Szerkesztőségi iroda:
Brais&I uton a 60. RÍ alatt,
hová a lap szellemi részét
illető közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
Po 11 á k Mór könyvnyomdája, hová a hirdetések éa
előfizetési pénzek bérmentésen intéteildí'k.

NEMERE
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap,
a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y let"

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

ríttassanak, mert különben mi órtelme van a városunkban elrendelt zárlatnak, ha a város határán, a város
Városunkban a marhavész mind nagyobb-nagyobb közvetlen szomszédságában lévő szemerjai határszélen
mérvet kezd ölteni. Naponként több betegülés fordul egy sereg juh. legelész s még a szentgyörgyi törökelé s mind nagyobb aggodalommal tekintünk a ve- buzásba is átcsap.
szélyre, mely nemcsak városi, de vidéki gazdáinkat
Emlékezzenek vissza gazdáink a múltra, midőn
is marbáik elvesztése által igen érzékenyen sújthatja kipotolhatatlan károkat idézett elé megyénk egyes
s es által a gazdászatot, kereskedést felszámithatatlan községeiben a felmerült marhavész i ne legyenek sükárosodosásoknak teheti ki.
ketek a figyelmeztetésekre. Teljesítsék az orvoi-rendA központi vészbizottság a „T i b á 1 d kosár u - őri szabályokat szigorú pontossággal önmagtri*^-s-^z
ban lesárt marhák s benn a városban ragályba j ország más vidékei érdekében, hogy lehenen kis köresett egy marha lelövetésével a gazdaközönsége t meg- re szorítani a bajt, msly millió me^ millió értéket
nyugtatni igyekezett a vész tovább terjedését illetőleg; semmisíthet meg.
de fájdalom, már másnap a lelövetés után városunk 2
A katonákat az egyes polgárok barátaiknak tegazdája marháinál a vész újból konstatálva lett
kintsék, mert ők a ragály megakadályozásának leg"
Megfejteni a vésznek városunkba jutását s annak hathatósabb eszközei; nem mint ellenségek, de mint
gyors tovább terjedését, miután a városon kivül le- a közjó minkásai v..nnak városunkká rendelve. Fel
zárt marhák lelövettek s minden elkövettetelt a vész hívásaiknak engedelmeskedjenek, elleneseiben a kalokalizálására — eddig nem sikerült. Most rendőrsé- tona kötelességét fogja teljesíteni, ha a végletekig
günk, az egyes gazdák mulaszthatatlan kötelessége menni kényszeríttetik.
gyakorlati óvintézkedések foganatba vétele s azok ponA központi vészbizottság a marhavész raeggátláBa
tos teljesítése által a vész nagyobb mérvben elterjeszempontjából okt. hó 31 én tartott gyűlésén az alábbi
dését meggátolni.
határozatokat hozta, melyeket ajánlunk a városi ÓB
Az egyes gazdáknak önmaguk és a közjó iránti vidéki lakosok figyelmébe, mipthogy azokhoz szigokötelességük megtartani a következő orvos-rendőri sza' rúan alkalmazkodni tartozik mifidenjíi.
Miután a Szentgyörgy várói környékén 'fekvő
bályokat:
Ha valamely helységhez közel Ut ki a járvány a községek teljesen vészmentesek s a vész cssk Szentgyörgy városban uralg — a város egész területe zárlat
gazdának első sorban kötelessége marháit minden ide- alá vételik nov. 1-től fogva s miután a városban lévő
gen ember és marhák, főkép kérődzőkkeli érintkezés- GO főnyi katonaság nem elégséges a vároa elzárolására
től megóvni, ugy szintén megtiltani a marhákat gon- a nov. 1-én megérkezett két század katonaság is
igénybevétetett. Császár Bálint, [Murai Lajos s a helydozó szolgáknak a vészes helylyelí érintkezést.
beli katonai parancsnok felkérettek azon helyeket megjeA kutyák láncra köttessenek, baromfiak elzárai- lölni, hova katonai őrség felállítása válik szükségessé.
sanak, hogy ne nyujtassék alkalom a ragálynak ezek
E két század katonaság Ózentgyörgyön és Szeáltal a vészei helyről tovább terjesztésére.
merján J fog elhelyeztetni.
A katonai parancsnok utasíttatott:
i Ha a járvány valamely helységben kitör, ezt a
A kijelölt állomási helyeket folytonosan őrizet
közigasgatáinál (szolgabíró) rögtön bejelenteni kell.
alatt tarjtfyii; az őföknek meghagy tolt, hogy a várAddig is, mig • hatósági közeg a helyszínén rosból szarvasmarha, nyers termény, szalma, vagy
megjelenhetnék a fennebb emiitett intézkedések a leg- szálas takarmány kivitelét no engedjék meg. Városi
nagyobb Bzigorral foganatositandók ; a közös itatással lakosok csak a városi kapitányság által kiállított mefel kell hagyni; marhái gondozását minden egyes gaz- netlevél mellett bocsáttatnak a városból ki. Átutazók
da külön egyénre bizza, kinek az udvarról távozni kötelesek a városi kápilányiágnál ielentkezni — s csak
attól nyerendő menetlevél mellett folytathatják utjokat
nem Bzabad ; istállóit zárva kell mindenki előtt tartani. tovább. Az őrség felügyel, hogy a városból kutya és
Ha a vész egyes gazda udvarán tör ki, akkor
állat ki ne meneküljön, az ily tévelygő állatokat az
1. az egészségeseknek látizó marhákat külön kell őrség lelőni kötelei s a tulajdonos kiputatoltatván az
őr minden lelőtt egyes darabért 2 frt jutalom díjban
elhelyeztetni ; a betegek maradjanak istállóikban,
részesül. A kik az őrvonalon átmentükkor az őr há2. A betegülésről azonnal értesítendő a helyiég romszori felszólítására sem állanak meg — az őr felelöljárósága.
jogosittatik az engedetlenek ellen fegyverét használni.
3. A megdöglött állatok félreeső helyen 248 cmter
E határozatok a megye mindeu egyei községeimély gödrökbe temetendök el, a hullák betemetés ben köztudomásra hozatnak — Szentgyörgy város
előtt mészoldat és trágyalével leöntetvén. A gödrök polgáraival falragaszok és dobszó által tudatandó s a
szomszédos megyéknek is megküldetik.
teteje tülkével vagy egyéb szúrós bokrokkal fedendő
A vészkerület következőleg alakíttatott ki :
be, melyre kő vagy föld rakatik, nehogy kutyák vagy
Alsó- és Fölső-Csernáton határáig, Márkosfalva,
ragadozó állatok a hullához közbl jussanak.
Mátisfalva a Feketeügyig, Feldoboly, N.-Borosnyó,
4. Az istállók s a beteg marhák gondózóinak ru- Nyón, Bodola, Márkos Brasió határáig. Hídvégi szolhái füstölés által nagy figyelemmel megtisztitandók. gabírói járásban az Olt folyam, egész Miklósvárszék,
A füstölés mint óvszer igen tanácsos még oly istállók- Csikqzék határszéle Szentgyörgy felé — máiik fele
K-Vásárhely felé Kászonon át nem foglaltatik bele.
ban is, melyek s vésztől mentesek. A füitölés követ- Erről a magas kormány és a szomszédos megyék érkezőkép történik :
tesitetnek.
Az istálló ablakait • ajtóit betesszük, egy c e VészbiztoBokul kineveztettek Szemerja községébe
répbe 9 deka halvany meszet teszünk, erre ráöntUnk szentgyörgyi Molnár Sámuel, Kökös, Szotyor ós Kilyén
9 deka töménysavat. Igen kitűnő izernek bizonyult községekbe kökösi Molnár József, Ilyefalva, Szenkirály,
ezek mellett a carbolsav, melyet kevés vizzel vegyi- Aldoboly részére ilyefalvi Nagy Mihály, Gidófalva,
Etfalva, Zoltán, Fotos éa Martonos részére gidófalvi
tünk s azt az istálló falaira felperecskeljük. Mig a Csiszár Pál., Árkos, Kőrispatak, Káinok részére árkosi
füstölés tart, a marhák az udvarra bocsátandók ki,
Benkő György. Zalán, Oltszem, Málnás, Bodok réEzek a legszükségesebb intézkedések, melyeket szére zaláni Fehér János. Élőpatak, Arapatak, Erösd
részére
magyarosi Magyarosi Ferenc. Hidvég, Lüget,
a gazdaközönségnek feltétlen szem előtt kell tartani.
Nyáraspatak részére hídvégi Deák Láizló, Uzou, BikA rendőrség szigorúan ügyeljen fel, hogy a cse- falva, Doboló réizére bikfalvi Kovács Sándor. Nyón,
lédek az utcákon ne kóborogjanak, nehogy általuk Bodola, Márkos részére bodolai Kóia Sándor. Lisznyó,
tovább terjesztessék a ragály.
Magyarós, Laborfalva, Szentivány részére lisznyói Bedő
A külön véizbizottságnak, mely az istállók meg- Károly. Réty, Angyalos, Eresztevény, Beienyő, líomolló
vizsgálásával bizandó meg — a már véizes helyekkel részére angyalosi Imreh Lázár. Maksa, Bita, Várhely,
érintkezni nem szabad, mert ily helyekről a ragályt Lécfalva részére maksai Gocsman Mihály, Dálnok,
Albis, Mátisfalva, Márkosfalva részére márkosfalvi Baegészséges marhák közé is elviszik i igy legbiztosabb rabás Albert, Feldoboly, N. Borosnyó, Egerpatak, Kisterjesztői a ragálynak. E bizottság egyes tagjainak vé- Borosnyó részére egerpataki Márk litván. Szentgyörszes helyről hazajövetelük után mindig kimosdani és gyön Benke András és ifj. Császár Bálint. A vészbiztosok napi dija 3 frt — a Bzükséges fuvart az illető
átőltözködnf kell.
község .állítja ki. A vészbiztosok addig is, mig a koryA kp. vészbizottság intézkedjék, hogy a szomszé- raántól külön utasítás érkezik le az alábbiak megtardos községek kérődző állatai, juhai stb. istállóra szo- tására utasíttattak:

A marhavész.

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

szerdán 6s szombaton

Előfizetési feltételek:
helyben híihoahordva vagy
vidékre postán küldve:

Kgési év . . 6 ft. — kr,
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. 50 kr-

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij kiilSn 30 kr.

Njílttór sora 15 kr.

A vészbiztos kötelességei.
a) A reá bizott községek elöljáróit megérkezéséről-a községi gyűlés egybehiváia végett előre értesiti.
b) A gyűlésben kinevezési okmányát előmutatja
s hatásköréről felvilágosítást nyújt.
c) A helyi vészbizottságtól átveszi a marhalótszámról felvett kimutatást s eszközli a bizottsággal
együtt a létszám felülvizsgálatát; ez alkalommal egyizersmind a marhák egészségéről is meggyőződést
szerez.
d) A marhalétszám felvételénél előforduló hibát
kinyomozza s a létszámot ehez képest kiigazítja ; ha
a hiba eredetéről felvilágosítást a községben nem nyor,
a szolgabírónak azonnal jelentést teszen ; ha több
marha találtatik, mint kimutatva van: a fölösleg elzáratik, ha pedig keveiebb : a tulajdonos a szolgabíró
által a hiányzó marha értékének megfizetésére Ítéltetik, mely összeg azonnal behajtandó. A veszteglést
ki állott feles Bzámu marha elárvereztetik.
e) Ha a helyi vészbizottság meg nincs alakulva :
azonnal megalakítandó és a marhalétszám összeírás
azonnal foganatositandó.
f) A pásztorokat és nyuzókat figyelemmel kiséri
s őket szigorúan figyelmezteti betegedési vagy elhullási
eset bejelentésére.
g) A marháknak egyik helyről a másikra való
tilalmát ellenőrzi, az áthágásokat a szolgabírónak és
vészbizottságnak feljelenti s a marhákat zár alá teszi.
h) Idegen határban teljesítendő mezei munkára
engedélyt adhat saját felelőssége alatt.
i) Több vészmentes helység közt a szükséghez
képest őröket állit fel s erről a kerületi vészbizottságot értesiti.
k) A véizbiztos a felügyeletére bizott kerületben
köteles lakni s alkalmaztatása ideje alatt egyéb foglalkozást nem űzhet.
1) A véizkerület végiő határain alkalmazott vészbiztosok ai ide vezető utaknak megbízható őrök által
őrzéséről gondoskodnak.
m) A hússal való ellátás céljából a vészmentes
helyről a vészkerület széléhez érkező vágómarha bajtójának — ha ez a központi vagy kerületi vészbizottság írásbeli engedélyét előmutatja — kijelöli az utat,
melyen a marha hajtandó, egyszersmind a hajtó mellé
kíséretet rendel.
Miután a vészes helyek elzárattak és a vószkarületnek szervezése befejeztetett elanuyira, hogy a
vészkerűleten kivül az egész törvényhatóságban megszüntetett marhaforgalom ós legeltetés ismét megengedhető, akkor a vészkerületen belől is a vészmentes helyBégekben könnyebbitések következőkép engedhetők meg
a) Egyik helyiségből a másikba marhávali mozgás a marha-állomány szigorú megvizsgálása után a
vészbizottság által 24 órai tartamra érvényes Írásbeli
engedély mellett lehetséges.
b) A marhalegeltetés csak azon feltétel alatt engedélyezhető, hogy a szomszéd vószuientes helység
marhái egymással határos legelőkön ugyanazon időben
nem legelhetnek.
c) A CBordák ugyanazon egy kútnál nem itathatók
d) A legkisebb gyanú felmerülésével a legeltetés,
valamint a forgalom beszünteteudő s a marhák istállóra veendők.
A vész meggátlása végett Szentgyörgy városban
következő óvintézkedések hozattak be:
Állatorvosok jelvénnyel láttatnak el, hogy az őrök
felismerhessék.
A Szemerján elhelyezett katonaság teljesiti a
szolgálatot Földvár él braisói útvonalon, a zárlatot a
szemerjai határon a kilyéni malomig. A városon elhelyezett katonaság a szemerjai határtól a barompiac,
Árkos felőli részén az Olt hídig. A kaszárn/ában lévő
katonaság az Olt hidjától a kilyéni malomig és a balszolgálatot.
A város tanácsa 100 frt büntetés terhe alatt meghagyja a kutyák és bitangon járó szárnyasok és disznók
elzáratását. A város által készíteti; menetjegy mellett
lehet csak a városból kimenni marhakeieskedők, mészárosoknak ily jegyek nem adatnak. Kérődző állat,
attól nyert nyers termény a városba a zárlat ideje alatt
nem hozható 100 frt büntetés terhe alatt. A városba
bejött, tilosán behajtott marhák lezáratnak és a zárlat
tartamáig tovább nem eresztetnek. A zárlat ideje alatt
Szentgyörgyön hetivásár nem tartatik; az élelmi szerek
vásárlása tekintetéből a zárlaton kivül egyes helyek
jelöltetnek ki.
A megye területén elhullott marha állatorvosi
boncolás előtt 100 frt büntetés terhe alatt el nem temethető.
A szentgyörgji hetivásár betiltatik s az Szentgyörgyön kivül fog megtartatni; fapiac helyéül báró
Szentkereszli árkosi fogadójától Szentgyöi^y határán
vont őrvonal, a gabonapiac helyéül a szintgyörgyi
Olthidon tul az úgynevezett Eprestető jelöl.etik ki.

