
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza?60. sz. alatt , 
hővé a lap szellemi részét 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Pollák Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmeu-

tesen intézendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
a iiaromszékí „ H á z i i p a r - e g y l e t " 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tüzoltó-egylei" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint Itéíszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  Mtételok: 
helyben háahozhordvs vagy 

vidékit, postán köldve: 
Egész ír  . . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Vegyed év . . 1 ft.  £0 kr-
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vapy 

annak helyéért fi  kr. 
BélyejM'j külön 30 kr. 
Nyilttór aura 15 lcr. 

A. választás érdekében. 
Megyénkben a választási mozgalmak nem 

közönséges izgalmat keltettek fel.  Hogy is ne, 
midőn minden egyes aspirans minden lehetőt 
elkövet, hogy magának többséget és hivatalt 
szerezzen ? Foly a koi'teskedés titkon és nyíltan 
s fel-fel  hangzik valamelyik élelmes választó 
nevével a kortes-nota. 

Nem hiába ! Sokan vaunak, kiknek hivatal, 
megélhetési alap kell ; mert hiába, ha elpaza-
roltuk minden vagyonunkat, ha képzettségünk 
nincs : hivatalt kell vállalnunk, ellenesetben szo-
morú, igen szomorú sors elébe nézünk. Ily egyé-
nekre nézve a hivatal egy jelentőségű a „ l e n n i 
v a g y n e m l e n n i " kérdésével. 

Jótékonyan hat a közérdek iránt melegen 
érzőre, hogy annyi enervált egyéniség között 
akad és sok olyanra, kik becsülésre, pártfogásra 
méltán érdemesek. 

Ilyen aspirans hála istennek sok van, sok 
lőkép a fiatal  nemzedék között, kik képzettség, 
műveltség, jellem tekintetében diszére válnak 
megyénknek. 

Foly a korteskedés : jól eszünk, jól iszunk 
— a más kontójára. 

A kortesek számítását keresztül hnzta me-
gyénk értelmiségére igen szép fényt  vető azon 
megállapodás, melynél fogva  megyénk értelmes, 
független,  közérdekeink iránt legmelegebben érző 
választói e hó 18-án választó-értekezletre gyűl-
nek össze s azon a választandók felett  közös meg-
állapodásra jutni törekednek — megy«i tiíTa-
talokra a legérdemesebbeket jelölvén ki. 

Jobb módot a választás közérdeknek meg-
felelő  keresztülvitelére nem is találhattak volna 
ki megyénk legtekintélyesebb, legbefolyásabb 
egyénei. 

E tizennyolc független,  józan eszii, közér-
dekek iránt legmelegebben érző polgártársunk-
ban 11 legbiztosabb garantiát birjuk a tekintet-
ben, hogy megyei tisztviselői állásaink nem fog-
nak avatatlan kezekre bízatni. Előre is hisszük, 
hogy ez értekezlet megállapodása fogja  eldön-
teni a megyei tisztviselő-választások sorsát. 

Jó lenne, ha ez értekezlet elvvüi mondaná 
ki, hogy egy egyén kizárólag csak egy állo-
másra kandidáltathatik, mert részünkről igen 
nevetségesnek tartjuk, hogy egy egyén 3 hiva-
talra: alispáni, szolgabirói, főjegyzői  hivatalra 
kandidáltassa magát, hogy egy egyén, birjon bár 
•ncyklopoediai képzettséggel, minden áliásra al-
kalmazható legyen. Az ilyen kandidíláí által a 
szabad választás elve lenne kijátszva, mert a 
főispán  kandidáló jogánál fogva  épen nem al-
kalmas egyéneket több állásra oly egyénekkel 
kandidálhat, kik a közbizalmit teljesen birják s 
utóbbiak ra4gis elesnek, msrt egyéni, családi 
összeköttetés azokra szavaztat, kik talán legke-
vésbé hivatottak. Leható', hogy pl szolgabírónak 
alkalmas egyén é p oly hivatalra választatik 
meg, melynek a legtávolabbi- >1 se felelhet  meg. 
Az ily kaudüálás által a választók is zavarba 
hozatnak — nem tudván a látszólag egy mér-
tékben képesített személyek közül a valódi ér-
demeseket kiválasztani s igy azokra szavazui. 

H i sikerül, mit hiszünk — ez értekezletnek 
elérni azt, hogy kimondott határozata legalább 
erkölcsileg minden egyes választóra kötelező 
legyen: akkor a választásokon könnyen és a 
legjobban esüak keresztül s megmentve lesznek 
a választók a lealázó korteskedésektől, melyektől 
minden művelt egyén undorral fordul  dl. 

Ez értekezlet megállapo lása jó hatással 
lasz a választókra, mert kijelöli az érdemas 
egyéneket, kikre szavazni kell; elejét veszi a 
nemtelen kortesfogásoknak.  Az aspiransok nem 
neheztelhetnek a választóra, hogy nem reá sza-

vazott ; mentheti magát azzal, hogy erkölcsileg 
az értekezlet által kijelölt érdemesre volt köte-
lessége szavazni, mint kiket a közbizalom j e -
lölt ki. 

Kívánatos lenne, hogy ez értekezlet meg-
győződést szerezzen a pályázók képesítettségéről, 
ezért az aspiránsok saját érdekükben csclekesz-
nek, ha okmányaikat ez értekezletnek beterjesz-
tik s megjelölik az állomást, melyre pályázni 
óhaj tanak. 

Mi ez értekezlet megállapodá.sától a legjob-
bat várjuk: hisszük, li »gy ez uton sikerülni fog 
oly tisztikart választani meg, melyre büszkék 
lehetünk, melyre bátran bizhatjuk legfeltettebb 
érdekeinket. Minthogy ez értekezlet megyénk 
legbefolyásosabb  egyéneiből fog  á l lani : hisszük, 
hogy az ezen értekezlet által kandidál tak egy-
szersmind a megye kaudidált jai i;s lesznek s 
más folyamodók  között első sorban fognak  kan-
didáltatni. 

Mialatt foly  a korteskedés minden eszkö-
zökkel, 

Leng a háromszínű zászló 
s kur jongat egyik-másik László ; 

muukál janak jobbjaink a közjóra minden ere-
jükből, mert e választástól megyénk anyagi és 
szellemi jövője függ. 

A sürgöny Kars elestéről épen akkor érkezett, 
midőn a cár és kísérete ebédelt. Miklós nagyherceg, 
ki a cár oldalán ült, üdvözölte a jelenlevő tisztek ne-
vében ós a többi között e szavakat mondá : 

„Nos, most tehát a diplomatia vált fel  benünket, 
hogy elősegítse a békekötést." 

Erre a cár vendégeihez fordulván  s legkomolyabb 
arckifejezéssel  szórói-szóra ezeket mondotta: 

„Ea nem hiszem, mert az időb sokkal komolyab 
bak, mintsem hogy meg voln i engedve — a tréfa." 

Az oroszok biztosítják diplomatiailag Angliát 
hogy Európában foglalásra  még Konstantinápoly meg-
szállása esetén sem gondolnak. 

Sefket  pita Telisz feladásáért  törvényszék elé 
állíttatik. 

A szerbi k akciójukat Gramadánál Mehemed Al 
háta mögött akarják megkezdeni. 

* Békehír. Az „E—t" a következő sürgönyt 
közli: V a r s ó , dec. 3. A lengyel bank ö^zes rendel-
kezés alatt álló készpénze a kormány rendeletére Szt.-
Pétervávra küldetett; a pénz haficólokra  fog  fordíttatni. 
Ezeniytf.lÜ  a törvényszékieknél ^'.étképen található min-
den pénz,' hasonló célokra szinte Szt-Pétervárra fog 
küldetni, miután ott a kormány pénztárai mintegy két 
hét óta konganak az, ürességtől. E rendeletek a lakos-
ságnál roppaut izgatottságot kelt< ttek és a gazdagab-
bak ezüst és más értékes tárgyaikat sietnek az orszá-
gon kivül elhelyezni, miután az országban bármikor 
lefoglaltathatná  a kormány. 

* A „Temps" jelenti, hogy Mac-Mahon D.ifau-
ret bizta rnt.g kabinet alakitíssal ; Duíaure tanácsko-
zott politakai híveivel. A senatusban » hadügyminisz-
ter elődje ogy törvényjavaslatát visszavonta és ujat 
terjesztett be. 

A h a r c t é r r ő l . 
Bukurest, dec. 3. Az utolsó Orhanie előtti csa-

tában a muszkák 2000 embert és egy zászlót vesztet-
tok el. 

Slatina, dec- 3. Bogotból jelentik, hogy a musz-
kák által megszállt Etropol jól meg van erősítve. 
Orhaniát a muszkák teljesen körülvették. 

London, dec. 3. Á két napt csatárról az Or ha-
nie-szoros mellett a „Standardénak a következőket 
sürgiinyzik : A csata szerdán ve'ta kezdetét, eleinte a 
muszkák Etropol és Orhanie között kezálek elonyo-
tnultr, mire a törökök tára idást intézve szinte előnyo-
multak. A nagy hó miatt nem sikerült a muszkákat 
visszakergetünk, de legalább feltartották  elouyomu-
lásukban. Csütörtökön délu'.án a muszkák megu|»tották 
támadásukat a törökök legmagasabb keleti bástyája 
ellen. Délután 4 órakor a támadás határozottan viasza 
lett verve. A muszkák az egész voualon a legnagyobb 
rendetlenségben megfutamodik  nagyszámú halottat és 
haldoklót visszahagyva. A törökök ujabb erősítéseket 
vontak magukhoz, mivel uj tá nadás van kilátásban. 

Bécs, dee. 3. A „P. C." nak távirják Nándorfe-
hérvárról : A konstantinápolyi szerb ügynök u U s , t * s t 

kapott a török csapatok folytonos  ha'ársórtéseért elég-
tételt kérni. Hogy Szerbia az adófizetést  megtagadta 
volna az valótlan. — Törölt csapatok ös'pontositása 
miatt a Driuán, a sabatz valjerot dsodár oda IcüldetuU. 
— Markovic3 szenátor a maracsai hadtest tábornokává 
és parancsnokává neveztutt ki. 

Szt. Pétervár, dec. 3. Hivatalosan jaletiti dec. 
3-ról Bogotból: A törökök harc nélkül lia;ytal el az 
erős erődítést Wratscliaseh és Sutokovoná' és xi or 
haniei uton Sotia felé  .húzódtak vissza. Eblts tábornok 
nov. 29 én szállotta maif  a törökök által e lha to t t 
álláspontokat és nov. 30 án ogész Arabkona tig üldöato 
a törököket. 

Bogot, dec. 3. Hivatalos. Arnoldi Tscherkeuky 
tábornok hadosztálya uov. 30-áu megszállotta Kutilo-
vicát a lom palánkai uton. — Barkovae összeköttetés-
ben áll a lom-palánkai román hadosztály 1 y a ' a v r a 

cai muszka hadosztálylya I. 

Háromszékmegye közig, bizottsága 
gyűlése dec- 4-én. 

Forró Ferenc alísuán jelentése. 
Tekintetes közigazgatási bizottság ! 

Eltekintve a Sepsi-Szentgyörgyön ós UÍOU nagy 
községben kiütött marhavésztől, mi miatt o tekintet-
ben tüzetes jelentést tenni amúgy is a törvényhatóság 
főorvosa  v, n hivatva, — a mai üléseu azokról, mik a 
lefolyt  hónapban közigazgatásilag történtek, nem sok 
jelenteni valóm van. 

A tn u liav iszre vonatkozólag a XX. t. c. kívá-
nalmainak igyekeztem ugy is, mint vészbizottmányi 
elnök t gyotérlésben macával a bizottsággal, ugy is, 
mint alispáu a vész korlátozására, illetőleg teljes elfoj-
tására eleget tenni s ha nem sikerült is egészben el-
nyomni, le alább a terjedést gátolni teljes igyekezettel 
voltam. 

A vidék eddig mentve volt e nyomortól, azon-
ban most már azt se jelenthetem, mart Uzonban 50 
drb bizós marha közt vészbetegülés mu Ütközött a bár 
a földmiv.  minisztérium által ide küldött állami áll »t-
orvos Gracsányi Gyula és se'édtauár Kakuesi Sándor 
urak lankadatlan szorgalommal igyekeznek szakmájuk-
hoz hivcn a vészt meggátolni, mindazáltal az még is 
tart most is és bár a helybeli állato-vosolc ia kötélas-
ségüket elóg odaadóan teljesítik, megszüntetni num 
lehetett. 

J -.Izom h'igy az Oiáhországgali forgalom,  meny-
nyiben a vasúton szállítót: többnemii portékák beszál-
lítása vált szükségessé, a mai szűk idődén törvényha-
tóságunk igen sok lakos.-ágának volt hasznára, mely 
okból a 15 uapos utlevé i i;;azolványo',<kaii beutazás 
nagyban sz iijorodott. E c.ilbói inult november havában 
ily útlevél általira kiadatott 348 drb. 

Egyfelől  ez, másfelől  a túlságosan raegszapoi-odott 
inás egyéb <!gyak elintézése a központi hivatalnokok 
teendőjét o'y fokra  eaielta, hogy alig-alig lehet bírni, 
mindazáltal a közigazgatási hivatalnokok kötelességük 
teljesítésében n i ív lankadnak s igy a közigazgatás a 
maga rendes menetét magtartotta. 

A közbáiorság háborítatlan. 

Dr. Wissiák Antii megyei főorvos  jelentése. 
A) L e b é s z e t i é s z l e l e t e k . 

November hó időjárási viszonyai az előhiladt 
időszak dacára mérs.íicalt hidegen folytak  le, mindas-
által a köze..;észségi állapotra áitalán véve kedvezőtlen 
hatást gyak iroltak é.s külónöjen a légző szervekre és 
a ragályos toroklobra Lob o erélylyel hatottak. 

A lag ivómat a ra£»ali éa esti ködös időkban 
ltegmagasab'i v ilt 16 an 751.6, legalantabb 22 óu 731.6. 
Havi közép 714.5 millimalert mutatott. 

A liő n író Celsius szarint legmagaiibb volt 6 án, 
legilantabb 28-án 1.3; havi közép + 5 . 3 fokon  állott. 

Szé.íirá iy északról 2 szer, keletről 7-szer, észak-
kal strői 3-s/.or, északkeletről 3 szór. 

Esö esett. 3, havazott 1 uapon. 
B) K ö z e g é s z s é g i v i s z o n y o k . 

I. K ö z e g é s z s é g i á l l a p o t . 
A kö egészségi állapot e hóban mult októbar 

havához kéjust roszabboJott, mert a városokban, va-
lamint a kö-iségdkben az orvosok állal kazalt bate^ek 
száma sokk il nagyobb volt. 

U r a l k o d o t t k ó r j e l l o g . 
Ligkö/alebb mult hóba i a lágzó' és emészti') 

azervi bánta'unk, valarn ut a ragályos toroklob beteg-
ségek foglaltak  el tágasabb tért. mig ellenben a többi 
korcsoportok száma alább szállotc. 

A ragályos toroklob a következő községben ural-
kodott kisebb-nagyobb mSrtókben: 

Í j N.-üorosuyóu a járvány kiiitésa atkától ( p i. 



14) megbetegült 179, meggyógyult 127, meghalt 47, 
orvosi kezelés alatt van 8. Gyógykezelő' orvos Kis 
János. 

2) Bölönben a járvány kiütése napjától (sept. 1.) 
beleg lett 52, meggyógyult 9, meghalt 35, gyógykeze-
lés alatt van 8. Gyógykezelő orvos Schwarz Zsigmond. 

3) Kökos községében a járvány kiütése napjától 
(sept. 16) beteg lett 17, meggyógyult 6, meghalt 11. 
Kezelő orvos Szász Károly. 

4) K.-Szentléleken (Kis-Káazon) a járvány kiütése 
napjától (sept. 28) beteg lett 21, meghalt 16, meg-
gyógyult 5. Kezelő orvos Kósa István. 

5) Etfalván  a járváuy kiütése napjától (okt. 1.) 
beteg lett 3, meghalt 2, meggyógyult 1. Kezelő orvos 
Szász Károly. 

6) Uzon községében a járvány kiütése napjától 
(okt. 16.) rcegbetegült 15, meggyógyult 7, meghalt 6, 
kezelés alatt van 2. Kezelő orvos Szász Károly. 

7) S.-Szentgyörgyön a járvány kiütése napjától 
(okt. 10.) beteg lett 48, meggyógyult 12. meghalt 18, 
gyógykezelés alatt van 18. Gyógykezelő orvos Samek 
Fülöp. 

8) Málnás községében a járvány kiütése napjától 
(nov. 11."i beteg lett 4, meggyógyult 2, meghalt 2. 
Kezelő orvos Szász Károly. 

9) Nyén községében a járvány kiütése napjától 
(nov. 1.) beteg lett 14, meggyógyult 5, meghalt 8, ke-
zelés alatt van 1. Kezelő orvos Szász Károly. 

10) Angyalos községében a járvány kiütése nap-
jától (nov. 1.) beteg lett 21, meggyógyult 8, meghalt 
12, gyógykeselés alatt maradt 1. Kezelő orvos Samek 
Fülöp. 

11) Martonos községében a járvány kiütése nap-
jától (nov. 16.) beteg lett 5, meggyógyult 3, meghalt 
2. Kezelő orvos Szász Károly. 

12) Hidvég községében a járvány kiütése nspjá-
tól (nov. 5.) beteg lett 13, meggyógyult 5, meghalt 8. 
Kezelő orvos Szász Károly. 

13) Élőpatak községében a járvány kiütése nap-
jától (nov. 5.) beteg lett 5, meggyógyult 2, meghalt 3. 
Kezelő orvos Szász Károly. 

14) Gelence községében hallomás szerint elhalt 
egy háznál 4 gyermek. 

Az egész Orbai székből a betegülések kimutatása 
nem küldetett be. 

Ezen kimutatásból látható, hogy a járványos to-
roklob november havában ujabbban 9 községben lé-
pé t fel  kisebb-nagyobb mértékben. Ennek oka pedig 
nem egyéb, mint a beállott ködös hideg idö és való-
színű, hogy a nagyobb hidegek miatt a betegség még több 
helytt is fog  mutatkozni, minthogy a betegüléseknek 
tulsjdonképeni oka a meghűlés járványok alkalmával. 

Hogy a járványos toroklob a nép által elején 
föliainertessék  és anuak tovább teijodése ell'ojtatsék, 
célszerűnek láttam egy ujabb orvosrendőri szabályt ki-
dolgozni, melyet számos példányba kinyomatva, a 
lelkész uraknak és minden község elöljáróságának tu-
dás és nhoz alkalmazkodás végett meg kell küldeni, 
ho^y e meghonosult veszedelmen betegséget bár hol is 
g) úgykezelni lehessen. 

Nemes Háromszék megye községeiben leltünt jár 
ványos toroklob betegaég elfojtására  hozott 

o r v o s r e n d ő r i s z a b á l y o k . 
1) A gyermekek egyáltalában a reggeli és estéli 

hitvös ievegőro szülőik által ki nem bocsáthatók. 
2) A szülők gyermekeiknek meg no engedjék, 

hogy reggeli fölkelésök  alkalmával mezítláb járjanak, 
sem pedig rosz csizmában iskolába fölmenjenek. 

3) Általánosan minden iskolánál szüntessék be a 
tanóra időközti kibocsátását a gyermekeknek, mert 
leggyakra ban azon negyedóra alatt folytonos  küzdés 
és futásban  fölhevülnek  és mire az osztályba bemen-
nek, a test kihűlésével bármely betegséget leghamarább 
megkapnak. 

4) A torokbetegség meghűlés vagy csömör foly-
tán hirtelen jön. Feltűnő jelenségei : hogy a gyermek 
játsziságát elveszti, lehangolt, bágyadt és gyakran ál-
mos lesz ; alvás után forrósága  észrevehető, mely egy 
kis fejfájással  jár. Eikor a gyermek torkát egy kissé 
szorulva érzi és néha egy egy szúrást ia érez hol jobb 
felöl,  hol balfelöl.  A testi melegség celaiusi a hőmérő 
ntán 39 s uéha 40 fokra  is hág. Az ütér lüktetése oly 
gyors, hogy egy perc alatt 120 és többre is megy. 

Ezen jelenségek mutatkoznak az első nap. Ezen 
időben ha kérdezzük a gyermeket, hogy nem fáj-e  a 
torka ? azt fogja  mondani, hogy nem ; ennek hitelt 
nem kell adni, hanem a szülő nézzen be a torkába 
olyformán,  hogy a nyelvét egy kanálnyéllel lenyomja 
és figyelmét  a torokmandularéi-ze felé  forditsa,  mert 
itt kezdődik a fenésedés,  rendesen egy lenCseezem 
nagyságú sárgás avas szalonna szinü folttal  ; ha ezen 
(olt jelen van, a betegség veszélyes voltáról minden 
szülő győződjék meg Ez a második napon észlelhető. 

A harmadik napon, ha a lent jelzett fenés  foltok 
el nem távolittattak, a gyermek már roszul érzi ma-
gát, nyelése nehezült és fájdalmas,  láza folytonos  ; az 
áll alatti mirigyek kezdenek dagadni, száját akaratla-
nul tátva tartja s a mirigyek izgatása folytán  száján 
nagyobb mennyiségű nyúlós nyálka választódik el, 
igyszintén az orrán ia sárgás híg elválasztás folydogál. 
Ezen jelenségek már előjelei vér megmérgezésének. 

A negyedik napon az áli alatti mirigyek és a 
íültőunirigyek daganata nagyobbodott, a nyitott szájon 
nyúlós, sárgás szinü, bűzös nyálka elválasztás nagy 
mértékű, szintén az orron is nagymennyiségű hig tak 
elválasztás, mely szintén bűzös ; a torok fel  a szájpad-
lásig sárgás Bzinü, a lehellet bilzös ; a gyermek forró-
sága megszűnik és ezutáu megszűnik az élet is, de 
aem megl'tilás következtében : vérfelbomlás  által. Ez a 
betegség rövid és veszélyes lefolyása. 

O r v o s l a t a . 
a) A gyermeknél, valamint a felnőttnél  a kezdet-

ben mutatkozó jelenségek alkalmával azonnal hideg 
borongatások alkalmaztassanak a torokra fy  gargalizá-
lónak tiz rész vizbe egy rész gáz vegyítendő, mit min-
den háznál találhatni, melyet óránkánt hátravetett fő-
vel gargalizál. A betegnek ágyban kell maradni. 

b) A másodnap vagy bármikor mutatkozó sárgás 
fenés  foltot  egy pennanyél hosszúságú seprüágvégre 
kötött rongyecsettel, — melyet ^ torokkenö orvosság-
ban megáztat — lesúrolja,' ugy hogy az leváljék. Ha 
a sárgás folt  egyfelől  van : egyfelől,  ha pedig minda 
kétfélén  van: raindakétielét le kell súrolni, 

c) A sárgás foltok  levétele után a hideg boron 
gatás és gargalizáló folytatandó.  4 vagy 5 óra múlva 
meg kell nézni a torkot újra és ha újból láthatók, 
azokat újból le kel súrolni; ezen időt nem kell elmu 
lasztaui, éjjel gyertyavilágnál is meg keli azt tenni, 
mert ez nem szenved mulasztást. 

d) A láznak nagyfokú  léte megszüntetésére egy 
bevevő orvosság adandó óránként 1 kanállal. 

N. I. Rp. Solutio furi  sesaquiclorat. grm. 20. 
D. S. Torokkenő 

N. II. llp. Kali chlorici grm 2. 
Acid. salicigl. grm. 2. 
Aqua destill. grm. 200. 
Syr. moror. grm. 15. 
M. D. S. Gargalizáló. 

N. III. Rp. Kai. chloric. grm. 4. 
Aqua destill. grm. 600. 
Acid. photph. dil. grm. 2. 
Syr. rab. id. grm, 20. 
M. D. S. aránként egy kanállal, 

gyermekeknél kis kanállal. 
e) Ha az első két nap ezen orvoslat pontosan vi-

tetett keresztül, a fenésedés  a torokban nem terjedhet 
és a mirigyek nem dagadhatnak ; a láz megszűnik s 
avval együtt a gyuladás ia szűnni fog  s a beteg meg-
nientődik, mig ellenesetben elpusztul éktelenül. 

t) Minden község az első betegülés alkalmával 
jelentést tesz a járás orvosának vagy előre is meg-
szerzi a kellő orvosságokat, bogy amig az orvos ki-
szállana, a betegek megkenessenek. 

g) Figyelmeztetni kell tehát a szülőket, hogy a 
gyógykezelést az első és másodnap ha elmulasztják, a 
beteget megmenteni nem lehet. Innen van az, hogy a 
tudatlan nép csak akkor látja a betegséget toroktájié-
nak, midőn már gyermekének a torka dagad ; az ilyent 
már nem lehet megmenteni, csakis ritka esetben. 

b) Azon ház, ahol a betegség uralkodik, szoros 
tilalom alatt tartandó, a közlekedés elzárandó. 

i) Az egy háznál többen lévő gyermekek közül 
a beteg elkülönítendő, ha más szoba nem volna, az 
egészségesek oly helyre küldendők, ahol,,nincs gyer-
mek, de semmi szin alatt "ínég ne engedtessék, hogy a 
háznál maradjanak a beteg elhunytáig. 

k) Ahol ezen betegségben egy elhalálozik, a ha-
lottkém azonnal megvizsgálja, koporsóba téteti és 
beszegezteti, eltemettetéséről rendelkezik, hogy az 24 
órán tul semmi szin alatt ne tartasssék. 

1) Hogy a beteget rokonság vagy a szomszédság 
ne látogathassa az elöljáróság rendeljen egy őrt, aki 
senkit be ne bocsásson. 

m) Minden szülő figyelmeztessék,  hogy a beteg-
ség első időszakában betegének a halottkémnél min-
dig található orvosságot vigyen és azt az utasítás sze-
rint használja. Ha ezt elmulasztaná s ezen mulasztás 
által gyermeke elbaina s talán még más is megbete-
gülne, 5 forinttól  10 frtig  büntetendő a körülmények 
Bzerint. 

n) Ha a toroklobos betegség az iskolába járó 
gyermekek közt lépne föl,  három-négy e.. 11 halálozá 
sával az iskolábajárás beszüntetendő. 

<>) Nemcsak az elöljáróság fordítson  gondot a 
betegek gyógykezelése és a betegség megszüntetése 
körül, hanem a lelkész urak és a tanitó urak is has-
sanak oda, hogy a népet felvilágosítsák  és veié meg-
értessék mind a gyógykezelést, mind pedig a beteg-
ség ragályos és veszedelmes voltát. 

p) Ahol ezen járványos ragályzó betegség kiütne, 
köteleztetik az illető községi elöljáróság a betegekről 
és elhaltakról járványjegyzéket vinni és azt 5—8 na-
ponként beterjeszteni. 

r) Ezen betegségben szenvedők vagy elhaltak 
drágább ruhái és ágy nemei részint clormész és karból 
sóval kifertőztelenitessek,  részint hosszas időig kiszel-
lőztessenek ; egyéb értéktelen ruhák, ágyneműk egé-
szen megsemmisitessenek, a házak kimeszeltessenek 
és azok padlásai clormésszel felsuroltassanak. 

s) Magától értetődik, hogy ahol a szobában to-
rokbeteg van, a levegő tisztítására clormész és karbol-
BÓ használtassák. 

III. A l l a t e g é s z s é g i v i s z o n y o k . 
Az állategészsági viszonyok az egész megye te-

rületén e hóban is mondhatni, kedvezők voltak, ki-
véve Sztgyörgy városát, a többi községekben járvány-
ragály nem uralkodott. 

Az itt, Szentgyörgy városában uralkodó járvány-
ragályról vagy marhavész állapotáról jelenthetem, hogy 
november 1 én csakis Gác Istvánnál maradt marha-
vészes beteg, de miután a bunkózás beszüntettetett a 
vészes betegülés tovább terjedt és pedig Diószegi Jó-
zsefnél  kiütött a vész nov. 5-én, Bogdán testvéreknél 
8-án, Diószegi Ádámnál 9-én, Gác Gergelynél 14-én, 
Bács Györgynél 14 én, Daragics Mihály Miklósnál 15, 
Daragics Kicsi Mihálynál 21-én. 

Minthogy a vészes betegülés nagyobb mérvet 
kezdett venni, a vészes udvarok katonság által elzá-
roltattak, hogy semminemű közlekedés ne történjék. 

De mindennek dacára merem állítani, hogy az ilyne-
mű elzárolás nem létesítette a kívánt eredményt, mert 
a vész teijedése bebizonyította, hogy a gazdák rokon-
sága vagy szomszédsága egymássali közlekedésök foly-
tán terjedt egy helyről a másra. 

Ezen nagyobb mérvet öltő vészes marhák sike-
resebb gyógykezelése végett az határoztatott, hogy a 
megbetegültek számára kórház állittassék. A város e 
célra ajánlott is telket, mely helyiséget megvizsgáltam, 
de célszerűnek nem találtam, mert az nem volt a vá-
roson kivül, amellett szomszédai is voltak és közvetlen 
egy közmt mellett volt s az udvaron kut nincs. Ezen 
okoknál fogva  a kivánt célnak nem felelt  meg és azért 
abban is hagyatott. 

En a vészbizottsági ülésben javaslatba hoztam 
nov. 22-én 101. szám alatti beadványomban a meg-
szüntetett bunkózás újbóli elővételét azon okból, hogy 
más móddal a vész tovább terjedését meg nem aka-
dályozhatjuk. Indokul felhoztam,  hogy ha csupán az 
elzárofással  akarjuk megszüntetni a vészt és pedig a 3 
mértföldre  terjedő elzárolásBal, a roppant károsodás és 
napi kiadás meghaladja a 3000 frtot,  mig ellenben ba 
a vészes ös:zes udvarokon levő beteg marhák lebun-
kóztatnának, az egészségesek pedig levágatnának, a 
kiadás az államot egy tizedrészben sem fogja  terheini, 
mint azt terhelné az előbbi módon, kivált ha a vész 
még néhány hónapig eltartana. 

Ezen indítványom alapján a főméltóságu  minisz-
ter nr táviratilag nov. 20-án megkéretett mélt. főispán 
ur által, hogy engedélyezné újból a beteg marhák ál-
lami megtérítés folytán,  eszközlendő lebunkóztatását. 
A válasz több napok multával megérkezett főispán  ur 
ő méltósága erélyes közreműködése folytán  nov. 27-én. 

A miniszteri engedély alapján november 28-án á 
vészes udvarokon találtó 5 veszélyesebb marha lebun 
kóztatott, az egészségesek pedig szoros felügyelet  mel-
lett levágattak és a 8 javulófélben  levő további zár 
alatt maradtak, minthogy a magas kormány csakis 5 
drb lebunkózását engedélyezte. 

Ezen intézkedés csak felében  mondható célszerű 
nek, mert a vész azon udvarokról, hol gyógyítás alatt 
levő marhák vannak, még igen könnyen elvitethetik 
más udvarokba. Legjobb lett volna ezeket is mind le= 
üttetni és az udvarokat megfertőztelenittetni. 

Ezen időközben történt, hogy a Bogdán testvé-
rek 24 drb gyanús marhái közöl 3 lett beteg. A vész-
bizottság a Űogdáa testvérekkel egy közegyezségre 
lépett és pedig arra, hogy a betegült 3 drb szarvas-
marha azonnal lebunkóztassék, a többinek mint egész-
ségeseknek levágatása és elárusitása megengedtessék 
szoros felügyelet  mellett, kilója 30 krjávai. Es én állí-
tom, hogy ha a nagyméltóságú minisztérium a vészbi-
zottságot olyan kerlátlan hatalommal fel  nem ruházza, 
bogy az a megbetegült marhákat saját belátása szerint 
minden további felelősség  nélkül leüttethesse, a dolog 
nagyon hosszú időre terjedhetne s igen nagy károk 
következhetnének, mit azon körülmény is bizonyít, 
hogy egy korábbi esetnél nov. 20-án sürgönyöztetett 
a minisztériumhoz, 23-án a válaszért a mélt. főispán 
ur újból sürgönyöztetett s mégis 27-én, tebát 7 nap 
múlva érkezett le, pedig ily eseteknél egy órai halasz-
tás is nagy károkat okozhat. 

November végével tehát oda jutottunk, hogy csu-
pán a javulófélben  levő 8 drb marha volt szoros zár 
lat alatta 

A vész kezdetétől fogva  november végéig Sepsi-
Szentgyörgy városában beteg lett 25 drb, ebből gyó-
gyulás alatt van 8, elhullott 7, betegen lebunkóztatott 
10. A betegség gyauus volta miatt leültetett 12 drb, 
melyek — mineautánna a bizottság felboncollatás  után 
meggyőződött arról, hogy azok tökéletes egészségesek 
— a mészárosnak kivágatás végett általadattak. 

A betegseg eddigelé 9 udvarban mutatkozott. 
A város területén kiütött marhavész elfojtására  a 

törvények értelme szerint alkalmazott vészes óvrend-
őri szabályok hasznossága és célszerűsége ötletéből a 
jelen tapasztalatok után a következő szerény indítvá-
nyom volna : 

a) Engedélyeztessék a marhavész alkalmával 
megalakult vészbizottságnak teljhatalom rögtöni, belá-
tása szerinti intézkedésekre, még pedig minden további 
felelősség  nélkül a bunkózást felhasználni. 

b) A szakértők által konstatált vészes marha 
azonnal lebunkóztassék és az azon udvaron lévő más 
gyanús marhák szintén a bizottság belátása szerint 
azonnal megsemmisítendők és az udvar megfertőztele-
nittessék. 

c) Három mértföldre  terjedő vészes helytőli köz-
ségek felügyeleti  legszorosabb zárlata csakis 21 napig 
tartson, mert a vész ha2l napig el nem ragad, későb 
el nem ragadhat másként, mint ha átvitetik s legalább 
a szegény ember maga szükségére fát  hordhat B más 
munkát, pl. trágyázást is végezhet. 

d) A járásorvosok, valamint az állatorvosok a 
járványos ragályzó betegségről biztos ismeretet szerez-
zenek hivatásuknak megfelelöleg,  hogy a marhavész 
betegülést felismerhessék. 

e) Jövőre egy közeli hadjárat alkalmával a ha-
társzéli vámok azonnal lezárattassanak s azokon sem-
minemű marhanemnek behozatala meg ne engedtessék, 
hogy ez által a vész becsempésztessék. 

0 Szigorú felügyelet  tétessék a magas kormány 
által a határszéli álutakra, mert igen könnyen a be-
csempészés folytán  a vész újból behozatik. 

g) Miután egy hosszas szomszédtartományi had-
járat után különféle  ragályos emberbetegségek szok-
tak kifejlődni  a levegő megromlása folytán,  léptetőd-
jék életbe a megfertőztelenités  és pedig különösen a 
mostani időben a vá.non átjövő sertéseket hajtó agyó-
aeket bocskorban átjőni ne engedjék és- rubájok- meg-
fertözteleniitesenek.  Az orvosok különösen vigyázza-



nak oly egyénekre, akiknek külsőjük szenvedőleges, 
mert a járványos ragályit betegség ify  módbn bozat-
tathatik be hozzánk, mint akik legközélébbi érintke-
zésben vagyunk székelyföldi  üzletünk kivitelével. 

h) Engedje meg a nagymélt. minisztérium, hogy 
a Szentgyörgyön levágott marhák husa faiura  is elvi-
tethessék azok által, kik azt megvásárolni akarják, 
mert nincs minden helységben mészáros és az egész-
séges marhák husa elvitelével semmi szin alatt sem 
lehet attól; féini,  hogy a betegség elvitetnék vagy w t 
lami kár' törtéhnék. 

IV. A v é d h i m 1 ő-o 11 á s r ó 1. 
A védhimlő-oltást a törvények értelme Bzerint a 

májusi rendelet alapján az egész megye területén a 
székörvos urak bevégezték, kimutatásaikat bökűldöt-
ték, melyeket átvizsgálva a tek. alispáni hivatalnak' 
felterjesztés  végett átadtam november. 2-án 89. szám 
alatt. A kimutatásokból kitűnt, hogy . 

ÍJ  Szász Károly beoltott 934 fiút,  932. leányt, ösz-
szesen 1866; abból jól fogott  1702, roszul togott 12. 

2) Baric János által Orbai székben beoltatott 
589 fiu,  593 leány, összesen 1182; mind jól fogött. 

2) Orosz István által Kézdi székben beoltatott 
756 fiu,  829 leány, összesen 1585; abból jól fogott 
559, roszul 26. 

Összesen beoltatott 4633. 2279 fiu,  2354 leány. 
Ebből jól fogott  4443, roszul fogott  38. 

Oltatlan maradt az egész megyében összesen 182, 
kik betegség miatt nem vitethettek elé az oltásra. 

V. G y ó g y t á r a k m e g v i z s g á l á s a . 
A megye térületén levő összes gyógytárakat e 

bó folyamában  megvizsgáltam s ugy találtam, hogy 
í)i A aepísi-Bzentgyörgyi mindkét gyógytár az igé-

nyeknek teljesen megfelel  ; korszerű, csinos és jól be-
rendezett s az orvosság általában jó és elegendő, mig 
ellenben 

2) a Kézdi-Vásárhelytt levők nem korszerűek és 
Bem a gyógytár, sem a kamara, sem., a hijuj hol a ber-
baté tartutik, nem bir annyi tisztasággal/mennyi égy 
gyógytárban szokott lenni és szükséges, a feliratok 
mind régiek és levásottak ; a kelendő szerek azonban 
mind jók és frisek.  — A Jaucsó gyógytárában nagyon 
kevés készlet van a gyógyszerekből s ő ugy nyilatko-
zik, hogy ami van, az is sok, mert az orvos nem 
Bzokta oda küldeni a rendelvényeket. 

3) A kovásznál és baróthi <s megfelelnek  az igé-
nyeknek minden tekintetben^ 

Hogy. Se.pai-Szentgyörgyön még egy harmadik 
gyógytár is felállíttassák,  az sem a törvények érteimbe 
szerint, se a megélhetés szempontjából meg nem en-
gedhető, mert ha egy gyógytárnak kevés forgalma 
van, a szerek mind elavulnak éa megromlanak, már 
pedig ahfol  kettő, j ó k a* rb a n áll, azokat egy har-
madik nagyon megronthatja és pedig a fogyasztó  kö-
zönség kárára. 

A gyógyszertárak ruegviesgálásáról felvett  jegy-
zökönyvet a tek. alispáni hivatalhoz beterjesztettem 
novemb«fr  20-án 99. astátrr alatt a nagyméltós%u mi-
nisztériumhoz leendő felterjesztés  végett. 

VI. K ó r k é a i j e l é n tó á. 
A helybéli „foreíSc  Jóaséf"  közkórháziján okt. 

végével maradott összesen 30 beteg ápolás alatt; nov 
hó folytán  fölvétetett  összesen 60 beteg. Az összes 
betege'* létszáma 90. Ezek közül meggyógyult 54, 
meghalt 1, november bó végével ápolás alatt mara-
dott 35. 

Ezek között rühös 1, bujakóros 34, Bzembeteg 
4, toroklobos 3, különféle  beteg 48. 

Mütétett 4 esetben : 1 alBzárcsonkitás, 1 nyelvrák 
kimetszése, 1 balsipoly fölmetszésa  és 1 hasvizkórsági 
romlott vizdag műtét; .,$ & • • 

Epen ma november 30-án jött Uzonból jelentés, 
hogy ottani Fogarasí Sándor mészáros azon istállójába^ 
melyben §0;drbi jól kibizott marija van, 2 drb. jnw-Éa 
beteg lett, mire a vészbizottság azonnal kiszállott i 
ezen szomorú betegséget konstatálta. Nagy szerencsé-
nek lehet mondani, ha azon helységben más udvaron 
ki nem üt azon betegség. 

Antal Zsigmond árvaszéki elnök jelentésé. 
1877. október végével maradt volt árvaeíet 3869.1 

November hóban szaparodás 8, apadás 2 és igy no-
vember végéni árAaeset 3875. Gondnoki eset mint 
október végén 71. Október végén az árvák létszáma 
tett 8396, november hónapi szapzrodás 16, apadás"t$j 
Eszerint november végén árvák létszáma 8409, gond-
nokoltak létszáma 71. 

Szancsali Antal kir. ügyész Jelentése. 
A k.-vásárhelyi börtönben bűntény miatt vizsgá-

lati fogságban  volt 48 férfi  még pedig : gyilkosságért 
7, gyilkossági/ kísérletért 1, emberölésért l l , ; autyó* 
testi sértésért 4, gyújtásért 3, rablásért 2, lopásért 14, 
a 8 nő közül gyilkosságért 2, gyújtásért 2, lopásért 4 
volt vizsgálati fogságban.  Ezen összes létszámból 12 
férfi  és 3 no november havában jött vizsgálati fogság 
alá u. m. férfiak  : emberölésért 5, gyújtásért 1, lopás-
ért S, rablásért 1, nők:' lopásért 2, gyújtásért 1. — 
Börtönbüntetés alatt állott 35 férfi,  következő bűnté-
nyekért : emberöléfért  1, súlyos testi sértésért 10, 4o-
pásért 10, sikkasztásért 2, nyilvános erőszakosságért 
4, felségsértésért  1, testi biztonság elleni kihágásért 2, 
vagyonbiztonság [elleni kihágásért 2, dohányjövedéki 
kihágásért 1. Elitélt nö volt összesen 7, gyilkosaágért 
1, emberölésért 1, lopásért 4, életbiztonság elleni ki-
hágásért 1. , 

A sepsi-Bzentgyörgyi fiokbörtönben  vizsgálati fog-
ságban 24 férfi  volt. 

Bűntények szerint: gyilkosságért 3, gyilkossági 

kísérletért 1. gyújtásért 4, lopásért 16. Ezek közül 5 
férfi,  még pedig : gyilkosságért 2, gyújtásért 1, lopás 
ért 2 november havában kezdette .meg vizsgálati fog. 
ságát. Egy nő gyilkossági bűntényért szintén novem-
ber havában jött vizsgálati fogság  alá. Börtönbüntetés 
alatt 12 férfi  éa . l nő volt következő bűntényekért: 
lopásért 5, sulyoB testi sértésért 3, vagyonbiztonság 
elleni kihágásirt 2, testbiztonság elleni kihágásért 1, 
becsületbiztonság elleni kihágásért 1 férfi,  dohányjö-
vedék elleni kihágásért 1 nő. November havában be-
jött' 35 bűnvádi jelentés következő bűntényekért: csa-
lásért 7, életbiztonság elleni vétségért 1, nyilvános 
erőszakosságért 1, lopásért 12, bankjegy hamisításért 1, 
sikkasztásért 6, gyilkosságért 1, gyújtásért 2, súlyos 
testi sértésért 4. A beadott jelentések folytán  a bün-
vizsgálatok folyamatban  vannak. Pénzbírság bejött 52 
fft;  mely összeg a tekintetes alispáni hivatalhoz átkül-
detett. Rabtartási költségtéritmény fejében  befizette-
tett 34 frt  39'|j kr, mély összeg a k. vásárhelyi kir. 
adóhivatalhoz beszolgáltatott. Bűnvádi eljárási költsé-
gekből megtéríttetett 4 frt  50 kr, raely összeg a bűn-
vádi eljérási alapba bevételeztetett. A rabmunkake-
resményből bejött 20 frt  21 kr. Ezen összegből 13 frt 
46 kr mínt az államkincstárt illető rész a k.-vásárhe-
lyi kir. adóhivatalhoz bead&tött, 6 frt  74 kr pedig az 
illető rabok közt kiosztatott. Fegyelmi kihágás sem a 
felügyeló  személyzet, sem a letartóztatottak közt nem 
fördúíf  elő. A rabok élelmezése, a börtönök tisztasága 
ós a letartózfattakn'ak  egészségi állapota teljesen ki-
elégítő volt. 

Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  jelentőse. 
Seemann Eliza a helybeli cs. kir. méntelepnél 

szolgáló számvevőségi őrmester neje képesítési okmá 
nyaStfak  bemutatása WieTlett mnlt október hó utó felé-
ben azon kéréssel folyamodván  megyénk méltóságos 
tőispánjához, hogy néhány nőnövendéknek az illető 

rszűlők kívánatára saját lakásán némely tantárgyból 
jelesen : német, francia,  olasz nyelvből és kézi mun-
kától magánoktatást adhasson, a kérésnek tanfelügye-
lői vélemény alapján, azon megszorítással tétetett, 
elég hogy az engedélyezett magántanitás nem gátol-
hatja sem a mindennapi, sem az ismétlő iskolaköteles 
növendékeket rendeB népiskolai tanulásuk pontos gya-
korlásában. Miből folyólag  kérelmező asszonyságnak 
szúrós kötelességévé tétetett, hogy szükséges ellenőrzés 
tekintetéből mind az óratervet, mind a felvett  nöreu 
dékek. Amint a -.érinti névsoros kimutatását a megyei 
taiifelügyelőségh  • a tanítás tüzetes megkezdése előtt 
mulbatlanul beterjessze a az időközbeni létszám válto-
zásokról is,,n»indannyLzor tényhü jelentést tegyen. 

Éz,intézkedést a tekintetes közigazgatási bizott 
ságnak azon észrevétellel vagyok bátor tudomására 
hozni, hogy miután ugy a jelen mint a m ílt tanév fo-
lya.1 án Baróth községében- felmerült  Fi iarfb  rger féle 
magánoktatási esetnél is elég világiban észlelhető volt, 
Miután az átalános iskolakötelezettségre nézt sem az 
érdekelt szüKSk, éeút-'i magáBtanrrterá vállalkozó felek, 
sem az ellfn^éS-cP  S l v l í w álaöft'b"  iskolai hatóságok 
kelő tájékozottsággal nem bírnak, sőt arra nézt, hogy 
naponta feltünedező  téves iakolaügyi nézetek kiirtassa-
nak 8 a népoktatási törvény jótékonysága a lakosság 
minden rétegénél megérdemlett méltatásra találjon, 
még jó darab időnek kell lefolynia,  eszinekapcsolatnál 
fogva  nem tartom fölöslegesnek  javaslutba hozni, hogy 
a tekintetes közigazgatási bizottság közvetítésével e 
tárgyra vonatkozó lényegesebb intézkedések a megye 
területén levő községeknek kivétel nélkül az alkalom-
mal is figyelmébe  ajánltasBanak ós pedig a következő 
tételek kiemelésével: 

1) Minden szülő, gyám és gazda a gondozása 
alatt levő gyermekeket életök hatodik évének betölté-
sétől a tizenketiődikig a mindennapi; életök tizenhar 
madik évétől tizenötödik évének betöltéséig pedig az 
ismétlő iskolába járatni és ott tanítani tartozik. 

2) A tanköteles növendékek nemcsak nyilvános, 
hanem szabályszerű engedély mellett fentartott  magán-
tanintézetekben sőt a szülői háznál is t .nitathatnak ; 
de éz utóbbi két esetben a szülők, illetőleg gyámok 
vagy gazdák ezen körülményről a helybeli iskolaszék-
nél bélyegmentes bizonyítványt tartoznak előmutatni, 
valamint az illető községi elöljáróságok is kötelesek 
ügyelni, hogy az ily gyermekek legalább is oly okta-
tásba részesüljenek, minőt a törvény szerint berendezett 
nyilvános elemi népiskolában nyerhetnének és a kö-
telezett éVek tartamáig taníttassanak. 

3) A magántanintézetekben, valamint a háznál 
tanított növendékek is tartoznak évenként a helybeli 
iskolaszék és az illető tanfelügyelő  jelenlétében nyil-
vános vizsgát tenni, melynek legalább egy hónappal 
előbb be kell jelentetni. 

4. Bárkinek is magántanintézetet csak a megyei 
tkazigazgatási bizottság ajánlata folytán  a nagyméltó-
ságú vallás és közoktatási miniszter úrtól nyerendő en-
gedély mellett lehet állítani s fentartani. 

5) A ki magántanintézetet szándékozik állítani a 
közigazgatási bizottsághoz benyújtandó kérelmében kö-
teles megjelölni, hogy az általa felállítandó  intézet a 
törvény áltál engedélyezett népiskolák közül melyiket 
lesz hivatva'pótolni, egyúttal a cálba vett iskolának 
szervezetét és tantervét a megyei közigazgatási bizott-
sághoz előlegesen benyújtani. 

6) Köteles kimutatni, hogy az alkalmazandó tau-
erők az 1868. évi 38-dik törvéuycikk 133 ik §. értel-
mében a megkiváDtató képesitetséggel birnak. 

8) A felállítandó  magántauintézemek helyiség, 
bebutorzás és tanszerekkeli ellátás tekintetében a tör-
vényes kívánalmakkal teljesen öszbangzólag kell be-
rendeztetni. 

81 A tantervnek a tantárgyak száma és terjedői-

mére nézt a minisztzrí tantervvel hasonlólag megy« 
egyezőnek kell leniiie. 

9) A rendtartási naplóknak ép oly pontossággal 
kell vezetetniük mint a törvény szerint berendezett 
nyilvános népiskolai intézeteknél. 

Ha a fennebb  elősorolt kellékek közül a népok-
tatási magánintézeteknél bármelyik kellő méltatásra 
nem találna, a kormány arra hivatott közegeinek nem 
csak joga, de sőt kötelessége is a ki nem elégítő ma-
gánintézet fentartóját  az észrevett hiányok elenyészte-
tésére figyelmeztetni,  s ha ezen figyelmeztetésnek  kí-
vánt BÍkere nem lenne, azon esetben a közigazgatási 
bizottság utján eszközlendő vizsgálat eredményéhez 
képest az intézet bezáratását is eszközölni. 

Végül sajnálattal kell felemlítenem,  hogy e me-
gye területén szórványosan uralkodó roncsoló toroklob 
miatt S.-Szentgyörgy éa Zágou községi népiskoláiban 
a rendes tanítást darab időre be kellett szűntetni. 

A felolvasott  jelentés zárpontjának sajnos tudo-
másul vétele s annak vallás és közoktatásügyi minisz-
ter ur ő nmltsgáhozi feljelentése,  valamint a javaslati 
résznek köztudomás végett szükségelt köröztetése el-
határoztatván, az előterjesztések során még következő 
érdekesebb tanügyi darabok adattak elő : 

a) A kovásznai községi fiúiskola  részére a vajaa-
falvában  lévő ÍBkolatelek vételárának részbeni fedezé-
sére 188 frt  államsegély engedélyeztetett 

b) Ugyan a kovásznai állami elemi leányiskolá-
hoz 400 frt  évi fizetés  s 80 frt  lakbér élvezete mellett 
egy ujabb tanítónői állomás rendszeresítetett, az ed-
dig ott alkalmazásban lévő tanerők fizetés-emelési 
kérésének azonban az állami pénztár szűkös helyzete 
miatt ez úttal elég nem tétethetett. 

c) A kézdi-martonfalvi  ref.  felekezeti  tanítónő 
fizetése  felett  támasztott vitás kérdésben a községi 
képviselet okmányokkal támogatott felvilágosításra  s a 
6000 frtnyi  iskolai alap miben állásUnak tényhü be-
terjesztésére hivatott fel. 

d) A körösi ref.  felekezeti  iskolának községivé 
alakítása bejelentetvén, annak államsegélybeni része-
sítése pártolóan leiterjesztetni határoztatott. 

e) Hasonlóan pártolóan terjesztetett fel  a márkos 
falvi  községi iskolának az iránti kérése is, hogy általa 
építtetni tervezett iskolaház költségeinek fedezve  fele 
részben kamat nélküli kölcsön fele  'részben államse-
gélykép mintegy 9000 forintnyi  összeg engedélyez-
tessék. 

Végül egy pár községi tanitó ellen benyújtott 
panaszos ügyben szolgabírói nyomozat; Maksai Lázár 
volt eresztevényi tanitó fegyelmi  ügyében padig az 
llető községi iskolaszék pótlólagos kihallgatása alap-

ján ujabb határozathozatal rendeltetett el. 

Adófelttgyelő  jelentésre alispán a vészbizottság 
t<-lhivása folytan  indítványozza, hogy a vész tartama 
alatt a vészkerületben az adóvégrehajtás — miután a 
lakosok a vásárok beszűutetése, a közlekedés teljes 
felfüggesztése  miatt — jövedelemhez nem juthatnak, 
függesztessék  fel.  Feltarjasztés intézt .tik a pénzügy-
minisztériumhoz. 

Mérnöki jelentés roppant silány volt. Miután az 
országos utoak eresztevényi korcsma előtti részét a 
vállalkozó nem jól, nem szerződésszerüleg készítette 
mérnök, tiszti Ügyész s Pűnkösti Lajos bizottsági tag 
kiküldették meggyőződést szerezui, hogy a szerződés 
feltételei  teljesittettek-e. 

Bereck városa tanácsa ellen az á-vapénzek el-
sikkasztásái-rt a felfüggesztés-  és a bűnvádi kerosat 
megindítását kimondotta a bizottság. E z e n s o r s v á r 
S z e n t g y ö r g y v á r o s t a n á c s á r a i s . 

í • 
Háronszökmegye rendkívüli közgyű-

lésé deco 5-ón. 
Főispán Pótsa József  ur a gyűlést megnyitván 

eléterjeszti, bogy Künle Józsof  országgyűlési képviselő 
táviratot küldött, melyben tudomására hozza, hogy a 
székelyföldi  képviselők gróf  Nemes Nándor vezetése 
mellett hírneves festő,  Háromszék szülötte Barabás 
Miklósnak dec. 4. tartott jubileuma alkalmával nála 
tisztelegtek s neki a megye részéről a legőszintébb 
érzelem szavait tolmácsolták. Hírneves festő  Barabás 
ur meleg szavakban köszönte meg a szíves meg-
emlékezést — ajánlotta magát m e g y é n k polgárai 
szíves jóakaratába ezentúl is. A gyűlés ez előterjesz-
tést — miután Barabás ur Háromszéknek dicsőségére 
válik, mint ennek szülötte — a megyénk iránt mindig 
a legmelegebben érzett, érdekeit szivén hordozta — 
jegyzőkönyvbe iktatni határozta. 

Alispán Forró Ferencnek a megye állapotáról 
tett jelentése tudomásul vétetett. 

Székely Gergely szomorúan győződvén meg al-
ispáni jelentésből arról, hogy a megyénkben kiütött 
marhavészből megyénkre roppant károk származnak, 
indítványozza : a közgyűlés, tekintve, hogy a városunk-
ban lévŐ katonaságnak köszönhető a vész tovább ter-
jedésének meggátlása a részben elfojtása  — a honvé-
delmi és belügyminiszter urakat felterjesztésben  kérje 
fel,  hogy megyénk városaiban kaszárnyákban legalább 
is egy egy zászlóalj katonaság állandó elhelyezését 
kieszközöljék. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatik. 

Olvastatik a megye tisztújításra nézve kiadott 
belügyminiszteri rendelet. Ujvárossi Ferenc a válasz-
tás napját, tekintve, lugy a választási mozgalmak miatt 
roppant az izgatottság, mielőbb és dec. 20 ra kitűzetni 
indítványozza. Több részről történt felszólalás  után a 
közgyűlés a tisztújító gyűlés megtartását dec. 20-ra 
határozza — pályázók tartozván folyamodványaikat  a 
közgyűlés napja előtti estig főispán  úrhoz beadni. 

A megye költségvetési előirányzata 800 frt  la-
ütéuével felsőbb  helyen helybenhagyatott. 
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A kézdi vásárhelyi táfirda  helyiségért követolt 
100 frt  bér, mintán állami célokra a volt határőri 
épületek az állam által ingyen használhatók — a mi-
nisztérium által nem engedélyeztetett. N 

Közlekedési minisztérium leiratban tudatja me-
gyénk közönségével, hogy a nyén-bodzai, Brassó -Szt-
györgy, Csíkszereda, K.-Vásárhelytől Kászonrétjén 
fel  Csíkszeredáig vonuló utak az állam által fentartott 
utuk közé nem vétethetnek fel.  Ujabb felterjesztés  ha-
tároztatok. 

A szervezési szabályok a kormány által helyben 
hagyatott. 

Kormányi rendelet utasítja a megyét az uj köz-
ponti választmányt a régi kp. választmány ideje le-
járta előtt kialakítani. A kialakítás a következő köz-
gyűlésre bízatik. 

A székely mozgalom ügyében letastóztatott po-
litikai foglyok  ügyét Veszprémmegye p rtfogásába  vé-
vén, szabadlábra tételök végett felterjesztést  intézett. 
Eljenzések között tudomásul vétetett, 

A székely nemzeti ősi pecsétnek a kolozsvári 
muzeumba helyezése tárgyában megküldött átirata 
MprosTorda megyének felolvastatván  — elhatarozta-
tik Nagy Sándor hidvégi lelkész indítványára — Ré 
vay Lajos ilyefalvi  lelkész azon indítványával szemben, 
egyhangúlag hogy mig a székely nemzeti muzeum 
telj-ssen kialakítva nincs e pecsét a kolozsv. muzeumban 
hagyassák s csak a sz. muzeum kialakulása után ké-
ressék onnan vissza — hogy az ősi székely nemzeti 
pecsét a székely nemzeti Oserey-féle  muzeumba he-
lyeztessék el s a többi 4 Bzékely megye is felké-
resssk ily értelemben hozni határozatot. 

Több|községi ügyek s más magánfolyamodások  el-
intézése után a gyűlés véget ért. 

V á l a s z . 
A „Nemere" idei 97-ik számának „Közönség kö-

réből" cimü rovatában megjelent Ujvárossy Ferenc 
áltid tett Nyilt kérdésre az olvasó közönség fetvilágo-
sitása céljából a központi vészbizotts&g feleleteül 
szolgáljon : 

i j Miután Szemerja községe Szentgyörgy váro-
sával annyira összeépült, hogy előbbihez tartozó több 
épületes telkek Szentgyörgy egyik főutcáját  egészitik 
ki: A marhavész elleui óvintézkedések sikeres alkal-
mazhatása tette szükségessé a két községnek mint vé-
szes helynek egygyé csatolását. 

2) A vész terjedésének megakadályozását bizto-
sító katonai karhatalom ellen emelt vád alaptalan, 
mert a Szentgyörgyön levő vészes telkek nem a Sze-
merján elszállásolt század legénysége, hanem a szeut-
györgyi laktanyában elhelyezett katonaság által őriz-
tetnek. 

Végül megjegyeztetik, miszerint a vészbizottság 
minden intézkedéseiért a felelősséget  mind a magas 
kor.nány, mind pedig a közönség előtt nyilt önérzettel 
épitgy elvállalja, mint méltán elvárta volna cikkírótól, 
hogy amidőn egy megye anyagi érdekei felett  éberen 
őrködő testület intézkedéseinek bírálatába bocsátkozik, 
oly irmodort használjon amilyen müveit emberhez illik. 

A kpt. vészbizottság. 

L e g ú j a b b . 
Zimony, dec. 4. A rác hadsereg, 55,000 ember, 

vonult ma ki a határra. Holnap jelenik meg a hadi 
kiáltvány a török ellen. A nándorfehérvári  metropolita 
áldását adta a rác hadizászlókra. Trombitaharsogás és 
dohszóval a csapatok elindultak. Krisztícs e napokban 
bucsut vesz Konstaniinápolytól. 

Konstantinápoly, dec. 4. Szulejman nov. 30 án 
döntő támadást iatézett a cárevics hadai ellen s mi-
ntán azokból 5000-et lekaszabolt, véres üldözés alá 
fogta  s egész Tirnova falai  alá kergette Magát Tir-
novát heves ágyúzás alá vette. Tirnova eleste bizonyos. 

Tiflls,  dec. 4. A dagestani szabadságharcosok 
bevették Nuha erődött, Csecsnában uj szabad csapatok 
támadtak. — Erzerum elé a muszkák 280 ágyút visznek. 

Bukurest, dec. 4. A 85 ezer muszka tartalékból 
14 ezer vonult a csatatérre. Ujabb 45,000 hivatik be. 
Plevna mellől 400 kisebb marhát hajtottak el a musz 
kák. Plevnában állítólag még 3000 szarvasmarha volna. 

Nándorfehérvár,  dec. 4 Horvatovics két had-
osztálylyal hátba fogja  Mehemed Alit megtámadni. 
Grurkónak erősbitésül a rácok 8000 lovast adnak. A 
rác csatarend itn oz: Horvatovics tábornagygyá ne 
7eztetik ki s a Timoknál lép föl;  Boszuia és Ó-Szer-
bia határán csak figyelő  hadtestek állíttatnak föl. 

Sumla, dec. 4. (A „Daily Telegraph" s utána a 
'lécsi lapok sürgönye.) Tirnova irányában a törökök 
ámadást intéztek a muszkák ellen 8 keményen meg-
verték. A muszkák 5000 halottat és sebesültet vesz-
ettek- A törökök Tirnovát bombázzák. 

V E G Y E S 
— A marhavész, S.-Szontgyürgy városban ujabb 

eteglllási esetek nem merültek fel.  Uzonban Fogarasí 
uéezárosnál beteg 9 drb. marha. 

A tisztújítás e hó 20-án lesz megyénkben. 18-án 
uegyénk legbefolyásosabb  férfiai  közül 18-an értekez-

letet tartanak s a jelöltek feleit  megállapodásra jntni 
törekednek. Örömmel értesülünk, hogy megyénk kép-
zett fiatalsága  elfoglalni  igyekszik a közigazgatás terén 
őt megillető helyet s közüllök többen, mint végzett 
jogász, ügyvédjelölt Bartók Károly barátunk, kinek 
megválasztása által nyerne megyénk — különböző ál 
lásokra pályáznak. Es ez igy van jól, mert meg kell 
már egyszer a képességnek nyitni a tért, biztos ke-
zekbe kell letennünk közigazgatási életünk vezetését. 

— A k.-vásárhelyi takarékpénztár 1877. novem-
ber havi forgalmi  kimutatása. Bevétel: Pénztári álla-
dék nov. 1 ón 9679 frt  55 kr, betétek 73 tételre 9477 
frt  12 kr, befizetett  váltókölcsönökből 46063 frt,  befi-
zetett jelzálogkölcsönökből 565 frt,  befizetett  kamatok-
ból 1002 frt  78 kr, befizetett  különféle  illetékekből 
1002 frt  63 kr, megtérített kezelési költségekből 22 
frt  92 kr, megtérített tiszti fizetési  előlegekből 25 frt, 
államilleték számla javára 44 kr, megtérített visszle-
számitolási kamatokból 18 frt  01 kr, érc pénzek ela-
dásából 3611 frt  88 kr. Összesen 71468 frt  33 kr. — 
Kiadás : Betétvisszafizetések  17 tételre 1076 frt  23 kr, 
betéti folyó  kamatokra 9 frt  90 kr, váltókra adott 
kölcsönök 50584 frt,  jelzálogra adott köles. 485 frt, 
Osztalékra kifizettetett  17 frt,  kezelési költségekre 39 
frt  90 kr, tiszti fizetésekre  108 frt  33 kr, bélyeg- és 
postadijakra 60 frt  33 kr, jótékony adakozásokra 11 
frt  2 kr, visszleszámitolt váltókölcsöntörlesztésre 4010 
frt,  visszleszámitolási kamatokra 247 frt  33 kr, érc-
pénzvételre 5000 frt,  megtérített váltó 6 százai, kama-
tokra 45 kr. Pénztári álladék nov. 30-án 9818 frt  84 
kr. ÖBszeg 71468 frt  33 kr. — Kézdi-Vásárhely, 1877 
nov. 30-án. Bányay Ferenc, könyvvezető. 
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árverezési feltételeket  a rendes hivatali órákban 
megtekinthetik. 

Sepsi-Szentgyörgy 187 7. nov. 3-ikán 
2 — 3 n város tanácsa. 

Haszonbéri hirdetés. 
Alattirt községi elöljáróság által közhirré 

tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községének 
mindennemű piaci jövedelmei, u. m : szesz, pá-
linka, bor és sör árulhatási joga, piaci belvám 
és két mészárszék külön külön folyó  év decem-
ber 23-án d e. 9 órakor az irt község házánál 
tartandó nyilvános árverésen a jövő egész 1878. 
évre haszonbérbe log adatni-

Az árverezés megkezdése előtt minden cikk-
re nézve a kikiáltási árnak 10"|o-a bánatpénzül 
készpénzben vagy írásbeli ajánlatokban leteendő. 

A többi feltételi  pontok felől  a kivenni 
szándékozók a községi elöljáróságnál nyerhetnek 
felvilágositást. 

N.-Borosnyón, 1877. nov. 28-án. 
Konya Mihály, 

biró. 
Kónya Sándor, 

2 — 3 községi jegyző. 

Bécsi tOzsde és pénzek dec. 6. 
5°/0 Metalliques . 63.60 
5"/„ nem. köles. . 66.30 
1860. államkölcB. 112.50 
Bankrészvények . 801 
Hitelrészvények . 209.80 
London . . . . 118.60 

M. földt  kötv. . 76.— 
Tem. földt.  kötv. 77.80 
Erd. földt.  kötv .76.— 
Ezüst 105.60 
Cs. kir. arany . 5.64 
Napoleond'or . .9.56'|, 

Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Sz. 3409. 
1877 

Hirdetmény. 
S.-Sztgyörgy város tanácsa által közhirré 

tétetik, hogy a városi közjavak és javadalmak 
folyó  1877-ik év deczember 12-én d. e. 9 óra 
kor árverezés utján a következő renddel és fel-
tételek alatt adatnak haszonbérbe : 

1) A szesz, pálinka kimérési jog ; kikiál-
tási ár 6360 frt. 

2) A borkimérési illeték szedési j og ; kiki-
áltási ár 2600 frt. 

3j A sör korcsomárlási illetékj o g ; kiki-
áltási ár 500 frt. 

Mindezek a következő 1878. év január 
1-től kezdve három évre; továbbá 

4) A város nagy vendéglője, az ahoz tar-
tozandó helyiségekkel u. m : 

Földszint 2 étterem, egy tekeasztalterem, 
három mellékszoba, konyha éléskamra, az eme-
leten egy étterem, 4 egyes, 2 kettős, összesen 
6 vendégszoba, az udvarban kettős korcsmaház 
táncterem három mellékteremmel, és az ezek 
feletti  padlás; továbbá 12 lóra istálló, azon 
megjegyzéssel, hogy e helyett a kővetkező év 
juuiushava 1-ső napjáig egy 24 lóra 3 nagy 
koosisziniiL'l ellátott uj istálló fog  építtetni, eze-
ken kivül ebez tartozó fa-  szekérszinekkel ós 
kutakkal ellátva fog  hat, illetőleg kilenc évre 
ugyan 1878-ik év január 1-től kezdve bérbe 
adatni; kikiáltási ár 2192 frt.  28 kr. 

5) A városház alatti bolthelyiségek. 
Az árverezni kiváuók kötelesek a kikiál-

tási ár 107„-át készpénzben az árverező biz. 
kezéhez letenni. 

Kik valamelyik haszonbérleti tárgyra oflfert 
által kiváltnak árverezni, zárt ajánlatukat a 
kellő bánatpénzzel ellátva, kötelesek mielőtt az 
árverezés megkezdetnék, az árverező bizottság-
hoz beadni, 

Önként következik, hogy a zárt ajánlatra 
rá irandó, hogy az melyik tárgyat illeti. 

Akik bővebb felvilágositást  kívánnak nyerni 
azok városi főjegyző  Gyárfás  Lajos urnái az i 

Haszonbérbe adás. 
Sepsi-Szentiván község képviselő testületé-

nek folyó  év november 14-én tartott gyűlése 
határozata folytán  a községi korcsmai jog, ugy 
mint: szesz, bor és sör árulhatása az 1878., 
1879. és 1880. évekre árverezés utján folyó  év 
decemberhó 16 án d. e. 9 órakor ki fog  adatni. 
Az árverezési feltételek  alólirtnál bármikor meg-
tekinthetők. 

S.-Szentivány, 1877. nov. 30-án. 
Szeuyes György, 

biró. 
2 - 2 

Eladó ház. 
Ilyefalván  néhai Séra Elek kőháza k e d -

vező feltételek  alatt eladó, értekezhetni Sf1  lliell 
Ferenccel Petrosényben. 1—2 

Kitűnő 

bogácsi ó-bor. 
Scherg Károlyné, Tikosl Máriánál 3 féle 

kitűnőbb minőségű narancs és vékony fehér 
farkasszőrü  és különböző bouteliiái borok 10 
literenként háztól elhordva ugy hordóslag ju-
talmas árban miudig kaphatók. 

Erről a t. közönséget tisztelettel tuyatja 
Scherg Károly. 

Lakása: Benkö Elek  hdz  Csutak  testvérek 
boltja  felett  S.-Sztgyörgyön.  1—3 

Árverezési hirdetmény. 
Árapatak községe képviselő testületének 

folyó  év ápril 14-én 6-ik pontalatti határozata 
értelméoe, a vadászati jog haszonbérye log adatni 
nyilt áaverezéssa három egymásutánni ?vekre a 
község házáuál. 

Az árverezeai határnap deczemberhó 15-én 
reggeli 9 órára tüzetett ki. 

A feltételek  a közjegyzői irodába megte-
kiothetik a hivatalos órákban. Arapatak és tár* 
községek körjegyzősége. 

M a g y a r ó s i F e r e n c , 
1—2 helvettesitett körjegyző . 


