
aug. havában a mult évhez képest tehát keveBebb 
folyt  be 1505 frt  4S' | t krral. 

Ezen adatok eléggé világosan bizonyítják, hagy 
egyes községek és szolgabirók a törvényesen reájuk 
ruházott kötelezettségnek épen az év azbn időszaká-
ban ' nem feleltek  meg a mely a befizetésre  nézve '.a 
legkedvezőbb. 

Miután ezen rósz eredmény nem másnak mint a 
laza eljárásnak tulajdonítható, van szerencsém ide alá 
csatolva egy táblázptps kimutatást előterjeszteni, mely 
igazólja, hogy íMeíy köitígék és szolgabirók tanúsítottak 
a mult író . folyamában  hátramaradást és ezen kimutatás 
ban foglalt  adatok alapján tisztelettel kérem a tek. közig, 
bizottságot, miszerint az 1876. évi XV. t. c. 62-ik §-a 
alapján az illető községek birái és jegyzőire, továbbá 
a megnevezett szoigabirákra és végre az illető váró 
sok polgármestereire és adógyüjtöire batározatilag ki-
mondani szíveskedjék, hogy ha 14 nap alait a , hiány 
nem pótoltntik, a törvényben előirt felelősség  lép élet-
be és az igazolatlanul hátrálékban maradt adók és 
más kincstári követelések költségükön állami közeg 
által fog  behajtatni. 

Egyidejűleg tisztelettel előterjesztem az engedé 
lyezett házadó mentességükről a jegyzéket és jélentem 
hogy adófizetési  'halasztást a mult hó' folyamábán'  ítém 
engedélyeztem. 

Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  jelentése. 
A lefolyt  tanévi zárvizsgálatok sorát közelebb 

mult aug. hó 19-én a dálnoki községi kisdedóvoda di-
cséretesen sikerült zárvizsgája rekesztette be. Az itt 
felmutatandó  eredmény figyelemmel  kisérésére s a fe-
lőli hivatalos jelentéstételre tanfelügyelői  intézkedés 
folytán  tek. Veres Gyula orsz. ügyvéd és közig, bi-
zottsági tag volt felkérve,  a ki buzditatva az e téren 
tapasztaltak meglepő hatása s mindezek felett  a tan-
ügy kiváló szeretete által, megjelenését ez intézeti 3 
—6 éves szegény sorsú növendékek javára tett 50 fo-
rintos kegyalapitványa által kiváiita megörökíteni. Ke 
mes tény, a mely dicséretre uem szorul B azt nem is 
igényel, de a melyért a tek. közig, bizottság is áldo-
zatkész alapitványozó urnák az elismerés szerény ko-
szorúját minden bizonynyal készséggel nyujtandja. 

Eszmekapcsolatnál fogva  ugyanez alkalommal he-
lyén levőnek tartom felemlíteni  itt azt is, miszerint e 
megyében a tanulók évi fáradozásának  gyümölcsét 
feltüntető  közvizsgálatok az állami s államilag segé-
lyezett községi iskoláknál' kevés kivétellel május és 
juDius havakban tartattak meg s legnagyobb részben 
várakozást kielégítő sikerrel. 

A vizsgálatok fo.yamának  figyelemmel  kisérésére 
s a bemutatott eredmény felőli  hivatalos jelentéstételre 
a kisebb intézetekhez legtöbbnyire egyes szakértők, a 
nagyobbakhoz több tágból álló ellenőrző bizottságok 
voltak kiküldve oly utasítással, hogy a vizsgálatok 
megfigyelésével  egyidejűleg tanulmányozzák az illető 
iskola kül- és beléletére tartozó kebli viszonyokat is 
s a netalán felfedezett  hiányokat vagy épen visszaélé 
seket hivatalos jelentéseikbe necsak bevezessék, ha-
nem egyúttal azok elenyésztetése céljából javaslatokat 
legyenek, sőt a vizsgálatok bevégződésével ugy a ta-
paeztalt hiányok és szabálytalanságokra, mint azok 
megszüntetése módjára az illetőket az e célból tartott 
értekezleten jóakaratú tanácsadásaik és felvilágosítása-
ikkal figyelmeztessék. 

A feladat  természetével megegyezően az ily meg-
bízatásokra az eddigi gyakorlatról némi tekintetben 
cltéíöleg nem annyira kitűnő társadalmi állású, hanem 
inkább tanítással ténylegesen is foglalkozó  egyének, 
tehát legtöbb esetben a tanítói kar jelesebbjei küldet-
lek ki. Mi által egyfelől  a tanítói önérzet emelésére 
jótékony hatás gyakoroltatott, míg másfelől  e szakis-
meretnek kellő tér és alkalom adatváu, az egyes in-
tézetek szellemi állásáról gyakorlati érzékkel biró is-
mertetések terjesztettek be, melyeknek alapján lehető-
vé válik a lappangó bajokat idő rendén felismerni,  — 
azok megszüntetését megkisérleni s az egyes iskolák 
helyes berendezését, azok egyöntetű működését sike-
resen eszközölni. 

A dicséretes eredményt felmutató  tanintézetek 
közül kiemelendők: a k.-vásárhelyi, baróthi, s.-szent-
györgyi törvényhatósági felBŐ  fiu-népiskolák,  a Szent-
György város községi felső  leányiskola, továbbá a k.-
vásárhelyi, zágoui, s.'szentgyörgyi, ilyefalvi,  pávai, pa-
polci, laborfalvi,  barátosi, nagy-ajtai, árkosi, bikfalvi, 
m.-ujfalusi,  peselneki községi népiskolák, a kovásznai 
állatni elemi leányiskola. A k.-vásárhelyi „Erzsébet" 
leánvárvaházi nevelőintézet s ugyanazon város kebelé-
ben "létező községi kisdedóvoda. A rajzolásban vala-
mennyi hasonfoku  megyei tanintézethez mérve feltűnő 
előhaladást tanúsított a s.-szehtgyi községi felső  leány 
iskola. 

A tanítók közül is sikeres oktatás s hivatásuk 
pontos betöltéso által többen kitűntek, elannyira, hogy 
ezekkel szemben az itt amott feltünedező  egyes gyar-
lóságok a tanügyi hatóságoknak s egyáltalában a tan-
ügy barátainak valami nagy aggodalomra okot legke-
vésbbé sem szolgáltathatnak. 

Buzgó és hivatásuk kellő színvonalán álló iskola-
széki elnököknek ismertettek : Demeter Sámuel zágoní, 
Miskolci F. pávai, Veres Gy. árkosi, Zajzon Istv. fel-
torjai, Benedek Ign. karatnai, Vékás L. barátosi, Za-
tliureeky J. n.-ajtai, Kovács K. dálnoki, Veres L. m. 
ujfaliiöi,  Fejér J. zaláni, Tompa V. makani, Nagy 0 . 
k.-vásárhelyi, Császár B. szentgyörgyi, Révai L. ilye 
falvi  iskolaszéki elnökök. 

A népoktatási működés terén elért jó eredményt 
nagyban elősegítette vall. és közokt. (miniszter ur ő n. 
mltga azon kegyelmi ténye, miszerint e megye terüler j 
tón levő több népiskola számára államsegélyileg be- ' 

cses tanszereket engedélyezni méltóztatott B engedé-
l y jjyeneket jelenbeli is csá£&e3t folytonosan. 

A népoktatás rendezettebb" állapotáná^niztos elő-
idézésére fog  szolgáíni azon körülmény is, miszerint 
ár!ideiglenes iskolalátogatók főispán  ur ő mltgának 
fel,|efjeBztése  ,folytán  "'nemsokára e megye számára is 
illetékes helyén ki .Jognak neveztetni, nam különben 
a közelebb következő j e g y e i képviselő bizottsági köz-
gyűlés által a népoktatási bizottság is meg fog  ala-
kíttatni1. 

EB most jelentésem eddigi örvendetes részének 
mintegy ellentéteü! sájnál.áttallkell megemlítenem azon 
kellemetlen jelenséget, miszerint a legszentebb közügy 
hü' munkásaitól, a népoktatás közvetlen közegeitől 
több hefgeken  nemcsak az erkölcsi méltánylás, de még 
a mindennapi kenyér is hfffeg'  "szivveF'megtagadtatik. 
^özejebbről ugyanis sajnos bejelentések történtek, hogy 
a zabolai, pákéi, papolöi, sőt még a zágoni tanítók is 
hónapok óta fizetéseiket  pontosan nem kapják. E meg ' 
áfcadásnak  főoka  legtöbb'nyiré a ktfzségi  járulékok be-
fizetésé  körüli hanyag"'''eljárásban rejlik, mely bajnak 
^ehétő megszüntetésére hatáskörömből kifolyólag  a szük-
séges lépéseket már megtettem, s ha azok célra nem 
fognak  vezetni, azon esetben a tek. közig, bizottság 
hathatós intézkedését igénybe venni semmi esetre el 
nem mulasztandom. 

A pákéi iskolai pénzalap kezelése körül legkö-
zelebbi körutam alkalmával kompromittáló visszaélé-
seknek jutottam nyomára, melyeknek kellő konstatá-
lása most épen folyamatban  van. 

A kovásznai állami iskolaépületnél a vállalkozási 
próbaév letelvén, az utófelülvizsgálat  a megyei építé-
szeti hivatal által megejtetett. A kiigazítandó hiányo-
kat a most készülőben, levő mérnöki bírálati jegyző-
könyv fogja  feltüntetni. 

Jelentem továbbá, hogy legközelebbről a szacs-
vai ref.  felekezeti  vegyes és a maksai ref.  fiu-népis-
kolák alakíttattak át szabályszerű uton községi népis-
kolákká. Végül a megyebeli tankötelesek összeírására, 
az iskolába járók és taem járók annak idejébeni pon-
tos kimutatására, a rendes iskoláztatásra, az iskolák 
kellő felszerelésére,  a tantárgyaknak a törvényben 
előirt terjedelem szerinti tanítására, a tanitói fizetések-
nek és fuvarilletményeknek  kiszolgáltatására, a nem 
képesített tanítók helyett képesítettek alkalmazására 
az idei 9380. sz. a. kelt miniszteri magas rendelet s a 
tek. bizottság erre vonatkozó 310. számú határozata 
következtében a hivatalos intézkedést megtettem. 

E tanfelügyelői  jelentés tudomásul vétetvén a 
buzgó iskolaszéki elnököknek jegyzőkönyvileg köszö-
net szavaztatott, a tanitói fizetéssel  hátralékos közsé-
geknek pedig szolgabírói uton komoly felelőség  terhe 
alatt megrendeliotett, hogy az iskolai járulékokat ha-
ladéktalanul befizessék,  hogy annak folytán  a tanitói 
fizetések  szabályos kiszolgáltatása haladéktalanul esz-
közöltethessék. 

A tanfelügyelő  által előadott mintegy 14 ügyda-
rab közül kiemelendők : 

1.) A hídvégi tanitóválasztás eredménye. Nagy 
Béla dálnoki volt községi tanító nyervén el gr. Nemes 
János elnöklete alatt választó iskolaszéki tagok szózat 
többségét. 

2.) Ajánló felterjesztés  az iránt, hogy a kovász-
nai község vajnafalvi  iskolahelyiségét terhelő 188 frt 
adósság államsegélyileg kegyesen engedélyeztessék. 

Az erre vonatkozó kérés tanfelügyelői  uton már 
fel  volt terjesztve, de a főméltóságu  vallás és közokt. 
minisztérium véleményezés végett leküldötte a közig, 
bizottsághoz, 

3.) Maksai Lázár felfolyamodása  az ellene több 
rendbeli fegyelmi  vétségért hozott előmozditási hatá-
rozat ellen. 

4.i Nagyvárad város községének felirata  a kép 
viselőházhoz a népoktatási törvény revisioja tárgyában. 
E darab a megyei képviselő bizottságtól tétetett át a 
közig, bizottsághoz saját hatásköréből leendő intézke-
dés végett. Tudomásul vétetett mint olyan tárgy, a 
melyre az illetékes szakértő közegeknek figyelme  már 
is eléggé fel  van híva. 

5.) A baróthi felső  népiskola igazgatójának az 
iránti kérése, hogy azon „Emlékirat", melyet több 
erdővidéki eláiró nyújtott volt be a latin éi német 
nyelvnek azon iskolánál kötelezővé tétele iránt, terjesz-
tessék fel  a főmlts  közokt. minisztériumhoz. 

Az „emlékirat" folyamodó  ur további használatára 
visszazáratui határoztatott, 

6.) A k.-vásárhelyi felső  népiskolai helyiségek 
átalakítására vonatkozó tervezet beterjesztése. 

E tervezet a közelebbről tartandó megyei kép 
viselet közgyűlése elé terjesztetni hátároztatott és pe 
dig, mint az ottani intézet jövő fejlődésére  nézt jelen 
tékeny fontossággal  birÓ, ajánlólag. 

7.) Háromtagú bizottság kiküldése a baróthi felső 
népiskolai épületnél eszközölt kijavítások felülvizsgá-
latára, az illető megyei építészeti hivatal közreműkö-
désével. E bizottságba Bartha János, Hollaki Attila és 
Kelemen Lajos urak neveztettek ki. 

Megyei íőorvos Dr. Wissiák Antal jelentése. 
Van szerencsém Háromszékmegye törvényható-

sága alatti összes községekben'észlelt lebész'eti és köz-
egészségügyi és'zleletóim'et az elmúlt augusztus haváról 
a következendőkben tenni meg : 

1) Az idöjárati viszonyokról azt mondhatom, 
hogy az egész augusztus hóban roppant hőségek ural-
kodtak alig egy két napi esőzéssel; mindazonáltal az 
esték és reggelek hűvösek voltak s ennek folytán  gya-
kori meghűlések okoztattak különféle  betegülésekkel, 

2) Uralkodott kórjelleg legtöbb esetben váltóláz 

ÓB forróláz,  csaknem minden községben szórvá-
nyosan. 

3) Járványos ragályzó betegség uralkodott: 
a) Lemhényben, vérhasban ahol megbetegült 48 ; 

ezek közül meggyógyult 30, meghalt 24 és orvosi kezelés 
alatt maradott 30 beteg. A halálozás azért oly nagy-
mérvű, mivel a beíegek nem vigyáznak magukra, ét-
kök nagyobb része gyümölcs, pityóka és fuszulyka. 

b) Nyénben, szintén vérhasban megbetegült 50, 
meggyógyult 15, meghalt 22 és orvosi kezelés alatt 
maradott 13 beteg. A betegség mindkét helytt szünő-
félben  van, mivel ujabb esetek ritkábban jelentkeznek. 

c) Kőrispatakon felmerült  himlőjárvány betegség-
ben eddig 19 lett beteg, meggyógyult 3, még nem 
halt el egy sem. 

d) Nagy-Borosnyón a ragályos toroklob betegség-
ben beteg lett 69, meggyógyult 45, meghalt 16, orvo-
si kezelés alatt maradott '8. Itt is a betegülések meg-
szűnni kezdődtek. 

Ezen fenn  említett községeken kivül még több 
községben fordult  elő a torokbetegség 3—5 kimutatott 
halálozással. 

4) A halálozás augusztushó folyamában  nagyobb 
mérvű volt, mint az elmúlt juliusbóban. A beküldött 
negyedévi jelentés szerint elhalt összesen 447 férfi  és 
380 nő, összesen 827. Ezek közül 326 nem részesült 
orvosi kezelésben. Erőszakos halállal kimúlt 7 egyén 
és halva találtatott 5. Öngyilkossági eset előfordult  8, 
ragályos toroklobban pedig 64 halt el. 

5) A helybeli Ferenc József  kórházban julius vé-
gével maradott 25 .^pteg, augusztus havában felvéte-
tett 30 s igy összesen 55 beteg kezeltetett. Ezek kö-
zül 28 javulva elhagyta a kórházat és 27 ápolás alatt 
maradott. Az egész hónap folyamában  két műtét vé-
geztetett és pedig két rákos kinövésnek kiirtása. 

6) Az állategészségügy augusztus havában szin-
tén kedvezőtlenebb, mint j.uliusban, a mennyiben Zá-
gon községében 6 db. Ibivaly puszttult el; Kovászna 
községében pedig a lovak közt hagymázos betegség 
uralkodik. T^bb községekből jelezve van a szarvas-
marhák közt néha járványos száj- és lábfájás,  úgyszin-
tén a sertéseknél a nagy szárazság miatt a torokbe-
tegség sok helytt kisebb mértékben uralkodik. 

Ezen havi jelentésem megtétele után bátor va-
gyok a közegészségügyre nézve egy határozati javas-
lattal fellépni,  mely Vb ban állana: 

1) Hogy a kerületi orvosok minden évnegyed 
utónapjaiban járásukat megjárják azon célból, hogy a 
halottkémek kimutatásait rendbehozzák és. a hiányo-
kat kiigazítsák és ők magpk tegyenek összes kimuta-
tást a kerületükben történt elhalálozásokról és beteg 
ségek folyamáról  ; kötelességükké tétessék egyszers-
mind a bujakóros betegek kipuhatolása éji azoknak 
gyógykezelése, mert a mindennapi tapasztalat azt bi-
zonyítja, hogy a bujakórosok sehol o/vosi segélyhez 
nem folyamodnak,  hanem kuruzsló vén asszonyok ci-
noberes füstölését  é 1 e t ö k veszélyeztetésével hasz-
nálják. 

Célszerű ós elmulaszthatatlan intézkedés lenne ez 
azzért is, mivel .az eddigi halálozási statisztika nagyon 
hiányos, mondhatni nagyon is önkényes. 

2) Miután valóban nincs kilátás a körorvosok 
mihamarábbi felállítására,  a szegényeket pedig legha-
marább lepi meg a sok nélkülözések folytán  a beteg-
ség ezeken segitnünk kell és pedig oly formán, 
hogy a községekben előforduló  szegény betegek a 
kórházba szállíttassanak ós ottan gyógykezeltessanek. 
Ezen költségek fedezésére  egy alap már kilátásban 
van az úgynevezett „vigadások és büntetésekből" be-
folyó  részlete. Ezt a közegészségügyi alaptőkének kel-
lene venni, melyhez községenként csekély összeggel 
járulva, az egészségügyön nagyban segítve lenne. Ezen 
intézkedés azért is nagyon fontos  és életbe vágó, mi-
vel minden közság, ha tudja, hogy betegeiért nem ő 
fizet,  hanem az a közogészségügyi alapból fizettetik, 
készségesen azonnal beszállítja a kórházba, míg most 
végignézi a legnagyobb jajveszékelések közötti pusz-
tulását betegeinek, azért mert ő maga nem fizethet. 

De egyszersmind meg kell ozt tennünk megyei 
közhórházunk lentarthatása tekintetéből is, mert az 
ujabbi kormányi intézkedések kórházunk jövőjét na-
gyon is megingatták, mivel az ezelőtti években a sze-
génygénységi bizonyitványnyal ellátott betegekért a 
kormány fizetett,  most, miután nem fizet  többé, a be-
teg-létszám nagyban apadt, úgyannyira, hogy óvenkint 
csakis egy negyede ápoltatik, a jövedelem nagyban 
apadt, mig ellenben a kiadások ugyanazok lóvén, 
kénytelen lesz idővel a beruházások nagyobb összegét 
az a l a p t ő k é b ő l fedezni.  Ha azonban a beteglétszám 
s z a p o r o d i k , a jövedelem célszerű kezelés mellett foko-
zódik ÓB segítve lesz mind a szenvedő emberiségen, 
mind pedig kórházunk állapotán és jó hírnevén. 

Orvosi jelentés következtében a közegészségügy 
érdekében a járási szolgabirákkoz következő rendelet 
bocsátatott k i : 

Sajnosan tapasztalván a közigazgatási bizottság a 
megye főorvossának  havi jelentéséből, hogy megyénk 
több községében az egészségi állapot nem kielégítő, 
és pedig azért neui, mert' részint félreértésből  részint 
hanyagságból nem tétetnek meg a közegészség fent»r-
tására előirt és szükséges intézkedések, miért is szük-
ségesnek látta ezen bizottság a járási szolgabirákat és 
különösen a községi elöljáróságokat a következőkre 
figyelmeztetni  : 

A közegészség rendezéséről szóló 1876. XIV. t, 
„ fontos  teeneőkkél rubázza fel  a közsági elöljárókat, 
gondoskodni tartozik a szükséges segély elintézéséről 
betegülések ós szüléseknél öíködik a közhasználatra 


