaiddal ! ? Hol vannak az aranyködben szü
letett hajnalok ? A kakukfü illata merre szállott? 
Miért hallgatott el a pacsirta-dal ? 1 . . .

Vénül a föld ; elmúltak már nyári szépségei; 
a gyep fonnyadt s a fü az árnyékban még déltájt is 
nyirkos ; bársonypuba párnája bűvös és a mohok ue- 
héz, dohos levegője ülepszik meg rajta.

Kopár pusztaság s hallgatag. Jön, megy a szél 
fölötte: egyre dudorázgat, egyhangú nótákat fütyö- 
részget. Lágyan fújja álmositó dalát.

Ledőlök a homokos dombtetőre, ahol a tisztesfü 
apró, fehér tölcsérvirágai nyílnak s hallgatom a kö
rülöttem rajzó méhek duruzsolóéit, bucsuzgatását a 
mezőtől. Mintha megérteném.

„Ma-holnap elfogy a nap“ — zümmögi az egyik 
— „megjön a dér, a zuzmorás tél, amikor fogyos 
viharok zugnak-bugnak."

„Rabok leszünk ; de van eszünk, hogy gyűjt
sük akkorra a mézet, mi kis cselédek, inuukás pa
rasztnépek ; igy berczegek som élnek," folelget rá a 
másik.

A széles mozŐ8égnok nincs is egyéb nessze. 
Még egy pipiske se csiri-csáréz. Üres a világ és ki
halt; pedig vágyom valami édes zengzetes hangra 
ebben a magányban. — Olyan dalt óhajtanék, ami

lyet még soha senki senki se hallott; amit nekem 
találtak volua k i; ami hasonlítana a madár éneké
hez, de mégis a vágyakozó asszony sóhajtását jut
tatná eszembe.

Félig behunyom a szememet, úgy nézek el so
káig a csodálatosan kinyúló messzeségbe. Amint pil
lámon a verőfény átszürödik: millió karcsú sugár 
nyujtozását látom, fel az égig. Az ég szinte remeg, 
mintha most mindjárt délibábot szülne. Az őszi nap 
íolségos sárga színeket hint el a messzeségben, ahol 
a barna felhő kóré aranykeretet fest.

Nézem — nézem a múlandóságot és bágyadt 
tekintetem olőtt egyszerre csak a szelíden ringó, lá
gyan hullámzó tenger képe jelenik meg. Mintha a 
föld színe fölött áttetsző fehér fátyolszálak libegné
nek, sűrűn, babos kavargással. A gyöngén csillogó 
fehérség egybefolyik, ezernyi ezer sugárvékony fonál 
köti össze a laza, könnyű leplet, ami felülről lefelé 
nézve szinte láthatatlan. De ha igy fekszem a gye
pen s oldalt ősik rá a tekintetem : akkor egyszerre 
itt van raogint a véghetetlen finom szövedék, amely
nek csalóka tükrözése a fodroskodó tófelületre emlé
keztet. Mintha alatta mélyen következnék valahol a 
fonnyadó zöld. Mintha csakugyan tengerfenék volna 
az a mélység s a moszatok szinét kapkodná fel az 
odáig furakodó sugár.

Ami igy csalogat s képzeletemet mulattatja : 
csodás fiuomságu pókháló az. Beborit a mozön min
dent. Ráfonódik kóróra-bokorra, avarfüro; ellepi a 
gyepet 8 áthajlik lenge szövetével az árkon. Amerre 
fordulok, megcsillan a ragyogó napbau az áttetsző 
patyolat.' A szél végigszalad rajta s akkor a gyönge

az igazság és becsületességnek lelkét öntjük 
tanítványainkba. Ám abban a kis kohóban, 
melyet szívnek nevezünk, kötelességünk nap-nap 
után a hazaszeretet szent tüzét élesztgetnünk. 
Ez lobbantja lángra az őrtüzeket a hon keleti 
határán. E kis kohóban, a magyar szívben, készül 
az a diadalmas fegyver, mely mint a múltban 
úgy a jövőben is „Megállj !“-t parancsol ellen
ségeinek. Mint a székely nép tanítóinak, haza
fias kői élességünk továbbá az is, hogy már az 
iskolában irányítsuk rá ifjúságunk lelkét a szé
kely nép bajaira. Látassuk meg a minket pók
hálójaként környező ellenségeinket. Tárjuk föl 
a székely nép jellemének hiányait, hibáit, hogy 
javítva a hibákat, pótolva a hiányokat: emel
kedjék e nép erkölcsi erőben, edződjék aka
ratban és tiszta jellemben.

Oltsuk lelkűkbe azt az igazságot, hogy a 
kié a föld, a kié a kultúra: azé a haza. Ér
tessük meg, hogy mindeu idegennek eladott da
rab föld nemcsak anyagi romlásunkat jelenti, 
de szegényebbek leszünk érzésben is, hisz aboz 
a darabka földhöz, aboz a kis házikóhoz lel
kűnknek annyi édes, szent emléke fűződik.

A székely nép igazi tanítója hivatását az 
iskola falai között még nem töltötte be teljesen. 
Neki mélységes hazaszeretetével fel kel keresnie 
még a kunyhók lakóit is. Mint a földműves a 
magot, úgy hintse el a magyar nemzeti érzést 
és gondolkodást, úgy gyújtsa lángra a haza 
szeretetet a termékeny talajban, a nép lelkében

Székely társaságokat szervezve községen- 
kiut, való tényekben tárja fel a székelység 
ügyeit, bajait. Beszélje meg az Orvoslás módját. 
Kiforrott lelkemben a gondolat, hogy a székely
népnek az a legjobb tanítója, az emel magasra

háló elkezd hullámozni, remegve hajladozni. De a 
szél is alig talál rajta testet, amibe kapaszkodjék, 
amit játszva simogathatna, szeszélyesen megczibál- 
hatna. Hiába fekszik neki; a fehér tündérszálak 
rögtön engednek, elnyujtóznak, félreállnak, főidig 
ereszkednek, s amint a levegő áramlása megszűnt: 
visBzaigyokeznek előbbi helyükre ; rugalmasan lendül
nek föl : sorakoznak, elhelyezkednek rendre.

Arnot hoz valamit a levegő ni 1 — nem is a 
szél, mert most épen pihenőt tart a bujdosó fuvalom. 
Nem érezni legyezgetését. S az a valami mégis száll- 
száll, mintha szárnya volna. Egy kis fehér vitorla 
közeledik felém, embermagasságban. A -havasi hó 
sem tisztább; nem is szüzibb. Mintha egy kiterjesz
tett szárnyú meghalt pille hullana lefelé nagyon las
san, a kifáradt gondolat erőtlenségével. Mintha holt 
mennyasszonya fátylát tépte volna széjjel a fájdal
mában megörült vőlegény, s földobálta volna az ég 
felé: hadd szedjék össze az angyalok s legyen belőle 
kürtöse szűz Máriának.

Itt jön, . . .  itt libeg, . . itt megy tovább-to- 
vább az ökörnyál. Az ősz e libegő fehérsége; a vén 
asszonyok nyarának ékessége.

A puszta tele van most vele, s amint leveszem 
a kalapomat, hadd süssön jobban a bizsergetó nap : 
látom, hogy árvalányhaj-bokrétaként lenget rajta a 
szellő egy marókra való habos foszlányt.

Árvalányhaj pedig itt sehol sincsen. A jó kis 
októberi melegre megmozdul a sok rejtőző bogár; 
apró molyformáju lepkék kapnak szárnyra s rövid 
utakat tesznek egyik fücsomótól a másikig. Amint 
elszállanak, átváltoznak fonnyadt levéllé, hullott vi-
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örök emléket a székelység lelkében, aki a Székely 
Társaságok czélját. felismerve, annak szellemé
ben teljesiti úgy az iskolában, mint kiiun a 
népéletben kötelességeit.

Spnller József.

Politikai jegyzetek.8 zákelyudvarhely, okt. 11.

Megkönnyebbülten lélegzik föl mindenki — 
a tizenkettedik órában, mikor az osztrák mi
niszterek inár utrakészon állottak — létrejött 
a kiegyezés! Az első pillanatban mindenkit csak 
a megkönnyebbülés érzete tart fogva, senki sem 
érdeklődött a részletek iráu t; csak örült a té
nyeknek. Más körülmények közt talán nem is 
volna olyan nagy az öröm, de most a pangó 
gazdasági viszonyok, a folyton emelkedő drága
ság, s a már szinte lehetetlen megélhetési vi
szonyok közepette — igaz, ősziute öröm tölt el. 
Rövidesen érezhető volt már is a hatás. A 
tőzsdei élet föllendült, az érté <papírok értéké
nek folytonos hanyatlása megszűnt. Kezdetnek 
ennyi is elég! Nem tart sokáig és ismét meg
szilárdul a nemzet — s ez által közvetlen a 
kisember — hitele, megnyílnak az eddig eldu
gult hitelforrások és egyszerre zogva, zakatolva 
megindul a gazdasági és ipari élet . . .

Tehát megvan a kiegyezés! Hogy történt? 
Miképpen történt? A legvégső terminus októ
ber 10-dike volt. így állapították meg a ma
gyar miniszterek. Addig még lett volna nehány 
nap. Azonban egyet és mást tekintetbe kellett 
vsnni. Nevezetesen, hogy a függetlenségi párton 
a nyugtalanság napról-napra nőtt és a szervez
kedések kétségtelen jelei mutatkoztak. Tekin
tetbe kellett venui azt is, hogy a magyar kor
mánynak nem lesz ideje újabb tárgyalásokkal 
bajlódni A szövegezéshez is idő kell, az össze
egyeztetéshez is. Ha megindul a parlamenti 
uralom, magához köti a minisztereket, tehát be 
kell végezni a kiegyezést.

Az utolsó napon még igen érdekes jelene
tek voltak. Hullámoztak a tanácskozásokból ki
került vélemények és a skepticzizmus erős har- 
ezot folytatott az optinizmussal. Óráukint szá
guldoztak a hírvivők a bulletinokkal, hogy a 
válság nő, a kiegyezés haldoklik. Egyszer az 
osztrák miniszterek már kiegyezés nélkül el akar
tak utazni délután öt órakor. Aztán engedtek 
és azt határozták, hogy elmennek hét órakor, 
de már erre az időre különvonatot is rendeltek.

Most hát ez volt az utolsó óra. És mire az 
utolsó óre ütött, a gép fűtését beszüntethették, 
mert meglőn az egyezség, meg lett a kiegyezés, 
az osztrák miniszterek itt maradtak szövegezői 
és összeegyeztetui. A két kormány elhatározta, 
hogy a kiegyezésre vonatkozó törvényjavaslato
kat e hó 16-án terjeszti a törvényhozás elé.

*
A laczfalusi pópa belényesi mandátumát, 

amelyhez igaztalan utón jutott, homoly vesze
delem fenyegeti. Nagy a valósziuüsége annak, 
hogy Lukácsiu László nem sokáig gyakorolja 
képviselői jogát.

Gyalázatos izgatások történtek Belényeseu 
a magyar állameszme ellen. Lukácsiu hívei olyon 
eszközökkel küzdöttek a magyar jelölt ellen, 
amelyek provokálják a megtorlást. Kardos Árpád 
a kisebbségben maradt függetlenségi párti jelölt 
hívei, nem nyugodtak bele a választás eredmé
nyébe, s panaszos beadványt intéztek a képvi
selőházházhoz. Egézz tömeg olyan érvénytelen
ségi okot sorolnak föl, amelyek közül egy is 
elegendő volna a mandátum megsemmisítésére. 

■*
Minden évbeu egyszer ősszel összeülnek 

Budapesten Magyarország minden részéből a 
jegyzők, hogy megvitassák ügyes-bajos dolgaikat, 
elpanaszolják temérdek gravámenjeiket és külö
nösen a belügymiuiszterium [figyelmébe ajánlják 
panaszaikat. Az évek egyetlen egy napján sze- 
szerepelnek a nyilvánosság fórumán a jegyzők, 
azután visszatérnek csöndes faluikba és tovább 
végzik a községi közigazgátás nehéz és fárasztó 
robot-munkáját.

Mindenképpen jogos és igazságos dolog, hogy 
azokat, akik egész éven át dolgoznak és igazán 
államfenntartó nehéz munkát végeznek, akik csak 
az évnek egyetlen uapján lépuek a nyilvánosság 
elé: meghallgassa és megbecsülje az ország köz
véleménye. Az idei országos közgyűlésen is 
számtalan tárgy vonhatta magára a gondolkodó 
ember figyelmét. Számos kérdés, amely még 
megoldatlan, s amelyet a jegyzők gyűlése föl
vetett. O tt tan az ügyvédek harcza a telek
könyvi beadványok körül. Ott van a községi 
autonómia kibővítésének, a községi jegyzők köz- 
hivatalnokká való kimondásának, a nyugdíj és a 
korpótlék kérdésének nagy problémája.

A mi szomorú viszonyaink között minden 
közügy ólomlábon jár. Éppen azért a jegyzői 
kar csak erélyes, erős, egységes állásfoglalása, 
folytonos akcziója hatja ki a sikert

rágszirommá: életet bennük nem sejtene, aki nem 
tudja ravaszkodásukat. De a serregő kis madár mé
gis meglátja a bokorról, hol pihen a piczi lepke s 
úgy crap le rá, mint a karvaly a meglapult verébre.

íme, tehát ez az ártatlan kis madár is beválik 
ragadozónak, mert hogy gyilkol a konyhája számára. 
Az, hogy csak egy tücsök vagy egy nyárfa moly 
élete forog szóban: mindegy. Hisz az is csak élet, 
még pedig bizonyosan sokkal öntudatosabb, mint 
ahogy a mindent lenéző, fitymáló, agyonkicsinylő 
homo sapiens hinni szeretné.

A vén asszonyok nyarának bizony nincsen fü
lemüléje, nincs csattogó himnusza. A piros homloku 
tengelicze nagy ur most: őt a dalnokversenyben 
nincs, aki lefőzze. Csapatostól ül meg a bogáncson 
s lakmározás közben csipegve vág ki egy-egy szóla
mot a tengelicz-induloból. Arra idegesen, nyugtala
nul felelgetnek neki a társai, mig valamennyi egyet 
nem gondol, szárnyra nem kap, csapatostól arrább 
nem áll, útközben is vidám, csengő daltöredékeket 
ismételve. Fáradhatatlan, szenvedélyes dalnok s nincs 
is vetélytársa a jókedvben, a folytonos traktálkozás- 
ban hegyen-völgyön. A mezők igazi dísze, élénksége 
ő. Ahol egy pár kenderszál elmaradt, vagy egy árva 
napraforgót kint felednek: ott mindjárt hazája van 
a puszták e kóborló lautossának.

Milyen kedves tavasszal, a hosszú tél után, 
amikor a tengelicz első csicsörkélése a kipattanó 
rügynek mond istenhozottat I . . . Most, a vén asszo
nyok nyarán, már nem ébresztő kikeleti szózat, hanem 
bús unalom az egész trillázás.

A rét hajlatában szalagosán húzódik a legtő 
kéletesebb zöld, amit csak pázsitfű mutathat. Ott 
tocsogó van az aljban s ha rálép az émber, mindegyre 
szortyog a lépés. A pázsit hovatovább megsürüsödik

s aztán alacsony sás foglalja el a helyét. A sás közt 
itt-ott kákatömbök ritkás üstöké sütétlik. A környék 
apró madarainak itt van a fürdőjük, itt van ivóvi
zük. A tocsogó szélén most is pacsirta kergeti egy
mást amint le-lecsapnak a fü közé, rögtön el is tűn
nek, láthatatlanná válnak. Még ez a csekélyke moz
gás is milyen jól esik itt most; még ez is arról 
nyugtat meg, hogy nem vagyok egyedül ebben a ma
holnap sivataggá váló világban. — A nyár felséges 
elevenségében, hogy tudja az ember a legnagyobb 
magányt is kívánni I Akkor ninc9 itt szomorúság, 
nincs Lukasztó hangulat. Ellenben a vén asszonyok 
nyarának még a verőfénye is csak a szivfájásos em
lékek tömegét kelti fel, hogy milyen jó volt itt vala
mikor, amikor még nem látszott mindenben a hal
doklás nyoma.

Nagy tábla szántások, nagy tábla vetések egy
más mellett. A halál feketesége mellett a reménység 
cseperedő zöldje. Egy csapat nagy madár hasogatja 
messze-messze az őszi levegőt; zöld vetést keresnek, 
ahova garragva ereszkedjenek le ozsonnázni.

A szél föltámad s a vén asszonyok nyara egy
szerre didergéssé válik. Felhő csúszik a nap alá s 
abban a perezben fakó, komor arczulatot mutat az 
imént még barátságos mező. A tisztesfü fehér virá
gai mintha hirtelen megszürkültek volna. Az őszi 
kikirics bágyadtan lilás, hidegvette.

A levegő megtelik azokkal a szálldosó fehér 
foszlányokkal, melyek tépett pillangószárnyhoz, me
nyasszonyi fátyol darabjaihoz hasonlítanak. Mintha 
ezer hópehely kapaszkodnék össze s eggyé válnék ; 
mintha százezernyi ilyen nagy pihe hulldogálna, de 
igazán le nem esne soha; mert jön a szél és föl
kapja megint, hogy elejtse megint; kergesse, hajtsa, 
játszék vele.

Régi igazság az, hogy jó közigazgatást 
csak jó dotált, független jegyzői kar végezhet. 
A jegyzői függetlenség majdnem olyan fontos, 
mint a bírói függetlenség. Nem adminisztratív 
függetlenséget értünk, hanem értjük az anyagi 
társadalmi függetlenséget, hogy a magyar jegyzői 
kar azzal a gondolattal végezhesse nehéz felada
tát, hogy az állam és a társadalom nem zárkó
zik el értékes munkásságának jutalmazása elöl. 

*
Megnyíltak az országgyűlés kapui s végbe

ment a szocziálisták tüntető fölvonulása. A 
szoczialista vezérek hatalmi türelmetlensége, a 
mely a mai munkaszünet rendezésében ju t ki
fejezésre, s a parlamentre váró föladatok nagy
sága és jelentősége: ez teszi nevezetessé a mai 
napot s magyarázza azt a nagyfokú érdeklődést, 
amely iránta megnyilvánult. Soha formális ülésre 
-- és a mai az volt — annyi képviselő és ak

kora közönség normális körülmények között össze 
nem gyűlt, mint azon a napon. Az érdeklődés 
középpontjában azonban a választási reform ál
lott, kapcsolatban a szocziálisták mai tünteté
sével, amely szimpatikus elbírálásra csak a de
mokratáknál, meg a nemzetiségiek táborában 
talált. A nemzetiségi képviselők pedig testüle
tileg megjelentek Justh  Gyulánál, amidőn mint 
a Ház elnöke, a szocziálisták külböttségét fo
gadta, hogy átvegye a választási reformra vo
natkozó kérvényüket.

Maguknak tulajdonítsák a szocziálisták a 
képviselőháznak ezt a kedvezőtlen fogadását, a 
melyben kérvényük a választási reform prelú
diuma gyanánt ma részesült. H a olyan meggon
dolt volna az ő működésűk, mint a milyen hig
gadt meggondolással szerkesztett a képviselöház- 
hoz benyújtott kérvényük; a hangban és okfej
tésben e munkálat komolysága volna az ő mér
tékük: akkor bizonyára kevesebb félreértés volna 
köztük és a magyar polgári társadalom között. 
Ekkor bizonyára hamarosan módot és alapot 
lehetne találni arra, hogy megértsük egymást s 
vállvetett erővel munkálkodjunk a gazdasági, 
nemzeti és társadalmi bajok lehető elhárításán. 
Beadványukban a szocziálisták hazaszeretetüket 
hangoztatják E zt örvendetes mozzanatnak ta rt
juk ; de sajnos, hozzá kell tennünk azt, hogy a 
hazaszeretettel nem lehet összeegyeztetni egész 
politikai működésűket: a nemzetiségiekkel való 
szövetséget; azt a gyalázkodá^t, amelyet a szo- 
cziálista lapok nap nap mellett folytatnak úgy
szólván minden ellen, a mi nemkünk szent, mert 
magyar; azt a körülményt, hogy a magyar nem
zet szupremácziáját ez országban semmibe se 
veszik és a magyar nemzeti lobogót, amely alatt 
annyi vér folyt e szabadság és a népjog nevé
ben, kerülik és megvetik, ( i p  )

h í r e k .
Székelyudvarhely, okt. 13.

Felsőbb leányiskolát Székelyudvarhelynek.

A közig. biz. akcziója.
Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága 

nagy jelentőségű akcziónak ügyében tette meg e 
héten tartott ülésében az első lépéseket. Köztudo
mású ugyanis, hogy Székelyudvarhely város a 
fiú középiskolák tekintetében vezető helyen van, 
szemben középfokú leánynevelésével, noha e város
ban, de általában a Székelyföldön nagy az az értel
miség száma, mely leánygyermekének mélyebben 
alapozott műveltséget óhajtanának adni.

A bizottság ennek tudatában, Ember János 
tanfelügyelő javaslatára elhatározta, hogy a helybeli 
Polgári leányiskolának állami felsőbb leányiskolává 
való átszervezése érdekében felirattal fordul a köz- 
oktatásügyi miniszterhez. Ezen határozat alapján a 
következő feliratot intézik a miniszterhez:

Nagyméltóságu Miniszter Ú r!
Az a gazdasági akczió, mely úgy az ősterme

lés, mint az indusztria terén már eddig is a szé- 
kelységet hálára kötelező sikereket ért el, állandó 
eredményeket csak abban az esetben mutathat fel, 
ha azzal lépést tart az egész nép teljes nagyko- 
rusitása az intellektuális kiképzés, az állhatatos 
akarat irányítására, biztosítására szükséges tiszta 
látást eredményező intenzív közoktatás által. A 
székelység központi vármegyéjének, a mi vénné-
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gyéukuek a köznevelés tekintetében panaszra kü
lönösebb oka nincseü. A szó szoros értelmében 
vett népoktatásunk eléggé fejlett és fejlődőben 
van, középoktatásunk különöseu külterjes fejlődé
sében minden várakozást kielégít. Városunk fia 
középiskolák tekintetében páratlanul áll az egész 
országban.

Sajnos, uem nyilatkozhatunk ilyen kedvezően 
a középfokú leánynevelést illetőleg. A székelyud
varhelyi állami polgári leányiskola ugyan czéljá- 
nak megfelel, kellő intelligencziát biztosit a pol
gári körben elhelyezkedő leánygyermekoknek s a 
polgári leányiskola IV. osztályára helyezkedő szak
iskoláknak, de az értelmiség Székelyudvarhelyen 
igen nagy számot tevő azon tagjainak, a kik le
ánygyermekeiknek fiukéhoz hasonló, mélyebben és 
szélesebben alapozott miveltséget óhajtanának 
nyújtani, kultur-igényeit ki nem elégíti.

Ezen igények kielégítésére és egyben a Szé
kelyföld magasabbfoku leánynevelésének biztosí
tására kívánatos, sőt szükséges volna a szóban 
levő polgári leányiskolának állami felsőbb leányis
kolává leendő átszervezése. Az udvarhelyi felsőbb 
leányiskola az egész Székelyföldről, abban az eset
ben, ba Marosvásárhelyen is létesül hasonló inté
zet, a környező Csik, Háromszék, Brassó, Nagy 
és Kisküküllő vármegyékből népesednék be és — 
miután Erdélynek a délkeleti szögletében más 
felsőbbleányiskola nem lenne — az ország e nemű 
iskolái között bizonyára a legnépesebbek, a leg
virágzóbbak közé tartoznék, különösen abban az 
esetben, ha önmagát fenntartó internatussal kap
csoltatnék össze.

Az átszervezés a közoktatási tárczára nagy 
anyagi áldozatokkal nem járna. A polgári iskola 
mostani helyiségében most már sokáig nem ma
radhat, mert nem fér benne. Ez idöszerint is 
annyira be van népesedve, hogy egyetlen tanuló
val sem lehet már benne többet elhelyezni. A 
mostani, a városban kapható legjobb bérhelyiség
ben a fejlődésnek útja már is el van vágva. S ha 
egy népoktatási intézetből a jelentkezők egy ré
szét kizárni nem akarjuk, az iskola állandó elhe
lyezését mielőbb biztosítanunk kell.

Az elhelyezés kérdésével kapcsolatosan volna 
megoldandó az átszervezés kérdése. A város meg
felelő bérösszeg, illetőleg a bérösszeggel egyenlő 
kölcsöntörlesztési évi összeg ellenében az elhelye
zésre alkalmas épületet emelne és bocsátota a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
rendelkezésére.

A felhozottak alapján mély tisztelettel kér
jük Nagyméltóságodat, hogy a székelyudvarhelyi 
állami polgári leányiskolának állami felsőbb leá
nyiskolává leendő átszervezését elvileg elhatározni 
és az átszervezési tárgyalások vezetésével bizott
ságunkat megbízni méltóztassék.

Petrányi Miklós kollektív képkiállitása.
Petrányi Miklós áll. szakiskolai tanár összegyűjtötte 
és a vármegyeház egyik termében kiállította közel 
félszáz képét, melyek teljes egészében jellemzik e 
különösen érdekes piktort. Eredeti valamenyi, sőt 
ultramodern, azonban színben, tónusban, a merész 
ellentétekben is harmonizálók. Művészete szüntelen 
vitézkedés. Ez itt például aprólékosan lelkiismeretes, 
de a következő fékezüetetlen, érzéki fantaszta. Kitü
nően rajzol, a forma azonban mégis ürügy néki, 
hogy Bzineit valamelyest megokolja, egybefoglalja. 
Erős rajztudásával, egészségesen kifejlődött formaér
zésével hat első sorban, s igy a színek csak ezután 
következnek, melyek két három tónusban készültek; 
az égetett szienna játsza bennük a főszerepet. Mű
vészetéhez a véletlenkedésnek, a kisebb tehetség e 
csalfa szövetségesének semmi köze; munkájában át 
van gondolva minden s a mit végez, az úgy volt 
akarva, a hogyan megkészült. Meglepő jó képe Lussin 
granáe, A fűzés. Ez utóbbi a Műcsarnok tárlatán is 
ki volt állítva. A rózsák szintén tökéletes alkotás. 
Azután egymást érik a széles vonásokkal, biztos 
kézzel megfestett képek, igy : Köd, Tengerpart, Víz
parton, Nevető leány, Piéta, Uj idők. Kelemesen lep 
meg á Viztülorözés, Szerelem, Hegyi ut, mig a Ma
gányos fa élénk színeivel bontakozik ki a sorozatból. 
A művész arczképe, Leány fej azt bizonyítják, hogy 
Petrányi kiváló jó portré festő is. A kiállítás pénte
ken nyílt meg és 21 ig lesz nyitva. A képek nagy 
része eladó. A tárlat megtekintését a közönség figyel
mébe ajánljuk.

Személyi hir. Majlatli Gusztáv Károly gróf 
erdélyi püspök f. hó 19-én szombaton délután Szé
kelyudvarhelyre érkozik. A vasúti állomásnál az illuszt
ris vendéget a város nevében tiotthárd János pol
gármester fogja üdvözölni.

Városi költségvetés. Székelyudvarholy vá
ros 1908. évi költségvetését a városi tanács a na
pokban küldötte meg a képviselőtestület tagjainak. 
A költségvetés tételei a következők : Bevétel: Me
gelőző évi pénztári maradvány 127 49, Községi tő
kék kamatai 25 25, Községi jogok jövedelme 85253’50, 
Községi fekvőségek jövedelme 24390 93, Különféle 
bevételek 10090, Téritmények 00, Mezőőrök illet
ménye (átfutó) 1200, Előre nem látott jövedelmek 
1000, Községi és megyei pótadó 52253'57. Bevétel 
összesen 174840 69. Kiadás : Különnemü adók 37070 
kor., Tisztviselő-, segéd- és kezelőszemélyzet fizetése 
és lakpénze 53030, Szolga, rendőr és szegődvényes 
személyzet fizetése és lakpénze 18028, Ezek ruhaál
talány 2100, Tanítói fizetéshez való hozzájárulás 
9304 22, Tőketörlesztés és kamatok 17100, Hivatalos 
helyiségek bére 2860, Irodai szükségletek 6460, Nap
dijak és útiköltségek 500, Épületek, utak és kutak 
fentartása 8860, Előre nem látható kiadások 4000, 
Mező- és erdőőrök illetménye (átfutó) 1200, Külön
féle kiadások 14312 28. Kiadás összesen 17482450. 
A kiadási többlet fedezésére a következő pótadók 
vannak előirányozva : Közigazgatási 53% 43959 kor. 
36 fill., Polgári leányiskolái 5% 4147-11, Mária 
Valéria 3% 2488 26, Ipariskolai 2% 1658 88. Óaz- 
szesen 63% 52253-57. A pótadóemelkedést a tisztvi
selők-, segéd-, kezelő személyzet részére beállított 
8840 kor. emelkedés, úgyszintén a rendőrök és szol
gák fizetésénél beállított 4126 kor. többlet, valamint 
a jövő évre előirányzott hid és útépítésre 4000 kor. 
idézi elő. A pótadóemelkedés a folyó évi 41% és 
pótköltségvetésileg megállapított 21% pótadóval 
szemben 1%. A költségvetés tárgyalása végett a 
közgyűlést lehetőleg a jövő hét folyamán megtartják.

A megyei virilisták névjegyzékét, melyet 
egyik közelebbi lapszámunkban egész terjedelmében 
leközöltünk, Udvarhelymegye törvényhatósági bizott
sága múlt héten tartott gyűlésében tárgyalta s azt az 
igazoló választmány javaslata értelmében jóváhagyta. 
A már leközölt és igy ismert lajstromban az igazoló 
választmány a következő módosításokat eszközölte : 73 
folyó szám alá Fás Gyula, 85-ik helyre Vajda Lajos, 
87-ik helyre Ilerzlinger Adolf, 103-ik helyre Teichner 
Jakab felvétettek, mig dr Sebesi János és Gergely 
Ferencz a lajstromból töröltettek. Ezen módosítás 
alapján Nagy L. Mózes és Ferenczy Károly a pótta
gokhoz lettek átírva.

A pénzügyigazgató ünneplése. Csik- és 
Udvarhelyvármegyék pénzügyigazgatóját stratzinger 
Emil pénzügyi tanácsost, mint az „Udvarhelyi llir- 
adó“ annak idején megírta hosszas és érdemes szol
gálata elismeréséül királyi tanácsossá nevezte ki ö 
felsége. A királyi tanácsos hat heti szabadságáról csak 
a napokban tért vissza s igy csak most ünnepelhette 
a pénzügyigazgatóság és a mellérendelt számvevőség 
tisztikara a magas kitüntetés alkalmából. Ám ez az 
ünneplés nem maradt a pénzügyi hatóságok körében, 
hanem részt kért abból Udvarholyvái megye és Udvar
hely város társadalmának és közéletének valamennyi 
vezetőférfia. Csütörtökön esete a Sükösd-féle vendég
lőben lakomára gyűlt városunk társadalmának elitje, 
hogy ünnepelje Strazinger királyi tanácsos, pénzügy 
igatót s hogy ez az ünneplés mennyire sikerült meg
ítélhetni^ jelenvoltak díszes névsorából is. Ott voltak 
Ugrón Ákos főispán, Damokos Andor dr alispán, 
Udvarhelyvármegye képviseletében, Bodola Gábor dr 
kir. törvszéki elnök, Csanádi Zalán a járásbíróság 
vezetője, gróf Mikes János plébános, Gönczy Lajos, 
Hargita Nándor Solymossy Lajos, Soó Gáspár iskolai 
igazgatók, Szobotka llezső az államépitészeti hivatal 
főnöke, Fás Gyula erdömester, Lányi Imre posta
felügyelő stb. stb. szóval az összes hivatalok és köz- 
intézmények fejei, a helyi lapok szerkesztői, Perszián 
János az udvarhelyi kereskedői egylet elnöke és szá
mos előkelő kereskedő, továbbá a pénzügyigazgatóság 
és a mellé rendelt számvevőség tisztikara teljes szám
ban 8 ezenkívül az ünnepelt kir. tanácsos jóbarátai 
és tisztelői közül számosán. A lakoma során az első 
felköszöntőt Ugrón Ákos vármegyénk köztiszteletben 
álló főispánja mondotta, méltatván az ünnepelt pénz
ügyigazgató érdemeit s különösen mint a szegény 
székelynép igazi atyai barátját és támogatóját üdvö
zölte s kérte, hogy maradjon minél tovább e várme
gye pénzügyigazgatásának az élén. A pénzügyigazga
tóság nevében Mátéfy Domokos pénzügyi titkár, a 
tőle már megszokott szónoki vervvel igen szép be
szédben méltatta Stratzinger kir. tanácsos hivatali 
érdemeit, melyeket 38 évi kifogástalan szolgálata alatt 
szerzett. A számvevőség részéről a hivatalból távol 
levő Baranyai számtanácsos helyett Amberboy szám- 
vizsgáló köszöntötte fel az ünnepeltet. Majd Stratzin
ger pénzügyigazgató mondott köszönetét az üneplé- 
sért s közismert szerénységével elhárítani igyekezett

magáról a megérdemlett ünneplést. A városi polgár
ság és kereskedők tiszteletét Gyertyánffy Gábor tol
mácsolta, a ki talpraesett beszédében a három állam- 
fentartó főfaktor, a közigazgatás, ^pénzügyigazgatás 
és igazságszolgáltatás jelenlevő vezetőit is üdvözölte. 
Még meg kell említenünk, hogy Sükösd vacsorája és 
ifjú Kónya zekara szintén dicséretet érdemeltek, s 
Stratzinger Emil kir. tanácsos püig. büszke lehet a 
méltán megérdemelt meleg és bensőségteljes ün- 
nopplésért. J. M .

Polgári iskolai tanárok gyűlése. Az Or
szágos polgári iskolai tanáregyesület marosmenti köre 
Székelyudvarhelyen tegnap délelőtt tartotta rendes 
közgyűlését a megyeház dísztermében. Gyöngyössy 
István elnök tartalmas megnyitója után Kovács Dá
niel tordai polg. isk tanár tett előtertést az 1906— 
907. évi számadásról. Péter Antal köri pénztáros je
lentésének tudomásulvétele után megállapították a jövő 
évi költségvetést. A polgári iskola reformjáról Kra- 
tofil Dezső tordai polg. isk. tanár tartott tartalmas 
előadást, melynek nyomán széleskörű vita indult meg, 
melynek rendén elhatározták, hogy a 7. osztályú polg. 
iskola ügyben felírnak. Végezetül Petrányi Miklós 
tanár a modern rajztanitásról tartott érdekes szem
léltető előadást. Közgyűlés végeztével délben a „Bu- 
pest“ szállóba közebédre jöttek össze a gyűlés tagjai.

Oltár-egyesületi estély. A helybeli Oltár- 
egyesület, mint azt megírtuk, foiyó hó 21-éu, abból 
az alkalomból, hogy a katholikus egyház szeretett 
főpásztora, Májláth gróf püspök Székelyudvarhelyre 
érkezik, estélyt rendez. A meghívókat, valamint a 
nagyszabású, ízléssel összeállított műsort a rendező
ség már szétküldötte. Az estélyre jegyeket Székely 
Dénes könyvkereskedésében lehet előjegyezni.

Az iskolaügyi bizottság folyó hó 6-án 
Gotthárd János polgármester elnöklete alatt gyűlést 
tartott, melyen az elemi iskola államosítása tárgyá
ban érkezett miniszteri leiratot vette tárgyalás alá. 
A tanácskozás legnagyobb részben a telek kérdése 
körül forgott, s bár előbb a Koronkay-féle telek meg
vásárlási ajáulata mellett következetesen megmaradt, 
mindazonáltal a beérkezett telek eladási ajánlatok 
közül a helyszíni szemle után úgy határozott, hogy 
a Szabó Ferencz-féle telket is a képviselőtestület 
elé terjeszti. Egyebekben pedig a leiratot egész tar
talomban elfogadásra s igy a szerződés megkö
tésére ajánlja.

Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye 
közigazgatási bizottsága szerdán tartotta okt. havi 
ülését Ugrón Ákos főispán elnöklete mellett. Tárgy - 
sorozat rendén elsőnek Dr. Damokos Andor alispán 
tette meg jelentését. Eszerint szept. hó folyamán 
alispáni iktatóra 615 ügydarab érkezett, melyből 
440 nyert elintézést. Egy évre érvényes útlevél 201 
lett kiadva. Megemlékezett azon körülményről, mely 
szerint szept. hó folyamán a főispánnal megvizsgál
ták az oklándi szolgabirói hivatalt, valamint felem
lítette a személyzet létszámában történt azon válto
zást, hogy a főispán Tompa Lászlót közig, gyakor
noknak kinevezte. A jelentéshez Ugrón Zoltán szólt 
hozzá, ki tudomásul veszi a jelentést, azonban szük
ségesnek tartja, hogy a hivatalvizsgálatok nagyobb 
szigorral ejtessenek meg, mivel igy azon esetek sem 
kerülik el a figyelmet, melyekről említést tesz. így 
egy fiatfalvi nagyobb szabású duhajkodás ügyében 
feljelentésre tett vizsgálat hallgatagon véget ért. 
Ugyancsak Fiatfalván történ, hogy egy kerítő 10—12 
éves leánykákat lakására csábított s ott szoárékot 
rendezett; a dologban feljelentés ment & szolgabirói 
hivatalhoz, azonban ebben sem történt semmi intéz
kedés. Egy kezében levő Írásból látja, hogy a hiva
talos érintkezésben olyan hangot is használt egyik 
alantosabb tisztviselő felebbvalójával szemben, mely 
megbotránkoztató, és amelyért büntetését még nem 
vette el. Damakos Andor alispán válaszul adja, 
hogy az előbbi esetekről tudomása nem volt, mivel 
egy„hivatal vizsgálat keretében lehetetlen a kihágási 
ügyeket is átvizsgálni. E konkrét vádak alapján az 
ügyről tudomást szerez, s az eredményről a bizott
ságnak jelentést tesz. Tudomása van arról az Írás
ról, melyről felszólaló említést tett, és ez Gálffy 
István jegyzőuök Pá'fy Jenő szolgabiróhoz intézett 
levele. Az ügy fegyelmi eljárás tárgyát képezi. Nem 
tartja azonban megengedhetőnek, hogy az ilyen 
ügyek itt felhozassanak, mivel e bizottság azokban 
másodsorban ítélkezik is, s igy prejudikálni nem 
lehet. Ugrón Ákos főispán felszólaló megnyugtatá
sára kijelenti, hogy a vizsgálatokat a legnagyobb 
szigorral vitte keresztül, s ezt jövben is meg fogja 
tenni. (Éljenzés) Az árvaszék jelentését Barabás 
András elnök terjesztette elő. Eszerint aug. hóról 
átjött 396 ügydarab, szeptemberben érkezett 921



1907. október 13. (4) Udvarhelyi Híradó. 41. szám

drb melyből 993 nyert elintézést. Gyámság alatt 
12249, gondnokság alatt 147, ügygondnokság alatt 
725 egyén állott. Dr. Lengyel József m. főorvos je
lentéséből kitűnt, hogy á közegészségügy kedvezőt
len volt, amennyiben légző, emésztő és burutos 
hevenyfertőző betegségek nagy számban merültek 
fel. A megye területén az orvosok 258 hevenyfertőző 
beteget jelentettek be. A közkórbázban 197 beteg 
részesült gyógykozelésben, kik közül a hó végével 
79 maradt vissza. Slratzinger Emil pü. igazgató je
lenti, hogy szept. hóban egyenesadóban 51436 
kor. (múlt év hason időszakában befolyt összegnél 
25991 korral kevesebb), hadmentességi díjban 509 
(—130), bélyegdij és jogilletékben 20086 kor. 
(-(-2614), fogyasztási és italadóban 62131 kor. 
(-+-135), doháuyjövedékbeu 43232 kor. (-+-5401 K.) 
folyt be. Ember János kir. tanfelügyelő jelentése 
megtétele után, Győrbe való áthelyezése alkalmából 
meleghangon mondott köszönetét a bizottságnak 
munkájában való támogatásáért, s vázolta három 
évi működésének irányvonalait. (Éljenzés.) A kir. 
ügyészség jelentését, mely szerint a központ és két 
járásbirósági fogházban 11 vizsgálati és 77 elitéit 
fogoly volt letartóztatva, tudomásul vették. Szobotka 
Rezső kir főmérnök jelenti, hogy úgy az állami, 
mint a törvényhatósági utak jó álle pótban voltak, 
a fedaoyag szállítás folyamatban van. Zonda József 
áll. állatorvos jelentéséből kitűnt, hogy az állategész
ségügy kedvező volt. A közgazdasági előadói jelen
tést másik helyen ismertetjük. Dr. Domokos Andor 
alispán azon kérésére, mely szerint a Sebesi János 
elleni fegyelmi vizsgálat vezetésével más bizassék 
meg, a bizottság úgy határozott, hogy azt a főjegy
zőnek adja ki. Ugrón Ákos elnök Sebesi Jánosnak 
egy, a közig, bizottsághoz intézett és a gyűlés meg
nyitásakor ő hozzá beadott kérését terjeszti a bi- 
zotság elé, noha annak elbírálása az ő hatáskörébe 
tartozik. A kérést, illetve panaszt a bizottság fel
olvastatja. Sebesi János azt kéri a bizottságtól, hogy 
az ő fegyelmi ügyének a vezetése elvétessék az 
alispántól. Ezután felsorolja azon indokait, melyekre 
a kérését alapítja. így például egy sürgős ügy el 
nem intézéséért az alispán 20 kor. pénzbírsággal 
bűntette stb. stb. apró, lényegtelen panaszok soro
zatát gyűjtötte össze, melyekre az alispán nyomban 
válaszolt, s kimutatta azok jogosulatlan voltát. Erre 
vonatkozólag Ugrón Ákos főispán kijelentette, hogy 
az ilyen apró személyeskedő panaszok nem a bizott
ság elé tartoznak. Ha Sebesi Jánosnak vélt sérel
mei vannak, azzal forduljon ő hozzá és biztosítja, 
hogy azokat igazságosan fogja elbírálni. Domokos 
Andor alispán válaszát a bizottság egyhangúlag 
tudomásulvette. Szobotka Rezső főmérnök előterjesz
tése alapján a bizottság tudomásulvette a keresk. 
miniszternek a vasúti menetrend ügyében megkül
dött és általunk korábban már ismertetett leiratát. 
Felírnak a vasutigazgatósághoz, hogy a bikafalvi 
őrháznál perront építtessen. Ugyancsak a főmérnök 
javaslatéin felírnak uj postaügynökségek felállítása 
végett. Több magán természetű ügy elintézése után 
a gyűlés véget ért.

Egyházmegyei közgyűlés. Az udvarhelyi 
református egyházmegye f. évi október hó 9-én, 
Vajda Ferencz esperes elnöklete alatt, rendkivüli 
közgyűlést tartott Székelyudvarhelyen. A közgyűlés 
összehívását az egyházkerületi közgyűlésre küldendő 
papi és tanító képviselők pótválasztása tette szük
ségessé, s kapcsolatosan ezzel még egy pár kisebb 
ügyet is elintéztek. A gyűlés d. e. 9 órakor kezdő
dött meg, az uj esperes buzgó imádságával, kinek 
rövid megnyitó beszéde után, megkezdőitek a válasz
tások. A Vajda Ferencz espere-sé választásával me
güresedett papi képviselői állásra Bíró Áron felső- 
boldogfalvi lelkészt választották meg, a mit igen 
kedvezően fogadott a gyűlés. A tanító képviselői 
állásra többen kaptak szavazatot, de az eredményt 
az igazgató tanács teszi majd közzé a kerületből 
beérkező összes szavazatok összeállítása után. Az 
uj törvény értelmében megállapították minden egyes 
egyházközségre nézve a presbiterek számát, tizenként 
évi időtartamra. Az udvarhelyi egyházközség ezután 
24 presbitert választ. Ugyancsak jóváhagyatott a 
helybeli ref. harang-állványok elkészítése végett ja
vasolt, öt éven át való 25% egyházi pótadó is. El
láttattak az 1906. évi egyházmegyei számadások, a 
számvizsgáló bizottság észrevételei alapján. Nagyobb 
vita fejlődött ki a felett, hogy a mátislalvi egyház- 
községnek adjanak-e engedélyt arra, hogy iskoláját 
átadja a községnek. Nagy szótöbbséggel a gyűlés 
engedélyt adott. Egy pár szegény egyházközséget 
miután segélyezésre ajánlottak fel, a gyűlés véget ért.

A színészek nem jönnek. Egészen állandó 
rovatot lehetno nyitni színészeink részére : a színé
szek jönnek, — a színészek nem jönnek és a szí
nészek mégis jönnek. A szerződés értelmében Heves 
Béla társulata novombor 1-én tartozik megkezdeni 
Székelyudvarhelyen előadásai sorozatát. A direktor 
azonban megkoroste egy pár héttel korábban a 
szinügyi bizottságot, miszerint tekintsen el ez alka
lommal a szerződéstől, és engedélyezze részére az 
október 5-iki bevonulást. A bizottság uyomban össze
ült, s a kérésnek eleget tett. Tehát a színészek jöt
tek. Mikor ilyenformán a dolog el volt intézve, 
okt. 6-ikáu arról értesi'ette a direktor a bizottsá
got, hogy ő bizony még sem jön be 5-éa, hanem 
majd csak novemberben. Tehát a színészek nem 
jönnek. A szerződés értelmében azonban nov. 1-én 
a társulat itt kell legyen, s igy a színészek mégis 
jöuuek. Ez rövidon a törtéuete, annak, hogy a szí
nészek nem jönnek.

Iskolanyilvánossági jog. A Zetelaka köz
séghez közigazgatásilag tartózó Zsigmondtelepi ma
gán elemi vegyes iskolának, melyet a Klein-fakeres
kedő ezég saját költségén állított és tart fenn s 
amelynek szervezési munkálatait Chdlupka Rezső, 
kir tanfelügy. tollnok végezte, a vármegyei közigaz
gatási bizottság pártoló felterjesztésére a vall. és 
közokt. ügyi miniszter megadta a nyilvánossági jogot.

A községi iskola a közgyűlésben. Szé
kelyudvarhely város képviselőtestülete tegnap délután 
rendkivüli közgyűlést tartott Gotíhárd János polgár- 
mester elnöklete mellett. Polgármester megnyitója 
után, melynek keretében részvéttel megemlékezett 
Kassay Dezső alkapitány elhunytéról, a közgyűlés a 
községi iskola ügyét vette tárgyalás alá, s ősi szo
kásához képest úgy határozott, hogy majd máskor 
határoz. A községi iskola ezelőtt hét évvel is a telek 
keresés közben feneklett meg, s most újra azért ke
rült le napirendről. A közgyűlés a múlt év végén 
megállapodott abban, hogy az iskola államosítását 
miként viszi koresztül, s felterjesztésében a telekre 
nézve a Koronkay, vagy más alkalmas területet aján
lott fel. A miniszter a város propoziczióit teljes egé
szében elfogadta, s az iskola helyéül a Koronkay - 
kertet jelölte meg. A város a kiküldött bizottság 
javaslatára ilyen értelemben tett előterjesztést a 
közgyűlésnek, kiegészítve azzal, hogy iskola helyisé
gül a Szabó Ferencz telke is alkalmas volna. A Ko
ronkay telek 1317 négyszögöl, ára 95 ezer korona, 
a Szabó-féle 1 hold és 1314 négyszögöl, ára 40 ezer 
korona, ami azonban, mint a tárgyaláson kiderült, 
csak úgy volna felhasználható, ha a szomszédos telkek 
szintén megszereztetnének, mely esetben ennek ára 
120 ezer koronái a emelkednék. Zalcor József ajánlja, 
hogy a város a Szabó-félét vásárolja meg, s hogy 
az ügy kellőleg előkészíthető legyen, a tárgy napi
rendről levétessék. Soó Gáspár a telekválasztás kér
dését befejezettnek tartja, mivel az a város által 
hozatott javaslatba, s azt a miniszter elfogadta. Úgy 
véli, hogy a Szabó léle telek talajvizes voltánál még 
az építkezést is feidrágitaná. A bizottság számítása 
szerint a Iíoronkay-kerten megejtendő építkezés és 
telekvásár a miniszter által visszaajánlott összeggel 
ammortizálás utján fedezhető volna, s igy az elodá
zást misem indokolja. Dr. Nagy Samu, Ggertyánffy 
Gábor Zakor indítványát pártolják. Utóbbi a séta
téren tartaná leghelyesebbnek az építkezés keresztül
vitelét. Ezt Mikes János gróf is pártolja. Solymossy 
Endre a Szabó félét talajvizes voltánál és drágasá
gánál fogva ellenzi; pártolja a Soó Gáspár indítvá
nyát. Molnár Károly, Vajda Ferencz szintén ennek 
érdekében szólalnak fel. Vajda számadatokkal mu
tatja ki a Szabó Ferencz-féle telek drága voltát. 
Soó Gáspár, mivel látja, hogy itt dűlőre vinni a dol
got úgy sem lehet, hozzájárul, hogy az ügyet 14 
napra levegyék napirendről. Egyúttal bejelenti, hogy 
az ez ügyben kiküldött bizottságnál viselt tagságá
ról lemond, mivel a! pos mérlegelés után szerzett 
meggyőződését megváltoztatni nem tudja. Dr. Pál 
Ernő és Tamás Albert felszólalásai után a közgyű
lés az ügyet napirendről levette. A bizottság kiegé
szítésére újabban kiküldettek: Dr. Nagy Samu, Dr. 
Mezei Ödön, Zakor József. — A homoródlázi legelő 
eladása s a Szabó Ferencztől megvásárolt nagyszeg- 
beli birtokra vonatkozó szerződést jóváhagyták. El
határozta a közgyűlés, miszerint a kettős kút belső 
kútját betonburkolattal véteti körül. L ik m a n  Ignácz 
kegydija ügyében utasították a lunácsot, hogy azt 
csak az esetben fizesse ki most, ha készlete megen
gedi. A központi választmányba megválasztattak: 
Dr. Nagy Samu, Soó Gáspár, Soó Domokos, Sitnó 
Mátyás, Dr. Solymossy Lajos, Zakor József, Dr. Fass 
Lajos. A gyűlés 6 óra után ért véget.

O rszágos ügyvédgyülés. Az elmúlt héten
tanácskozásra jöttek össze Budapestre az ország ügy
védei, hogy az ügyvédi kar életérdekeit érintő kér
déseket megtárgyalják. Tanácskozások tárgyát képezte 
az ügyvédi rendtartás reformjain kívül eső, de az 
ügyvédek érdekeit érdeklő következő kérdések: a bí
rói állások bizonyos százalékának ügyvédekkel való 
betöltése, az ügyvédek egyrészéuek közjegyzői jogo- 
soitvánnyal való fölrubázása, az ügyvédi nyugdíjinté
zet, a kincstári közalapítványi, vasúti stb. ügyész
ségek megszüntetése és teendőiknek magánügyvédek 
utján való ellátása. A második kérdés ismételt föl
vetése amaz óhajnak, hogy különösen oly járásbirósági 
székhelyeken, a hol közjegyző nincs, ügyvédeket kell 
megbízni a közjegyzői teendők legalább egyrészének 
ellátásával. Az ügyvédi kart közvetlen érdeklő eme 
kérdéseken kívül az ügyvédgyülés foglalkozott a pol
gári perrendtartás reformjával és a szegényvédelem 
osztályos szervezésének kérdésével. Az országos ügy- 
védgyülésen Székelyudvarhelyről: dr K o v d c s y  Albert, 
dr Szöllösi Ödön és dr Vdlentsik Ferencz ügyvédek 
vettek részt.

Székely- T ársaság . A városunkban újra 
alakult Székely-Társaság f. hó 6-án tartotta ér
demleges ülését a vármegyeház kistermében. Mátéfy 
Domokos elnök hazafias érzéstől áthatott megnyitó 
beszéde után, az alapszabályok egyes pontjainak 
megvitatása következett. A Társaság czéljat teljesen 
kidomborító alapszabály terveztetet, melyet dr. P a d i  
Árpád társasági titkár nagy körültekintéssel ál
lított össze, a szép számban összegyűlt tagok elfo
gadták. Közelebbi ülését a Társaság akkor tartja, 
midőn alapszabálya illetékes helyen jóváhagyást nyer.

Az áll. szakiskola érdekében. A székely
udvarhelyi állami kö- és agyagipari szakiskola nö
vendékeinek száma a folyó évben is apadt, mi az 
Iparfejlesztő-bizottságot arra késztette, hogy az is
kola inteoczióit a nép vezetőivel megismertetve, fel
hívja az illetékes tényezőket, miszerint oda hassa
nak, hogy az iskola előnyeit a nép között terjesztve, 
annak növendékeket szerezzenek. Az Iparfejlesztő
bizottság ezen határozata alapján, Ugrón Ákos fő
ispán indítványára a megye közig, bizottsága múlt 
havi ülésében foglalkozott az iskola elnéptelenedé
sével és — amint azt megírtuk — elhatározta, 
hogy ez ügyben felhívást bocsát ki. Az ügygyei, kap
csolatosan az indítvánnyal, annak idején első-helyen 
foglalkoztunk, s igy most csak a rendeletet adjuk 
itt, mely a hivatalos lapban megjelent. A rendelet 
igy szól:

Udvarhelyvármegye iparfejlesztő bizottságá
nak f. év szeptember hó 2 án tartott ülésében 
sajnosán konstatáltatott, hogy a székelyudvarhelyi 
kő- és agyagipari szakiskolát, melynek az a ren
deltetése, hogy népünket ezen iparágaknak meg
nyerje, tisztes megélhetést biztosítson mindazon 
ifjak egyrészének, akik a birtok elaprózás folytán 
az őstermelés terén boldogulásuk feltételeit meg 
nem találhatják, népünk annyira mellőzi, hogy 
ezen iskolában még ösztöndíjas helyekre sem akad 
elegendő jelentkező a székely fiuk köréből, úgy, 
hogy ezen ösztöndíjak anyaországbeli jelentkezők
nek adatnak, vagy fel sem használtatnak. •

Népünk ezen idegenkedése ettől az egyéni 
boldogulást is szép sikerrel munkáló intézettől, 
eltekintve a produktív pályáktól való előítéletes 
huzódozástól, bizonyára arra vezethető vissza, 
hogy a nép nem ismeri ezen iskolát, nem áll 
tisztán előtte az a szép jövő, melyet az iutézet ál
tal nyújtott szakképzettség növendékeinek biztosit.

Ha tudnák a szülők, hogy ezen iskolának 
úgyszólván minden költség nélkül végzett tanulói 
mint szakmunkások a tanitóival és a XI. fizetési 
osztálybeli tisztviselőével felérő, sőt sokszor ezeket 
meghaladó keresethez jutnak aránylag rövid ideig 
tartó iskolázás után, ha tisztában lennének azzal, 
hogy a jövő, sőt már a jelen is a produktív mun
káé: bizonyára nem idegenkednének e szakis
kolától.

A köznép közvetlen szellemi vezetőire, a 
papokra, tanítókra, jegyzőkre, községi bírókra vár 
az a nemes feladat, hogy a szóban levő szakiskola 
jelentőségére, az általa nyújtott képzés kulturális 
és gazdasági értékére a népet figyelmeztessék és 
gyermekeiknek ezen iskolába leendő beadására 
buzdítsák.

Felhívjuk ennélfogva Czimet, hogy a fentebb 
jelzett irányban a népre állandóan tájékoztatólag 
és buzditólag hasson közre.

Udvarhelyvárm. kgbnak Székelyudvarhelyt, 
1907. szept. 11. tartott üléséből.

| Ugrón Ákos, főispán, elnök.
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K özegészségügy a vidéken. A Pesti 
Napló egyik közelebbről megjelent számában Udvar- 
helyvármegye, de különösen Zetelaka község köz
egészségügyi állapotaival foglalkozik, melyről meg
döbbentő m&licziával ésmondbatjuk perfid lelkiismeret
lenséggel az igazságnak teljesen ellentmondó dolgo
kat hord össze. így például a többek közt azt írja, 
hogy Zetelakán a nyár folyamin jó egy pár száz 
tifuszos beteg volt, de általában a járványok egész 
sorozata szedte áldozatait, miuden hatósági beavat
kozás nélkül, s igy százakra megy az elhaltak száma. 
És ebben, mint írja, nem csak a hatóság hibás, de 
horribile dictu — még a plébános is. A sajtó ezen 
elvadulásának korcs kinövését a közig, bizottságnak 
e héten tartott ülésében Dr. Domokos Andor alis
pán szóvátette, s igy alkalmat adott a főorvosnak, 
hogy ezen légből kapott mesét a maga értékére 
leszállítsa. Dr. Lengyel József m. főorvos ugyanis 
válaszában a pár száz tifusos beteg létszámot oda 
módosította, hogy Zetelakán az év folyamán mind
össze 5 (öt) hasihagymázos beteg volt, mig kanyaró 
beteg, — szemben az ugyancsak pár százra érté
kelt számmal, — 44 volt, kik közül mindössze 7 
halt el. Vörheny pedig nem volt. A bizottság a vá 
laszt örömmel vette tudomásul, megbotránkozását 
fejezve ki a sajtó lelkiismeretlen félrevezetésén.

Adomány a Tanszermúzeumnak. Fel
kérettünk a következő sorok közlésére : Az udvar
helyvármegyei tanitóegylet népiskolai tanszermú
zeuma részére Buzarovits Gusztáv, esztergomi könyv- 
kereskedő, a kiadásában megjelent Györffy-féle ma
gyar és német szövegű népiskolai képes tanköny
vekből 15 kötetet, Bíró Sándor karánsebesi áll. el. 
isk. tanító, miut szerző, 1 köt. (Szlöjd gyakorlatok 
II. rész.) Szölgyémy Gyula esztergomi rom. kath. 
el. isk. tanaitó, mint szerző, 1 köt. (A fák és ma
darak napja.) és Uorovitz Adolf nagyszombati könyv
kiadó egy Gábel-féle „Abecedar“-t ajándékozott. 
Fogadják az adakozók ezen adományukért a Tan
szermúzeum nevében köszönetemet. Chalupka Rezső, 
osztályelnök.

Tanulmányi kirándulás. Igen érdekes és 
tanulságos kiránduláson vett részt a főreáliskola 28 
tanulója, 3 tanár vezetése alatt. Október 2-án reggel 
6 orakor indultak kocsin megyénk legnagyobb gyár
telepe, Szentkeresztbánya felé, hol a vasgyár előzé
keny igazgatósága tanulságos magyarázattal szolgált. 
Lobogó és Dobogö fürdőhelyek megtekintése után a 
természeti szépségekben gazdag Caikvármegye felé 
robogtak és ámbár a sziuekben gazdag, változatos 
őszi természet szemlélése csak a borús idő leghan
goló hatását növelhette volna, mégis elég jó hangu
latban érkeztek a csíki metropolisba. Iunen vasúton 
folytatták útjukat. Székelyföldünk egyik legnagyobb 
kincse, Tusnád fürdő adott éjjeli szállást. Az uj fürdő
igazgató, Csutak. Béla ritka szívességgel karolta fel 
a kirándulók érdekeit, őszinte hálára kötelezvén őket. 
A természettől megáldott hely vad fenyvesei, gyönyö
rűen gondozott sétautai, szép villái, nyugodt, össz
hangzó hatást keltenek a szemlélőben. Másnap a fürdő- 
közönség egyik legkedveltebb kirándulóhelyét, a ma
gas fekvésű Szent-Anna tavat keresték fel, honnan 
változatos erdős vidéken át eljutottak hazánk egyik 
leghíresebb természeti ritkaságának, a torjai kénbar- 
langnak vadregényes völgyébe. A Bálványosvárnak 
még aránylag elég jő karban levő romjai, melyet 
Jókai regénye tett híressé, mintegy a régi pogány 
kor letűnt századait idézték fel emlékükben. A kén- 
barlangou kívül hasznos tanulsággal szolgált még a 
timsóbarlaug. Két órai pihenés, az ebéd elfogyasztása 
után visszaindultak Tusnádra Bükszándon át. Még egy 
vidám, kedélyes estét Tusnádon töltöttek és másnap 
Erdély egyik legszebb fekvésű városa, Brassó felé 
vették Útjukat. A tervezett sepsiszentgyörgyi utat, 
az ottani járvány miatt el kellett ejteniök. Brassóban 
a modern gyáripar kolosszusainak, a posztógyár és 
czukorkagyár megszemlélése nem foglalta el annyira 
különben elég rövidre szabott idejüket, hogy honala
pítónk szobrát meg ne látogassák. A meredek Czenk 
sziklacsucsáról emelkedik égfelé a monumentális em
lékmű, melynek aljából remek kilátás nyílik a vá
rosra. A szobornál rögtönzött ünnepéllyel a hymnusz 
és szózat eléneklésével, nemkülönben N ő sz  Gusztáv 
tanár beszédével rótták le kegyeletük és hálájuk adó
ját, megemlékezvén a rendkívüli alkalommal a feje
delem halálának ezeréves évfordulójáról. Az utolsó 
délelőttöt, a nem messze fekvő Zernesten, a cellulózé 
gyártás nagyjában való megismerésére fordították. Az 
ötödik nap reggelén értékes tapasztalatokkal gazda
godva érkeztek haza. Az egész kirándulást fűszerezte 
% soha nem csappanó jókedv, mely az eddigi hasonló
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tanulmányi kirándulásokhoz mérten is páratlan volt, 
de mégis mindig az illő korlátok közt maradt. Úgy 
tűnt fel, mintha az ifjúság egyöntetűen és állandóan 
azt akarta volna dokumentálni, hogy a jórend és illem 
korlátái között is helyet találhat p  legegészségesebb 
kedély. S ha ezt, — amint hisszük, — sikerült bi- 
zonyitniok, abban nem kis érdeme van a kellő veze
tésnek. Egyúttal nem mulaszthatjuk el, hogy mind
azoknak, akik a kirándulás ügyét támogatni és elő
segíteni szívesek voltak, e helyen melegen átérzett 
köszönetét ne mondjunk. Egy jelenvolt.

Halálozás. Kuss ay F. Árpád né született 
Kovács Mariska életének 28-ik, boldog házasságának 
egy pár napra terjedő ideje után, f. hó 7 én elhunyt. 
Halálát férje és kiterjedt rokonság gyászolja.

Kitüntetett borkereskedő. Forek Rezső 
szászsebesi bortermelő és bornagykereskedó Szász
sebest, a f. évi pécsi Országos kiállításon, kitűnő 
boraiért, az arany érmet kapta. Erdélyi borok után 
csak ő egyedül kapott arany érmet.

T Ö R V É N Y S Z É K .
Esküdtek lajstroma. A székelyudvarhelyi 

kir. törvényszék a f. évi Il-ik esküdtszéki ülés 
szakra behívandó esküdt bírák lajstromát a Dr. 
Bodolla Gábor elnöklete mellett m. hó 23 ikán 
tartott ülésben állította össze. A kisorsoltak névjegy
zéke következő: Rendes esküdtek: Zakariás Antal 
kordoványos, Ugrón János földbirtokos, Rátz Lajos 
asztalos, Orbán Gergely szűcs, Rössler Károly ke
reskedő, Dr. Nagy Samu ügyvéd, Simó Lajos föl
dész, Szabó Józsof asztalos, dr. Szolga Ferencz ta
nár, Pap Gergely szeszfőző, dr. Váientsik Ferencz 
ügyvéd, Sándor Imre tímár, Paget Olivér földbirto
kos, Papp Lörincz földész, Szabó András tanár, 
Szeles Dénes tímár, dr. Pál Ernő ügyvéd, Koncz 
Ármin gyógyszerész, Sánduj Márton kisbirtokos, 
Nagy L Márton földész, Magyarosi Árthur asztalos, 
Bencze Pál főldész, Tóth Károly földész, Macakásy 
Zoltán tanár, Balázsi Sándor földbirtokos, Bekő 
Mihály kisbirtokos, Tamás Albert tanár, Nagy Fe
rencz 34 éves kisbirtokos, Szabó István földbirtokos. 
Kis Lajos földész. Helyettes esküdtek: Pap Lajos 
gépész, Molnár Károly ny. tanár, Ferencz Lajos, 
Ernszt György czukrász, Pásztor József fazakas, 
Bodrogi István csizmadia, Tompa Árpád tanár, Dá
vid Gergely kovács, Teichner Jakab fakereskedő, 
Zárug Antal kereskedő.

KÖZGAZDASÁG.
Udvarhely m egye szept. hóban. Udvar

helymegye szeptember havi közgazdasági állapotáról 
Dániel Lajos közgazd. előadó a következő jelentés
sel számol be : Az időjárás szeptember havában ál
talában száraz és moleg volt. Első igen kevés for
dult elő, dér is csak a hidegebb vidékeken esett. 
Az őszgabonák vetése megkezdődött és daczára a 
száraz időjárásnak nagyobb részben el is vettetett. 
A tartós szárazság miatt, a míg kikelése miatt aggó
dunk. A zab aratása befejeztetett, jó termést adott. 
A lóheremag jól sikerült s ennek nagyobb mérvű 
termelését megyénkben is ajánlom. A kukoricza tö
rése megkezdődött, s jő termést adott. Sarju igen 
kévéi lett, igy a lóhere második és a luczerna har
madik termése is igen gyengén sikerült és a takar
mány hiány máris észlelhető, nagyobb mennyiségű 
takarmány semmi áron se szerezhető be. A legelő 
igen kevés tápot nyújt a marhaállománynak, úgy 
hogy a juh kivételével maholnap az egész marha- 
állomány téli takármányra szorul.

TÁVIRATOK.
Budapest, október 12.

(Érk. d. u. 5 ó.)

A Ház mai ülése.
A Képviselőház mai ülésén J u s t h  Gyula 

elnököl. Bejelentések után a Ház tisztikarának 
választás következett.

Két alelnöki állásra jeadtak összesen 175 
szavazólapot. Ebből R a k o v s z k y  István 120, 
N á v a y  Lajos 118 szavazatot kapott. B a r a b á s  
Bélára 1, Gróf Z i c h y  Miklósra 10 szavazat 
esett.

Szünet után Ház jegyzőit megválasztották : 
még pedig C s i z m a z i a  Endrét, H a m m e r s -  
b e r g  Lászlót, H e n c z  Károlyt, P o p  o v i t  s
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Dusánt, R a a j k Aladárt, S z e n t k i r á l y  i Zol
tánt, gróf T b o r o c z k a y  Miklóst, V e r  tá n  
Endrét és Z i l i u c z k y  István

A főrendiház üléséből.
Főrendiház ma délben D e s s e v v f f y  Au

rél gróf elnöklésével ülésezett, melyen jegyzőkül 
megválasztattak gróf Al r a á s s y  Imre, gróf 
Cse keni  cb Sándor, gróf D é g e n f e l d  Pál, 
H e r t e l e n d y  Ferencz, báró R u d n y á n s z k y  
József, gróf V i g y á z ó  Ferencz. Kvesztorrá 
az eddigi N y á r y  Jenő báró helyett Rud-  
u y á s z k y  Józsefet választották meg.

A király állapota.
Wekerle miniszterelnök ma Schönbrunból 

a király állapotáról távirati értesítést kapott.
E szerint a király az éjszakát nyugodtab- 

ban töltötte. Köhögés kevesebb, szívműködés 
és erőállapot jó.

Kiadja : Becsek D Fia könyvnyomdája

K iadó szoba.
Orbán B alázs-u tcza  29. sám  a la tt 

egy szép bhtorozott szoba kiadó. É rtekezn i 
S za rk a  T iva d a r  pii. titk á rn á l

Udvarhelyvármegye közkórházától.
Szám: 32— 907.

Árlejtési hirdetmény.
Az udvarhelymegyei közkórházban 1908. 

évben ápolandó betegek élelmezésének biztosítása 
iránt folyó év október hó 28-án d. e. 10 órára 
a kórházi iroda helyiségébeu árlejtést tűzök ki.

Egy évi élelmezési napok számának átlaga
40.000 Vállalkozni óhajtók kötelesek egy koro
nás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatukat 
folyó évi október 26-ig hozzám annál inkább 
beadni, mert a későbben érkezett ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. Az élelmezési feltételek a 
kórházi irodában a hivatalos órák alatt megte
kinthetők.

Székelyudvarhely, 1907. október 11.
Dr Imreh Domokos,

ig.-f6orvoe.

1496- 907. ki. sz.

Faeladási hirdetmény.
Felsősófalva község (Udvarhelyvármegye) 

tulajdonát képező Felsősófalva község határiban 
fekvő üzemtervi megjelölés szerint 1, 2, 3 rész
leten 61, 75 k. hold területen lévő a nagymél- 
tóságu földmivelésügyí m. kir. Minister ur 58063 
—907. számú rendeletével eladásra engedélyezett 
361 drb tölgy és az összes bükkfaanyag, mely 
hivatalos becslés szerint 146 m3 tölgy müfát, 
37 m3 tölgy tűzifát és 429 m3 bükk müfát és 
3862 m3 bükk tűzifát tartalmaz és a melynek kiki
áltási ára Tizennégyezeruégyszázötvenhát (14457) 
korona Felsősófalva község házánál 1907. évi 
október hó 31-én délelőtt 10 órakor nyilvános 
szó és Írásbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
adatni. Utóajánlatok nem fogadtatnak el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/0-a.
Árverési és szerződési feltételek a köröndi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál Székelyudvar
helyen és alulírottnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Felsősófalva, 1907. évi október 5-én. 
Szász Dénes, Lukács llyés,

k- jegyző. k. bíró.

Sz. 4872-1907. tlkvi.

ártfcrísi hirdetmény is feltfteleK.
Az oklándi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy dr Hinléder Ernő ügyvéd által 
képviselt Lókod község hitelszövetkezetnek Czerják 
Lajos, ifjú Balázs Mózes, Sándor Mihály lókodi lako
sok végrehajtást szenvedők elleni végrehajtása ügyé
ben a kérelem következtében a végrehajtásos árverés 
2039 korona töke. ennek 1904. évi deczember 30-tól 
járó 8% kamata, 119 korona 50 fillér per- és vég
rehajtási már megállapított, valamint jelenlegi 69 
korona őb a még felmerülendő költségeknek behajtása 
végett az 1881. évi LX. t.-cz. 144. §. és 146. §-a 
értelmében a székelyudvarhelyi kir törvényszék (az 
oklandi kir. járásbíróság) területén fekvő, a lókodi

29. számú tjkvben A f 52. hrsz. házi kertre 
egészen és 53. hrsz. faházra egészen 341 korona, A 
t  90 hrsz. kertre egészen 22 korona, A f 101. hrsz. 
kertre egészen I K, A + 111. hrsz. kertre egészen
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22 K, A f 121. hrsz. kertre egészen 2 K, A f 123. 
brsz. kertre egészen 21 K, A f  241. hrsz. kertre egé
szen 4 K, A y 292. hrsz. kertre ogészeu 3 K, A f 
295. hrsz. kertre egészen 6 K, A + 357. hrsz. szán
tóra egészen 16 I{, A + 367. hrsz. szántóra egészen 
15 K, A f  44.4. és 564. hrsz. szántóra egészen 28 IC 
A f 496. hrsz. szántóra egészen 13 IC, A f 555 hrsz. 
szántóra egészen 8 IC, A + 72712. hrsz. száutóra ogé- 
szen 13 IC, A f  817 hrsz. szántóra egészen 7 IC, A 
t  834. hrsz. szántóra egészen 9 IC, A + 866. hrsz. 
szántóra ogészen 6 IC, A f 885. hrsz. legelőre, 886. 
hrsz. szántóra egészen 3 IC, A f  919. hrsz. szántóra 
egészen 4 IC, A.+ 988. hrsz. szántóra egészen 7 IC, 
A f  1203. hrsz. legelőre, 1207. hrsz. kaszálóra ogé
szen 5 IC, A + 1213 hrsz. szántóra egészen 7 IC, A 
f  1223/1. hrsz. szántóra egészon 8 IC, A f  1248. 
hrsz. szántóra egészen 19 IC, A f 1300. hrsz. kaszá
lóra egészen 17 K, A + 1383. hrsz. szántóra egészen 
26 IC. A j  1409. hrsz. kaszálóra egészen 33 IC, A t  
1479. hrsz. kaszálóra, 1480, hrsz. szántóra egészen 
53 K, A f  1490. hrsz. szántóra egészen 13 IC, A f 
1506. hrsz. szántóra, 1507. hrsz. kaszálóra egészen 
57 K, A f  1526. hrsz. száutóra, 1527. hrsz kaszálóra 
egészen 14 IC, A f 1571. hrsz. szántóra egészen 11 
K, A f  1577. hrsz. szántóra egészen 11 IC, A f  1628. 
hrsz. kaszára egészen 17 IC. A f  1657. hrsz. szán
tóra egészen 13 IC, A f  1695. hrsz. szántóra egészen 
11 K, A f  1713. hrsz. kaszálóra, 1714 hrsz szántóra 
egészen 15 IC, A !• 1850. hrsz. szántóra egészen 8 
K, A + 1820. hrsz. szántóra, 1921. hrsz. száutóra 
egészen 24 IC, A f 2072. hrsz. kaszálóra egészen 10 
IC, A f  2191. hrsz. száutóra egészen 13 IC, A f 2228 
hrsz. kaszálóra egészen 7 IC, A f 2303. hrsz. kaszá
lóra egészen 6 IC, A f  2352. hrsz. szántóra egészen
4 IC, A t  2359. hrsz. kaszálóra egészen 13 IC, A f 
2478. hrsz. szántóra egészen 9 IC, A 4 2508. hisz. 
szántóra egészen 9 IC, A f 2508. brsz. szántóra egé
szen 1 K, A f  2532. hrsz. szántóra egészen 3 IC, A 
+ 2543. hrsz. szántóra egészen 2 IC, A f 2577. hrsz. 
szántóra egészen 1 K, Af 2624. hrsz. szántóra egé
szen 7 K. A f  2815, 2816. hrsz. szántóra egészen 
13 IC, A f  2910. hrsz. szántóra egészen 5 IC, A t  
2917. hrsz. szántóra egészen 10 IC, A + 3105. hrsz. 
szántóra egészen 9 K, A f  3251. hrsz. szántóra, 3293. 
hrsz. kaszálóra egészen 14 IC A y 3254. brsz. ka
szálóra egészen 6 K, A f 3327. hrsz. szántóra egé
szen 11 K, A j- 3773. hrsz. erdőre egészen 2 IC, A 
f 3796. hrsz. egészen 3 korona;

a lokodi 47. sz. tjkvben: A f  110. hrsz. kert
ből Czerják Lajos jutalékára 6 IC 50 f; A f  117. 
hrsz. kertből Czerják Lajos jutalékára 8 IC, A + 119. 
hrsz. kertből Czerják Lajos jutalékára 9 IC, A f  
296. hrsz. kertből Czerják Lajos jutalékára 4 IC, A 
f  1027. hrsz. kaszálóból Czerják Lajos jutalékára 6 
IC 50 f ; A f  1767, 1768, 1769. hrsz. kaszálóból Czer
ják Lajos, jutalékára 19 K 50 f, A f  2253, 2254. 
hrsz. kaszából Czerják Lajos jutalékára 16 K 50 f, 
A y 3265, 3256. hrsz. szántóin dből Czerják Lajos 
jutalékára 12 korona;

lokodi 110. sz. tjkvben A f 1428, 1529. hrsz. 
haszálóból Czerják Lajos jutaléköra 8 IC 25 fillér, A 
t  2030. hrsz. kaszálóból Czerják Lajos jutalékára 4 
K, A t 2773, 2775, 2776. hrsz. kaszálóból Czerják 
Lajos jutalékára 5 IC 50 fillér, A f 2813. brsz. szán
tóból Czerják Lajos jutalékára . . .  2814. hrsz szán
tóból Czerják Lajos jutalékára 4 K 60 fillér, A f 
3007. 3008. hrsz. kaszálóból Czerják Lajos jutalékára 
3 IC 30 fillér, A j- 3179, 3180, 3181. hrsz. kaszáló
ból Czerják Lajos jutalékára 4 K 60 fillér, A j- 3680. 
hrsz. kaszáiéból, 3681. hrsz erdőből Czerják Lajos 
jutalékára 66 fillér;

a lokodi 144. sz. tjkvben A f  1900, 1901, 1902. 
1903, 1904, 1905. 1906. hrsz. kaszálóból Czerják La
jos jutalékára 1 korona.

a lokodi 148. sz. tjkvben A f 1945, 1946. hrsz. 
kaszálóból Czerják Lajos és ifjú Balázs Mózes juta
lékára 5 K 60 fillér;

a lokodi 160. sz. tjkvben A f  1134, 1135, 1136, 
1137, 1138, 1139. 1140, 1141. hrsz. kaszálóból Sán
dor Mihály, Czerják Lajos és ifjú Balázs Mózes juta
lékára 3 IC 18 fillér;

a lokodi 56. sz tjkvben A f  155. hrsz. 
Czerják Lajos jutalékára 156. hrsz. kertből Czer
ják Lajos jutalékára 1 K, A f  703. hrsz. szántóból 
Czerják Lajos jutalékára 84 fillér, A f  793. hrsz. 
szántóból Czerják Lajos jutalékára 34 fillér, A f  3850. 
hrsz. erdőből Czerják Lajos jutalékára 16 fillér.

a lokodi 240. sz tjkvben A y 532. hrsz. ka
szálóból Czerják Lajos jutalékára 533. hrsz. kaszá
lóból Czerják Lajos jutalékára 2 IC 60 fillér, A f 
978, 979. hrsz. kaszálóból Czerják Lajos jutalékára
5 K, A f 1069, 1070 hrsz. kaszálóból Czerják La
jos jutalékára 4 IC 50 fillér, A f 2198, 9199. hrsz. 
kaszálóból Czerják Lajos jutalékára 4 K 40 fillér;

a lokodi 122. sz. tjkvben A f 933. hrsz. erdő, 
934. hrsz. erdő, 935. hrsz. szántó, 936. brsz. szántó
ból Czerják Lajos jutalékára 1 IC 60 fillér, A f 1197, 
1198. hrsz. kaszálóból Czerják Lajos jutalékára 3 IC 
60 fillér, A y 1515, 1516. hrsz. haszálóból Czerják 
Lajos jutalékára 1 K 66 fillér, a  f  1998, 1999. hrsz. 
szántóból Czerják Lajos jutalékára 1 IC A f 2648. 
brsz. szántóból Czerják Lajos jutalékára 1 IC, A f 
2954, 2955. hrsz. kaszálóból Czerják Lajos jutalékára 
3 IC 6 fillér, A f  3108. hrsz. szántóból Czerják Lajos 
jutalékára 8 fillér;

a lokodi 195. sz. tjkvben A y 3650, 3651, 3652, 
3653, 3654, 3655, 3656, 365’ , 3658, 3659, 3660, 
3661. hrsz. erdőből Czerják Lajos jutalékára I IC 
J4 fillér;

a lokodi 28. sz. tjkvben A j- 50. hrsz. faház, 
ifjú Balázs Mózes jutalékára: 51. hrsz, házikortből 
57 IC 66 f, A y 112. hrsz. kertből 2 IC 16 f, A y 
180. hrsz. köriből 2 IC 84 f, A f  239 hrsz. kertből 
3 IC 66 f, A j- 254 hrsz faház, 256 hrsz. házikert
ből 57 IC 34 f, A f  298. hrsz. kaszálóból 2 IC 16 f, 
A f 310. hrsz. szántóból 2 IC 84 f, A f  351. hrsz. 
száutóból l ÍC, A + 428, 574. hrsz. szántóból 3 IC 6 
f, A j- 471. hrsz. szántó, ifjú Balázs Mózes jutalé
kára : 536. hrsz. kaszálóból 2 IC 84 f, A f 632. hrsz. 
szántó, ifjú Balázs Mózes jutalékára: 633 hrsz. ka
szálóból 2 IC 80 f, A -j- 637. hrsz. szántóból 2 K 84 
f, A j- 748. hrsz, szántóból 2 IC 80 f, A -j- hrsz. 852. 
szántóból 1 IC, A f  857. hrsz. száutóból 1 IC, A + 
916 hrsz. száutóból 20 f, ifjú Balázs Mózes jutalé
kára: A f 1021. hrsz. kaszáló, 1022. hrsz, szántó, 
1023. hisz. kaszáló, 1024. hrsz. szántóból 44 IC, A f  
1048 hrsz. szántóból 4 IC 50 f, A f 1180, 1181. hrsz. 
kaszálóból 3 IC 10 f, A f  1243. szántóból 1 IC, A f 
1282. hrsz. szántóból 1 IC 70 f, A f 1305. hrsz. ka
szálóból 1 IC, A f 1307 brsz. kaszálóból 2 IC 10 f, 
A f  1363. hrsz. száetóból 2 IC 10 f, A f  1439. hrsz. 
szántóból 3 IC 70 f. A f 1583 hrsz. szántó, 1484. 
hrsz. kaszáló, ifjú Balázs Mózes jutalékára: 1485. 
hrsz. szántóból 6 IC 30 fillér, A f 1540. hrsz. szántó, 
ifjú Balázs Mózes jutalékára: 1541, 1543. hrsz. szán
tóból 3 IC, ifj, Balázs Mózes jutalékára: A j- 1563 
hrsz. szántóból 1 IC, A f 1508. hrsz. haszálóból 2 IC, 
A j- 1629. hrsz. kaszálóból 2 IC, A j- 1660. hrsz. 
szántóból 2 IC, A f  1813. hrsz. kaszálóból 1 IC, A j 
1877 hrsz. száutóból 1 IC, A f  1952 hrsz. száutóból
1 IC, A f  2083. hrsz. kaszálóból 1 IC 50 f, A j- 2130. 
hrsz. szántóból 2 K, A f 2143. hrsz. kaszálóból 1 IC 
50 f, A j  2153. hrsz. szántóból 60 f, A f  2178. hrsz. 
kaszálóból 1 IC, A + 2238. hrsz. kaszálóból 80 f, A 
f  2302. hrsz. kaszálóból 1 IC, A f 2390. hrsz. szán
tóból 50 f, A t  2495. hrsz. szántóból, A f  2464. hrsz. 
szántóból 1 IC, 2465. hrsz. kaszálóból 3 IC, A f  2618. 
brsz. szántóból 2 IC, A f  2638. hrsz. szántóból 8 K
10 f, A + 2665. hrsz. szántó, ifjú Bilázs Mózes ju
talékára 2666. hrsz. kaszálóból 4 IC 70 f, A f  2678. 
hrsz. kaszálóból 4 IC 70 f, A f  2770. hrsz. kaszáló
ból 4 K, A f  2719. hrsz. kaszálóból 4 IC, A f  2768. 
hrsz. szántóból 2 IC 80 f, A -1- 2780. hrsz. kaszálóból
2 IC 80 f, A f  2840. hrsz. szántóból 4 IC 80 f. A -j- 
2918. hrsz. szántóból 4 IC, A j- 2024. hrsz kaszálóból
12 IC, A f  2908. hrsz. szántóból 1 IC 20 f, A + 3020. 
hrsz. kaszálóból 2 K 84 f, A y 3082. hrsz. szántóból 
4 IC, A + 3178. hrsz. szántó, ifjú Balázs Mózes ju
talékára 6 IC 64 f, A + 3257. hrsz. szántó, 3258. hrsz. 
kaszáló, 3261. hrsz. szántó 9 és 62. hrsz. kaszáló, 
3289. hrsz. kaszáló, 3200. hrsz. kaszálóból ifjú Balázs 
Mózes jutalékára 35 IC, ifjú Balázs Mózes jutalékára : 
A f 3841. hrsz. kaszálóból 8 IC, A f  3453. hrsz ka
szálóból 4 IC, A f 3795. hrsz. erdőből 1 IC 20 f.

a lokodi 145. tjkvben A f 1919 hrsz. legelőből 
ifj Balázs mózes jutalékára 32 korona;

a lokodi 196. sz. tjkvben A f 3680, 3690, 3691, 
3692, 3694, 3694, 3695. hrsz. erdőből ifjú Balázs 
Mózes jutaléékára 1 IC;

a lokodi 106. sz. tjkvben A f  3577, 3578, 3580. 
hrsz. erdőből ifjú Balázs Mózes jutalékára 1 IC 26 
f, ifjú Balázs Mózes jutalékára: 3582. hrsz. erdőből 
1 IC, 3646, 3647. hrsz erdőből 1 IC, 3668, 3669 hrsz. 
erdőből 1 IC, 3703, 3704. hrsz. erdőből 3 K, 3714, 
3715 hrsz. erdőből 3 IC 66 f, 3738. hrsz. erdőből 1 
IC 30 f, 3752, 3753. hrsz. erdőből 1 IC 30 f, 3760, 
3761. brsz. erdőből 2 IC 3 f, 3805, 3bü6. hrsz. erdő
ből 3 IC 66 f, 3815, 3916. hrsz. erdőből 2 IC 50 f;

A lokodi 375 sz. tjkvben A y 1128, 1129, 1130. 
hrsz. kaszálóra egészen 26 K, 1182, 1183. hrsz. ka
szálóra egészen 11 K, 1341, 1342, 1343. hrsz. ka
szálóra egészen 43 IC, 2205, 2208. hrsz. kaszálóra 
egészen 7 IC.

a lokodi 71, sz. tjkvben ifjú Balázs Mózes ju
talékára: A + 213, 214. hrsz. kertből, 1232. hrsz, 
kaszálóból 1 IC 12 f, 1313. hrsz. kaszálóból 1 IC 22 
f, 1441, 1442. hrsz. kaszálóból 4 IC 66 f, 1908, 1909, 
1910 hrsz. kaszálóból 4 K, 2017, 2018. hrsz. ka
szálóból 1 IC 22 f, 2051, 2052. hrsz. kaszálóból 2 K 
44 f, 2739, 2741. hrsz. kaszálóból 2 IC, ifjú Balázs 
Mózes jutalékára: 324p. hrsz. kaszáló, 3246. hrsz. 
szántó, 3247. hrsz. szántó, 3248 hrsz. szántobv! 6 IC, 
3499, 3501. hrsz. kaszálóból 1 K 22 f, 3526, 3528. 
hrsz. kaszálóból 1 IC 16 f, ifjú Balázs Mózes jutalé
kára: 3670, 3671, 3672. hrsz. erdőből 1 IC;

a lokodi 23. sz. tjkvben A f 39, 40 hrsz. kertre 
26 K, 81/1. hrsz. faház, 81/2. hrsz. kertre 331 IC, 
130, 131, 132. hrsz. kertre 51 K, 207. hrsz. kertre
13 K, 212/2. hrsz. kertre 11 IC, 242. hrsz. kertre, 
243. hrsz. faházra 331 IC, 313. lírsz. szántóra 7 IC, 
334. hrsz. szántóra 11 IC, 352, 354, 357. hrsz. száu
tóra 29 IC, 530. hrsz. kaszálóra 540. hrsz. legelőre
11 IC, 970. hrsz. kaszálóra 19 K, 692. hisz. szán 
tóra 11 IC, 762. hrsz. szántó, 763 hrsz kaszáló, 764. 
hrsz. szántó, 765, hrsz. legelőre 29 K, 848. hrsz. 
szántóra, 13 IC, 902/2. hrsz. kaszálóra 12 IC, 902/4. 
hrsz. kaszálóra 14 IC, 903, 904. hrsz. kaszálóra 8 IC, 
939. hrsz. legelőre 1 K, 970, 971. hrsz. kaszálóra 6 
IC 973, 974, 975. hr„*.. kaszálóra 8 IC, 1001. hrsz. 
szántóra 7 IC, 1224. hrsz. szántóra 1225. hrsz. le
gelőre 8 IC, 1303, 1304. hrsz. kaszálóra 3 IC, 1357. 
hrsz. szántóra 1 IC, 1387. hrsz kaszálóra 3 IC, 1398. 
hrsz. kaszáló, 1399. hrsz. szántóra 15 IC, 1466. hrsz. 
kaszálóra 6 IC, 1769. hrsz. szántóra 5 IC, 1617. hrsz. 
szántóra 8 IC, 1693. hrsz. kaszálóra. 1694. hrsz. száu
tóra 13 IC, 1806. hrsz. kaszálóra 5 K, 1937. hrsz.

hLrsz- ^“szálúra 7 K, 548. hrsz. szántóra 
K,\ h, r ZJ ? ? elÖu0 13 IC, 592. hrsz. szántóra 

kaszálóra 4 IC, 2115. hrsz. kaszálóra 2116 2117 
hrsz. szántóra, 2118. brsz. kaszáló, 2119 hrsz szántó 
2290. hrsz. kaszálóra 63 IC. 2154. hrsz. szántó 3156’ 
2157, 2158. hrsz. kaszálóra 24 IC, 2180. hrsz. szán
tóra 11 IC, 2216 hrsz. aszóiéra 4 K, 2293 2294 
2295. hrsz. kaszálóra 13 IC, 2306, 2307. hrsz. kaszá
lóra 7 C, 2323, 2324/1. hrsz. kaszálóra 4 K 2327 
2329/1. hrsz. kaszálóra 11 IC, 2430. hrsz. szántóra 
11 IC, 2442. hrsz. szántó, 2443. hrsz, kaszálóra 4 K 
2454, 2455, 2450 hrsz. kaszáló, 2457 hrsz. szántóra 
36 IC, 2501. hrsz. kaszáló, 2502. hrsz. szántóra 19 
IC, 1153, 1154, 1155, 1156, 1175. 1176,1177,1178, 
1179. hrsz. kaszálóra egészen 17 IC, 1164, 1165,1166'. 
1167. hrsz. kaszálóra egészen 4 IC, 1805, 1807. hrsz. 
kaszálóra egészen 2 IC, 1896, 1897, 1898. 1899. hrsz. 
kaszálóra egészeü 8 IC, 1916, 1917, 1918, 1914, 1915. 
hrsz. kaszálóra egészen 12 IC, 1922, 1923, 1924, 1925, 
1926. hrsz. kaszálóra egészen 9 IC, 2024, 2025, 2026, 
2027, 2928. hrsz. kászálóra egészen 15 IC, 2046, 2047, 
2048, 2049 hrsz. kaszálóra egészen 13 IC, 2055, 2056, 
2057, 2058. hrsz. kaszálóra egészen 11 K, 2063, 
2064, 2065, 2066, 2067. hrsz. kaszálóra egészen 17 
IC, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002. hrsz. haszálóra 
egészen 11 IC, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061. 
hrsz legelőre egészon 3 K, 3508, 3509, 3510, 4511, 
3512. hi sz. kaszálóra egészen 4 IC, 3540, 3541, 3542, 
2543, 3544. hrsz. kaszálóra egészen 7 K, 3676, 3677,
3678 hrsz erdőre egészen 6 IC ;

a lokodi 178. sz. tjkvben A f  2757, 2758, 2759. 
hrsz. kaszálóra 7 K, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962. 
hrsz. kaszálóra 15 IC, 2979, 2980, 2981. hrsz. ka
szálóra 4 IC, 3157, 3158, 3159. hrsz. kaszálóra 13 
IC, 3191, 3192, 3193, 3311. 3312, 3313. hrsz. kaszá
lóra egészen 42 K, 3234, 3235, 3236. hrsz. kaszálóra 
8 IC, 3400, 3401, 3402. hrsz. kaszálóra 8 IC, 3411, 
3412, 3413. kaszálóra 9 IC, 3473, 3474, 3475. hrsz. 
kaszálóra 6 K, 3687, 3688. hrsz. erdőre 3 IC, 3699, 
3700. hrsz. erdőre 2 IC, 3736, 3737. hrsz. edőre 2 
K, 3808, 3809. hrsz. erdőre 3 K, 3818, 3819. hrsz. 
erdőre 3 IC, 3833, 3834, 3835. hrsz. erdőre 4 K, 
3840, 3841, 3842. hrsz. erdőre 3 K, 2545. hrsz. szán
tóra 13 IC, 2546/1. hrsz. szántóra 1 K, 2578. hrsz. 
szántóra 2 IC, 2598. hrsz, szántóra 3 IC, 2654. hrsz. 
szántóra 2 IC, 2799. hrsz. szántóra 4 K, 2820. hrsz. 
szántóra 3 IC, 2888. hrsz. köveshely, 2889. 2890, 
2892. brsz. szántóra 19 K, 3050, 3051, 3052. 3053, 
3054 hrsz. szántóra 31 IC. 3075, 3076, 3077. hrsz. 
kaszáló, 3078. hrsz. szántóra 21 K , 3130. hrsz. szán
tóra 4 K, 3223. hrsz. szántóra 2 IC, 3277. hrsz. 
szántóra 3 IC. 3686. hrsz. erdőre 2 K, 3698. hrsz.
erdőre 2 IC, 3735, hrsz. erdőre 2 IC, 3748. hrsz. er
dőm 2 IC. 3807. hrsz. erdőre 2 K, 3817. hrsz. erdőre 
2 IC, 3824. hrsz. erdőr 2 IC, 2341. hrsz. kaszálóra, 
2356. hrsz. szántóra 7 IC, 2392/2 hrsz. szántóra 7 
IC, 2444. hersz szántó. 2446. hrsz. kaszálóra 11 IC, 

a lokodi 123. sz. tjkvben A t  992, 993, 994. 
995, 996, 997. hrsz. kaszálóból Sándor Mihály juta
lékára 1 IC 60 f, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989. hrsz. 
kaszálóból Sándor Mihály jutalékára 1 K 50 f ;

a lokodi 126. sz tjkvbeD A t  638, 639, 340, 
641, 642. hrsz. kaszálóra 10 IC, 651. 652, 651,654. 
hrsz. kaszálóra 7 IC, 942, 943, 944, 945. hrsz. lege-

a lokodi 184. sz. tjkvheu A f  3580, 3381 3382, 
3383, 3384 3385, 3386, 3387, 3388. brszból Sándor 
Mikály jgtalékára 1 IC 80 f ;

a lokodi 186. sz. tjkvben A f  3419, 3420, 3421, 
3422, 3423. hrsz. kaszálóból Sándor Mihály jutalé
kára 1 K ;

a lokodi 187. sz. tjkvben A f  2427, 2437. hrsz. 
kaszálóból Sándor Mihály jutalékára 1 IC, 41 f, 3483, 
3492. hrsz. kaszálóból Sándor Mihály jutalékára 1 
IC, 40 f, 3529, 3539. brsz. kaszálóból Sándor Mihály 
jutalékára 1 K 24 f, 3716, 3728 hrsz. legelőkből Sán
dor Mihály jutalékára 1 IC 18 f ;

a lokodi 294. sz. tjkvben A + 3630, 3631,3632, 
3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638. hrszból Sándor 
Mihály jutalékára 56 fillérben ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeltetik.

A 82, 3010, 3011. hrszra az árverés azért nem 
volt elrendelhető, mert adója kimutatva nem lett.

A lokodi 23. sz. tjkvben özv. Balázs Gergely 
javára bekebelezett haszonélvezeti jog ezen árverés 
általa nem érintetik. A lokodi 123, 187, 186, 56, 
148, 184, 71, 160, 106, 196, 145,294,28, 195, 122, 
240, 244, 110, 47. sz. tjkvben felvett egész ingatla
nokra az árverés azért nem volt elrendelhető, mert 
a társtulajdonosok jutalékát haszonélvezeti jog terheli.

1. Az árverés megtartására határnapul 1907. 
évi november hó 20-ának ti. e. 9 órája (és kövotkezö 
napok) Lököd község házához tűzetik ki.

2. Ezen árverésen fent körülirt ingatlanok a ki
kiáltási áron alul is el fognak adatni.

3. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
húsárának 10%,-át készpénzben, vagy az 1887. évi 
LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi uovember hó 1-én 3333. 1 M. szám 
alatt kelt rendelet 8. §-ábau jelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 173. 
§. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított és szabályszeiü elismervényt 
kiszolgáltatni.

Miről érdekelt felek értesittetuek.
Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóságtól.
Ükliindon, 1907. szeptember hó 10-én.

diilólulvj', kir. jámbiró.


