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UDVARHELYI HÍRADÓ 
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI. KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

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.  — Jkíegjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

A fog. 
Potts urat rettenetes fogfájás  kínozta és amikor 

már nem tudta a fájdalmat  tovább elviselni, bálái-
megvetéssel a hires Slugg fogorvoshoz  ment, hogy 
azt a fránya  fogat  kihúzassa. 

A fogorvos,  akit ugyancsak sok beteg keresett 
fel  és ezért nem is tudta a sok rossz fogat  egymaga 
kihúzni, épen ebben az időben állított össze egy 
nagyszerű önműködő foghuzógépet 

A genialis gépet gőzmotor hajtotta és főalkató-
1-észe az a meglehetősen bonyolult szerkezetű emeltyű 
volt, amely egy fogót  felemelt,  kinyitott, előretolt, 
becsukott, de ugyanabban a pillanatban ismét vissza-
húzott és a magasba rántott, mire egy rugó ismét 
lefelé  nyomta. 

Ezt a pompás találmányt Slugg ur a legelső* 
üok érkező betegén akarta kipróbálni és szerencsétlen-
ségére az a beteg nem volt más, mit Potts ur. Potts, 
mitsem sejtve, leült a székre, az orvos felszólítására, 
aki jó messze állott töle, kinyitotta a száját és 
abban a pillanatban csikorgás, zúgás, csörömpölés 
hallatszott, valami kellemetlen tárgy, mint egy hosz-
szu, sovány kar előre nyúlt és — svappl Potts ur 
érezte, hogy megragadják a fogát,  fölemelik  őt a 
székről, fölhajitják  a levegőbe, odacsapják a falhoz, 
jobbra-balra kétszer-háromszor, hogy csak ugy ropog-
tak a csontjai, azután levágják ugy, hogy se látott, 
se hallott, végre ismét a magasba hajítják, hogy 
fejével  átlyukasztotta Slugg apjának olajfestésü  arcz-
képét és lábával bezúzta a nagy tükröt; azután hir-
teleu fönn  kóválygott a csillár körül, azt lerántotta 
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és végre odaesett az asztalon heverő hegyes műsze-
rek közé. Itt félholtan  fekve  maradt Potts, ahonnan 
fölemelték,  óvatosan hazavitték, ahol három óra 
múlva arra tért magához, hogy fáj  minden porczikája 
és hogy újra kínozza a rettenetes fogfájás,  mert a 
pokolgép kirántotta két vagy három egészséges fogát, 
de bennhagyta a beteg fogát. 

Néhány nap múlva Potts ur nem állta már 
ki a fájdalmat  és elhatározta, hogy ő maga rántja ki 
a rakonczátlankodó fogat.  Hallotta, hogy a foghúzás 
legbiztosabb, legkényelmesebb és legkevesebb fájda-
lommal járó módja a következő: A fogra  erős czér-
nát köt az ember, a czérnát golyóhoz erősiti, a 
golyót beleteszi a fegyverbe  és — bumm, a golyóval 
együtt a fog  is kirepül. Ezt az eljárást olyan prak-
tikusnak találta, hogy mindjárt hozzá is fogott  végre-
liajtásához. 

Fogta tehát a czérnát, odaerősítette a foghoz 
és a golyóhoz, ezzel megtöltötte a revolverét, az 
ablakhoz lépett és — nem, a lövés nem dördült el, 
mert Potts ur meggondolta, lőjje-e vagy ne, mivel 
a fájdalom,  csodálatos módon, épeu ebben a pillanat-
ban megszűnt. Várt egy, két, tíz perczig a fájdalom-
nak vége volt. 

— No, gondolta, akkor leveszem a zsinórt; de 
ebben a pillanatban — bumm, eldördült a lövés és 
a golyóval együtt, ötven mértföldnyi  kezdő sebesség-
gel, a beteg fog  is kiröpült Potts ur szájából, aki 
kiabálva, üvöltve a földre  bukott és rángatózva 
mindaddig ott hevert, mig Pottsné asszony berohant 
és annyira magához térítette férjét,  hogy ismét az 
ablakhoz ülhetett, ahol friss  levegő érte. 

Sziute elbutulva, érzéketlenül tekiutett kifelé 

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 10 kr. 

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

kígyót, melyet a társadalom saját keblén me-
lenget és hordoz, mert ez a legelső alkalommal 
mérges fogát  jól tevő je testébe vágja belé. 

Vért kívánnak ezek, hát fürödjenek  saját 
vérükben, hogy a társadalmat megmentsék egy 
olyan rázkodástól, a mely még a már ugy is 
nagyon csekélyre szállt erkölcsi életnek kegye-
lem döfés  volna 

Hirdetjük a fejlődést  s készülünk megnyi-
tani egy uj századot, eltemetni ezt, a melyben 
erkölcsi romlásunknak van melegágya S a jövő 
században majd kivégezzük azt a kis ideálizmust, 
mit a romból megmentettünk, hogy aztán éljen 
az igazi állat az emberben, az egész emberiség-
beu, amely addig a tudomány utján még szörnyű 
sokat fog  emelkedni, ezen az uton pedig, melyen 
most vagyunk, a fokozatos  emelkedés, a tudo-
mány között fokozatos  sülyedést tesz a közer-
kölcsiségbe. 

Már várjuk, mit fog  tenni a müveit világ 
az ánarkisták ellen. Kiutasítja? — hogy a szél-
rózsa minden irányában még jobban elterjedjen. 
Türelmet mutat? — hogy vakmerőbbek legye-
nek. — Nem, — itt olyan épületes operácziót 
kell elvégezni magának a művelt világnak, a 
mely még csirájában fojtja  el ezt a gonoszte-
vők, gyilkosok egyesületét, melyeknek tagjai 
csak olyan Lombroso-féle  született bűnösök le-
hetnek. 

A gyilok ma Erzsébetet találta, holnap 
majd más ellen fordul  elrettentő példa nélkül. 
Itt gyors segély kell, az egész társadalmat gyors 
műtét alá kell venni, mert ennek testén a leg-
rutabb betegség az — anarkia. 

— és mit lát ? Négy embert, akik egy ember vérző 
testét vitték. 

— Mi történt? — kérdezte megijedve. 
— Valami kutya agyonlőtte Dingus urat. 
— Dingus urat? 
Ez érdekes volt és Potts ur, akinek ereje cso-

dálatos gyorsan visszatért, szerette volna a részle-
tekot hallani. Föltette a kalapját és elment a biróhoz. 

Épen amikor odaérkezett, magához tért a meg-
sebesült is és elmondotta: az almafán  ült és almát 
szedett, amikor hirtelen lövés dördült el és ö 
czombján találva, lezuhat. Honnan jött a lövés, azt 
nem tudja és nem is sejti, ki lehet a gyilkos támadó. 

Az orvos hozzáfogott  a seb megvizsgálásához 
és az első dolog, amit talált, egy erős czérnaszál volt, 
melyen nagy puskagolyó csüggött. Az orvos, amikor 
a czérnát húzogatni kezdette, erős ellenállásra akadt, 
a beteg meg ordított, mintha nyársra húznák. Az 
orvos ebből természetesen azt következtette, hogy még 
más löveg is van a sebben. Kijelentette, hogy ilyen 
eset nincs feljegyezve  az orvosi tudomány annalesei 
között és hogy ő erről jelentést terjeszt a tudomá-
nyos akadémia elé. 

Mindenekelőtt a löveget kellett eltávolítani. 
Evégből az orvos kloroformmal  elaltatta a beteget, 
azután egy erős metszéssel kitágította a sebet. 

Az operáczió alatt Potts ur rendkívül rosszul 
érezte magát és épen erősen rugdalózni akart, amikor 
az orvos meglepetve nagyot kiáltott: a beteg czomb-
jából jó nagy fogat  húzott ki. 

Az eset most még érthetetlenebb volt. 
\ fogat  golyó gyanánt nem használhatták, mert 

darabokra tört volna; Dingus ur uem is nyelhette 

A n a r k i a . 
(—11.) Rohanunk az árral anélkül, hogy 

vészes lépéseink hatását, melyeket a czivílizá-
czió czégére alatt teszünk, észre vennők. A tár-
sadalmat a in.iga beteges formájából  visszük 
egy még rosszabbikba, melyben megszületik 
azon körök eszméje, mely hadat üzen a fenn-
álló renddel, az erkölcsi törvényekkel, sokszor 
az Isten ellen küzd — zászlójára a comniuuiz-
mus, anarkizmus és nihilizmus — szavait irva. 

Alig telt el egy század, hogy Danton, 
Marat s társai vérben fürüsztötték  az „Isten-
adta népet" és ez kéjjel, gyönyörrel itta meg 
saját testvére vérét, észre se véve, hogy ha 
majd az elfogyott,  a sor ő reá kerül. Vér kel-
lett ! A Szajna medre csak vért úsztatott tova 
iszapos medrében. És e vérrel keresztelték meg 
az ujjá született társadalmat, melynek alapját 
a franczia  arisztokratáknak koponyái képezték 
s mely koponyákon a demokrácziát kívánták 
felépíteni. 

A nép nyugodt volt egy századon keresz-
tül, a vértől jól lakott — de most megint éhe-
zik. — Vér kell neki, hogy uj társadalom le-
gyen, melynek hadat üzent. A békés állapot, 
általános lefegyverzést  hirdetjük s nem vesszük 
észre, hogy Európa egén sötét, véres felhők 
gyűlnek, melynek viharja lázba ejti a népek 
nagy tengerét. 

Miért vau ez? Talán változtak a viszo-
nyok ? Talán a népnek nincs mit enni, talán 
porba tiporták a jogot? — Keressük, kutatjuk 
az okát, aztán megjön reá a felelet.  Minden 
ugy van, a hogy volt, a viszonyok nem változ-

tak, csak az emberek lettek mások — vérfürdő 
kell nekik, s ürügyül szidják ezt a beteges tár-
sadalmat, a mely nein ad kenyeret annak, a ki 
összetett kezekkel nézi a napot — nem dolgo-
zik, — de azért aztán szörnyen anarkista. 

lile jutottunk hát, a nagy haladás mellett 
megszületett a népbolonditók hada s proletárok 
kenyérkereset helyett köztársaságot kiabálnak, 
s bármit is nyújtanak feléje,  reákiáltja : nihil. 

Áldozat áldozatot követ s a nagyhatalmak 
összetett kezekkel egykedvűen nézik el, hogy mint 
rázza ez a „nadrágtalan csoport" az alkotmá-
nyos élet erős templomát. Szeretné ezt romba-
dönteui, hogy a rom felett  szilaj kedve kitom-
bolja magát, összeesküvés — összeesküvést kö-
vet, fejedelmi  fők  bizonytalanságban élnek s 
ebben a forradalmi  világban lobogtatja a müveit, 
világ a fehér  zászlót s hirdeti a békét, pedig 
ugyancsak visszaestünk és ugyancsak barbárok 
vagyunk. 

Ebben a forrongásban  esett el védszentünk, 
Erzsébetünk, gyilkos tőr által s ártatlan vére 
bosszúért kiált az égre. Az fi  vére kéli, hogy 
sújtsa a művelt világ azt a sötétben ólálkodók 
hadát, a melynek éhes gyomra felfalni  készül a 
koronás királyokat s köztársaságot akar, — 
köztársaságot szabad rablással. 

Luchenit lefejezhetik,  felköthetik,  életfogy-
tiglani börtönre Ítélhetik — nekünk ez vissza 
nem adja Erzsébetünk. Egy emberen uem lehet 
elvégezni mindazt, a mit az anarkisták állatias 
érzésök kovácsolt össze. A legerősebb megfenyi-
tés kell a csőcseléknek, melynek kebléből, haza 
és a munka iránti szeretet kihalt és anarkisták-
nak nevezik magokat. Torkon kell ragadni a 
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Belföld. 
A Vaskapu. Tekintettel a Dana rendkívül ala-

csony vízállására, melynek következtében a hajózási 
társulatok kénytelenek voltak a személyforgalmat 
Budapest és Bécs között beszüntetni, a hajózási csa-
torna gyors megnyitása a Vaskapunál a gabonaüz-
letre és áruforgalomra  bizonyára kiváló jelentőséggel 
birt volna. Az utóbbi napokban ugyan hire terjedt, 
hogy a csatorna megnyitása már csak. nagyon rövid 
idő kérdése, azonban ez csak óhaj maradt, mert a 
megnyitás egyelőre nem igen várható. Kormányunk 
épen most uj védgátat építtet, amely azonban még 
nem készült el és előbb a csatorna sem adható át a 
forgalomnak.  A kormány bizton reméli, hogy a Vas-
kapunál az összes hajózási akadályok még ez évben 
elháríthatok lesznek és a szabad forgalom  az Aldu-
nánál lehetséges lesz; igazolja ezt az a körülmény 
is, hogy a kereskedelemügyi miniszter vaskapuhajó-
zási bevételek czimén 300,000 frtot  vett föl  az 1899. 
évi költségvetésbe A berlini szerződés 57-ik, illetve 
a londoni jegyzőkönyv 7-ik szakasza értelmében az 
osztrák-magyar monarchia jogosítva van ott dijakat 
szedni, mely jog az osztrák és magyar kormány kö-
zött szerződés alapján most egyedül Magyarországot 
illeti, amennyiben a szabályozási munkálatok költsé-
geit ez vállalta el. E dijak egyelőre még nem álla-
píttattak meg, de azok, amint hallatszik, forgalom 
emelése érdekében nagyon alacsonyak lesznek. 

Udvarhelyvármegye virilistái. 
Megyénk igazoló választmánya az 1809. évre 

érvényes megyei bizottsági tagok névjegyzékét, e hó 
10-én tartott ülésében, a következőleg állította össze: 

I. Boros Káros Károly Bethlenfalva  1801 frt 
99 kr. 2. Reitter József  Parajd 1109 frt  74 kr. 3. 
Ugrón Gábor Sz.-Udvarhely 1093 frt  93 kr. 4. Gyar-
mathy Ferencz Sz.-Udvarhely 1020 frt  34 kr. 5. Ug-
rón Ákos Budapest 877 frt  60 kr. 6. Teichner Jakab 
Sz.-Udvarhely 844 frt  73 kr. 7. Ugrón Zoltán Fiat-
falva  792 frt  32 kr. 8. Szöllősi Sámuel Szombatfalva 
685 frt  80 kr. 9. Flórián Bogdán Szombatfalva  646 
frt  28 kr. 10. Gál János Szombatfalva  521 frt  8 kr. 

II. Koncz Ármin Szombatfalva  505 frt  98 kr. 
12. Farkas Lázár Sz.-Keresztur 467 frt  22 kr. 13. 
Ifj.  dr. Dániel Gábor Budapest 445 frt  66 kr. 14. 
Báró Kemény Béla Sz.-Erzsébeth 428 frt  44 kr. 15. 
(iyárfás  Endre Budapest 369 frt  49 kr. 16. Doros 
György Sz.-Udvarhely 353 frt  32 kr. 17. Bajnoczky 

azt le, mert akkor hogyan került volna a golyóval 
és a czérnával a czombba. Másrészről a seb belső 
sérülésre mutatott. 

— Az eset rejtélyes, mondotta az orvos, ilyen 
esetem még nem volt. A golyónak, a fognak  és a 
czérnának tisztára az égből kellett lepottyannia és 
pedig... de mi ez Potts ur, rosszul van ön ? Hiszen 
vérzik I 

— Én . . . én . . . én . . . vérzem ? 
— Oh, az nem baj. Nem régen elvesztettem 

egy fogamat. 
— Ugy? És ki húzta ki? 
— Én . . . én . . . jaj, mindet bevallók. Én 

magam kilőttem a szájamból. 
— Ki . . . lőtte? 
— Igen ! 
Ezután Potts ur mindent bevallott. Gyilkosság 

kísérlete miatt vád alá helyezték és Dingus ur, aki 
megtudta a dolgot, mennyre-földre  esküdözött, hogy 
mihelyt meggyógyul, a többi fogát  is kilövi a szájá-
ból ; a többiek pedig meglinchelni akarták a gyalá-
zatos menénylőt. 

Ezt a biró szerencsére megakadályozta: kiürí-
tette a termet és amikor magára maradt Potts úrral, 
odament hozzá s igy szólt: 

— Ön egy közönséges gazember I Érti ? 
— Igen — dadogta Potts — de igazán nem 

tudtam sem azt, hogy a fegyver  elsül, sem azt, hogy 
Dingus ott ül a fán. 

— Ostobaság, hiszen nem is erről beszélek. 
De ha az ember lő, akkor agyonlő. Most ugyan-
annyi dolgom lesz és csak félilletéket  szedhetek. Ez 
gyalázatosság, Potts ur, jegyezze meg ezt a jövőre. 

Potts ur egészen meg volt törve. Belátta, hogy 
helytelenül cselekedett, ugy, hogy a biró meghatva 
hozzája lépett, a vállára tette a kezét és szólt: 

— No, nem kell azért olyan nagyon busulni 
Menjen haza és máskor jobban csinálja a dolgot 1. . . 

M.  T. 

András M.-Zsákod 352 frt  50 kr. 18. Becsek Aladár 
Sz.-Udvarhely 342 frt  90 kr. 19. Szabó Ferencz Sz.-
Udvarhely 341 frt  86 kr. 20. Lánczky Sándor Lö-
véte 335 frt  82 kr. 

21. Gáspár Gyula M.-Vásárhely 333 frt  81 kr. 
22 Haberstumpf  Károly Sz.-Udvarhely 288 frt  31 kr. 
23. Pálffy  Dénes Tarcsafalva  287 frt  67 kr. 24. Se-
bessy Ákos Segesvár 287 frt  65 kr. 25. Jakab Gyula 
Sz.-Udvarhely 286 frt  92 kr. 26. Kassay Domokos 
Lövéte 285 frt  61 kr. 27. Borbáth Dániel Sz.-Ivo-
resztur 267 frt  03 kr. 28. Szabó Albert Sz.-Udvar-
hely 265 frt  83 kr. 29. Szent-Királlyi Árpád Gagy 
265 frt  72 kr. 30. Pap Ödön Sz.-Keresztur 252 frt 
11 kr. 

31. Pálffy  Károly Sz.-Udvarhely 247 frt  72 kr. 
32. Szenkovics János Sz.-Udvarhely 243 frt  77 kr. 
33. László Domokos Sz.-Udvarhely 239 frt  56 kr. 
34. Sperker Ferencz Sz.-Demeter 232 frt  67 kr. 35. 
Ajvász Kristóf  Sz.-Keresztur 225 frt  47 kr. 36. Per-
sián János Sz.-Udvarhely 224 frt  50 kr. 37. Dániel 
Lajos Vargyas 223 frt  67 kr. 38. Sándor János Sz.-
Keresztür 213 frt  70 kr. 39. Jiiger József  Sz.-Ke-
resztur 205 frt  72 kr. 40. Dr. Lengyel József  Sz.-
Udvarhely 204 frt  48 kr. 

41. Ifj.  Solymossy János Sz.-Udvarhely 203 frt 
50 kr. 42. Jánosi Gyula Sz.-Udvarhely 203 írt 42 
kr. 43. Dr. Otrobán Nándor Brassó 203 frt  25 kr. 
44. Lőrincz Lajos H.-Almás 193 frt  25 kr. 45. Dr. 
Szabady Ferencz Sz.-Udvarhely 188 frt  02 kr. 46. 
Dr. Ráczkövy Sámuel Sz.-Udvarhely 187 frt  20 kr. 
47. Farczády Károly Sz.-Udvarhely D<5 frt  54 kr. 
48. Br. Gamerra Oszkár Sz.-Keresztur 185 frt  50 
kr. 49. Nóvák Károly Sz.-Udvarhely 185 frt  36 kr. 
50. Dr. Török Albeit Sz.-Udvarhely 180 frt  56 kr. 

51. Gidáli József  Véczke 175 frt  94 kr. 52. 
Betegh Pál Sz.-Udvarhely 177 frt  80 kr. 53. Balázs 
Ignácz Sz-Udvarhely 174 frt  26 kr. 54. Czitrom 
Jakab Bethfalva  173 frt  38 kr. 55. Győrfi  Titusz 
Sz. Udvarhely 173 frt  34 kr. 56. Szigethy István 
Sz.-Udvarhely 171 frt  56 kr. 57. Biró Áron F.-Bol-
dogfalva  166 frt  08 kr. 58. Hlatky Miklós Sz.-Ud-
varhely 164 frt  80 kr. 59. Bod Károly Sz. Udvarhely 
159 frt  70 kr. 60. Galter János Sz.-Udvarhely 159 
frt  59 kr. 

61. Neufeld  Éliás Siklód 157 frt  91 kr. 62. 
Koronkai József  Sz.-Udvarhely 156 frt  86 kr. 63. 
Sándor Mózes Sz.-Udvarhely 156 frt  72 kr. 64. Fló-
rián Kristóf  Oklánd 156 frt  65 kr. 65. Steinburg 
Ottó Sz.-Udvarhely 155 frt  95 kr. 66. Mánya Gergely 
Parajd 155 frt  50 kr. 67. Kornfeld  Náthán Zsombor 
154 frt  69 kr. 68. Dr. Solymossy Lajos Sz.-Udvar-
hely 153 frt  49 kr. 69. Lengyel László Sz.-Keresztur 
151 frt  37 kr. 70. Kedei György Bethfalva  147 frt 
40 kr. 

71. Stein Adolf  Parajd 145 frt  10 kr. 72. Jeddi 
Tamás Rugonfalva  142 frt  82 kr. 73. Ferenczi Ká-
roly Sz.-Udvarhely 142 frt  39 kr. 74. Szálasi Ferencz 
Parajd 142 frt  13 kr. 75. Id. Murvai Sámuel Uj-
Székely 141 frt  91 kr. 76. Szenti Bálint Budapest 
141 frt  88 kr. 77. Csiki Ambrus K.-Oláhfalu  141 irt 
36 kr. 78. Benkő Mihály Sz.-Keresztur 141 frt  32 
kr. 79. Diemár Károly Sz.-Udvarhely 140 frt  40 kr. 
80. Pávelka Márton Sz.-Udvarhely 140 frt  35 kr. 

81. Gergely Ferencz Sz.-Udvarhely 140 frt  15 
kr. 82. Ugrón János Sz.-Udvarhely 137 frt  7ü kr. 
83. Lukács Domokos Máréfalva  137 frt  23 kr. 84. 
Hrobonyi Adolf  K.-Demeterfalva  137 frt  01 kr. 85. 
Szakács Gyula Sz.-Udvarhely 135 frt  65 kr. 86. 
Rozinán Jakab Szent-Mihály 134 frt  71 kr. 87. Egyed 
Ferencz Szentpál 132 frt  86 kr. 88 Izsák János 
Vargyas 132 frt  05 kr. 89. Stein Salamon Etéd 130 
frt  86 kr. 90. Jung-Cseke Lajos Sz.-Udvarhely 128 
frt  43 kr. 

91. Ilyés Ferencz Sz.-Udvarhely 127 Irt 30 kr. 
92. Soó Gáspár Sz.-Udvarhely 126 frt  06 kr. 93. 
Kassay F. Ignácz Sz.-Udvarhely 124 frt  36 kr. 94. 
Székely Mózes F.-Ilákos 122 frt  50 kr. 95. Vánki 
Kálmán Sz.-Udvarhely 119 frt  20 kr. 96. Br. Ga-
merra Gusztáv Sz.-Keresztur 116 frt  08 kr. 97. Ko-
vács Domokos Sz.-Udvarhely 114 frt  80 kr. 98. 
Zachariás Antal Sz.-Udvarhely 113 frt  84 kr. 99. 
Biró Mihály Bethfalva  113 frt  44 kr. 100. Máthé 
János Sz.-Udvarhely 112 frt  94 kr. 

101. Nagy Gyula Olasztelek 112 frt  33 kr. 
102. Pálffy  Mihály Gagy 111 frt  71 kr. 103. Szél 
Géza Sz.-Keresztur 110 frt  81 kr. 104. Molnár Ká-
roly Sz.-Udvarhely 108 frt  64 kr. 105. Dr. Nagy 
Sámuel Sz.-Udvarhely 108 frt  60 kr. 106. Spilmán 
Lázár Rava 108 frt  44 kr. 

Póttagok: 107. Tamás Albert Sz.-Udvarhely 
108 frt  36 kr. 108. Reirer János Sz.-Udvarhely 107 

frt  72 kr. 109. Kovács Dénes Sz.-Udvarhely 107 
frt  37 kr. 110. Dr. Kovács Mór Sz.-Udvarhely 105 
frt  80 kr. 111. Szabó Gergely Zetelaka 102 frt  19 
kr. 112. Csanádi Zalán Sz.-Udvarhely 101 frt  39 kr. 

Újdonságok. 
Olvasóinkhoz. Megint egy negyedévvel lett la-

punk öregebb. Megint egy negyedév, ez év utolsó 
negyedének kozdetéhez jutottunk. Önérzetesen tekiu-
tünk vissza — nem is oly hosszú, de épp elég hosszú 
arra, hogy abból okos olvasó bírálatot tudjon alkotni 
magának — multunkra. Nem czélunk, hogy lapunk 
életéről, irányáról, tartalmáról hosszabban beszéljünk 
olvasóinknak, azt behízelegni akarjuk, mivel igen 
jól tudjuk, hogy az a bizonyítvány, melyet a lap maga 
állit ki maga mellett, rendszerint nem sokat ér 
figyelmes  olvasó előtt. 

Komoly törekvésünkben, a közönségnek minél 
élénkebb, frissebb,  megbízható és tisztességes hau-
gou it t lapot adni, nom fogunk  lankadni ezután sem, 
sőt a vidéki journálisztika történetében a közönség-
nek talán páratlanul megnyilatkozott rokonszenvét 
most még nagyobb igyekezettel kívánjuk kiérdemelni. 

Az a lelkes felkarolás  buzdit arra, hogy egy 
perczig is nem lankadva, minden nagy szavú, üres 
ígéreteket, virágos frázisokat  kerülve, csupán az 
egyszerű igazságot mondjuk meg. 

Fölöslegesnek tartjuk lölemliteni lapunknak az 
irodalmi részre fordított  gondját, s azt, hogy tárcza-
iróinkat a főváros  és Városunk legjobb erőiből sike-
rült megnyernünk; gazdasági rovata eredetiségénél 
fogva  meg éppen első helyen áll a vidéki lapok között. 

Az előfizetési  és megrendelési feltételek  lapunk 
homlokán olvashatók. 

Vármegyei közgyűlés. Jakab  Gyula alispán a 
főispán  intézkedése folytán  e hó 6-ára hivta egybe a 
törvényhatósági bizottság tagjait, megküldvén egy-
szersmind a tárgysorozatot. A tárgysorozat mintegy 
88 pontból áll s alispáni, árvaszéki elnöki és szá-
monkérő széki jelentéseken kivül kormányrendelete-
ket, hivatalos előterjesztéseket, választási ügyeket, 
szabályrendeleteket, községi ügyeket, átiratokat és 
kérvényeket tartalmaz. 

Szobrot a királynénak! Erzsébet királyné 
szobrára a mai napig a következő adományok gyűl-
tek össze nálunk: 

Petrovics Frigyes Segesvár 1 kor. — fill. 
Boilroghi Áron 1 „ — „ 
Ifj  Szemerjay Károly gyűjtöivén : Bencze 

Lajos 1 kor., Weisz Ilermaun 1 kor., Orbán 
Antal 1 kor., Vadasily Sándor 40 flll.,  Harth 
Anna 1 kor., Tassaly Lajos 1 kor., özv. Sche-
franek  Józsefné  1 kór, összesen ti „ 40 „ 

Flórián Kristóf  4 ., — „ 
özv. Snapek Józsefné  4 „ — „ 
N B. Diamant Budapest 1 „ — „ 
Farczády K. Károly és Lajos . . . . 6 „ — „ 
Siegmund Józset 1 „ — „ 
Dr. Burger Ödön 2 „ — ,, 
Leouhardt Frigyes Segesvár . . . . 1 „ — „ 
Riemer K. Gusztáv 2 „ — ,. 
Uabor Márton 1 „ — ,, 

Összesen . . 30 kor. 40 üli. 
Élihez adva az „Udvarhelyi Hiradó" • 20 „ — „ 

Eddigi gyűjtésünk 50 kor. 40 fill. 
Tanárváltozás. A vallás- és közoktatásügyi m. 

kir. miniszter Tompa  Árpád székelyudvarhelyi kir. 
áll. főreáliskolai  rendes tanárt saját kérelmére a 
nagyszebeni kir. áll. főgimnáziumhoz  helyezte át s 
eddigi helyére Demjanovits  Andor zentai községi 
gimnáziumi tanárt nevezte ki. 

A második részvétfelirat.  Közöltük volt egyik 
megelőző számunkban Udvarhelyinegye részvétlelira-
tának leirátút. Alkalmunk nyílt J'ankovich  tanár 
műtermében Udvarhely város részvétfeliratá't  is meg-
tekinteni, melynek készítésénél a mesternek azzal a 
nehéz feladattal  kellett megküzdenie, hogy egy már 
megelőzőleg formába  öntött alapgondolatot uj kom-
poziczió alakjában mutasson be. S megnyugvással 
mondhatjuk, hogy a feladat  megoldása sikerült, a 
mennyiben az ujabb kompoziczió az országos gyász 
allegóriáját uj formában  fejezi  ki. A tervezet fő-
csoportja a királyné ravatalára sirva boruló nemzeti 
géniusz. A ravatal azon helyére, hol a nemzet el-
hunyt nagyasszonyának fejét  sejtjük, két szárnyaló 
angyal helyez csillagkoronát és pálmaágat, a nemes 
erények jutalma s az örök béke jelvényeit. A rava-
tal keskenyebb oldalát a koronás E betű díszíti, mely 
alatt a merénylet kelte olvasható. A ravatalnak ala-
csony kőtalapzatán, melyet a Wittelsbachok czimere 
ékit s a lehullott rózsák sokasága vesz körül diszes. 
párnán töviskorona s rajta a magyar szent korona-
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látható, azt jelképezvén, hogy a nemzet megdicsőült 
királynéjának a királyi korona mellett a szevedések 
töviskoronáját is kellett viselnie. A kompozicziót be-
fejezi  a ravatal mellett égő s gyászfátyollal  bevont 
halotti mécses s Székely-Udvarhely városának pálma-
bokor alá helyezett s a mécsről leomló gyászfátyollal 
részben beborított czimere. 

Udvarhelyvármegye költségvetése. Udvarhely-
vármegye állandó választmánya múlt hó 10-én tar-
tott ülésében tárgyalta a jövő év költségvetését, 
melynek előadója Németh  Albert főszámvevő  volt. 

Az 1899. évi szükséglet összege 71820 frt.  A 
szükséglet és fedezet  teljesen kiegyenlíti egymást. 

A szükséglet  rovatban  legnagyobb tétel a tiszt-
viselők s a segéd- és kezelőszemélyzet fizetésére  és 
lakáspénzére fölvett  összeg: 59481) forint  (ez évben 
40963 frt  50 kr). Utánna a szolgaszemélyzet fizetése 
következik 3910 frttal  (ez évben 2280 frt),  ezt kö-
veti a szolgaszemélyzet ruházata és lótartási átalánya 
1100 frttal  (ez évben 550 frt). 

A fedezet  rovatban  az államjavadalmazás 69035 
frttal  szerepel (ez évben 48640 frt).  Az alapok járu-
léka 1830 frt  (ez évben 1372 frt  50 kr). 

Az állandó választmány a tisztviselők fizetését 
és lakáspénzét 1898. jan. ü9 én tartott gyűlésén ho-
zott határozatával annyival is inkább ajáulja a köz-
gyűlésnek elfogadásra,  mivel a belügyminiszter ez év 
május havábani egyik leiratában kijelentette, hogy a 
törvényhatósági közgyűlésnek a fizetések  felemelését 
czélzó tervére elhatározását az 1899. évi vármegyei 
költségvetés felülvizsgálása  alkalmával fogja  közölni. 

Anyakönyvi kinevezések. A belügyminiszter 
Udvarhelyvármegyében anyakönyvvezetőkké az orosz-
hegyi kerületbe Gálffy  István községi jegyzőt, a 
szentábrahámi kerületbe pedig Vitályos  Albert kör-
jegyzőt nevezte ki. 

Az országos vásár. Tegnap, szombaton kezdő-
dött meg városunkban az őszi országos vásár. A 
barompiaezra nem túlságos sok mai hát hajtottak fel, 
különben a kereslet is lanyha volt. Városunkban 
tekintettel a vásárra az idegenforgalom  kielégítő, s 
a szállodák elég jól vaunak látogatva. A helyi for-
galom általában nagyon közepes, az iparosok és a 
különböző kiselárusitók nagy pénzszükségletről és a 
kereslet tetemes ellanybulásáról panaszkodnak. A be-
állott hidegebb időjárás következtében a téliruha-
czikkek iránt nagyobb az érdeklődés, s igy e tekin-
tetben a szerdán (5 én) megejtendő vásárnapjára 
ebben remélik a forgalmat.  A barompiaezon az árak 
körülbelül ezek voltak: egy pár ökör 200-300 frt, 
tehén párja 100-150 frt,  borjú párja 3 0 - 50 frt,  ló 
párja 80—180 frt,  bival párja 120 - 200 frt.  A piacz 
ugyan elég élénknek volt mondható, azonban nagyobb 
vásárlások nem igen történtek. 

Öngyilkosság. Dobni Ferencz máréfalvi  csizma-
dia e hó 25-én, a bethlenutczai Mihály-udvaron 
levő egyik kisebb ház padlásán nadrágszijjával fel-
akasztotta magát. A szerencsétlen józanéletü, 41 éves 
ember volt, s a nyomor kergette a halálba, a leg-
nagyobb Ínségben hagyva feleségét  s 4 apró gyermekét. 

Uj aranyok, uj fillérek.  A pénzügyminiszter a 
jövő évben következő pénznemeket fog  kiveretni : 
5,000.000 drb. bronz 1 fillérest,  50,000.000 drb. 2 
fiilérest  1,000.000 korona értékben ; ezenkívül 200.000 
dib. arany 10 koronást 2,000.000 korona értékben 
és végül 810.000 drb. arany 20 koronást 16,200.000 
korona értékben. Mindössze 56,010.01)0 darabbal fog 
a forgalom  növekedni, a mi 19,250.00 korona érték-
nek felel  meg. A mult évben kivert pénznemek értéke 
20.639.076 korona, az 1897. évben 20,321.054 korona 
volt, a két utolsó és a jövő évben e szerint összesen 
több mint 60,000.000 korona került forgalomba. 

Halálozás. Mult hó 30-án, pénteken délután 
hunyt el Scliuller  Jánosné Deli  Dórothea életének 
37-ik évében. Halálát férjén  kívül nyolez gyermeke 
és a rokonság gyászolja. Temetése az ev. ref.  vallás 
szertartása szerint ma délután "3 órakor lesz. 

A katonatisztek fizetése.  Alighogy felemolték 
Ausztria hivatalnokainak fizetését,  a bécsi sajtó egyes 
organumaib.in élénk agitáczió kezdődik, hogy ugyan-
ilyen módon és mértékben emeljék a közös hadsereg 
tisztjeinek a fizetését  is. Ezek a lapok ugy tudják, 
hogy báró Krieghammer  hadügyminiszter már az 
elmúlt delegácziók elé akarta terjeszteni az erről 
szóló javaslatot, mely teljesen elkészült és csak a 
beadásra vár. Most tehát a katonai kötökhöz közel 
álló lapok sürgetik újból a fizetésemelést,  mi termé-
szetesen a hadügyi költségvetést is jelentékenyen 
emelné. 

Véletlen halál. A napokban történt, hogy Bálint 
Gáspár oroszhegyi ember kis fia  az odavaló havason 

levő házuk előtt játékközbea egy nagy késbe esett, 
a mely a gyomrába hatolt. Az alig 5 éves gyereket 
a városba szállították, a hol a katonakórházban 
orvosolták, itt azonban rövid szenvedés után meghalt. 
Az ügyet a törvényszékhez feljelentették,  s a szülők 
ellen vétkes gondatlanság miatt az eljárást meg-
indították. 

Az utolsó negyed. Karácsony ünnepe még mesz-
sze van, de újságjaink már régóta foglalkoznak  azzal 
a gondolattal, hogy e szent ünnepre micsoda aján-
dékkal lepjék meg olvasóikat. Ez újságok között első 
íelyen áll legnépszerűbb szépirodalmi hetilapunk az 
Ország-Világ,  amelynek mult esztendei karácsonyi 
ajándéka — a Jókai Mór előszavával ellátott irodalmi 
almanach — bizonyára még élénk emlékezetében van 
az olvasónak. Az Ország-Világ ez idei karácsonyi 
ajándéka vaskos kötet losz, a mely be fogja  mu-
tatni jeles irók czikkei keretébon Magyarország vár-
megyéit, városait és azok vezetőit írásban és képben, 
írók, rajzolók és illusztrátorok egész serege dolgozik 
e munkán, a melyet az Ország- Világ  minden elő-
lizetője ingyen  megkap, de a melynek bolti ára 2 frt 
lesz. A ki most ez év utolsó negyedébe előfizet  az 
Ország- Világra,  karácsonyra megkapja ezt a pompás 
díszmunkát. Azt talán felesleges  közzétennünk, hogy az 
Ország- Világ  minden száma tele van aktualis képek-
keil, versekkel, novellákkal és utóbbi számai, melyek 
dicsőült Erzsébet királyasszonyunkról szóltak, ország-
szerto feltűnést  keltettek. Előfizetési  ára negyedévre 
2 irt és a kiadóhivatal, mely Ilold-utcza 7 szám alatt 
van, készséggel szolgál mutatványszámokkal. 

Rendőri hir. Gzerkula  István szombatfalvi  czi-
gány, a ki hat havi börtönbüntetését augusztus hóban 
töltötte ki, Bagó Gyula füszerüzletében  a napokban 
régi mesterségét próbálta megkezdeni, azouban ugy-
látszik, hogy hosszas fogsága  alatt kijött a gyakor-
latból, mivel a kötéllopáson rajtavesztett, s most a 
járásbíróság börtönében gondolkozik afelott,  hogy 
váljon mikor is kezdhet ujabban az üzlethez. 

Figyelmeztetünk a lapunk mai számában meg-
jelent „Nemzeti  Balesetbiztositó"  czimü hirdetésre. 

Veszett eb garázdálkodása. Péntek délelőtt 
történt,, hogy Tibád mészáros kutyája megveszett s 
a Kossulh-utczában több kutyát megmart. Az álla-
ton még nem tört ki egészen a düh s igy meglövése 
sem okozott nagyobb kellemetlenséget. A megmart 
kutyákat is, számszerint mintegy hetet, még az nap 
mind elpusztították s a főkapitány  a kutyákra a 
uegyvennapi zárlatot elrendelte. 

Újságírók sorsjátéka. Tudvalevő, hogy a B u d a p e s t i 
U j s á g i r ó k E g y e s ü l e t e saját segilő alapjának gyara-
pítására nagyszabású tárgytorsjátékot rendez A sorsjegyeket a 
napokban bocsátották forgalomba  és máris óriási mennyiségben 
keltek el. A diszes kiállítású sorsjegyek minden bankházban, 
pénzintézetnél, pályaudvaron, h ijóállomáson, doh íny tőzsdében, 
és nagyobb hivatalban kaphatók és pedig darabonként egy 
koronáért A sorsjátéknak hat húzása lesz és minden sorjegy 
mindegyik húzásra érvényes. Az első húzás 18n9. január 4-éu, 
az utolsó 1899. február  21-én lesz. A főnyeremény  100,000 
korona érték. Összesen 2175 nyereményt sorsolnak ki ".'50 000 
korona értékben. A főnyereményen  kívül öt 20.000 koronás 
melléknyeremény van. A nyereménytárgyakat a sorsjáték keze-
lftsége  kívánatra 20% levonással készpénzben visszavásárolja 
Mondanunk sem kell, hogy ilyen kedvező feltételek  mellett 
Magyarországon még alig rendeztek sorsjátékot és kétségtelen, 
hogy a közönség a sorsjegyeket már jóval az eltő húzás előtt 
elkapkodja. Épen ezért nagyon is ajánlatos, hogy mihamarább 
vásárolja meg mindenki a maga sorsjegyét A húzások fellétle-
nül azokon a napokon tognak megtartatni, a melyek a húzásra 
meg lettek állapítva Ez szintén egy okkal több arra, hogy a 
közönséget vásárlásra serkentsük, hogy esetleg meg ne töitén-
hessén. hogy az, a ki sorsjegyet akar venni már elkésett és 
sorsjegyet sehol sem kaphat. A sorsjáték kezelősége gondos-
kodott arról, hogy az ország legkisebb községeiben is kapha-
tók legyenek a sorsjegyek, ha azonban mégis megtörtént volna, 
hogy va'amely helységben nem jutottik el a sorsjegyek, ez 
eseiben forduljon  bárki akár szóval, akár írásban a sorsjáték 
kezelöséüéhez (Budapest IV., Kossuth Lajos utcza 1 sz) 

Katonai szállítás. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara az érdekeltek tudomására hozza, 
hogy a cs. és kir. 12-ik hadtestparancsnokság elő-
zetes értesítést bocsátott ki, és pedig 873 mmázsa 
kétszersülthez való búzaliszt szállítására, u. m.: 765 
mmázsát a nagyszebeni, 54 mmázsát a gyulafehér-
vári és 54 mmázsát a kolozsvári élelmezési raktár 
részére. Szállítási határidő ez évi november hó 10-ike. 
Pályázati határidő ugyancsak ez évi október hó 18. 
d. e. 10 óra. 

Alispáni jelentés. 
A napokban küldték meg a törvényhatósági 

bizottsági tagoknak az ez év I. felére  vonatkozó 
mintegy 34 nagy oldalra terjedő alispáni jelentést, 
melyet Jakab  Gyula alispán alapos körültekintéssel 
állított össze. 

A jelentés hat főrészre  van osztva, s teljesen 
hütükre vármegyénk I. félesztendejének. 

A központi közigazgatásnál felemlíti,  hogy a 
tárgyalás alatt álló félévben  az alispáni iktatóra 
15817 ügydarab érkezett, a melyből mindössze csak 
107 drb. nem nyert elintézést. A kihágási ügyekről 
vezetett iktatóba beérkezett 346 drb.; a közig, bizott-
ság iktatójára 279 drb. ; a közig, biróság iktatójára 
pedig 14 darab. 

Fegyelmi ügy folyamatban  volt 31, elintéztetett 
20; fegyelmi  birság kiszabatott 631 frt,  a miből 
436 frt  folyt  be. 

Volt egy rendes tavaszi közgyűlés, mig rend-
kívüli három tartatott, u. m.: január 29-én, ápril 11-én 
és jun. 18-án. 

A tisztikarban a tárgyalás alatt álló félévben 
csak annyi változás történt, hogy pénztári tisztté 
megválasztatott ifj.  Jakab  Gyula, alszámvevőnek ki-
neveztetett Konez  Aurél, udvarhelyjárási állatorvossá 
Kondor  Géza, ideiglenes joggyakornokká, Szakács 
Zoltán, kórházi gondnokká Felszeghy  Dénes volt al-
levéltárnok, mig helyére ideiglenes minőségben Pál-
may József. 

Az anyakönyvi ügyeket illetőleg felemlíti,  hogy 
uj anyakönyvi állások rendszeresítve nem lettek; 
az anyakönyvvezetők mellé — kevés kivétellel — 
helyettes anyakönyvvezetők lettek kinevezve s ez 
által, habár kevés mértékben is, de a körjegyzők, 
mint auyakönyvvezetők munkaköre kevesbedett. 

A megyei házipénztár előzetes értesítés nélkül 
minden hóban meg lett vizsgálva, mindannyiszor az 
rendben találtatott. A junius 30-iki zárlatkor a pénz-
tár eredménye ez: bevétel készpénzben 101,597 frt 
71 kr, kiadás 85,886 frt,  12 kr; értékpapírban be-
vétel 1.219,833 frt  34 kr, kiadás 7658 frt  50 kr. 
Árvái készpénzben bevétel 48,667 frt  15J/a kr, ki-
adás 34,966 frt  17 kr; értékpapírban bevétel 240,338 
frt  55 kr, kiadás 7360 frt  50 kr. 

A három járás szolgabírói hivatalának közig, 
iktatójára érkezett 22525 ; a kihág. iktatóra 2639. drb. 

A jegyzői irodák forgalma  ezen félévben  a 
következő volt: az udvarhelyi járás 15 jegyzőjénél 
közigazgatási iktatóra érkezett összesen 15781 darab, 
ebből elintéztetett 15701. Kézbesítő könyvekre érke-
zett 5166 drb. Községi bíráskodási panaszkönyvekre 
érkezett 793 drb. 

A keresztúri járás 14 körjegyzőjénél közigaz-
gatási iktatóra érkezett összesen 18511 drb, elintéz-
tetett 18310. Községi bíráskodási panaszkönyvekre 
érkezett 1652 darab, mi mind el lett látva. 

A hoinoródi járás 14 jegyzőjénél közigazgatási 
iktatóra érkezett összesen 16791 drb. Községi bírás-
kodási panaszkönyvekre érkezett 1832 drb. 

Útadóban folyó  évre kirovatott 63602 frt  57 kr, 
mely a bárom járás és Sz.-Udvathely város között 
oszlik meg. 

A közbiztonság általában jónak mondható. Szo-
cziális vagy anarchista mozgalomnak vármegyénkben 
nyoma sincs. 

A közegészségi állapot is a múlt év megfelelő 
időszakához viszonyítva, valamivel kedvezőbb volt, 
a mennyiben a betegedési esetek nagyobb gyakori-
ságot nem mutattak, a ragályos betegségek pedig 
gyérebben merültek fel. 

Jelentése során a katona ügyeknél felemlíti, 
hogy fel  volt^hiva 2230 védköteles, a miből besoroz-
tatott 632. 

Rátér jelentésében a közlekedési ügyekre is, s 
a többek között felemlíti,  hogy az állami közúton 
az ez évre előirányzott összes munkák és szállítások 
teljesen befejeztettek.  A törvényhatósági közútak 
állapota kielégítő volt, mig a viczinális és községi 
útak körében annyi változás fordult  elő, hogy az 
okláud - felsőrákosi  útvonalon a hagymás és oláhpatak 
mentén át a viczinális útak sorába felvétetett. 

A közgazdasági állapotnál jelenti, hogy a mező-
gazdasági terményeket illetőleg: a buza és rozs álta-
lában — igen kevés kivétellel — silány termést 
adott, zab és törökbuza jó, széna termett volna, azon-
ban a vizek mellett az áradások nagyon sokat el-
pusztítottak, miután a sok esőzés miatt nemcsak a 
nagy folyók,  de a patakok is többszörösen kiáradtak 
és okoztak sok kárt mindenféle  terményben, mi 
árterükben volt, azonban jelentékenyebb jégverés 
uem volt. 

A mezőgazdasági munkás- és cselédviszonyok 
— mondja — sehogy sem javultak, napszámosokat 
a gazdák alig kaptak, mert a napszámos nép, a mint 
a munkaidők beállottak, tömegesen távozott el más 
vidékre, vasúti és gyári munkákhoz, hol magasabb 
bérre volt kilátásuk. A cseléd uép évenként roszabb, 



1898. október 2. Udvarhelyi Híradó. 40. szám. 
kiteleltetik magukat a szegény gazdákkal és tavasz -
szal ott hagyják, bizva a tulhumánus cselédtörvénybe 
és azon számítással, hogy ha egy csekély százalékát 
a szökött cselédeknek megkapják is, azt a pár napi 
büntetést könnyen kiheveri. Valóban szükséges volna 
a cseléd törvény revisiója, mert ha igy halad a cseléd-
ügy, ez a legnagyobb fátuma  lesz a mezőgazdaságnak. 

Hasznos házi állatok létszáma a köveikező : 
ló 13253; szamár és öszvér 27. Szarvasmarha: 
magyar faj  43412, borzderes 70, tarka 282; bival 
3836, sertés 14442; juh 53581 ; kecske 7797 ; tenyész 
mén 7 darab; tenyész bika 170; bivalbika 26; 
tenyész kan 172; tenyész kos 1456 drb. 

Majd rátér az iparügyekre s felemlíti,  bogy 
sikerült Szent-Egyházas-Oláhfalu,  Kápoluás-Oláhfalu 
és Lövéte község lakosai által készített nyirág seprű-
ket, kézi talicska, lapát és más apróbb eszközöket 
az államvasutakhoz beszerezni; s kilátásba van 
helyezve, hogy jövőre bái mennyit is megállapított 
árakon töltik vesznek be, különben ezen községek-
ben a rigai lentermeléssel is kísérlet van téve s azok 
felülvizsgálatával  megbízott szaktanár véleménye sze-
rint az eredmény elég kedvezőnek mondható. 

Az állami gépgyárba ismételten 10 s magán 
iparosokhoz 40 székely tanoncz lett elhelyezve. 

A kereskedelmi miniszter ur által adott segélv-
lyel a kosárfonásba  öt néptanító lett kiképezve s 
ezek segélyével s az iparfejlesztő  bizottság rendel-
kezésére adott összegből egy kosárfonó  tanfolyam  lett 
rendezve, oly kedvező eredménnyel, hogy ezen tan-
folyamon  több mint száz tanuló vett részt. 

Végül rátér jelentése során a közművelődési 
llapotra és ismerteti a megye területén levő nagyobb 
skolák történetét, a melyet mi az iskolai értesítők 

megjelenésekor már lapunk hasábjain tárgyaltunk volt, 
s igy azok felemlitését  itt tárgytalannak tartjuk. 

Az alispáni jelentéssel kapcsolatosan jelent 
meg az árvaszéki elnöki jelentés is, a melyből ki-
tűnik, hogy iktatójára e félévben  10822 drb. érkezett, 
a mely mind elintéztetett. Csatolva van a tiszti fő-
ügyész által folytatott  perek állása, valamint az 
összesített árvái pénzalap állása is. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre neu válaszolunk. 

Júlia. Kérdése valóban meglepett. Az bizonyos, hogy a 
Romeo és Júlia történetének a megoldása sokkal szenzácziósabb 
volna, ha a szerelmesek gyorsvonatra ülnének, megszöknének 
éi a mézes heteket Velenczében töltenék el. Fájdalom, ezt ma 
már nem lehet igy kijavítani. 

K—8 0. Nem tudjuk miért közölnék ? 
A—a Gy. Nagysád exczentrikus kérdéseihez már hozzá 

vagyunk szokva. Hogy a szakái a lélek tükre volna, ezt a leg-
vakmerőbb filozofusok  sem merték állítani. A szakái legfeljebb 
a lélek ruhakeféje  lehet. 

F. L. K. Türelmét kérjük, talán még sorát ejthetjük 
Sz. K. B. 1. H& valakit a legkisebb mozdulatáért is gya-

núba hoznak, s annak életére beható fontosságot  tulajdonítanak, 
nngyon kárhoztatjuk. Képzelje el már most uraságod annak a 
másik gyanúba hozottnak helyzetét ugy a családban, mint a 
társadalomban, ha az ilyesmihez az még nincsen hozzászokva, 
s nagyon a lelkére veszi. 2. Kérjük tudatni, hogy a v v a l-e. 
vagy a nélkül történt meg ? A számokra netn vagyunk kíván-
csiak. 

B. L. K. Kissé későn érkezett, s igy a jövő számunkra 
maradt. 

Nyomatott Uecsek I). Fia könyvnyomdájában. 

Sz. 1747—-1898. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi ltomat. 
A hom.-oklándi kir. járásbíróság, mint tkvi. 

h.ttóság közhírré teszi, hogy sz.-udvarhelyi Székely-
egyleti első takarékpénztár végrehajtatónak Kovács 
Miklós és Szóiga Miklós végrehajtást szenvedők elleni 
55 frt  tőke követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvényszék homoród-
oklándi kir. járásbíróság területén lévő, Oklándon 
fekvő,  az oklándi 237. sz. tjkvben foglalt  A + 2688/3. 
hrsz. kaszáló 2 frt;  a 16. számú tjkvben A -f  31. 
hnz. kőház, 160 frt,  32. hrsz. kert 14 frt,  292/5. 
hrsz. kert 20 frt,  824. hrsz. szántó 43 frt,  888. hrsz. 
kaszáló 20 frt,  933. hrsz. kaszáló 12 frt,  951. hrsz. 
kaszáló 7 frt,  952. hrsz. kaszáló 7 frt,  959. hrsz. 
szántó 7 frt,  960, 961. hrsz. kaszáló 16 frt,  1029. 
hrsz. szántó 14 frt,  1039. hrsz. szántó 4 frt,  1299. 
hrsz. szántó 25 frt,  1550. hrsz. szántó 4 frt,  1618. 
hrsz. szántó 4 frt,  1793. hrsz. kaszáló 2 frt,  2013. 
hrsz. kaszáló 6 frt,  3055. hrsz. szántó 3 frt,  3142. 
hrsz. szántó 5 frt,  3519. hrsz. kaszáló 2 frt,  3650. 
hrsz. kaszáló 4 frt,  3764. hr«z. kfi^n'ó  18 frt,  4r'32, 

hrsz. szántó 2 frt.  4033. hrsz. szántó 13 frt,  4252. 
hrsz. szántó 10 frt,  4301. hrsz. szántó 3 frt,  4305. 
hrsz. szántó 2t frt,  4385, 43«6. hrsz. szántó 20 frt, 
4683. hrsz. szántó, 4684. hrsz. szántó 5 frt,  4687. 
hrsz. szántó 1 frt,  4756/1. hrsz. szántó 2 frt,  4782. 
hrsz. szántó 2 frt.  4787. hrsz. szántó 10 frt,  500?. 
hrsz. szántó 21 frt,  5232/1. hrsz. legelő 3 frt,  5398. 
hrsz. szántó 6 frt,  5636. hrsz. szántó 1 frt,  5668. 
hrsz. szántó 1 frt,  6002. hrsz. szántó 1 frt,  6043. 
hrsz. szántó 2 frt,  6137. hrsz.. 6138. hrsz. száutó 
7 frt  és pedig a Kovács Miklós jutalékára. 

A hom -oklándi 17. számú tjkvben foglalt  A + 
33. hrsz. kőház 160 frt,  34. hrsz. kert 8 frt,  119. 
120. hrsz. kert 7 frt,  121. hrsz. faház  160 frt.,  152/2. 
hrsz. kert 89 fi  t, 6*5, 686. hrsz szántó 4 fut,  699/2. 
hrsz. szántó 2 frt,  703/1. hrsz. szántó 4 frt,  713/1. 
hrsz. legelő 1 frt..  714/1. hrsz. szántó 3 frt,  783. 
hrsz. száutó 3 frt,  808. hrsz. szántó 6 frt,  816/2, 
817/2. hrsz. szántó 5 frt,  888. hrsz. kaszáló 7 frt, 
931/2 hrsz. kaszáló 6 frt,  1030/2. hrsz. szántó 10 frt, 
1178. hrsz. kaszáló 3 frt,  1203, 1204. hrsz. száutó 
26 frt,  1206. hrsz. szántó 2 frt,  1462, 1463. hrsz. 
kaszáló 4 frt.  1539/2. hrsz. szántó 2 frt,  1590. hrsz. 
szántó 2 frt,  1609/1. hrsz. kaszáló 5 frt,  1808. hrsz. 
szántó 2 frt,  1815/1. hrsz. szántó 1 frt,  1838. hrsz. 
szántó 2 frt,  1962/2. hrsz szántó 9 frt,  1963/2. hrsz. 
kaszáló —, 2192. hrsz. kaszáló 1 frt,  2290. hrsz. 
kaszáló 24 frt,  2327. hrsz. kaszáló 13 frt,  2367. 
hrsz. szántó 2 frt,  2395. hrsz. szántó 4 frt,  2397/1. 
hrsz. szántó 3 frt,  2464/2. hrsz. kaszáló 5 frt,  2465/2. 
hn-z. kaszáló 5 frt,  2485/2. hrsz. kaszáló 13 frt, 
2580/2. hrsz. kaszáló 4 frt,  2607. hrsz. kaszáló 22 
frt,  2634/1. hrsz kaszáló 13 frt,  2814, 2819. hrsz. 
kaszáló 29 frt,  2*21. hrsz. legelő 3 frt,  2831. hrsz. 
szántó 8 frt,  2841. hrsz. kaszáló 23 frt,  2951. hrsz. 
kaszáló 2 frt,  2958/1. hrsz. kaszáló 2 frt,  3011/1. 
hrsz. szántó 3 frt,  3054. hrsz. szántó 3 frt,  3133. 
hrsz. szántó 2 frt,  3288/2. hrsz. szántó 1 frt,  3339. 

hrsz., 3342. hrsz. szántó 10 frt,  3380/2. hrsz. szántó 
3 frt,  3450. hrsz. szántó 5 frt,  3519/1. hrsz. kaszáló 
3 frt,  3748. hrsz. kaszáló 11 frt.  3S03/1. hrsz., 3804/1. 
hrsz. legelő 10 frt:  4125/2. hrsz. kaszáló 2 frt, 
4165/2. hrsz., 4165. hrsz. száutó 5 frt,  42í5/a. hrsz. 
kaszáló 20 frt.  4393. hrsz kaszáló 1 frt,  4416/1. 
hrsz. kaszáló 17 frt,  4502. hrsz. kaszáló 4 frt,  4857. 
hrsz. szántó 1 frt,  5024. hrsz. szántó 40 frt,  5117. 
hrsz. kaszáló 2 frt,  5175. hrsz. kaszáló 4 frt,  5214. 
hrsz. kaszáló 3 frt,  5274. hrsz. kaszáló 5 frt,  5399. 
hrsz. szántó 6 frt,  5433/1. hrsz. szántó 1 frt,  5473. 
hrsz. szántó 3 frt,  5487. hrsz. kaszáló 1 frt,  5667. 
hrsz. szántó 1 frt,  5694/1. hrsz. szántó 2 frt,  5698/1. 
hrsz. szántó 2 frt,  5733/1. hrsz. szántó 3 frt,  5771/1. 
hrsz. szántó 3 frt,  5794/1. hrsz. kaszáló 2 frt,  5848, 
5849. hrsz. kaszáló 59 frt.  6012. hrsz. szántó 2 frt, 
6029. hrsz. szántó 11 frt.  6087. hrsz. szántó 2 Irt 
Szóiga Miklós jutalékára a C) alatt Benedek Juliánná 
haszonélvezeti jogának fentartása  mellett elrendel-
tetik, kielégítési alapot alperesek jutalékából befolyó 
vételár részlet fog  képezni. Az árverés megtartására 
határidőül 1898. évi november hó 5-ik napjának 
d. e. 9 órakor az oklándi kir. járásbíróság tkvi. 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának lO°/0-át készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november 1-én 3333. szára alatt kelt 
I. M. rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tkvi. hatóságtól H.-
Oklándon, 1898. augusztus 20. 

^ l a t t i a s w i , 
kir. albiró. 

Haszonbérlet. 
Udvarhelyvármegyében, Betfalva  községé-

ben és határán, valamint Timafalva  határán 
lévő birtokaimból 242 hold területű, nagyon 
jó minőségű tagositott részt egy 3 szoba, 
téli és nyári konyhából álló lakással, terje-
delmes gyümölcsös és veteményes kerttel, 
gazdasági épületekkel, gazdasági felszerelé-
sek- és eszközökkel, 6 zsellér telekkel, 1 
korcsomaházzal, egy háromkövü nagyon jó 
állapotban lévő és jó vidékü lisztelö malom-
mal együtt 1899. évi márczius l-étöl kezdve 
6, esetleg 12 évre haszonbérbe szándékozom 
adni. 

Mindezek haszonbére, a l k u kizlirfiNfi* 
vnl , 3 3 2 0 Irt ( h á r o m e z e r Iirtroiu-
H/fi/liiis/  íoi- int) OHztrAlt ( r l é k k e i i . 

Mindennemű állami, megyei és községi 
adót és tűzbiztosítást haszonbérlő köteles 
fizetni. 

A haszonbér félévenként  előre minden év 
márczius és szeptember 1-én fizetendő. 

A haszonbérlőnek adok az erdőmben éven-
ként 12 köböl tűzi fát,  a h-vágatási költsé-
gek haszonbérlőt terhelik. 

Haszonbérleni szándékozók értekezhetnek 
velem 1 N 9 S . n o v e m b e r 1 - é i g Segesvá-
ron a Bajor-utczában 770. házszám alatt 
lévő irodámban. 

Segesváron, 1898. szeptember 17-én. 
Keliesi Ákos . 

kir. közjegyző. 

Sz. 2-2111 1898 Udvarhelyvármegye alispánjától 
alisp. 

Hirdetmény. 
A vármegyeházban levő irodák, va-

lamint az Udvarhelyi közkórház részére 
az 1898/99-ik évi téli idéuyre szükségel-
tető tűzifa  szállításának biztosítása végett 
f. év október hó 4-én délután 3 órára 
a vármegyeház kistermében árlejtés tű-
zetik ki 

A vái megyeház részére szükségelte-
tik 350 kíibm. tűzifa  ; az udvarhelyi köz-
kórház részére 445 köbm. tűzifa. 

Vállalkozni lehet mindkét helyiség 
szükségletének szállítására, vagy külöu-
külön is. 

Vállalkozni óhajtók 50 kros bélyeg-
gel ellátott Írásbeli ajánlataikat folyó  év 
október hó 4-én déli 12 órág alólirott-
lioz nyújtsák be, a későbben érkezett 
ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 

A feltételek  a hivatalos órákon belől 
alólirottnál megtekinthetők. 

Sz-Udvarhelyen, 1898. szept 23. 

J a k a b Gyula , 
alispán. 

r A „Nemzeti" Baleset-biztosító Részvénytársaság 
B u d a p e s t e n ( E r z a l b e f - k ü r u t  1 3 . ) 

biztosítást nyújt mindennemű baleset anyagi következményei 
ellen, úgymint egyes egyéneket (polgár és katona), gyári 
és malomalkalmazottakat (munkások és tisztviselők, va-
lamint bárkit, hivatása teljesítése közben, vagy azon kí-
vül, utazása alatt, vadászaton vagy bármely más alka-
lommal érhető baleset ellen, a legszabadelviibb biztosítási 

feltételek  és a legjutányosabb díjtételek mWiett. 

Életblitoftitiia 
orvosi vizsgálat mellett mindenféle  kombináczíó szerint 

az ember életére 
ÉletbiisloNlliiH o r v o s i vizMgrtlat n é l k ü l 

(népbiztositás) 
heti díjfizetéssel  10 fillértől  kezdödöleg! (Haláleseti, el-

érési, kiházasitási és gyermek biztosítás) 
Közelebbi felvilágosítást  a legkészségesebben nyújt: a Nemzeti, az Első magyar ált. biztosító, a Magyar-Francia és a 
Bécsi biztosító minden fő-  és alügynöksége az ország bármely helyiségében. Megbízható ügyes üzletszerzők felvétetnek. 


