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

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

Alispán választás. 
(—k) Szinte érezzük, hogy a szerte szakadt 

megyei társadalom uj életre kel, s azok az esz-
mék, a melyek már jó régen lelkesítették, ösz-
szetartották azt — újra elevenednek s a megyei 
élet újra pezsdülésében ismét teljes erővel je-
lentkezik. 

Hogy a megtisztulásnak e jelentékeny pont-
jára eljutottunk, megszűnt az a fojtó  levegő, a 
mely oly deprimálólag nehezedett a kedélyekre, 
az legfőkép  annak köszönhető, hogy a politika 
immár elvi magaslatára jutván, társadalmi vá-
laszfalat  nem képez többé. 

Mert ez felszabadulását  jelenti nagyon sok 
nemes törekvésnek, s a tehetségeknek, a jelle-
meknek, a munkaerőnek az érvényesülését me-
gyénk, s igy a nemzet javára. Megszűnik az az 
elzárkózás, melyet a kortespolitika szült ; meg-
szűnik az uj korszak hajnalhasadásával az az 
idegenkedés, visszavonulás, a mely a legerősebb 
tehetségeket, a legnagyobb munkaerőt kötötte 
le s kipusztul az a tengernyi rágalom és gyanú-
sítás, a mely egyik legnagyobb szerencsétlensé-
gét Jdézte elő ennek a vármegyének, hogy a 
kimondott anathéma átvitetett az élet minden 
vonatkozására. 

Alig foglalta  el Hollaki a főispáni  széket, 
kinek előde a pártszenvedélyek paczifikálását 
hagyta misszióul, jöttére lecsendesültek a kedé-
lyek, s az igazi munkálkodás és egyetértés vo-
nult be vármegyénkbe. Azonban alig telt el egy 
pár hónap, a mely alatt a volt megyei ellenzék 
is letette a fegyvert,  s közmegnyugvásra bevo-
nult a szabadelvüpártba, már is egy ujabb 
diffikultás  merült íöl: az alispán választás kér-
dése, a mely egyszerre tengeri szörny gyanánt 
ütötte föl  fejét,  rémületére a békét fenntartani 
óhajtó többségnek 

Két jelölt volt az alispáni székre. Dr. 
Damokos  Andor belügyminiszteri s. titkár és 
Dr. Gyarmathy  Dezső polgármester. Damokos 
a hivatalos jelölt, Gyarmathyt pedig a régi 
szabadelvüpárt több tagja kivánta az alispáni 
székben látni. És megkezdődött a korteskedés, 
feszültek  lettek a kedélyek, s a béke már-már 
Veszélyeztetve volt. 

És ekkor előállt Hollaki főispán  és az ő 
államférfiúi  éleslátásával, módszerével megoldotta 
az esetleg pártbomlást előidéző alispán kérdést, 
ügy, hogy már a folyó  hó 24-iki bizalmas érte-
kezleten Gyarmathy kijelentette visszalépését. 
Éz a győzelem pedig sokkal értékesebb volt a 
vármegyének, sem hogy bele nem nyugodtak, 
sÖt nem örvendeztek volna neki azok is, a kik 
a végső kifejlődését  a harcznak, harczias eszkö-
zökkel való eldöntésében látták csak lehetségesnek. 

Egy gyors fordulattal  támadt tehát az uj 
rendszer, a melylyel aztán a végleges nyugalom 
és egyetértés ütötte föl  tanyáját minálunk. El-
ismerés illeti meg Dr. Gyarmathyt, a ki kész 
volt vármegyéje érdekében a jelöltségtől vissza-
lépni, mivel tudatában volt annak, hogy az ő 
megválasztása ellen — habár nagy többsége 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Becsek Aladár. 

Főmunkatárs: Cs. S z a b ó K á l m á n . 

is volt — sokaknak volt kifogása,  a mely jelen 
körülmények között nagyon megnehezítette volna 
a főispán  misszióját. 

Dr. Damokos jelöltségében megállapodás 
történt, s igy az ő egyhangú megválasztása 
biztosra vehető, a mely a 6-iki közgyűlésen 
meg is fog  történni. 

Megnyugvással vettük a hirt, hogy ha nem 
is egészen megyei ember — a mely ez idősze-
rint talán uem is volna lehetséges, mivel a sze-
mélyes érdekek még nem simultak el teljesen 
— de olyan ember kerül e székre, a ki sok-
oldalúságánál, e téren szerzett tapasztalatainál 
fogva  ez állásra predesztinálva van. 

Ha mindenképpen az origót nézzük és ke-
ressük, abban látjuk megyénk boldogulásának 
egyik fontos  tényezőjét, ugy Dr. Daniokosban 
azt is megtaláljuk, mivel anyai (Sebestyén) ágon 
szintén udvarhelymegyei zetelaki illetőségű, a 
mihez ha hozzávesszük, hogy ugy a gimnáziumi, 
mint az egyetemi tanulmányait kitűnően végezte 
s annak bevégeztével az aranyos-tordamegyei 
tordai járás főszolgabírói  állását az egész járás 
és központ megelégedésére s ugy töltötte be, 
hogy máig is fájdalommrl  gondolnak távozására 
— az ö megválasztásában teljesen megnyugod-
hatunk. Társadalmilag pedig olyan állást foglalt 
el Tordán és az egész megyében, hogy az ottani 
köröknek örömmel látott, valóságos kényeztetett 
beczéje volt. Főszolgabírói állásából a nagy-
károlyi főispán  meghívására Szatmármegye főis-
pánjának titkára lett, honnan szolgálattételre a 
belügyminisztériumhoz rendeltetett be, hol máig 
fellebbvalóinak  legnagyobb megelégedésére telje-
siti szolgálatait. Évektől fogva  a „Magyar Köz-
igazgatásinak tekintélyes munkatársa, melyben 
nem egy közérdekű czikke költötte föl  a köz-
igazgatás nagyobb férfiainak  figyelmét. 

Bizonyára tudatában volt annak a feladat-
nak, a mely vármegyénkben reá vár, hol a 
munkaképességnek tág köre nyílik Égető és 
kevésbbé égető, fontos  és súlyos kérdések vár-
nak ő reá, s fölötte  nagy szükség van reális, 
objektív, sőt jóakaratú magatartására az egész 
vármegye közönségével szemben. Megnyugvást 
találunk a Dr. Damokos személyében, a ki ké-
pes lesz egyéni nimbuszával fölmutatni  egy vár-
megyétől várható niveaut, mert ha azt elérni 
tudja, ez lesz az ő legnagyobb dicsősége, s 
missziója, melynek betöltéséért még azok is tisz-
telettel környékezik, akik a boldogulást kizáró-
lag megyei emberben vélik. 

Óhajtjuk, hogy a megyei társadalom mos-
tani újjászületésében felismerje  minden téren 
nagy hivatását. Az erős, egységes társadalom, 
a melynek a békés megalakulására immár biz-
tató kilátásaink vannak, csak erős, egységes 
politikát teremthet, és mivel az egységes társa-
dalom nem tűri meg semmiféle  tekintetben a 
korcsdolgokat: hisszük, hogy az újjászületés föl-
tétlenül csak elősegítésére lesz a teljes megtisz-
tulásnak s értelmiségünk és társadalmunk közép 
rétegei visszanyerik gazdasági és társadalmi 
súlyukat. ' 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 25 kr. 

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

Belföld. 
Pártértekezlet. Az udvarhelymegyei és városi 

szabadelvüpárt újonnan kidolgozott alapszabályterve-
zetének megvitatása és megállapítása czéljából f.  hó 
5-én délután 4 órakor a vármegyeház dísztermében 
közgyűlést tart, melyre a párt tagjai ezúton is meg-
hivatnak. 

Alispán választás. A nyugdíjazás következté-
ben megüresedett alispáni szék betöltése ügyében 
Hollato  Árthur főispán  24-ére, mint azt lapunk mult 
számában már emiitettük, bizalmas értekezletet hí-
vott össze az uj jelölt megállapítására. Az éitekez-
leten megjelentek a képviselők közül Ugrón  Gábor, 
Tibád  Antal, dr. László Mihály, továbbá a szabad-
elvüpárt elnöke br. Kemény  Béla, valamint a párt 
vezérférfiai  közül nagyszámmal. A főispán  megnyitó 
beszédében felhívta  az értekezletet, hogy oly alispáii-
jelöltben állapodjanak meg, kinek személyisége és 
szakképzettsége nemcsak a közigazgatás érdekeinek 
felel  meg, de egyúttal a helyreállott békét sem za-
varja meg. Mindenekelőtt Danid  Elek dr. Gyarmathy 
Dezső visszalépését bejelentette, amit Gyarmathy 
kizárólag a vármegye békéjének érdekében tett meg, 
mivel ellenkező esetben erős küzdelemre lett volna 
kilátás, ami semmi esetre sem használt volna a már-
már lecsendesedett kedélyeknek s igy a békének. A 
kérdéshez többen szóltak s végül dr. Domokos  An-
dor belügyminiszteri s. titkárt egyhangúlag kijelöl-
ték az alispáiii székre. A főispán  tudomásul vette az 
értekezlet jelölését s elhatározták, hogy október 5-ére 
az összes bizottsági tagokat összehívják, hogy az 
egyhangú jelölést újra kijelentsék, mire október 6-án 
megejtik az alispán-választást. Igy tehát az alispáni 
kérdés helyes mrgoldásával eleje lett véve minden 
egyenetlenségnek s a még nem régiben is utópia 
gyanánt tekintett békés munkálkodás vonul be az 
oly sokat zaklatott vármegyénkbe s végre részt ve-
hetünk mi is abban a sorban, amelyből az áldásta-
lan politikai viszályokért hátramaradtuuk. 

A regále 1900-ban. A pénzügyminiszter uta-
sításául adta a pénzügyi hatóságoknak, hogy a bor-
ital-adót és a husfogyasztási  adót 1900-ra föltétlenül, 
1901-re pedig a felmondási  jog fentartásával  bizto-
sítsák ; további 'időre pedig nem szabad szerződése-
ket kötniök. Azok a szerződések, melyek a jövő évre 
is szólanak, csak akkor mondandók fel,  ha az illető 
község a bor- és husfogyasztási  adópótlékoknak az 
állami borital- és husfogyasztási  adóval való együt-
tes biztosítását óhajtja. Minden más esetben csakis 
a miniszter külön felhatalmazása  alapján történhetik 
a fölmondás  s ily fölhatalmazást  a pénzügyigazgató-
ságok csakis rendkívül fontos  okok fönforgása  ese-
tében kérhetnek. Azzal, a ki határozott időre szóló 
italmérési engedély alapján gyakorol italmérést, meĝ  
váltási szerződés nem köthető. A község kívánatára 
a szeszfogyasztási  adópótlék is együtt biztosítandó 
az állami adókkal, de ez nem történhetik kisebb 
összegért, mint a mennyit az illető kö/ség minimális 
összegül megjelölt. 

Hadfelszerelési  szállítások. A cs. és kir. kö-
zös hadügyminisztérium arról értesítette az országos 
ipartestületet, hogy az 1900. évben szükséges és a 
szabad versenynek föntartott  czikkek, u. m. szüct-
áruk, kalapok, csákók és sipkák, fémgombok  és fém-
ből való jelvények és felszerelések,  keztyük és szijak, 
poszomány és kötéláruk, vas- és bádogfelszerelések, 
dobok, dobalkatrészek, sátorkarók, talpszegek és pat-
kók, csatok és rugók, továbbá téli alsó ruhák, zsab^ 
kendők, szürposztó, csizmák, és levéltárszák és más 
hadszükségleti tárgyak szállításához pályázatot hir-
det. Határidő 1899. október 20. déli 12 óra Bánat-
pénz 5%. A részletes feltételek  az „Országos Ipar-
egyesület" irodájában (Uj-utcza 4.) ahivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 



1899. október 1. Udvarhelyi Hiradó. 40. szám. 

A vértanuk ünnepe. 
— Felhívás a székely néphez. — 

Sárgul a lomb, hervadozni kezd a virág, hideg 
szellő surran végig a letarolt határ fölött.  Közeledik 
— már csak egy pár nap választ el — a ködös, 
borongó őszi nap, október 6-ika. 

Egy napra elcsendesednek az ádáz küzdelmek, 
egy napra beborit mindent fátylával  a borongó em-
lékezet, a holtakra, a vértanukra való szomorú vissza-
emlékezés ; egy napra itt hagyjuk a jelent minden 
sivárságával, ott hagyjuk a jövőt minden bizonyta-
lanságával, rózsás reményeivel, mert megdönti min-
den hitünket, megdönti minden reményeinket a meg-
változhatatlan mulandóság dermesztő tudata. 

. . . Legyen áldott a Teremtő neve, aki ugy al-
kotta az emberi szivet, hogy az képtelen hinni az 
örök enyészetben; érzi, sejti, hogy muló csupán az 
anyag. A szem, bár látja a halál pusztító hatalmát, 
a lélek felujjong  diadalmasan, mert érzi, hogy fel-
támad, érzi, hogy feltámad  az ige, az eszme. 

Avagy talán nem-e erről tesz bizonyságot az 
október 6-iki gyászos évforduló?  Gyászos emlékű 
napja volt ez régóta a magyarnak, de az idén két-
szeresen az; félszázados  évfordulója  annak a szörnyű 
napnak, a midőn a letiprott magyar nemzet hosszú, 
kinos martiruma megkezdődött. 

Október 6-án lesz ötven éve, amidőn elkövette-
tett a rettentő gyilkosság, amely ma, egy félszázad 
multán borzalommal tölti el sziveinket. Aradon a 
dicső tizenhárom tábornok szenvedett mártírhalált, 
Pesten pedig az első magyar miniszterelnöknek 
Batthyány grófnak  oltotta ki nemes életét az ön-
kény vérboszuja. Azonban ez csak beköszöntője volt 
a hosszú hóhér munkának. Ki tudná számukat?. . . 

Az elmúlt ötven esztendő talán elégséges volt 
arra, hogy a fájdalom  kitörését megtömpitsa, köny-
nyeinket fölszántsa,  de nem arra, hogy a kegyele-
tes megemlékezést kiölje szivünkből. Most, a félszá-
zados évforduló  alkalmából tegyük e napot a magyar 
nép Halottak napjává s midőn az egész ország kegye-
letes szívvel emlékezik meg vértanúink haláláról, ve-
gyük ki mi is részünket a kegyeletes megemlékezésből. 
Konduljanak meg 6-ikáu a harangok s zarándokol-
junk mindnyájan az isten házába, hogy így emlékez-
zünk meg az országunkért mártírhalált szenvedett 
nagy magyarokról. 

A Székely  Petőfi-bizottság,  melynek elnöke Ugrón 
Gábor, átalakult október 6-iki gyászünnepélyt ren-
dező bizottsággá. Pénteken, 6-ikán délelőtt 9 órakor 
a róm. kath. plebánia-templomban gyászistentisztelet 
lesz, hol diszes ravatal lesz felállítva.  Lesz gyász-
istentisztelet a reformátusok  templomában is. 

* 

A ref.  kollégium „Petőfi  Ifjúsági  Önképzőkör"-e 
délelőtt 11 órakor tartja meg gyászünuepélyét. 

* 

A Dalegylet  délután 3 órakor' rendez egy na-
gyobb szabású emlékünnepélyt. A rendezőbizottság e 
végből a következő felhívást  bocsátja ki: 

Polgártársak 1 

Félszázados gyász emlékezete lebbenti meg sötét fátyo-
lát szivünk felett!  50 esztendővel ezelőtt avatta nemzeti 
kegyelet az aradi vár mellékét közös fajdalmunk  szentélyévé, 
hol IS hős tábornokunk a reájok mért gyalazatos halálban 
lett dicső mártyrrá 1 

Vegyünk részt mindnyájan a gyászünnepélyben, melyet a 
helybeli iparos önképző- és betegsegélyző egyesület okt. 
6-án d. u. 3 órakor saját nagytermében a következő prog-
rammal rendez: 

1. Erkel „HymnusÉnekli az iparos dalárda. 
2. Szavalat. Tartja dr. Nagy Lajos. 
а. Hubes „Csatadal'. Énekli az iparos dalárda. 
4. Alkalmi beszéd. Tartja Gáspár István tanár. 
б. Káldi „Rákóczi emlékezete". Énekli az iparos dalárda 
ti. Szavalat. Tartja Fodor Boldizsár. 
7. Schumann „Élj őseink hazája" Énekli a dalárda. 
Ünnepélyünk legyen komoly képe a szivünket átható 

emléknek és gyásznak. t 
A rendezőség 

* 

Kondujanak meg e napon megyénk minden köz-
ségében a templomok harangjai. Rendeztessék min-
denfelé  a vértanuk emlékére gyászistentisztelet. Nem 
kell ahhoz valami erő vagy áldozat. Csak egy-két 
hazafias  érzelmű lelkes ember. Álljanak össze, tömö-
rüljenek s indítsák meg a mozgalmat, hogy ne le-
gyen egyetlen község sem a megyében, amely ki ne 
vegye részét e napon a megemlékezésből. 

Megyei virilisták. 
A legtöbb adót fizető  megyebizottsági tagok 

1900. évre érvényes névjegyzékét a megyei igazoló 
választmány a következőleg állította össze : 

I. Ugrón Gábor 1646 frt  45 kr. 2. Reiter Jó-
zsef  1538 37. 3. Teuchner Jakab 1049-85. 4. Dr. 
Török Albert 986 62. 5. Dániel Lajos 971 27. 6. 
Boros Károly 868-42. 7. Ugrón Zoltán 829-71. 8. 
Gyarmathy Ferencz 777 46. 9. Flórián Bogdán 644-89. 
10. Szabó Albert 581-48. 

II. Szöllősi Sámuel 557'45. 12. Br. Kemény 
Béla 553-71. 13. Bartha Andor 498"58. 14. Gál Já-
nos 473-15. 15. Koncz Ármin 472 91. 16. Sebestyén 
Mózes 423 82. 17. Ugrón Ákos 414-—. 18. Gyárfás 
Endre 402 90. 19. Br. Gamerra Gusztáv 401 99. 2ü. 
Dr. Dániel Gábor 379 93. 

21. Sebesi Ákos 371-54. 22. Kedei György 
358-19. 23. László Domokos 354-06. 24. Farkas Lá-
zár 353 15. 25. Dr. Szabady Ferencz 350 86. 26. 
Lántzki Sándor 333'14. 27. Dr. Solymossy Lajos 
331-82. 28. Fekete Beniámin 330"69. 29 Kassay 
Ignácz 329 66. 30. Gyöifi  Titusz 329 48. 

31. Bajuoczki András 31602. 32. Szabó Fe-
rencz 31358. 33. Szent-Királlyi Árpád 291.09. 34. 
Dr. Simó Balázs 290 76. 35. Haberstumpf  Károly 
278-33. 36. Jakab Gyula 374 64. 37. Dr. Jánosi 
Gyula 268 84. 38. Pálffy  Károly 263-92. 39. Jung-
Cseke Lajos 260 98. 40. Persián János 254 82. 

41. Papp Ödön 251 11. 42. Ájvájsz Kristóf 
249 71. 43. Flórián Kristóf  243'74. 44. Biró Mihály 
243-30. 45. Csauády Zalán 224"58. 46. Dr. Nagy Sá-
muel 221-96. 47. Dr. Lengyel József  217-76. 4ö. 
Dániel Elek 20438. 49. Szenkovits János *03.89. 
50. Walter Vilmos 199-28. 

51. Szenti Bálint 198 78. 52. Dr. Mezei Ödön 
197-30. 53. Becsek Aladár 196 20. 54. Pálffy  Dénes 
195 76. 55. Sperker Ferencz 190 16. 56. Hlatky 
Miklós 185 06. 57. Neufeld  Éliás 184-71.58. Sándor 
Domokos 184 66. 59. Dr. Válentsik Ferencz 182 30. 
60. Kassay Domokos 181 -02. 

61. Izsák János 178 92. 62. Tibád Gergely 176 01. 
63. Solymosi János 173-20. 64. Dr. Otrobán Nándor 
168-16. 65. Balázsi Ignácz 166 89. 66. Miskolczi Ká-
roly 166-70. 67. Gyertyán Py Gábor 163 68. 68. Mánya 
Gergely 163 24. 69. Dr. Ráczkövy Sámuel 162-62. 
70. Ferenczi Károly 16L44. 

71. Nóvák Károly 160 85. 72. Biró Áron 158 56 
73. Dr. Solymosi István 156-92. 74. Kovács Domo-
kos 156 73. 75. Betegh Pál 156 70. 76. Egyed Fe-
rencz 150 66. 77. Gidáli József  15056. 78. Benkő 
Mihály 149 58. 79. Diemár Károly 148/50. 80. Gönczi 
Lajos 145 50. 

81. Kovács Dénes 143 30 82. Zakariás Antal 
14312. 83. Jiiger József  141-73. 84. Reiner János 
141-26. 85. Hrobonyi Adolf  141"07. 86. Gergely Fe-
rencz 140-26. 87. Jeddy Tamás 139"97. 88. Orbán 
Dénes 138 63. 89. Gáspár József  138 38. 90. Stein-
burg Ottó 138 27. 

91. Ugrón János 137'52. 92. Lengyel Samu 
137-—. 93. Kornfeld  Náthán 136-02. 94. Galter Já-
nos 135 87. 95. Sándor Mózes 135-—. 96. Lukács 
Domokos 134-46. 97. Molnár Károly 134-42. 98. 
Tassaly József  133 08. 99. Szigethy István 132--. 
100. Bod Károly 130 50. 

101. Fél egyházi Antal 12820. 102. Székely 
Mózes 128-14. 103. Haurich Alfréd  127-26. 104 Ilyés 
Ferencz 127 25. 105. Kaudó Sándor 126 99. 106. Soó 
Gáspár 126 18. 

Póttagok: Rozinán Jakab 124'99, Steiuer Sala-
mon 124 60, Tamás Albert 123 34, Lőrincz Lajos 
119-26, Daroczi Miklós 116 80, Sorbán Károly 114 77. 

Újdonságok. 
Olvasóinkhoz. A közeledő évnegyeddel szemben 

lapunkat fölösleges  sok szavakkal ajánlani az olvasó-
nak. Megmondtuk már, hogy az olyan bizonyítvány, 
melyet maga állit ki a lap maga mellett, nem sokat 
érhet okos olvasó előtt. Egy lapot hosszabb időn a 
magatartásából lehet csak alaposan megítélni, épp 
ugy, mint a barátot. Annyit már eddig is bebizonyí-
tottunk, hogy függetlenek  vagyunk minden irányban 
s czélunk a közérdeket ugy szolgálni, a mikép a 
magyarság erősödése kivánja. Komoly törekvésünk-
ben a közönségnek minél élénkebb, frissebb,  meg-
bízható és tisztességes hangon irt lapot adni, nem 
fogunk  lankaduí ezután sem, sőt a közönségnek la-
punk iránt példatlanul megnyilatkozott rokonszenvét 
kettőzött szorgalommal kívánjuk kiérdemelni. — Az 

előfizetési  és megrendelési feltételek  lapunk homlo-
kán olvashatók. 

Igazságügyi kinevezés. A király Lázár Kálmán 
erzsébetvárosi törvényszéki aljegyzőt a székely udvar-
helyi járásbírósághoz albiróvá kinevezte. 

Hegedűs Sándor a Székelyföldön.  Örömhírt 
tudatunk a Székelyföld  lakosságával. Hegedűs  Sándor 
kereskedelemügyi miniszter elhatározta, hogy jövő 
tavaszszal körutat tesz a Székelyföldön,  hogy köz-
vetlen tájékozást szerezzen a székely terület ipari, 
kereskedelmi és forgalmi  viszonyairól. Aki figyelem-
mel kisérte, hogy Hegedűs miniszter miként gyako-
rolja a „miniszteri látogatást", ami ezelőtt gyakran 
nem volt egyéb, mint egyszerű formaság,  aki olvasta 
vagy személyesen tapasztalta, hogy Hegedűs minister 
milyen lelkiismeretes gonddal, szakavatottsággal ku-
tatja, birálja ilyenkor a tényleges állapotokat, hogy 
tiszta képet alkothasson a helyzetről, a bajoknak 
orvoslási módjairól: az bővebb magyarázat nélkül is 
át fogja  látni, hogy a tervbe vett látogatás igen 
nagyjelentőségű a Székelyföldre  nézve és a körútnak 
bizonjára meglesznek a maga nevezetes eredményei. 

Emléket az agyagfalvi  réten! Az agyagfalvi 
réten felállitaudó  emlék javára adakoztak csikszép-
vizi gör. kath. lelkész Gergely György gyüjtőivén 3 
irt 45 krt, ezt hozzáadva a már begyült 883 frt  68 
krhoz, az alap összege tesz 887 frt  13 krt Fogadja 
a nemesen gondolkozó lelkész hazafias  adományáéit 
a végrehajtó bizottság hálás köszönetét. Ferenc.i 
János végrh. biz. pénztárnok. 

Színészek városunkban. Mint táviratilag érte-
sítenek, a Romvári társulata újonnan szervezve, 
még e hó első felében  városunkba érkezik, egy hat-
hetes idényre. Romvári ez év május havában volt 
városunkban, azonban akkor, daczára -igyekezetének, 
a jó, szabatos előadásoknak, teljességgel nem tudott 
telt házat csinálni, mivel a közönséget a közvetlen 
előtte, mintegy bárom hónapig itt volt Baranyai-
társulat teljesen kimerítette. Azonban hisszük, hogy 
most az őszi évadban, jól szervezett társulattal, sza-
batos előadásokkal sikerülend a közönség tetszését 
kiérdemeluiök s igy maguknak állandóan telt házat 
biztosítani. A bérlet gyűjtések inegejtése végett Hi-
dasi  titkár a napokban inár ide érkezik, akit a kö-
zönség szives jóakaratába ajánlunk. 

Halálozás. Folyó hó 27-én hunyt el Berze Ig-
nács életének 24-ik évében Sz.-Udvarhelyen. Teme-
tése pénteken, 29-én történt meg a róm. kath. egy-
ház szertartása szerint. Halálát szülői Berze Péter 
és neje Bodó  Borbála, úgyszintén testvérei és szá-
mos rokon gyászolja. 

Alispán jelölés. A 24-ére az alispán választás 
előkészítése czéljából összehívott bizalmas értekezlet 
br. Kemény  Béla, Jung  Cseke  Lajos és Sándor  Mó-
zes aláírásával a következő meghívókat küldte szét: 

Alattirtak, mint a vármegye méltóságos főispánja  álul 
az alispán választás előkészítése érdekében mai napra egybe-
hívott értekezlet megbízottjai, felkérjük  czimedet, hogy az 
alispáni állás betöltése érdekében szükséges kijelölése czél-
jából folyó  évi október hó 5-én d. u. 5 órakor a vármegye-
ház tanácskozó termében megtartandó nyilvános értekezle-
ten résztvenni szíveskedjék. 

Még egy szó az Árpád-utczáról. Ezt a sze-
gény, mizerábilis állapotban lévő utczát már éppen 
három hónapja hogy kövezik és még mindig nem 
tudják teljesen befejezni..  A városi mérnök a munka 
megkezdése előtt lejtmérezte az utczát, azonban az 
annyira nem sikerült szerencsésen, hogy maguk a 
kövezők is belátták annak czélszerütlen voltát s a 
mérnök távolléte következtében beszüntették, illetve 
rövidesen befejezték  a munkálatokat. Ugyanis az 
utcza alsó felének  nivellirozásáért körülbelül félmé-
tert kellett levágni, mig tiz méterrel odább már egy 
jó félmétert  kellene tölteni. Ilyen formán  a házak 
egy része pinczéjével kikerült a földszine  fölé,  mig 
amodább még a pinczeablakokat is be kellene töl-
teni, ami igy igen természetesen az illető háztulaj-
donosok tetemes megrövidítésével járna. Mindenesetre 
jó volna egy bizottságot kiküldeni, hogy a dolgot 
alaposan felülvizsgálja,  hogy a munkálatokat a mér-
nök esetleges huzamosabb távolléte alatt is befejez-
hessék s a töltés végett összehozott s igy most a 
forgalmat  akadályozó földhegyek  eltávolíttassanak. 

Körjegyzői vizsga. Mult hó 27. és 28-án tették 
le a körjegyzői vizsgát Klőr  Vilmos és ifj.  Lurcz 
János a megyei jegyzőszigorlati bizottság előtt. A 
vizsgán Klőr szavazattöbbséggel, mig Lurcz egyhan-
gúlag ment keresztül. 

Tanulmányi kirándulás. Mint emiitettük, mint-
egy hetven főreáliskolai  tauuló Molnár,  Dózsa, Cse-
kély,  Barabás és Nosz  tanárok vezetéso mellett 23-án 
az almási barlangba földrajzi  és természetrajzi ki-
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rándulást rendezett. A kirándulók reggeli öt órakor, 
mintegy tizenöt kocsival indultak el. Az érdekes ta-
nulmányi kirándulás alkalmával a barlangban levő, 
nemrég leleplezett Erzsébet-emléktábla előtt Csehély 
Adolf  tanár lendületes beszéddel emlékezett meg az 
országot megrázó tragédiáról. Ugyanilyen szellemben 
beszélt Nosz  tanár is, s indítványozta, hogy a kegye-
let külső kifejezéséül  egy alapot létesítsenek, mely-
nek kamatját Erzsébet királyné-díj czimen a magyar-
ban és történelemben legnagyobb előhaladást tett 
tanuló kapja. A jelen volt öt tanár ezenkívül 10 frt 
jutalmat tűzött ki azon tanuló megjutalmazására, a 
ki az az napi kirándulást legérdekesebben irja meg. 
A kirándulók este nyolcz óra után érkeztek vissza 
városunkba. 

Vármegyei közgyűlés. Az október 6-án meg-
tartandó őszi rendes közgyűlésre a tárgysorozatot a 
a napokban küldték meg a törvényhatósági bizott-
sági tagoknak. A közgyűlés délelőtt 10 órakor a vár-
megyeház dísztermében veszi kezdetét. A tárgysoro-
zat 1. kormányrendeleteket, 2. hivatalos előterjesz-
téseket, 3. szabályrendeleteket, 4. választásokat, 5. 
községi ügyeket, 6. átiratokat, 7. kérvényeket és 8. 
indítványt tartalmaz mintegy 78 pont alatt. 

Ujoncz-bál. Eljött tehát, felvirradt  ismét a 
bakavilág megújhodásának nagy napja ! A Jánosok-
ból s a Pistákból hivatalosan e napon lesz infanterist 
Johann és infanterist  Stefan,  bár sok időbe kerül 
még, a míg igazi katonasorba veszik őket. Mert a 
regruta, ha nem is czivil már, mikor berukkol, de 
azért még katona sem. Jól érzi ezt mindenki, akit 
mostan bujtatnak először a mundérba, amely oly fe-
szes az öreg katonán és lötyög az ujonczon. Nevet-
séges volna ez, ahogy az ember igy végig néz a 
többieken, de nincsen kedve nevetni annak, aki maga 
is benne van a bajban. Azután meg mit szólna a 
nevetéshez az a kegyetlen czugsfülirer,  akinek a ba-
juszánál csak a pillantása a hegyesebb s aki ugy 
jár kel ott a regrutáktól hemzsegő zimmerben, mintha 
mindennap emberhúst enne ebédre. Azonban mig 
csakugyan bekövetkezik ez az assimiláczió, az 1899. 
évbeu besorozott városi ifjak  ma este 8 órára előre-
láthatólag fényes  sikerű ujonczbálra gyűlnek össze a 
Budapest-szálló termeiben. A belépti dijakat már 

Japunkjnult, számában közöltük, a meghívók is már 
régebben szét lettek hordva s igy még csak a nagy 
remények beteljesülése van hátra. 

A tisztaságról. Tettüuk volt már említést e 
helyen arról a tisztaságról alias roudaságról, amely 
a régi városház háta mögött s igy a piacztér kellő 
közepén, a tüzfecskendők  bódéja mellett városunk 
dicsőségére, külsőjének emelésére díszeleg, jobban 
mondva gőzölög. Már a mult alkalommal, midőn ez 
ügyben megtettük felszólalásunkat,  ajánlottuk, hogy 
mennyire helyes volna annak a méukő nagy fabódé-
nak eltávolítása, ami által teljesen eleje vágatnék az 
ottani további rondaságnak. Azonban ez ugy látszik 
akkora akadályba ütközik, olyan költséges volna, hogy 
a jelenlegi körülmények között lehetetlen, igy tehát 
még az is kielégítő volna, ha azt a helyet bizonyos 
időközökben fertőtlenítenék  s a piacz nyilvános 
klossetté tételét felügyelet  alatt megakadályoznák, a 
mi már csak, eltekintve minden más körülménytől, 
azért is kívánatos volna, hogy a szemben lévő, alig 
néhány lépésnyire levő templom reggeli közönsége, 
ilyen megbotránkoztató látványosságnak ne legyen 
szemlélője. 

A hirdetési bélyeg. A pénzügyminisztériumban 
ujolag foglalkoznak  a hirdetési bélyeg eltörlésének 
kérdésével. Az eltörléshez azonban a pénzügyminisz-
térium mindaddig véglegesen hozzá nem akar járului, 
a mig Ausztriábau a hirlapbélyegek (minden egyes 
példány után tudvalevőleg egy krajczár) el nem törlik. 
Mindazáltal a kormány foglalkozik  azzal az esz-
mével, hogy a hirdetési bélyeget legalább lénye-
gesen csökkentse. 

Sándorkáók itthon. A „banda"  fogalmát  kü-
lönféleképpen  lehet definiálni.  A banda részben mu-
zsikál, részint uton áll, részben pedig a ferbliben 
leveri a hármas kuncztot. A mikor tehát az ember 
bandát emleget, meg kell mondania azt is, hogy 
muzsikára gondol-e, zsiványokra e vagy négy egy-
színű kártyára? Mert csak a két utóbbi között van 
valamelyes atyafiság,  mig az első egészen más foga-
lomkörbe tartozik. Mi ezúttal a muzsikáló bandáról 
szólunk, még pedig arról, amely már régóta városunk 
közönségének osztatlan tetszéssel muzsikál. Arról 
volt nem rég szó, hogy már többé a Sándorba  ban-
dája nem muzsikál a város közönségének, mivel a 
kedvezőtlen körülmények arra kényszeritették, hogy 
Aradra menjen, hogy onnan többé vissza se térjen, 

minek okául egész méltányosan azt emlegették, hogy 
nem szabad, tiltja az 1886-ban hozott és a folyó 
évben érvénybe lépett szabályrendelet — azt, hogy 
a zenekar a város első vendéglő- és az összes kávé-
házi helyiségekben muzsikáljon. Hát bizony ez elég 
nagy baj szegény fejüknek,  meg a mulatni vágyó 
közönségnek, amely igy aztán az ipar, a forgalom 
rovására is megyen. Sándorkáék azonban mégis meg-
gondolták a dolgot s a jobb jövő reményében egy 
heti ott tartózkodás után csak visszatértek ide mi-
hozzánk. Aradon időzésük alatt az ottani lapok nagy 
elismeréssel írtak a mi czigányainkról, a székely 
czigányokról. Sándorkáék hazafiúi  kegyeletüknek is 
kifejezést  adtak aradi tartózkodásuk alatt, amennyi-
ben egyik délelőtt ellátogattak az aradi vértanuk 
szobrához s ottan hazafias  szép nótákban öntötték ki 
érzelmeiket, természetesen óriási közönség jelenlété-
ben. — Bizony csak megérdemelnék szegény czigá-
nyaink azt, hogy megengedtessék nekik a kávéházak-
ban is a muzsikálás. 

Uj váltóürlapok. A koronaérték számítás élet-
beléptetése következtében tudvalevőleg uj váltóürla-
pokat hoz a pénzügyminisztérium forgalomba,  a me-
lyek október 1-én már életbe lépnek. Az uj váltók 
olyan formájúak,  mint a régiek, csupán a forint  he-
lyett koronaértékekre szólnak. A régi illetve az ed-
digi váltók csak szeptember 31-ig lehet felhasználni 
s akik október 1 je után régi váltót használnak, 
azokat jövedéki kihágásért megbüntetik, mert a régi 
váltókat olyanoknak tekintik, mintha nem volna raj-
tuk bélyeg. 

Dalestély teritett asztalok mellett. A sz.-ud-
varhelyi Dalegylet f.  hó 8-án, a „Budapest" szálloda 
éttermében, teritett asztalok mellett, pártoló tagjai-
nak tiszteletére ingyenes dalestélyt  rendez, melyre 
minden dalkedvelő mübarátot szívesen meghi. A mű-
sor a legszebb darabokból van összeállítva, melybe 
kurucz  dalok  is vannak felvéve.  Az estély 8 órakor 
kezdődik. 

Szénakivitelünk Romániába. Románia leg-
több vidékén a nyár első felében  a nagy szárazság 
miatt tudvalevőleg nagy takarmányhiány keletkezett, 
ugy, hogy a romániai kormány a szomszédos erdélyi 
és bukovinai vasutak mentén nagyobb mennyiségű 
szénát vásárolt, Ezek a vásárlások elég jelentéke-
nyek, habár a Romániába időközben beállt esőzések 
következtében nem öltötték a várt mérveket, ameny-
nyiben Erdélyből Predeálon át, juníusban juliusban 
és augusztusban csak 663 kocsi-rakomány széna 
ment Romániába magyar állomásokról. Tudtunkkal 
azonban még néhány ezer kocsi magyar széna megy 
majd át Romániába. 

A kisipar pártolása. Hegedűs Sándor kereske-
delmi miniszter a kisiparosok szövetkezését elősegí-
tendő kilencz uj kisipari szövetkezet létesithetésére 
30 ezer forintot  bocsátott rendelkezésre és egyúttal 
elrendelte, hogy az államilag segélyezett kisipari 
szövetkezetek az országos szövetkezeti központba 
mint tagok belépni tartoznak. 

* 

Az Uj Idők, a magyar család kedvelt szépirodalmi ké,ies 
hetilapja, melyet H e r c z e g Ferencz szerkeszt, október havá-
val uj negyedévet kezd s kéri előkelő, hü közönsége szíves ér-
deklődését ezutánra is. Október 1-én kezdi közölni Herczeg 
Ferencz egy uj regényét ,,Idegen emberek közt" czimmel. Re-
génymellékletén az uj negyedévben fordított  mű helyett Jókai 
Mór regényét, az „Öreg ember nem vén ember"-t közli, melyet 
sikerült olvasói számára megszerezni, melyet a magyar iroda-
lom koszorús költője most avatott maga legidőszerűbbé. A re-
gény bevezetése már az e heti számban van. Az Uj - Idők elő-
fizetési  ára negyedévre 2 frt.  Kiadóhivatal Bpesten, Andrássy-
ut 10. sz. 

Az utolsó negyedév. Október elsejével kezdődik az utolsó 
negyedév és ez az idő a legalkalmasabb arra, hogy az olvasó 
közönség téli szórakozásáról gondoskodjék. Mert nem kis dolog, 
hogy az ember olyan újságot járasson magának, a melyben 
mindig örömét találja ő is és családja is. Egy ilyen újságot 
ajánlunk most olvasóink figyelmébe,  amelyet különben is Ma-
gyarország minden olvasója ismer, mert hisz legnépszerűbb és 
legdíszesebb képes szépirodalmi lapjáról, az „Ország-Világ"-ról 
van itt szó. Aki most előfizet,  karácsonyra díjtalanul megkapja 
az „Ország-Világ' karácsonyi Almanachját. Az „Ország-Világ" 
előfizetési  ára októbertől—januárig 2 frt,  a kiadóhivatal, mely 
Hold-utcza 7. sz. a. van, mutatványszámot kívánatra ingyen küld 

A boldogság titka. Végre, hosszú ideig tartó kutatás után, 
most, a tizenkilenczedik század végén bukkantak rá a boldog-
ság titkára A nagy és biztos boldogságnak e megszerzése rend-
kívül egyszerű módon történik. Abból áll, hogy a boldogság 
után sóvárgó elővesz egy postautalványt s a „Mátyás l)iák"-ra 
előfizet.  A „Mátyás Diák" Magyarország legelterjedtebb és leg-
mulatságosabb élczlapja. Előfizetési  ára negyedévre 1 frt  50 kr 
s az előfizetés  minden időben megkezdhető. Kiadóhivatala (a 
mely mutatványszámot készségesen küld) Budapest, Sarkantyus-
utcza 3. szám alatt van. 

Alispáni jelentés. 
Mintegy három nyomtatott ivre terjedő jelentés-

ben tárja elénk az alispáni jelentés Udvarhelyvár-
megye állapotát a folyó  év első feléről.  A jelentést 
gróf  Lázár Ádám főjegyző  nagy szakismerettel dol-
gozta ki s felöleli  a központi közigazgatást, járási 
ügyforgalmat;  megemlékszik Sz.-Udvarhely város köz-
igazgatásáról. Kimutatását adja a folyó  évben az 
egyes községekben engedélyezett pótadóknak; emlí-
tést tesz a közbiztonságról és rendészetről. A 2-ik 
rész a közegészségügyet tárgyalja mintegy öt oldalon. 
A 3-ik rész a katonaügyekről, a 4-ik részben a köz-
lekedési ügyekről van kimerítő jelentés téve. A köz-
gazdasági állapotokról szóló jelentést, melylyel az 
5-ik rész foglalkozik,  állategészségügy, ezt a köz-
művelődésügy követi, hű tükrét tárva elő az elmúlt 
félévnek.  Az érdekes füzethez  kimutatását adja a 
vármegyei házi pénztárnál kezelt összes pénzalapok 
bevételeik-, kiadásaik- és készleteiknek a junius 30-
iki zárlat alapján. A községi közigazgatásnál felem-
líti, hogy a közigazgatásra hátrányos befolyással  van, 
hogy a községi elöljáróság tagjai gyakrau változnak, 
minek oka abban rejlik — igy folytatja  — hogy a 
sok fáradsággal  és nagy felelősséggel  járó teendőkkel 
nem áll mindenütt arányban a javadalmazás, hogy 
ezen segíteni fog-e  az államosítás és mily módon, 
ez annyira problomaticus kérdés, hogy a legnagyobb 
optimista sem tudná e tekintetbeu elfogadhatóan 
megvédeni álláspontját. 

Általában a közigazgatás jól felfogott  érdeké-
ben állónak tartanám addig is, — igy szól jelenté-
sében — mig államosítás utján, vagy valamely más 
czélra vezető módon a mai elvénült közigazgatási 
intézmény a modern kor követelményeivel megfelelő 
összhangba hozatik, hogy a vármegye telephon-háló-
zattal láttassék el s a két künnlevő szolgabírói hiva-
talon kívül azon jegyzőségek vonassanak be a háló-
zatba, melyek a nagy távolság és rosz postai közle-
kedés folytán  képtelenek a sokszor nagyfontosságú, 
de gyors elintézést igénylő ügyeket ellátni; ezzel 
lehetne a mai fokozott  igényeket legalább megköze-
lítőleg oly módon szolgálni, hogy a közigazgatásnak 
divatossá vált kicsinylését, hogy ne mondja becsmér-
lését kikerülhetnék azok, kik teljes odaadással, lelki-
ismeretes munkássággal végzik kötelességüket, de 
ezzel helyes arányban levő eredményt felmutatni  még 
sem képesek; hogy ezen kiváló vívmánya századunk-
nak mily hasznos szolgálatot tesz .mindenfelé  s te-
hetne minálunk is, és mily hatalmas emeltyűje volna 
vármegyénk minden irányú fejlődésének,  azt hiszem 
felesleges  erre kiterjeszkednem, mert hisz ennek 
tiszta tudatában él a tek. törvényhatósági bizottság, 
igaz, hogy a kivitel elé nehézséget a nagy területen 
elszórtan fekvő  községek gördítenek, de nem szabad 
visszariadnunk még áldozatoktól sem akkor, midőn 
alkotásaink nem csak egy emberöltő boldogitását 
czélozzák, de messze kihatnak késő utódainkra is; 
avagy szabad-e éppen nekünk szabadon nézni azt, 
hogy a gőz és villany erejének ok- és czélszerü ki-
használása mellett miként emelkednek körös-körül 
más népek és más nemzetek; szabad-e nekünk a 
tudományos fejlődés  eme korszakában éppeu közigaz-
gatásunknál a régi rendszer mellett megtnaraduunk, 
hisz eme tétlenség csak oly természetes eredménye-
ket hozna létre, mint az álló viz, melyet üde forrás 
nem hoz mozgásba s utoljára önmagában fejleszti  a 
legmérgesebb bomlasztó csirákat; tudom és ismerem 
e vármegye lakóinak anyagi helyzetét, tudom, hogy 
ezen ujabb pénzáldozatot igénylő tervem sok helyen 
csendes mosolyt, néhol visszatetszést szül, ámde ha 
e miatt meg nem érdemelt megjegyzéseknek is len-
nék kitéve, vigasztal azon tudat, hogy azok, kik a 
közügyekkel uem felületesen  szoktak foglalkozni 
hanem lelkiismeretes kérdést csinálva, behatolnak a 
dolgok mélyére s nem azt vetik fel  első kérdésül, 
hogy ki akarja, hanem azt, hogy mit akar? azok 
részéről méltányolva lesz törekvésem. Hogy ezen 
telephon-hálózat létesítése mi értéket képvisel a köẑ  
biztonság, közrend, közoktatásügy, közegészségügy a 
általában a szó szigorú értelmében vett közigazgatás 
szolgálatában, azt számszerűleg kifejezni  nem lehet, 
de mindenesetre hatalmas tényezőként jelentkezik 
minden vonalon. 

Az alispáni jelentéssel egy füzetben  jelent meg 
az árvaszéki elnök jelentése is, az év hasonidőszakáróh 

Az érdekes füzetet  már a napokban megküldik 
a törvényhatósági bizottság tagjainak, mivel annak 
tárgyalása a 6-iki közgyűlésre van felvéve. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 



1899. október 1. Udvarhelyi Hiradó 40. szám. 
Szám 813—1899. 

vh. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
A sz.-udvarhelyi kir. birósági végrehajtó közhírré teszi, 

hogy székelyudvarhelyi kir. járásbíróságnak V. 357/2—1899. 
polg. számú végzése által sz.-udvarhelyi Székelyegyleti első ta-
karékpénztárnak, képviselve dr. Kovács Mór ügyvéd által, 
betlenfalvi  Balázsi Sámuel, neje Gergely Vilma, Nagy Mihály 
és Nyisztor Miklós ellen 225 frt  tőke s járulékai, 30 frt  70 kr 
költség és járulékai iránti ügyében alpereseknél Betlenfalva 
községben összesen 448 frtra  o. é. becsült következő javai, u. 
m.: két tehén, egyik fehér  szőrű és szarvú, a másik kékes 
szőrű, tarkás szarvú, hat szekér széna a csűrnek Küküllő vize 
felőli  részen, kilencz szekér széna egy kazajba a csürkertben 
és még 5—10 tétel alatti ingók Betlenfalván,  alperesek házá-
nát 1899. október hó 18-án délelőtt 9 órakor nyilvános árveré-
sen el fognak  adatni, melynél az egyes javak vételáron azon-
nal fizetendők,  esetleg a becsáron alul is a többet Ígérőknek 
el fognak  adatni. 

Az árverési feltétek  a bírósági végrehajtónál megtekint-
hetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik a lefoglalt  javak 
iránt elsőbbségi jogokat érvényesitni vélnek, hogy elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés kezdetéig, habár külön értesítést 
nem vettek is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert külön-
ben azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül a vé-
telár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. szeptember hó 25-én. 

Biró Sándor, 
kir. végrehajtó. 

Szám 4926-1899. 
tlkvi. 

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

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. ál-
lamkincstár végrehajtatónak, Pál Domokos végrehaj-
tást szenvedő ellen 45 frt  20 kr s járulékai kielégí-
tése végett ezen kir. törvényszék területéhez tartozó, 
Betlenfalva  község I. r. sz. tjkvben A + 20 7 72 . hr. 
sz. a. felvett  ingatlanra az árverést, melynek összes 
értéke 400 frt,  a mely összeg egyszersmind kikiál-
tási ár is az 1899. november hó 30-ik napjának d. 
e. 9 Órakor Betlenfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fognak 
adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/0-át 
készpénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. tvszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1899. aug. hó 28-án. 

Dr. Yoilli, 
kir. tvezéki egyes biró. 

Szám 5232—1899. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék tlkvi hatósága közhírré 

teszi, hogy Udvarhelymegyei takarékpénztár végrehajtatónak 
3300 frt  töke s járulékai, ugy csatlakozott hitelező dr. Soly-
mosi Istvánnak 46 frt  73 kr tőke s járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében Szemerjai Lajos ellenőr alperes ellen a sz.-udvar-
helyi kir. tvszék területén levő, sz.-udvarhelyi 183. tjkv. A 
322. brsz. ház 300 frt,  618. tjkv. A + 1225., 1226, 1227a 
hrsz. 140 trt, 1281. hrsz. 55 frt,  1621., 1622 29 frt,  1687., 
1690., 1691., 1699. 86 frt,  2387a, 2387b, 2382., 2389 2! frt, 
2402/1., 2402/4. 4 frt,  2532., 2533. 16 frt,  3007, 3008. 3 frt, 
3123. 5 frt,  3275., 3283, 3284. 105 frt,  ."636 , 3637. 131 frt, 
3543. 231 frt,  3650. 47 frt,  2476. hrsz. fekvőkre  8 frt  kikiál-
tási árban az árverést elrendelte és hogy a megjelölt ingatla-
nokra az 1899. évi október hó ll-ik napján d. e. 9 órakor a 
sz.-udvarhelyi kir. telekkönyvi hivataláuál megtartandó árveré-
sen a megállapított kikiáltási áron alul is elfognak  adatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárá-
tak 10°/u-át készpénzben vagy az 1881. év LX. t.-cz. 42. §-á-
ban jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-á-
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §. értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóságtól, 
bz.-Udvarhelytt, 1899. szeptember hó 20-án. 

Györflfy  T., 
kir. tvszéki egyes biró. 

Szám 4926—1899. 
tlkkvi. 

Á r v e r é s i f e l t é t e l e k . 
A m. kir. államkincstár végreha j tatónak, Pál Domokos 

végrehajtást szenvedő ellen 5 frt  10 kr követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében. — 1. Az 1899. november hó 30-ik 
napján délelőtt 9 órakor Bethlenfalva  község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen árverés alá bocsátott, a sz.-udvar-
helyi kir. törvényszék területén lévő, bethlenfalvi  községben 
fekvő,  bethlenfalvi  I. rész 485. sz tjkvben 207l/a hrszám in-

gatlan 400 frt  ezennel megállapított kikiáltási árban. — 2. Ezen 
árverésen a íent körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul is el 
fog  adatni. — 3. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/u-át vagyis 120 frtoi  készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t. cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3:(33. sz. a. kelt m. kir. igazságügymi-
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. XL. t-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű bizonyítványt átszolgáltatni. — 4 Vevő 
köteles a vételárt két egyenlő részben és pedig az elsőt az ár-
verés napjától számítandó 30 nap alatt, a másodikat ugyanazon 
naptól számítandó 60 nap alatt a minden egyes vételári rész-
let után az árverés napjától számítandó 6"/u-os kamatokkal 
együtt az 1881. évi decz. 6-án 39,425/1. sz. a. kelt rendeletben 
előírt módon a sz.-udvarhelyi kir. adóhivatal, mint birói letéti 
pénztárnál lefizetni.  A bánatpénz az utolsó részletbe fog  be-
számíttatni. — 5. Vevő köteles az ingatlant terhelő és az ár-
verés napját követőleg esedékes adókat és átruházási illetéket 
viselni. — 6. Vevő a megvett ingatlan birtokába lép és annak 
haszna őt illeti. — 7. Vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881. 
LX. t.-cz intézkedései élteimében csak az esetben fog  kiadatni, 
ha az árverés napjától számított 15 nap az idézett törvényczikk 
187. §-a intézkedésének megfelelő  utóajánlat nem tétetik. — 8. 
A tulajdonjognak vevő javára bekebelezése csak a vételár és 
kamatainak teljes lefizetére  után fog  hivatalból elrendeltetni 
— 9. Amennyiben vevő az árverési feltételek  bármelyikének a 
kitűzött időben eleget nsm tenne, az általa megvett ingatlanra 
az érdekelt felek  bármelyikének kérelme következtében az 
1881. LX. t-cz. 185. §-a szerint vevő veszélyére és költségére, 
bánatpénznek elvesztés mellett ujabb árveré-. fog  elrendeltetni, 
miről felek  értesíttetnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-lTdvarhelyt, 1899. aug. hó 28-án. 

Demény F., 
Kir tvszéki egyes biró. 

Szám 5090—1899. 
tlkvi. 

Hirdetményi kivonat. 
A sz.-udvarhelyi kir. tvszék, mint tlkvi ható-

ság részéről közhírré tétetik, hogy Ugrón Lajosné 
végrehajtatónak, Kandó Juliánná sz -udvarhelyi lakos 
végrehajtást szenvedő ellen 140 frt  s járulékai ki-
elégítése végett ezen kir. törvényszék a sz.-udvar-
helyi 178. tjkvben felében  alperes Kandó Juliánná 
Kovács Ferenczné, másik felében  társtulajdonos 
Kapcza István és neje Ágotha Anna nevére irt A-f 
319. hrsz. faház  és beltelek 240 frt,  a sz.-udvarhelyi 
674. tjkvben % részben alperes Péter Mihály, Vs 
rben társtulajdonos Péter Borbála, % rben Péter 
Albert, % r b e a P é t e r Juliánná kkoru, ]/s r b e n Pé-
ter Anna kkoru nevére irt A + 1463/1. hrsz. szántó 
2 frt  kikiáltási árban az 1881. évi LX. t -cz. 156. 
§-a értelmében egészben 1899. évi deczember hó I. 
napján d. e. 9 órakor a sz.-udvarhelyi kir. tvszék 
tlkvi hivatalánál megtartandó nyilvános árverésen a 
legtöbb jt ígérőnek el fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/0-át kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban kötelesek 
a kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. tvszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. szeptember hó 14-én. 

Deiuény F., 
kir. tvszéki egyes biró. 

V . 
M z i v e s t u d o m á s u l ! 

an szerencsénk a n. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy ujabban a budapesti első 
nyilvános s z a b á s z a t i s z a k i s k o l á t tanulmányozva, a már eddig is t. megrendelőink 
teljes megelégedésére történt megrendeléseket ujabban a legdivatosabb szabászat szerint készítjük el. 

A n. é. közönség szíves és tömeges pártfogását  kérve, magunkat szives jóindulatukba 
ajánlva, maradtunk mély tisztelettel 

P a p p é s T a m á s , férfi  szabók. 

FÉRFI-SZABÓK SZÉKELY-UDVARHELYTT. 

Lepakolt) nyeremény leiszerencsésell) esetten 

Az ötödik nagy m. kir. osztálysorsjáték nemsoKara ismét kezüouiK es 

1 0 0 , 0 0 0 ,,„,1 5 0 , 0 0 0 
sorsjegyre nyeremény 

jut vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az összes sorsjegyek fele 
feltétlenül nyerni fog. 

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan ismeretes, óriásiak. 
Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát sorsolnak ki biztosan. A 

legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

egy millió korona 
Szíves mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a tervszerű ere-

deti árban és ped g: 
egy egész; I. o. eredeti sorsjegyet 6 . -

„ fél  I. o. „ ,. 3. 
„ negyed I. o. ,, i - 5 0 

„ nyolozad I. 0. „ •> - .76 
küldünk szét utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében. 

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a hivatalos huzási jegy-
zéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a 
magy. kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál min-
denki megjelenhetik. 

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb azonban 

hozzánk beküldeni. 

Tőrök A. és Tsa 
a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitói 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - k ö r ú t 4 / a . 
Sok és nagy nyereményt fizettünk  ki tisztelt vevőinknek; rövid idő alatt 

egy és fél millió koronánál többet. 


