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UDVARHELYI HÍRADÓ 
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI. KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

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

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

Felelős szerkesztő: C's. S z a b ó K s t l m á i i . 
Kiadó-laptulajdonos: 

Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

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

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

Párbaj. 
(D.)  A párbajokat szülő sértéseket kate-

gorizálni, egy kódexbe összefoglalni  — lehetet-
len. Theoriái oly messzemenő alapon nyugsza-
nak, hogy a különböző osztályozásokat csak 
megkísérteni is. merő abszurdum. De alapja, 
kútforrása  egy — a sértés, hogy aztán mily 
módon lesz az megtorolva, az az egyéui tempe-
ramentumtól függ,  de lovagias ember mindig a 
párbaj utján kiván magának elégtételt szerezni. 

Az 1895-ik év elején valamelyik fővárosi 
sjjtő felvetette  a kérdést, hogy váljon szüksé-
ges-é tulajdonképpen a párbaj? Hozzászóltak 
kiváló tudósok, politikusok és művészek s leg-
nagyobb része feltétlen  szükségesnek mondta. Az 
okadatolás is igen egyszerű. Vannak sértések, 
melyekre a birónak paragrafusa  sincs és ha van 
is olyan, mely kéllő elégtételt nem ad, és leg-
többször a7r ilyen sértések természete olyan, a 
mit biró elé vinni nem lehet. Például egy csa-
ládi szerencsétlenség, hol a férj  csalatva érzi 
magát, a csapás önsúlya némává, a veszteség, a 
csalódás keserűvé és egyúttal boszuállóvá teszi; 
soha se fogja  ez az ember a birói fórum  előtt 
keresni igazát s poros aktába temetni a reá 
nézve fájó  tényállást. 

De a párbajoknak. is meg vannak a maga 
fattyuhajtásai,  melyek lemetszésére maga a tár-
sadalom van hivatva Gyerekessfcgből  küzdtérre 
állni nevetséges, (Je ezért hozhat szerencsétlen-
séget a könnyelmű párbajozókra is és ẑ rontja 
a párbaj igazságot osztó voltát. Hisz volt rá 
eset, midőn két jóbarát állt egymással szemben 
valami csekély összeszólalkozás miatt és az egyik-
nek szivébe szaladt a kard pengéje, meghalt egy 
szóért, hogy — „szemtelen." 

Tény az, hogy felsőbb  helyeken szigorítá-

sokat tettek az elharapód'zás meggátolására, szi-
gorítva a tö:"vény sújtó erejét, szigorítva a pár-
baj feltételeit,  mert ha valaki ma statisztikát 
készítene a párbajokról, elszörnyülködnék a szá-
mok nagyságától. 

De viszont sok az olyan eset, hol a pár-
baj üdvös intézménynek mondható és kikerülhe-
tetlen, ezen esetekből származó elégtétel vevés 
mindig vagy igen súlyos, vagy épeu szomorú. 
De a mig nő lesz, a párbaj is élni fog.  Nem 
lehet kiirtani, olyan épületes operácziót senki se 
fog  kitalálni és nem is keres, mert férj  a fele-
ségén, apa a gyermekén, a gyermek az anyján 
elkövetett sérelemért soha se fog  a birói igaz-
ságszolgáltatás zsámolya elé lépni, mert ez nem 
tud neki teljes megnyugvást adni, nrm pedig 
azért, mert nem engedi a bin i józanság. Feles-
küdt biró Számítással komolyan fontolgatja  a 
sértés mivoltát, de nem szabad ő benne meg-
mozduljon a sziv, mert ez elbillentené az igaz-
ság kényes mérlegét. Ha esküdt bíróság elé vin-
nék a párbaj feletti  rendelkezési és büntető jo-
got, kevesbítené talán a számokat, de meg nem 
szüntetné egészen. 

A nézetek nagyban különbözők, de egyben 
találkoznak mind, hogy tudniillik a párbaj egy 
kiegészítő része társadalmunk kerekének, jobban 
mondva egy fala,  mert ez tanít az egymás iránti 
becsülésre és ez adja vissza a jogtalanul meg-
tiprott, legázolt nevet és becsületet. 

Vannak esetek, hol társadalmi kéuyszer 
alatt vagyunk. Ilyenkor az önbíráskodás hatal-
mát kiveszi kezünkből és ő lép fel  biró gyanánt, 
és Ítélete mindig súlyosabb, mint a milyent az 
egyéni nézet teremt. De csodálatos, összefüggés-
telen határozatokat is szokott hozni. így ki el-
intézi ügyét a lovagiasság és becsület szabályai 
szerint s végeredménye valami katasztrófa,  bi-

zonyára súlyos, marasztaló ítéletet mond a gyil-
kosnak kikiáltott egyén felett,  ha pedig nem bá-
nomsággal akarja fedezni  magát, ezzel szemben 
a társadalmi kiküszöbölést használja s lassan-
lassan minden ajtó bezárul az ilyen előtt. Te-
hát Damokles kardja a párbaj intézmény, mely 
kétszeresen tud sebezni. De sajnos, ezt nem 
mindenki érti el. A becsületnek egyedül hiva-
tott védőjével csúnya visszaéléseket követnek el, 
kik Herkulesi bajvivást keresnek egy egyszerű 
párbaj lefolyásában  és arra utaznak, hogy őket 
dicshynmuszszal zengjék körül, és ebbeni fára-
dozásukban botrányt-botrányra halmoznak. Ezek 
a társadalom beteges felfogásainak  lovagjai az 
úgynevezett — krakkelerek. Ezek döntik meg 
a párbaj komoly voltát és lovagjátékká sülyesz-
tik ez intézményt. 

» \ 

Az izomnak épen ugy táplálék kell, mint 
a tüdőnek és a gyomornak, különben elsatnyul. 
Az izom fejlődés  összefüggésben  van az agy-
működésével ép ugy, mint a karok és lábak 
erejével. 

A felnőttebb  ifjúság  nevelésében is kiváló 
helyet érdemel a yivás. Nem csak azért, mert 
változatos és energikus mozdulataival az alsó 
és felső  test izomcsoportja igénybe van véve, 
hanem, mert az erők és ügyességek küzdelmé-
nek sehol sincs olyan sokoldalú hatása a jellem-
képzésre. 

Lélekjelenet, és önuralom a veszedelemben, 
gyorsaság a tervezésben, határozottság a kivi-
telbe!!, lovagias érzület az ellenféllel  szembeu: 
mindezek gyakorlásban vannak a vívás alatt. 

A biró, ki ítéletet, mond a párbajozok fe-
lett, az ügyész, ki hivatalból sújtó Ítéletet kér, 
becsületének megtámadása esetén soha sein fog 
a birói forumhoz  fordulni  elégtételért, hanem ő 
szerez magának azt. Szóval, mig lovagias férfi 
lesz, addig ez intézmény is élni fog. 

Poézis és próza. 
— Az Udvarhelyi Hiradó tárczája. — 

I r ta : Ben icakyné-Bajza  Lenke. 
(Vége.) 

IV. 
Felséges reggel volt, midőn másnap Mari szo-

kott sétájára indult rajzkartonjával kezében és bá-
mulva látta, hogy Petneváry már a kert ajtajában 
várakozik reá, ki, ugy tudta tőle, későn szeret fel-
kolni. 

— Mi kergette ki ágyából ily korán ? kérdé 
azon bájos mosolylyal. melynek varázsa ellen hiába 
küzdött az ifju. 

— Iíeláttam, hogy igaza van, midőn a szép 
falusi  reggeleket dicséri, én is élvezni akarok egyet, 
miután oly ritkán jutok hozzá. 

— Ennek örülök. Festészeti szereimmel indul-
tam el, de most itt hagyom őket s meg fogom  ön-
nek mutatni a vidék szebb pontjait, miket még nem 
ismer. 
, — Kérem ne zavarja magát miattam szándé-
kában. 

— Legkevésbbé sem. Büszke vagyok e vidék 
természeti szépségeire s örülök, ha azokat valakinek 
bemutathatom. 

Lerakta rajzszereit a lépcső-házban s fürge 
léptekkel indult meg a parkba vezető , uton társával, 

ki gyakran felejté  rajta szemeit és ismételve gon-
dolta, mily kár, hogy ebben a gyönyörű testben oly 
prózai lélek lakik. 

De azért nagy élvezettel társalgott vele, ki 
ezer apró mulatságos dolgot tudott neki beszélni, 
egyszerűen, természetesen, annyi bájjal, mintha a 
tavasz beszélt volna ajkairól, vidám fecsegéssel  ér-
ték el a park egyik lugasát, mely emelt helyen fe-
küdt s gyönyörű kilátással birt a hegyekre. 

— Mily remek hely ! kiáltott fel  áradozva Tibor. 
— Kezdem érteni, hogy itt rövid önnek az idő, e 
költői csendet, paradicsomi magányt megnépesitheti 
a képzelet s nem hihetem, hogy ue hangolná kegye-
det ábrándozásra, mit előttem tagadni akart. 

Mari hamiskás mosolylyal pillantott reá. 
— Ne higyje, hogy teljesen érzéketlen vagyok 

az ábrándok iránt, de azokat mindig csak buboré-
koknak tartom, melyek szétpattannak. Az én ábránd-
jaim elérhető dolgokban összpontosulnak s a mit 
remélek, abban nem szabad csalódnom. 

— Nem értem — mondá Tibor helyet foglalva 
mellette a lugas mohából készült pamlagáu megle-
hetős közel s bámulva nézte lángoló arczát,'nedves 
fényben  uszó szemeit . . . Ilyen szépnek még soha-
sem látta. 

—r Mert nem ismeri éltem apró eseményeit és 
történetem. Mert nekem is van egy kis regényem, 
nem olyan, mint a könyvekben irják, hanem minőket 
az élet készit. 

— Története? kérdé meglepetve Tibor. 
— Ha nem untatja, elbeszélem. 
— Sőt megtisztel bizalmával. 
— Legyeu -elkészülve a legegyszerűbbre. Min-

dennapi és prózai az, a milyen ezer és ezer van a 
földön.  Mesterséges fordulatok,  szövevényes esemé-
nyek nélkül. E két szóból áll: szeretek ós szeret-
tetem . . . 

Petneváry szédülni érzé a fejét  e nem várt 
szavakra. 

— Csodálkozik ? kérdé mosolyogva a leány. — 
Hisz ezerszer hallhatott már ilyent. Boldogság ez a 
szerelein iám nézve, betölti életemnek minden per-
czét és még sem vagyok boldog, mert szüleim ellen-
zik a házasságot. 

— Mi • • • ki . . . fo  . . . gá . . . suk ellene ? da-
dogta Tibor, alig tudván mit beszéhs haragban érzé 
forrni  vérét. 

— Mert nagyon egyszerű állású ember nekik, 
a kit szeretek. Tanárom volt a természettanból, 5 
kedveltette meg ezt a szép tudományt velem. Most 
magántanár az egyetemen, fizetés  nélkül, de tehet-
séges, igyekvő, megbízható, tanulmányaira fordítja 
minden idejét. Sokra fogja  vinni. És végre én gaz-
dag vagyok, elég az, a mim van, mindkettőnknek. 

— Igara van . . . mondá halkan, elfojtott  han-
gon Tibor. — De hát miért nem mondja ezt meg 
szüleinek. 

— Hallani sem akarnak róla. Ki és bejárnak 
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Belföld. 
Változás a miniszterek között. Mindenesetre a 

hét történetének egyik kimagasló esinénye br. Jósika 
Samu, ő felsége  személye körüli miniszter ez állá-
sától! megválása. Br. Jósika távozását a napilapok 
szinte már egy év előtt emlegették, a mi azonban 
akkor hivatalos uton meg lett czáfolva,  inig nem az 
e héten csakugyan megtörtént. Állását br. Bánffy 
miniszterelnök, ő felsége  kinevezésére, ideiglenesen 
e héten már el is foglalta. 

Tisza Lajos gróf meghalt. A magyar arisztok-
rácziának nagy halottja van. Hosszú, gyötrelmes be-
tegség után, 65 éves korában, örök pihenőre tért e 
hó 2G-án gróf  Tisza Lajos, a Deák-párt egykori 
közlekedésügyi minisztere, a Wekerle kormány ide-
jében ő felsége  személye körüli miniszter, elnoko a 
delegácziónak, főgondnoka  az egyháznak, elnöke, 
tagja, vezetője sok nevezetes közintézetnek. Hosszú, 
munkás életével elismerést vivott ki magának. Ki-
sérje pihenőre a nemzet kegyelete. 

Az 1898-ík évre alakított 
különböző megyei bizottsági tagok 

névjegyzéke. 
Vármegyénk különböző bizottságainak névsorát, 

megyénk főjegyzője  gróf  Lázár Ádám 27. pont alatt 
következőkép állította össze: 

1. Állandó  választmány.  Elnök: gróf  Haller 
János főispán,  h. elnök: Jakab Gyula alispán. Ádám 
Albert, Balázsi Sándor, Bedő Ferencz, Biró Áron, 
Birton Márton, Bod Károly, Dániel Elek, Danié' 
Lajos, Diószeghy Samu, Egyed Ferencz, Ferenczi Já-
nos, Ferenczi Károly, Ilyés Fqret\cz, Gagyi Lajos, 
Gál János, Gyarmathy Dezső, Gyárfás  Endre, Gom-
bos Sámuel, Gyarmathy Ferencz, Illatky Miklós, br. 
Kemény Béla, gr. Lázár Ádám, Lánczky Sándor, 
László Péter, Lukácsffy  Dénes, Márton János, Meny-
hárt András, Molnár Károly, Németh Albert, Pálffy 
Dénes, Sándor Mózes, Sándor Domokos, Sperker 
Ferencz, dr. Szabady Ferencz, Ugrón István. 

2. Közigazgatási  bizottsági  tagok.  Elnök fő-
ispán, h. elnök alispán, a) választottak: Jung-Cseke 
Lajos, Gotthárd János, Ugrón Zoltán, dr. Nagy Sá-
muel, Szabó Gergely, Sperker Ferencz, Gyarmathy 
Ferencz, Ferenczi Károly, Bedő ferencz,  br. Ke-
mény Béla; b) mint tisztviselők : Jakab Gyula alis-
páu, gr. Lázár Ádám főjegyző,  Miskólczi Károly t. 
ügyész, dr. Szabady Ferencz t. orvos, Ugrón István 
árvsz. elnök, Dániel Elek közgazd. előadó; c) állami 
tisztviselők: Molnár Lajos pü. igazg., Sándor Mózes 
tanfelügyelő,  Diemár Károly kir. ügyész, Diószeghy 
Sámuel kir. mérnök. 

3. Igazoló  választmány.  Elnök: Gróf  Lázár 
Ádám főjegyző,  a) kinevezettek : Sándor Mózes, dr. 

Solymossy Lajos, dr. Gyarmathy Dezső; b) válasz-
tottak : Bedő Ferencz, Bod Károly, Márton János, 
Menyhárt András, Pálffy  Károly. 

4. Bíráló  választmány.  Elnök : Gróf  Ilaller Já-
nos főispán.  Br. Kemény Béla, Dániel Elek, Illatky 
Miklós, Sebesi Ákos, Szombatfalvy  Lajos. 

5. Lóállitási  bizottság.  Elnök: Báró Kemény 
Béla, h. elnök: Pálffy  Dénes. Lóbecslőkké (főispán 
által kinevezve): Dániel Lajos, Gyárfás  Lajos, Gyar-
mathy Ferencz. 

6. Az 1887.  évi  XX.  t.-cz. 178.  §. értelmében 
a megyei árvaszékhez  kiküldöttek  névjegyzéke.  Molnár 
Károly, Ferenczi Károly, Lukácsffy  Dénes, Máthé 
Pál, br. Orbán Ottó, Sándor Mózes, Solymossy Já-
nos, Szombatfalvi  Lajos, Gyertyánffy  Albert, Ugrón 
Gáspár, Ferenczy János. 

7. Központi  választmány.  Elnök : Jakab Gyula 
alispán. Partba Sándor, dr. Demeter Lőrincz, báró 
Orbán Ottó, Ferenczi Gyula, Ferenczi János, dr. 
Török Albert, Benedek Imre, br. Gamerra Gusztáv, 
Gyárfás  Endre, br. Kemény Béla, Koncz Ármin, 
Boros Károly, Lukácsffy  Dénes, Máthé Pál, Dániel 
Elek, Sándor Mózes, br. Gamerra Oszkár, Szabó 
István, Sperker Ferencz, Szabó Gergely, Szent-
Királyi Árpád, Ugrón Gáspár, Ugrón István. 

8. Járási  mezőgazdasági  bizottságok,  a) Udvar-
helyi járás: Szent-Királyi Árpád, Szabó Gergely, 
Ugrón Gáspár, br. Orbán Ottó, Máthé Pál, Szabó 
István ; b) Ilomoródi járás: Dániel Lajos, Barra 
Lajos, dr. Gyarmathy Dezső, Nagy József,  Ugrón 
Lajos, Kandó Sándor; c) Keresztúri járás: Ugrón 
Zoltán, Jakabházi Gábor, Györfi  Lajos, Pálffy  Dé-
nes, br. Kemény Béla, Sperker Ferencz. 

9. Fegyelmi  választmány.  Elnök : Gróf  Haller 
János főispán.  Rendes tagok: Sándor Mózes, Dió-
szeghy Samu, Sperker Ferencz, Gyarmathy Ferencz, 
Pót-tagok: Molnár Lajos, Bedő Ferencz. 

10. Az árva és  gondnoksági  ügyekben eljáró 
felebbviteli  küldöttség.  Elnök: Gróf  Haller János fő-
ispán. a) A főispán  által kinevezve : Rendes tagok: 
Sándor Mózes, br. Kemény Béla. Pót-tag: Gróf 
Lázár Ádám. b) A közigazgatási bizottság által 
választva: Rendes tagok: Diemár Károly, Szabó 
Gergely. Pót-tag: Dr. Nagy Samu. 

11. Fogházvissgálc  küldöttség.  Elnök: Gróf 
Haller János főispán.  Tagok: Jung-Cseke Lajos, dr. 
Nagy Samu, Diószeghy Sámuel, Ugrón Zoltán. 

12. Közigazgatási  erdészeti  albizottság.  1879. 
évi XXXI. t.-cz. 20. §. Elnök: Jakab Gyula. Tagok: 
Dr. Nagy Samu, Gyarmathy Ferencz, Fás Gyula 
(kültag). 

13. A 11-od fokú  erdei  hihágási  biróság.  1879. 
XXXI. t.-cz. 120. §. Rendes tagok: Jung-Cseke La-
los, dr. Nagy Sámuel, Gyarmathy Ferencz, Bedő 
Ferencz. Pót-tagok: Szabó Gergely, Ugrón Zoltán, 
Ferenczi Károly, Sperker Ferencz. 

14. A felügyelő  bizottság  tagjai.  (Az 1878. V. 

t.-cz. 43. §-a alapján választva.) Jakab Gyula, Lá-
zár Ádám. 

15. Felszólamlást  bizottság.  (1883. XV. t.-cz. 12. 
§ ) Dr. Nagy Samu, Diószeghy Sámuel, Sándor Mó-
zes, Gyarmathy Ferencz. 

16. Útalap  pénztár  rovanesoló  bizottság.  (1890. 
évi I. t.-cz. 19. §. 8. pont.) Elnök: Jakab Gyula. 
Tagok : Dr. Nagy Sámuel, Diószeghy Sámuel. 

17. Közegészségügyi  bizottság  1876. évi XIV. 
t.-cz. 168. §. 4. pont. Elnök: Jakab Gyula. Bedő 
Ferencz, Molnár Károly, Sándor Mózes, Szombat-
falvy  Lajos, Illatky Miklós, gróf  Lázár Ádám, Bod 
Károly, Pálffy  Károly, Gyarmathy Ferencz, dr. Soly-
mossy Lajos, Ferenczi Károly, Balázsi Sándor, Dió-
szeghy Sámuel, Koncz Ármin, Haberstumpf  Károly. 

18. Megyei  lótenyész  bizottság.  Elnök: Báró 
Kemény Béla, h. elnök : Dániel Lajos, Orbán Ottó 
Sperker Ferencz. Dr. Gyarmathy Dezső, Mezei La-
jos, Kassay Albert, Pálfi  Dénes, Solymosy János, 
Ugrón Gáspár, Jeddi Tamás, Ugrón Ákos, Ugrón 
Gábor, Ugrón Zoltán, Gyárfás  Endre, Ilyés Miklós. 

19. Jegyző  szigorlati  bizottság.  Elnök: Jakab 
Gyula alispán, h. elnök: Gróf  Lázár Ádám főjegyző. 
Ugrón István, Molnár Lajos, Miskólczi Károly, Né-
meth Albert, dr. Szabady Ferencz, Soó Gáspár, Nagy 
Sámuel, Diószeghy Samu, Kathonay Domokos áll. 
anyakönyvi felügyelő,  Ráduly Sándor, Gálffy  István, 
Vas Mihály. 

20. Borellenörzö  bizottság.  Főispán által kine-
vezettek : Udvarhely városban. Elnök: Dr. Solymossy 
Lajos. Koncz Ármin, dr. Szabady Ferencz Válasz-
tottak : Dr. Kassay Albert, Ferenczy Károly. Üd-
varhelyi járásban. Elnök: Menyhárt András. Lánczky 
Sándor, Sebesi Akos. Választottak: Biró Áron, Fan-
csali Dénes, Homoródi járásban. Elnök: Dr. Gyar-
mathy Dezső. Balázsi Sándor, dr. Jórend József. 
Választottak : Nagy József,  Kandó Sándor. Kereszt-
úri járásban. Elnök: Sperker Ferencz. Jager József, 
dr. Lengyel Árpád. Választottak: ÁdámTDomokos, 
TT-ujfal  vi Nagy Ferencz. 

21. Törvényhatósági  ipartanács.  (1884, XVII. 
t.-cz. 175.) Elnök: Jakab Gyula alispán. Rendes 
tagok: Steinburg Ottó kereskedő, Bartók István 
lakatos. Pót-tagok: Gál János kereskedő, Nagy Já-
nos czipész. 

22. Kő-  és  agyag ipari  szakiskola  felügyelő  bi-
zottság  Elnök: Gróf  Haller János főispán.  Ugrón 
János, Sándor Mózes, Diemár Károly, Ugrón Gábor, 
Farczády Károly, Solymossy Endre, Bartók István, 
Kovács Domokos, dr. Kassay Albert, Bálint György. 

23. Megyei  mezőgazdasági  bizottsági  tagok.  El-
nök : Br. Kemény Béla. Választottak: Sperker Fe-
rencz, Gyárfás  Endre, Győrfi  Lajos, László Péter, 
Dániel Lajos, Gyarmathy Dezső, Gotthárd Pál, Bán 
Mózes, Hlatky Miklós, Ferenczy Károly, Vas Mihály, 
Szabó Gergely, Jakab Gyula, Lánczky Sándor, Kecs-
kás Izsák, Balázsi Sándor. Hivatalból tagjai: Gyöu-

nálunk a kérők, pedig hasztalan fáradoznak.  Meges-
küdtem, hogy azé leszek, a kit szeretek, s ezt a fo-
gadást, nincs hatalom, a mi megszegesse velem. 

Petneváry hallgatott. 
— Nem felel,  nincs semmi mondani valója ön-

nek, ki ugy szereti a szerelmi regényeket? kérdé 
enyelgve Mari, ki jól észrevette a hatást, mit szavai 
okoztak, gyanítani vélte, hogy mi járatban van náluk 
az ifjú  s azért közié vele szive titkát, mert nem 
akarta reményekre gerjeszteni. Sokkal igazabb, egye-
nesebb lelkű volt, minthogy ámítani kívánta volna. 

— Mit feleljek  ?! viszonzá az elnyomott sóhaj-
jal. Gratulálni még korán volna házasságához, de 
megismerve szavaiból az ön erélyét, állandóságát, 
nem kétkedem, hogy nem sokáig kell a sikerre vá-
rakoznia. 

— Én sem kétkedem, sőt biztos vagyok benne, 
hogy szüleim nem fognak  tudni ellentállni, mert ha 
igazán akarunk valamit, azt van is erőnk kivinni. 

Sokkal hallgatagabban mentek vissza a kas- i 
tély felé,  mint a hogyan eltávoztak onnét. Hiában 
mutogatta Mari a hegyek ormain mind magasabbra 
hágó nap tündöklő sugarait, a villámszerű fényt, 
mely itt-ott keresztül lövelt a zöld leveleken, a gyep 
közepén viruló óriási sárga virágokat, a madársereg 
által megszállt lombos fát.  . . Tibor mindent zűr-
zavarosnak látott. Nem tudta szemeit levenni a mel-
lette haladó leányról. Ez a sötéthajú gyermek hosszú-
kás, ragyogó arczával, nagy, fekete  szemeivel, lán-
golva az élettől, ugy tetszett neki, mintha az erdő 
titokzatos leányát látná a napvilágban, ki akkor 
hóditá őt meg, midőn magától elvetette . . . 

V. 
Délután elutazott. 
Minden marasztás hasztalannak bizonyult. A 

tauácsosék gyanakodva pillantottak olykor leányukra, 
ki nyájas mosolylyal vett tőle bucsut; nagyon izga-
tottnak, keserűnek találták vendégük modorát és 
szavait, arcza halvány volt, majdnem levertnek lát-
szott s midőn fogata  kigurult az udvarról, Mari meg-
könnyebbülve sóhajtott fel  és nevetve futott  ki az 
erdőbe, versenyt énekelve a pacsirtákkal. 

Petneváry csak akkor tért tulajdonképpen ma-
gához, midőn már jó messze járt az elhagyott kas-
télytól, hol rövid idő alatt oly külöuös dolgok tör-
téntek vele. Gúnyos mosolylyal érkezett annak ud-
varára s könnyes szemekkel távozott onnét. Miért ? 
hisz ó az isteni Elzát szerette, vőlegénye volt. Még 
csak pár nap előtt is rajongott érte s most újra el 
akarta hitetni magával, hogy nincs annak párja 
széles e világon . . . Boldog, hogy mielőbb visszatér-
het hozzá, ki egyformán  igéző testben, lélekben, újra 
lábainál lesz nemsokára, ki őt táit karokkal, boldog 
mosolylyal fogadja. 

Mindenkép ki akarta törölni Marit emlékéből. 
Százszor ismételgette magában, hogy mily prózai, 
falusi  nevelés, műveletlen, hisz alig olvasott valamit. 
Juliának, Desdemonának hirét sem hallotta. Nem 
tud lelkesülni, szerelme száraz, természete nem simu-
lékony, elvei erősek, mint az aczél, képtelen az áb-
rándozásra, nem remél, hanem akar ! 

Mind közelebb érkezett a városhoz, s csak ak-
kor jutott eszébe, hogy egy kis szerelmi harcz ok-

vetetlen lesz közöttük Elzával. Már második napja, 
hogy távol volt tőle. Szemrehányásokkal fogadja,  de 
annál édesebb lesz a kibékülés . . . 

Nem érezte magat egészen tisztának s ez kissé 
nyugtalanná tette. De egy hasonló jelenet jutott 
eszébe valamelyik darabból, hol Elza nagyszerű volt 
szerepében, midőn megbocsát hűtlen kedvesének. 
Mily felségesen  fogja  ugyanezt vele eljátszani, kiről 
csak annyit tud, hogy tovább maradt tőle távol, 
mint megígérte. A többi . . . örök titok marad előtte 
s egy édes csókban fog  neki megbocsátani. 

A városba érve, habozni kezdett, hova menjen 
először, lakására e vagy egyenesen Elzához, ki talán 
már szinházi öltözőjében van, mert esteledett, de 
mind a mellett az utóbbit választotta. 

Elhitette magával, hogy sóvárog utána, hogy 
látni akarja minél előbb, hogy iszonyúan nélkülözte 
őt s egy perczig sem lehet tovább nála nélkül, stb. 
Es a szép színésznő lakására ment, hol kifizetve 
kocsiját, dobogó szívvel repült fel  a lépcsőkön. 

Fölérve az emeletre, a ház tulajdonosnője fo-
gadta, haragtól vérpiros arczczal sietett elébe. 

— Hol van Elza kisasszony ? kérdé Tibor észre 
sem véve a nagy sóvárgásban az asszony villogó 
szemét. 

— Elza kisasszony ? — kérdé az dühtől resz-
kető hangon. — Hát még nem tudja, miről az egész 
város beszél! Tegnap reggel elutazott X. bankárral, 
itt hagyva a színházat és adósságát, aaóta már messze 
járhat; de ki fizeti  meg nekem tartozását? 



5. szám. Udvarhelyi Hiradó 1898. jan. 30. 
gyösi Béla erdőfelügyelő,  Kelen József  kultra. főnök, 
Pár János, Licht Gyula, Ungváry Mózos, Dániel 
Elek közgazdasági előadó. 

24. Iparfejlesztő  bizottság.  Elnök: Gróf  Haller 
János főispán,  alelnök: Jakab Gyula alispán. Ugion 
János, Jung-Cseke Lajos, Kassay F. Ignácz, Sándor 
Mózes, Solymossy Endre, Farczádi Károly, Diemár 
Károly, Diószeghy Samu, dr. Demeter Lörincz, Gott-
hárd János, dr. László Mihály, dr. Dániel Gábor, 
Szent-Királyi Árpád, br. Orbán Ottó, Imre Károly, 
br. Kemény Béla, br. Gamerra Oszkár, Pap Ödön, 
Péter Ferencz, Ja"kab Gyula, Lánczky Sándor, Ug-
rón Gábor, Ugrón Zoltán. 

25. Monographiui  bizottság.  Elnök : Jakab Gyula 
alispán. Daróczi János, dr. Demeter Lőrincz, Kénosi 
Béla, Pálffy  Ferencz, Sándor Mózes, Solymosi Endre 
Soó Gáspár, dr. Vajda Emil, Vorzatz Antal. 

26. Kórházfelügyelö  bizottság.  Elnök: Jakab 
Gyula alispán. Tagok : Gróf  Lázár Ádám főjegyző. 
Szabady Ferencz, Bedő Ferencz, Jung-Cseke Lajos, 
Lenjyel József. 

27. Nyugdíj  választmány.  Elnök: Jakab Gyula 
alispán. A tisztviielök által választottak: Gróf  Lá-
zár Ádám, Lukácsffy  Dénes pénztárnok, Németh 
Albert, Ádám Albert, dr. Ráczkövy Sámuel. A köz-
gyűlés által választottak: Jung-Cseke Lajos, Sándor 
Mózes, Ugion Isván, Pálffy  Károly. 

Székely-Udvarhelyen, 1898. január hó. 

A vármegye rendkívüli közgyűlése. 
Sz.-Udvárhely. 1898. jau. 29 

A téli nap gyenge sugara játszodozott a megye-
ház homlokzatán lengő nemzeti zászlóval és nagy 
felöltőbe  mélyen beburkolózott tnegyei atyák beszél-
getve lépdeltek a diszterem felé. 

— Nem kell félni,  a vetés jó lesz, nagy hó 
betakarta, most már nem fagy  hieg. 

— Nálunk térdig lehet járni a hóban. 
— Igaz bizony, hidegét én is éreztem. 
S mig künn a gazdaságról, a rég nem látott 

jó ismerősökről beszélgettek, addig benn elnöklő fő-
ispánunk, hallerkeöi gróf  Haller János megnyitotta 
a közgyűlést. Lassan beszélt, megfontolva,  gondolat 
gazdagsággal és üdvözölte az egybegyűlteket, s bol-
dog újévet kivánt, mivel ez évben csak most van 
alkalma jó kívánalmait a közgyűlésnek kifejezni. 
Kéri a további támogatást, és csupa „igent-1 intő 
fejeket  lát az ember. A közszeretet és tisztelet 
hangja morajlik végig a csendes termen s egy rö-
vidke „Éljen"-be foglalják  érzelmeiket az atyák, 
mikor beszédét befejezte. 

Aztán áttértek a nagy programm tárgyalására, 
mely szorgos rendkívüli közgyűlés összehívását kö-
vetelte. Gyors tempóban haladt az ülés, csak a vár-
megyei tisztviselők fizetésemelésénél  volt hosszabb 
vita. Dr. Török  Albert, Daniéi  Elek, Nagy  Samu, 
Szent-Királyi  Árpád, Koncz  Ármin nagyobb fizetést 
kiván adni vármegyénk magasabb hivatalnokainak, 
de kívánságukat nem fogadták  el, s a közgyűlés el-
határozta, hogy az állandó választmány javaslatát 
terjeszti fel  a belügyminiszternek jóváhagyás végett. 
Aztán a megakadt kerék forgott.  . . forgott,  mig le 
nem tárgyalta mind az 52 pontot. A többi simán 
ment, fennakadás  nélkül, a tapintatos és czéltudatos 
vezetést dicsérőn. Az ilyen együttes és együtt érző 
munka, tevékenység sikere nem maradhat el. 

Újdonságok. 
Tárczánkhoz. Mai tárczánkkal vége van Bmicz-

kyné  Bajza Lenke poétikus novellájának, melyet 
három folytatásban  közöltünk. Magyar írónő még 
nem ért el olyan nagy sikert mint Beniczhjné  Bajza 
Lenke, kinél a főúri  köröknek, a szívnek és léleknek 
hivatottabb ismerője nincsen. Aranyos gondolatai csil-
lognak végig szellemmel telt novelláiban, melynek 
mindeuike egy gyöngye irodalmunknak. Birjuk a 
nagy írónő igéretét, hogy még többször fog  lapunk 
számára írni, mit örömmel hozunk olvasóink tudo-
mására. 

Agyonütött ember. Nagy szerencsétlenség hírét 
vesszük Derzs községből. Történt — mint levelezőnk 
írja — hogy több községi lakos lábonálló tűzifát  vá-
sárolt az erkedi erdőn, s a midőn annak levágásáért 
e hó 20-án kimentek, egyik fa  vágás közben a ná-
lánál nagyobb fának  dőlt, s a midőn ezt onnan le-
akarták ereszteni, olyan erővel esett Nagy  András 
fejére,  hogy agyveleje messze locscsant. Temetése 

22-én általános részvélf  mellett történt meg. Az el-
hunytat neje és elöregedett édes apja gyászolja. 

Meghivó. A sz.-udvarhelyi ev. ref.  kollégium 
az intézet nagytermébeu, f.  évi február  5-én d. e. 
10 órakor nyilvános ünnepélyt rendez a következő 
műsorral: 1. XC-ik zsoltár, énekli a koll. ifjúság  2. 
Rossini: „Nyitány", előadja az ifj.  zenekar. 3. Meg-
nyitó beszéd, tartja Sebesi Ákos, főgondnok.  4. Szék-
foglaló  értekezést felolvassa  Szabó András r. tanár. 5. 
Harrach: „Népdalegyveleg"; előadja az ifjúsági 
énnekkar. 6. Székfoglaló  értekezését felolvassa  Fe-
jes Áron, r. tanár. 7. I dvözlő beszéd ; tartja Gönczi 
Lajos, igazgató. 8. Coll. J.: „Rákóczi induló", elő-
adja az ifj.  énekkar. 9. Mascagni: „Intermezzo" a 
„Parasztbecsület" • bői; előadja az ifj.  zenekar. 10. 
Bod Károly, r. tanár üdvözlése 25 éves tanári mű-
ködése alkalmából a koll. elöljáróság, tanári kar és 
az ifjúság  részéről. 11. Erkel: „Hunyadi induló"; 
előadja az ifj.  zenekar. Ezen ünnepélyre a t. szü-
lőket s az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja 
a Kollégium elöljárósága. 

Diszalbum. A székelyudvarhelyi ev. ref  kollé-
gium tanári kara, tanártársukat, Bod  Károlyt 25 
éves áldásos működésének emlékére egy fényképes 
albummal lepi meg, s ugyancsak ebből kifolyólag 
ünnepélyt rendeznek, a mikor a koll. elöljárósága, a 
tanári kar és az ifjúság  részéről üdvözlő beszédek 
mondatnak. 

Tánczmulatság. Az oklándi olvasókör, dr. Heltai 
ferencz  elnöklete mellett, saját pénztára javára febr, 
hó 12-én, az állami iskola termeiben tombolával 
egybekötött táuczmulatságot rendez. Belépti dij sze-
mélyenként 1 frt,  családjegy 1 frt  50 kr. Kezdete 
este 8 órakor. A rendezőség a megjelenő hölgyeket 
csinos tánczrenddel fogja  meglepni. 

A polgári önképző egylet folyó  hó 24-én este, 
saját helyiségében, sikerült fillérestélyt  tartott, me-
lyen nagyszámú közönség volt jelen. A következő 
kötőké 31-én lesz ilyen műsorral: Biró Emma, Nagy 
Domokos, Herczeg  Albert szavalnak, Paláncz  Emma 
énekel, SzaJcács  József  felolvas,  Hettas  Gusztáv mo-
nologizál, ének-szolló zenekisérettel Kefner  Gyula 
által. Az estély rendezői: Biró Emma, Orbán Mariska, 
Nagy  Zsigmond, ifj.  Asztalos  Dániel. 

A kereskedő társulat - mely mintegy 3r> éve 
áll fenn  városunkba, — e hó 28-án a keresk. ifj. 
kör helyiségében tartotta meg évi közgyűlését. Az 
elnöki megnyitó, pénztáros jelentése után a tisztújítás 
következett, olyan eredménynyel, hogy elnöknek 
megválasztatott a régi, Persián  János, alelnöknek 
Flórián  $ristóf,  pénztárosnak Rösler  Károly, jegyző-
nek Virágh  József,  számvizsgálóknak Máthé  János, 
Farczády  Lajos, Dárszon Béla. A társulat életre-
valóságát az is eklatánsul bizonyítja, hogy a keres-
kedő tanonezoknak évi 200 frt  költséggel tanoncz-
iskolát tart fenn,  mivel ellenkező esetben azok 
az iparosiskolába volnának kényszerítve járni, a hol 
bizonyára nem nyernének szakukra kellő képesített-
séget. 

Lexikon. A Pallas Nagy Lexikona elkészült, 
utolsó, tizenhatodik kötete, most jelent meg a na-
pokban és azzal befejeződött  az a csudás nagy iro-
dalmi vállalkozás, melyet megindításakor mindenfelöl 
kétely kisért, kétely, ha vájjon lesz-e a rengeteg 
költséggel járó vállalatnak kellő támogatása nagy 
közönségünk részéről. Mert hogy a szellemi fundus 
megvolt ahhoz, valamint hogy a keresztülvitel is 
sikerrel fog  járni, azt tudta mindenki, a ki köze-
lebbről ismerte a vállalat élén álló egyéniségek ösz-
szeköttetéseit és erős akaratát. Ugy látszik, hogy a 
harmadik faktor,  a publikum is megvolt s igy létre 
jött a merész, egész kis könyvtárt magában foglaló 
munka. Az utolsó kötet 1242 oldalt számlál 69 mű-
melléklettel és 227 szöveg illusztráczióval. A 17-ik 
pótkötet fogja  az időközben beállott változásokat 
regisztrálni. 

Farsang. Csak nem akar vége szakadni a 
farsangi  mulatságoknak. Vigalom vigalmat követ, s 
az előjelekből Ítélve, mindenik fényes  sikerűnek 
ígérkezik, s városunk közönsége majd a farsang  el-
teltével, a böjtben, bizonyára nem fog  panaszkodni, 
hogy netti mulatta ki magát kellőleg. A mulatságok 
sorozatát a Korcsolya-egyleté kezdi meg (febr.  1.), 
mit mindjárt pár nap múlva követni fog  a diákoké 
(febr.  5.), s kissé később (febr.  19.) az altiszteké, 
melynek meghívója a napokban küldetett szét. A 
rendezőség, okulva a tavaly történteken — mert a 
meghivó Egyszersmind belépti jegy is — az idén ki-
zárólag névre szóló meghívókat bocsátott ki.* Nem 
tudjuk azonban az okát fellelni  annak, hogy az ed-
dig minden évben jól sikerült kereskedőbál az idén-

ről miért marad el? Hisz városunk közönsége mái-
régi idők óta olyan jól szokott, hogy ha egyszer 
belekezdett a farsangolásba,  végig járta a;:t egészen 
s éppen ezért panaszra csak nagyon ritkán volt eset. 
Ha még felemlítjük  a rendesen jól sikerülni szokott, 
iparosbált — a melyről még ez időszerint nincsen 
tudomásunk — a minden szerdán megtartani szokott 
nőegyleti és a hétfői  polgári fillérestélyeket  — akkor 
azt hiszszük, teljesen beszámoltunk városunk farsangi 
naptáráról. 

Nöegyletünk szokásos fillérestélyét szerdán, í. 
hó 26-án is megtartotta.ifeata  Farkasné és Daróczi 
Ninuka rendezésével. Az estély programmjának ki-
magasló része a mythologiából vett tabló volt „Paris 
almája". Parist — Szakáts  Zoltán személyesítette, 
mig az istennők Szobovits  Stefi  (Juno), Daróczi 
Ninuka (Venus) és Szabó Farkasné (Minerva) voltak. 
E tabló sikere s ugy a díszletek mintaszerű összeállí-
tása Scheffler  Nándor agyagipariskolai igazgatót di-

I csérik, kinek művészi keze állította össze az élő-
képet. Vármegyénk főjegyzője  Gróf  Lázár Ádám is 
felolvasott,  a tőle már megszokott könnyed stilban, 

j s a mi még felolvasónál  ritkán történt meg, az meg-
történt ő vele, t. i általános figyelem  (ez is szokat-
lan) közt tartott felolvasását  kénytelen volt a szűnni 
nem akaró tapsra megismételni, és ezúttal is egy 
igen sikerült történetet olvasott fel,  melyet jövő szá-
munkban közölni fogunk.  Aztán Róbert Margit mon-
dott el egy költeményt. De volna egy kérelmünk a 
rendező nőkhöz, tudniillik: máskor műsor mellett, 
még ha nem is melegről, de legalább tűrhető leve-
gőről gondoskodjanak. Igaz, hogy eddig nem is ta-
pasztaltunk oly hideget, mint a milyen ez estén 
volt. A közönség legnagyobb része felöltőkbe  ült, 
aki pedig restelte magára venni azt, az másnap 
érezte a hiilés keserveit. Egészségi szempontból kell 
intézkedni, mert ilyen fűtetlen  termek miatt tillér-
estélyeink sikere csődött fog  mondani. 

Viheder Resiczán. Este 10 és fél  órakor ugyan-
csak a Széchenyi-akna hatodik szintjében szeren-
csétlenséget okozott a bányalég. Ezúttal nem történt. 
ugyan robbanás, de a viheder ledöntött egy szint-
falat  s megfojtott  tiz bányászt, öt ember még hi-
ányzik s ezeknek sorsáról sem tudnak semmi bizto-
sat. A veszedelmes szinten, mely a Domán fatu  alatt 
fekszik  nagymennyiségű fojtó  gáz fejlődött  ki — 
épen, ugy, mint a mult évben; — a robbanás 
ugyan elmaradt, de a rettenetes levegő megfojtotta 
az ott dolgozókat. Valóságos szerencse a szerencsét-
lenségben, hogy a bányalég nem gyulladt meg, mert 
akkor még a tavalyinál is nagyobb katasztrófa  tör-
tént volna. A bányafelügyelőség  okult a mult évi 
tapasztalatokból és olyan lámpákkal látta el a mun-
kásokat, amely lámpák lángjaihoz nem férhet  hozzá 
a bányász. A katasztrófa  helyén huszonöt bányász 
dolgozott. Ezek közül  tiz  megfulladt.  Ebből a tizből 
eddig ötött húztak ki a romok közül. A tárna be-
járata előtt egy sereg asszony és gyermek jajveszé-
kel és zokog. Várják az ujabb áldozatokat s nem 
tudják, hogy melyiküket borította gyászba a ka-
tasztrófa. 

Iskola építés. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
ép iparkamara tudatja az érdekeltekkel, hogy a mo-
soni áll. iskola építése 5520 frt  98 kr erejéig enge-
délyeztetett. Pályázati határidő folyó  évi január hó 
29-ik napjának d. e. 9 órája, mikor a versenytár-
gyalás a marosvásárhelyi kir. építészeti hivatalnál 
meg is tartatik. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza.Névtelen levelekre nemválaszolunk. 

Sz. K.-nak Helyben, ön azt kérdi, hogy milyen eljárás-
sal vehet elégtételt egy Hnyon, ha az, az ön nevét jogtalanul 
egy hölgyével fűzi  egybe és amellett önre qualifikálhatlan  rá-
galmakat és szidalmakat szór, holott ön soha se beszélt ezzel 
a növel legalább is ugy, hogy haragját vonhatta volna magára. 
A nézet különbözői — mindenki saját temperatuma szerint 
cselekszik, mivel a számonkérés vagy tettlegesség, mivel nöröl 
van szó, ki van zárva másféle  módon keres — és bizonynyal 
talál alkalmat a jogtalan sértés megtorlására. HA fitestvére  van 
azt provokálja, ha apja még fiatal  attól kéri számon leánya 
beszédét, de mivel egyik se áll az előzőkből, az eset igen ké-
nye.s Ön is valami furfangos  dolgot eszeljen ki; például: ha 
még tovább se szűnnék meg buzgolkodásában, provokáljon egy 
olyan skandalumot, melylyel őt lehetetlené teszi még a város-
ban is és ezért közönségünk lesz hálás, ha azonban ezt nem 
akarja ugy hallgassa el és ne vegye észre az egészet, mert az 
ki másról mondott tossz véleményt terjeszt, bírálgat minden 
oknélkül és szellemesnek akar tetszeni pessimista elvek vallá-
sával, s magát igy csodáltatni akarja; hidje el okos ember 
szemében csak önmagáról állit ki egy igen csúnya szegénységi 
bizonyítványt, ami bizony egészen a koponyájára szól. No és 
aztán vannak futó  bolondok, kiket nem lehet az örültek házába 
zárni — még; de a mi késik, nem múlik. 



Hirdetmény Hirdetmény 
A sz.-udvarhelyi törvényszék, mint tlkvi ható-

ság részéről közhírré tétetik, hogy korondi Kovács 
István végrehajtatónak Simény Márton köröndi végre-
hajtást szenvedő ellen 100 frt  s jár. kielégítése vé-' 
gett ezen kir. törvényszék területéhez tartozó a ko-
rondi 348. sz. tjkvben 1j3-&d  részben alperes, Simén 
Márton, 2/3-ad részben társtulajdonosok Simény János 
és Simény Mózes nevére irt A-f-  4851a, 4851b hrsz. 
8 frt,  48110a, 4800b hrsz. 1G5 frt,  5858. hrsz. 3 frt, 
1909/,. 7910a/,. hrsz. 8 frt,  7915a/,. 791őb/2. 7917/,. 
hrsz. 18 frt,  8517/,. hrsz. 3 frt,  8521'/,- 8523/,. 
hrsz. 1 frt  kikiáltási árban a Cl. alatt Fábián 
Ágnes Simény Dánielné javára bekebelezett ^^-ed 
reszbeni élethossziglan tartó haszonélvezeli joga sé-
relme nélkül: - a korondi 349. tjkvben ugyanazok 
nevére ugyanazon arányban irt A+ 3;>3. hrsz. 9 Irt, 
365. 359b. 3ÜI. 3í>2. 3(53. 364. hrsz. 480 frt,  1»04 
hrsz. 6 frt,  2455. hrsz. 21 frt,  4853. 4854. 4855 
hrsz. 40 frt,  7910b. hrsz. 3 frt,  82ti9. 8*70. 827lb. 
hrsz. 7 frt,  8470. hrsz. 11 frt,  8497. hrsz. 17 frt, 
8560. 8561. 8562. 8563. hrsz. 4 frt,  9822. 9823. 
hrsz. 3 frt.  10024. 10025. hrsz. 11 frt  kikiáltási 
árban; — a korondi 1755. tjkvben Simén Márton 
nevére irt A+ 10121. 10122. 10123. 10125. 10126. 
10126a. hrsz. 138 frt,  4656. hrsz. 98 frt  kikiálitasi 
árban 1898. évi  márczius hó 17-ik  napján d.  [e.  9 
órakor  Korond községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek elfognak  adatni. A 
venni szándékozók a becsárnak 10%-át készpénzben 
vagy ovadékképes papírban kötelesek a kiküldött 
kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1898. évi január hó 12. 

A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint 
csödbiróság közhírré teszi, hogy sz.-udvarhelyi volt 
vegyeskereskedő Schaffent  Frigyes csődtömegéhez tar-
tozó, még be nem hajtott 2593 frt  90 kr összegű 
követelések 1898. márceius 1-én  délelőtt  9 órakor 
elárvereztetnek a Sz.-Udvarhely város tanács helyi-
ségében következő feltételek  alatt: 

I. tömeggondnok által kiállított kimutatásban 
felsorolt  2593 frt  90 kr összegű követelések együt-
tesen bocsáttatnak árverés alá 259 frt  39 kr kiki-
áltási árban ; 

II. ha ezen kikiáltási ár meg nem igértetnék, 
a követelések szintén együttesen elárvereztetnek a 
kikiáltási áron alul is; 

III. legtöbbet igérő köteles a vételárt a leütés 
után azonnal készpénzben kifizetni  tömeggondnok 
Sebesi Ákos vagy helyettese kezéhez és vevőnek 
azonnal kézbesittetik a tömeggondnok által átruhá-
zási záradékkal ellátandó kimutatás; 

IV. az elárverezett követelések fennállása  és 
behajthatósága iránt szavatosság nem vállaltatik ; 

V. ha a vevő nem fizetné  le azonnal a vételárt, 
az ő költségére és veszélyére nyombau folytattatik 
az árverés. 

A követelésekről kiállított kimutatás betekint-
hető ugy ezen kir. törvényszéknél, mint a helybeli 
kir. járásbíróságnál. 

A kir. törvényszék, mint csődbíróságnak Sz.-
Udvarhelytt, 1898. január hó 13-án tartott üléséből. 

Meiitovidi, Kiirtok Gyula, 
elnök. jegyző. 

Egy szép utczai lakás 

4 szoba, konyha stb. 
a Balázsi Ignácz-fóle  házban 

a Kossuth-utc/ában 

Értekezhet ni: 

Rösler és Gábor czégnél 

F i í y e m e l e t e s k ő h á z 
a Kőkereszt-téren, 

az Árpád-utcza sarkán 
mely a néhai 

Tamászovits Domokosné született 
Kövecsi Rozália 

tulajdonát képezte s mely áll — ugy az 
emeleti, mint a földszinti  részen - 3 
szoba, konyha, kamara s mind 

kettőhöz pinczéből 
bármely naptól kezdődőleg 

bérbe adó. 
Ürtekezheti a bérbeadás feltételei  felöl 
Dr. Nagy Samu ügyv. ügygondnokkal 

Győrfy  TIlus, 
kir. törvényszéki egyes biró 

egy tagban, elsőrendű minőségű, 
a vele járó jogokkal és illetmé-
nyekkel egy iitt Ketlenfalva  köz-
ség alsó határrészén a legszebb 

és legmegközelithetőbb helyen 

haszonbérbe kiadó. 
A haszonbéresitést Dr. Nagy Samu 

ügyvéd eszközIL 

Van szerencsém az igen 
tisztelt,vevő közönség becses figyelmét  felhívni 

legjobb minőségű 

Vau szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, hogy a placz-tél'en újonnan berendezett 

fehér,  füstölt  és paprikás-szalonna, e szakmába vágó 
mindenféle  nyers, fttstölt  és főtt  húsok, úgyszintén friss 
és füstölt  kolbász, párisi, lenaryel, krakkói kolbász, 
nyári, téli szalámi, disznófősajt,  nyelv-, sonka-
kolbász, véres és májas-hurkn, továbbá naponta triss 
frankfurti  virstli torma v. anélkül kaphatók. Egyúttal 
biztosítom igen tisztelt vevőimet, hogy ezen husnemüek ál-
talam és tisztán friss  anyagból készülnek, s azokat a leg-
szolidabb árban és pontos kiszolgálás mellett kicsinyben és 
nagyban árusítom el. Szives pártfogását  kérve 

tisztelettel 

I S e i n e r X á n o s -

ugyszintén első forrásból  beszerzett, tisztán kezelt 

czukor és fűszer * 
• , 

— • áruimra. — 
Tisztelettel . 

BAGÓ GYULA. 
Zoltán-féle  ízetlen és szagtalan csakamájolaj. Yerseczi magyar mustár 

Tiszta kezelés. Pontos szolgálat 
Nyomatott Becsek D'. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarhelyt 
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