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Az anarchizmus ellen. 
A genfi fertelmes gyilkosság után, a mely 

a világ minden államában óriási felháborodást 
keltett és a mely undorral töltötte be minden 
tisztességes gondolkozású embernek a szivét a 
féktelen, vadállatías elemek iránt., a kik b«»ni-
bákkal, tőrrel akarják a mai társadalmi rendet 
megjavítani, az olasz kormány kétrendbeli kör-
levelet. intézett, a kormányokhoz. Az első  kör-
levélben rámutatott a Svájczban élő anarchis-
tákra  és arra a veszedelemre, a mely általuk 
fenyegeti a világot, — a másodikban pedig, 
határozott gyakorlati czélt tűzve ki, konferen-
cziára hívta meg az államokat. A meghívást 
a logiöbb állam elfogadta, a kormányok elvben 
hozzájárultak a tárgyalásra kitűzött programhoz 
és e napokban Rómában megnyílik a konfe-
renczia 

Hogy ez ügyben, a mely az egész világnak 
ügye, az olasz kormány ragadta meg az iniczí-
ativát, annak okát első sorban abban kell ke-
resnünk, hogy az utóbbi éveknek igen sok me-
rénylője, nevezetesen azoknak az anarchista 
gyilkosságoknak a szerzői, a melyek az egész 
müveit világot fellázították, — Carnot  elnöknek 
és Erzsébet  királyasszonynak gyilkossai olaszok 
voltak. 

Képviselve lesz a konferenczián minden 
állam, az első megállapodás is megvan, de még-
sem hiszszük, hogy a tanácskozásnak gyakorlati 
eredménye is legyen. Az első nehézség már az 
anarchizmus fogalmának  meghatározása körül 
merül fel. Hiszen maguk az anarchisták is két 
osztályba sorozzák önmagukat és így az anar-
chizmus is kétféle: elméleti és a tett  anarchiz-
musa. 

Soror Beatrix. 
— Irta: Gróf Lázár Ádám. — 

Csendes májusi est volt A fülemile édesen 
hivta párját s türelmetlen csettintéssél ingerelte 
gyorsabb jövetelre, az eresz alatti fészekben nyájas 
csicsergés közt. altatta a fecskepár fiait, az öreg hold 
kaczérkodva változtatta ruhatárából a bodros toilet-
tet. A letenyei kastélyban is Rzokatlau csend honolt, 
Vidáui ifjak nem űztek pajzán játékot. 

Az öreg Tarnal kinos tépelődések után heve-
sen parancsolt rá egyetlen leányára, hogy feledje 
Elemért, aki könnyelmű s ezóta már vigan hajókáz 
az Óceánon uj szerelme tárgyával. 

Ilona ártatlan, nefelejts szemét lesütve, keser-
ves sirás közt védte lovagját, de az öreg hajthatat-
lan maradt. 

— Csodálkozom — szólt Tarnai — hogy sza-
vaimban kétkedel, okot nem adtam reá, de ha már 
annyira beleszédültél, im győződj meg s egy levelet 
adott át. 

Ilona remegő kezekkel nyült utána s olvasta 
A levél igy hangzott: 

Kedves Tarnai ur! 
Bevallom, gyermekes bohósággal belesze-

rettem leányába s ő viszont. Tudom azon-
ban, szerelmünk czéltalan, én azonban egy 
szabadabb hazába ma elvitorláztam. Meg-
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Ha a konferenczia az elméleti anarchizmus 
kiirtására törekszik, olyan eszmék ellen száll 
sikra, a melyek felett, a rendőrség sohasem dia-
dalmaskodhatott. Am, hol a hatáivonal az el-
méleti és a gvakorlati anarchizmus közt ? Vannak 
elméleti anarchisták, a kik tettre sohasem ve-
temednek. — mig azok, a kik tenni akarnak 
valamit, sohasem mondják ezt meg előre és csak 
a véres események megtörténte után tudja meg 
a világ, hogy anarchisták  szerepeltek benne. 

A rendőrség sem Caseriót,  sem Lucchenit 
n<'n» ismerte a tett anarchistáinak és a jövőben 
sem fogják a merénylőket, a merénylet elkövetése 
előtt ismerni. Az anarchista-gyilkosságokat épp 
oly kevéssé lehet megakadályozni, mint a gyil-
ko>ságokat általában. 

Az olasz kormány abban a hitben hivta 
Össze a konferencziát, hogy a nemzetközi eljá-
rásnak hatása lehetne az anarchízmusra Ebből 
kiindulva, azt. kellene föltételezni, hogy nem-
zetközi anarchista-párt  is létezik, pedig nem-
csak hogy nemzetközi nincs, hanem anarchista-
kor/ sincs, már t. i. ha szorosan magjarázzuk 
a párt fogalmát,. Csak egyes anarchisták van-
nak, a kik kő/ül a jobb hajlamúak beérik az 
elmélettel, inig műveletlenek, zavaros fejűek, 
az elkeseredettek a tettre vetemednek. A ren-
dőrségnek minden igyekezete, hogy nagyobb 
merényletek után, valamely messzire elágazó ös-
szeesküvőnek jöjjön a nyomára, eddig mindig 
meghiúsult  és valószínűleg a jövőben is meg-
hiusul. Minden államuak meg vannak a maga 
anarchistái, a kik ellen csak az az állam léphet 
föl sikerrel. Az olyan állam tehát, a melynek 
nincs anarchistája, mi czimen segítene egy másik 
államot, annak, a saját anarchistái ellen való 
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harczában ? Ez már ezért is bajos, mert minden 
államnak más a nézete az anarchizmusról. 

Olaszországban  például a kormány és az 
uralkodó körök mindenkit anarchistának néznek 
és a szerint bánnak is vele, a ki szóval és Írás-
ban a politikai és gazdasági állapotok javításán 
dolgozik. A milanói haditörvényszék anarchis-
táknak bélyegzete és több évig terjedő fegy-
házbüntetéssel  sújtotta azokat az irókat  és új-
ság ivókat, a kik népük nyomora fölött érzett 
elkeseredésükben élesen keltek ki a kormány 
ellen. Nagy veszedelem volna, ha az államoknak 
a konferenczián megjelenő képviselői a magukévá 
tennék ezt a fölfogást. 

Olaszország egyébként is különös szerepet 
játszik az anarchizmus ellen indított harczában. 
A legelső, a mit minden állam meg tehetne az 
volna, hogy az idegen anarchistákat  kiutasí-
taná és saját hazájukba szállíttatná  vissza. Ha 
ezt aztán az anarchizmus gyanúja alatt állókra 
is kiterjesztenék, Olaszország járna a legrosszab-
bul. Abból a tényből, hogy az anarchista me-
rénylők legnagyobb része Olaszországból került 
ki, jogosan következtethetjük, hogy az olaszok 
a leggyanúsabbak. A nép több helyen ezen a 
véleményen volt é>s a genfi merénylet után Auszt-
riában. Fiúméban, Fmncziaországban megtapadta 
az olasz munkásokat és azoknak kiutasítását 
követelte. 

Végül pedig mit tesz Olaszország az anar-
chizmus kiirtására? Semmit! Az anarchizmus 
csak rossz, elhanyagolt talajban nő. A hol anar-
chisták vannak, ott megvan a bizonyítéka annak 
is, hogy az állam és a társadalom körül nincs 
valami rendén. Olaszországban ez az első tekin-
tetre is feltűnik. Az anyagi és a szellemi nyomor 

próbálom feledni — tegye Ilonka is azt — 
mert mi soha többé nem látjuk egymást. 

Isten önnel 
Elemér. 

* 

Két évvel később a letenyei kastélyhói eltemet-
ték az öreg Tárnáit. Ilona kolostorba vouult — ide-
genbe keresni azt. mit itthon elvesztett. 

Egy vadregényes völgyben elrejtve, hová a 
napsugár is félénken hatol, feküdt a d . . . . i kolos* 
tor, melyet még a 18-ik század végén egy hatalmas 
főúri családnak mesés gazdagságú s szépségű leánya 
emelt a szeretet nevében — csalódott szerelemből. 
Ritkaság számba ment, ha olykor üres volt a zárda, 
mert a szerencsétlenek igyekeztek felkeresui az ir-
galmas nénéket, kik a betegnek segélyt s az önma-
gukkal meghasonlottaknak lelki vigaszt nyújtottak. 

Zimankós deczembi-ri éj volt, fagyos szél siví-
tott a völgyön át, a himbálódzó gályákról sisteregve 
hullott alá a lisztes hó s a friss pelyhecskék szúrós 
szilánkokban vágódtak az eltévedt utas arczába. 

Nem is járt erre jobb sorsra érdemes halandó. 
A gondosan kivágott útnak fehér szőnyegét csak a 
búvó vadnak nyomai s a bujdosó téveteg léptei szel-
ték át. Egy erőtleu vézna árny támolygott odább; 
didergett, mert kiélt alakját kiérdemült öltözék da-
rabok hiáuyosan fedték 

— Ott jártam, kerestem — igen, kerestem 
a hárslugasbau, hol annyi boldog órát töltöttünk 
együtt, szőttük a szép terveket s csak rózsáról 
ábrándoztunk tövis nélkül, ő oly jó volt, mint 

egy földre szállott kis angyal, nem hiába je-
gyezte el az ég, nem közülünk való volt. Vétkeztem 
érzem, mert szivem ugy ég Mi vagyok most? Egy 
rut féreg, melyet eltapodni is undorító. De szivem 
nyugtot nem hágy, bár érzem, hogy erőm elhagy, 
föl kell keresnem, hogy dobjain magam lábaihoz an-
nak, kit eltaszítottam, hogy kérjek irgalmat attól, 
ki iránt könyörtelen voltam, hogy szivemre adjon 
balzsamot az. kinek szivébe mérget csepegtettem. 

Megyek, ha térden kúszva is, Ugy érzem, hogy 
messze nem lehet, azt mondták, itt van a Völgyben 
a d . . . . i kolostorban, azt osztja most, mit egykor 
egészen én birtam. Mily nagy szeretet lehet, hogy 
annyinak jut belőle... 

A vézna alak, amint folyton gyengülő hattgoti 
igy elmélkedett, végre elért a kolostorhoz; Még egy 
utolsó megerőltetéssel fölment a lépcsőre s a nyi-
korgó csengőt görcsösen megrántva, összerogyott; 
Belülről egyforma tompa lépések hangzottak, a ka-
pus a kémlő rácsot felnyitva, alig látta meg ft lö-
roskadott alakot. Gyorsan távozott, tár perCz ttntlva 
segítséggel tért vissza s bevitték a jövevényt. Már 
harmadnapja ápolták; az öreg szerzetes orvos jám-
bor türelemmel várta ébredését, szorgosan vizsgálta 
üterét s adta a szükséges erősítőt. Végre felébredt, 
fagyos mosoly vonult el sápadt ajkain, szemei réve-
dezve tekintettek körül, ugy látszik valakit keresett. 
Kérdezték, hogy ki és honnét jött? de felelni nem 
tudott s az oda nyújtott kőtábla után mohón kaptak 
kezei és irt, csak egyre i r t . . . 

A szerzetes és az apácza imádkoztak, ez alatt 
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oly nagy, hogy a nép vagy közönbösen tengődik, 
vagy pedig időnkint forradalomra  hajlik. A 
kormány semmit sem tesz a nyomor enyhítésére; 
politikájával inkább uöveli azt és a kétségbe-
esésbe sodorja a népet. Ha azután kitör az el-
keseredés, ő kis kaliberű puskákkal eret vágnak 
az embereken. 

A konferenczián egybegyűlő idegen delegá-
tusoknak tehát első sorban az olasz kormányt 
kellene arra fölkérniük, hogy a maga részéről 
sürgősen tegyen meg mindent, a mi az anar-
chizmus ellensúlyozására és legyőzésére alkal-
mas Nem erőszakkal, nem haditörvényszékkel, 
nem kivételes állapotokkal, — hanem gazdasági 
és társadalmi reformokkal. Emelje a nép anyagi, 
szellemi és erkölcsi jólétét, — akkor aztán nem 
lesz anarchizmus és nem kell — konferenczia. 

Belföld. 
Krieghammer lemondása. A „Neue Freie Presse" 

tegnapelőtti esti lapja jelenti, hogy a parlamenti kö-
rökben elterjedt hirek szerint Krieghammer  hadügy-
miniszter beadta lemondását. A hir a hadügyminister 
e lépését azzal a komentárral hozza kapcsolatba, 
melyet Krieghammer a Ilentzi-szoborra vonatkozó 
hadügyi parancshoz fűzött, de kapcsolatba hozza a 
magyar képviselőházban történtekkel is. A lap „Leg-
újabb" rovatában azt mondja, hogy a Krieghammer 
lemondásáról szóló hir megerőitést nyert. 

Jakab Gyula. 
Pár hét óta halljuk, hogy Jakab Gyula alis-

pánunk állásától megakar válui. E hir valónak bi-
zonyult. A vármegye nyugdíj-választmánya teguap 
tartott ülésében, az alispán beadott kérésére, hatá-
rozatilag kimondotta nyugdíjazását. 

A vármegye 1897. október |6-iki közgyűlésen 
választotta meg egyhangúlag. 

Egyenes lelke, férfias, komoly viselete, nyilt 
karaktere és az az úrias mód, melylyel állását, nö-
vekedő tekintélyét viselte, kellett hogy megnyerje 
környezetét. 

Az alispáni szék — nem irigylendő kenyér 
— nem igen szoktak abban megvénülni. A nagy 
csapásokat a gyenge szervezetek is megbírják, de a 
nagy dicsőségek az erős szervezeteket is megviselik. 
Innen van, hogy a leg^zeretetreméltóbb emberek el-
lenszenvesekké lesznek a hatalmi polczokon. A nép-

szerűséget, melyet egy egész életen át összekupor-
gattak, egy éjszaka veszítik el. 

Mennyivel érdekesebb tehát az a népszerűség 
minden más népszerűségek felett, melyet .lakab Gyula 
szerzett egy olyan vármegyében, ahol közismeretes 
az elfogultság minden magasabb szék ellen. 

Lassan, fokról-fokra hódította meg az embere-
ket, szinte egyenként. Nem az újságokból olvasták, 
mint a divatos hazafiakról, más-más kerülő uton, 
más-más motívumokból indulva, jöttek annak a meg-
győződésére. 

Most pedig, amidőn tuár visszavonhatlanná vált, 
bejegyzett tény a távozása, megyénk közönsége bi-
zonyára sokáig lógja az ő érdemeit és a becsületes 
hivatalnok mintaképét magában megőrizui, s hisszük, 
hogy távozása sem a végleges szakítást jelenti, ha-
nem tehetségével, fiatalos munkaerejével tovább is 
folytatja a nagy munkát; küzd a közjó érdekében ! 

Irodalom. 
Neda. Cs. Szabó Kálmán tollából a nyár folyama 

alatt Dobrowszky és Franké kiadásában Budapesten 
Neda czimmel tgy regény jelent meg. 

Szabó e regényében egy párisi model, Neda, 
rajongó szerelmét festi egyszerű, keresetlen szavak-
kal poetikusan és színesen. A szép kis model egész 
szívvilága elénk tárul a mintegy 110 oldalra terjedő 
regény lapjairól; s olyan egyszerű és szeretetreméltó 
ez a kis szerelmi történet, hogy lehetetlen gyönyörű-
ség nélkül nem olvasni, amit már az is elég fénye-
sen bizonyit, hogy e regény akkora olvasóközönségre 
talált, hogy az a napokban második kiadását érte meg. 

Ez érdekes irodalmi eseményt annyival inkább 
nagyobb örömmel vesszük tudomásul, mivel irója 
lapunk felelős szerkesztője is. — A könyv ára 1 frt 
20 kr. Kapható minden könyvkereskedésben 

legyebizottsági tagválasztások*) 
Vármegyénkben a mult héten ejtettek meg a 

megyebizottsági tagválasztások. 
A választások megyeszerte csendben, minden 

nagyobb emotio nélkül történtek meg, de kiváló je-
lentőséget nyertek a választások azáltal, hogy a 
megye hazafias gondolkozású közönségének jelöltjei 
majdnem az egész vonalon győztek. 

Az eredmény a következő: 
Székely-Udvarhely város: -Daróczy János, dr. 

Kassay Albert, dr. Kovács Mór, Bálint György. 

*) Azon bizottsági tagok, kiknek neve dilit betűvel van 
szedve, mint egészen uj tagok lettek megválasztva. 

megnyílik az ajtó, belép Soror Beatrix, most is oly 
szép s ugy néz ki fiatal hófehér arcza a szerzeti 
ruhában, mint fekete koporsón gyöngyvirág koszorú. 
A beteg föltekint, hirtelen felkiált: „Ilonka"! szi-
véhez kap s a sápadt ajkak örökre elnémulnak . . . 
A szobában csak Beatrix maradt s mig társa és a 
szerzetes mentőszerekért siettek, fölvette a teleirt 
táblát, végig futotta a sorokat s összerogyott. A táb-
lára ez volt irva: „Hazátlan bujdosó vagyok, irga-
lomért jöttem. Ez fáj — s itt egy szivet rajzolt. 
Vétkem az, hogy összetiportam egy hőn szerető 
szivet, ápoljon Beatrix, nevem Elemér." 

Zimankós deczemberi nap volt, a szúrós hópely-
hek sűrűn hullottak két frissen hányt sírhalomra . . . 

Erzsébet. 
Liliomok nyíltak 
Csendes völgy ölében, 
Egymáshoz simulva 
Boldogan, szerényen. 
Őrizte  álmukat 
Lanyha esti szellő, 
Ébresztőjük  dal volt, 
Édesen csicsergő. 
Kis madár dalolta, 
Vidám  kis madárka. 

Liliomok nyíltak 
Csendes völgy ölében, 
Egy közöttük kinyílt 
Gyönyörűbben, szebben. 
Karcsú  liliomszál, 
Szebb volt mindeniknél, 
Gyönyörű virágszál, 
Bánatra  születtél. 

Érző  jó szivedbe 
Bánat lett  bevésve. 

Liliomok nyiltak 
Csendes völgy ölében, 
Szerelemre  ébredt 
A legszebbik szive. 
Deli szép királyfi 
Kebelére  zárta, 
Elvitte  magával 
Tündér  szép hónába. 
Boldogságra  vitte! 
Ugy  akarta  . . . hitte. 

Liliomok sirnak 
Csendes Völgy  ölébe, 
A legszebbik köztük 
Elhervadt  örökre. 
Agg  királyunk sir . . . sir . . . 
Omlik sürü könnye, 
Oda szép honának 
Legsiébb ékessége. 
Letört  koronája, 
Leggyönyörűbb  ága. 

Gyászol a természet, 
Hervadt  a völgy lombja, 
A legszebb lilom 
Halálát  siratja. 
Siratunk téged,  kit 
Hamvakban se láttunk, 
De mig szivünk érez, 
Áldunk, mindig áldunk! 
Hazánk Nagyasszonya, 
Drága  Őrangyalunk! 

Perenczy Irénke. 
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Parajd: Enyedi János, Flepsz József. 
N.-Galambfalva: Herepei A., Kányádi Miklós. 
Sz.-Keresztur: Nagy S. Ferencz, Horváth Ká-

roly, Györfi Lajos, Jakabházi Samu. 
Uj-Székely: Fazakas Dénes, Szakács Péter. 
K-Solymo8: Jakabházy Gábor, Ugrón István. 
Rava: Dr. Demeter Lőrincz, Szente Károly, 

Birton Márton, Kecskés Izsák. 
K.-Demeterfalva: Ozsváth Áron, Pálffy György, 

Balázs János, Gálffy Kálmán, László Péter. 
Tordátfalva: Gombos Sámuel, Patakfalvy Sá-

muel, Gáspár Zsigmond. 
Kőrispatak: Ilyés Sándor, Nagy Ferencz, Ádám 

Domokos. 
Siklód: Györgyi Ferdinánd, Györgyi Sámuel. 
Etéd : Farkas László, Gagyi Lajos. 
Derzs: Dr. Fuchs Vilmos, Bán Mózes. 
H -Szt.-Márton ; Gergely Lajos, Gergely Mózes. 
Városfalva : Kandó Károly, dr Gyarmathy Dezső, 

Sándor  Ferencz. 
H.-Almás: Barra Lajos, Ajtay János. 
Lövéte: Ráduly Sándor, Mihály Lajos, Bencze 

Lőrincz. 
Vargyas: Máthé János, Kisgyörgy  Sándor. 
M.-Herraány : Zsigmond Sándor, Benedek Elek. 
Olasztelek: Dániel Elek, ilj. Kolumbán Lajos, 

Benedek Kerestély, Nagy József. 
H.-Okláud: Ifj. Benedek András, Szombatfalvy 

Lajos. 

Újdonságok. 
Bánffy  diszpolgársága. Budapest legújabb dísz-

polgárának, báró Bánffy Dezső miniszterelnöknek-
művészies kivitelű oklevelet készíttet a főváros. Az 
oklevél mozgatható keretbe jön, a mely tetszés sze-
rint szétnyitható vagy behajtható. Alakjánál fogva 
falra függeszthető vagy asztalra állitható. A keret 
felső lapjait diszes ötvös munkával fogják ékesíteni. 
Az oklevél átadásának ideje még nincs meghatározva. 

Az E. M. K. E közgyűlése. Emelkedett, lelkes 
hangulatban folyt le Kolozsváron az E. M. K. E. 
tizenharmadik évi rendes közgyűlése, a melyen nagy 
számban vettek részt az egyesület tagjai. A gyűlést 
gróf Béldi Ákos nyitotta meg nagyhatású beszéddel, 
melyben a királyné gyászos haláláról megemlékezve, 
felsorolta az igazgató-választmány részvétének kife-
jezését. Majd azt a javaslatot tette hogy az egye-1 

sülét 50.000 koronával, Erzsébet királyné kisdedóvó 
alapítványt létesítsen. A közgyűlés az indítványt egy-
hangúlag elfogadta. Az egyes bizottságok megalakí-
tása után Sándor  József mondta el emlékbeszédét 
Horváth  Gyula, az E:uke volt alelnöke fölött. Az uj 
alapszabálytervezetet, melyet Fekete  Béni adott elő, 
elfogadták. A közgyűlés egyhangúlag közfelkiáltással 
elhatározta, hogy a tisztikar az eddigi marad. Az 
igazgató-választmány uj tagjai lettek : Gáspár János* 
Alsó-Fehérvármegye főjegyzője, gróf Majláth  Gusztáv 
püspök, Kozma Ferencz tanfelügyelő, Lészay Ferencz 
birtokos, Szvacsina Géza polgármester, Wuchetich 
Sándor postaigazgató és dr. Nei?z  József ügyvéd. A 
jövő közgyűlést Gyula-Fehérvárott tartják meg. A 
közgyűlés után bankett volt. 

Halálozás. E hó 24-én hunyt el Paál Dénes 
bethleufalvi községi pénztárnok, földbirtokos, anya" 



48. szám. Udvarhelyi Híradó. 1898. november 27. 
könyvvezető életének 52-ik, boldog házasságának 25-ik 
évében. Temetése tegnap történt meg Bethlenfalván. 
Halálát neje, szül. Gálffy Ilka és gyermekei Erzsi, 
lika, Ida, Rezső, István, valamint nagyszámu rokon-
ság gyászolja. 

Szabad lyceum. A helyi kerületi tanár-kör a 
szabad-lyceum terén már tavaly a közönség érdeklő-
dése mellett megindított tevékenységét — miként 
már jeleztük — folytatni fogja s tudományt és isme-
retet terjesztő felolvasásainak sorozatát a mai n:ip 
megkezdi. Lesznek irodalmi, művészeti, történeti, jog-, 
orvos- és természettudományi előadások. Az első 
előadás ma (vasárnap) d. u 5 órakor lesz a róm. 
kath. főgymnasiuna dísztermében. Elnöki megnyitót 
mond dr. Solymossy Lajos főreáliskolai igazgató, s 
felolvasást tart Ravasz Árpád ev. ref. főgymnasiumi 
tanár. — Az összes előadások látogatására érvényes 
jegy ára személyenként 50 kr, családjesry 1 frt. Je-
gyeket válthatni az előadások színhelyén vagy előle-
gesen Jánosy Péter róm. kath. főgőran. tanárnál. — 
A szabad lyceum ügyét ajánljuk a müveit közönség 
figyelmébe. 

A fogarasi sikkasztás. Mult számunkban meg-
emlékeztünk arról a sikkasztásról, mely ott, Foga-
rasban óriási szenzácziót vort fel. Tudósitónk értesí-
tése szerint az elsikkasztott összeget 80,000 frt.ra 
becsülték, a moly igy méltán is kelthetett izgatott-
ságot. Mint most értesítenek, Grünfcld  Ignácz vár-
megyei pénztárnoknak megszökése következtében a 
főispán által elrendelt és három napig tartott pénz-
tári vizsgálat eredményo 0790 frtnyi hiányt derített 
ki, mely összeg az adóhivatalnál deponált 1000 frtnyi 
biztosíték levonása után 5700 frtra redukálódik. 

A Nőegylet fillérestélye. Szerencsés auspiciumok között 
kezdte meg a nőegylet fillérestélyeit, a téli szezon tulajdonkép-
peni hirdetőjét. Még élénken emlékezünk vissza a mult héten 
oly zajos sikerrel lefolyt cstélyre, s már is rgy ujabb diadalról 
kell beszámolnunk Diadalnak bátran nevezhetjük ez eredményt, 
mivel ritka alkalommal gyül annyira össze városunk intelligen-
cziája, mint éppen a jelen estén A rendé? őuőket Esz t e g á r 
Bálintné és Solymossy Ágnes, illeti természetesen először a 
köszönet, akik olyan nagy ügyességgel összeállított programmal 
kedveskedtek a jelenvoltaknak. A műsort a szokásos nyitány 
kezdette meg, mely után Szacsvay Margit adta elő Ilosvai 
Fér jhez menjek-e monologját. A bohó álmot kergető bakfis 
leány ábrándja, az asszonyi szerelem problnmáji és az ő-z 
verőfénye, hogy mily subtilis finomságot igényel e nehéz kis 
monolog mrgjátszásáboz, eléggé láttuk, amaz alakításban, me-
lyet ez östve Szacsvay Margit nyújtott Meglátszott játékán, 
hogy bir kellő rutinnal az ily szerepek érdekessé tételében, 
mindazonáltal játéka diszkrétnek mondható. Kár volt — ha 
erről ugyan lehet beszélni — hogy annyira kivánt a kis ma-
gánjelenet végére jutni. — Nagy hatással szavalta B art ha 
Gábor a Lengyelek fehér asszony-át; s az átérzett, 
gondos tanulmányozás tárgyává tett költemény mindvégig le-
bilincselte a közönség figyelmét. — Érdekes ujitást mutatott 
be Hargita Náudor szakiskolai igazgató élőképeivel. Négy 
valóban sikerült képben volt alkalmunk győnyörködui. Így : 
Judithot (Michelangelotól) személyesítette Solymossy Ág-
nes; Bacchansnö (Izsó Miklóstól) I)aróczy Ninuka; Bűn-
bánó Magdolna (Tomasó Alexandrotól) Soó Mariska; A 
szerelem papnője (Rodintól) Szacsvay Margit —Har-
gita Nándor alakításának megható egyszerűségével lelkes tap-
sokra ragadta a közönséget s az enthuziált fiatalságot, a mely 
nagy lelkesültség minden egyes kép után ujult erővel tört ki. 
Az est féayes sikere az ifjúságot egész éjfélig tartó tánczra 
hangolta. A jövő fillér műsoráról nem értesültünk s igy azt 
sajnálatunkra nem is közölhetjük. 

Dráma az erdőben. Mint Csik-Szeredából ne-
künk jelentik, e hó 20-án a Nagyerdő megrázó jele-
net színhelye volt. A sötét este egy göröcsfalvi öreg 
embert homoródalmási Rigó József két társával a 
„nagyerdői" uton azon ürügy alatt,, hogy elveszett 5 
forintjukat ama szerencsétlen megkapta, megverték 
és ennek fejében a göröcsfalvi embert amellett, hogy 
6 forintot tőle elvettek, lábával saját szekere után 
kötötték s lovaira rávagdalva, azok árkon-bokron 
keresztül hurczolták gazdájukat majdnem az úgyne-
vezett „nagyválluig" s ott a lovak, talán mivel fá-
radtak voltak, megállottak. A tetteseket Csik-Szere-
dában, hova meszet szállítottak, elfogták. Az áldo-
zat kórházba vitetett; ki, ha ugyan megél is, sokáig 
kell heverje a homoródalmási meszes emberek gya-
lázatos vandalizmusa által testén esett sérüléseket. 

Gyűjtések a királyné szobrára. A m. kir. mi-
niszterelnök, mint a dicsőült Erzsébet hirályné em-
lékének megörökítése érdekében alakított országos 
bizottság elnöke, ezen bizottságnak f. évi november 
hó 2-án tartott ülésén hozott határozatához képest 
fölkéri mindazokat a hatóságokat, egyesületeket, hír-
lapokat, magánosokat stb., akik a dicsőült királyné 
emlékszobrára adományokat gyűjtöttek, hogy a mái-
befolyt, de valamely pénzintézetnél gyümölcsözőleg 
el nem helyezett adományokat mielőbb, az aláirt vagy 
megszavazott, de még be nem folyt adományokat pe-
dig azok befizetése után szállítsák be a legközelebbi 

kir. adóhivatalba, illetőleg Budapesten a központi 
állampénztárba, vagy a IX. ker. állampénztárba, ahol 
azok, mint az emlékszoborra befolyt adományok, 
külön fognak könyveltetni és a központi állampénz-
tárba beszolgáltatni. Fölkéri továbbá mindazon ható-
ságokat, egyesületeket, hírlapokat, magánosokat stb., 
kik az általuk gyűjtött pénzt valamely pénzintézetnél 
gyüniölcsöztetőleg elhelyezték, [hogy az ezen betét 
feletti rendelkezésre jogosító okmányokat (takarék-
pénztári könyvecske stb.) szintén a kir. adóhivata-
taloknak, illetőleg Budapesten a központi állampénz-
tárnak, vagy a IX. ker. állampénztárnak szolgáltassák 
be, megjegyezvén, hogy ezek a betétek, az országos 
bizottság további rendelkezéséig, a gyümölcsöztető 
intézetnél hagyatnak meg. Végül fölkéri a miniszter-
elnök mindazon pénzintézeteket, amelyeknél ezen 
gyűjtés czimén pénzösszegek elhelyeztettek, hogy az 
erről szóló részletes adatokat — nyilvántartás czéljá-
ból — közöljék a m. kir. miniszterelnökséggel (Buda-
pest, Vár, Szent-György-tér 1 ) Minthogy pedig a m. 
kir. miniszterelnök ezekkel az intézkedésekkel nem 
kívánja a további gyűjtéseket megszüntetni, ennél-
fogva fölkéri mindazokat, akik még gyűjtenek, hogy 
a befolyó adományokat, azok gyümölcsöztető elhelye-
zése esetén pedig a rendelkezésre jogosító okmányo-
kat, a kir. adóhivatalokhoz, illetőleg Budapesten a 
központi állampénztárhoz, vagy a IX ker. állam-
pénztárhoz juttassák el. 

Iparosok fillérestélye. A folyó hó 21 én tartott 
tillérestély általában fényesen sikerültnek mondható. 
Az estély sorát Lányi Rózsika nagy ügyességgel elő-
adott szavalata nyitotta meg, melyet gróf Lázár 
Ádám m. főjegyző érdekes felolvasása követett. A 
nagy tetszéssel fogadott felolvasást lapunk tárczarova-
tában közöljük. Egy saját szerzeményű monologot 
Steinburg  Alfréd is előadott, mely fölött bírálatunkat 
elejtjük és csak azt jegyezzük meg, hogy bizonyára 
helyesebben cselekszik, ha egy már megirt monologot 
tanul be, mert hat a ki nem tud arabusul . . . . 
Igen ügyes volt s osztatlan tetszésben részesült Márton 
Árpád szavalata. Műsorra még egy másik monolog 
is volt felvéve, azonban az, tekintettel az előrehaladt 
időre, elmaradt. A programm lejárta után kedélyes 
táncz következett, mely mint reudesen, éjfélig tar-
tott. — A holnapi estély műsora ez: felolvas gróf 
Lázár Ádám. szaval Ferenczi  Póli, dialogot adnak 
elő László Mariska és ifj. Jakab Gyula, szaval Sza-
kács József. Az estély rendezői: Szabó Ilonka, Vá-
lentsik Róza, Panajoth Albert, Biró Dénes. 

Városunk szocziálistái. Megértük, hogy ilyenek is van-
nak, azaz csak voltak, mivel a rendőrség szétugrasztotta őket. 
s a/.okat pedig, Kik nem ugrottak, hogy magukba szállva el-
mélkedjenek — becsukta. A helybeli Orbán, Nagy és 
T a m á s czipő-raktár czég mintegy 25—30 embert foglalkoztat. 
A munkások fizetésűket rendszerint vasárnap kapták ki, s igy 
könnyen érthető okokból hétfőn kéknapoztak ; bevett szokás 
szerint már kedden minden egyes ember 2 frt „konto-pénzt" 
kapott, tekintettel a hetivásárra. Azonban e „konto-pénz" újra 
azt okozta, hogy a kedd nap is kék-nap lett, s a munkához 
igazában csak csütörtökön kezdettek s igy tehát a munkana-
pokat szörnyen redukálták A czég elhatározta, hogy ennek a 
visszás állapotnak végét vesse, a „konto-pénz" adasát csütör-
tökre teszi at. És ez szülte az elkeseredést. Kedden bezárták 
a műhelyt s a Papkertben rémes egy görbe napot csináltak A 
midőn már teljesen be voltak „állítva" hazajőve a műhely fel-
szereléseit — éktelen lárma kíséretében — kezdték összezúzni, 
a mígnem a rendőrségtől négy ember kivonult, a keddi csete-
patét szétriasztani. Azonban kemény ellenszegülésre találtak, 
úgyannyira, hogy kénytelenek voltak csendőri beavatkozást 
kérni, s igy már nem sokára minteey heten gondolkoztak a 
rendőrségi fogdiban, ez őszi kirándulásról. Különben az Ügy 
át lett téve a törvényszékhez s a főkolomposok meg fogják 
kapni méltó büntetésüket. Mint értesítenek, telhevűlt állapotu-
kért a czégtől bocsanatot nyertek s már munkába is állottak. 
Iunen volt az a nagy lárma, amely a szombatfalvi ut lakóit 
kedden este hat óra táján felverte. 

A Baross-szobor leleplezése a múlt vasárnap 
folyt le óriási közöuség jelenlétében Budapesten a 
keleti palyaudvar előtti téren. Miniszterek, az elnök-
kel élükön, hatóságok, küldöttségek, Budapest egész 
intellígencziája sietett leróni a kegyelet adóját azon 
férfiú emlékének, kl annyit tett hazájáét, nemzeteért. 
A család részére fentartott sátorban foglalt helyet a 
„vas" miniszter édes anyja, özvegye, apósa, fia, leánya 
és a közelebbi rokonság még számtalan tagja. A d. 
d. 11 órakor kezdődő ünnepélyen Podmaniczky Fri-
gyes báró, a szobor-bizottság elnöke, tartotta a meg-
nyitóbeszédet, a tetszéssel fogadott megnyitó után 
pedig Dániel Ernő báró kereskedelmi miniszter tar-
totta a nagyhatású emlékbeszédet, melynek végén 
lehullt a lepel a szép szoborról, a közönség lelkes 
éljenzése közepette. A szobrot szintén beszéd kísé-
retében Ludvigh  Gyula vasúti elnök-igazgató vette 
át; végeztül a budai dalárda a Hymnust énekelte. 

Közgazdaság. 
Borhamisítás. A pécsi borhamisításnak máris 

megvannak a maga következményei. Ezek közül leg-
inkább figyelemre méltó a borivó közönség nagy-
mértékben megnyilvánuló bizalmatlansága, a mi már 
városunkban is érezhető. A vendéglősök, akik a kö-
zönség bizalmának és bizalmatlanságának megbízható 
fokmérői, már mégis kezdték a panaszt. A dolog 
ugyanis ugy áll, hogy amióta az újságok mind rész-
letesebben ismertetik azt a nagyarányú borhamisí-
tást, ami Pécs városát vallhatja otthonának, azóta 
városunkban kevesebb bort mérnek ki és adnak el. 
A szolidabb lelkek, akik étkezéseik alkalmával két-
három decit fogyasztottak, vagy egyszerűen beszün-
tették a borivást vagy pedig a sörözők táborába 
csaptak át. 

Azok pedig, akik különösen vacsora után fog-
tak az iddogáláshoz, csodálatos módon mértéket kez-
denek tartani. 

A hamisított bor irányában megnyilatkozó el-
lenszenv határozottabban növeli a józanabbak szá-
mát. Senki sem egészen bizonyos ugyan abban, 
hogy hamis bort kap, de a lehetőség folyton ott 
ólálkodik s az emberek inkább kevesebbet vagy sem-
mit sem isznak, mintseni hogy Engel-féle borral 
oltsák szomjúságukat. 

Tapasztalatokban mogöregedett feleségek, akik-
nek férjei ilyen vagy olyan asztaltársaságokban töl-
tötték az éjszakákat, arra a fölfedezésre jutnak, 
hogy az uraik korán hazatérnek, ellentétben a múlt-
tal. Mindezzel jár az is, hogy manapság jóval keve-
sebb embernek fáj a feje s hogy a kaczenjámmor 
nem garázdálkodik ugy, mint annak előtte. 

Ily körülmények után tán még elismeréssel is 
lehetne adózni a borhamisítóknak, akik alapjában 
véve a mértékletességi egyletek malmára hajtják a 
vizet, növelve ama kevesek számát, akik a józan 
életben találnak nagy gyönyörűséget. 

Nagy reményeket mindazonáltal bajos volna a 
pécsi borhamisításhoz fűzni, mert hát az efajta ijedt-
ség és bizalmatlanság, amely most uralkodik, nem 
sokáig szokott tartani. Hamarosan elérkezik az idő, 
amikor a korcsmárosok nem panaszkodnak s amikor 
a most züllésnek induló asztaltársaságok újból egye-
sült erővel folytatják gyülekezéseiket, hogy a sze-
gény obstrukciós ország boldogságára ürítsék a po-
hárt, ha abban mindjárt pécsi bor lészen is. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaazolnnk. 

F. I. K—r. Kedves sorait kaptuk, köszönjük. Levél ment. 
P. B—h. Levele éppen jókor érkezett, habár őszintén 

megvallva, ezekre mí is vi6szatudtunk volna emlékezni, s igy 
inkább a kritikára lettünk volna kíváncsiak. Figyelmét köszön-
jük, b viszonzásul könyvtárunk rendelkezésére áll. (Mongya?) 

T—z H—8. Hogy meddig lehet egy fiatalembernek hinni? 
Este tiz óráig — A rák egész évben visszafelé megy, ugyany-
nyira, hogy a mikor mi deczembert írunk, ő januárban van. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Sz 2".l 12—1898. Udvarhely vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
A Székely-Udvarhely városi állatorvosi állás 

elhalálozás folytán üresedésbe jővén, annak válasz-
tás utjáni betöltésére ezennel pályázatot nyitok. 

Javadalom: évi 300 frt fizetés, 100 frt lakbér, 
a vágatási biztosi teendőkért szabályrendeletileg — 
a vásárokról vasúton elszállítandó állatok megvizs-
gálásáért törvényszerüleg — megállapított dijak. 

Pályázni kívánó okleveles állatorvosok kellően 
felszerelt folyamodásaikat folyó évi deczember 28-ig 
adják be alul írthoz. 

Sz.-Udvarhelyen, 1898. évi november hó 7-én. 
Jakab Gyula, 

alispán. 

Sz. 8098-1898. kig. 

Hirdetmény. 
Székely-Udvarhely város tulajdonát képező kö-

zéperdőben, a várostól félóra távolságra, 19 Dől tűzi-
fa; 537* öl ág; 156 drb. lábán álló nagy fa és 16 
drb. ledöntött csutak f. évi deczember 4-én vasár-
nap, cL' e. 9 órakor e legtöbbet ígérőnek eladatik. 

Sz.-Udvarhelytt, 1898. november 25-én. 

Dr. Gyarmathy, 
polgármester. 



1898. november 27. Udvarhelyi Hiradó. 48. szára. 

Sz. G896—1898. 
polg. 

Hirdetmény. 
A székélyudvarhelyí kir. törvényszék, mint csődbíróság 

részéről közhírré tétetik, hogy a Günther Lajos csődtömegéhez 
tartozó összes könyvkereskedési áruczikkek, könyvek, Írósze-
rek, felszerelések stb. elárverezése elrendeltetik, következő fel-
tételek alatt: 

1 A csödleltár 1-tól 2117. és 2217-tól bezárólag 2222. 
tétel alatt bejegyzett ingóságok, melyek becsériéke 1127 f-t 54 
kr, egy csoportban. 

2. A csődleltár 2118-tól 2142. tétel alatt bezárólag fel-
sorolt, 10 frt becsértékü ingóságok szintén egy csoportban. 

3. A csődleltár 2143-tól 2155. tételéig és 2216. tétel alatt 
felsorolt 7 frt 35 kr becsértékü ingóságok, egy csoportban. 

4. A csődleltár 21 '6. tétele alatt felsorolt 12 frt becs-
értékü ingóságok, egy csoportban 

5. A csödleltár 2157. tételiől 21(51. tételig bezárólag fel-
sorolt 3 frt 50 kr becsértékü ingóságo.c, egy csoportban. 

6. A csödleltár 21%. tétele alatt bejegyzett 2 frt becs-
értékü ingóság, külön. 

7. A csődleltár 2162. tételétől 21^7. tételéig és 2199. 
tételtől 2208. tételig bezárólag felsorolt ingóságok, egy csoport-
ban, melyek becsértéke 45 frt. 

8. A csődleltár 2198. tétele, valamint 2209 tételtől 2215. 
tételig bezárólag felsorolt, 10 frt 40 kr becsértékü ingóságok 
szintén egy csoportban bocsánatnak árverés alá 

9. Az ingóságok egyes csoportjainak kikiáltási éra a 
becsérték, s ha ez Dem igértetnék meg, egy negyedórai vára-
kozás után azok 25°/0-kal alább szállíttatnak, ha pedig ez eset-
ben sem jelentkeznék vevő valamelyik csoportra, azon csoport 
ingóságai leltári tételek szerint adatnak el, bec*áron alól is. 

10. A csoportokban való árverés esetébeu árverezni kí-
vánók kötelesek azon csoport becsértékének 10°/o-át a bírósági 
kiküldött kezéhez lefizetni, mely a vételárba számítandó be. 

11. A legtöbbet ígérő köteles a vételárt a leütés után 
azonnal kifizetni a bitói kiküldött kezéhez, melynek elmulasz-
tása esetében bánatpénze elvész a csődtömeg javára, s az ingó-
ságok vevőnek terhére, leltári tételek szerint is ujabban és 
nyomban elárvereztetnek 

A megvett ingóságok csakis a vételár lefizetése után 
adatnak át vevők birtokába. 

12. Az árverés 1898.. évi deczember hó 16-ikára, s eset-
leg következő napjaira, mindig délelőtti 8 órája tűzetik ki, 
Sz.-Udvarhely város felső piaczán Günther Lajos üzleti helyi-
ségében s foganatosítása iránt a csődleltár átküldése mellett, 
megkerestetik a sz.-udvarhelyi tkts. kir. járásbíróság. 

A királyi törvényszéknek Székely-Udvarhelytt, 1898. évi 
november hó 17-én tartott üléséből. 

Mentovieli, K i rá ly , 
elnök. t. jegyző. 

Sz. 6837—1898. 
polg. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint csőd-

bíróság részéről közhírré tétetik, hogy a Gáspár 
Ferencz csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 377-től 
411-ig és 426. tétel alatt felvett 154 frt 10 kr becs-
értékü kész bőráruczikkek-, bőrnemüek- és bőrüzleti 
szerelvényeknek, továbbá a csődleltár 412--425. té-
telei alatt felvett 50 frt 30 krra belliit házi búto-
roknak, melyek mind a közadós Gáspár Ferencznek 
Sz.-Udvarhely városában, Kossut h-utcza 174. számú 
lakhelyiségében vannak elhelyezve, elárverezése el-
rendeltetik, következő feltételek alatt: 

1. A csődleltár 377-411. és 426. tételei alatt 
felvett ingóságok egy csoportban, 154 frt 10 kr ki-
kiáltási árban; 

a 412-426. tétel alatt felvett bútorok szintén 
egy csoportban, 30 frt 30 kr kikiáltási árban, bo-
csáttatnak árverezés alá. 

2. Ha ezen kikiáltási ár nem igértetnék meg, 
egy órai várakozás után a kikiáltási ár laszállittatik 
26%-al, s ha félórai várakozás után az így leszállí-
tott érték sem igértetnék meg, az összes ingóságok 
leltári 'tételek szerint bocsáttatnak árverés alá, s 
becsáron alul is eladatnak. 

3. Csoportokban való árverezéskor venni szán-
dékozók kötelesek a kikiáltási ár 2O0/o-át lefizetni 
a birói kiküldött kezéhez, mely a leütéskor azonnal 
befizetendő vételárba számíttatik be. 

4. Ha vevő a vételárt azonnal a leütés után 
nem fizetné be a birói kiküldött kezéhez, bánatpénze 
a tömeg javára elvesz, s a tárgyak vevő kárára 
azonnal elárvereztetnek. 

5. A tárgyak leltári tételek szerint való eladá-
sánál bánatpénz letétele nem kívántatik, s a meg-
ígért legmagasabb vételár azonnal lefizetendő a birói 
kiküldött kezéhez, s csak akkor adatik át a megvett 
tárgy vevőnek; ellenesetben ugyanazon tárgy elár-
verezése folytattatik a vevő kárára. 

6. Az árverés határnapjául 1898. évi deczem-
ber hó 10-ike délelőtti 8 Órája tűzetik ki Székely-
Udvarhely városban, Kossuth-utczában 174. sz. alatt 

levő Gáspár Ferencz lakhelyiségében, s foganatosí-
tása iránt a csődleltár átküldése mellett megkeres-
tetik a sz-udvarhelyi kir. járásbíróság. 

A királyi törvényszéknek Székely-Udvarhelytt, 
1898. évi november hó 17 én tartott üléséből. 

Mentovlck, Bt irály, 
elnök. t. jegyző. 

Sz.5730—18"8. 
tlkvi. 

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

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint 
a m. kir. államkincstár felperes végrehnjtatóuak, 
korondi Simény Márton végrehajtást szeuvedő ellen 
68 frt 80 kr s járulékai kielégítése végett ezen kir. 
törvényszék területéhez tartozó Korond község hatá-
ránál a korondi 1735. tlkvben Simény Márton ue-
vére irt A+ 10121., 10122 . 10123., 10125 , 10126., 
10126a. hisz ingatlanság 237 frt, 4656. hrszámu 
ingatlan 78 frt kikiáltási árban az 1899. évi január 
hó 19-ik napjának d. e. 9 órakor Korond község 
házánál megtartandó nyilváuos árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek elfognak adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 100/„-át kész-
pénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, 
Székely-Udvarhely, 1898. évi október hó 24 én. 

Dr. Voitli, 
kir. tszéki egyes biró. 

Sz. 6897-1898. 
~ polg 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint csőd-

bíróság részéről közhírré tétetik, hogy ifj Dénes 
Jánosnak csődtömegéhez tartozó divat-, rövid- és 
kézmOáruczikkek árverése elrendeltetett, következő 
feltételek alatt: 

1. A csődleltár 1-tői 2640. tételű bezárólag fel-
vett 3770 frt 42 krra becsült divat-, rövid- és kézmü-
áruczikkek egy csoportban ; 

2. a csödleltár 2641-től 2667-ig bezárólag, és 
2674. tételek alatt felvett hO frt 10 krra becsült 
divat-, rövid- és kézmüáruczikkek szintén egy külön 
csoportban ; 

3. a csődleltár '2673. és 2675. tétel alatt fel-
vett 155 frtra becsült bolti berendezési tárgyak, egy 
csoportban; 

4. a csődleltár 2668-tól 2672-ig és 2676-tól 
2686. tételéig bezárólag felvett 62 frt 80 krra becsült 
különböző berendezési tárgyak és a csődleltár 2687-
től 2692. tételéig bezárólag felvett 80 frt 80 krra 
becsült házi bútorok leltári tételek szerint darabon-
kint bocsáttatnak árverés alá. 

5. Kikiáltási ár a fentebb kitüntotett becsár, 
s ha ez neiu igértetnék meg, az 1., 2., 3. alatt jel-
zett, csoportokba osztott tárgyaknál, lélórai várako-
zás után a kikiáltási ár 20°/0-kal leszállittatik; ha 
pedig ezen árleengedés után félóra alatt sem tétet-
nék Ígéret, akkor ezen csoportokba osztott tárgyak 
is leltári tételek szerint darabonkint elfognak adatni 
a legtöbbet Ígérőknek, a kikiáltási áron a'ól is; 
hasonló módon elárvereztetnek kikiáltási áron alól 
is a 4-ik pontban jelzett egyes tárg\ak, bánatpénz 
letétele nélkül. 

6 A fenntebb 1., 2., 3. pontok alatt felsorolt 
és csoportokba osztott ingóságok csoportokbaui el-
árverezésekor venni szándékozók kötelesek minden 
egyes csoport becsárának lO°/0-át bánatpénzül a birói 
kiküldött kezéhez letenni, mely a vételárba számí-
tandó be. 

Ezen esetekben vevő hordozza a bélyegeket és 
kincstári illetéket, melyet a vételárral eggyütt a 
birói kiküldött kezéhez, a leütés után azonnal ki-
fizetni tartozik; ellenesetben vevő bánatpénze a tö-
meg javára elvész, s az árverezés uyotuban folytat-
tatik vevő kárára és veszélyére; ezen feltételek 
teljesítése után a megvett tárgyak vevő tulajdonába 
mennek át. 

7. Vevő jogosítva van a csoportokban elárve-
rezett ingóságok leltár szerinti átadását követelni 
tömeggoudnoktól; köteles azonban az átadással fel 
merttleudö és bíróilag megállapítandó költségeket a 

csődtömegnek megfizotni 8 nap és végrehajtás terhe 
alatt. 

8. A mennyiben vevő 8 nap alatt az általa 
megvett tárgyakat a közadós üzleti helyiségéből el 
nem szállítja, köteles ezen időtől kezdve az üzleti 
helyiség után 1899, évi április 24-ig járó 400 frt 
évi bérösszegnek megfelelő részét az Udvarhelymegye 
törvényhatóságánál kötött bérleti szerződés értelmé-
ben a csődtömeg javára a tömeggnndnok kezéhez 
megfizetni. 

9. Darabonkint eladott ingók vételárát vevő 
köteles szintén azonual a leütés "után a bírósági ki-
küldött kezéhez kifizetni. 

10. Az árverés 1898. deczembor 20-án és kö-
vetkező napjaira, mindenkor délelőtti 8 órája tűzetik 
ki, Sz.-Udvarhely városában közadósnak a vármegye-
házában lévő üzleti helyiségében, s foganatosítása 
iránt, a csődleltár megküldése, mellett, a sz.-udvar-
helyi kir. járásbíróság kerestetik meg. 

A királyi törvényszéknek Székely-Udvarhelytt, 
1898. évi novemler hó 17 én tartott üléséből. 

Heiitovich, Király, 
elnök. t. jfgyző. 

Stowasser János 
csász. és kir. udvari szállító, taproáros 

Egyesegyedül szabadalmazott, javított t á r o g a t ó feltalálója. 
Itu(InpeMt, I I . , I.<liic»hid-nt«!f.ft 5 . 

H e g e d ű k 3, 4, 5, ti, 8 frttól 
feljebb. 

UiJütNzolt régi mester-
h e g e d ű k '20, 25, 30, 40 frttól 

feljebb. 
Gordonkák 8, 10, l-\ 15 

frttól feljebb. 
O . i m b a l m o k erőteljes csengő 

hanggal 35 frttól 300 frtíg. 
TáiogatA ősi magyar hangszer. 
Szrtrii.v kiirtok és trombi-

ták 14, 18 és 20 frt. 
H a r m o n i k á k erős orgona-

hanggal 3, 4, 5, 6, 8 frttól 
feljebb. 

Hegedű vonóval 
és tokkal H frt . 
Javítások pontosan és legolcsóbb 

árban eszközöltetnek. 
Zenekarok részére  szüksé-
ges hangszerek  elöngös fize-
tési feltételek  mellett  a leg-
jutányi tabb árban szállít-

tatnak. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 


