
A fegyelmi bizottság tagjai minden év első 
ülésén megválasztandók lévén, ugy ezek, valamint 
az árvaügyekben hozott határozatok feletti felébb-
viteli hatóság is megválasztatott. 

A tanácskozási rend, ügykezelés, irattár szer
vezése, szóval az ügyvitel szabályozására kiküldött 
mult évi bizottság munkálatát nem terjesztvén be 
s azon kivül a mult évi bizottság tagjai is válto
zás alá jővén, Veres Gyula, Kelemen Lajos és 
Horváth László küldetnek ki azon utasitással, 
hogy a jövő havi első ülésre a munkálatot beter
jesszék. 

Ezután beterjesztetnek a szakelőadók havi 
elentései, a mint következnek : 

Alispáni jelentés. 
Tekintetes közigazgatási bizottság! 

A tek. alispán urnák gyöngélkedése miatt 
mint helyettese, van szerencsém Háromszékmegye 
közigazgatási állapotairól következőkben tenni meg 
jelentésemet: 

Legfontosabb e téren mindenesetre a mult hó 
20., 2i. és 22-én lefolyt általános megyei tisztújítás, 
mely által az ujon kikerekített Háromszékmegyének 
végleges szervezkedése befejeztetett s annak mű
ködése a folyó év első napjával meg is kezdődött 
s habár itt-amott nehézségek merültek is fel, a 
régi járásoknak az uj beosztások szerinti átvétele 
megtörtént; a szolgabírói hivatalok a kijelölt szék
helyeken megnyíltak, habár egyelőre az időszak 
miatt csak kitelhető helyiségekkel is, kivévén a 
két kezdi járást, melyek szolgabírói bejelentették, 
hogy illető székhelyeiken teljességgel helyiségeket 
nem találhatnak. Innen erélyes intézkedés történt, 
s remélem, hogy irodájukat már a székhelyeken 
meg is nyitották. 

Nagyobb nehézség merült fel azonban a tiszti 
ügyészi irományok átvételénél, melyeknek átadá
sát a volt tiszti ügyész ur egyelőre megtagadta 
mindaddig, mig bizonyos követelései k i nem elé
gíttetnek. Nem lévén azonban a tárgygyal ismerete
sebb, én ezen esetet csak jelezni kívánom, remél
vén, hogy alispánunknak sikerülni fog felgyógyu
lása után a nehézségeket elenyésztetni. 

Mint nevezetesebb eseményt k i kell jelente
nem, hogy folyó hó 6-án Gidófalván a volt székely 
huszárcsaládok tagjainak gyűlése volt, melyet 
Bakcsí Ferenc országgyűlési képviselő hívott egy
be és jelentést is tett ide, hogy az a legnagyobb 
renddel és csendben folyt le. 

A községek közigazgatási életéből k i kell 
emelnem, hogy a megyei közgyűlés határozatából 
a községi közgyámok minden csoportban megvá
lasztattak, vagy megválasztásuk folyamatban van, 
kivéve egy-kettőt, hol némi nehézségek merültek 
fel s miket elhárítani épen a tek. közigazgatási bi
zottság lesz hivatva, hová az ez iránti jelentés be
terjesztetett. 

A községekre nézve meg kell említenem, 
hogy azoknak tisztujitása is közelebbről kezdetét 
veendi, mit végrehajtatni a szolgabíró urak lesznek 
hivatva. 

Jeleznem kell továbbá azt is, hogy a kikere
kített megyének uj járásokra lett felosztásával né
mely .körjegyzői csoportok falui más járásokba 

v osztatván be, itten is helyreigazítás, illetőleg 
néhány uj csoportosítás leend keresztülviendő. 

Mi különben a törvényhatóság belállapotát 
ileti, a rend, személy- és vagyonbátorság kielégítő, 

Szerencsés lövés. 
Történeti beszély. 

(Braunfels E.) 
(Folytatás.) 

— Ej, ej! — vága közbe Rudolf és ajkai mo" 
solyra vonultak. •— Nem fog-e megcsalni téged a 
vak szerelem s nem fog-e hiu reményekkel ke
csegtetni ? 

Margit arcát is mosoly önté el. 
— Higyj nekem, a szerelem semmiesetre sem 

vak, sőt nagyon is éles látása van s a cselben 
szerencsésebb és találékonyabb, mint a legtapasz
taltabb és legeszólyesebb hadvezér. 

— Egészen reád bizom magamat szép kicsi 
hadvezérem ! — monda Rudolf és egy csókot nyo
mott a grófnő rózsás ajkaira. 

— Ezzel gondolom, végeztünk; tehát isten 
veled szép lovagom! Távozzál észrevétlenül, én 
pedig folytatni fogom beteg szerepemet. 

Rudolf még egyszer átölelte a szép Margitot 
s aztán eltűnt az éj homályában. 

Lassan haladt Margit a sétányon, melyet már 
sötétség borított, a kastély felé. Szive — bár Ru
dolfot tervének sikeréről biztosította — hangosan 
dobogott, mert csak a legkisebb véletlen is mily 
könnyen romba dönthetné minden tervöket. 

* • 
* 

Mig a versaillesi parkban Rudolf és Margit 
aggodalmaikat és reményeiket cserélgették és ter
veket alkottak, melyek által jövő szerencséjök 
alapját megvessék : Parisban egy jelenet folyt le, 
a mely szerencséjükre ige a nagy fontosságú volt 
s a körül forgott, hogy reményeiket s vágyaikat 
örökre megsemmisítse. 

Ugyanazon időben tudniillik, mi«!őn Rudolf a 

sőt tekintve a megelőző években történt tűzkáro
kat, előnyösnek mondható. Azonban fájdalom, a 
keleti marhavész még mindig uralg Uzonban s bár 
hatóságilag ugy, mint egyeseknek is buzgó áldo
zatkészsége által minden óvintézkedések megtétet
tek, fájdalom, véglegesen megszűntnek még nem 
mondható ; de remélhető, hogy épen a tegnapi na
pon megtörtént ujabbi lebunkóztatás által a még 
meglevő beteg és gyanús bivaloknak a tulajdonos 
kárára, mibe, az beleegyezett, — a marhavész meg 
fog szűnni. És miután Sepsi-Szentgyörgy városa 
már fel is szabadult a zár alól, épen a tegnap tar
tott vészbizottság a vészkerületet újból alakította, 
még pedig Uzon központtal, mi által a megyének 
igen sok községe a vész területén kívül fog esni, 
mint a miklósvárszéki egész járás, Élőpatak, Ára-
patak, és Erösd kivételével. 

És ezzel bátor vagyok havi jelentésemet be
rekeszteni, bocsánatot kérve annak hiányosságai 
miatt és kérem azt annak tulajdonítani, hogy ösz-
szeállitására csak későn kaptam alispánomtól fel
hatalmazást s oly rövid idö alatt minden egyes 
ágban nem birtam magamnak kellő bizonyosságot 
és tájékozást szerezni. 

A l i s p á n h e l y e t t 
Horváth László, 

főjegyző. 

Antal Zsigmond árvaszéki elnök jelentése 
Árva vagy gyámolt eset maradt 3875. Decem

ber hóbani szaporodás 46, összesen 3921. Árvák 
v a g y gyámoltak létszáma volt 8409. December hó
bani szaporodás 97, összesen 8500. Gondnokolt eset 
volt 71. Dec. hóbani szaporodás 1, öaszesen 72. 

Ügyforgalom dec. hóban December folytán 
beadatott 725 darab. November hóról átmaradt volt 
146 darab, összesen 871 drb. A 871 darabból ellát
tatott 390, ellátatatlan maradt 481 drb. 

Dr. Antal Mihály megyei főorvos jelentése. 
E hó idöjárati viszonyai a mult évekhez ké" 

pest nagyon hidegen folytak le ; több napokon át 
kemény havazások és gyakori hideg szelek ural
kodtak, minek következtében a közegészségre néz
ve kedvezőtlen hatást gyakoroltak s különösen a 
légző szervekre, főleg pedig a roncsoló toroklobra 
nagyobb erélylyel hatottak. 

I. Közegészségi állapot. 
A közegészségi állapot ezen hóban mult no

vember havához képest roszabbultnak nem mond
ható, mert a községenkint betegültek, ugy szintén 
a járási orvosok által kezelt betegek számát nem 
múlja felül, kivéve némely községeket, a hol a 
roncsoló toroklob^smét nagyobb mérvben lépett fel. 

n . Uralkodott kórjelleg. 
A legközelebb mult december havában a lég-

ző és az emésztő szervbántalmakon kivül a ron
csoló toroklob mint járványos betegség foglalt tá
gasabb tért ; miután pedig külön december havára 
vonatkozólag biztos adataim nincsenek, bátor va
gyok a tek. közig, bizottság elébe az alábbi köz
ségekben felmerült toroklobos eseteket felsorolni: 

1) Nagy-Borosnyón június 14-től december 31-
éig beteg volt 204, meggyógyult 149, meghalt 54, 
gyógykezelés alatt van 1. 

2) Bölönben September i-től december 31-ig 
beteg volt 53, meggyógyult 17, meghalt 36. 

versaillesi parkba lépett : Parisban a Prokop-kávé-
háznak egy mellékszobájában egy elegáns fiatal 
lovag ült. A gazdagon himezett skarlátpiros bár-
sonykabát, a finom kék selyem mellény, a csino
san fodritott haj, mind, mind arra mutattak, hogy 
a fiatal ur a legmagasabb körökhöz tartozik, s 
nem is volt különben, mert Főúrion Károly a ma
gas aristokraciai társaságoknak egyik legkedvel
tebb tagja volt s Paris salonjaiban épen oly ott
honos, mint a versaillesi udvarban. 

A z ifjú előtt egy asztalkán csinos csészében 
kávé párolgott, azonban egy lap papírba, mit mo
hón olvasott, annyira el volt merülve, hogy kávé
ját egészen elfelejtette. Némelykor el-elmosolyodott 
s nem is ok nélkül, mert amit olvasott, a király 
személyére vonatkozó igen elmés gunyirat volt, a 
mely épen ma jelent meg s a rendőrség figyelmét 
szerencsésen kikerülte. 

— Pompás satyra ! — kiáltá felugorva. — Ez 
bizonyára sok kedvetlen órát szerzett felséges ki 
rályunknak 1 

E közben összerételé a lapot s épen zsebébe 
akará rejteni, midőn a szoba ajtaja hirtelen feltá
rult s azon gyorsan egy fiatal ember lépett be, 
kinek homloka meglehetős hosszúságú angol flas-
trommal volt betapasztva. 

— Hála isten, hogy valahára talállak, Károly I 
— kiáltá az ifjú. 

A megszólított bámulva tekintett föl. 
— Ezer villám, kedves Barriere ! de mit je

lentsen e felindulás ? 
— Fájdalom, igen nagy okom van rá, — vi

szonzá ez. — De örvendek, hogy legalább megta
láltalak. Oly zavart és nyughatatlan vagyok. Va
lami azt súgja nekem, hogy a kis Rabrasse gróf
nővel nem a legjobban áll dolgom. 

— S honnan gondolod ezt? — kérdé Főúrion 
megütődve. 

— Határozott bizonyítékaim nincsenek, — vá-
laszolá a fiatal gróf, — de vannak okaim, melyek 
kétséget támasztanak agyamban. Halld csak : Ma 
délután ablakomban ülök az utca tarkaságaiba el-

3) Kézdi-Szent éleken September 28-tól dec. 
31-ig beteg volt 30, meggyógyult 11, meghalt 1 9 . 

4) Sepsi-Szentgyörgy városában október 10-
től dec. 31-ig beteg volt 18, meggyógyult 12, meg
halt 4, orvosi kezelés alatt maradott 2. 

5) Nyén községében november t-től dec. 31-ig 
beteg volt 14, meggyógyult 6, meghalt 8. 

6) Hidvég községében november 8-tól decem
ber végéig beteg volt 17, meggyógyult 6, meghalt 
lt gyógykezelés alatt maradt 4. 

7) Altörja községben november 20-tól óv vó-
geig beteg volt 6, meggyógyult 2, meghalt 4. 

8) Sepsi-Martonoson november 16-tól év vé
géig beteg lett 3, meggyógyult 2, meghalt 1. 

9) Telek községében november 8-tól év vé
géig beteg lett 9 , meggyógyult 1, meghalt 8. 

10) Zágon községében november 15-tői decem
ber végéig beteg lett 32, meggyógyult 18, meghalt 
7, maradt orvosi kezelés alatt 7. 

11) Kovászna községben november 20-tól év 
végéig beteg lett 12, meggyógyult 6, meghalt 6. 

12) Sárfalva községben december 12-től év 
végéig beteg volt 6, meggyógyult 2, meghalt 1, 
orvosi kezelés alatt maradott 3. 

III. A kórcsoportok faja és száma. 
A kórcsoportok számát és faját meghatározni 

nem lehet, mivel a község"ekben felmerült betegsé
gek orvosok által ritkán kezeltetnek, erre nézve 
kérem a tek. közig, bizottságot annak meghatáro
zására, hogy a járási és körorvosok minden hó 
végével az általuk kezelt betegekről a főorvoshoz 
kimutatást küldjenek be. 

Hogy ezen kimutatás minden hónap végével 
a halottkémi jegyzőkönyvvel együtt ne a járási 
szolgabirákhoz, hanem közvetlen a járási orvosok
hoz küldessék, honnan azok egy összesített kimu
tatásban a megyei főorvoshoz szakértölieg terjesz
tessenek be. 

A z esetben, ha ezen eljárás pontosan vitetik 
keresztül, reményleni lehet, hogy a hol a betegü 
lések nagyobb számmal jelentetnek, annak okára 
és mibenlétére orvosszakértöüeg könnyebben rá
jöhetünk s tovább terjedését meggátolhatjuk, mig 
ellenben csak is a járványos betegségekről van 
tudomásunk. 

IV. A Sepsi-Szentgyörgy városában „Ferenc 
József" nevet viselő kórházban mult év december 
havában gyógykezeltetett 47 férfi, 19 nő, összesen 
66, hó végével maradott 23 férfi, 11 nő, összesen 
34 beteg. 

V . Halálozások. 
A z egész megye területén a halálozás mily 

mértékben volt légyen, még nem tudhatom, hanem 
e hó folyamában a bejövendő adatokból a mult 
évre nézve kimutatást fogok készíteni. 

V I . Állategészségügyi viszonyok. 
Uzon községében november 30-án kiütött ke

leti marhavészben a mult év végéig 3 udvarban 
elhullott 11 darab marha, beteg állapotban agyon
veretett 16 drb, gyanús állapotban 29 drb és igy 
összesen 50 drb marha vesztesége mutatkozik. 

Gencsi István kir. adófeliigyeiő jelentése. 
A megye területén a mult hó folyamában 

egyenes adóban 60,297 frt 43'[., kr folyt be és azon 
hó végével 73,405 forint 29'/, kr adóhátralék ma
radt fenn. 

merülve. Merengésemből egy lovas cseléd zaja éb
reszt fel, kinek arca oly ismeretesnek tünt fel előt 
tem. Gondolkozni kezdek: hol láthattam a fickót? 
Libériáján látszott, hogy nem mindenki cseléde. — 
„Ah! — kiáltám— hiszen ez Ferenc, az öreg Ra
brasse lovásza! Ezer villám! mit keres ez itt ?" — 
Gyorsan felhivatom a fickót s ez ugy mondja el, 
hogy urától egy levelet visz Margit grófnőnek, és 
hogy az öreg gróf Versaillesbe készül, söt talán 
már útban is van. Azon kérdésemre, hogy mi új
ság a grófi családnál : ravaszul mosolygott a kópé 
s csak egy Lajos-arany volt képes annyit kicsalni 
belőle, hogy a gróf kissé fel van indulva s az egész 
dolog Margit grófnő kprül forog. — M i lenne hát 
egyéb a dologban, mint valami házassági terv és 
pedig ama semmiházi Surville Rudolffal, k i magá
nak Margit szerelmét k i tudta csalni. 

— Igazad lehet! — viszonzá Furion, k i feszült 
figyelemmel hallgatta barátját. — Valóban, ez fa
tális helyzet! 

— Tönkre lennék téve, ha Surville Margitot 
kezemről elütné. A z egész udvar tudja, hogy utána 
járok s ha az öreg gróf aranyait zsebre nem rak
hatom, annyit fog jelenteni, mint : Isten veled 
Paris ! 

— Bizony, akkor a kés torkod körül jár. 
— Igen helyes. „Aut — aut", monda öreg 

mesterem valamivel finomabban. 
— Itt csak valami ügyes fogás segíthet raj

tad, a melynek nézetem szerint abból kellene ál
lani, hogy Survillet örökre eltegyük láb alól. 

— Mindenesetre ez lenne a legjobb orvosság, 
— viszonzá Barritre nevetve, — de ez kényes 
dolog ! 

— Olyan eszközhöz kell folyamodnunk, mely 
a rendőrséggel nem hoz összeütközésbe. Tehát egy 
általán nem szabad arra gondolnunk, hogy a jó 
fiúnak, ki különben oly irigylésre méltó, életét 
kioltsuk. 

— Helyes! — viszonzá Barriere. — Valami 
meggondolatlanság még veszélyt hozhatna ránk. 

— Épen azért — folytatá Főúrion — gondol-


