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Szám 2247—1903. 

alisp. 

Méltóságos főispán ur! 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 

Az egyszerűsítés korszakát éljük. A közigazgatás minden vonalán arra törek-
szünk, hogy kivetkőzve a múltban követett gyakorlatnak sokszor túlhajtott, de nem 
éppen mindig felesleges részletességét, csupán a leglényegesebb pontokat érintsük, csu-
pán az elkerülhetetlenül szükségesre terjeszkedjünk ki. 

S ha ezen jelentésemben ennek daczára nem követem a modern irányzatot, 
hanem ugy mint a megelőző években, a jelenben is ki akarok terjeszkedni a vármegyei 
közigazgatás minden ágára, s minden ágazatában a beállott haladásnak vagy vissza-
esésnek minden jelenségére: — ugy ezt teszem azért, mert szükségesnek tartom mégis 
azt, hogy a törvényhatósági bizottság minden egyes tagja bírálata tárgyává tehesse 
működésűnknek minden részletét, és megismerhesse a vezetés egész irányzatát 
és szellemét. Kerülni akarok minden homályt, felakarom tárni teljes nyíltsággal, 
hiszen évenként úgyis csupán egyszer nyilik alkalom, a vármegye történelmének 
azt a lapját, melyre a mult év eseményei vannak feljegyezve. 

Mert jelentésemet úgyis tekintem, mint a vármegye történelmének egy darabka 
részét. Egy-egy levélhajtása az annak a százados törzsnek, melynek gyökerei megingat-
hatlanul nyúlnak be a mult idők mélyébe. Történeti hűséggel tartozom a múltnak, mely 
azt eddig fenntartotta, teljes nyíltsággal annak a bizalomnak, mely az éltető nedvet a 
jelenben folytonos keringésben tartja és folyton ujabb munkára serkenti, és teljes rész-
letességgel a jövőnek, hogy a tovább fejlődésnek biztos alapjai megállapíthatók és mér-
legelhetők lehessenek. 

A törvény rendelkezése szerint jelentésemet intézkedéseimről és a törvényható-
ság állapotáról kell megtennem. Ne tűnjék fel tehát feleslegesnek és a haladó kor szel-
lemével meg nem egyeztethetőnek munkám terjedelmessége, mert különösen a törvény-
hatóság állapotára nézve felette bő az anyag, melyet tárgyalnom kell. Az összes igaz-
gatási ágazatok közül csupán a közigazgatás az, melynek az egyes ember életviszonyai 
minden alakulatában cselekvő szerepe van, s ez a szerep sohasem ugyanaz. Változnak 
az életviszonyok, a korszellem, a közfelfogás, a fejlődés irányzata, — s változni, és 
pedig a legtöbb esetben irányitólag változni kell a közigazgatás cselekvőségének. Benne 
kell élnünk a vezetésünkre bizott nép szellemi és anyagi világában, s az eszmék foly-
tonos kicserélődéséből kell folyton ujabb és ujabb, megvalósításra váró feladatok 
szülessenek. 

S ha áll ez általánosságban, ugy áll különösen a mi vármegyénkre, mely a 
maga elszigeteltségében, szegénységében, — mint a súlyos belső bajtól gyötört beteg — 
még fokozottabb gondolkodást, még előrelátóbb figyelmet igényel. 

Igyekeztünk az ápoló szerepét gondosan, lelkiismeretesen teljesíteni, s bízunk a 
gondviselésben és munkánk eredményében. Beszámolunk mindenről, hogy ismerjük a 
sebeket mindnyájan, s orvosolhassuk azokat együttes erővel. 

Ezen immár negyedik éves jelentésem anyagának tárgyalásánál és beosztásánál, 
a megelőző években gyakorlatiasnak bizonyult rendszert követve, az egyes kormányzati 
ágak ügykörébe eső kérdéseket külön-külön, az egyes minisztériumok hatáskörének 
megfelelő alakban csoportosítottam, hogy annak áttekintése könnyebb legyen. 

Mielőtt azonban ezekre reá térnék, meg kell emlékezzem egy eseményről, mely 
az egyes minisztériumok működésétől teljesen függetlenül jött létre, s a melyet ép ez 



okból az egyes hatásköri beosztásokba be nem vonhatok. Ez az esemény vármegyénk, 
de általában az egész székely nemzet életében forduló pontot jelent, s kihatásában, 
végeredményében, fontosságában ma még alig mérlegelhető. 

Utóbbi években ugyanis nem csupán a helyi érdekeltségi körökben, de a fő-
városi napi sajtóban is ismételten tárgyaltattak oly kérdések, melyek tájékozottságuknál, 
de egyben a közölt adatok súlyánál fogva is, alkalmasok voltak arra, hogy a székely 
nép iránt az érdeklődést tágabb körben, sőt ugyszólva országszerte fölébresszék. És a 
mi nálunk a magyar faj sajátos természeténél fogva a legritkább jelenségek közé tar-
tozik : megmozdult maga a társadalom, hogy a pusztulóban, sülyedőben levő székely 
nép megmentésére siessen. 

Előbb a marosvásárhelyi székely asztaltársaság szegődött a székely kérdés lel-
kes apostolává. Teljesen önzetlenül, fáradhatatlan buzgalommal dolgozott, gyűjtötte az 
adatokat, lelkesítő szavával élesztette és ébren tartotta az érdeklődést, kiküldöttei által 
előbb a Székelyföld minden jelentősebb pontján, később a többi vármegyékre is kiter-
jeszkedőleg, szervezte és vezette a mozgalmat. Munkáját siker koronázta, mert csak-
hamar sikerült megnyerni a magas kormány és különösen Földmivelésügyi Miniszter ur 
érdeklődését és figyelmét is, ki a székelyföldi vármegyékre nézve Marosvásárhely szék-
helylyel miniszteri megbízottat nevezvén ki, s tárczája keretében a segélyezések egyes 
nemeire szükséges fedezetről is a viszonyok által engedett mérvben gondoskodván, egy 
czéltudatos és évekre terjedő akcziónak biztos alapjait rakta le. 

A megindult mozgalom a maga impozáns teljességében a csikvármegyei Tusnád 
fürdőn az lí)02. év augusztus havában tartott székely kongresszuson jutott érvényesü-
lésre és bontakozott ki. Ezen kongresszust az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
a Székely Egyesület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Marosvásárhelyi Székelytársaság együttesen rendezték, 
s annak működési köre, »figyelemmel a székely nép közgazdasági helyzetére, kiterjeszte-
tett mindazokra a földmivclési, ipari, kereskedelmi és közmivelődési kérdésekre, melyek-
nek törvényhozási, kormányzati vagy társadalmi uton való megoldása alkalmas lehet a 
székely nép mai szenvedő helyzetének javítására s kivándorlásának csökkentésére.« 

Ezen nagyarányú akczió keretébe bevont minden egyes részletkérdésnek meg-
oldása nem remélhető ugyan, de kétségtelen az, hogy ez által bő alkalom nyújtatott a 
bajok mindengĵ lalu feltárására és megismerésére. A további teendők, a főbb követel-
ményeknek megvalósítása, évek hosszú sorozatán át való folytonos munkát, nagy 
anyagi eszközök mozgósítását igényli, s a már megtett intézkedések eredménye is évek 
elteltével fog csupán szemmel láthatóvá válni. A kezdeményezés azonban megtörtént, a 

munka megindult, s így bízó szemekkel tekinthetünk a jövő elébe. 

* 
» * 

Áttérve jelentésem tulajdonképeni ani'agának tárgyalására, a már jelzett beosz-
tásnak megfelelően első sorban veendő tárgyalás alá a 



A)  BELÜGYMINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

I. Törvényhatósági ügyek. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága az 1902. évben három rendes közgyű-

lést tartott, a bizottsági tagok élénk érdeklődése mellett, a tárgyalás alatt álló ügyeknek 
mindig higgadt, tárgyilagos és megfontolt tanácskozás alapján való eldöntésével. 

Az egyes fontosabb határozatokat a következőkben van szerencsém felemlíteni. 
1888—1902. sz. a. Belügyminiszter ur által Homoród-Almás község részére 

engedélyezett 00,000 korona inségsegély ügyében kiállított szerződés jóváhagyatott. 
4220—1902. sz. Belügyminiszter ur által Homoród-Karácsonyfalva község ré-

szére adott 20,000 kor. kamatmentes kölcsön ügyében kiállított szerződés jóváhagyatott. 
2034—1902. A törvényhatósági utmesterek és utkaparóknak a telefonhálózat 

felííg3'elctére  való kötelezése tárgyában szabályrendelet alkottatott. 
5000—1902. Kápolnás-Oláhfalu község képviselőtestületének a Homoród-fürdő 

részére felvett és a községet terhelő kölcsönök konvertálása tárgyában hozott határo-
zata jóváhagyatott. 

1477—1902. Előterjesztés tétetett Belügyminiszter urnák 98703—1902. sz. ren-
delete alapján az iránt, hogy a törvényhatósági közúti alapnak egy útügyi számvevő 
lizetéséhez 1480 kor. és egy számvevőségi dijnoknak javadalmazásához 730 kor. s így 
összesen 2210 koronát kitevő hozzájárulásának — a számvevői szak államosítása kö-
vetkeztében — jövőre miként leendő felhasználása tekintetében intézkedés tétessék. 
Ennek folytán vármegyei közgyűlésünk kimondotta, hogy ezen összeget egy a homo-
ródi járásban szervezendő második szolgabírói állás javadalmazásának részbeni fedezé-
sére kívánja fordítani. 

10230—1902. Tudomásul vétetett a 33030—1002. sz. kereskedelemügyi minisz-
teri rendelettel kiutalt 30000 korona rendkívüli államsegélyről, ennek az oklánd—var-
gyasi útvonalon miként történt felhasználásáról előterjesztett jelentés. 

9503—1ÍH32. A kihágásokról alkotott szabályrendeletnek a korcsmai zárórákra 
vonatkozó intézkedése módosíttatott. 

6472—1902. Arad sz. kir. város törvényhatóságának átirata folytán, melyben a 
Kossuth Lajos szobrának mielőbbi felállítása tárgyában Budapest székesfővároshoz inté-
zett átiratának támogatását kéri, hason szellemű átirat intéztetett. 

9129—1902. Marosvásárhely sz. kir. város törvényhatóságának átirata folytán, 
melylyel az erdélyrészi vasúti állomásokról Budapest, Bécs, Fiume vagy az ország vég-
határáig szállítandó termények 20 százalék szállítási kedvezményben való részesítése 
tárgyában a kereskedelmi miniszter úrhoz intézett feliratának támogatását kérte, hason 
szellemű felirat intéztetett. 

10818—1ÍK32. Barsvármegye törvényhatóságának azon átirata, melyben a vár-
megyei tisztviselők és alkalmazottak lakbérének országos szabályozása tárgyában a 
belügyi kormányhoz intézett feliratának és a képviselőházhoz intézett kérvényének pár-
tolására hív fel, hason szellemű felirat intéztetett. 

14548—1902. Jóváhagyatott K.-Baczon, Derzs, Miklósfalva, M.-Hermány, Olasz-
telek, Firtosváralja, Szentkirály, Fancsal, Kadicsfalva, Bikafalva, Patakfalva, K.-Kemény-
falva, Fenyéd, Bethlenfalva, Máréfalva és Pálfalva községek képviselőtestületeinek azon 
határozata, melylyel az 1902. évben jegkárosult kisgazdák részére a földmivelésügyi 
miniszter ur részéről 30°/0 árengedmény mellett a vármegye főispánjának előterjeszté-
sére kikölcsönzött 1923 m. m. buza és 547 m. m. rozs vetőmag árért jótállás 
vállaltatott. 

14933—1902. A vármegyei közkórházi bizottságnak a kórháznál beállítandó 
vízvezeték berendezési költségei tárgyában hozott határozata jóváhagyatott. 

14838—1902. Székelyudvarhely városban építendő vágóhíd építési terve és költ-
ségvetése jóváhagyatott. 

10855—1902. Pénzügyminiszter urnák 3024—902. sz. leirata folytán a várme-



gye székházában levő pénztári és számvevői helyiségek az államkincstár részére három 
évi időtartamra az 11)03. évi január 1-től kezdődőleg díjtalanul átengedtetett. 

16843—1902. A vármegyei uj ügyviteli szabályzat alapján Vármegyei Hivata-
los lap létesítése, illetve átalakítása kimondatott. 

1G840—1902. A vármegyei ügyviteli szabályzat alapján a hivatalos órák az 
alispáni hivatalnál d. e. 8—12-ig, délután 2—4-ig, julius és augusztus havában d. e. 
7—1 óráig terjedő időben állapíttattak meg. 

1(>842—1902. A vármegyei ügyviteli szabályzat 25. §. rendelkezése folytán a 
napidijak felszámításának módozatai és mértéke tárgyában szabályrendelet alkottatott. 

10841 —1902. A vármegyei ügyviteli szabályzat 31. §. értelmében az átköltözési 
illetmények felszámításának módozatai és mértéke megállapítása tárgyában szabályren-
delet alkottatott. 

17183—1902. Az állami tanitók országos értekezletének megkeresése folytán a 
tanítói fizetés rendezése tárgyában a képviselőházhoz felirat intéztetett. 

17704—1903. A vármegyei árvaszék szervezetéről, a gyámpénztárba befolyt 
pénz elhelyezéséről és gyümölcsöztetéséről a 123,000 sz. belügyminiszteri rendelet foly-
tán szabályrendelet alkottatott. 

18197—1ÍHD2. Az udvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesületnek a Magyar Föld-
hitelintézet itt működő kirendeltségének további működése érdekében tett javaslata 
elfogadtatott. 

* 
* * 

Vármegyénk és általában a székely nép iránti különös érdeklődésnek tanújele 
azon látogatás, melylyel a mult év őszén Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. minis-
ter ur vármegyénket megtisztelni kegyeskedett. Ezen magas látogatásról a vármegye 
közönsége hivatalosan értesítve ugyan nem lett, mindazáltal arról értesülést szerezvén, 
a lakosság minden egyes ponton, hol erre alkalom nyittatott, nem késett az ő nagy-
méltósága iránti tiszteletének és szeretetének önkéntes és mélyen átérzett jeleit kimutatni, 
mert a legszélesebb körben is ismeretes azon nagyfokú érdeklődés, gondoskodás és 
jóindulat, melylyel székely népünk iránt földmivelésügyi miniszter ur viseltetik. 

Mint egy vármegyénket érdeklő kezdeményezést kell felemlítenem, hogy egy 
korábbi törvényhatósági bizottsági határozat alapján a vármegyei muzeum egyesület 
felsőbb hatóságilag jóváhagyott alapszabályokkal megalakittatott. Ezen muzeum a vár-
megyeház díszterme melletti kisebb teremben nyert egyelőre elhelyezést, s az a vár-
megye tulajdonát képezi, s az ellenőrzést a felügyelő bizottságban helyet foglaló főbb 
tisztviselői utján gyakorolhatja. Az egyesület czélja: egy Székelyudvarhely városában 
»Udvarhelyvármegyei muzeum« czimmel felállítandó oly muzeum alapítása, gyarapítása 
és fenntartása, mely a vármegye kulturális fejlődésének hü képe, őskori és történelmi 
emlékeinek megőrzője, természetrajzi és néprajzi tárgyainak összegyűjtője, s különösen 
a vármegyére vonatkozó irodalmi termékek könyvtára legyen; ezzel kapcsolatban a 
közönség érdeklődésének felkeltése a megye kulturális haladása, természetrajzi szépsé-
gei és népélete iránt. Az uj egylet működését már meg is kezdette, s a tél folyamán 
Vikár Béla budapesti tanár előadása mellett, ki a régi székely népénekeket fonograffal 
mutatta be és ismertette, népszerű estélyeinek sorozatát is megkezdette. 

További akczió indíttatott meg a hal és különösen a pisztráng tenyésztésnek 
a vármegyében való meghonosítása iránt is. A mult nyár folyamán Földmivelésügyi 
miniszter ur megbízásából Landgraf műszaki tanácsos országos haltenyésztési főfelügye-
lővel bejártuk a Homoród-fürdő völgyében, valamint a Bucsinon lefolyó patakokat, 
melyek a tenyésztés czéljaira kiválóan alkalmasoknak találtattak. Homoród-fürdőn a 
költőház felépítése és a szükséges vízkivétel a folyó év tavaszán eszközöltetni fog, s 
annak berendezését, valamint az április hó végén kihelyezendő 40000 drb szivárványos 
pisztráng ikrát földmivelésügyi miniszter ur kegyeskedett ingyen kilátásba helyezni. 

Mult évi jelentésemben kiterjeszkedtem a szolgabirósági expositurák létesítése 
ügyében Belügyminiszter úrhoz intézett felterjesztésem ismertetésére. A további tárgya-
lások rendén azonban, tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatban uj állások (1 szolga-
bíró, 3 hajdú) létesítése és dologi kiadások fedezése vált volna szükségessé, belügy-
miniszter ur oda nyilatkozott, hogy tekintettel a rendelkezésére álló hitel elégtelen voltára, 



ez időszerint az előterjesztésben foglalt kérésnek megfelelően nem intézkedhetik. Az 
1903. évi vármegyei költségvetés keretébe azonban a pénztári és számvevőségi sze-
mélyzet államosítása folytán előállott megtakarítások terhére a h.-oklándi járásba egy 
második szolgabírói állás rendszeresítése felvétetett, s amennyiben ez a folyó évben 
jóváhagyatik, mindenesetre kevesebb nehézséggel fog találkozni a tervezet végrehajtása. 

A vármegyei közkórház fejlesztése ügyében szintén megtétettek az intézkedések. 
Műtő szoba berendezésére, uj és modern gyógyászati segédeszközök és berendezési 
ezikkek beállítására a mult évben is nagyobb összeg fordíttatott, s egyben elkészíttettek 
a tervek a kórházi vízvezeték létesítésére is, s az e tárgyban hozott közgyűlési hatá-
rozat felsőbb jóváhagyása esetén az a f. év nyarán létesíttetni is fog. 

Homoród-fürdő fellendítése érdekében tett azon kezdeményezés, mely szerint a 
hideg fürdő vizbősége a mellette levő forrás vizének időnkénti átszivattyuzásával fokoz-
tassék, eredménynyel járt, amennyiben szakértők ismételt helyszíni vizsgálatai alapján 
ennek lehetősége konstatáltatott, s az ehhez szükséges berendezések is beállittattak. 
Miután azonban időközben gyanú támadt arra nézve, hogy daczára a kedvező szak-
értői véleménynek, a forrás vize ezen szivattyúzás folytán erejéből vészit, — a szivaty-
tyuzás beszüntettetett, s a szivattyú a hideg fürdő zuhanyának vizzel való ellátására 
fordíttatott. — További intézkedés volt a homoród-fürdő—abásfalvi viczinális ut kiépí-
tésének megkezdése, melv által a fürdő egy az Ilona-völgyben végigvezető sétányt 
nyert és pedig ez idő szerint mintegy 3 km. — teljes kiépités esetén mintegy 12 km. 
hosszúságban. A fürdő szépítése érdekében nagy mennyiségű fenyő ültettetett el, a 
gyermekek részére játszótér létesíttetett, a fősétány mellett vízesés készíttetett, és pedig 
azon további czélzattal, hogy annak vize, ha az anyagi eszközök megengedik, az egyes 
villákba közegészségügyi érdekekből és csatornázással kapcsolatosan vízvezetéki beren-
dezéssel bevezettessék, a fürdőt terhelő kölcsönöknek olcsóbb kölcsönre való konver-
tálása, a jövedelmek fokozása czéljából folyamatba tétetett, a fürdő mikénti további 
fejlesztésére és az építendő villák elhelyezésére tervezet készíttetett, az egyes lakószo-
bák berendezésében mutatkozó hiányok pótoltattak. A fürdőn az 1902. évben két uj 
magán villa építtetett. 

Székelvudvarhely város belterületén a Küküllő folyón átvezető fahid helyébe 
egy vashíd felépítésére szükséges clőintézkedések megtétettek, a vendéghid felépíttetett, 
a vashid épitési munkálatai biztosíttattak s a tényleges épités a folyó év tavaszán szin-
tén megkezdetik. 

Meg kell emlékeznem a vármegyei pénztári és számvevőségi szolgálat államo-
sítása folytán beállott változásról, mely a lulajdonképeni végrehajtásában már az 1903. 
év január havára esik ugyan, mindazáltal az előmunkálatok tekintetében az 1902. év 
utolsó hónapjainak képezte feladatát. Miután azonban ezen kérdés annak esetleg a 
jövő évi jelentés keretében történendő tárgyalásával aktualitásából veszítene, e helyen 
tartom megemlitendőnek, hogy a vármegyei és gyámpénztár átadása a f. évi január hó 
2-ától kezdődőleg működött bizottság előtt, — melyben törvényhatósági bizottságunk 
két kiküldöttje által szintén részt vett, — megtörtént, s arra nézve a legkisebb észre-
vétel vagy nchézmény fel nem merült. Az erre vonatkozó törvény életbeléptetésével 
bár megfogyatkozott azon tisztviselők száma, kiket a vármegye a magáénak mondha-
tott és tekinthetett, mindazáltal lényeges könnyebbség állott elő azon anyagi felelősség 
tekintetében, mely eddig a főbb tisztviselőkre hárult. Hogy ezen ujitás, valamint általá-
ban az egyszerűsítési törvény végrehajtása a gyakorlati életben minő tapasztalatokat 
eredményezett, ennek előterjesztése jövő évi jelentésemnek fogja feladatát képezni. 

Megemlítem még, hogy a vármegye törvényhatóságát a mult év folyamán két 
ízben képviseltem és pedig a zilahi Wesselényi- és a kolozsvári Mátyás-szobor leleplezé-
sén, utóbbin Gyárfás Endre és Ugrón János bizottsági tagokkal együtt. 



II. Megyei háztartás. 

Vármegyénk közigazgatási szükségletei, u. m. tisztviselők, segéd- kezelő és 

szolgaszemélyzet összes járandóságai, irodai szükségletek, napidijak és útiköltségek, 

épület fenntartási kiadások síb., — vármegyei pótadó kivetése nélkül, teljesen állami 

javadalmazásból fedeztetnek. Az e czimen az 15)02. évben nyert állami javadalmazás 

összege, hasonlóan az 1901. évihez, 135.987 koronát tett ki. 

Vármegyei pótadó az lí)02. évben az 1883. évi XV. t.-cz. alapján két czimen 

volt kivetve, u. m. vármegyeház építési pótadó 3°/„-ban, és tiszti nyugdij pótadó 1 '/a 

%-ban. Emelkedés nincs. A vármegye 1902. évi összes egyenes állami adója 489.990 K. 

48 fillért tett ki, s így 1 °/0 vármegyei pótadó oly csekély összeg, mely az 5000 koronát 

sem éri el. Ez a körülmény a legkiáltóbb bizonyítéka a vármegye szegénységének, 

mert csupán az erdélyrészi vármegyéket is véve alapul, Szeben vármegyében l"/0 pót-

adó 12.051 k\, Szilágy vm. 10 284 K., Szolnokdoboka vm. 10.490 K., Alsófehér vm. 

12.435 K., Hunyad vm. 10.114 koronát tesz ki, — nem is véve pl. Szatmár vármegyét 

19.181, Vas vármegyét 32.422, Veszprém vármegyét 22.370, Borsod vármegyét 

23.273, Sopronvármegyét 23.031, Torontál vármegyét 09.408 koronát kitevő \"j 0 -os 
vármegyei pótadójával. 

A mi a vármegyei házipénztárban kezelt egyes alapokat illeti, ezeknek az 1902. 

évi deczember hó 31-én fennállott és a pénztár államosítása folytán a helybeli kir. adó-

hivatalnak átadott készletét a 12—13 oldalon levő kimutatás tünteti fel. Ezeknek kezelése 

az 1903. évi január hó l ével átment ugyan a kir. adóhivatni kezébe, az impérium, vagyis 

a rendelkezési jog azonban a vármegye részére az eddigi alakban teljesen fennmaradt. 

Ami az egyes alapok rendeltetését illeti, az erre vonatkozó adatokat, — oly 

czélból, hogy a tkts törvényhatósági bizottság azoknak különböző természetéről s ezek 

folytán az azokra vonatkozólag esetleg teendő rendelkezéseinél is kellő tájékozottsággal 

birjon, — a következőkben van szerencsém ismertetni: 

1. Az  állam  javadalmazási  alap  rendeltetése a közigazgatási árva- és gyámha. 

tósági szükséglqjpk, nevezetesen a tisztviselők személyi járandóságai és dologi kiadások 

fedezése. 

2. A közüli  alap  czélja a törvényhatósági közutak épitése, fenntartása és kezelése. 

3. kórházfenntartási  alap rendeltetése a vármegyei közkórház fenntartása. 

4. Kórháztöke  alap  rendeltetése egyfelől a kórháznál szükségeltető esetleges 

ujépitkezések költségeinek fedezése és másfelől a fenntartásnál esetleg előálló veszte-

ségeknek ezen alapból, mint tartalékból való fedezése. 

5. A betcgápolási  alap  rendeltetése az 1898. évi XXI. t.-cz. életbe lépésével 

megszűnt, mindazonáltal tekintettel arra, hogy a mult időből még tartozások és köve-

telések állanak fenn az idegen vármegyei kórházakban ápolt udvarhelymegyci közsé-

gekben illetékes egyének gyógykezeléséből és viszont, ennélfogva ezen alap a tartozá-

sok és követelések végleges kiegyenlítéséig fenntartandó. 

0. A rendelkezési  alap  czélja egyfelől a főreáliskola feljárójához megszavazott 

20.000 koronás kölcsönösszeg törlesztési hányadának fedezése és másfelől időközben 

felmerült, s más alapból nem fedezhető kisebb kiadásoknak ezen alap terhére való 

kiutalása. 

7. A tisztviselői  nyugdij  alap  rendeltetése a tisztviselő-, segéd-, kezelő- és szolga-

személyzet, valamint azok özvegyei jogos nyugdíjigényeinek kielégítése. 

8. A körjegyzői  nyugdíj  alap  rendeltetése a községi és körjegyzők, valamint 

azok özvegyei jogos nyugdij igényeinek kielégítése. 

9. A közigazgatási  letét-alap  rendeltetése a megyei pénztár által kezelt ágak 

egyikét sem illető és megőrzés végett letett pénzek és értékek szabályszerű elszámolása. 

10. A községek  italmérési  alapban a községek mint jogi testületek tulajdonát 

képező kötvényezett regálé kártalanítási kötvények kezeltetnek. 

11. A kötvények  vasuti-alap  rendeltetése a megye 38 községe által az Udvar-

hely—héjasfalvi székelyvasut kiépítése alkalmával felkölcsönzött összeg törlesztése. 



12. A vegyes-alap  a vármegye szolgálatában álló tisztviselő, kezelő-, segéd- és 
szolgaszemélyzettől levont IV. oszt. kereseti adó elszámolására szolgál. 

13. A fnvarpótUísi-alap  az átvonuló katonatisztek fuvardijainak pótlására szolgál. 
14. A katona  beszállásolási-alap  a katona beszállásolási törvény alapján léte-

síttetett és az átvonuló katonatisztek elszállásolási költségeinek részbeni fedezésére szolgál. 

lő. Állategészségügy  elleni  kihágás  birság-pénzalap  összege bár központilag 
kezeltetik, de a községeket illeti és első sorban állategészségügyi czélokra szolgál. 

10. Az állattenvésztési-alap  rendeltetése üszők bevásárlása és a gazda közön, 
ségnek kedvezményes áron való eladása. 

17. A tenyészállat  vizsgálati-alap  rendeltetése az apaállatok megvizsgálásával 
járó költségek fedezése. 

18. Az ipariskolai-alap  rendeltetése az első fokú iparhatóság által kiszabott 
ipari pénzbüntetések elszámolása. 

19. Az erdőőrzési-alap  rendeltetése az erdőőrök és erdőszolgák illetményeinek 
fedezése. 

20. A tűzoltói  szerek  alapja  rendeltetése a községek részére vásárolt tiizi fecs-
kendők és vízhordó szekerek árának fedezése. 

21. A tűzoltói  jutalom-alap  a. községi tűzoltók jutalmazására és kiképzésére 
szolgál. 

22. A megyeház  épitési-alap  rendeltetése a megyeház építésénél felmerült költ-
ségek fedezése. 

23. A jnezőrendőri  szolgálati  könyv  beszerzési-alap  a mezőrendőri nyomtatvá-
nyok és mezőőri könyvek beszerzésére szolgál. 

24. Az állami  anyakönyvi-alap  az állami anyakönyvvezetők és helyettesek illet-
ményeinek fedezésére szolgál. 

25. Gözfertötlenitő-alap  a fertőtlenítő gépek beszerzésére, javítására és jókarban 
tartására szolgál. 

20. A távbeszélő-alap  a távbeszélő hálózat tovább fejlesztésére rendszeresittetett, 

27. A letiltott  fizetési-alap  a bíróilag letiltott tiszti fizetések elszámolására 
nyittatott meg. 

28. A viczinális  uti  átalá*y~alap  a kir. államépitészeti hivatalnak a viczinális 
utakon teljesített hivatalos teendőinek ellátása alkalmával felmerült nap- és fuvardijai 
fedezésére szolgál. 

29. A regálé  bérlői-alap  a szeszgyárosok és vármegye között kötött kartel szer-
ződés alapján létesíttetett, azonban ezen szerződés belügyminiszter nr által megsemmisít-
tetvén, a további intézkedésig a benne levő csekély forgalommal fenntartatott. 

30. A tisztviselői  könyvtár-alap  a tisztviselők által fenntartott tiszti könyvtár 
gyarapítására szolgál. 

31. A Csiszér  György-féle  alap  a nevezett által tett alapítvány következtében 
nyittatott meg, melynek kamatai részben az ő rokonai által élveztetnek, részben pedig 
a tőkéhez csatoltatnak. 

32. A vármegye  monographiája-alap  a monographia megírásával járó költség 
fedezésére szolgál. 

Az egyes vármegyei alapokat terhelő kölcsönök a következők: 

1. Az útalap javára a pesti hazai első takarékpénztártól az 1880. évben 

felvett és az 1936. évi április 1-én lejáró kölcsön 400.000 kor. 

2. Ugyancsak az útalap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól az 

1901. évben felvett és az 1901. év julius 1-én lejáró kölcsön . . . 170.000 » 

3. A rendelkezési pénzalap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól a 
székelyudvarhelyi reáliskola feljárójának építése alkalmából felvett és az 
1907. évi január 1-én lejáró kölcsön 20.000 » 

4. A megyeházépitési pénzalap javára a pesti magyar kereskedelmi bank-
tól 1894. évben felvett és 1944. évi julius 1-én lejáró kölcsön . . . 200.000 » 

ő. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól 

az 1897. évben felvett és az 1947. évi julius 1-én lejáró kölcsön . . 20.000 > 
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1 Állam javadalmazási pénzalap 150780 92 ! 
2 Közúti 304818 24 
3 j Kórház fenntartási » 77381 72 
4 Kórház tőke 11)089 88 
5 Beteg ápolási » 2005 04 
6 1 Rendelkezési » 7108 45 
t Tisztviselői nyugdijalap » 22091 05 
8 Körjegyzői nyugdij » 0015 82 
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18 Ipariskolai » 952 — 
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21 i Tűzoltó jutalom » 47 50 
22 Tűzoltó szerelvények beszerzési pénzalap — — 1 

23 | Megyeház épitési » í 25382 10 
24 Mezőrendőri szolgálati könyvek beszerzési pénzalap 491 00 
25 Marhalevél » » . i . 70 87 1 
26 Állami m. kir. anyakönyvvezetői pénzalap . . . . 22389 10 
27 Gőzfertőtelenitő gép beszerzési » . . . . I 2523 51 
28 Távbeszélő 0857 70 
29 1 Homoród fürdő 4079 04 
30 

j Letiltott lizetések 
8(530 90 

31 Ebadó 1355 80 
32 Államépitészeti hivatal viczinális uti átalány pénzalap . 2047 50 
33 Tisztviselői könyvtár pénzalap 409 52 
34 Regálé bérleti » 2 38 
35 ! Csiszér György alapítvány pénzalap 13875 22 
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0. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól 
az 1897. évben felvett és az 1947. évi julius 1-én lejáró kölcsön . . 12.000 » 

7. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól az 
1898. évben felvett cs 1948 évi julius 1-én lejáró kölcsön . . . . 40.000 » 

Összesen 922.000 kor. 

Az 1. 2. pont alatti kölcsönök útadóból, a 3. pont alatti esztenadijból, a 4—7 
pont alattiak a vármegyeházépitési pótadóból nyerik törlesztésüket. 

A mi a vármegyei nyugdijalapot illeti, 

dijat élveztek a következők : 

1. Antonya János 120 
2. Özv. Soó Károlyné . . . 720 
3. Soó Károly árvája Dénes . ÍX) 
4. Jakab Dánielné 220 
5. Kénosi Béla . . . . . l.V>0 
0. Kelemen Pál 183 

7. Özv. Dimény Sándorné . . 400 
8. Özv. Pálfify Ferenczné . . . 871 
9. Pálffy Ferencz árvái Béla és 

László 255 

10. özv. Török Bódogné . . . 743 
11. Török Bódog árvái Pál és 

Tibor 190 

12. Özv. Simonfi Sámuelné . . 500 

13. Jakab Gyula 2904 

14. Özv. Ugrón Istvánné . . . 1000 
15. Özv. Márton Pálné . . . 220 

1G. Márton Pál árvái . . . . 170 
17. Özv. Szabadi Ferenczné . . 700 

** 18. Ungvári Mózes (517 
19. Nagy Ferencz 700 
20. Ferenczy Gyula . . . . 2240 
21. Özv. Daradics Istvánné . . 250 

22. Ferenczi Károly árvái . . . 270 

23. Felszegi Dénesné . . . . 500 
24. Özv. Felszegi Dénes árvája . 50 
25. Özv. Benkő Andrásné . . 170 
20. Báró Gamera Oszkár . . . 844 

27. Lukácsffy Dénes . . . . 1(532 
28. Özv. Simon Lajosné . . . 4 0 

k terhére az 1ÍX)2. év végével nyűg-

kor. — fill. évi nyugdíjjal, 
kor. — » » 

— » évi nev. pótl. 
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» 04 » » 
» 00 » » 
» — » » 

» 20 » » 

» (50 » évi nev. pótl. 
» 00 » évi nyugdíjjal 

» — » évi nev. pótl. 

» — » évi nyugdíjjal 
» — » » 

» — » » 

» — »  » 

» — » évi nev. pótl. 

» — » évi nyugdíjjal 
» 79 » » 
» — » » 

» — » » 

» — » » 

» 10 » évi nev. pótl. 

» — » évi nyugdíjjal 

» — » évi nev. pótl. 
» — » évi nyugdíjjal 
7>  » » 
» — y>  » 

» — » » 

III. Központi ügyvitel. 

A központi ügyvitel tekintetében ugyanazon elv vezérelt a mult évben is, mint 
általában a megelőzőkben, t. i. hogv a hol az ügy érdemleges elintézésének sérelme 
nélkül végrehajtható, az intézkedés mindig a legrövidebb uton, közvetlenül a végrehajtó 
hatósághoz intéztessék. 

Az intézkedés gyorsasága és közvetlensége tekintetében igen nagy segélyemre 
volt a vármegyei távbeszélő, melynek minél tágabb körbe való bevezetése s végered-
ményben minden egyes körjegyzőnek bekapcsolása szintén egyik czélomat képezi. E 
tekintetben azonban igen nagy akadályt képez az évi előfizetési dijak magas volta. 
Mert bár törvényhatósági bizottságunk előzetes rendelkezése és felhatalmazása folytán 
a bevezetési költségek fedezése a vármegyei távbeszélő alap terhére több község javára 



is át lenne vállalható, — mindazáltal az általában gyengébb anyagi viszonyok között 
élő községek képviselőtestületei egy évenkénti íKD koronás állandó kiadás megszavazá-
sától most még tartózkodnak, annál is inkább, mert az intézményt magát nem ismerik 
s igy annak kiváló előnyeit sem képesek mérlegelni. Mindenesetre kívánatos lenne, hogy 
különösen közhivatalok részére az évi előfizetési dijak a lehető legalacsonyabb összeg-
ben állapíttassanak meg, mert az egyszerűsítési törvény azon követelménye, hogy a 
sürgős ügyek intézésére lehetőleg a távbeszélő használtassék fel, a jelenlegi tulmagas 
előfizetési dijak mellett nehezen lesz megvalósítható. 

A járási főszolgabírói hivatalokat a mult év folyamán megvizsgáltam. Megtor-
lást igénylő mulasztást csupán egyik szolgabírónál találtam, ezzel szemben azonban 
az ügyvitelben határozottan haladás volt konstatálható. Mint mindenesetre pótlandó 
hiányt kell felemlítenem, — ami különben törvényhatósági bizottságunkat ismételten is 
foglalkoztatta, — hogy az oklándi főszolgabírói hivatalhoz egy második szolgabírói 
állásnak rendszeresítése a közszolgálat érdekében is feltétlenül szüksékes. Egy hason-
lóan nagy kiterjedésű járásnak, melynek közlekedési viszonyai a természeti akadályok 
által is felette meg vannak nehezítve, a mostani kívánalmaknak megfelelő adminisztrá-
lására pusztán két tisztviselő, — főszolgabíró és egy szolgabíró — nem elegendő. 

Az alispáni hivatal ügyforgalmát az alábbi kimutatás tünteti fel. A szolgabírói 

hivatalok, valamint Székelyudvarhely r. tan. város ügyforgalmára vonatkozó adatok 

ezen jelentésem XIII. fejezetében tárgyaltatnak. 

1902-ben 1902-ben Függő-
be- elin- ben 

érkezett téztetett maradt 

ü g y d a r a b 

1. Alispáni beadványi jegyzőkönyvbe 18913 18770 ' 143 
2. kihágási » » 169 107 2 
3. Központi » » 72 72 — 

4. Számvevőségi: — • ; — 
a)  Beadván vi jegyzőkönyvbe 2901 2937 24 
b)  Számvevői tárgvalásra leadatott . . . . . 1022 1012 ; io 
c)  Számvevői ellenjegyzésre leadott utalvány . 3214 | 3214 — 

5. Kebli pénztár beadv. jegvzőkönyvbe 1147 1147 — 

0. Tiszti-ügyészi » » 320 318 I 2 
7. Tisztviselői nyugdíj beadványi jegyzőkönyvbe . . 9 : 9 1 — 
8. Igazoló választmányi » » . . 40 j 40 1 — 

9. Állandó bír. vál. „ „ . . — — — 

10. Halászati jegv kiadatott 1ÍK)2. évben 4 k 21 db. j i k. 85 db 

11. Marhalevél „ 1902. 80200 : 80200 — 

12. Központi árvaszéki beadványi jegyzőkönyvbe . . 10239 ; 1(5239 — 

13. Közig, bizottsági „ „ . . 2708 i 2007 41 
14. Erdészeti bizottsági „ „ . . 700; 706 — 

15. Egészségügyi bizottsági „ „ . . 51 | 51 • — 

10. Iparfejlesztő „ „ • „ 118 | 118 — 

Az 1902. év folyamán a vármegyei tisztikar személyzetében beállott változá-

sokat a következőkben jelezhetem: 

1. Ráduly  József közig, gyakornok ezen állásáról lemondott. 

2. Dr. Biró  Albert dcési kir. tvszéki joggyakornok közig, gyakornoknak, később 

tb. szolgabírónak neveztetett ki. Állásáról az év folyamán lemondott. 

3. Br. Orbán  János szolgabíró, árvaszéki ülnöknek választatott. 

4. Lukácsffy  József végzett joghallgató, szolgabírónak választatott. 

5. Jakab  Miklós udvarhelyi j. szolgabírói irnok fegyelmileg hivatalvesztésre ítél-

tetvén, helyette 

0. Tamás  Péter udvarhelyi szolgabirósági díjnok, írnoknak neveztetett ki. 

7. Bartha  Gábor vm. alszámvevő állásáról lemondott, és szolgabiróvá helyettc-

sittetvén, a székelykereszturi járásba osztatott be. 

8. Bocz  Endre vármegyei számgyakornok ideiglenes jelleggel alszámvevőnek 

neveztetett ki. 



9. Vorsatz  Antal főlevéltárnok nyugdíjaztatván, helyérc 

10. Biró  Dénes eddigi allevéltárnok neveztetett ki. 
11. Kerekes  István keresztúri járási utbiztos ezen állásáról lemondott. 
12. Ágotlia  Ferencz h.-oklándi járási utbiztos állami utmesternek neveztetvén ki, 

állásától megvált. 

Mult év deczcmbcr hó végével ezen felül szervezeti változás folytán kiléptek a 

vármegyei tisztikar kötelékéből, és rendelkezési állapotba helyeztettek a következő 

tisztviselők: 

Gotthard János vm. főpénztárnok, Fcrcnczy Ferencz ellenőr, Soó Domokos 

pénztári tiszt, Németh Albert főszámvevő, Koncz Aurél, Dobay Zoltán alszámvevők, 

Bocz Endre számgyakornok és Barra Árpád irnok. Áthelyeztetett továbbá a pénztár és 

számvevőségnél szolgálatra beosztott vármegyei hajdú is. A tisztviselők közül Gotthárd 

János főpénztárnok a kir. adóhivatalnál, a többiek a pénzügyigazgatóság mellé rendelt 

számvevőségnél teljesítenek szolgálatot. 

IV. Községi ügyek. 

A vármegye területén levő 1 rendezett tanácsú város és 134 község vagyon-
jövedelmét és a községi közszükséglctek fedezésére igénybe vett községi pótadó száza-
lékokat feltüntető adatokról egybeállított kimutatást mellékelten van szerencsém bemu-
tatni. Ezen kimutatásokba a községi közvagyon értéke felvehető nem volt, mert a 
zavaros birtokviszonyok és a telekkönyvi jogezimek téves felvétele miatt a községi va-
gyont mindeddig törzskönyvelni nem lehetett, a községek által összeállított leltárak 
pedig legtöbb esetben a tényleges állapotnak nem felelvén meg, azok alapján a törzs-
vagyon értékét megnyugvással fel nem vehettem. 

A kimutatásokban, egybehasonlitás czéljából, a községi pótadóknak nem csupán 
a tárgyalás alatt álló 1ÍK32. évi, de az 1ÍK)1 évi összegét is felvettem. 
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Összegezve a táblázatok egyes adatait, azok a következő eredményt mutatják: 
1901. évben: nem volt egyáltalában semmi pótadó a 135 község közül 30-ban, 

50'7,,-nál magasabb, de 100"/0-nál alacsonyabb volt 39 községben, 50°/0-on alul 59 köz-
ségben, 100%-nál magasabb községi pótadó egy községben sem volt. 

1ÍX)2. évben nem volt egyáltalában semmi pótadó a 135 község közül 35-ben, 
50°/0 vagy 50°/n-nál magasabb, de 100'7,,-nál alacsonyabb volt 5(5 községben, 50°/0-on 
alul 43 községben, a 100°(0-ot elérte 1 községben, 100%-nál magasabb községi pótadó 
egy községben sem volt. 

Emelkedés tapasztalható tehát 30 községben, apadás 35 községben, maradt a 
megelőző évi pótadó (54 községben. 

A kimutatásokban foglalt egyes községeknél mutatkozó pótadó °/< emelkedésé-
nek oka a következő : 

Zetelaka  községnél a községi elöljáróság javadalmazásának felemelésére és az 
előre nem látható kiadások fedezésére a megelőző évinél magasabb összegek lettek 
költségvetésileg előirányozva. 

Oroszhegy  községnél épületek fenntartása és előre nem látható kiadások fede-
zésére irányoztattak elő a megelőző évinél jóval magasabb összegek. 

Fancsal  községnél a megelőző év számadási eredményeként mutatkozó szük-
ségleteknek megfelelően állíttatott össze a költségvetés, mi a pótadó emelkedését vonta 
maga után. 

Lengyel  faludnál  különnemű adók és irodai szükségletek fedezésére jóval maga-
sabb összegek lettek előirányozva mint megelőzőleg. 

Pálfalva  községnek ugyszólva semmi állandó vagy rendes bevétele nem lévén, 
a szükséghez mérten emelkedik vagy száll alább a pótadó. 

Kecset-Kisfalud  községnél előre nem látható kiadások fedezésére lett előirá-
nyozva a megelőző évinél valamivel magasabb összeg, de ezen községnek sincs ugy-
szólva semmi állandó bevétele s igy a felmerülő szükségletnek megfelelően a pótadó 
magasabb °/0-al volt kivetendő. 

Firtosváralya  községnél irodai szükségletek, épületek fenntartása és előre nem 
látható kiadásoknál a megelőzőnél nagyobb összegek lettek előirányozva. 

Hodgya  községnél épületek fenntartása, irodai szükségletek és uti költségek 
czimén a szükséglet növekedett. 

Bikafalva  községnél különnemű adók czimén a megelőző évekből fennmaradt 
hátrálékok fedezésére magasabb összeget kellelt előirányozni, ezenkívül épületek fenn-
tartása és előre nem látható kiadások szinlén magasabb összegeket igényeltek, mint a 
megelőző költségvetés hasonló czimei. 

Árvátfalva  községnél a rendes bevételek csekélységénél fogva pótadó felemelés 
nélkül a közszükségletek nem fedezhetők, annál is inkább, mert irodai meg uti költsé-
gek czimén megelőző évinél magasabb összegek irányoztattak elő. 

Patakfalvánál  tisztviselők fizetése, irodai szükségletek és épületek fenntartása 
költségcinek emelkedése okozták a 20'7,,-nyi pótadó emelést. 

Mátisfalva  község irodai szükségletek és előre nem látható kiadások fedezésére 
irányzott elő magasabb összegeket. 

Dobó  községnél a különnemű adók nagyobb összege, a tisztviselők fizetése és 
szolgaszemélyzet bérének javítása nagyobb összegeket igényeltek, azonkívül napidijak 
és útiköltségek czimén is magasabb összeg irányoztatott elő mint a megelőző évben. 

Vágás  községnél a pótadó igénybevétele a tisztviselők illetményeinek javítása, 
különnemű adók es irodai szükségletek fokozódása folytán vált szükségessé. 

Ujszékely  községnél az emelkedést a segédjegyzői állással egybekötött fizetés 
teszi indokolttá, mely czimen a községnek a megelőző évben kiadása nem volt. 

Szederjes  községnél szintén a segédjegyzői állással egybekötött kiadás okozza 
a pótadó emelkedését. 

Magyarfelek  községnél a magas pótadó kivetése illetve igénybevétele a kiadások 

folytonos növekedésében, ezzel szemben pedig a rendes bevételek csekély voltában leli 

magyarázatát, mert pl. a segédjegyzői fizetés, mely első izben ez évben terheli a köz-

ségi pénztárt, egyébként fedezhető nem volt. 



Körispatak  községnél a pótadó emelkedését a megelőző évben eszközölt iskola 
építési költségből fedezetlen maradt 800 korona okozza. 

Bözöd  községnél különnemű adók czimén a folyó évi költségvetésbe nagyobb 
összegek vétettek fel, nevezetesen a tiszti nyugdíjnál, mely czimen a megelőző évi 
költségvetésben semmiféle összeg nem szerepel. 

Székelyszállás  községnél a megelőző évben kivetett pótadóval illetve oly mérvű 
°;0-al a folyó évben felmerült szükségletek fedezhetők nem voltak s igy a tényleges 
szükségletekhez mérten nagyobb százalékot kellett alkalmazni. 

Magyarzsákodnál  előre nem látható kiadások fedezésére kétszer akkora összeg 
irányoztatott elő mint a megelőző évben. 

Szentmiklós  község majdnem minden kiadását pótadóval fedezi s igy a pótadó 
kivetésének kevesebb vagy magasabb "„-al való alkalmazása mindig a felmerülhető 
szükségletektől függ. 

Kiismöd  községnél tisztviselők fizetése és előre nem látható kiadások fedezésére 
vétetett fel ez évben magasabb összeg. 

Székelykeresztur  nagyközségnél szolgaszemélyzet bére, irodai szükségletek, 
napidijak és útiköltségek, előre nem látható kiadások fedezésére előirányzott magasabb 
összegek okozták a pótadónak 4°/0-al való emelkedését. 

Kisgalambfalva  községnél a szolgaszemélyzet rendes bérc czimén mutatkozik 
a költségvetési előirányzatban emelkedés. 

Nagy  galamb  falva  községnél különnemű adók, menedékházi dajka fizetése, 
szolgaszemélyzet rendes bére, irodai szükségletek és országos mezőgazdasági munkás 
és cselédsegélypénztár alapitó tagsági dija czimén előirányzott összegek teszik indokolttá 
a magasabb százalékkal való pótadó kivetést. 

Gagy  községnél tisztviselők szállásbére és a tisztviselői nyugdijalaphoz való 
hozzájárulás folytán előirányzott összegek okozták az emelkedést. 

Szenterzsébet  községnél különnemű adók, tisztviselők fizetésének felemelése. 
Szentábrahámnál  a szolgaszemélyzet bére, előre nem látható kiadásokra elő-

irányzott magasabb összegek, a tanitói fizetéshez, illetve az állami iskolához való hozzá-
járulás czimén felvett összegek okozzák az emelkedést, melyek közül ez utóbbi a költ-
ségvetésben egében uj tétel. 

Kobátdeineterfalvánál  az emelkedés az épületek fenntartására előirányzott ma-
gasabb összeggel indokoltatik. 

Magyarandrásfalvánál  különnemű adók czimén vált szükségessé magasabb 
összegnek az előirányzása. 

Kadács  községnél a pótadó kivetését azon körülmény tette szükségessé, hogy 
a rendes bevételekből a folyó kiadások sem fedezhetők többé. 

Marionos  községnél különnemű adók és előre nem látható kiadások fedezésére 
kellett nagyobb összeget a megelőző évinél előirányozni. 

Bordos  községnél különnemű adók, de különösen előre nem látható kiadások 

czimén vétettek fel magasabb összegek, mit a székclyszállási hid építése tett szükségessé. 

Mttzsna  községnél különnemű adók czimén. 

Derzs  községnél szintén különnemű adók czimén irányoztattak elő a mult évben 

magasabb összegek, mint a megelőző éviek voltok. 

A községi költségvetésekben mutatkozó hiány fedezésére engedélyezett összes 
községi pótadóknak az összes egyenes államadókhoz viszonyított százaléka 3° 0-t tesz ki. 

A községek az évi költségvetéseket az előirt időben kivétel nélkül beterjesztet-
ték, azok a törvényhatósági bizottság által tárgyaltattak és jóváhagyattak. 

Uj községi alakulás nem történt. A községi névváltoztatás terén is csupán 
egyetlen mozzanat merült föl, ugyanis Ábrahámfalva község képviselőtestülete a község 
nevének az eredeti ősrégi Ábránfalvára való változtatását határozta el, — ezen ügy 
jelenben felsőbb jóváhagyás alatt áll. 

Az 11)01. évet megelőző időből községi számadás beterjesztésével hátrálékban 

van 47 község, melyeknek felülvizsgálata állandó intézkedés és ellenőrzés tárgyát képezi. 

Hátrálékosok pedig : az udvarhelyi járásban 8 község, a keresztúriban 18 község, a 

h.-oklándiban 21 község 



V. Közegészségügy. 
i. 

Az év első fele, viszonyítva a megelőző év hasonló időszakához, közegészség-
ügyi tekintetben kedvező volt, mert bár a fertőző kórok — nevezetesen a vörheny — 
emelkedést mutatnak, a más fajta megbetegedések, így az emésztő és légzőszervi hu-
rutos és lobos természetű bántalmak, valamint a külömböző vérkeringési betegségek 
aránylag kevés számban merültek fel. 

A kötelezőleg fennálló bejelentések szerint az év első felében a hatósági és ma-
gán gyakorlatot folytató orvosok összesen 1031 fertőző beteget jelentettek be; ezek 
között a vörheny  felmerült: Si'ikő, Parajd, Bögöz, Mátisfalva, Korond, Felső- és Alsó-
Sófalva, Szt.-Király, Bethlenfalva, Felső-Boldogasszonyfalva, Oroszhegy, Dobó, Kecset-
Kisfalud, Hodgya, Lengyelfalva, Árvátfalva, Zetelaka, H.-Szt.-Márton, Zsombor, Yáros-
falva, H.-Szt.-Pál, H.-Szt. Péter, H.-Újfalu, Abásfalva, Kénos, H.-Karácsonyfalva, H.-Al-
más, H.-Oklánd, Szt.-László, Ábránfalva, Lókod, Székelykeresztur, Fiatfalva, Kis- és 
Xagv-Galambfalva, Csekcfalva, Szt.-Ábrahám, Alsó-Boldogasszonyfalva, Ujszékely, N.-
Kede, Hava, Csőb, Szt.-Erzsébeth, Szederjes, Etéd, Martonos, Csehétfalva, Bordos, Erked, 
Betfalva, Küsmöd, Kugonfalva, Bözöd, M.-Zsákod, Énlaka, Szt.-Miklós, Gagy, Medesér, 
Nagy-Solymos, Tordátfalva, Alsó-Siménfalva, Kadács, Siklód, Szt.-Demeter és Székely-
udvarhelyen összesen 700 esetben, ezek közül meggyógyult 48G, meghalt 103, a félév 
végén ápolás alatt maradt 27 ; kanyaróban  megbetegedett: Árvátfalva, Magyaros, Kecset-
Kisfalud, H.-Oklánd, Dálya, Lővéte, Darócz és Székely udvarhelyen összesen 30, kik 
közül gyógyult 3ő, meghalt 1 : bárány  himlő  előfordult Szentegyházas-Oláhfalu, Bethlcn-
falva, H.-Szt.-Márton, H.-Kemény falva és Székely udvarhelyen összesen 11 esetben, ezek 
közül gyógyult 0, meghalt 2; roncsoló  toroklob  felmerült: Bögöz, Dobó, Felső-Boldog-
asszonyfalva, Zsombor, Gyepes* H.-Szt.-Pál, Abásfalva, H.-Karácsonyfalva, Bene, Kobát-
falva, M.-Hidegkút, Rava, Kis-Solymos, Csehétfalva, Bözöd, Szederjes, Székelykeresztur, 
Alsó-Siménfalván összesen 33 esetben, meggyógyult 22, meghalt 11 ; hasi  hagyntázban 
megbetegedett : Parajd, Felsó-Sófalva, Szentegyházas-Oláhfalu, Hodgya, H.-Almás, Rava, 
Bordos, Etéd községekben összesen 14 egyén, kik közül meggyógyult 12, meghalt 1 
a félév végén ápolás alatt maradt 1 ; hökhurntban  Alsó-Sófalva, Zetelaka, Parajd, Szt.-
Tamás, Úlke, Küküllő-Keményfalva, Lengyelfalva, Fenyéd, Kadicsfalva, Bethlenfalva, 
Bögöz, Dálya, Ége, Gyepes, Zsombor, Jánosfalva, Kénos és Székelyudvarhelyen össze-
sen 231 gyermek szenvedett, kik közül meggyógyult 17G, meghalt 1G, ápolás alatt 
maradt 30. 

A félév folyamán a fertőző kórok miatt kisebb-nagyobb időtartamra Korond, 
Farkaslaka, Oroszhegy, Lengyelfalva, Mátisfalva, H.-Szt.-Márton, Városfalva, H.-Szt.-Pál, 
I L-Szt.-Péter, Karácsonyfalva, Oklánd, Fiatfalva, Kis- és Nagy-Galambfalva, Csekefalva, 
Ujszékely, Etéd, Küsmöd, Bözöd, M.-Zsákod, Énlaka, Szt.-Miklós, Gagy, Tordátfalva, 
Alsó-Siménfalva, Siklód, S^ent-Erzsébeth, Székelykeresztur és Székelyudvarhelyen az 
elemi iskolák bezárása elrendeltetett. 

Orvosrendőri hullavizsgálat 73 esetben végeztetett. Ezek közül a haláloka 18 
esetben önakasztás, 4 esetben önlövés, 0 esetben haláltokozó testi sértés, 7 esetben 
szívszélhűdés, 3 esetben vizbefulás, 1 esetben önmérgezés, 2 ese ben veleszületett gyen-
geség, 4 esetben elvetélés, 5 esetben rendellenes szülés, 20 esetben halvaszülés volt. 

II. 

Az év második fele közegészségügyi tekintetben, viszonyítva első feléhez, ja-

vulást mutat, amenyiben a hevenyfertőző bántalmak is jóval kevesebb számban eny-

hébb lefolyás mellett, általánosságban szorványos alakot öltve fordultak elő. 

Az év második felében bejelentetett összesen f>47 hevenyfertőző beteg; ezek 

között a vörheny  Parajd, Atyha, Felső-Sófalva, Korond, Oroszhegy, Szt.-Király, Len-



gyelfalva, Zetelaka, Bogárfalva, Farczád, Patakfalva, Kiiküllő-Keményfalva, Agyagfalva, 
Szentegyházas-Oláhfalu, Abránfalva, Kis-Baczon, Benc, Derzs, Gyepes, Karácsonfalva, 
Kénos, Petek, Alsó-Boldogasszony falva, Ujszékely, Csekefalva, Nagy-Galambfalva, Erked, 
Kis-Solymos, Kobátfalva, Martonos és Székelyudvarhelyen összesen 229 esetben merült 
fel, ezek közül meggyógyult 149, meghalt .">(3, az év végén gyógykezelés alatt maradt 
24 ; kanyaró  előfordult: Fenyéd, Firtos-Váralja, Derzs, Gyepes, Lövéte, Olasztelek, Szt.-
Pál, Bözöd, Etéd, Kis-Solymos, Erked, Székelykcrcsztur és Ujszékely községekben 45 
esetben, ezek közül gyógyult 30, ápolás alatt maradt 9; bárányhimlőben  Székelyud-
varhelyen 15 gyógyulással végződő eset merült fel; roncsoló  toroklob  előfordult: Bögöz, 
Szent-Lélek, Parajd, Bene, Füle, Zsombor, Szederjes, Székelykercsztur, Kobátfalva, 
Rugonfalva és Ujszékely községekben összesen 75 esetben, ezek közül gyógyult 02, 
meghalt 13; hasi  hagy  mázban  megbetegedett: Szt.-E. Oláhfalu, Bögöz, Firtos-Váralja, 
Farczád, Farkaslaka, Máréfalva, H.-Almás, Bágy, Karácsonfalva, Szt.-Kereszt-Bánya, 
Kénos, Lövéte, Szentpál, Petek, H.-Remete, H.-Újfalu, Zsombor, Ujszékely, Csőb, Szt.-
Demeter, M.-Zsákod, Szt.-Ábrahám, Kis-Solymos, Erked, Székelykercsztur, Bözöd, O -
Hidegkut, Fiatfalva, Rava és Székelyudvarhelyen összesen 00, kik közül meggyógyult 
58, meghalt 4, ápolás alatt maradt 4 ; hökhitrutban  Bcthlenfalva, Kadicsfalva, Bögöz, 
Küküllő-Keményfalva, Kápolnás-Oláhfalu, Jánosfalva, Kénos, Lövéte, Zsombor, Martonos, 
Küsmöd és Székelyudvarhelyen összesen 111 gyermek szenvedett, kik közül meggyó-
gyult 101, meghalt 9, ápolás alatt maradt 1 ; vérhas  előfordult: Tibód, Árvátfalva, Bika-
falva, Fenyéd, H.-Karácsonfalván összesen 5 esetben, ezek közül gyógyult 3, meghalt 
2 ; gyermekágyiláz  egy esete észleltetett Székelyudvarhelyen. 

Az év második felében a tankötelesek között fellépett ragályos természetű bán-
talmak miatt 14—21 napi időtartamra bezárattak a bogárfalvi, h.-karácsonyfalvi, sze 
derjesi, martonosi, küsmödi iskolák; rühkór miatt pedig 10 napra a kisbaezoni köz-
ségi iskola. 

Orvosrendőri  hullavizsgálat  03 esetben végeztetett, ezek közül a haláloka 2 
esetben önlövés, 10 esetben önakasztás, 0 esetben haláltokozó testi sértés, 7 esetben 
baleset általi sérülés, 1 esetben elégés, 10 esetben szívszélhűdés, 3 esetben veleszüle-
tett gyengeség, 10 esetben halvaszüleiés, 4 esetben elvetélés, 4 esetben vizbefulladás 
volt. 

M  * » 

tr  , 
A vármegyei közkórházban ápoltatott összesen 1054 beteg, 057 férfi, 397 nő. 

Az 1054 beteg közül volt a légzőszervek bántalmával (50 férfi, 31 nő; a vérkeringési 
szervek betegségével 4 férfi, 8 nő; az emésztési szervek bántalmával 49 férfi, 41 nő, 
a máj és epeutak betegségével 2 férfi, 3 nő; a húgyszervek betegségével 18 férfi, 8 
nő ; az ivarszervek venereás betegségével 78 férfi, 37 nő, az idegrendszer bántalmával 
27 férfi, 13 nő; bőrbetegségekkel 77 férfi, 21 nő; a mozgási szervek betegségeivel 15 
férfi, 4 nő, hevenyfertőző bajokkal 24 férli, 17 nő; idült fertőző betegségekkel 57 férli, 
34 nő; vérbetegségekkel 2 férfi, 1 nő; elmcbántalmaknál 3 férli, 2 nő ; egyéb bántalom-
mal 2 férfi, 0 nő. Sebészeti bántalmak voltak: a fejen és orron 19 férfinál, 8 nőnél, 
a nyakon 21 férfinál 20 nőnél, a mellen és háton 11 férfinál, 15 nőnél, a hasfalakon 
és hasüregben 30 férfiúnál, 7 nőnél, a medenczén, gáton, végbélen 14 férfiúnál, 4 nő-
nél, a hugyszerveken 3 férfiúnál, a férfi ivraszerveken 3 férfiúnál, a női ivarszerveken 1 
nőnél, a végtagokon 109 férfiúnál, 40 nőnél, különféle szemészeti esetek voltak 29 
férfiúnál, 10 nőnél. Különféle női betegségek vol;ak 49 esetben, szülészeti eset volt 5. 
Ezek közül elbocsáttatott gyógyultan 491 férfi, 372 nő, javultan 70 férfi, 55 nő, gyó-
gyulatlanul 15 férfi, 19 nő, meghalt 22 férli, 24 nő, az év végével a kórházban vissza-
maradt 59 férfi, 27 nő. Az ápolási papok száma 34439. 

Sebészeti, nőgyógyászati és szülészeti műtét végeztetett 205 esetben, ezeknek 
nagy része chloroform narkózis mellett. Ezeken kivül foghúzás és egyéb kisebb mű-
tét sok esetben eszközöltetett, melyek nem vétettek fel a fennt irt műtétek közé. To-
vábbá számos kemény kötés alkalmaztatott töréseknél, ficzamodásoknál, idült izületi 
gyuladásoknál stb. 

A betegforgalom ez évben is emelkedett; az 15X)l-ik év 879 betegfelvételével 
szemben, ez évben 971 azoknak a száma. Az ápolási napok száma 31084-ről ez évben 
34439-re emelkedett. A betegforgalom jelenleg is emelkedik, a felvételek száma 68 esettel 



több, mint a mult év megfelelő idejében, a beteglétszám pedig 105 és 120 között 
ingadozik. 

A kórház felszerelésére es fejlesztésére, mint egy rendkívül fontos és elkerül-
hetetlenül szükséges kellék, a vízvezeték kiépítése majdnem egészen cl van intézve, a 
mennyiben a végleges terv és költségvetés elkészíttetett, és annak kivitelére a szükséges 
pénz is rendelkezésre áll. A főépület mellé mindkétoldalt egy-egy fürdőszoba lesz építve, 
hogy a férti és női osztály betegei tisztán tarthatók legyenek és hogv azon modern 
követelménynek is elég legyen téve, miszerint minden osztály részére a külön fürdő-
helyiség rendelkezésre álljon. A végleges terv szerint a szükséges vízmennyiséget a 
kórháztelke mögötti határrész forrásai szolgáltatják, melyek annyira magasan fekszenek, 
hogy elegendő lesz a nyomás a víznek az épületek legmagasabb pontjaira szállítására 
is. Az összes épületek helyiségei el lesznek látva hideg és melegvízzel. A meleg vizet 
egy a pincze helyiségben elhelyezett vízmelegítő kazán állítja elő, s a főépület padlásán 
elhelyezett melegviztartányból vezetik minden szobába. Árnyékszék helyett minden osz-
tály részére klozettek vannak tervezve. A tervet és költségvetést a mult év október 
havában tartott törvényhatósági közgyűlés elfogadta és jelenleg a belügyminisztérium-
nál van jóváhagyás végett. Ma ez is megtörténik, a munka vállalatba lesz adható s még 
a nyár folyamán elkészül. 

A vízvezeték építésével kapcsolatosan még sok átalakítás is fog történni, to-
vábbá az összes épületek ugy kívül, mint belül teljesen ki lesznek javítva. Ezek a 
munkák a tervezett vízvezeték miatt késtek mostanig. 

Ez év folyama alatt sok kórházi fehérnemű, ruhanemű, ágynemű és egyéb 
felszerelési kellék, orvosi miiszerek szereztettek be, az operáló szoba felszereltetett a 
szükséges bútorokkal. Jelenleg a kórház ebben a tekintetben nemcsak hogy semmi 
kívánni valót nem hagy hátra, de a magasabb igényeket is kielégiti. 

Továbbá szerveztetett az 1903-ik évre még egy ápolónői állás, mire a beteg-
létszám emelkedése miatt elkerülhetetlenül szükség volt. Azonkívül egy kapus is lesz 
alkalmazva, kinek fizetése az 1003 ik évi költségvetésbe felvétetett. 

Rendeztetett a kórházi orvosok és hivatalnokok fizetése is. A kórházi igazgató-
főorvos fizetése 1000 koronáról 2800 koronára emelkedett s lakbére 200 koronával 
javíttatott; az alorvos 1000 korona fizetés helyett 1800 koronát kap az eddigi termé-
szetbeni lakás, fűtés és világítással. A gondnok és írnok fizetése szintén 200—200 ko-
ronával megjavíttatott. 

A felsorolt rendes kiadási többletek az ápolási napok nagymérvű emelkedése 
következtében az ápolási napidijakból nemcsak hogy bőven fedezetet találnak, hanem 
az 1902-ik évi 1 kor. 42 fillér ápolási dijat 1 kor. 30 fillérre lehetett leszállítani az 
1903-ik évben. 

A kórházi kert parkká való átalakítása folyamaiban van, a főépület előtti rész-
let teljesen elkészült, s már a nyáron egész pompájában volt; az HK)3-ik évben a kert 
délnyugati részlete lesz egészen készen. Mindezen átalakítások rendkívül sok munkát 
és időt igényelnek, mivel a rendetlenül össze-vissza ültetett nagy fák és bokrok rende-
zéséről és átültetéséről van szó, illetve azokat másokkal kell helyettesíteni. Hogy a 
szükséges átalakítások teljesen elkészüljenek, még egy évre van a legkedvezőbb szá-
mítás szerint is szükség. 

A mint a felsoroltakból is látszik, a kórház örvendetesen halad és emelkedik. 
E mellett szól legvilágosabban az a tény, hogv a betegforgalom, valamint az ápolási 
napok száma a 2 évvel ezelőttinek kétszeresét elérte, illetve túlhaladta, jelenlegi felsze-
relésével is képes minden tekintetben a követelményeknek megfelelni, ha pedig ez év-
ben mindazok a munkák elkészülnek, melyek tervbe vannak véve, egyszerre minta 
kórházzá lesz, s megfelelhet ama fontos emberbaráti feladatának, melyet minden kór-
ház hivatva van teljesíteni. 

» » 
* 

1902-ben Korond, Alsósófalva, Atyha, H.-Almás, H.-Szt.-Pál, Bardocz, Száldobos, 
M.-Hermány, Bágy, Dálya, Kányád, Bene, K.-Baczon, Kiile, Csőb, Sz.-keresztúr, A.-Simén-
falva, Etéd, Siklód községekben és Székelyudvarhely városban a székelykereszturi és 
székelyudvarhelyi tanintézetekben össesen 35 trachomás és 20 trachomagyanus szem-
beteg állott ellenőrzés és gyógykezelés alatt ; ezek közül gyógyult 4 trachomás és 9 



trachomagyanus, a vármegye területéről végleg távozott 1 trachomás, az év végén 
nyilvántartásban maradt 30 trachomás és 11 trachomagyanus szembeteg. 

A nyilvántartott 7—10 éves vakok száma 4. 
Valamint a megelőző évben, ugy 1902-ben is egyetlen pallegrás beteg — név-

szerint szt.-demeteri illetőségű Kántor Jánosné — állott felügyelet és gyógykezelés alatt. 
A megelőző évben, a népszámlálás alkalmával talált 152 elmebeteg nyilván volt 

tartva 1902-ben is. 

A vármegye területén 11 oltóorvos 3777 első és 3798 ujraoltást végzett jó 
eredménnyel. 

A vármegyében 7 anya, 1 fiók és 2 kézi gyógytár működött. Hivatalos meg-
vizsgálásuk alkalmával azoknak felszerelése és kezelése szabályszerűnek találtatott. 

A vármegye fürdőinek forgalma a következő volt: Homoród-fürdőn állandó 
vendégül 47 férfi, 135 nő, 38 gyermek, összesen 220; ideiglenes vendég 80 férfi, 60; 
nő, 15 gyermek, az állandó s idegen vendégek száma összesen 375 volt. — Korond-
fürdőn állandó vendég 95 férfi, 139 nő, 21 gyermek; ideiglenes vendég 145 férfi, 38 
nő, 7 gyermek; az állandó és ideiglenes vendégek száma összesen 445 volt. 

A mi Homoród-fürdő kezelését és a fejlesztésére vonatkozó intézkedéseket illeti, 
ezeket jelentésem első felében voltam szerencsés már előterjeszthetni. Mint különösen 
a közegészségügy szempontjából fontos eseményt kell e helyen még felemiitenem, hogy 
a mult év nyarán, midőn az Országos Közegészségügyi Egyesület kolozsvári szakosz-
tálya az erdélyrészi fürdők mindenikét beutazta, Homoród-fürdőt is felkereste, s ez al-
kalommal annak állapotáról, kezeléséről stb. magának közvetlen tájékozást szerzett. 
Ugyanezen alkalommal minden egyes forrás vize analizáltatott, s hogy az analízis ered-
ménye minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen, azon idő óta minden egyes 
forrás vizéből minden hónapban egy-egy minta-üveg küldetik be Kolozsvárra vegyel-
emzés végett, s az egy évi havonkénti eredmény ugy a viz esetleges változásait, mint 
a megállapítható biztos eredményt felüntetni fogja. 

A Gáspár Gyula marosvásárhelyi lakos tulajdonát képező Korond-fürdő keze-
lése, igazgatása ez évben is kifogástalannak bizonyult. 

A mi az egészségügyi személyzetet illeti, a vármegye területén 20 orvos;udor 
és 1 sebészmester működött, kik közül hatósági orvos volt 1 tiszti főorvos, 3 járási 
tiszti orvos, 1 váfési tiszti orvos, 1 kórházi igazgató-főorvos, 1 kórházi alorvos és 10 
körorvos. Magángyakorlatot folytatott egy törvényszéki orvos, 1 nyugalmazott m. kir. 
honvéd törzsorvos, 1 cs. és kir. tényleges szolgálatban levő ezredorvos és 1 sebészmester. 

Hatósági és magángyakorlatot folytató okleveles szülésznő volt 04. Képesített 
halottkém 92. 

VI. Ütlevél és kivándorlási ügy. 

Megelőző évi jelentéseimben számot adtam azon mozgalomról, mely még csak 
az 1901. évben is, legkevésbbé sem bírt olyan jelleggel, mint amely bárminő irányban 
veszélyt hozó lett volna a vármegyére nézve. A szomszédos Romániáv;való élénk 
közlekedés természetesen útlevél mellett történt ugyan, ez azonban a kivándorlás ará-
nyainak megállapításánál számbavehető alapot nem képezhetett, s miután inkább csak 
üzleti utazás jellegével bírt, veszélyt sem rejtett magában, természetes fluktuáczió 
jellegével bírt. 

Sokkal komolyabb jelleggel lépett fel azonban az Amerikába irányuló kiván-
dorlás. A Romániába kiutazó székelynek nem volt szüksége nagyobb összegű útikölt-
ségre, s igy nem kellett pusztán az utazás költségein ,k megszerzéseért marháját vagy 
földjét eladni. Az otthonnal való érintkezés gyorsabb és közvetlenebb volt; ugyszólva 
naponként találkozott olyan földijével, ki az otthonmaradottakról hirt hozott vagy azok-
nak róla vitt. Ha nem ment jól dolga, egy rövid nap alatt hazatérhetett. Tehát kisebb 
befektetés mellett is megtudta keresni azt az összeget, mely czélját képezte, — a 
munkaidő alatt nem szokta el az otthon közelségének gondolatát, az összekötő kapocs 
a maga teljes épségében fennmaradt, — hiszen csak a szomszédba ment. 

Másként áll azonban Amerikával. A kiutazás költsége már magában egy va-



gyon. Elszakad hazájától, családjától. Hetek kellenek, mig levelére választ kap. Még 
jobban felébred benne a rohamos gazdagodás vágya, mely már innen is kivitte. Eltelik 
idegen eszmékkel, s ha sokáig kint van, teljesen elkopnak, elhalványulnak azok az 
érzelmek, megváltozik az a gondolatvilág, melyben felnőtt. 

Kétszeresen rossz, ha — amint erre ujabban több eset történt, — a kikötőből 
minden bővebb magvarázat nélkül egyszerűen hazaküldik, anélkül, hogy Amerika föld-
jére léphettek volna. Mert igy megtették a nagy kiadást, elvégezték a leszámolást a 
régi itthoni élettel, s pár hét múlva ugvanoda kerültek vissza, a honnan kiindultak. 

Mindaddig, mig Amerika felé a kivándorlás nagyobb arányokban meg nem in-
dult, véleményem az volt, hogy Udvarhelymegyét illetőleg kivándorlásról és ezzel kap-
csolatosan veszélyekről beszélni nem lehet. A székely fuvaros nép — és Sinaiaba, Plo-
jestibe vagy Bukarestbe épen ugy elhajtott, mint Kolozsvárra. Kalandos természete 
azonban most már más vállalkozásba hajtja, s ebben főként az a sajnálatos, hogy mig 
a korábbi — a mult és a megelőző — években Amerikába utazó székely csupán ma-
gába utazott ki, családját itthon hagyta, s igy a honvágyon kivül még voltak más 
érzelmek is amelyek haza vonzották, most mindinkább kezdenek családjaikkal együtt 
kiutazni. Ezek pedig a Székelyföldre nézve elvesztek. 

Az útlevél kérők száma rohamosan nő. Az onnan hazaküldött pénz csábító 
erejének, — mert tényleg igen tekintélyes összegek küldetnek haza, — ellentállni nem lehet. 

Legújabban már nemcsak Amerikába, de Afrikába is kértek útlevelet. A bur 
háború alatt történt rombolások után föllendült építkezésnél állítólag 20—30 koronát 
kap egy napszámos, — s elég hogy ezt egy ember, ki állítólag onnan jött haza, elbe-
szélje, s másnap már 14 folyamodik útlevélért. 

Két éve, hogy az Amerika felé irányuló kivándorlás megindult. Ezen idő óta 
azok, kik kimentek, haza még nem tértek, csupán pénzküldeményeikkel emlékeztek meg 
az otthonról. Igy tehát azt, hogy váljon elég erős-e a székely népben a honvágy arra, 
hogy megragadja czélja elérése után az alkalmat a hazatérésre, — ma még a tapasz-
talatok alapján megmondani nem lehet. De ha a családfő után lassanként kiszivárognak 
a családtagok is, s nagyobb vonzó erővel fog birni az uj haza földje az öröklött régi 
göröngyöknél, ugy egy olyan veszély előtt állunk, melynek eredményei kiszámithatlanok. 

A kivándorlás mérvére nézve a hivatalos statisztikai közlemények az 1902. évre 
vonatkozóan a következőket mutatják : 

Mely hónapokban j 

Udvarhely vármegyében Csik vármegyében Háromszék vármegyében 

Mely hónapokban j A kiállított 
útlevelek 
összes 
száma 

A kiadott útla-
•elekk»l uta-

lásra jogosított 
személyek színit 

A kiállított 
útlevelek 
összes 
száma 

A kiadott útle-
velekkel uta-

zásra jogosított 
t-zeinélrek szátnt 

A kiállított 
útlevelek 
összes 
száma 

A kiadott útle-
velekkel uta-

zásba jogosított 
szemelvek m m j 

Mely hónapokban j A kiállított 
útlevelek 
összes 
száma Ame-

rikába 
Romá-
niába 

A kiállított 
útlevelek 
összes 
száma Ame-

rikába 
Romá-
niaba 

A kiállított 
útlevelek 
összes 
száma Ame-

rikába 
Romá-
niába 

Január . . . ! 64 21 04 
_ 

229 1 150 280 101 
Február . . . 1 71 13 39 391 — 319 1ÍK) 3 113 
Márczius . . . i 167 20 130 314 o 372 1052 — 2077 
Április . . . . | 52 1 44 598 8 585 500 18 551 
Május . . . . i 27 12 18 309 — 284 350 7 350 
Junius . . . . 66 — 49 405 0 399 295 19 279 
Julius . . . . 52 1 44 308 5 324 300 7 370 
Augusztus . , . 06 — 00 255 8 244 245 17 213 
Szeptember . . 00 — 49 405 0 399 295 19 279 
Október . . . 93 10 07 311 3 312 179 — 340 
November . . . 00 — 49 205 0 199 295 19 279 
Deczember . . 22 — 21 198 29 151 219 18 154 

Összesen 812 84 000 3988 77 3738 4938 127 5184 

Ezen kimutatás a már tényleg kiadott útlevelek számát mutatja, melyekre nézve 

az adatokat a statisztikai hivatal legnagyobb valószínűség szerint a belügyminisztérium 

útlevél osztályától nyeri. Nem mutatja az azonban azon különösen a mult év novem-

ber havában, a mezei munka befejezésével indult mozgalmat, amennyiben az év két 



utolsó hónapjában beadott nagyszámú kérvények elintézése már a folyó évre esik, — 
és igy az a tulajdonképeni jelenlegi állapotoknak nem feltétlenül megbízható fokmérője. 

Az 1900. évben Udvarhelyvármegyében kiadatott 867 útlevél, 1901-ben 1151. 
Az útlevél kérők általában 30 és .">0 év között voltak. 

VII. Könyöradománygyüjtés. 
Belügyminiszter ur ő nagyméltóságának 1882. évi április hó 15-én 181(53. sz. a. 

kelt rendelete folytán az 1902. év folyamán 54 egyén nyert Udvarhely vármegye terü-
letén, legtöbb esetben 60 napi időtartamra érvényes engedélyt könyöradománygyüjtésre. 
Az 1901. évben kiadott engedélyek száma 28 volt. Az e tárgyban beadott kérvények 
legtöbb esetben a mult évben ismételten előfordult elemi csapások folytán szenvedett 
érzékeny károsodással indokoltattak. A gyűjtési engedély kiadása, midőn az az elsőfokú 
hatóságok részéről megfelelő ajánlattal lett felterjesztve, egy esetben sem tagadtatott. 

Mint sajátságos jelenséget kell azonban felemlítenem, hogy fordult elő s jutott 
tudomásomra olyan eset is, midőn a könyöradomány gyűjtési engedély ugyszólva al-
bérletbe kiadatott. Az engedélyes ugyanis engedélyét átadta egy más egyénnek, kinek 
személyleirása az övével körülbelül megegyezett, s a begyült pénzen az előzetes meg-
állapodás szerinti százalék arányában osztoztak. Ezen eljárás indoka pedig nem kénye-
lem, vagy tesíi törődöttség, betegség, hanem a büszkeség volt. 

VIII. Állami anyakönyvi ügyek. 

Az állami anyakönyvek adatait a vármegye területén az alábbi kimutatás 
tünteti fel: 
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Január . . . . : looj 23j 351 12 180 161 341 
;! " 

1012.04 0.83 2.8(5 0 OS 
Kcbruár . . . 03 Ki 358 5 104 1(53 357 I 1 3.00 0.78 2.99 0.01 
Márczius . . . 62 17 350 11 214 180 400 #50 12.93 0.52 3.35 *0.42 
Április . . . . 108 

153 
31 338 7 180 176 35(5 * 18! 0.90 2 83 2.98 *0.15 

Május . . . . 
108 
153 2(} 348 13 193 208| 401 #53 : 1.29 2.92 3.37 *0.45 

Junius . . . . 92 191 339 10 171 144 315 24 0.77 2'85 2.65 0.20 
Julius . . . . 47 14| 321 8 158 157 315 (5 0.39 2 70 2.65 0.05 
Augusztus . . . 45 13 403 11 204 105 3(59 34' 0.38 3.30 3.10 0.29 
Szeptember . . 42 t 372 170 117 287 85 0.35 3.12 2.41 0.71 
Október . . . 30| <» 359 6 127 138 2(55 04' 0.33 3.02 2.23 0.70 
November . . . 05 11 279 lOj 102 120 222 57 0.55 2.35 1.87 0.48 
Deczember . . 65 10 310 8 107 145 252 58 0.55 2.(51 2.12 0.49 

Összesen 931 1964128 98'2000 1880 3880f 248| 14.39 27.92 32.58! 2.08 
# Apadás. 

Az anyakönyvi kerületek beosztásában csak annyi változás történt, hogy a ká-
nyádi anyakönyvi kerületben beosztott községekre vonatkozólag a házassági anyakönyv 
vezetésével a derzsi anyakönyvi kerület anyakönyvvezetője bizatott meg. 

Az állami anyakönyvvezetés az 1002. évben is akadálytalanul teljesíttetett, — e 
tekintetben észrevétel vagy panasz lel nem merült. 

Az anyakönyvi másodpéldányok kellő időben beterjesztettek és a törvényhatóság 
levéltárában elhelyeztettek. 



IX. Közbiztonsági és kihágási ügyek. 
Vármegyénk területén a közbiztonság az lí>02 évben—egy község kivételével, — 

nagyobb mértékben veszélyeztetve nem volt. Katonai karhatalom igénybevételének szük-

sége elő nem fordult. 

Az általánosan kedvező helyzettel szemben kivételt képezett Magyarhermán)' 

községe, melynek területén különösen élet és testi épség elleni, de vagyon elleni bűn-

cselekmények ismételten is és oly sűrűn fordultak elő, hogy a vármegye közigazgatási 

bizottsága indíttatva érezte magát arra, hogy kapcsolatban a már több izben tett felter-

jesztésével, ujabban is és most már siirgetőleg hangoztassa egy csendőrőrsparancsnok-

^ágnak M -Hermám ban leendő felállítása szükségességét. 

Ezen súlyos indokokkal támogatott felterjesztés folytán M.-Hermány községbe 

egy kirendeltség a mult év végen tényleg fel is állíttatott, s azóta az addig napirenden 

levő kisebb-nagyobb zavargásokban tényleg szünetelés állott be. 

Belügyminiszter ur a mult évi .">."><>13. számú rendeletével kijelentette, hogy a 

csendőrőrsök deczentralizáczióját s illetőleg a legénységi létszámnak arányosabb beosz-

tását, valamint a felügyeleti körletek czélszerübb felosztását s igy a közbiztonsági szol-

gálat intenzivebb teljesítését határozván el, az ebbeli munkálatokhoz szükséges adatok-

nak a helyszínén való megszerzése s egyáltalán ezen kérdés sikeres és a szolgálat ér-

dekeinek megfelelő módon való megoldása végett kiküldöttei vármegyénkben is meg 

fognak jelenni. 

A rendeletben jelzett kiküldöttek ez ideig vármegyénkben nem jelentek ugyan 

meg, de azért javaslatomat Belügyminiszter úrhoz az uj őrsök felállítására nézve mult 

évi junius 9-ikén 8427/5*02. szám alatt előterjesztettem. 

Ezen javaslatomban uj őrsök felállítását szükségesnek jeleztem: elsősorban: 

M.-Hermány, Oroszhegy és N'agygalambfalva (vagy Bögöz) községekben; 

másodsorban: Erked, Lövéte és Szenterzsébet községekben. 

Ezek közül azóta a M.-Fiermány községi a tervezettől függetlenül felállíttatott. 

A többi őrsökre vonatkozó tárgyalást azonban megnehezítette Belügyminiszter urnák 

azon későbbi rendelkezése, melylyel kijelentette, hogy elsősorban azon őrsök lesznek 

felállíthatok, a melyek számára ingyen laktanyák fognak rendelkezésre állani. Ilyenek 

természetszerűleg a jelzett községek egyikében sem lévén t-ilálhatók, azon eredményt 

kellett bejelentenem, miszerint ingyen ugyan nem, azonban mérsékelt bérfizetés ellené-

ben laktanyának alkalmas épületek találhatók lesznek. Az ügy jelenben további tár-

gyalás alatt áll. 

A székelyudvarhelyi szakaszparancsnokság területén az 1902. év folyamán bűn-

tett és vétség f>88 eset fordult elő, melyből kiderittetett f>f>8 eset, maradt kiderítetlen 

30 eset. Kihágás 1108 eset fordult elő, melyek mindenike kiderittetett. 

A mi a felebbezés tárgyává tett kihágások eseteiben követett II. fokú bíráskodást 

illeti, erre nézve a következőket jelenthetem: 

Az I. fokú hatóságok által hozott kihágási Ítéletek közül ]92 ellen lett feleb-

bezés beadva vagy bejelentve. 

Ezen Ítéletek közül hozatott közrend elleni kihágási ügyekben 24, utrendőri ki-

hágási ügyben (>, hatóság elleni kihágási ügyben (>, testi épség elleni kihág.ási ügyben 9, 

köztisztaság elleni kihágási ügyben 4. véderő elleni kih'igási ügyben 1, tüzrendőri ki-

hágási ügyben 8, halászati kihágási ügyben 2, állategészségrendőri kihágási ügyben 7, 

iparügyi kihágási ügyben 4, közegészségrendőri kihágási ügyben 4, cselédrendőri kihá-

gási ügyben 8, vizrendőri kihágási ügyben 9. 

A megfelebbezctt Ítéletek közül hozatott: 

a) az udvarhelyi járás főszolgabírója által 13. Ezek közül II. fokulag érdemileg 

helybenhagyatott 8, uj itélct hozatalának elrendelése mellett feloldatott 2, megsemmisít-

tetett 2 Ítélet. Egy esetben a felebbezés hivatalból elutasittatott; 

b)  a keresztúri járás főszolgabírója által 23. Ezek közül II. fokulag érdemileg 



helybenhagyatott 14, megváltoztatott 6, megsemmisíttetett 1, uj ítélet hozatalának el-
rendelése mellett feloldatott 1, egy esetben pedig a felebbezés hivatalból elutasittatott. 

c)  a h.-oklándi járás főszolgabirája által 17. Ezek közül II. fokulag érdemben 
helybenhagyatott 10, megváltoztatott 2, megsemmisíttetett 1, uj Ítélet hozatalának el-
rendelése mellett feloldatott 3 Ítélet. Egy esetben a felebbezés hivatalból elutasittatott; 

d)  Székelyudvarhely város rendőrfőkapitánya által 37. Ezek közül II. fokulag 
érdemben helybenhagyatott 24, megváltoztatott 5, uj ítélet hozatalának elrendelése mel-
lett feloldatott 2 ítélet. Hat esetben a felebbezés hivatalból elutasittatott; 

e)  Székelyudvarhely város tanácsa által 2; mindkettő II. fokulag érdemben 
helybenhagyatott. 

A II. fokú ítéletek közül beadott felebbezések folytán az illetékes miniszterek 
által felülvizsgáltatott 5 ítélet; ezek közül 4 helybenhagyatott, 1 megsemmisíttetett. 

Fennti adatok csakis az általam, mint II. fokú hatóság által felülvizsgált ítéle-
tekre vonatkoznak. Ezen adatok tehát a közigazgatási bizottság és a II. fokú erdei ki-
hágási bíróság által felülbírált ítéletekre nem terjednek ki. 

X- Fegyelmi ügyek. 

Az 1002. év folyamán 63 esetben volt fegyelmi eljárás bejelentve, és pedig: 
1. Állami tisztviselő ellen 1 
2. Törvényhatósági tisztviselő ellen . . 16 

3. Községi elöljárók ellen 46 esetben. 
Ezekből befejeztetett 48; folyamatba a folyó évre átjött lő eset. 

Központi választmány. 

A vármegye központi választmánya az 1902. év folyamán 5 rendes ülést tar-
tott, mit a választó jogosultak összeírására kiküldött bizottság megválasztása, az össze-
írás felülvizsgálata, az az ellen beadott felszólamlások elbírálása tett szükségessé. 

Az 1903. évre érvényes választó jogosultak állandó névjegyzékét az 1902. év-
végéig az 1899. évi XV. t.-cz. intézkedéseinek megfelelően, ugy a belügyminiszter úr-
hoz, mint a kir. közjegyzőségekhez, valamint az érdekelt községekhez és a vármegye 
levéltárának megküldötte. 

A végleg megállapított állandó névjegyzék szerint: 
1. Az udvarhelyi választó kerületben . . . 2705 

2. A keresztúri » » . . . 2105 

3. A homoródi » » . . . . 1998 

összesen (5918 

választó jogosult egyén van. 

A választó jogosultak választó jogaikat a következő jogezimeken és arányban 
gyakorolják. 

Régi jogon . . . Ö358 
Földbirtok után 139 

Házbirtok » 12 

Föld- és házbirtok után . . . 37(5 

Jövedelem után . . . . 250 

Értelmiség czimen . . . . . . 538 

Füstök után . 239 

Összesen 0918 



Az oláhfalvi választó kerületben 238 választó jogosult van. 

Ezek közül: 
Régi jogon 190 

Földbirtok után 1 

Házbirtok után 1 

Föld- és házbirtok után 22 

Jövedelem után 11 
Értelmiség czimen 9 
Füstök után 4 

Összesen 238 egyén 
gyakorolhatja választási jogát. 

A Székelyudvarhely városi választó kerületben 021 választó jogosult van. 
Ezek közül: 

Régi jogon 114 
Földbirtok után 2 
Házbirtok » — 
Föld- és házbirtok után 144 

Jövedelem után 2ÍM3 

Értelmiség czimén 95 
Füst után — 

Összesen 021 egyén 
gyakorolja választási jogát. 

XII. Szegényügy. 

A vármegye egyes vidékein a nyomasztó gazdasági viszonyok folytán nagyobb 
mérvben fellépett inség enyhítésére járásonként járási inségügyi bizottságok, a vármegye 
székhelyén pedig a vármegye főispánjának elnöklete alatt, központi inségügyi bizottság 
alakíttatott. 

És e helyen nem mulaszthatom el, hogy a vármegye ínséges lakossága ne-
nevében a legmélyebb köszönetet fejezzem ki vármegyénk főispánjának, Hollaki Arthur 
O méltóságának, azon áldásteljes tevékenységéért, melyet ezen minőségben is kifejtett, 
s melynek eredménye volt, hogy a segélyezésért folyamodó községeknek talán min-
denike részesült a kért segélyben, s a magas kormány a hathatós támogatás és köz-
benjárás folytán a legteljesebb mértékben irányította és terjesztette ki figyelmét ezen 
vármegye ínséges lakosságára. Nem csupán egyes vidékek segélyeztettek Ínséges utmun-
kákkal, vetőmaggal stb. de még egyesek is részesültek és pedig minden ellenszolgálta-
tás nélküli időnkénti pénzbeli segélyezésben. 

A vármegye egyes községeinek szegényalapját az alábbi kimutatások tüntetik 
fel. Az egyes alapok takarékpénztáriig kezeltetnek. 
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1. Udvarhelyi járás és Székelyudvarhely r. t. város. 

1 Agyagfalva . . . 97 l< 24 Mátisfalva . . . . 1 2ÍH3 J 9(5 
2 Atylia 1028 (52 25 Máréfalva . . . . 443 ! 7(5 
3 1 Árvát falva . . . 305 92 20 Oczfalva . . . . j 172 00 
4 Betlenfalva . . . 289 09 27 Szt.-E.-Olálifalu . . 408 24 
5 1 Béta 99 73 28 Kápolnás-Oláhfalu . 310 52 
(3 Bikafalva . . . . 289 08 29 Oroszliegy . . . 1970 20 
7 Bogárfalva . . . 287 25 30 Parajd 028 ! io 
8 F.-Boklogfalva . . 189 (54 31 Pálfalva . . . . 128 38 
9 Bögöz 1199 19 32 Patak f a l v a . . . . 1 097 92 

10 Décsfalva . . . . 50 25 33 Alsó-Sófalva . . í 573 95 
11 Dobó 45 (50 34 Felső Sófalva . . ! (514 (55 
12 Kancsal . . . . 142 43 35 Siikö | 03 15 
13 Farczád . . . . 187 40 30 Szent-Király . . . 1 410 77 
14 Farkaslaka . . . 270 81 37 Szcnt-l.élek . . . 223 51 
15 Fenyéd . . . . 53 18 38 Szent-Tamás . . . ! 97 40 
16 1 Hodgya . . . . 234 01 39 Tibód . . . , . í 82 38 
17 Kadicsfalva . . . 105 71 40 Ülke 271 70 
18 i Kecset-Kisfalud . . 311 40 41 Firtos-Váralja . . 132 (53 
19 K.-Keniényfalva j 232 07 42 Zetclaka . . . . 2150 52 
20 Korond . . . . 710 07 43 Vágás 244 07 
21 Lengyelfalva . . . 207 (58 44 Székelyudvarhely . 12338 7(5 
22 Magyaros . . . . 50 91 i 

23 | Malom falva . . . 181 40 Összesen '28949 

2. Keresztúri járás. 

1 M.-Andxásfalva . . 155 30 27 Kissolymos . . . 152 94 
2 O.-Antírásfalva . . 8(5 40 28 Martonos . . . . 485 39 
3 Benczéd . . . . 171 03 29 Medesér . . . . 1 775 1(5 
4 Bethfalva . . . . 553 0(5 30 Nagygalambfalva . 499 8(5 
5 A.-Boldogfalva . . 1051 12 31 Nagykcdc . . . . 42 74 
6 Bordos 32 37 32 Nagysolymos . . 597 41 
7 Bözöd 403 09 33 ! Rava 75 50 
8 B.-Újfalu . . . . 37 25 34 | Rugón falva . . . 57 41 
9 Csehétfalva . . . (514 (51 35 Alsósiménfalva . . 73(5 72 

10 Csckefalva . . . 217 07 3(5 Siklód 410 44 
11 Csöb 91 9(5 37 Szederjes . . . . 85 08 
12 ' Erked 1018 33 38 Szoloknia . . . . 337 72 
13 . Etéd 770 91 39 Székclyszállás . . 25 94 
14 Enlaka 49(5 (54 40 | Szentábrahám . . 873 21 
15 i Magvarfelck . . . 110 55 41 Szentdemeter . . 449 94 
10 Fiatfalva . . . . 307 (55 42 Szentmihály . . . 149 10 
17 Gngy 40 22 43 , Szentmiklós . . . 1 2(5 (5(5 
18 M.-Hidegkút , . . 204 3(5 44 Tarcsafalva . . . i 119 94 
19 O.-Hidegkut . . . 18 95 45 Tordátfalva . . . 315 53 
20 Kadács . . . . 207 20 40 i Ujszékely . . . . 434 57 
21 Sz.-keresztur . . . (5(58 90 47 Véczkc . . . . j 82 1(5 
22 Kobátdemetcrfalva . 230 92 48 M-Zsákod . . . — j — 

23 Kőrispatak 91 0(5 49 Szenterzsébet . . 387 50 
24 Küsmöd . . . . 122 9(5 i i 
25 Kisgalambfalva . . 134 82 Összesen . | 1(5013 50 
20 Kiskede . . . . 42 05 • 
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3. Homoródi járás. 

1 Abásfalva . , . 324 95 23 Lövéte . . . . 1208 50 
2 Ábrán falva . . . j 33 <J2 24 Miklósfalva . . . 233 24 
3 Homoród-Almás 2802 97 25 Muzsna . . . . 151 89 
4 1 Kisbaczon . . . 1099 79 20 H.-Oklánd . . . 980 31 
5 Bardocz . . . . 339 — 27 Olasztelek . . . 753 04 
0 i Bágy 188 00 28 Petek 32 72 
7 Bene 1272 09 29 Felsőrákos . . . 311 00 

8 Bibarczfalva . . . 0S5 02 30 Recsenyéd . . . 307 85 
9 Darócz . . . . 222 10 31 Remete . . . . 180 50 

10 Dálva 784 29 32 Sándorfalva . . . 405 50 
11 i Derzs 422 98 33 Száldobos 453 (K) 
12 Kg^ 22 72 34 Szcntlászló . . . 110 90 
13 ; Füle 218 19 35 | H.-Szentmárton . . 287 52 
14 I Gyepes . . . . 755 9f 30 H.-Szentpál . . . 723 95 
15 1 M.-Hermánv . . . 2877 25 37 Szentpéter . . . 212 70 
10 Jánosfalva . . . 2 ÍK) 53 38 Telekfalva . . . 59 72 
17 Jásfalva . . . . 30 11 39 H.-Újfalu . . . . 200 55 
18 Kányád . . . . 280 32 40 Yargyas . . . . 1022 74 
19 ; Karácsony falva . . 450 12 41 Városfalva . . . 545 87 
20 H.-Keményfalva 320 01 42 Zsombor . . . . 020 47 

21 Kénos 072 21 
22 Lókod 754 23 Összesen . | 2(5532 ÍK) 

Sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy a hazai szegényügy rendezésére irányuló 
törvények között a legfontosabb, — a községek által gvakorlandó közsegélyezés mód-
járól és mérvéről intézkedő 1898. évi XXI. t.-cz. — daczára a kibocsátás óta eltelt hosz-
szabb időnek, a köztudatba kellőleg a mai napig sem ment át, holott annak sikeres 
végrehajtása éppen vármegyénkben, melynek lakói általában mostohább anyagi viszo-
nyok között élnek, elsőrendű fontossággal bir, mert a nép legalsó rétegeit érinti. Ezen 
törvénynek a legszélesebb körbeni ismertetésével, a köztudatba leendő átültetésével 
ismét egy alkalom Wujtatik arra, hogy a nép a közigazgatási tisztviselőben ne csupán 
a büntető hatalmat, ®e az iránta és életviszonyai iránt mindig melegen érdeklődő, vele 
szerves kapcsolatban álló emberbarátot tanulja ismerni. 

A jelzett törvény alapján kibocsátott miniszteri szabályrendelet egyik intézke-
dése (20. szerint a községi  szegények,  betegségük  esetén  gyógyszerekkel  és  gyógyászati 
segédeszközökkel  az  országos  betegápolási  alap  terhére,  ingyen  láttatnak  el,  a községi és 
körorvosok a közsegélyre szorultakat ingyen  gyógykezelni  kötelesek. 

Ezen intézkedés daczára, ingyen gyógyszerért a jelzett betegek igen ritka eset-
ben kérelmeznek, mert ezen törvény ismeretével nem birnak, — nemcsak, de amint 
arra a 7 éven alul gyógykezclctlcnül elhalt gyermekek szülőinél, kikkel szemben a ki-
hágási eljárás folyamatba tétetett, többször tapasztaltatott: a büntetéstől való félelem a 
törvénynek egyenes kijátszására is vezetett. 

Mult évi 18298. számú rendeletemmel felhívtam újólag is ennélfogva az első-
fokú hatóságokat, hogy a törvény ezen rendelkezésének a legszélesebb körben leendő 
közzétételére nézve a leghatékonyabban intézkedjenek, s ez irányban ne csupán és ki-
zárólag a hivatalos gépezet működését, de az egyes községi lelkészek, tanitók szives 
közreműködését is vegyék igénybe, s ezen rendeletemet tudomásvétel és alkalmazkodás 
végett az illető járási és körorvosokkal, valamint a gyógyszerészekkel is közöljék. 



XIII. Szolgabiróságok és Székelyudvarhely 
r. tan. város. 

A) Udvarhelyi főszolgabírói hivatal. 

1. Járási  ügyforgalom.  1. Közigazgatási iktatóra érkezett 7482 drb., ebből el-
intéztetett 7480, elintézetlen maradt 2. Kihágási iktatóra érkezett 3578 drb., ebből elin-
téztetett 3500, elintézetlen maradt 0. 

Anyakönyvi iktatóra érkezett 173, ebből elintéztetett 173, elintézetlen maradt 
semmi. 

Bűnvádi iktatóra nem érkezett egy darab sem. 
2. Cselédkönyv kiadatott 482 drb. Iparengedély 23 drb. Ipar-igazolvány 32 drb. 

Igazolási jegy 3 drb. Mezőőri könyv 113 drb. Erdőőri eskü bizonyítvány 1 drb. Táncz-
engedély 131 esetben. Tolonczolási eset volt 21 esetben. Épitési engedély kiadatott 134 
esetben. Halászjegy kiadatott 28 drb. 

Az iparengedélyekért, ipar-igazolványokért, halász-jegyekért és tánczengedélyek-
ért befolyt összegek szabályszerűen elszámoltattak. 

II.  Községi  közigazgatási  ügyforgalom.  1. Járásban levő kör- és községi jegy-
zők iktatójára érkezett összesen 58785 drb. a kézbesítési ügydarabokkal együtt; kisebb 
polgári peres ügy 425 drb, amelyek túlnyomó részben elintéztettek. 

2. Költségvetések hátralékban nincsenek, zárszámadások az lí)01-et megelőző 
évekről csupán pár községben vannak, azok nagv részben felsőbb jóváhagyást nyertek. 
Az 1002. évi községi zárszámadások is részben letárgyaltattak, részben tárgyalás alatt 
vannak s igy ezek is közelebbről felsőbb jóváhagyás alá kerülnek. 

III.  Közrendészet.  A személy és vagyonbiztonság a járás területén kielégítő volt. 
Ezen tisztán székely járás területén az ember élete ellen orvtámadás a legritkább eset-
ben fordul elő, £ mi csak dicséretére válik székely népünknek, azonban a—sajnos — 
mindjobban terjedő alkoholizmus miatt az emberek testi épsége ellen több ixben történ-
tek merényletek, amelyekért a bűntettesek büntetéseiket mindannyiszor megkapták. 

A vagyonbiztonság általában kielégítő volt. Kisebb tolvajlásoktól eltekintve, a va-
gyon nagyobb megkárosodásn ik kitéve nem volt. Az okozott tüzesetek is legnagyobb rész-
ben gondatlanságból származtak. Tüzeset volt : Décsfalván 1 esetben, Lengyelfalván 1 eset-
ben, Korondon 2 esetben, Kadicsfalván 1 esetben, Fancsalban 1 esetben, F.-Boldog-
falván 3 esetben, Zetelakán 7 esetben, Oroszhegyen 1 esetben, Parajdon 1 esetben, 
K -Oláhfaluban 1 esetben, F.-Sófalván 1 esetben, Oczfalván 1 esetben, Agyagfalván 1 
esetben. 

IV.  Közlekedési  ügyek.  A viczinális utak, a mióta a főszolgabírónak, mint az 
uti bizottság elnökének, viczinális uti mérnökök, mint szakközegek állnak rendelkezé-
sére, igen sokat javultak. Különösen a viczinális utakon épülő műtárgyak műszaki 
tervek szerint készülvén, a forgalom biztonságának teljesen megfelelnek. Itt megemlítem, 
hogy a Bethlenfalva—oroszhegyi viczinális ut Szent-Király községi szakaszán az ugy 
nevezett Busnyák patakon 2374 korona 78 fillér költséggel egy uj híd épült. Itt kell meg-
említenem azt is, hogy a m. kir. belügyminiszter ur O nagyméltósága a viczinális utakon 
teljesítendő ínség munkákra e járást érdeklőleg 5000 koronát kegyeskedett engedélyezni. 
Ezen összeg felhasználásával megkezdetett a Homoród-fürdő—Homoród-Keményfalvi 
viczinális ut kiépítése. Ezen útból körülbelől2 km. teljesen kiépíttetett és a kiépítés 1903-ban 
folytatódni fog. Az Ínséges munkával az Etéd—árcsói, a Bikafalva—sükői, a Szejke—fan-
csali és a Kadicsfalva—oroszhegyi viczinális közutakon részint áthelyezési, részint sza 
bályozási munkálatok végeztettek. Ezen és a rendes közmunkák felhasználásával a viczi-
nális és községi közutak általában mindenütt jó járható állapotba helyeztettek. 

V.  Közgazdasági  állapot.  A termés, mint a mult évben, ugy ebben az évben 
is silánynak mondható. Buza közepes termést adott, zab elég jó volt, azonban a ten-



geri és burgonya elég silány volt. Gyümölcs termés a tavaszi fagyok miatt semmi 
sem volt. 

Több községben nagy kárt okozott a jégverés. Igy nevezetesen Zetelaka, Firtos-
Yáralja, Pálfalva, Szent-Lélck, Farkaslaka, Ülke, Szt.-Tamás, Oroszhegy, Szent-Király, 
Bcthlenfalva, Fenyéd, Máréfalva, K.-Oláhfalu, Bögöz községekben a jég a terményt rész-
ben vagy egészben tönkretette. Az Ínségbe jutott lakosság részére főispán ur ő méltó-
sága fölterjesztése folytán a földmivelésügyi miniszter ur Ő nagyméltósága nagyobb 
mennyiségű kedvezményes áru vetőmagot kegyeskedett engedélyezni. Az Ínségesek ne-
vében e helyen is köszönetet mondok dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
urnák és Hollaki Arthur urnák, vármegyénk szeretett főispánjának. 

Az országban már több helyt mutatkozott szocziális mozgalmak e járás terü-
letén sehol sem észleltettek, s remélhetőleg nem is fognak észleltetni, mert a mező-
gazdasági munkás és cseléd segélypénztárakról szóló törvény minden embernek lehetővé 
teszi, hogy magát és családját minden eshetőséggel szemben biztosítsa. Az 1902-ik év 
nem folyt le egész eredménytelenül e tekintetben, mert daczára népünk tartózkodó és 
bizalmatlan természetének, mégis e járás területéről többen lettek a pénztár tagjai. Kü-
lönösen ki kell emelnem e járásnak buzgó és derék lelkészeit, tanítóit és jegyzőit, a 
kik mindannyian nagy buzgósággal láttak ahhoz, hogy népünket e pénztár áldásaival 
megismertessék. 

A tagok buzgó gyűjtéséért Gál Imre szentkirályi kántor-tanitó és Menyhárt 
János oláhfalvi körjegyző külön jutalomban is részesültek. 

A járás területén a mezőgazdáknak igen nagy károkat szoktak okozni a hir-
telen áradó és gyorsan lefutó hegyi patakok, amelyek különösen az alsóbb részeken való-
ságos rémei a lakosságnak. Szabályozásokkal igyekszünk ezen segíteni. Az 1902-ik év-
ben befejeztetett a kadicsfalvi Busnyák patak szabályozása, megkezdetett és befejezte-
tett a bethlenfalvi Ordocza patak szabályozása, úgyszintén megkezdetett és befejeztetett 
a bikafalvi Hodgya patak szabályozása is. Ezen utóbbi patak szabályozási költségének 
fedezésérc dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ur Ő nagyméltósága 1400 ko-
ronát kegyeskedett az államkincstár terhére engedélyezni. 

Az állategészségügy a mult év folyamán egyáltalán nem volt kielégítő. Külö-
nösen a ragadós száj- és körömfájás, s a sertésvész miatt vallottak nagyobb kárt gaz-
dáink, amennyiben ezen járványos beteg-égek fellépése következtében elrendelt forgalmi 
korlátozások a vásárok tartását is megakadályozták, s ezzel az állatok értékesítését le-
hetetlenné tették. 

Összciratott 18829 szarvasmarha, (erdélyi magyarfaj) 
229 » nyugoti 
58 » borz deres 

5375 ló 

891 bivaly 
7119 sertés 

20195 juh 
4516 kecske 

4 szamár. 

Megjegyzendő, hogy borzderes állatok kizárólag Bethlenfalván, a többi nyugoti 
fajták pedig szétszórtan leginkább a Székelyudvarhely város körül levő községekben 
fordulnak elő. 

Tenyész apaállatokkal minden község kellőleg el van látva. 
A járás területéről a kivándorlás Románia felé, amely eddig is leginkább csak 

Bögöz és vidékéről történt, apadóban van, azonban ugyancsak e vidékről már Ameri-
kába is kezdtek kivándorolni. 

B) Székelykereszturi főszolgabírói hivatal. 

A főszolgabírói  hivatal  ügyforgalma  : 

Közigazgatási iktatóra érkezett . . . 10474 
Ebből elintéztetett 10443 



Elintézetlen maradt 31 
Kihágási iktatóra érkezett 1291 
Ebből elintéztetett 1291 
Anyakönyvi iktatóra érkezett 2(50 
Ebből elintéztetett 20(5 

Bűnügyi iktatóra érkezett 93 
Ebből elintéztetett 93 
Cselédkönyv kiadatott . . . 583 
Munkakönyv kiadatott • . . 12 
Iparigazolvány kiadatott . . 7 

Iparengedély kiadatott 13 

Mezőőri könyvecske kiadatott 97 

Építkezési engedély kiadatott 159 
Tánczengedély kiadatott 207 

Tolonczozási eset előfordult 11 

Halászjegy kiadatott 4 fő, 20 drb. segédjegy . . . . 
Erdőőri eskületéti bizonyítvány nem adatott ki . . . — 

Tánczengedély után befolyt . . . 528 korona 
Iparigazolvány és engedélyek után befolyt (50 » 

Halászjegyek után befolyt 52 » 

A községi  közigazgatás  ügyforgalma. 

A járásban levő 14 körjegyző iktatójára érkezett . . . 28213 darab 
Ebből elintéztetett 27112 » 
Elintézetlen maradt 1101 » 

Kisebb polgári peres ügy érkezett 2145 » 
Ebből elintéztetett 2014 » 
Elintézetlen maradt 131 » 

Községi hitelszövetkezete van: Kiskede, Bözöd, Székelykeresztur, Etéd, Szent-
ábrahám, Nagysolymos, Alsó-Siménfalva községeknek. 

Községi pótadó 43 községben volt. 
A közs^i apaállatok egyáltalán jók. 

Tüzeset volt: Kissolymos, M.-Andrásfalva, Siklód, B.-Ujfalu, Szentábrahám, 
Ujszékely, Fiatfalva, Csehétfalva, Rava, Bözöd, Kőrispatak, Kadács és Erked községek-
ben 28431 korona kárösszeggel. Ebből biztosítva csak 35(51 kor. volt. 

A tűzoltó intézmény fejlődése jó. A tüzoltószerek mindenütt jó karban vannak. 

A dúvadak által jelentékeny kár nem okoztatott. 
A közegészség általában véve kielégítőnek mondható. 

Az állategészségügy általában véve kedvezőtlennek mondható, mert a ragadós 
száj és körömfájás a szarvasmarhák között majdnem mindenik községben huzamosabb 
ideig tartott. 

A sertés állomány között a sertés orbáncz uralkodott. 
Kalászos gabonatermés középszerű. 

Zöldséges szénatermés középen aluli. 
Gyümölcstermés a korai fagy miatt semmisem volt. 
Külföldre távozott 204 személy. 
Tagosítás folyamatba nem tétetett. 

Az iskolázást semmiféle körülmény nem akadá'vozta meg. 
Az adóbehajtás eredménye jó volt. 

A közbiztonság állapota jó volt. 
A hasznos háziállatok száma a következő volt: 

Tenyészmén 2 drb, ló 1807 drb, kancza 1497 drb, szamár és öszvér 11 drb, 
szarvasmarha magyar erdélyi 11979 drb, bika 81 drb, borzderes 29 drb, tarka 241 drb, 
bival 1218 drb, sertés 5978 drb, juh 40991 drb, kecske 1787 drb. 

A szegényügy állapota és rendezése a megelőző évekhez viszonyítva, jó volt. 

Különösen jótékonyan hatott a magas kormány által adott segély. 

Jég kár igen csekély volt. 



Jótékonyczélu egylet van 24, mindenik az alapszabályok és törvény korlátai 
között működött. 

Uzsora ellen panasz nem merült föl. 
Szőlőtermés semmi sem volt. 
A lakosság közgazdasági és megélhetési viszonyai nem kedvezők a folyton 

növekvő közterhek, a rossz állategészségügyi viszonyok és az általános rossz ter-
més miatt. 

Az Amerikába való kivándorlás mindinkább nagyobb mérvet ölt. 

C) H -oklándi főszolgabírói hivatal. 

1. A főszolgabírói hivatal iktatójára érkezett: közigazgatási ügyben G461, kihá-
gási ügyben 21CK5, anyakönyvi ügyben 199, rendőri nyomozás 3 drb, — összesen 8769 
drb., ezekből függőben elintézés alatt áll 4 drb, a többi ellátást nyert. 

Kiadatott cselédkönyv 58."), munkakönyv 17, iparigazolvány 18, iparengedély — 
mezőőrikönyv 78, épitési engedély 154, tánczengedély 104, külföldre szóló útlevél 208, 
igazolási jegy belföldre 18, tánczengedélyekből befolyt 258 korona, mely rendeltetési 
helyére beküldetett. 

Tolonczozási eset 14 fordult elő. 

községi jegyzők irodájának ügyforgalma : 

Oklándi jegyzőé . . , 3830 drb. 

Dályai » . . . 2704 » 

Kénosi » 3512 » 

Derzsi » . 5821 » 

Szentmártoni » . . . . 2577 » 

Kisbaczoni » . 1491 » 

Szentpáli » 3445 » 

Bardoczi , » . . , 5919 » 

Vargyasi » . . . . 3604 » 

Almási » . . . . 1487 » 

Benei » . 899 » 

Lövétei » . 2082 » 

Daróczi » . 1713 » 

Zsombori » . 1689 » 

3. Községi hitelszövetkezet van Lövétén, Lokodban, Dályában, Égében, Derzs-

ben, Peteken, F.-Rákoson, Karácsonyfalván, takarékpénztár Olaszteleken. 

A 42 község közül 23 pótadóval fedezi kiadásait és pedig az állami egyenes 
adó 15—70 százalékával. Ott, ahol a községnek alapvagyona van, az szabályszerűen 
kamatoztatik. 

4. Személybiztonság M.-Hermányt kivéve, hol deczember hónapban egy embert 
keresztüllőttek és mindaddig mig a csendőr különítmény oda nem tétetett, a véres ve-
rekedések gyakoriak voltak — az egész járás területén elég jó volt. 

Emberi életet veszélyeztető járvány ez évben nagyobb mérvet nem öltött, s 
a hol fertőző betegség volt is, ott a kellő időben alkalmazott és végrehajtott óvintézkedé-
sekkel sikerült kevés áldozattal elfojtani. 

Fertőző betegségek a következő községekben voltak: 
Gyepes 3 beteg, 2 gyógyult 1 elhalt; Zsombor 3 beteg, 2 gyógyult 1 elhalt; 

Szentpál 3 beteg, 3 gyógyult; Almás 1 beteg, 1 gyógyult; Abásfalva 2 beteg, 1 gyó-
gyult 1 elhalt; Karácsonyfalva 1 beteg, 1 elhalt; Bene 8 beteg, G gyógyult 2 elhalt; 
Szentmárton 1 beteg, 1 gyógyult; Füle 2 beteg, 1 gyógyult, 1 elhalt. Összesen 24 be-
tegülési esettel, kik közül elhalt 7, a többi felgyógyult. 

Kanyaró volt: Oklánd 15 beteg, 14 gyógyult 1 elhalt; Dálya 1 beteg, 1 gyó-
gyult; Lövéte 10 beteg, 10 gyógyult; Darócz 4 beteg, 4 gyógyult; Olasztelek 1 beteg. 



1 gyógyult; Derzs 1 beteg, 1 gyógyult; Szentpál 2 beteg, 2 gyógyult; Gyepes 15 be-
teg, 15 gyógyult. Megbetegedett 49, elhalt 1. 

Vörheny volt: Szentmárton 12, elhalt 3. Yárosfalva 11, elhalt 4. Szentpéter 20, 
elhalt 3. Szentpál 13, elhalt 4. Újfalu 9, elhalt 3. Abásfalva 0, mind gyógyult. Kénos 4, 
elhalt 2. Karácsonyfáivá 22, elhalt 0. Almás 5, elhalt 2. Oklánd 4, elhalt 2. Szentlászló 
1 elhalt. Megbetegedett 129, meghalt 33, az Ábránfalván megbetegedett 4, elhalt 1 ; Lö-
köd 1 gyógyult, Bcne 4 elhalt, Petek 0, elhalt 1, Gyepes 0 gyógyult, Kisbaczon 1 gyó-
gyultakat is hozzászámítva. 

Hasi hagymáz volt • Almás 3 gyógyult; Lövéte 1 gyógyult; Szentkeresztbánya 
1 gyógyult; Dobogófürdő 1 gyógyult; Zsombor 3, elhalt 1; Bágy 1 gyógyult, Petek 1 
gyógyult, Kénos 1 gyógyult; Karácsonyfalva 2 gyógyult; Szentpál 4 gyógyult; Remete 
1 gyógyult. Megbetegedett 17, meghalt 1. 

Hökhurut volt: Ege 1 gyógyult; Gyepes 1 gyógyult: Zsombor 4 gyógyult; 
Yárosfalva 4 gyógyult; Kénos 7, elhalt 1 ; Lövéte 4, elhalt 2. Megbetegedett 21, elhalt 3. 

Yérhas volt: 1 gyógyult Karácsony falván. 

Öngyilkossági eset volt 7, balesetből származott halál 9. 
5. Vagyonbiztonság 37 esetben volt megtámadva és pedig tüz által; a tűz oka 

gyújtogatás volt, amiből származott 43(570 kor. kár és ebből biztosítva volt 331(57 kor. 

A tűzoltók képzettségükhöz képest kötelességüknek megfeleltek. 
Duvádak számba vehető kárt nem okoztak. 

G. A hasznos haziállatok között a fertőző betegség ezen évben nagy mérvet 
nem öltött. Elhullott sertésvészben 95 drb sertés; bivalyvészben 32 drb bivaly, lebun-
kóztatott 5 drb takonykóros ló, rühkórban elpusztult 4 drb ló. Az összes háziállatok 
létszáma: ló 5400, szarvasmarha 18110, sertés 7440, juh 30221, kecske 2730 darab. 

7. A termés általában ugv mennyiség mint minőség tekintetében silány volt, a 
kedvezőtlen időjárás miatt. — Az őszgabna alig egy harmad hozamot adott, a török-
buza felerészben éretlen maradt. Jégverés volt Derzsben, Miklósfalván, Kisbaczonban, 
M.-Hermányban, miért is a községek lakosai között inség-vetőmag osztatott ki az ősz 
folyamán, a magas kormány intézkedése folytán. 

A silány termés és jégverés mellett nngv csapás volt a népre juhainak elmé-
telyedése és pusztulása. 

8. G$frak és ipartelepek ez évben nem keletkeztek. 

A meglevők közül üzemben volt a szentkeresztbányai vasgyár, ezenkívül a 

bardoczi gazdasági és vargyasi gazdasági szeszgyár. 

Gazdasági birtok körül nagy elterjedésnek örvend a gőzcséplőgép, ilyen 9 volt 
a mult év folyamán. 

Munkás hiány nem volt, azonban az ez évi viszonyokat véve, munkások és 
cselédek magas munka és szolgálati bért követelnek, c mellett ellátási igényük is foly-
ton nő, mi a birtokos osztály rovására történik. 

9. Közlekedési viszonyok gyengék, a viczinális utak mindenike többé-kevésbbé 
javításra vár. 

10. Minden községben megalakultak az ifjúsági egyletek ; — az iskoláztatás a 
várakozásnak megfelel. 

11. Az országos gazdasági- és munkás cseléd segélypénztár intézményeinek 
üdvös czélját a nép habár lassan, de mégis kezdi belátni s annak tagjai sorába 
kezd belépni. 

D) Székelyudvarhely rend. tan. város. 

A városi administráczió egyes ágait a következő adatok tüntetik fel: 
A városi tanácshoz összesen 10.583 ügydarab érkezett iktatóra, melyből (5074 

drb közigazgatási, 533 iparügyi és 3970 drb adóügyi. 

A városi árvaszékhez beadatott 930 drb, a rendőrséghez közigazgatási 3335 drb, 
kihágási 1251 drb, a községi bírósághoz 1257 drb. Bünügyi érkezett 98 drb. 



Képviselőtestületi közgyűlés volt . . 0 

Tanács ülés volt 86 

Árvaszéki ülés volt 72 
Iparigazolvány és engedély kiadatott . 56 

Igazolási jegy kiadatott . . . . 10 
Csclédnyilvántartásba bevezettetett . . 407 

Tánczengedély kiadatott . . . . 73 
Tolonczoltak száma 151 
öngyilkosság történt 0 

Tüzeset történt 4 esetben, a kár 1444 kor. Elzárva volt 184 egyén 307 napra. 

A szegényalap javára kiméretett 3804 kor. büntetéspénz, fizetve és elszámolva 
lett 504 kor. 12 till. leirva vagyontalanság miatt 2067 korona, átjött a folyó évre mint 
hátralék 830 kor. 88 till. 

/.  Pénztári  állás: 

1. A közpénztári napló szerint készpénzbevétel 432576 kor. 47 fillér, kiadás 
300.000 kor. 13 fillér. Készlet 41.670 kor. 34 lillér. 

2. Kövezctvámnapló szerint bevétel 12.005 kor. 03 fillér, kiadás 8815 korona 
80 fillér, készlet 3250 kor. 04 fillér. 

3. Szegényalap készpénzbevétele 14786 kor. 43 fillér, kiadás 14661 kor. 13 fill, 
készlet 125 kor. 30 fillér. Értékbevétel 25100 kor. 05 fillér, készlet 25109 kor. 65 fillér. 

4. Ipardijak naplója szerint bevétel 5123 kor. 83 fillér, kiadás 4945 kor. 92 fill, 
készlet 177 kor. 91 fillér. 

5. Tüzoltóalap naplója szerint bevétel 2001 kor. 56 fillér, kiadás 1004 korona, 
készlet 997 korona 56 fillér. 

6. Polgármesteri letét 17694 kor. 95 fillér, kiadás 17667 kor. 82 fillér, készlet 
27 kor. 13 fillér. Értékben 153154 kor. 41 fillér, kiadás értékben 153154 kor. 41 fillér. 

7. Építkezési és szabályozási alap napló szerint bevétel 1607 kor., kiadás 1591 
kor., készlet 10 korona. Értékben bevétel 2768 kor. 77 fillér, kiadás 1459 kor., készlet 
1312 korona 77 fillér. 

8. Tisztv iselők nyugdijalapjánál bevétel készpénzben 74501 kor. 68 fillér, kiadás 
74200 kor. 00 fillér, készlet $05 kor. 08 fillér. Értékben bevétel 89588 kor. 21 fillér, 
készlet 89588 kor. 21 fillér. 

9. Sétatéralap napló szerint értékben bevétel 665 korona 91 fillér, készlet 665 
korona 91 fillér. 

10. Járdaalap bevétel készpénzben 14007 kor. 44 fillér, kiadás 14610 kor. 41 f. 
készlet 207 kor. 03 fillér. Értékben 0221 kor. 07 fillér, kiadás 2743 korona 70 fillér, 
készlet 3478 korona 18 fillér. 

11. Közigazgatási őrizeti napló bevétel értékben 512770 korona 14 fill., kiadás 
30(5030 kor. 81 fillér, készlet 20(5739 kor. 33 fillér. 

12. Rendőrkapitányi letéti napló bevétel készpénzben 15(52 kor. 31 fillér, kiadás 
15(52 korona 31 fillér. 

II.  Arvai  pénztár  állapota  : 

1. Árvái napló készpénzbevétel 101254 kor. 45 fillér, kiadás 100550 kor. 47 fillér, 
készlet (594 kor. 98 lillér. Értékben bevétel 561(53 kor. 57 fillér, kiadás 25500 kor, kész-
let 30(503 kor. 57 fillér. Magánkötvényekben bevétel 1(5124 kor. (50 fillér, kiadás 37583 
kor. 50 fillér, készlet 123057 kor. 10 fillér. 

2. Ar\ rai letéti napló bevétel készpénzben 49335 kor. 90 fillér, kiadás 48928 kor. 
87 fillér, készlet 412 kor. 03 fillér. 

3. Árvái őrizet napló bevétel értékben 20503 kor. 2(5 fillér, kiadás 50 korona, 
készlet 20453 kor. 2(5 fill. Arany értékben bevétel 110 kor. 40 fill. készlet 110 k. 40 f. 

III.  Városi  adóhivatal. 

1. Állami egyenes adóban bevétel . . 80900 kor. 50 fill, 

2. Küladó és illetékben » . . 1988 » 89 » 



3. Birtokrendezési költségben bevétel . 3 kor. 54 ti 11. 
4. Iparkamarai illetékben » . . 1191 » 71 » 
5. Fegyver adóban » , . 168 » — » 
6. Hadmentességi adóban » . . 713 » 42 » 
7. Országos betegápolási adóban » . . 205X5 » 55 » 

Összesen 93062 kor. 01 fill. 

8. Megyei útadóban bevétel . . 823(5 » 28 » 

9. Megyei pótadókban » . . 290(5 » 08 » 

10. Mezőgazdasági munkás és cseléd hoz-

zájárulási dij 81 » 60 » 

Összesen 11223 kor. 9(5 fill. 

IV.  Gazdasági  állapot. 

1. Szarvasmarha állomány 320 darab, bival 5)0 drb, ló 130 drb, sertés 170 drb. 

2. Az 1902. évben megtartott 3 országos vásáron eladatott szarvasmarha 3827 
darab és ló 63 drb. 

3. A hetivásárokon eladatott szarvasmarha 1087 drb. 

4. Köznapokon átíratott szarvasmarha 305) darab, sertés 450 darab, bárány 
és juh 1226 darab. 

5. Levágatott az 15)02. évben szarvasmarha 2675 darab, sertés 145)3 drb, juh 
2529 és bárány 5850 drb. 

Az 1902. évben augusztus hó 18-ától kez4ve deczembcr hó 31-ig sertésvész miatt 
a vásárok betiltattak és a város teljesen zár alá helyeztetett, ezen idő alatt elhullott 
15 darab sertés a sertésvészben, 4 drb sertés más betegségben, 3 bival, 2 ló és 2 borjú 
szintén rnás betegségben. Összesen elhullott 25) drb állat. 

V.  Egészségügy. 

1. Hevenyfertőző betegség ez év folytán volt 136. Ebből 

a)  Bárányhimlő . . . . 17 gyógyult 17 elhalt — 

b)  Roncsoló toroklob . . — » — » — 

c)  Hasi hagymáz . . . . 3 » 3 » — 

t .*  d)  Trachoma 1 » 1 » — 
e)  Kanyaró 1 » 1 » — 
f)  Vörheny 95) » 68 » 21 

g)  Szamárhurut . . . . 14 » 14 » — 
h) Gyermekágyi láz . . . 1 » 1 » — 

Összesen 136 gyógyult 105 elhalt 21 
2. Kéjnők és szobaleányok hetenkint egyszer vizsgáltattak, hetcgiilési eset merült 

fel 73. Telepeken a rend és tisztaság kifogástalan volt. 
3. Halálozási eset a kórházakkal együtt volt 257. 
4. Erőszakos halál folytán elhalt (5 egyén, ebből 4 önakasztás, 1 önlövés és 1 

vizbefulás folytán. 

5. Vendéglők és korcsmák udvarai negyedévenként vizsgáltattak. 
6. Piacz és élelmiszerek hetenként, szükség szerint naponként is vizsgáltattak. 

VI.  Népesedés. 

1. Született 207 élve, 5 hilva; összesen 212 egyén. Ebből törvényes 15)4, elis-
mert 12, el nem ismert (5; összesen 212. 

2. Elhalt 257 egyén, ebből férfi 134, nő 123; összesen 257 egyén. 

3. Házasodott 55 pár. 



B)  VALL  A S  ÉS  KÖZOKTA  TÁSÜG 17 MINISZTÉRIUM  (!G  YKÖRE. 

XIV. Tanügy. 

Tankötelezettség.  A tankötelesek valamennyi községben és a hozzájuk tartozó 
pusztákon az 1892. évi f>3240. sz alatt kiadott közoktatásügyi miniszteri körrendelet 
pontos megtartása mellett összeirattak. Ezen összeírás egyik példánya minden község 
által a kir. tanfelügyelőhöz beterjesztetett. A tényleg iskolába járó tankötelesek (minden-
napiak és ismétlők) névjegyzéke a tanév megnyíltával beterjesztetett a kir. tanfelügyelő-
séghez minden községből. Az iskolába egyáltalán nem járó tankötelesek törvényszerű 
iskoláztatása érdekében azok szülői ellen a fokozatos birság alkalmaztatott. Az iskola 
mulasztók névjegyzékét félhavonként kiszolgáltatják az iskolaszékek a község elöljáró-
ságának. Az elmúlt tanévben összesen 19891 igazolatlan mulasztási eset volt kimu-
latva. A lefolyt 1902. évben kirótt pénzbírság összege 290 kor. volt, ebből befolyt 290 
kor. Hátrálék nincs. A törvény 4-ik §-ában emiitett gyámkirendelés nem alkalmaztatott. 
Az iskolai bírságpénzek szegény gyermekek tankönyvére s egyéb iskola czélra fordít-
tattak. Szülei háznál magántanitásban részesülő gyermekek nem lévén, a törvény 0. 
i?-ában rendelt eljárás nem lett alkalmazva. 

Iskolák.  A népiskolai törvény 27. §-ában kívánt építkezési kellékeknek a gagyi 
községi, az erkedi g. kel. és a zsombori ág. ev. iskoláknál nem feleltek meg; uj iskola 
szervezésére s ezzel kapcsolatosan tanitói állások rendszeresítésére Dobó községben van 
szükség. A törvény 38. és 39 §§-ai értelmében létrejött községi iskolai alapvagyon ez 
idő szerint nem állapitható meg, mivel ezek újból való megállapítása most van folya-
matban. A tanítás átlagos eredménye az egyes iskolák jellege szerint méltatva a követ-
kező : Az állami iskolákban kitűnő, a községi iskolákban jeles, a róm. kath. iskolákban 
jeles, az ev. ref. iskolákban jeles, az ág. ev. iskolákban jeles, az unitárius iskolákban 
jeles, a gör. kel. iskolákban kevésbbé megfelelő. A hit és erkölcstani oktatás kötelezett-
ségét egyes helyeken a gör. keleti lelkészi kar hanyagolta el, de az orvoslás megtéte-
tett. Ismétlő ibkolai tanfolyam minden iskolánál meg van, habár nem szabályszerű alakban. 

Tanítók.  Tanképesitetlen tanitó ez idő szerint a vármegye területén van 7. Segéd 
tanitó önálló osztályvezetésre alkalmazva, ez idő szerint egy sincs. Lelkésztanitó ideig-
lenesen a bethfalvi ev. ref. iskolánál van alkalmazva. Három tanitó-egyesület van mű-
ködésben. A kir. tanfelügyelőség iskolalátogatással 42 napot töltött, mely idő alatt 72 
községben 92 iskolát vizsgált meg. Miniszteri iskolalátogató ez idő szerint megbízva egy 
sincs. A közigazgatási bizottság líK)2-bcn összesen 012 iskolai ügyet tárgyalt. A köz-
ségi elöljárók ellen iskolai ügyekből eredő okok miatt fegyelmi eset nem fordult elő. A 
közigazgatási bizottság által 2 áll. el. tanitó és egy áll. felső népiskolai tanítónő ellen 
indíttatott fegyelmi vizsgálat a törvény 7. §-a alapján. Államellenes tankönyvek elkob-
zása a lefolyt évben nem történt. Felekezeti iskolánál álkalmazott tanitó ellen csak egy 
esetben indíttatott fegyelmi eljárás és pedig Péter Károly szt.-cgyh.-oláhfalvi róm. kath. 
tanitó ellen. Minden iskola helyi felügyeletére helyi iskolaszék (gondnokság) van alakítva. 
Zug iskola a vármegye területén nincs. A daróczi ág. ev. és m.-feleki gör. keleti isko-
lánál levő tanitó a magyar nyelvet oktató képességgel nem birja. Nem magyar nyelvű 
népiskola a váémegyc területén van 9. A törvényes legkisebb javadalmazással még nincs 
ellátva egy gör. kel. iskola (erkedi). Tanitói állomások javadalmazásának kiegészítésére 
államsegély van engedélyezve : 4(5 községben 41 róm. kath., 21 ev ref., 10 unit. és 
3 gör. kel. tanitói állomás részére. Az államsegély összege 09.4(52 kor. 800 kor. fizetés 
kiegészítésre van államsegély 121 tanitó állomásra engedélyezve. Egyszázhúsz koronánál 
nagyobb államsegély 118 állomásnál van engedélyezve. A tanítók évötödös korpótléka 
minden iskolánál biztositva van és azok összege 0700 korona. 

Minden tanítónak megfelelő lakás, lakpénz van biztositva. Fegyelmi vizsgálat 
a törvény 13. §-a alapján a közigazgatási bizottság által egy esetben sem indíttatott. 



Az óvódakötelesck éppen ugy, mint a tankötelesek összcirattak. Az óvoda kö-
telezettség érvényre emelése érdekében a községi elöljárók részéről a kellő intézkedé-
sek megtétettek. A kisdedóvódák, menedékházak épületei, azok fölszerelése, a játszó-
terek és kertek, kivéve a székelykereszturit, megfelelnek a törvényes kívánalmaknak. Kis-
dedóvódák vagy állandó menedékházak felállítása az állami iskolákkal biró községekben 
volna szükséges. Az állandó és nyári menedékházak vezetőinek kiképzésére tanfolyam 
nem rendeztetett, s igv képesítést senki sem nyert. A kisdedóvás átlagos eredménye, 
figyelemmel a törvény <S. i}-ára kielégítő. Különösen kielégítő a magyar beszéd tanítási 
eredménye, a nem magyar anyanyelvű kisdedeknél. A vármegye területén ez idő sze-
rint »Szeretet házak« még nincsenek felállítva. 

Iparos tanoncziskola van Székelyudvarhelyen és Székelykereszturon. Kereskedő-
tanoncziskola van Székelyudvarhelyen. A miniszteri szervezetnek megfelelnek. 

Faiskola van majdnem minden községben. A növendékek a gyümölcsfatcnyész-
tésre minden iskolánál oktattatnak. Ismétlő tankötelesek 4!> szervezett gazdasági ismétlő 
iskolánál oktattatnak gazdasági szakban. 

A vármegye területén lévő nagyobb tanintézetekre vonatkozóan a következő 
adatokat van szerencsém előterjeszteni: 

A székelyudvarhelyi  ev.  ref.  kollégiumban  az líKJl 2. évben 245 tanuló tett 
vizsgálatot, a kik közül vallás szerint református 149, ág. hitv. 12, unitárius 11, róm. 
kath. 10, gör. kel. 8, izraelita 10 volt; anyanyelv szerint magyar 244, német (szász) 
4, román 7 volt; Székelyudvarhely városi 05, udvarhelymegyei 115 és más megyebeli 
65 volt, miből látszik, hogy az intézet első sorban a vármegye kulturális szükségletét 
iparkodik kielégíteni. Érettségi bizonyítványt a mult évben kiállított 17-et. 

A folyó iskolai évre beiratkozott 204 tanuló, ezekből 200 református, 16 róm. 
kath., 16 unitárius, 14 ág. hitv., 7 gör. kel, 1 gör. kath , 10 izraelita. Az intézettel 
kapcsolatos intemátusban 100 tanuló nyer ellátást és felügyeletet. Az HK)2-ik évben a 
kollégium 24.000 korona állami segélyben részesült, erre a polgári évre 2(5,000 korona 
van az állami költségvetésben előirányozva. 

A székelyudvarhelyi  róm.  kath.  főgvmnasiumban  az 1901/2. tanévre 302 tanuló 
volt beirva, ebből junius hó folyamán viszgálatot tett 284. Vallásra nézve: róm. kath. 
259, gör. kath. 7, gör. kel. 5, ág. hitv. 1, ev. ref. 7, unit. 5. Magyar 274, román 10. 
Udvarhelymegyei 148, szoifflzédmegyebeli 90, távolabbi 40. Érettségi vizsgálatot tett 21 ifju. 

Az 1902-ik tanévre beiratkozott 313 tanuló; ebből róm. kath. 297, gör. kath. 
4, gör. kel. 4, ev. ref. 3, unit. 5. 

Az egészségügyi állapot kielégítő volt az egész évben. A városon uralkodó 
járvány alkalmával a tanulók között is több skarlát eset fordult elő, de mindenik eset-
ben g3'ógyulással végződött a betegség. Az ifjúság magaviselet tekintetében a várako-
zásnak és kívánalmaknak általában megfelelt. 

A székelyegyleti első takarékpénztár csődbejutása elég súlyosan érintette, több 
alapítvány a csődtömegbe került, mint betét, s c miatt nem lehetett annyi tanulót segé-
lyezni, mint a megelőző években. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  főreáliskolában  az 1902. évben előfordult 
mozzanatokat a következőkben van szerencsém összefoglalni. 

Az intézetet rendesen 150 tanuló végezte, ezek közül legalább elégséges 
eredménnyel 118, elégtelen eredménnyel 32 tanuló. A VIII. osztályt végzett tanulók 
közül érettségi vizsgálatra jelentkezett 12 tanuló s valamennyien szóbelire bocsáttattak, 
melyen 3 jó, 5-en egyszerű eredménnyel éretteknek nyilváníttattak, 4-en egy-egy tan-
tárgyból 3 hóra visszautasittattak, a kik a szabályszerű időben javitó vizsgálataikra 
megjelentek s követelményeknek megfelelvén, éretteknek nyilváníttattak. 

A tanulók között nyelvre nézve volt : magyar 122, ezek közül városi és vár-
megyei (>0 tanuló; német anyanyelvű 20, oláh 8. Vallás szerint: róm. kath. 02, gör. 
kath. 1, gör. kel. 8, ág. evang. 26, ev. ref. 28, unitárius 10, izr. 15. 

Az egészségi állapot, daczára a szórványosan járványszerücn fellépett beteg-
ségeknek, jó volt. A fegyelmi állapot is megfelelő volt. 

Az intézettel kapcsolatos internatusban 70 tanuló nyert elhelyezést, kik közül 
az év folyamán kettő kimaradt; 5 pedig egészen ingyenesen volt felvéve. A fizetéses ta-



nulók évi dija 400, 300, 200 kor. volt, a miért teljes ellátást, mosást, fűtést, világítást 
kaptak. Az internátus konyhájáról lő tanuló kapott igen csekély díjért naponta jó ebédet. 

A tanulók közül 39-en részesültek kisebb-nagyobb összegű részint pénzbeli, 
részint természetbeli segélyben. Idegen ösztöndijat 2 tanuló élvezett (>00 korona 
értékben. 

1ÍK32. szeptember hóban rendes körülmények között nyittatott meg az 1902—903. 
iskolai év, melyre a 8 osztályban összesen 1(56 tanuló iratkozott be, kik közül 62-en 
vannak az internatusban, a többiek szüleiknél, vagy magánlakásokon. 20 tanuló kap 
tápintézeti segélyt. Az egészségi állapotok jók, fegyelmi tekintetben nehézségek nem 
fordultak elő. 

A m. kir.  állami  kő-és  agyagipari  szakiskola  ezen évvel fennállásának 9-ik évét 
töltötte be. 

Felvétetett összesen 49 tanuló. Ezek közül volt 24 kőiparos, 23 agyagiparos 
rendes tanuló és 2 rendkívüli tanuló. 

A tanulók előmenetele ugy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban általában 
kielégítőnek mondható. 

A tanulók betegségi állapota enyhébb lefolyású betegségeken kivül, komolyabb 
betegség által veszélyeztetve nem volt az 1902. évben. 

Az 1902. évi költségvetés 44940 koronával a m. kir. kereskedelmi miniszter ur 
által hagyatott jóvá. 

Ehhez az összeghez hozzájárult: Az Emke 280 kor., Dávid A. Mózes-féle ala-
pítvány kamata 7f>0 kor., a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 500 kor., az 
udvarhely megyei takarékpénztár 180 kor., s végül az udvarhely vármegye által kezelt 
»Agyagipariskolai alap«-ból 76 korona adományoztatott, azon meghagyással, hogy annak 
kamataiból minden évben egy a diszitő munkában kiváló eredményt tanúsított agyag-
ipari növendék jutalmaztassék meg. 

A tantestület egy igazgató-tanár és 1902. évi augusztus hó végéig 5 rendes 
tanár, szeptember hó 1-től 4 rendes tanárból és 4 rendes munkavezetőből állott; a hit-
oktatást három lelkész díjmentesen végezte. Van továbbá az intézetnek egy rendes 
orvosa, ki az összes tanulókat kezeli, sőt az első segélynyújtásról és röviden a boncz-
tanról előadásokat tart. A szükséges gyógyszerek és esetleges kórházi költségeket a 
tanulók részére az intéze.t fedezi. Az intézéttel kapcsolatosan egy internátus és kon-
viktus is áll fenn, amelynek felügyeletét az igazgató gyakorolja. 

A növendékek nagyobb része — tekintve a nagy szegénységet — ösztöndíjban 
(teljes ellátás) részesittetik. A tanulók végzett munkáik után, bizonyos munkadíjban 
is részesittetnek, amely azonban a tanidő teljes befejeztével (4 év) fizetődik ki. Fel-
említendő még, hogy a helybeli iparosokkal egy három havi ingyenes eléggé látogatott 
tanfolyam — könyvviteltan és üzleti levelezés — tartatott. 

Vallás szerint volt: 22 katholikus, 21 ev. református, 3 unitárius és 3 izraelita. 
Az 1902-ik évben udvarhely megyei tanuló volt 20, más megyebeli 29. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  felsöleányiskolában  az 1902—ÍX)3. tanévben 
a beiratkozások szeptember hó 1 -4-ig bezárólag tartattak. Az ünnepélyes megnyitás 
szeptember 5-én történt, a rendes tanítás 6-án vette kezdetét. 

Az I-ső osztályba beiratkozott 54 tanuló, a 11-ik osztályba 30 tanuló. Összesen 
84 tanuló. 

A létszám az elmúlt tanévihez hasonlítva ismét emelkedést mutat, az utóbbi 
evekben tapasztalt örvendetes emelkedés állandónak bizonyult. 

A beiratkozott növendékek hitfelekezetek szerint: Az I-ső osztályban róm. kath. 
17, ev. ref. 22, ág. evang. 4, unitár. 9, izraelita 2, összesen 54 tanuló. A Il-ik osztály-
ban róm. kath. 12, gör. kath. 1, ev. ref. 9, ág evang. 1, unitár. 7, összesen 30 tanuló. 

A tanár-személyzetben csak annyiban történt változás, hogy Sebestyén Sándor 
eltávozásával az ev. ref. növendékek hitoktatását nagytiszteletü Vajda Ferencz ev. ref. 
lelkész vette át, továbbá Harmath Ödön kő- és agyagipariskolai szaktanár, ki szíves-
ségből tanította az állami felsőleányiskolában a magyar diszitő stylrajzot, Budapestre 
történt áthelyezése következtében lemondott állásáról. 

Folyó iskolai évben Udvarhelymegye kir. tanfelügyelője 50 szegénysorsu, jó 
magaviseletű tanuló részére 660 korona tandijat engedett el. 



A szegénysorsu tanulók scgélykönyvtárából ez évben is több növendék része-
sült tankönyvekben. 

Vallás és közoktatásügyi miniszter ur ö nagyméltósága a franczia tanfolyamra 
vonatkozólag adott engedélyt, mely szerint a franczia nyelvet, mint rendkívüli tan-
tárgyat tanítsák, folyó UK32—903. tanévre is kiterjeszteni kegyeskedett. 50500—002. sz. 
alatt kelt m. rendelettel engedélyt adott, miszerint a rajz-, ének- és tomatanitást óraadó 
tanárok végezhessék. 

Az egészségügyi viszonyok kielégítők voltak és a tanítás menetét, haladását 
semmi sem gátolta. 

A székely  kereszt  uri  unitárius  gymnasium.  A tanári személyzet áll 5 rendes, 2 
helyettes, 1 hitoktató és 1 óraadó tanárból. A tanerők száma összesen 0. 

Az 1901—ÍK)2 isk. év végén vizsgálatot állott az 1—V. gymn. osztályból 147 
tanuló. Ebből 104 unitárius, a többi más vallású. Segély és jutalom czimen külömböző 
alapokból a tanulóknak kiosztatott összesen 5230 korona 12 fillér. 

A nméltóságu Miniszter ur az 1002. évre 0000 korona államsegélyt kegyeske-
dett utalványozni. A tanári fizetéseket az egyházi főhatóság az állami tanárokénak 
megfelelőleg rendezte. 

Az egyházi főtanács a Vl-ik gymn. osztály beállítását és a meglévő iskolai 
épület részbeni átalakításával uj iskolai épület emelését elhatározta. E czélból az 
iskolai telek kibővítésére, hogy tornatér, játszóhelyiség is megfelelő legyen, 2 hold és 
800 Dől területü birtokot vásárolt egyesektől 5040 koronával. így a gymnasium telke 
4 hold területü lesz. 

Az uj épület terve, költségvetése készen van. A költségek összesen 213.577 
korona 85 fillérre vannak téve. Az épület felemelése tárgyalás alatt áll, valamint az 
államsegélyt illető szerződés megkötése. 

A könyvtár szaporodása : 237 mii, 103 kötetben, 802 füzetben, 1054 darabban, 
803 kor. 25 fill. értékben. A könyvtár jelenlegi összes állománya 18,781 darab. 

A szertárak összesen 1321 kor. 70 fill. értékű tárgygyal szaporodtak. 
Az líX)2—903. isk. évre beíratott az I—V. gymn. osztályba összesen: HUJ 

tanuló. Ebből magyar 157, oláh 7, német 2 ; unitárius 100, a többi más vallású. 

A székelykereszturi  m. kir.  állami  tanitóképző-intézetbe  az 1901—902. iskolai 
évben KjJanerő működött, 1 igazgató, 2 rendes tanár, 3 segédtanár, 1 gyakorló-iskolai 
tanító és 4 hitoktató. A tanári karban csekély változás állott be az HK)2. polgári év 
végéig. Belle László gyakorló-iskolai tani:ó helyére, a ki a kolozsvári tanintézethez he-
lyeztetett át hasonló minőségben, Botos Imre kolosi igazgató-tanitó került. Barabás 
Lajos unitárius hitoktató helyét elfoglalta Lőrinczi István helybeli unitárius lelkész és 
Dán János gör. kel. hitoktatóét Holdcr Gyula galambfalvi gör. kel. pap. 

A tanulók száma volt az iskolai év elején az 1. osztályban 2(5, a II-ban 25, a 
III-ban 30, a IV-ben 25, összesen 10(5 tanuló. 

Vallás szerint: róm. kath. 17, gör. kath. 2, gör. kel. 4, ág. ev. 1, ev. ref. 40 
és unitárius 30. 

Megyei illetőség szerint: Udvarhelymegyei 00, Csikmcgyei 0, Háromszékmegyei 
20, Marostordamegyei 3, Pestmegyei 1, Zcmplénmegyei 1, budapesti 2 és romániai 1. 

Anyanyelv szerint : magyar 102, román 4. 

Évközben eltávozott 1, vizsgázott az év végén 105. 
Az uj 1902—003. isk. év elején beiratkozott az I. osztályba 29, a II-ba 24, a 

III-ba 24, és a IV-bc 28, összesen 105 tanuló. 

A magyar nyelv elsajátítása czéljából tanári engedély alapján bejárt a tanítá-
sokra 5 román tanítójelölt. Magánvizsgálatot tett miniszteri engedélylyel 3 férfi. 

Tanítói oklevelet nyert a junius hóban megtartott rendes tanitóképesitő vizs-
gálaton 23 férfi, kántorságra képesítő bizonyítványt kapott 1 róm. kath. 11 ev. ref. és 
8 unitárius vallású tanító. 

Tandijat a tanitónövendékek nem fizettek. Állami segélyt élvezett 99; az egész 
évi segélyezés főösszege 13158 kor. 47 f. Egy növendék átlagos segélye havi 13.30 kor. 

Az intézettel kapcsolatos gyakorló  elemi  népiskolának  volt ez év elején 21, az 
év végén 20 tanulója. A törvény által előirt IV. osztályba egy tanuló sem iratkozott be. 

Az elmúlt évben intézeti tornaverseny tartatott, mely alkalomból a vallás- és 



közoktatásügyi kormány 100 koronát, dr. Viola Sándor ügyvéd pedig 1 drb. 10 koro-
nás aranyat ajándékozott a győztesek díjazására. 

Az intézet czéljaira szolgáló helyiségek még mindig a régiek. Ismételt sürgető 
felterjesztések daczára az általánosan ismert elhelyezési bajokon még mindig nincs se-
gítve s kérdés, fogja-e a magas kormány ezen egyetlen székely tanítóképzőt egyhamar 
megfelelő épülettel és felszereléssel ellátni ? 

Újvári Mihály igazgató az intézetnek gazdasági irányban leendő fejlesztése tár-
gyában megyénk főispánjához emlékiratot terjesztett fel a székely akczió kapcsán. 
Főispánunk a felterjesztést magáévé tette s a földmivelésügyi miniszter urnái keresztül-
vitte, hogy az intézetnél gazdasági szaktanári állás szerveztessék. Ezen állásra Holbok 
Ede pápai földmivesiskolai tanár neveztetett ki, a ki megbízatott egyúttal Udvarhely-
vármegye területére a vándortanári teendők ellátásával. 

Kilátásba van helyezve, hogy a kertészettel kapcsolatosan baromfitelepet  is kap 
az intézet, valamint uj mintaszerű  méhest  is a. legközelebbi időben. 

A gazdasági kifejlesztés azonban csak akkor lesz tökéletes s a vidéki  gazda  -
közönségre  irányító  hatású , ha az intézethez mintagazdaság  csatoltatik. 

Az intézet összes fenntartási költsége, a tanárok fizetését is beleszámítva, az 
1901—002. isk. évben kitett 48,002 kor. 74 fillért. 

C)  FÖLDMIVELÉSÜGYI  MINISZTÉRIUM. 

XV. Állategészségügy és állattenyésztés. 

a) Állategészségügy. 

Udvarhely vármegye területén az 1902. év folyamán összeirt s a járási főszolga-
biróságok utján a községektől nyert adatok alapján összeállított, a hasznos háziállatok 
létszámát feltüntető kimutatást, az ezek között előfordult ragályos és nem ragályos 
betegülési és elhullási esetek számát, az év folyamán közfogyasztásra levágott állatok 
számát, a vármegye területén a községek által a vármegyétől kivett és a vármegye te-
rületén a községek által tényleg kiállított marhalevelek minőségét és számát, a vár-
megye területén tartott országos állatvásárokon felhajtott és eladott állatokról, valamint 
a vármegye területén lévő három vasúti állatrakodó állomáson feladott és elszállított 
állatokról szóló adatokat a következőkben van szerencsém előterjeszteni: 

A hasznos háziállatok létszáma Udvarhely vármegye területén: 

Ló 15700 darab 
Szamár és öszvér . . . . 50 » 
Szarvasmarha magyar erdélyi 42207 » 
Szarvasmarha borzdercs . . 125 » 
Szarvasmarha tarka . . . 1245 » 

Bivaly 4819 » 

Juh es bárány 81(319 » 
Kecske és gödölye . . . . 10118 » 
Sertés 23557 » 

Ezen adatokat összehasonlítva az 1901. évben a községek által beszolgáltatott 
adatokkal, az tűnik ki, hogy 

Lónál 391 darab 

Bivalynál 1982 » 

Kecskénél 3730 » 
a szaporodás, illetve növekedés, mig ellenben 

Szarvasmarhánál . . . . 4759 darab 
Juhnál 2777 » 

Sertésnél 1130 » 
apadás van. 



A szarvasmarhánál mutatkozó apadás okát abban vélem feltalálni, hogy az 1 í>01. 
évi szűk takarmány termés miatt a gazdaközönség a felesleges állatait eladta, a juhok-
nál észlelhető apadás a mételykór következtében történt betegülés és elhullásból 
származott. 

Ragadós betegségek a következők léptek fel: 
1. Lépfene 5 községben 8 drb szarvasmarhánál fordult elő, melyek mind el-

hullással végződtek. 
2. Rtihkorban megbetegedett 1T> községben 217 drb ló, 300 drb juh, melyek 

közül elhullott 0 drb ló, ezenkívül leöletett 3 drb ló, elhullott 1 drb juh. 
3. Ragadós száj- és körömfájásban megbetegedett 34 községben és 0 közlege-

lőn 6770 drb szarvasmarha, 407 drb juh, 12 drb kecske, 13 drb sertés, melyek közül 
elhullott 20 drb szarvasmarha, a betegség megszűnése, illetve a zárlat gyorsabb felol-
dása szempontjából leöletett 12 drb kecske. 

4. Juhhimlő 1 községben fordult elő 31 drb juhnál, ebből elhullott lf> drb. 
ö. Sertésorbánczban megbetegedett f> községben 20 udvarban 51 drb sertés, 

melyek közül elhullott 34 drb. 

6. Sertésvészben megbetegedett 20 községben 41(5 udvarban OOö drb sertés, 
melyek közül elhullott 510 drb. 

7. Bivalyvészben megbetegedett 11 községben 30 udvarban és 2 közlegelőn 
47 drb bivaly és 10 drb sertés, melyek közül elhullott 47 drb bivaly és 10 drb sertés. 

A számadatokat községenként csoportosítva, a következőket találjuk: 

Lépfene fellépett Agyagfalva, Firtosváralja, Malomfalva, H.-Oklánd és Yargyas 
községekben. / 

Rühkór fellépett a) a lovak között: Atyha, Homoród-Almás, H.-Szentmárton, 
Benczéd, Szentlélek, Vargyas, Parajd, Szcntegyházas-Oláhfalva, Bözödujfalu és Ra\\ 
községekben, mely utóbbi helyen a betegség még jelenleg is fennáll, b) a juhok között: 
Nagy- és Kisgalambfalva, Beczéd, Fiátfalva, Alsó-Boldogasszony falva községekben. 

Ragadós száj- és körömfájás fellépett: Erked, Muzsna, Fiátfalva, Székelykeresztur, 
Bene, Etéd, Nagygalambfalva, Szederjes, Alsó-Boldogasszonyfalva, Szenterzsébet, Mátis-
falva, Szentmiklós, Bethfalva, Rugonfalva, Magyar-Felek, Magyar-Zsákod, Bogárfalva, 
Lengyelfalva, TofUátfalva, Martonos, Küsmöd, Atyha, Parajd, Tarcsafalva, Vargyas, 
Szolokma, Zsombor, Korond, Ujszékely, Darócz, Fancsal, Ülke, Felsősófalva és Pál-
falva összesen 34 községben. 

Juhhimlő: Zsombor községben, mely még az 1001. év folyamán lépett volt fel 
s igy jött folytatólagosan ez évre át. 

Sertésorbáncz fellépett: Bözöd, Bögözben 2 izben, Rava, Máréfalva és Lengycl-
falva községekben. 

Sertésvész fellépett: Székelyudvarhely városban 3 izben, Oroszhegy, Szentegy-
házas-Oláhfalván 2 izben, Firtos-Yáralján, Parajdon 2 izben, Székelykercszturon, Alsó-
sófalván, Csekefalván, Fiátfalván, Kénoson, Agyagfalván, Szenterzsébeten, Alsósimén-
falván, Derzsen, Dályán, Bétán 2 izben, Darócz, Medesér, H.-Keményfalván, H.-Oklán-
don, Miklósfalván, Kissolymoson, Szolokmán, Abásfalván, H.-Újfalun, Szederjesen, 
Telekfalván, Kápolnás Oláhfalván és Sándorfalván. 

Bivalyvész fellépett: Benében 2 izben, Ábránfalván, H.-Szentpálon, Felső-Ráko-
son, H.-Karácsonyfalván 2 izben, Derzsen, Peteken, Zsomboron, H.-Szentpéteren és 
Homoród-Oklándon. 

A vármegye területén az 1ÍK)2. év folyamán ragadós állati betegségek közül 
legnagyobb mérvben a ragadós száj- és körömfájás uralgott. 

Ez az egész országban járványosán fellépett ragadós betegség Udvarhelyvár-
megye területén az első esetben Erked községben lett 1002. év szeptember hó 7-én 
megállapítva, de ezen betegség a vármegye területén főleg pedig Székelykeresztur köz-
ség határában a »Zata« és »Biikkös« nevü legelőkön legelt állatok között, mint az a 
későbbi időben tartott nyomozat folyamán megállapítható volt, már augusztus végén 
tényleg uralgott, de azt a pásztorok és egyes állattulajdonosok jórészt a Székelykercsz-
turon szeptember hó 8-án tartani szokott országos állatvásár miatt eltitkolták s igy ezen 
betegség tényleges fennállására csak akkor jöttünk rá, midőn a székelykereszturi fennti 
országos állatvásáron eladott és Fejérvármegye Igal községhez tartozó Vá.iiospatakra 



elszállított 32 drb jórészt Székelykereszturról származó állatokon, a ragadós száj- és 
körömfájás meg lett állapítva és ennek alapján az elszállított 32 drb állat származási 
és a betegség keletkezési helyének kipuhatolása, nyomozata a nagyméltóságú m. kir. 
földmivelésügyi Miniszter ur által elrendelve lett és Székelykeresztur község állatállomá-
nyát váratlan vizsgálattal a törvényhatósági m. kir. állatorvos megvizsgálta és itten a 
betegséget tényleg megállapította. 

Székelykeresztur község fennti legelőiről elhajtott állatokkal lett ezen ragályos 
betegség Bethfalva, Rugonfalva, Szentmiklós, Mátisfalva községekbe is elhurczolva, va-
lamint az ugyanezen községben szeptember 8-án és Etéden szept. 27-én tartott orszá-
gos állatvásáron eladott, de már ezen ragályzó anyaggal befertőzött állatokkal lett a 
betegség ugy ezen, mint az udvarhelyi járáshoz tartozó számos községbe is behurezolva. 

Ezen ragályos betegség országos fellépte, rohamos terjedése miatt adta ki a 
földmivelésügyi Miniszter ur augusztus hó 23-án 69739 és október hó 15-én 89100. sz. 
ezen betegség gyökeres és gyors elfojtására irányuló rendeletét, mely utóbbi rendelettel 
a fertőzött községhez tartozó egész járás területén a hasított körmű állatokkal a vásá-
rok tartását feltétlenül betiltotta, a fertőzött község körül öt kilométernyire fekvő köz-
ségeknek egy vészkeriiletté alakítását is elrendelte, melyek folytán a hasított körmű álla-
tok forgalmi és vásári korlátozása, teljes megszűnése az egész vármegyeben főleg azon 
körülménynél fogva, hogy a betegség e vármegye mind a három járásában fellépve 
volt, fölötte meg lett nehezítve, mely állapot öt hónapon át tartott. 

A vásároknak betiltása és a forgalmi korlátozások szigorítása a mily kedvezőt-
lennek és hátrányosnak tűnt fel a gazdaközönség előtt, éppen ugy, vagy még nagyobb, 
illetőleg kedvezőbb horderejűnek bizonyult be a betegség elfojtására, annak helyhez 
kötése és tovább terjedésének megakadályozása szempontjából; mert eltagadhatatlan 
tényképen lehetett látni és tapasztalni azt, hogy mig az országos állatvásárok meg-
tartattak s az állatok egymással gyakrabban érintkeztek, addig ezen betegség a vár-
megye területén folyton terjedt, mig ellenben a vásárok megszűntével és az állatoknak 
egymással ritkábban történt érintkezésével a betegség továbbterjedése csökkent, sőt a 
vásárok betiltásával a már befertőzött községek és ezekkel szomszédos községeken tul 
a betegség újólagos terjedése, fellépte egy községben se lett észlelve, illetve megállapítva. 

A gazdaközönség előtt ezen vásári és forgalmi korlátozás azért is tűnt fel oly 
súlyosnak, hátrányosnak, mivel ezen ragadós száj- és körömfájás ez év folyamán fölötte 
enyhe és jóindulatu alakban történt uralgása miatt nem is tekintette ugy mint más ra-
gályos betegséget reá nézve veszélyt hozónak, éppen ez oknál fogva azt könnyedén 
vette, sőt a hol tehette és módjában állott azt el is titkolta, melyek által a betegség 
továbbterjedésére bő alkalmat szolgáltatott. 

Ezen forgalmi és vásári korlátozások által a gazdaközönségre háramlott köz-
gazdasági hátrány és pangás sokkal kisebb mérvű lett volna és lenne jövőben is, ha a 
gazdaközönség az 1888. évi VII. t.-cz. 23. §-ban foglalt kötelességeknek eleget tenne 
és a birtokában lévő, illetőleg a gondozása alatt álló állatoknak megbetegülését vagy 
elhullását a községi elöljáróság, — vagy az I. fokú hatóság — illetve a járási m. kir. 
állatorvosnak kellő időben pontosan bejelentené ; addig is, mig az I. fokú hatóság vagy 
szakközege a betegség elfojtására irányuló intézkedéseket megtehetné, önmaga a beteg 
és egészséges állatok egymástóli elkülönítését azonnal megtenné, a ragály anyag, illetve 
a betegség továbbterjedését a hatóság és a szakközegek együttes közreműködésével 
segédkeznék megakadályozni, helyhez kötni, miáltal elsősorban önmagának, másodsor-
ban pedig általánosságban a nagyközönségnek tenne megbecsülhetetlen szolgálatot; 
mert ha a betegség felléptének késedelmes bejelentésével, vagy eltitkolásával egyes tu-
lajdonos, vagy a gazdaközönség nyer is látszólag valamit, mégis sokkal nagyobb hát-
rány és kár háromolhat a gazdaközönségre azáltal, hogy az eltitkolt betegülések, elhul-
lások előbb-utóbb kiderülnek, de addig a betegség, elhullás és fertőzés az illető tulaj-
donos, vagy község állatállománya között már annyira elterjedt, hogy az első esetben 
csak egy udvarban fellépett ragadós betegség már több udvar vagy több község állat-
állományára is kisebb-nagyobb mérvben kiterjed, mely oknál fogva az egy udvar he-
lyett az egész község, sőt több község is kerül zárlat alá és vonatik be egy vészke-
rületbe, mely által az egy udvar, vagy esetleg községi zárlat helyett rövid időn belül 
egy nagyobb terület zárlatát vonja maga után, mely által a gazdaközönség az ő köny-



nyelmüségével, felületességével, nembánomságával egy nagyobb terület, sőt egy járás 
vagy egy egész vármegye területén lévő állatállománynak Magyarország és Ausztria 
vásárairól, piaczairól való kitiltását idézheti elő. 

Állatkereskedelmi szempontból továbbá azért is fontos a ragályos betegségek-
nek a kellő időben való bejelentése és annak helyhezkötése, gyors elfojtása, mert az 
Ausztriával kötött állategészségügyi egyezményünk szerint állatainknak Ausztriába való 
bevitele csak abban az esetben lehet és szabad korlátlanul, ha az elszállítás alá kerülő 
állatok származási helyén és a szomszédos községekben az elszállítást megelőző 40 
napon belül oly ragadós betegség nem uralkodott, mely az elszállítás alá kerülő állat-
fajra is átragadható lett volna. 

A ragadós száj- és körömfájás betegség lefolyásának gyorsítása czéljából Benc, 
Darócz, Erked, Küsmöd és Ujszékely fertőzött községek szarvasmarha- és bivaly állo-
mánya be lett oltva. 

Ezen beoltás által eléretett az, hogy a fennti községek állatállománya egy idő-
ben lett befertőzve, a betegség egy időben fejlődött ki, s a kifejlődött betegség rövid 
idő alatt gyorsan és enyhe alakban folyt le, mely miatt az általános gazdasági pangás 
is csak rövid időre állott be. 

A másik ragályos betegség, mely a vármegye sertés állománya között ez év 
folyamán is uralgott és tetemes pusztítást, illetve veszteséget okozott, a sertésvész volt. 

Ezen ragadós betegség a vármegye területén 29 községben 4l(> udvarban G95 
drb állatnál lépett fel, mely közül ölO drb hulott el. 

Ezen betegülési és elhullási számokat összehasonlítva az 1901. évben a vár-
megye területén előfordult hason minőségű ragályos betegségben történt betegülési és 
elhullási esetekkel, az tűnik ki, hogy ez év folyamán a fertőzött udvarok száma 138-al, 
a megbetegült állatok száma pedig 4 el emelkedett. Az elhullott állatok száma ellenben 
105 el csökkent, de mindazonáltal a vármegye sertés állománya között az 15)02. évben 
a tényleges veszteség sokkal nagyobb volt, mint az 1901. évben. Mert mig az 15)01. 
évi veszteségben, illetve a megbetegülési és elhullási számadatok között a makkoltatás 
végett Csik- és Nagy-Kíiküllő vármegyékből tetemes számban e vármegyébe behozott 
és itten megbetegült és elhullott sertések száma is benfoglaltatott; addig az 15)02. év-
ben beállott fennti veszteség kizárólag az Udvarhelyvármegycbeli sertések között történt 
betegülési ésrélhullási eseteket jelzi. 

Székelyudvarhely városban ezen sertésvész az év folyamán 3 izben lépett fel. 
A fellépett eseteknél észlelni lehetett azon körülményt, hogy a megbetegült és elhullott 
sertések az ezen városban tartani szokott heti sertésvásáron megvett vidéki sertéseken 
lépett fel oly helyeken, hol előzőleg ezen betegségben sem megbetegülés, sem pedig 
elhullás nem fordult elő. Ezen körülményből, valamint a betegség felléptekor a betegség 
eredetének kipuhatolásakor a megtartott nyomozat alkalmával is megállapítani lehetett 
azt, hogy ezen vett, vidékről származó sertések már az eladási helyen lettek fertőzve, 
hol a betegség tényleg uralgott, de azt eltitkolták. 

Malomfalva községben ez év folyamán, valamint az előző években is a nyári 
hónapok alatt előfordult lépfene szorványos eseteiből arra lehet következtetni, hogy a 
megbetegült és elhullott állatok a fertőző anyaghoz vagy az itató helyek vizével, vagy 
pedig a takarmány közvetítésével jutnak. 

A fenntiekből látható, hogy az állati ragadósbetegségek bejelentése, helyhez 
kötése és gyors elfojtása miért fontos a gazdaközönségre, de sajnos ez év folyamán is 
számtalan esetben tapasztalható volt ugy a ragadós száj- és körömfájásnál, mint a más 
nemű ragadós betegségek fellépte eseteiben is az, hogy a gazdaközönség a bejelentési 
kötelességének eleget nem tesz, a betegség helyhez kötésénél és gyors elfojtásánál 
közreműködni nem akar, sőt a betegség eltitkolásával és a beteg állatoknak az egész-
ségesekkel a forgalomba vagy a legelőkön való gyakori együttes érintkezésével, a kö-
zös itatóhelyek használatával a betegség terjedését, az állatok megfertőzését, megbete-
gülését és elhullását maga segiti elő. 

Nem ragályos betegségek következtében az 1902. év folyamán elhullott: 

Ló . . . . 

Szarvasmarha 

Bivaly . . . 

25 darab 

31 » 

17 » 



Juh 2658 darab 

Sertés 92 » 

A juhok között ez év folyamán is a mételykor pusr 'tott. 
Közfogyasztásra levágatott: 

Bika 18 darab 
Ökör 340 » 
Tehén 1(526 » 
Növendék 1442 » 
Borjú 726 » 
Bivaly 25 » 
Juh 9013 » 

Bárány 8524 » 

Kecske 480 » 

Gödölye 224 » 
Sertés 3039 » 

Közfogyasztásból elvonatott borsóka kár miatt 5 drb sertés és nem ragályos 
betegség következtében történt lesoványodás miatt 3 drb szarvasmarha. 

Ezenkívül megsemmisítve lett 3í)9 drb tüdő, 1022 drb máj, 30 drb vese, 101 
drb tőgy, 0 drb fej, 6 drb nyelv és egyéb szervrészek 39 esetben. 

Kényszervágatás eszközölve lett 33 esetben, melyek közül 8 esetben tagadtatott 

meg a levágott állat húsának közfogyasztásra való kimérése. 

A vármegye területén kiadatott: 

Huszfilléres marhalevélből . . 42200 drb 

Tizenkétíilléres » . . 18900 » . 

Négy filléres » . . 19100 » 

A vármegye területén 15 országos állatvásár tartására jogosított község, illetve 

város van, melyekben évente 4 országos állatvásár szokott tartatni, de Parajdon, Erke-

den, Homoród-Oklándon, Daróczon, Bözödön, Szentegyházas-Oláhfalván, Farkaslakán 

és Székely udvarhelyen az év utolsó három hónapjában tartani szokott országos állat-

vásárok az azon időben a vármegye területén uralgott ragadós száj- és körömfájás 

miatt megtarthatók nem voltak; 

A megtartott állatvásárokra felhajtatott: 
Ló 4576 darab 
Szarvasmarha és bivaly . . 33429 » 
Juh és kecske 4434 » 

Sertés 1473 » 

Eladatott: Ló 1408 darab 

Szarvasmarha és bivaly . . 11712 » 
Juh és kecske 1468 » 
Sertés 959 » 

A vásártereknek nem megfelelő helyen való létesítése és illetve szabálytalan 
berendezése miatt a vásárok tartása betiltatott Kápolnás Oláh falva és Homoród-Oklánd 
községekben. 

A vármegye területén lévő három vasúti állatrakodó állomásról cl lett szállítva : 

Ló 40 darab 

Szarvasmarha és bivaly . . 3031 » 
Juh és kecske 270 » 

Sertés 550 » 

A vármegye területén a lótenyésztés nevelését, fejlődését 15 drb részint az 
államtól, részint magánosoktól egyes tenyésztők vagy községek által vett, de .a mén-
vizsgáló bizottság által megvizsgált és köztenyésztésre alkalmasnak talált mén s ezen-
kívül a hat fedeztetési állomáson elhelyezve volt 15 darab állami mén volt hivatva 
előmozditani. 

A szarvasmarha tenyésztés nevelésének czéljára szolgált a vármegyében, a 

községekben volt 211 drb tenyészigazolványnyal ellátott bika, mely közül 45 darab a 

m. kir. foldmivelésügyi Miniszter ur hozzájárulásával, segélyezésével a vételár 15—20 



százalékának elengedésével és egy év alatt három részletben eszközölhető törlesztés mel-
lett lett az egyes községek által bevásárolva. 

A bivalytenyésztés emelésére 37 drb tenyészigazolványnyal ellátott bivalybika 
szolgált. 

A sertéseknél a községekben volt hasonlólag tenyészigazolványnyal ellátott 
184 drb tenyészkan, mely közül 7 drb kedvezményes vételáron az államkincstárnak 
Mezőhegyesen levő fehér kondorszőrü mangalicza tenyészetéből lett vásárolva, hatott 
emelőleg. 

A juhoknál a tenyésztés emelését a községekben volt 815 darab tenyészkos 
segítette elő. 

Az ezen év február hó 28-án és a rákövetkező napon Székelykercszturon megtar-
tott országos jellegű bika- és üsző kiállítás és vásárra felhajtatott a nagytenyésztők 
részéről 89 drb bika, a kistenyésztők és egyes községek által a község tulajdonát ké-
pező bikákból 105 drb. Tenyészüszőkből felhajtatott 81 darab. 

Az ezen vásárral összekötött kiállítás ez év folyamán is igen látogatott és élénk volt. 
Ugyancsak a szarvasmarha tenyésztés emelése, fejlesztése szempontjából ren-

dezte a vármegye gazdasági egylete az év szeptember havában Székelyudvarhelyen 
tartott első üsző kiállítást, melyre a ragadós száj- és körömfájás uralgása miatt, korlá-
toltabb számú üsző lett felhajtva és kiállítva. 

Ez év folyamán is a vármegye gazdasági egyesülete az ő kiküldöttei által 25 
drb tenyészüszőt vásároltatott be, melyek nyilvános árverezésen a vármegye állattenyésztő 
gazdái által lettek részletfizetés mellett megvásárolva. Ezen üszők a nyár folyamán a 
vármegye gazdasági egyesülete által a szarvasmarha tenyésztés emelése, fejlesztése 
czéljából fenntartott »Tartod« nevű havasi legelőn elhelyezve volt szüzgulyában legel-
tek, honnan a 124 drb 1—3 éves kor közötti üszök szeptember hó 30-án igen jó álla-
potban kerültek haza. 

b) Állattenyésztés. 

Mint az állattenyésztési kerületi felügyelőség területében szenvedett változást 

kell felemlítenem, h§gy Sepsiszentgyörgy székhelylyel Csík-, Háromszék- és Brassóvár-

megyék bevonásával egy uj felügyelőség rendszeresittetett, s ennek folytán a segesvári 

kerülethez tartozó Csik- és Háromszékvármegyék ezen kerületből kikapcsoltattak. A 

segesvári kerületbe pedig beosztattak Udvarhely-, Alsófehér-, Nagy- és Kisküküllő-

vármegyék. 

Az állattenyésztésre vonatkozó főbb mozzanatokat a következőkben van sze-
rencsém jelezni: 

A mint az általában kétségbe nem vonható tény, a legszebb magyar erdélyi 
fajta marha Udvarhelymegyében van ; azután sorrend szerint következik Kisküküllő, 
Háromszék-, s végül Csikvármegye. Ezen két utóbbi vármegyében ezen felül található 
mokány fajta marha, melynek felkarolása érdekében szintén akczió indult meg, nálunk 
nem tenyésztetik. 

Az 1902. évben vármegyénkben 45 drb. magyar fajta tenyészbika osztatott ki. 
A kiosztott bikára a községek 10—20°o engedményt kaptak, a kedvezményes vételár-
nak 3 féléves részletben leendő visszafizetése mellett. Ezen kivtil valamennyi bika az 
államkincstár terhére és a község javára a kiosztás napjától számított egy évi időtar-
tamra elhullás és kényszervágás esetén biztosítva van. Bár a magyar kölcsönös állat-
biztosító társulat — amely a biztosítást elvállalta, minden egyes alkalommal a legnagyobb 
előzékenységgel jár cl, még sem részesül ezen intézmény a községek részéről azon 
támogatásban, amelyre pedig szüksége volna a közjó érdekében. A községek ugyanis 
az államkincstár által egy évre kötött biztosítást nem szokták meghosszabbítani, az 
egyesek meg éppen nem vehetők rá, hogy saját marhaállományukat külön is biztosítsák. 

Ez irányban a multévi deczember hó 18-án 18229. sz. a. kiadott rendeletemmel 

a járási főszolgabírókat nem csak utasítottam arra, hogy az egyes községekben havon-

ként tartandó látogatási napjuk alkalmával ezen biztosítás előnyeit személyesen és be-

hatóan ismertessék, s az állatbiztosítás előnyeit felfejtve, hassanak oda, hogy különösen 



a községek tulajdonát képező apaállatok — községi bikák, mének, kanok stb. mielőbb 
biztosíttassanak — de még ismertető füzeteket is osztattam szét. 

A községek részére beszerzett tenyészbikák áraiból a fenntebb emiitett száza-
lékos kedvezmény folytán vármegyénkben 4801 kor. 70 lill. engedtetett el. 

Sertéstenyésztés tekintetében vármegyénkben a mangalicza játszik kizárólagos 
szerepet, s ez is hanyatlóban van. A mult év folyamán 7 drb. kan osztatott ki, 030 
kor. beszerzési áron, 125 kor. kedvezmény mellett. 

A juh számszerűleg fogyóban van, miért is örömmel konstatálhatjuk, hogy a 
marosvásárhelyi miniszteri biztosság vármegyénkbe a juhoknak nagyobbmérvü behoza-
talát is czéljául tűzte ki. 

Állatdijazásokra kiosztatott 1000 korona. 

XVI. Közgazdaság. 

Közgazdasági tekintetben az 1902. évi állapotra nézve a legkimeritőbb felvilá-
gosítást és tájékozást nyújt vármegyénk gazdasági egyesülete titkárának Hlatkv Miklós 
urnák éves jelentése, mely az egyesület legutóbbi közgyűlésen osztatlan elismeréssel 
fogadtatott. 

A jelentés a következő: 

Tisztelt közgyűlés! Az elmúlt év gazdasági helyzetének bizonytalansága nem 
csak az ország, de szűkebb hazánk, vármegyénk gazdasági életére is rossz befolyással 
volt, a mit csak súlyosított a Székelyegyleti takarékpénztár bukása, mely ugyan az 
1901-ik évben következettbe, de melynek káros hatása az elmúlt évben is érezhető volt. 
Mert igaz ugyan, hogy a pénztár adósai megtalálták a segítő kezet, mely bajaikból 
kész volt őket kimenteni, de azok, kik a pénztár hitelezői voltak, a betétesek, kiknek 
jelentékeny része kis existentia volt, talán egész életre kiterjedő szorgalmuk, takaré-
kosságuk gyümölcsének nagyrészét elvesztették. 

A gazda munkájának gvüjnölcse Isten kezében van. Legjobb tudása szerint 
megműveli a gazda' földjét, várja az áldást : jő egy tavaszi fagy, elveszi gyümölcster-
mését, egy nyári zivatar jégveréssel megsemmisíti a szép reményekkel biztató gabonáját, 
a tartós esőzés lehetetlenné teszi a téli takarmányának betakarítását, az esetleg fellépő 
járványos állatbetegségek elpusztítják állatállományát, megnehezítik az állatkereskedelem 
forgalmát. E csapások mindenikéből része volt vármegyénknek az elmúlt esztendőben. 
A tavaszi fagy tönkretette szép reményekkel biztató gyümölcstermésünket, a vármegye 
több községének határán áthúzódó jégverés a gabona nagy részét, a helyenként fellépett 
árvizek a már megkészített takarmányt tették semmivé, a megyeszerte uralkodó sertés-
vész, száj- és körömfájás lehetetlenné tette hosszú időn át állatkcreskedelmünk lebo-
nyolítását. Hogy mennyi tőkét vesztettünk el mind e csapások miatt, azt számokban 
kifejezni sem tudjuk. Súlyosbította a helyzetet, hogy az 1901-iki gazdasági év sem volt 
megfelelő. Az őszi vetés több község határában nem volt bevégezhető, az őszi határok 
nagyrészben tavasziakkal lettek volna bevetendők, de hiányzott a tavaszi vetőmag. A 
veszélyben nem hiányzott a segitő kéz, egyesületünk felterjesztésére a nagyméltóságú 
m. kir földmivelésügyi miniszter ur 3018 kor. 00 fillért adományozott tavaszi vetőmagra, 
melynek csak 70°/0-a volt \ isszafizetendő, melyből bevásárolt zab és árpa vetőmagból 
19 község 193 gazdája részesült segélyben. Az igy kölcsönadott vetőmag árát a mult 
évben is többször sújtott Miklósfalviak és néhány egyesületi tag kivételével a többi 
kölcsönző becsületesen visszafizette az államkincstárnak, a mi a legékesebb bizonyítéka 
annak, hogy népünk a nyert jótéteményt méltányolni tudja, és hogy a szükség nap-
jaiban nem alamizsnát, csak támogatást kért. 

A magas kormány jóindulatát székely népünkkel szemben nemcsak e ténnyel 
tanúsította, sokkal nagyobb jótéteményben részesité vármegyénk inségügyi bizottságá-
nak közbenjárására azokat, a kiknek a mult őszön őszi-vetőmagjuk hiányzott, kiknek 
egy év alatt visszafizetendő 28224 kor. értékű vetőmagot adományozott, melyből csak 
19757 kor. 37 fill. lészen visszafizetendő. 



Hogy mindkét kölcsön kicszközlésébcn az érdem oroszlánrésze elnökünk ő 
méltóságát illeti, az mindenikünk előtt ismeretes. E két ténnyel még nincs kimerítve el-
nökünk őméltóságának vármegyénk gazdaközönsége iránti érdemeinek sorozata. Nagyobb 
jelentőségű és évtizedekre kiható fontossággal bir azon fáradozása, a mellyel sikerült a 
Földhitelintézet segélyakczióját megszerezni vármegyénknek. 3 millió kor. törlesztéscs 
kölcsön nyújtása volt c fáradozás gyümölcse, mely — tekintve, hogy ez legnagyobb 
részben magas kamatozású takarékpénztári kölcsönök' kifizetésére fordíttatott — legke-
vesebb 120—lf>0 ezer kor. évi kamat terhet vett le népüjik vállairól. A legmélyebb 
köszönetünket fejezhetjük ki e kezdeményezéséért őméltóságának ugy, mint a Földhitel-
intézet vezéreinek. Annál nagyobb köszönet illeti meg a Földhitelintézetet, mert a köl-
csönöket teljes értékben pénzben fizette ki, mert több mint egy év óta itt tartja közöt-
tünk kirendeltségét, mely kirendeltségnek a kölcsönök lebonyolításában, hogy mily ér-
demei vannak, csak az tudja teljesen méltányolni, aki mcgkisérlette távollevő pénzinté-
zetek segélyét venni igénybe, aki ismeri telekkönyveink rendezetlenségét. 

Minden rosszban van valami jó. A vármegyénket illetve a székelvséget ért 
csapások megmozdították az egész haza magyar társadalmát, egységes szózatként zú-
gott végig az országon a közvélemény kiáltása, hogy a székelyt, a magyarság bástyáját, 
ha áldozatokkal is, újra meg kell erősíteni, hogy a veszély napjaiban erős karjaival, 
miként a múltban, a jövőben is segítsen feltartani a haza ellenségeit. A megmozdult 
társadalom érdeklődése teremtette meg a csiktusnádi székely kongresszust, a hol a leg-
illetékesebb társadalmi tényezők foglalkoztak a székelyföldi bajok okainak felderítése és 
orvoslási módjainak megállapításával, a megmozdult társadalom érdeklődése visszhangra 
lelt a magas kormánynál, aki létesítette a székely kirendeltséget, feladatául tűzvén ennek 
mindazon orvosszereket felkutatni, melyekkel a bajok orvosolhatók ; a kirendeltség élére 
Sándor János marostordamegyei főispán állíttatván, c szerencsés választással a siker 
már eleve biztosíttatott. Őméltósága személyesen választmányi ülésünkön, főbb vona-
laiban kifejtette az akczió programmját, ami mindnyájunk lelkét a legszebb remények-
kel töltötte el népünk jövőjét illetőleg. A miniszteri megbízott ur látogatását nyomon követte 
a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur dr. Darányi Ignácz székelyföldi látoga-
tása, akijországos gondjai közepette is szakított magának pár napi időt arra, hogy a Székely-
földet, annak népét szinről-szinre lássa, megismerje. Az ez alkalommal egyesületünkben aj-
kairól elhangzott szavak, amelyek azóta kezdenek testet ölteni, csak megerősítették fön-
nebb már kifejezett reményeinket. 

Hogy a gazdasági kiegyezésnek bizonytalansága mily nyomasztólag halott főleg 
állalkereskedelmünkre, azt bizonyítgatni felesleges; tudja azt minden gazda, hisz alig 
van közülünk egy is, aki ne tapasztalta volna a marha-árak hanyatlását. A' szabad 
kereskedelmi irányzat, mely két évtized előtt még uralta az európai államok gazdasági 
politikáját, ugy gabonakereskedelmünket, mint állattenyésztésünket virágzóvá tette, úgy-
szólván az összes nyugati államok piaczain megjelenhettünk terményeinkkel; a tenyésztő 
ugy, mint a kereskedő, megtalálta fáradalmai jutalmát. De mióta jelszó lett a nemzeti 
termelés védelmezése, a nyugati piaezokat egymásután elvesztettük; manapság úgy-
szólván kizárólag az osztrák és német piaezokra vagyunk utalva, ép azért valóságos 
csapásnak tekinthetjük a német agrár szellem győzedelmes előnyomulását, mely a né-
metországi uj vámtarifát eredményezte, mely ha teljes szigorával életbelép, lehetetlenné 
válik a német piaezokon terményeink értékesítése. Az Ausztriával való uj gazdasági 
kiegyezésnek kellene reconpensátot szolgáltatni válságos helyzetünkben. Bármennyire 
bizunk is kormányunk hazalisága, bölcscségc és előrelátásában, szövetséges társunk 
sajátszerű parlamenti viszonyai mellett vajmi kevés kilátásunk lehet arra, hogy a veszí-
tett positiónkat visszanyerhessük. 

Ép azért, mert a jelen védvámos irányzat mellett mindinkább saját erőnkre 
vagyunk és leszünk utalva, kell gazdaságunkat a változó viszonyoknak megfelelően 
berendezni. Az egyoldalú gabonatermesztés helyett, mely a mieinknél magasabb átlag 
termések mellett sem jövedelmező, át kell térnünk oly ipari növények termesztésére, 
amelyek termését a közös vámterületen belül is tudjuk értékesíteni. 

A legkevesebb befektetést kívánja ez irányban a lóheremag termelés, amelyre 
földünk és éghajlatunk kiválólag hivatott, mely a piaezon már is jó névnek örvend. 
Sajnos, hogy az arankairtásra sem közigazgatásunk, — nagy eir>glaltsága miatt — 



sem termelőink kellő gondot nem fordítanak, minek eredménye, hogy terményeink érté-
kesítése csak alacsonyabb átlag áron eszközölhető, mintha tiszta magot tudnánk a 
piaczra vinni. Gazdaközönségünk érdeke megkövetelné, hogy ezen értékes terményünk 
értékesítésében megmentessék a kereskedelem túlkapásai ellen, önmagunk iránti köte-
lességet teljesítenénk, ha értékesítéséről szövetkezeti uton tudnánk gondoskodni. Egy 
kis jóakaraton múlik az egész. 

A lentermelés szép fejlődésnek indult, kívánatos, hogy a bevásárlásnál mindkét 
részről felmeiült jogos és vélt sérelmek a megindult fejlődést vissza ne fejlesszék. 

Nagy fontosságú és a jelen viszonyok között jól jövedelmező növényünk volna 
a komló, mely nem csak a vármegye alantabb fekvő vidékein jutalmazza termelőjét, 
de a magas fekvésű Zctclakán is oly szépen sikerült, hogy telepítőjének minden vára-
kozását felülmulta Igaz, hogy a komló beállításához nagy befektetés kívántatik, de ki-
sebb 1—300 töves kerteket a kisgazdák saját házinépük munkaerejével is beállíthatná-
nak. Az ily apróbb komlóskertek jövedelmére inkább számithatnánk, mint a gyümöl-
csösökére, melyek termését több ellenség fenyegeti. 

A kereskedelmi növények termelése mellett fokozható volna birtokunk jövedelme 
a gyümölcstermelés nagi'cbbmérvü felkarolása által, továbbá az által is, ha népünk 
főbb ügyeimet fordítana a trágya kezelésre, a földet intenzivebben szántaná, a gyomtól 
tisztábban tartaná, ha a vetőmagra nagyobb gondot forditana. 

A helyes gazdálkodási elvek megismertetésére kiváló szolgálatokat tehetnének 
vidékenként a lelkészek, tanítók, tanultabb birtokosok vezetésével alakított gazdakörök, 
amelyek a hét bizonyos napjain összegyűjtve a főldnépét, nemcsak azzal szolgálnák 
a nép érdekeit, hogy őket ez összejövetelek alkalmával a helyes gazdálkodási elvekkel 
ismertetnék meg, hanem az által is, hogy elvonnák a léha időtöltéstől, a korcsmázástól, 
a miből, hogy mennyi veszedelem származik, a törvényszéki akták, pusztuló birtokok 
tudnák megmondani. Egyesületünk a legnagyobb örömmel támogat minden oly moz-
galmat, ami az erők ily irányú egyesítését tűzi ki czélul. 

Az elmúlt líX)2-iki évben 2 köz- és 18 választmányi ülést tartottunk. Közgyű-
léseinken 20, választmányi- üléseinken 14G pont alatt tárgyaltuk az előfordult ügyeket, 
indítványokat. Iktatóra érkezett 3G8 drb, amelyek mind elláttattak. 

Tevékenységünk kiterjedt a vármegye összes gazdasági ügyeinek fejlesztésére. 
Átirtunk a vármegyéhez a Székelyegyleti takarékpénztár kis betevői érdekében ; 

az üsző bevásárlási alapba tartozók szorgalmazása végett, egy mezőgazdasági tanácsosi 
és egy rétmesteri állás rendszeresítése végett, a sertéstenyésztés, az utak befásitása ér-
dekében, a Földhitelintézet akcziójának a vármegye részéről való támogatása ügyében. 

A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztériumot megkerestük egy egye-
temi fokon álló mezőgazdasági főiskolának Kolozsvárott való létesítése, a Földhitelinté-
zetnek a magas kormányhoz intézett memoranduma érdekében, egy minta konyhaker-
tészet és alsófoku gazdasági iskolának a megye terüle!én való létesítése tárgyában, 
bükkfa erdeink értékesítése szempontjából, a mezőhegyesi számfeletti teheneknek ked-
vezményes lizetési feltételek mellett való átadása érdekében, tavaszi vetőmag adomá-
nyozásáért, költségvetési hiányunk pótlásáért, a szentkirályi gazdakörnek egyszerűbb 
gazdasági gépekkel való segélyezéseért, az elemi csapások által két évben sújtott mik-
lósfalviak érdekében; a székelyföldi miniszteri megbízott urnák több hozzánk intézett 
kérdésére véleményt adtunk, átirtunk hozzá a rétmesteri állás rendszeresítése, legelőink 
javítása, illetve legelő rendtartás érdekében ; a székely kongresszus intéző bizottságához 
a székelyföldi földhitel ügyében, a szolgabiróságokhoz a községi kanok, kakasok a birtok-
statisztika tárgyában. Hosszasabban foglalkoztatta választmányunkat az uj tagositási eljárás 
ügyében a magas kormány által lekü'dött kérdőpontok tárgyalása, azokra feleletadása. 

Midőn a földmivelésügyi miniszter ur őnagyméltósága székelyföldi látogatása 
alkalmával egyesületünk tagjait s általában vármegyénk gazdaközönségét fogadta, 10 
pontra terjedő memorandumot nyujtottunk át, melyben kiterjeszkedtünk azon alkotá-
sokra, melyek megvalósítása által egyesületünk, vármegyénk gazdasági bajainak orvos-
lását reményli. Azon szívélyes válasz, melyben őnagyméltósága memorandumunkat 
átvette, a legszebb reményekkel töltenek el bennünket azok megvalósítása iránt. 

A vármegye ez évben is megbízott bennünket azzal, hogy az általa kezelt 
üszőbevásárlási alap terhére jóminőségü üszőket vásároljunk és adjunk ki kedvezményes 
árvisszafizetés mellett. 25 darabot vásároltunk, melyeket jobbára kisgazdák, tanítók, 



lelkészeknek adtunk el, miáltal bizonyára jó szolgálatot tettünk állattenyésztésünk fejlő-
désének, kívánatos volna, hogy az eladási ár pontosabban térüljön vissza, hogy igy 
minél többen legyenek e kedvezményekben részesíthetők. 

Az elmúlt évben rendeztünk két tenyészállat kiállítást, egyet Székelykereszt-
urott és egyet Székelyudvarhelytt. Az első ez alkalommal is fényesen sikerült, tanúsá-
got tevén ez alkalommal is arról, hogy a magyar erdélyi fajta tenyészállatok főleg bi-
kák nevelésével nemcsak nagyobb, de kis gazdáink is nagy szeretettel és tudással fog-
lalkoznak, hogv a legszebb ilyszerü apaállatok vármegyénkben tenyésztetnek. A szé-
kelyudvarhelyi üszőkiállitás az időközben kiütött száj- és körömfájás miatt már csak a 
legszűkebb körre szorítkozott; annál tanulságosabb volt az ezzel kapcsolatosan rende-
zett gépkiállítás, a különböző talajmivelő eszközök bemutatása, melyek munkáját a 
legnagyobb érdeklődéssel kisérte a nagyszámban összegyűlt gazdaközönség. 

A szüzgulyát ez évben is fenntartottuk, 124 darab 1—3 éves üsző talált e 
gulyában pompás nyári legelőt, a honnan szeptember 30-án behajtatván, a tulajdonosok 
örömére egytől-egyig a legszebb conditióban voltak tulajdonosaiknak átadhatók. Kívá-
natosnak mutatkozik, hogy az egyes tagok által kihajtható állatok száma contingentál-
tassék, hogv minél több kisgazda legyen részesíthető ez intézményünk áldásaiban. 

A fenntebbiekben vázolt kezdeményezéseken kivül kiváló gondot fordítottunk 
arra is, hogy egyesületünk iránt a közérdeklődést fokozzuk. Ebbeli törekvésünk ered-
ménye, hogy az elmúlt évben egyesületünk kötelékébe lépett 8 uj alapító és 59 
évdijas tag. 

Egyesületünk jótevői voltak a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisz-
térium 1(300 koronát adományozva kiállítás czéljaira, 700 koronát költségvetésünkben 
mutatkozó hiány fedezésére, az Erdélyi Gazdasági egyesület 200 k, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület 10 k. pénzdíjjal és 250 k. értékű ezüst serleggel ajándékozva meg 
tenyészállat kiállításunkat. Sperker Ferencz és Béldi László alapító tagok 100 koronát 
adományoztak egyesületünk czéljaira. Fogadják mindnyájan legmélyebb köszönetünket. 

Veszteség is érte egyesületünket, egész vármegyénket, báró Kemény Béla és 
Szentkirállyi Árpád tagjainak elhunytával, a kik egyesületünknek keletkezése óta buzgó 
tagjai voltak, akik mint gyakorló gazdák is elévülhetlen nevet vivtak ki vármegyénk 
gazdasági viszonyainak javításában. Az első mintaszerű magángazdaságának' berende-
zésével, a nyteodik a róla nevezett székely törökbuza-féleség kitenyésztése és forga-
lomba hozatalával, mely korán érő székely tengeri faj nemcsak hazánk, de szomszé-
dos országokba, még Oroszországba is élénk kiviteli czikket képezett. Bár lépne 
nyomába más oly szakképzett gazda, mint ő volt, aki ép annyi szakértelemmel, ép 
annyi lelkesedéssel szolgálná e tengeri fajta jó tulajdonságainak tovább fejlesztését. 
Egyesületünk szép hivatást teljesítene, ha szövetkezeti uton nagyban tudná e vető-
magot termelni. 

Tisztelt közgyűlés! Teljes önérzettel mondhatjuk cl, hogy azon czéljainkat, 
melyek megvalósításához az egyesület vezjtőinjk buzgalmára van szükség, elértük az 
elmúlt évben, elfogjuk érni ebben is, már amelyek létesítéséhez az ügybuzgóságon ki-
vül anyagi eszközökre, pénzre is szükség van, csak ugy lesznek elérhetők, ha a vár-
megye gazdái, kiknek anyagi jóvoltáért küzdünk, minél nagyobb számban lépnek egye-
sületünk kötelékébe, hogy tagsági dijaikkal megnövekedő jövedelmeinkből fedezhessük 
az uj alkotások költségeit, mert a magas kormány is, kinek bőkezűségét egyesületünk 
ez évben is élvezte, kifejezetten akkor ad, áldoz értünk többet, ha látja, hogy a ma-
gunk buzgósága sem tétlen, de akarunk is, tudunk is magunkon segíteni. 

XVII. Erdészet. 

Udvarhely vármegye erdőterülete 1902. év végén 201128 k. holdat foglalt el; 

mely területből a bányakincstárra 332 k. hold, kis és nagy községekre 12794 k. hoki, 

rendezett tanácsú városra 554 k. hold, egyházi testületek és személyekre (3032 k. hold, 

volt urbéresi természetű erdőkre 4164 k. hold, nemesi közbirtokosságokra 121174 k. 



hold és végül magán erdőbirtokosokra ">(>077 k. hold és pedig fanemre nézve: 27447 
hold tölgverdő, 138832 k. hold bükk és más lomblevelű és 34840 k. hold fenyőerdő esik. 

Az 1808. évi XIX. t.-cz. rendelkezéseihez képest állami kezelés alatt állott 128 
község határán 480 birtokos tulajdonát képező 144710 k. hold erdő és 1401 k. hold 
véderdő jellegű kopár terület. 

Az erdőtörvény 17. alá tartozó birtokosok tulajdonát képező erdők kezelés 
és használati módjának rendezése vagyis a törvény által megkövetelt rendszeres erdő-
gazdasági üzemtervek a mult évben 21 erdőbirtokról s illetve 12773 k. hold területről 
hagyattak a földmivelésügyi kormány által jóvá, 13 birtokról pedig 2410 k. holdról 
készítettek el. A rendszeres gazdasági tervek Udvarhelyvármegyében ezideig 354 erdő-
birtokról készültek el, eszerint hiányzanak 12(5 birtokról vagyis a birtokok számának 
20 százalékáról. A gazdasági tervektől eltérő, továbbá egyéb kihasználásra engedélyezett 
területekből a mult évben eladatott 004 k. holdról 18022 köbméterre becsült tölgy-
fenyő- és bükk mii és tűzifa 104700 korona értékben. 

Az állami kezelés alatt álló erdőbirtokokon a természetes felujulások általában 
véve sikerültek, amit nagyban elősegitett az előző évekről meglevő alnövet; az erdő-
gazdasági üzemtervek szerint mesterséges uton beerdősitendő 1424 k. holdból 723 k. 
hold erdősittetett be; a bcerdősitetlcnül maradt 701 k. holdon pedig részint, mert e vár-
megyében tölgymakktermés több év óta nem volt, részint a székelyföldi erdei legel-
tetés kérdésének okszerű és méltányos szabályozása miatt a beerdősitést függőben kel-
lett tartani. 

Az erdőtörvény 105. §. alá tartozó kopár területek azon részeire nézve, melyek 
beerdősitesét a szomszédos területek használhatósága, termőképessége, vagy közleke-
dési utak és más építmények biztossága is megkövetelik, amelyeknek beerdősitése köz-
gazdasági tekintetben is sürgősen szükséges, a lefolyt évben az előző évben már 
beültetett kopárok pótlásával együtt 153 k. hold elég jó eredménynyel erdősittetett be. 

A mezőgazdasági törvény 13. és 14. szakaszainak rendelkezései alá eső vízmo-
sásos és vízmosás veszélyének kitett területek megkötésének és befásitásának felkaro-
lása és előmozdítása ügyében az állami erdőhivatal, a kulturmérnökség és a járási fő-
szolgabirák közbenjöttével szaktanácskozmányt hivtam össze és tartottam s remélhető, 
hogy a gazdaközönségre nézifc ezen nagyon fontos kérdés előbbre fog vitetni és ked-
vezően megoldatni. 

Ezen erdősítésekhez az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők és kopárok 
i észére fenntartott állami csemetekertekből az állami erdőhivatal javaslata alapján 051 
ezer drb különféle fajú csemete teljesen ingyen osztatott ki, ezenkívül 18 szegénysorsu 
birtokos részére 45 k. hold kopár sikeres beerdősitéséért 780 korona állami erdősítési 
segély hozatott ajánlatba. 

Közgazdasági szempontból beerdősitendő kopár területek és letarolt vágások 
beerdősitésére, továbbá a selycmtenyésztés előmozdítása és a gyümölcsfa tenyésztés 
emelése czéljából a földmivelésügyi kormány 1002. évben 7 erdei facsemetekertet 8.75 
hold, egy eperfacsemetekertet 0 5 hold, és cgv gyümölcsfa iskolát 4 hold kiterjedéssel 
tartott fenn. Ezen csemetekertekből 1 millió 350 ezer darab csemete osztatott ki ingyen 
az udvarhely vármegyei birtokosok között. 

Az állami kezelés alatt állott erdőbirtokok összes területéből 305)08 hold legelő 
erdőgazdaságra volt berendezve, tehát az előző évihez képest 4015 holddal több, és 
122813 holdon volt az erdei legeltetés megengedve, vagyis az összes területnek 84 °/0-án. 

A földmivelésügyi kormány a legelő erdő üzemmódban való kezelést 1002. év 
végéig összesen a következő erdőbirtokokon engedélyezte: 

Alsósófalvi közbirtokosság erdejéből . . . . 1002 k. hold. 
Alsósófalvi iskola » . . . . 334 » » 
Bogárfalvi közbirtokosság » . . . . 402 » » 
Csehétfalvi » » . . . . 103 » » 

Farkaslaki » » . . . . 372 » » 
Fancsali » » . . . . 144 » » 
Felsősófalvi » » . . . 302 » » 

Kecsetkisfaludi » » . . . . 273 » » 

Korondi » » . . . . 170 



Lengyelfalvi közbirtokosság erdejéből . . . . 270 k. hold. 

Oroszhegyi » . . 2723 » » 

Parajdi » . . 200 » » 

Parajdi csoport » » . . 1172 » » 

Szentléleki » » 799 » » 

Szenttamási » . . 200 » » 

Ülkci » . . 194 » 

Zetelaki » » . . 5750 » 

Béta község » » . . 42 » » 

Tibód közsag » » . . 54 » 

Lókod község » y . . 82 » » 

Káp.-Oláhfalvi » . . 853 » » 

Malomfalvi » » . . 313 » » 

Szentegyh -oláhf. » * . . 481 » » 

Szentdemeteri volt urbércsség » . . 34 » » 

Énlaki közbirtokosság » . . 147 » » 

Fiatfalvi székely » » . . 127 » 

Zsombor község » . . 040 » » 

Bardoczi közbirtokosság » . . 313 » » 

Fülei » » . . 1234 » » 

Hom.-almási » » . . 1923 » » 

H.-karácsonyfalvi » » . . (592 » 

Hom.-oklándi » » . . 522 » » 

Hom.-ujfalvi » » . . 300 » » 

Kisbaczoni » 
* . . . 331 » » 

Kisbaczoni közbirt. fülei határ » . . 471 » » 

M.-hermányi közbirtokosság » . . 1297 » » 

Száldobosi » » . . 770 » » 

Vargyasi » » . . 1352 » » 

Vargyasi » fülei határ » . . 071 » 

Szentmihályi unit. egyház » . . 295 » » 

Tarcüfalvi unit. egyház » . . 85 » » 

Korondi unit. egyháznak . . 1(52 » » 

Korondi róm. kath. egyháznak » . . 182 » » 

Olaszteleki közbirtokosságnak * . . 202 » » 

Köpeczi » . . 225 » » 

Itt az előző jelentésein kapcsán felemlitendőnek tartom, hogy az erdei legeltetés kér-
désének okszerű és méltányos szabályozása végett a m. kir. földmivelésügyi Miniszter 
ur által kiküldött szakközegek az elmúlt évben működéseiket folytatták és be is fejez-
ték — s valószinü, hogy munkálatuk a folyó évben teljes elintézést fog nyerni. 

A vármegye területén az 1870. évi XXXI. t.-cz. 17. $-ában felsorolt erdőbirto-
kosok tulajdonát képező és az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-ának hatálya alá tartozó er-
dőknél az erdővédelmet szövetkezés alapján s a jóváhagyott szolgálati és fegyelmi sza-
bályok értelmében 20 hatósági erdőőr és 17 hatósági erdőszolga, valamint az erdőbir-
tokosok által külön felfogadott 155 kisegítő erdőszolga — kik többnyire mezőőrök is 
— gyakorolta. 

Erdő károsító nagyobb rovar károk és szélviharok az IÍX)2. év folyamán nem 
fordultak elő. 

Erdei tüzesetek 54 esetben 31") holdon fordultak elő, mely azonban legtöbb 
esetben alomtüz volt, az okozott kár 3(514 koronát tett ki. 

Végül az 1898. évi XIX. t.-cz. II. czimének hatálya alá eső birtokosságok 
szervezkedése, nevezetesen a jogosult közös birtokosok arányrészeit kitüntető névjegy-
zék összeállítása és a gazdasági ügyviteli szabályzat elkészítése, bár ugy az előző, mint 
az 1902. évben is az intézkedések megtétettek, de a zavaros birtokviszonyok, a folya-
matban levő ujraarányositások, a telekkönyvek rendezetlensége és a még a birtoklás-
ban és jogosultságban folytonos változást előidéző s lázasan vásárolt arányjogok miatt 
igen lassan haladhat. Eddigelé 74 ügyviteli szabályzat készíttetett cl és a közös birtoko-
sok közül 44 tartotta meg alakuló gyűlését. 



D)  KERESKEDELEMÜGYI  MINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

XVIII. Közlekedési ügyek. 
A vármegye közúti hálózatának lefolyt évi fejlődéséről a következőket van 

szerencsém bejelenteni. 

1. A vármegye területén átvonuló állami  közutak  hossza elmúlt évben nem 
változott; teljes hossz 95.(507 km. A héjjasfalva—csik-gvimesi állami közutnak Székely-
udvarhelytől—Czekend tetőig tartó szakasza teljesen kiépült és a vizenyős részek fel-
emelése és szilárd alappali ellátása folytán most már a havas vidéki lakosság nagy-
mérvű forgalmának megfelel. Ezen kiépített szakasznak a legélénkebb Fenyődig tartó 
része, a rendkívül siirü közlekedésre való tekintettel, ezután is hengerléssel fog fenn-
tartatni. 

Az összes állami közutak fenntartására 240") prizma fedanyag használtatott fel; 
kisebb javításoktól eltekintve a máréfalvi határban a 117. számú híd épitettett újból, a 
marosvásárhely —gyergyószentmiklósi vonalon pedig a szükségelt harmadik utkaparóház 
is felépíttetett. 

2. A törvényhatósági  közúti  hálózat  elmúlt évben változatlanul 231.527 km. 
maradt. Az előirányzott építkezések keresztülvitettek és végleges leszámolásuk megejte-
tett. Kivételt csupán az udvarhely—parajdi törvényhatósági közúton lévő 1 sz. Kükiillő-
hid képez, melynek építése a hosszasan folyó tárgyalások folytán még 1901. évről 
maradt el és teljes felépítése még elmúlt évben sem volt eszközölhető. Ugyanis a mó-
dosított tervek csak a nyár folyamán engedélyeztettek és így az idő rövidsége folytán 
csupán az ideiglenes közlekedő híd építtetett fel, míg a végleges hid csupán folyó év-
ben kerül épités alá. 

Ezenkívül a következő műtárgyak építtettek fel és adattak át a közforgalomnak : 

Fenyéd—zetelaka—gyergyói uton a 10. és 21. számú műtárgyak. 
Udvarhely—parajdi » a 17. » műtárgy. 
Felsőboldogasszonyfalva—f.-rákosi uton a 3. » » 
Szentpál—daróczi » a 10. » » 

végül a Keresztúr—zsákod—szentdemeteri » a 35. és 70. sz. műtárgyak, az utóbbi 
kettő kivételével mind vállalat utján. Ezenkívül lényeges költséget emésztettek fel a 
zsákod—szentdemeteri útrészen lévő nagyobb vesszőgátaknak részben teljesen való 
megújítása és részbeni javítása. 

A törvényhatósági közutakra szükséges fedanyag előző évekhez képest házila-
gosan szállíttatott ki, összesen 5001 kétköbméteres prizma. Ezen szállítási módnak azon 
remélt előnye, hogy egyes kisebb vállalkozók könnyebben foglalkozáshoz jutnak és c 
mellett a kiadások is mérsékelhetők lesznek — újból és teljes mérvben bevált, ameny-
nyiben 8000 koronát meghaladó megtakarítás éretett el. — Ezen körülmény egyszer-
smind indító ok volt arra is, hogy a szükséges kavicsanyag folyó évben is házilagos 
kezelés mellett állittassék elő. 

Az Oklánd—Vargyas között előirányzott 11.5 km. hosszú utáthelyezés föld-
munkája teljesen befejeztetett. Elkészíttetett továbbá az utmentén több helyen szüksé-
gessé vált nagyobbszerü vízmentesítési munka, a közút egész hosszában az alapköve-
zés és a kavicsolás egy része, valamint az összes ideiglenes jellegű műtárgyak. Ezen 
munkákra az elmúlt évben a rendes előirányzatban 40000 korona volt felvéve, de ezen-
kívül a kereskedelemügyi Miniszter ur 33930—902. sz. rendeletével 30000 kor. állam-
segélyt is folyósított és ezen a szakaszon való felhasználását engedélyezte. Ezen ösz-
szegekből 49000 korona az épités czéljaira fel is használtatott és a munkálat csupán a 
tél kezdetekor fejeztetett be. — A közúti vonal azonban minden igyekezet daczára sem 
volt a forgalomnak átadható, ami egyrészt annak tulajdonitható, hogy a tartós esőzé-
sek a kőszállítási jelentékenyen hátráltatták, másrészt pedig, mivel az egyedül hasz-
nálható kőbánya üzembe hozatalánál váratlan akadályok merültek fel. 



Az utvonalak általában véve jó állapotban voltak mindenütt; forgalmi zavar 
nem fordult sehol elő. Az alkalmazott utszcmélyzet előirt teendőit megfelelő crcdménv-
nyel és kellő lelkiismeretességgel teljesítette. 

A vármegyében két utmesteri állás is üresedésben volt, mely állások már be-
töltettek és igy a közutszakaszok felügyelete még az eddiginél is több rendszerességgel 
lesz végezhető. 

3. A viczinális  közutak  hálózata az elmúlt évben, a rendelkezésre álló anyagi 
eszközöknek megfelelően fejlesztetett. — Ezen fejlődés főleg annak tulajdonitható, hogy 
a Belügyminiszter ur 15000 korona oly inségsegélyt bocsátott rendelkezésre, mely csu-
pán a viczinális közutakon használtatott cl és igy mindazon helyeken, ahol a köz-
munkaerő a létező hiányokat megszüntetni eddig nem tudta, ezen inségsegély lényege-
sen javított a jelenlegi helyzeten. Igy például sikerült kiépíteni a homoród-fiirdő—abás-
falvi viczinális közút \3jA kmét, a szentmárton—almási közút 3 0 km. hosszú szakaszát; 
a bözüdujfalu—árcsói viczinális közút legrosszabb szakaszai, melyek fenntartása az 
érdekcsoportot túlságosan megterheli, lényegesen megjavíthattak. Ezenkívül jelentéke-
nyebb helyreállítási munkák végeztettek a bikafalva—hodgyai, gagy—erdőszentgyörgyi, 
etéd—siklódi, kiismöd—szolokmai és a varsági viczinális közutakon. 

Ezen inségsegélyen kívül csaknem mindenütt a községi közmunkaerő is az 
utak javítására használtatott fel. A közutakra megállapított fedanyag a tényleges köz-
munkaerő alapján lett kiróva, azonban az, a fellépett állatbetegségek folytán kellő idő-
ben nem volt kiszállítható és számos községnél a folyó év tavaszára maradt el. 

Kisebb műtárgyak építése szükségessé vált a székelyszállás—bordosi, bözöduj-
falu—arcsói, pálfalva—martonosi, olas2telek—fülei és szentmárton—almási viczinális 
közutakon ; erre nézve általános szempont az volt, hogy oly műtárgyak, melyek építése 
a községek anyagi erejét jelentékenyen igénybe vennék, csak elkerülhetetlen szükség 
esetén építtessenek. 

Megemlitendőnek tartom még, hogy a keresztúri járásbeli utvonalakon a jelző-
táblák és kilométeroszlopok már felállíttattak. 

Általában véve a lefolyt évben községi közlekedési közutaink állapota örven-
detesen javult és jelentékenyen fejlődött. Ezen fejlesztéshez mindenesetre hozzájárult a 
törvényhatósági közúti előirányzatba felvett 1000 korona viczinális segély, mely rész-
ben az abásjflva—homódfürdői ut továbbépítésére, részben a szolokma—küsmödi útvonal 
egy veszélyes szakaszának kijavítására fordíttatott. Jelenleg vármegyénkben a kiépített 
vonalak hossza 282.517 km., a kiépítetleneké 59.329 km; tehát összesen 341.84(5 km. 

4. A községi közdűlő utak az államépitészcti hivatal által a viczinális közutak 
beutazása alkalmával megszemléltettek és általában véve tűrhető állapotban találtattak. 

5. A vármegye területén az 1902. évben előirt és hátrálékban maradt útadókat 
az alábbiakban van szerencsém kimutatni: 

Mult évi hátrálék . . . 82788 k. 0(5 lill. 
Folyó évi előírás . . .127171 » 40 » 

Összesen 2095X30 » 4(5 » 

Szaporodás 80 » 20 » 

Összesen 210040 » (5(5 » 

Törlés 4587 y> 83 » 

Marad összesen 205452 » 83 » 

Mult évi túlfizetés . . 5) » (53 » 

Helyesbített tartozás. . . 205443 » 20 » 

Lerovás 5)9405 » 03 » 

Hátrálék 10(5037 » 57 » 

Túlfizetés — » — » 

Megjegyzem, hogy az útadó az állami egyenes adó után 10%-ban vettetett ki, 
az igás minimum (3 kor., a kézi minimum 3 koronában Íratott elő. 



XIX. Iparügyek. 
A vármegye főispánjának elnöklete alatt kiváló munkássággal működő ipar-

fejlesztő bizottságnak az 1 $>02. év folyamán elért eredményeiről következőkbe kivánom 
a törvényhatósági bizottságot tájékozni : 

Az állami gépgyárakban f>, magániparosokhoz 21 székely fiii helyeztetett cl 
tanonczul. 

A feloszlott székely keresztúri háziipari szövetkezettől átvett 12 szövőszék, a já-
rási főszolgabiráktól nyert ajánlat folytán, a szövészettel foglalkozó, s ezt iparszerüleg 
üző egyesek között osztatott ki, azon kötelezettséggel, hogy három éven belül az azon 
előállított szőttemények közül — minden évben — egyes gyártmányokat bemutatni 
köteleztettek. — Három év után a szövőszék kizárólagos tulajdonukba megy át. 

A székely háziipari termékek ismertetése és értékesítése, a debreczeni »Székely 
társaság« és az aradi »Székely Otthon* kezdeményezése és fáradságot nem ismerő 
közreműködésével, mult év decz. l.Vtől f. év január ö-éig terjedő idő alatt rendezett 
karácsonyi bazárral, egy alapjában eléggé nem is méltányolható fontos lépéssel haladt 
előre. 

A háziiparral foglalkozó székelyek termékeinek ismertetése és értékesítése, s ez 
által a székelyek jólétének előmozdítása czéljából rendezett ezen karácsonyi bazárokon 
való részvétel iránt, a rendezőség általi megkeresés folytán iparfejlesztő bizottságunk 
— daczára a rendelkezésre álló idő rövidségének — mindent megtett, hogy a várme-
gye területén gyártott háziipari termékek bemutatva és ismertetve legyenek. 

E czélból iparfejlesztő bizottságunk a rendelkezésére állott pénzkészletből egyes 
iparosoktól 000 korona értékben vásárolt háziipari czikkeket, s azt a gyártók nevének 
kitüntetésével küldötte el a bazároknak. 

Ezenkívül egyesek saját bejelentésök folytán is állítottak ki tárgyakat. 

Ezen működésében az  iparfejlesztő bizottságot a földmivelésügyi Miniszter ur 
is kegyes volt támogatni, amennyiben a földmivesek által előállított háziipari tárgyak 
megvételére 200 koronát juttatott. 

Iparfejlesztő bizottságunk ez által azon helyzetbe jutott, hogy a székely vár-
megyék közül a kiállításra a legtöbb tárgyat küldhette. 

Iparfejlesztő bizottságunkot ezen kiállításokon: Solymossy Endre — az ipar-
fejlesztésnek ezen lelkes híve — képviselte; ki észleleteiről egy gondosan kidolgozott 
s nyomtatásban is megjelent, »Háziiparunk érdekében« czimü tanulságos műben 
számolt be. 

Ezen kiállítás credményckép minden kétséget kizárólag megállapítható, hogy a 
nagy magyar Alföldön állandó kereslete van a nálunk is háziiparilag gyártott következő 
targyaknak: 

1. mindennemű félgyártmányu szekér alkatrészeknek; 
2. mindennemű gazdasági eszközöknek; 
3. faedényeknek; 
4. székely bútoroknak ; 

'). minden fajú kosaraknak; 
6. cserép áruknak: 
7. élelmi és élvezeti ezikkeknek. 
Ez időszerint ezen tárgyak szállítását a vasúti szállítási dij tul magassága 

akadályozza. 

Lépések tétettek a kereskedelemügyi Miniszter urnái a kedvezményes szállítás 
iránt, s ennek remélhető kedvezményes megoldása esetén a további lépések megté-
tetni fognak. 

Az iparfcjlcszlő bizottság ajánlata folytán kereskedelemügyi Miniszter ur parajdi 
Gáspár Domokosnak egy Parajdon létesítendő gyapjumosó felállítására 2.500 korona 
segélyt és 1410 korona értékű a beruházáshoz szükséges gépeket adományozott. 



Ugyancsak az iparfejlesztő bizottság ajánlata folytán kereskedelemügyi Minisz-
ter ur a Kassai, Szakács, Tamás és Kézsmárki helyi timár iparszövetkezetnek 065 kor. 
értékű gépet ajándékozott, mely gépnek a helyi tiinárok által való használati joga is 
kikötve van. 

XX. Házalási ügy. 
A házalási engedélyek kiadásánál állandóan azon irányelvet tartottam szem előtt, 

hogy az csupán olyan megbízható egyének részére adassék ki, a kik a lehetőségig 
biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy az engedéllyel visszaélni nem fognak, illetve 
az engedélyezett árukkal vagyis székely szőttesekkel való házalásra szorítkoznak. Min-
den házalási engedély kiadásánál megkívántam, hogy a folyamodó az előirt kellékeken 
felül még azt is igazolja, hogy a székely szőttest honnan és mily mennyiségben 
szerezte be. 

A házalási engedélyeknek mindezen megszorítások melletti kiadása daczára azonban 
még most is tény az, hogy a házalók legnagyobb része nem csak hogy nem székely, de 
nem is hazai gyártmányokkal házal. A kiadott házalási könyvvel nemcsak bel-, de kül-
földié is elutaznak, az egyes helyi hatóságok a házalókönyv láttamozása alkalmával a 
gyártmányok minősegét a legtöbb esetben ellen nem őrzik, sok esetben erre a kellő 
ismerettel sem birnak, — s igy nem akadályozható meg az, hogy a hozzám félreve-
zetés czéljából bemutatott szőttesek elárusitása után ne onnan szerezzék be szükség-
leteiket, hol azt, természetesen sokkal silányabb minőségben, de éppen azért sokkal 
olcsóbban kapják, s igv nagyobb nyereség mellett árusíthatják cl. 

Annyi eredményt azonban mindenesetre értem cl, hogy a mig a megelőző 
időkben a székely szőttesekkel való házalással majdnem kizárólag czigányok foglal-
koztak, a kiknek az ezzel járó kóbor életmód nem csupán a házalásra, de igen való-
színűen másnemű könnyebb kereseti módok megtalálására is bő alkalmat nyújtott — 
addig most mind inkább kezdenek a székely lakosság köréből engedélyek iránt folya-
lyamodni, s i g ^ reményem van arra, hogy ezzel egyidejűleg nem csupán a székely 
házalók erkölcsi reputácziója és megbízhatósága fog kétségen kívül emelkedni, s ezzel 
együtt a székely szőttes értéke is, — de egy olyan kereseti mód nyílik meg a székely 
nép részére, mely az utóbbi éveken át reá nézve a czigányokkal való versenyben majd-
nem egészen elveszett. 

Házalási engedély kiadatott az 1900. évben 198, az 1901. évben 153, az 1902. 
évben 130, — s daczára annak, hogy a házalási engedélyek száma a fenntjelzettek 
folytán évenként apadást mutat, ez a székely szőttesek iránti keresletet még sem be-
folyásolta, ami világosan arra mutat, hogy azok, a kiktől az engedélyek kiadása meg-
tagadtatott, tényleg nem székely házi szőttesekkel, hanem más helyekről beszerzett 
ipari czikkckkcl házaltak. 

Mindezen hátrányokon pedig egyfelől egy vármegyei házi ipari szövetkezet 
létesítésével, de főként és különösen az 1852. évi szeptember hó 21-én császári nyílt 
parancscsal kiadott házalási szabályok helyett, megfelelő törvény alkotásával lehetne és 
kellene első sorban segíteni. Ez  irányban közigazgatási bizottságunk ismételten tett elő-
terjesztést illetékes helyre, — ez ideig azonban eredménytelenül 

EJ  HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

XXI. Katonai ügyek. 

Az 1902. évi fősorozás, az előzetesen jóváhagyott utazási és működési terv 

alapján a rendes időben, márczius hó 1-től kezdődőleg tartatott meg. 

A polgári elnöki lisztet, — miután a közgyűlések ügyrendjéről alkotott szabály-



rendelet módosítása folytán ez évben a tavaszi közgyűlés az eddigi gyakorlattól eltérő-
leg április havára állapíttatott meg, — minden egyes sorozójárásban magam teljesíthet-
tem. A fösorozás mindenütt szép rendben folyt le, s a járási főszolgabirák ugy ezért, 
mint a katonai nyilvántartásoknak és mozgósítási iratoknak pontos kezeléseért méltán 
részesültek a kiérdemelt elismerésben. 

A fösorozás eredményét az alábbiakban van szerencsém ismertetni : 
I. l'dvarhelyi sorozó járásban felhivatott : 704 védköteles 

ebből besoroztatott: 1 í >3 » 
a póttartalékba: 33 » Összesen 220. 

II. Sz.-keresztúri sorozó járásban felhivatott: 004 » 
ebből besoroztatott: 270 » 

a póttartalékba : 42 » Összesen 321. 
III. H.-oklándi sorozó járásban felhivatott: 577 » 

ebből besoroztatott: 230 » 
a póttartalékba: 20 » Összesen 20"). 

IV. Székelyudvarhely városban felhivatott: 05 » 
ebből besoroztatott: 20 » 

a póttartalékba: 3 » Összesen 20. 
A mult évi egyes utóállitások az előirt időközökben szintén megtartattak, észre-

vétel fel nem merült. 

fi)  PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

XXII. Állami adók forgalma. 

1901 . évben. 1902. évben. 
Egyenes adóban kivettetett 585.511 kor. 08 fill. 587.778 ko;\ 07 fill 
Hadmentességi dijban kirovatott v . . . 17.149 » — » 10.470 » — » 

Bélyeg és jogilleték czimén kiszabatott 158.722 » 10 » 120.303 » 12 » 

Szesztermelési adó fejében előiratott . . 2753 » 21 » 2122 » 01 » 

Szeszfogyasztási » » » . . 409.787 » 20 » 450.805 » 50 » 

Sörtermelési » » » . . 1328 » 44 » 3747 » 00 » 

Fogyasztási és italmérési adóban előiratott 06.523 » 74 » 05.432 » 31 » 

Ebből esik megváltásra . . . . 30.701 » 89 » 57.203 » 73 » 

bérletre 29.701 » 85 » 3908 » 08 » 

ráutalásra , . . . — » — » 4320 » 50 » 

Fizetési halasztás 11 esetben 2211 kor. 08 fillér erejéig engedélyeztetett. Az elemi csa-
pások által okozott károk rendkívüli eseteiben 10 községre 4017 korona 30 fillér föld 
és ez után járó általános jövedelmi pótadó engedtetett el, melyek jégverés és vízára-
dással indokoltattak. Ideiglenes házadómentesség 52 esetben 8 évre, 82 esetben 10 évre 
engedélyeztetett. Az adótartozások biztosítása czéljából keresztülvezetett dologi végre-
hajtások folytán Felső-Rákos, Pálfalva, Bethlenfalva és Homoródszentmárton községek-
ben 03 drb helyrajzi számú ingatlan árvereztetett el. 

Bélyeg- és jogilleték hátrálékossal szemben bekebelezés kérelmeztetett 1589 
esetben 58903 kor. 48 fillér erejéig, kikebelezés 1108 esetben 4130!) kor. 73 fillér ere-
jéig. Behajthatatlanság czimén töröltetett 5080 kor. 50 lillér illetékhátralék. 

A szeszfogyasztási adó alá cső szeszfőzdékben 035.008 hektoliter fok alkohol 
termeltetett. 

Dohánynagyáruda van 2, különlegességi áruda 1, kisáruda 340. A dohány nagy -
és különlegességi árudák eladási jutaléka 13205 kor. 80 fillér. A dohánykisárudák által 
fizetett haszonbér 10440 kor. 00 fillér. A dohányárusok forgalma 500781 kor. 77 fillér. 

A sóeladás forgalma volt az lí)02. évben anyagban HJ042 mm. pénzértékben 
110775 kor. 80 fill. 



Méltóságos főispán ur ! 
Tekintetes törvényhatósági bizottság ! 

Ezekben volt szerencsém vármegyénk egy évi állapotáról beszámolni. 

Ha az általános kép nem is mindenben megnyugtató, melyet közgazdasági 
állapotunkról megrajzoltam, — mindazonáltal csüggedésre nem ad alkalmat, mert szé-
kely népünk általában már a zord éghajlat és kedvezőtlen talajviszonyoknál fogva 
mondhatni soha sem élt rózsás viszonyok között. 

Megnyugvást nyújt továbbá az a körülmény is, hogy a közfigyelem most már 
székely népünk felé is kezd irányulni s habár az e tekintetben megindított akczió még 
nagyobb szabású eredményt nem is tüntet fel, de a gazdasági élet minden vonalán fe 
vannak kutatva azon pontok, hol a segítség nyújtásra legnagyobb szükség van. 

Remélhető, hogy a kivándorlás csökkenése is mielőbb mint kedvező tünet fog 
jelentkezni, — mert a megélhetési viszonyok javulásának első következménye, leg-
helyesebb hőmérője csakis ez lehet. 

Magam és tisztviselőtársaim önzetlenül és fáradhatlanul müködünk azon, — 
hogy a ránk bizott feladatok megoldásánál a törvényességet szem előtt tartva, egyúttal 
a méltányosságot is abban a mértékben gyakoroljuk, melylyel a nép bennünk ne 
ellenséget, hanení jóbarátot ismerjen meg, — s igy munkásságunk nyomán bizalom 
keletkezvén, könnyebben jutunk azon helyzetbe, hogy a népélet valódi szükségét 
felismerjük, — s egyúttal annak kielégítésére az arra hivatott tényezők figyelmét fel-
hívjuk. 

Ezen munkásságban kérem a tek. törvényhatósági bizottságot, hogy engem 
tiszttársaimmal együtt az eddigi bizalommal támogatni és jelentésemet tudomásul venni 
kegyeskedjék. 

Székpíyudvarhely, 1903. márczius 20. 

Dr. Damokos Andor, 
alispán. 



A r v a s z é l e i e l n ö l v i j e l e n t é i . 

Szám 19—1903. 

árvsz. cin. 

Tekintetes Törvényhatósági bizottság ! 

A vármegye árvaszéke ügykezelésére, árvaügyi közigazgatásra vonatkozó 1ÍX32. 
évi jelentésemet van szerencsém tisztelettel alábbiakban előterjeszteni. 

I. A mult 1902. évben az árvaügyi közigazgatás a régebben fennállott törvények 
és rendeleteknek megfelelően kezeltetett, lényeges változás vagy nehézség fel nem me-
rült. A rendezésnél több munkát okozott a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvény 
és rendeletek életbeléptetése iránt az év utolsó havában tett előkészületek. 

a)  A központi ügyforgalom a következő adatokat tünteti elő : 
1901. év végéig beérkezett ügydarabok közül az év végén hátrálékban maradt 

423 darab. 1902. év folyamán érkezett 1(5239 darab, tehát 1ÍH32 évben elintézendő volt 
1(5(502 darab, mely darabok mindenike elintéztetett. 

b)  Az ügydarabok tisztázása és kiadványozása : 
1901. év végén hátrálékban maradt 228 darab. 1902. év folyamán a kiadóba 

érkezett 10587, mely darabok közül csak G9 maradt kiadói hátrálékban. 
c)  A gyámok és gondnokok közül 1901. évben (509 volt évi számadás köteles, 

kik közül csak 2 gyámnak a számadása nem lett lí)01. évben elbírálva, mert 1 szám-
adás kiegészítés végett visszaadatott és csak 1ÍK)3. évben lett elbírálva, 1 számadás 
ez év folyamán lett beterjesztve. 

d)  A gyámoltak és gondnokoltak száma az lí)02. évben 358 egyénnel szapo-
rodott; 1901. év végén 10838 volt gyámhatósági felügyelet alatt álló egyén volt, ehhez 
jött az 1902. év folyamán 1103 egyén. 

Ezek közül felszabadult: 

1. Telykoruság következtében . . . . 573 egyén. 
2. Nagykorúsítás folytán 41 » 
3. Férjesülés folytán 132 » 

4. Más illetékes gyámhatóság felügyelete 
alá került 4 » 

tehát 1902. év végén gyámhatósági felügyelet alatt maradt . . . . 
Gondnokság alatt 1901. év végével 
l'gygondnokság alatt (ismeretlen helyen tartózkodó nagykorú örökös) 
Ezek száma 1902. évben szaporodott . . . 

A gondnokság megszűnt : 

a) felszabadulás folytán . . . . . 4 esetben 

b) elhalt , .12 egyén. 
Az ügygondnokság megszűnt : 

a) felszabadulás folytán 02 esetben 
b) elhalt 3 egyén 
Tehát gondnokság alatt maradt . . . . 198 » 

l'gygondnokság alatt . . . . . . 005 » 

Összesen 803 egyén 
A felszabadult kiskorúak és gondnokoltak közül az összesített árvapénztárban 

145 egyénnek volt pénze, kiknek az őket illető összeg kifizetése iránt a kellő intézke-
dés meg lett téve. 

11130 egyén. 
200 » 

591 

147 egyénnel. 



A kiskorúak és gondnokoltak gyámjai és gondnokai kezén 1901. évben meg-
állapított évi számadások szerint 2508 korona 10 fillér maradott. 

Az 1902. évben beérkezett számadások szerinti számadási zárlat összeg 25101 
korona 17 fillért tett ki, mely összegből 1002. évben befizettetett 13415 korona 00 fillér, 
különböző kiadásokra elszámoltatott 13213 korona 24 fillér. Tehát a gyámok és gond-
nokok kezén 1002. év végén maradt 1070 korona 40 lillér, mely összeg is a folyó 
kiadások fedezhetése miatt nem volt behajtható. 

II. A külső gyámügyi közigazgatás ellenőrzésére vonatkozólag az 1877. évi 
XX. t.-cz. 90. §-a alapján a kiskorúak és gondnokoltak személyi és vagyoni viszonyaira 
vonatkozó évi jelentések a közgyámok által rendes időben beadattak, ezen jelentések 
átvizsgáltattak és a szükséges intézkedés meg lett téve. 

A gyámok és gondnokok terhére kisebb mulasztások miatt 1ÍK)2. évben 1240 
korona pénzbírság lett kiróva, melyhez jön az 1901. évben behajtatlan 330 korona 
rendbírság, ebből befizettetett 78 korona, hátralékban maradt 1902. év végével 723 kor., 
a bírság megfizetése alól a mulasztók utólagos igazolása alapján törlésbe hozatott 709 kor. 

A járási főszolgabirák ugy az évnegyedes, valamint az évi jelentéseket ponto-
san beadták; azok szerint az árvaügyi közigazgatásra vonatkozólag észrevétel fel 
nem merült. 

A gyámhatósági felügyelet alatt álló egyének épületei, a beadott közgyámi évi 
jelentések szerint tüz ellen biztositva vannak. Tiiz okozta kár nem fordult elő, illetve 
bejelentve nem lett. 

Az összesített árvapénztár 1903. év elején állami kezelés alá vétetvén, a kezelés 
illetve forgalomról vonatkozó évi kimutatás nem csatolható. 

A tiszti ügyész által folytatott perek és azok jelen állásáról szóló kimutatást 
•/. alatt csatolom. 

Székely udvarhely tt, HX33. márczius hó 20. 

Barabás András, 
udvarhelyvármegyei árvaszéki elnök. 



Kimutatás 
gyámság és gondnokság alattiak, valamint az összes, érvapénztár pereiről 

1902.  év  június  hó  1-től  1902.  deczcmber  hó  31-ig. 
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