
17 vészbiztos » 3 frt  51 „ 
8 csendőr és 10 katona a 40 kr 7 „ 20 kr 
Orvosi utazás naponta legkevesebb 10 „ 
Ezen kiadásokat a kincstárnak kell 

hordozni. S -Sztgyörgy városnak 
a kára teSzen napjára 30 „ 

s azon kár, mit egyesek szenvednek 
a városon, napjára 500 „ 

A marhavész által elzárt községek 
3 mid tertlleten 51 község ; min-
den község nap. kára 50 frt,  2550 „ 

tolás után lelkiismeretem és túdományom szerint több 
évi tapasztalataim folytán  jónak találtam kifejteni,  — 
egyszersmind mint megyei főorvos  kötelességemnek 
tartottam a vészbizottság tudomására juttatni. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1877. nov. 22-én. 

Tesztn tehát a napootai kár 3189 frt  20 krt, 
mely 21 napra 66973 frt  20 kr. 
Megjegyzendő, hogy ezeken kivül mind a város, 

mind pedig környéke tetemes károkat több éveken át 
szenved, némelyek pedig örökre tőnkre vannak téve 
és így több kellemetlenségek és szerencsétlenségek 
származhatnak belőle. 

Tekintve tehát, hogy ha egy kóróda állittatnék 
is fél,  S.-Szentgyörgy csakis azon esetben lenne ezen 
vésztől biztosnak nevezhető, ha minden ház a betegsé-
get kiáltotta, ami egy félévig,  sőt talán egy évig'is el-
tarthat ; igy tehát a marhavészi szabályrendeletek sze-
rint áz utolsó elhalálozástól vagy megbetegüléBtől szá 
mitva csakis 21 napon tul tekinthető megszűntnek, igy 
a betegség az egyik szomszédtól a másikig és egyik 
rokontól a másikig épugy miut most átvivődik és sok 
rosz ember által másképen is elterjesztethetik, mint 
most is dacára a szigorú katonai őrizetnek meggyő-
ződtünk, mert 1862. és 1866. években, midőn a mar-
havész Bikfalva,  Lisznyó, Uzon, Bodok, Nagy-Ajta stb 
községekbe uralkodott minden községbe kórodát állítot-
tunk fel  a mégis csaknem egy egész évig taitott ezen 
betegség, mit a kezemnél levő Írásokkal tudok bizo-
nyítani, és a végén mégis csak a lebunkózás által 
szüntetlotett meg a vész és állítom, bogy az összes s.-
széntgyörgyi csordát, mely 600 drbot számlál, lebun-
kózás alá vennék és amit nem lehet elárusítani, a ma-
gas kincstár a kárt megtérítené, az által az államunk 
nem lenne oly nagy kára, mintha a jelenlegi elzárás 
egy félévig  tartana. 

Egy napra az összes kár és kiadás teszen 3189 
frt  20 -krt, ez teezen egy félévre  670,434 frt  40 ki t. 
Hogyha az öasütés szentgyörgyi marhacsordát vesszük, 
(Összesen 600 drb) darabját 100 frtba  számítva, teszen 
összesen 60,000 frtot  ós ha ezt az egész csordát leüt-
nék, — egyenlő lenne a kár 19 nap alatt szenvedő 
állással. 

Kötelessége a vészbizottságnak, ezen beteg-
séget legrövidebb idő alatt amennyire lehet, <a legol-
csóbban megakadályozni és ez a lebunkózás által tör-
ténhetnék meg és ez helyes, mivel a városon^ kivül a 
marhavész nem uralkodik és félős,  hogy nagyóbbmér-
vet ölt a mostani eljárás mellett. Es hogyha netalán a 
vidéken a marbavész mutatkoznék, ott is a lebunkó-
zás felhasználtassák. 

Hogyha a tisztelt vészbizottság ezen javaslatomat 
el nem fogadná,  kérem azt a nagyméltóságú miniszté-
riumhoz felterjeszteni  éa engem mint megyei főorvost 
a további felelősség  terhe alól felmenteni. 

Reményem van, hogy a maga-i minisztérium ezen 
javaslatomat helyesnek találja, mert hogyha a 78 drb 
marhát, melyek a marhavészt S.!-Szentgyörgyre hozták 
és a városon kívül-szorosan el voltak zárva lebunkóz-
ták és a kárt a kormány megfizette,  ennélfogva  miért 
ne lehetne a városban levő 41 darab részint beteges, 
részint gyanúsokat lebunkózni, ahol a ragályozás ezer-
szer nagyobb és ahol a jelenlegi kiadás egy napra 
többre megy, mint ezen 41 drb marha megtérítése és 
2 hónapot lehet számítani, mig ezen betegség az alább 
jelzett udvarokon megszűnik. 

Kimutatás az öt udvarról, abol a marhavész 
jelenleg uralkodik. 

1. udvar Gác Istvánnál 1 beteg 2 gyanús. 
Bács Gergelynél 1 „ 2 „ 
Diószegi Józsefnél  2 „ 1 „ 

2. „ DaragicsKicu Mihály 2 „ 1 „ 
3. „ Bács Györgynél 2 „ 1 „ 
4. , Diószegi Ádámnál 2 , 1 „ 
5. „ Bogdán testvérek 23 „ 

Tehát jelenleg van 10' beteg 31 gyanús. 
A 31 gyanús marha közül 20 drbot még ma le-

het értékesíteni, igy tehát megmaradna 10 beteg és 11 
gyanús vagyis összesen 21 darab, a mit a kincstárnak 
kellene megfizetni 

A betegek drbját számítva 50 frttal  500 frt. 
11 drb gyanUB, darabja 80 frttal  880 frt. 

Tehát összes kártérítés volna 1380 frt. 
Hogyha a vészbizottság ajánlatomat elfogadná, 

ugy a fent  nevezett marhákat a szabályok értelme 
szerint becsüljék meg, t. i. a beteg marhákat feleárban, 
az egészségeseket értékesítve és ami a becsárból nem 
kerülne ki, azt a magas kormány ráfizetné  azon fel-
tétellel, hogy csakis azoknak lenne joguk kártérítésre, 
•kik a beteg marhákat maga idejében feljelentették  és 
a ragályt a csordából, nem pedig a szomszéd vagy 
rokon által kapták volna. Ha még uj betegedések mu-
tatkoznának, ugy a- - bunkózás tovább folytatandó,  a 
mellett mitfden  darab bizottságilag megtekintendő, a 
betegség és oka megállapítandó és csakis azon egyé-
nek kapjanak kártérítést, kik a szabályoknak meg 
tudnak felelni,  amellett magától értetődik, hogy min-
don istálló, hol lebunkózás történik, rögtön teljesen 
fertőztelenittetni  fog.  Szolgálati szabályok 1874. XX 
t. «., ami a keleti marhavész elleni alkalmazásról szól. 
Ha ezen ajánlatomat elfogadnák,  ugy egy percet se 
késsenek, mert egy napi várakozás nagy változásokat 
idézhetne elő. 

Minthogy én fennebbi  javaslatomat érett megfon-

Hol köte les a birtokos belső ember tenni a 
közmunkákat: ott-e, ahol a birtoka van, vagy 

ott, ahol hivatásánál fogva  lakik ? 
Sepsi Mártonon, 1877. nov. 29. 

A legközelebb mult tél utó napjaiban történt ut-
kavicsozás alkalmával némely félrevezetett  községek 
arra a badarságra vetemedtek, hogy a birtoktalan belső 
emborekre a parochia után ia utat mértek s külpressió 
által némelyeket annak megkavicsozására ÍB rászori 
tottak. 

En is alólirt azon dzerencsések közé tartozom, 
kinek a vallásos érzés szelíd angyalától felzaklatott  jó 
indulat mind azon községben, ahol birtokom van, mind 
ott, ahol hivatalomnál fogva  lakom, kirótta a inegka 
vicsozandó útrészt. Vajha az áldást is duplán mérnék 1 

Az elaöt szívesen tettem, mert nem ismeretlen 
előttem a törvény, moly a birtokot nem menti fel  a 
közterehhordozás alól ; — de az utolsót, azon felsőbb 
rendeletre támaszkodva, miszerint a belső emberek 
személyüket illetőleg a közterehhordozás alól mentek, 
nem vállaltam el. 

Ebből természetesen perpatvar keletkezett s még 
ma is sub judice lis est, eldöntetlen foglal  helyet 
a t. c. közigazgetási bizottság irodájában. 

Ez okból szükségesnek vélem e kritikus kérdést, 
mely felett  a vélemények kétfelé  ágaztak, mielőtt tár-
gyalás alá kerülne, tájékozás tekintetébői szellőztetni 
e becses lap hasábjain. 

Egyik rész azt a véleményt premálja, hogy ahol 
a birtok, ott köteles hordozni a terhet a belbivatalnok. 
Másik réBZ azt állítja, hogy ahol lakik a birtokos hí-
vatalbsli személy, hol marhái létszáma felvétetett,  ott 
köteles tenni a közmunkákat, ha szintén n birtok más 
község territóriumában létezik is. 

Az a kérdés tehát : hol tartozik akár a bal , akár 
a külhivatalnok hordozni a közterheket: ott e, ahol a 
birtok van, vagy ott, ahol hivatalánál fogva  lakik? 

En, ki a méltatlan infestációk  által mintegy kény-
szerítve voltam o tárgyról huzamosan s behatólag el-
mélkedni, tartózkodás nélkül ki merem mondani: ahol 
akár a bel-, akár a külhivatalnoknak birtoka van, ott 
köteles tenni a közmunkákat s vinni a községi terhe-
ket s e nézetre következő okok vezéreltek : 

1) Felsőbb rendeletek a belső.embereket szemé-
lyüket illetőleg közterehhordozás alól felmentvén,  igen 
természetes, hogy mint azon községben birtoktalanok, 
a parochia után küzmunkatételre nem könyszerftet-
hetnek. * 

2) Említett felsőbb  rendeletek kisz»bják azt is, 
miszerint a birtok, akárminemü hivatalnoké legyen is 
az, közterehhordozás nlól nem ment, következőleg, ha 
a birtokra van irányozva a közterei), ott köteles azt 
hordozni a birtokos hivatalbeli- is, amely helységben 
birtoka létezik. Például : Egy külhivatalnok, ki a köz-
pontban városon lakik, de birtoka faluhelyen  van, el-
vitázhatlanul itt és nem a városon, ahol hivatalánál 
fogva  tartózkodik, köteles hordozni a közterheket. Fiat 
applicatio a belső emberre. 

3) Minő anomalia, következetlenség, sőt igazság-
talanság lenne is az, hogy ahol a birtok van s birtok 
után a község javadalmaiból részesülünk, mégis ne ott, 
hanem egy más helységben, ahol mint birtoktalanok 
semminemű haszonból részt nem veszünk, — tegyük a 
közmunkákat. Ezt az osztó igazsággal megegyeztetni 
nem lehet. 

4) Ama juris axióma is, qui sunedit in bonis, sun 
edit etiam in oneribus tagadhatlanul azt bizonyítja, 
hogy ahol a hasznot vesszük, ott vigyük a terhet is. 

5) Állításom igazolására szolgál azon eset is, mi-
szerint ha a hivatalnok haszonbérbe adván birtokát s 
a haszonbérlő teljesítvén a birtok után járandó köz-
munkákat, a hivatalánál fogva  más helyiségben lakó 
birtokos bérbe adót jogosan nem kőtélazhetni arra, 
bogy személyileg ő ia tegye azon helységben, melyben 
hivatalánál fogva  lakik — a közmunkákat, mivel igy 
dupla teher róvatnék az ő nyakába. 

En csakis egyetlen esetet tudok képzelni, mely-
ben a bel- vagy külhivatalnok ott tartozik teljesíteni a 
közmunkákat, ahol lakik. Ha például két vagy több 
községben is van birtoka, akkor kétségen kivül ott 
tartozik hordozni a közterhet, ahol van a főbirtok,  a 
hol lakik s marhái létszáma felvétetett. 

Ellenkező esetben, amint már el van mondva, ott 
köteles tenni a közmunkákat, ahol van a birtok s bir-
tok utáu a baszonbani részesülés. 

Hallottam ellenvetésül azt is felhozatni  : Hát ha 
távol vau a birtok s a birtokos a távollét miatt nem 
teheti a közmunkákat ? 

Ez ellenvetésre irányadóul szolgál az 5 ik pont 
alatt elmondott nézet. Ugyanis ba távol van a birtok, 
azt a birtokos személyesen nem kezelhetvén, önként 
következik, hogy haszonbérlő által kezeltesse B ez 
esetben is csak a haszonbérlő köteles a közterehhor-
dozással, a birtokos belső ember azért, hogv valahol a 
földtekén  birtoka van, közmunkatételre nem szorítható, 
mert személyileg felsőbb  rendeletek által fel  van 
mentve. 

Ennyit felvilágosításul  azoknak, akik ellenkező 
nézetben vannak vagy lehetnek. 

Dixi et salvavi aniraam meam. 
B. L. 

Laborfalva,  1877. nov. 24. 
Véleményem szerint minden körülmény, mely 

erkölcsi haladást, szép és nemes ügy iránti érdeklő-
dést jelez, közzé teendő, mert az által a jó példa hat 
és az erkölcsi szereplésben buzgólkodók ujabb lelke-
sültségre buzdulnak. 

Egy ilyen például ajánlható téuyt van szerencsém 
Uzon község nemes gondolkozású értelmes elöljárósá-
gának ténykedéséről közzé tenni. 
' Ugyanis a nevezett elöljáróság, vezetve a rend és 
pontosság szeretetétől általánosan isiuort ottani kör-
jegyző által, megértetté azt, hogy a Tatraogi .Sándor 
nagylelkű hagyatékának csak ugy lehetnek méltó örö-
kösei, ha az ő nagy szellemének illő hajlékot emel-
nek, mert igaz az, hogy ép lélek csak ép testben ue-
velhető. 

Ez a tudat azt eredményezte, hogy az uzoní ev 
ref.  egyházmegye egyetértve a községgel, elhatározta : 
ha Tatrangi egyedül két tanítói állomást tudott Uzon] 
nak hagyatékával biztosítani, nekik is kötelesaégök 
ezen tanítók működésének illő hajlékot emelni. 

Azonban — mert a határozatot nem mindig szokta 
tett is követni — ez a határozat csak papíron maradt. 
Mint az egykori székely mondotta: elhatározták, hogy 
máakor fognak  végezni. 

De habár az emiitett magyar szokás miatt a do 
log vajúdáson ment ÍB keresztül, ez év tavaszán a kör-
jegyző ur ezen indítványára : „Ne csak határozzunk 
mindig, hanem tegyünk ia már !" megindult az épitéai 
mozgalom, melynek indítványozó ur lelkes.en élére 
állván, ma már födél  alatt áll egy szép, nagy terje-
delmű, három tanteremre s a vezértanitó lakására be-
osztott, egész Uzon felett  imponáló iskolaépület. 

Ezzel az igaz, Uzon nem érdemet, csak köteles-
séget teljesített, de aki tapasztalta azt, hogy az ilyen 
középitkezésnél a tudatlan nép közönye miatt mily ne-
hezen halad a munka, sz az uzoni értelmes elöljáró-
ság fáradhatlan  felügyelete,  ernyedetlen erélye előtt 
tiszteletteljesen kalapot emelhet. 

Nem egyszer volt itt is a bábeli zűrzavar küszö-
bön, mint ez már kezdetben a mész megérkezésekor 
is észlelhető volt, de az elöljáróság mindig nyélbe ütte 
a dolgot. Ebben pedig tagadhatatlanul az oroszlánrész 
a körjegyző urat illeti. 

Azért ne vegye tőlem a szerénység megsértésé-
nek, hogy, ki kiimeltem, mert ugyan az érdem magá-
ban is érdem, do ha az példaképen terjedhet, még 
nagyobb érdem. 

En az ilyen elöljárók kezében biztosítva látom 
az iskola építésének a jövő tavaszoni megkezdését és 
sikeres bevégzését: 

Egy vidéki. 

L e g ú j a b b , 
Bogot, nov. 34. Mult kedden Miralaj ezredes, 

mint Ozmán pasa követe jelent meg n muszka főha-
diszálláson. Faladata volt Miklós nagyherceget meg-
kérni, hogy küldene Ozmán pasának néhány ujaágot, 
miután utóbbi — október közepe óta minden össze-
köttetéstől el lévén vágva — már nagyon szeretné 
tudni, mi történik a világban. Miklós nagyherceg el-
rendelte, hogy Miralaj ezredesnek adjanak annyi angol 
francia  és német lapot, a mennyi csak a táborban föl-
található. 

London, nov. 27. Itasgradból jelentik a „D. T."-
nak, hogy a muszkák a Daltsikba vezető utat kiüriték. 

Páris, nov. 27. A „Moniteur" ismétli, hogy Mac-
Mahon minden engedményt a kamara megtartása foly-
tán lehetetlennek tart és megerősíti, hogy a jobboldal 
el van határozva a költségvetési tanácskozásokat kez-
deményezni. A pénzügyminiszter ez alkalommal újra 
hangoztatni fogja  a békülési eszmét, mely a kabinet 
alakulásánál szem előtt tartatott, ba a kamara ennek 
dacára ÍB nem szavazná meg a költségvetést Mac-
Mahon leiratot intézné, melyben a szenátust bíróvá 
teszi s felszólítja,  hogy válaszszon a kamara újbóli 
feloszlatása  és az államfő  lemondása között. 

BÓSS, nov. 27. A „P. C." Mahmud Damad és 
Mustafa  ideiglenes hadügyminiszter között komoly ösz-
szezördülésről tesz jolentést, mely azzal végződhetik, 
hogy Mahmud Damat a haditanácsból kizáratik. — 
Ugyan e levelezés jelenti, bogy Szerbia részvéte a 
háborúban ténynek vehető ; r i ellenségeskedések va-
lószinüleg december közepén veszik kezdetüket. — 
Milán főhadiszállásra  dec. 7-án Paracsinba megy. — 
Szerbia függetlensége  András napon fog  kihirdettetni. 

Nándorfehérvár,  nov. 27. A vároji prefekt  fel-
szólítja az összes szerb hadkötelezettek-jt, hogy nov. 
30 ig jelentsék magukat hadtestöknél. 

SzentPétervár, nov. 27, Hivatalosan jelentik 26 
ról Bogotból: A muszka előőrsök a keleti oldalon 
egyre nyugtalanittatnak. —25 én a törökök a muizka 
előőrsöket Opoka és Polonsze mellett visszaszorították 
de elősietett erősítés folytáu  egész Karaletzig szorít-
tattak vissza. MuBzka huszárőrséget Kroptscha m»llett 
a törökök körülvették, de a lovasság keresztül vágta 
magát. — A Sipkában zivataros idő. 

A német császár szerencselldvözletét küldte a 
cárnak Kars bevételéhes • Loris-Mellikovot, ki a „szó-


