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Szám 763—90ó.
alisp.

Méltóságos főispán ur !
Tekintetes törvényhatósági bizottság!
Talán mert a vármegye egyike a legrégibb közjogi alkotásoknak s igy általánosan ismert szervezet, vagy talán mert egyike azon működési tereknek, melyek a
népélettel a legbensőbb és szerves összefüggésben állanak, — a közigazgatás volt
mindig az, amely a leggyakoribb bírálatban részesült. Pedig mi sem nehezebb, mint
helyesen megitélni a végrehajtó hatalom egy szervének működését akkor, a midőn
egyfelől a feladatok óriási tömegével állunk szemben, melyeknek teljesítésénél nem elegendő, ha csupán a törvényeket alkalmazzuk, hanem azok alkalmazásánál a megvalósithatás feltételeivel is számolnunk kell, — a midőn hatósági beavatkozás szüksége áll
bc igen gyakran oly esetben, a melyre törvényeinkben megfelelő intézkedések hiányzanak, s igy a különböző szempontokból különbözően bírálható el a hatóság eljárása,
— de nehéz másfelől a tárgyilagos Ítélet azért is, mert az Ítélet meghozatalánál igen
gyakran hiányzik a teljes tárgyilagosságnak s különösen a hatóságok jogkörének, a
feladatok tömegének azon beható ismerete, mely nélkül a bírálat egyoldalúsága kétségen
télül nem állhat.
Ezért találkozunk a közigazgatás mai rendszere mellett általában igen gyakran
túlságos követelésekkel, egyoldalú bírálatokkal, egyes közigazgatási tisztviselők működésének nyilvános és oly mérvű elítélésével, mely a más téren kevésbé exponáltán
de ép oly fontos szolgálatban müködő^tisztviselőkkel szemben alkalmazást nyerni egyáltalában nem szokott. Es ezért a legnehezebb a közigazgatási tisztviselő helyzete minden mással szemben, mert felelősségre vonható nemcsak felettes hatósága, de bárki
által, s másfelől az Ítélet kimondásánál egy birája sincs korlátolva semmi más, mint
egyéni, változó impressiói által.
Pedig ha csak futólagos tekintetet vetünk a közigazgatásra, ugy a törvények
és rendeletek által, mint sok esetben a nagy közönség igényei által is reárótt feladatokra és
teendőkre, lehetetlen el nem ismernünk azt, hogy azoknak pontos és kifogástalan teljesítése
nem csupán lankadatlan szorgalmat, munkásságot, széleskörű tudást, de igen sok tapintatot,
helyes érzéket, a népélet ismeretét, annak vezetésére szükséges képzettséget és tapasztalatot igényel. Hiszen ha csak felületesen is szemléljük ezen jelentésem kereteit, lehetetlen, hogy fel ne tűnjék a működési ágak sokfélesége, az alkalmazandó törvények és
rendeletek tömege, a kezdeményezések minden irányban való kiterjedettsége, mely felöleli nem a csupán egy szakminiszter tárczája körébe vágó teendőket, mint azt más
hivataloknál látjuk, hanem többé-kevésbé az összes minisztériumok tárczájának ügykörét.
Ezért kérjük az elnézést, ha talán működésűnk közben nem felelhettünk meg
mindenben, vagy legalább is abban a mértékben a várakozásnak, mely velünk szemben
emeltetett. Xyiltan ki merem mondani, hogy tevékenységünkben személyes érdekek,
jogosulatlan törekvések támogatására mutató szándék, önző mellékczélok soha sem
vezettek. Munkásságunkban egy czél volt, a vármegye és a lakosság jól felfogott érdeke.
De legyen feladatunk bármily terhes, s a más hivatali ágazatokban működő
tisztviselők helyzetével szemben sok tekintetben bármily hátrányos: a mai rendszer
mellett működő vármegyei tisztviselők részére mégis van egy erkölcsi momentum,
amely más szolgálati ágazatoknál hiányzik; — van egy állandóan erőt, kitartást
kölcsönző, ujabb és ujabb alkotásokra ösztönző belső rugó, a mely a maga megnyilatkozásában mindig a legbecsesebb, a mely el nem feledhető értéket, benső
tartalmat ad annak a szolgálatnak, mely más téren csupán egy rideg hivatali kötelék :

és ez nem más, mint a vármegye törvényhatóságának bizalma. Ez a bizalom adja meg
diszét, becsét, vonzó erejét a közigazgatási pályának, — ez lelkesít a jelenben s ez
fogja megadni, ha attól meg kell majd válnunk, a visszaemlékezés melegét a jövőben.
»

»
*

Jelentésem anyagának tárgyalásánál és beosztásánál, a megelőző években gyakorlatinak bizonyult rendszert követve, az egyes kormányzati ágak ügykörébe eső kérdéseket külön-külön az egyes minisztériumok hatáskörének megfelejő alakban csoportosítottam, hogy annak áttekintése könnyebb legyen.
Ezen beosztásnak megfelelően első sorban veendő tárgyalás alá a
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

ÜGYKÖRE.

I. Törvényhatósági ügyek.

Nem tartozik ugyan a szoros értelemben vett belügyminiszteri ügykörbe, s a
maga teljességében ezen ügy tárgyalását jelen jelentésemnek a földmivelésügyi tárczára
vonatkozó részében vettem is fel, de a törvényhatóság állapotát is tárgyazó ezen jelenesemben kétségtelenül első rendű fontossággal bírónak kell tekintenem és igy első
"'vA'cn említenem azon nagyszabású akcziót, a melyet a székelyföldi
miniszteri
kiren
• 'iilsí'g már
nrn: egy évi működésével vármegyénkben is kifejt, s a melynek
intenzivebbé tétele czéljából vármegyénk székhelyére külön megbízott is rendeltetett ki.
Hogy ezen működésnek iránya, az akcziónak az egyes tevékenységi körökben megnyilvánuló hiva'.ottsága mennyiben felel meg általában a kitűzött czélnak, mennyiben
képes a gazdasági téren elért sikerével azon nagy czélt eredményesen szolgálni, mely
a székely nép* anyagi felsegélésére, a kivándorlástól való megmentésére irányul, —
ezen kérdések eldöntése ma még talán korainak mondható. Mindössze alig valamivel
több, mint egy éve annak, hogy a kirendeltség akcziója pozitivebb irányt vett; —
hiszen maga az előtanulmányozás, azon feladatok csoportosítása, melyek megoldása
czélul tüzetett, évek munkásságát vette igénybe. Évek kellenek ahhoz is, mig a kirendeltség működésének eredménye csak nagyobb keretekben is, kidomborodhatik. Kétségtelennek kell tartanunk azonban, hogy ha az állami támogatás nem azon követelményeknek fog tápot adni, melyek az egyéni törekvés és munkásság teljes mellőzésével
kivannak ellenszolgáltatás nélküli folytonos segélyezésekkel ugyszólva kitartatni, hanem
igenis segítőkezet nyújt mindazoknak, kik legjobb igyekezetük és munkásságuk daczára
is, a nehéz viszonyok nyomasztó hatása alatt és önhibájukon kívül jutottak sanyarú
helyzetükbe, — ugy a székely akczió óhajtott eredménye el nem maradhat, mert a
becsületes munkás megmentésével megoldja egyúttal a legnehezebb társadalmi kérdések
egyikét, s megtartja a népet a földnek.
Mert dolgozni a székely határozottan tud. Sajnos, hogy ezt nem az itthoni
tapasztalatból állithatom. Mert hazája földjén mint kisgazda, — napszámos alig van a
vármegyében, — elvégzi mindazokat a teendőket, melyek pár hold földjének megnövelésével családja fenntartására szükségesek, s ha ennek eleget tett, talán elmegy napszámosnak is, de ezt a munkát itthonn sem nem szereti, sem nem keresi. Midőn ennek
okait kutattam, azon valószínűnek látszó felvilágosítást nyertem, hogy miután .a székely
nemzet minden tagja nemes, miután mint ilyenek, kiváltságokkal is voltak annak idején
felruházva, s igy a körülfekvő nem székely vármegyék lakosaival szemben elsőbbrangu,
fölényes helyzetben érezték magukat, annál inkább, mert főként katonai, határvédelmi
szolgálatokat teljesítettek : — a századok folyamán kifejlődött öntudatos büszkeség még
mostan sem engedi azt, hogy itthonn, saját vármegyéjükben alárendelt, jobbágyi tecn-

dőket végezzenek, napszámossággal foglalkozzanak. Ezzel szemben azonban, egyáltalában nem vonakodnak attól, vállalkozó természetüknél fogva, hogy ott, a hol munkájuk
után magas bérösszeget kapnak, a hol gyors nyereségre van kilátás, megfeszített erővel
is dolgozzanak. Ezért keresték fel annak idején tömegesen Romániát, s ezért fokozózódik mostanában az Amerikába utazók száma. Bár a törvényes meghatározás a hasonló
kiutazásokat kivándorlásnak
minősiti, ennek daczára azt, mint a kivándorlásról szóló
alábbi Vl-ik fejezetben van szerencsém előadni, ténylegesen annak még most talán
azért nem tekinthetjük, inert az eddigi tapasztalatok szerint ennek jellege nem a hazai
földtől való teljes megválás, hanem inkább egy üzleti vállalkozás, melynek befejeztével
a kivándorló itthonn maradt családjához a legtöbb esetben visszatér. A rohamos emelkedés mindazonáltal aggasztó.
Az amerikai magas munkabérekkel, melyek lehetővé teszik azt, hogy egy ember
egy év lefolyásá alatt 1000—2000 korona megtakarított pénzt küldhessen haza családjának, — mi nem versenyezhetünk. Mert bár voltak vármegyénkben a mult évben is
olyan munkálatok, különösen útépítési munkálatok (a marosvásárhely—gyergyószentmiklósi, Homoród-fürdő—abásfalvi és oklánd—vargyasi vonalakon), hol nagyobb tömegű
munkáscsoportok hoszszabb időn át foglalkoztatva lettek, — ennek daczára az a tapasztalat, hogy a vármegyebeli lakosság a rendes és méltányos napszámbérek mellett ezen
munkára nem szívesen vállalkozik. Sőt volt eset arra is a bikafalvi patak szabályozási
munkálatainál, hogy az azon községbeli lakosok ezen saját érdekükben teljesítendő munkára
egyálta Iában nem vállalkoztak, ugy hogy más községekből kellett munkásokat hozatni.

Hasonló nagyobbszabásu munkálatokra, hol a vármegye lakossága magának
foglalkozást találhatna, a folyó évre is van kilátás. A mennyiben ez ugyanis kereskedelemügyi miniszter ur jóváhagyásával találkoznék, a f. évi közúti költségvetésben
igen tekintélyes összegre rugó munka van felvéve ugy a vargyas—felsőrákosi, mint
különösen a sárd—zsákod—szentdemeteri törvényhatósági uton tervezett építkezésekre,
melyeknek jóváhagyását kereskedelemügyi miniszter ur annak idején, midőn azt a vármegye főispánjának vezetése alatt nagyobb vármegyei küldöttség is kérelmezte, kilátásba
helyezni is kegyeskedett.
Törvényhatósági
útiigycink administracziójában azonban ettől eltekintve is, nagy
mérvű és előnyös változások voltak ez évre kilátásban, mint azt jelentésem alábbi
XVIII. fejezetében előterjesztendftn. Hogy ezen kilátások megvalósulására mennyiben lesznek befolyással a változott politikai viszonyok, ezt ma még eldönteni lehetetlen. Bizonyos azonban az, hogy ha a Székelyudvarhely—héjjasfalvi h. é. vasút törzsrészvényei
megváltatnak, ha a Zetelaka—gyergyói, Székelyudvarhely—parajdi, Székelyudvarhely—
oklánd—baróthi és Oláhfalu—zsombori törvény hatósági utak állami kezelésbe vétetnének át: a vármegyei útalap oly kedvező helyzetbe jutna, hogy a közforgalmi érdekek
minden vonatkozásban teljesen kielégíthetők lennének.
A közigazgatási tisztviselők és alkalmazottakfizetésrendezésével, valamint a kör-,
községi és segédjegyzők illetményeinek szabályozásával egy régi és általánosan érzett
méltányos kívánság ment teljesedésbe. Hogy ennek a közigazgatási szolgálat javulása
tekintetében is kétségtelenül meg lesz a maga előnyös hatása, azt már az eddigi rövid
tapasztalatok alapján is bizton állithatjuk. Mert mindaz ideig, a míg a mindig bizonytalan esélyeket magában rejtő választási rendszer meglepetésein felül a közigazgatási
tisztviselői kar még azon hátrányos javadalmazással is le kellett számoljon, a mely más
hivatali pályáknál már régen orvosolva lett, — mindez ideig az egyetemet végző képzettebb ifjúság csak azon cselben kereste fel ezen pályát, ha ezen eshetőségekkel és
hátrányokkal szemben magát biztosítottnak érezhette, vagy esetleg nem látott veszélyt
a koczkázatban. Ezért történhetett meg az, hogy például vármegyénkben is az egyes
állásokra hirdetett pályázatok nem mindig jártak megfelelő eredménnyel, sőt négy gyakornoki állás — melyekre most az emelt fizetéssel 20 egyén pályázott, — a pályázatok
meddősége miatt éveken át betöltetlen maradt. Meg vagyok győződve arról, hogy a
létminimum biztosítása fol>tán a legkiválóbb erők is tömegesen fogják felkeresni a más
hivataloknál vonzóbb közigazgatási pályát, s az országos átalakulás kedvező hatása
már rövid időn belül is általánosan érezhetővé fog válni ugy a vármegyei, mint a
községi szolgálatban.
Szintúgy előnyös változást várhatunk különösen a községi vagyonkezelésnek

hatályosabb és közvetlenebb ellenőrzése terén a járási számvevők rendszeresítésétől.
Vármegyénkben ugyan ezen állások — miután azok nem az egész országban egyszerre,
hanem fokozatosan állíttatnak fel — még betöltve nincsenek, remélhető azonban, hogy
ezen hiány még ez év folyamán pótolva lesz.
Vármegyei telefon-hálózatunk
ez évben Székelyudvarhely—parajdi, Olasztelek—
baróti vonalak kiépítésével bővült, továbbá Székelyudvarhely városban a városi távbeszélő hálózat kiépiUetett s a város az interurbalis hálózatba bekapcsoltatott. A hálózatnak
a vármegye területén leendő tovább fejlesztése állandó gondoskodásom tárgyát képezi.
Mult évi jelentésemben megemlékeztem a vízmosásos helyek megkötésére vonatkozólag megindított kezdeményezésről. Ez úttal jelenthetem, hogy különösen azon rendkívüli segély folytán, melyben Földmivelésügyi miniszter ur, 21 ezer korona segély
adományozásával vármegyénket támogatni kegyeskedett, a munkálatok az előzetes
tervek alapján folyamatba tétettek, s ezen ügynek további fejlesztése szintén egyike a
programmba felvett teendőknek.
Homoród-fürdő fejlesztése érdekében szintén tétettek lépések. Az ottani pisztráng
tenyészde ez ideig a legszebb eredménnyel kecsegtet, s a fürdő környékén levő patakokba mult évben is 25 ezer drb szivárványos pisztráng ikra bocsáttatott be a költő
edényekből. Ugyancsak Földmivelésügyi miniszter ur kegyeskedett a k.-oláhfalvi hitelszövetkezetnek 3000 korona összeget adományozni, oly czélból, hogy annak felhasználásával a fürdő részére a közlekedés megkönnyítése és biztosítása végett (5 drb könnyű
kocsi szereztessék be, melyek igénybevételével nemcsak a fürdő forgalmának növekedésére lehet kilátás, de arra is, hogy a környékbeli lovas kisgazdák a fürdő-idény tartama alatt jövedelemre tehetnek szert. Végül ugyancsak Földmivelésügyi miniszter ur
a székely házi ipari czikkek (faragványok, szőttesek, agyagipari tárgyak stb.) megismertetése és forgalomba hozatala czéljából egy házi ipari bazár-helyiség építésére 1500
koronát kegyeskedett adományozni. A fürdői nagy vendéglő áthelyezése és kibővítése
ügye is folyamatba tétetett.
*

*

*

Várpegyénk törvényhatósági bizottsága, az elmúlt 1904. évben három rendes
és két rendkívüli közgyűlést tartott.
Az egyes fontosabb határozatokat a következőkben van szerencsém felemlíteni.
2446—1904. Kereskedelemügyi miniszter ur 83349—1903. sz. rendeletével az
Újlak—zsákodi községi közlekedési útnak a törvényhatósági utak sorába való felvételét
jóváhagyta.
3104—1904. Az Oklánd—felső-rákosi újonnan épített ut a törvényhatósági utak
sorába felvétetett s a régi rikai és bikás—baczoni útszakaszok a törvényhatósági utak
sorából kihagyattak.
934—1904. Belügyminiszter urnák 118930—1904. sz. leirata folytán a költözködési szabályrendelet módosíttatott.
1746—1904. Belügyminiszter urnák 118929—1903. sz. leirata folytán a tiszti
nyugdij szabályrendelet módosíttatott.
2112—1904. Belügyminiszter urnák 93604—1903. sz. leirata folytán az italmérési üzletek elhelyezéséről alkotott szabályrendelet módosíttatott.
2609—1904. Udvarhely vármegyei gazdasági egyesület átirata folytán az állattenyésztési szabályrendelet módosíttatott.
2188—1904. A községi munkás segélyalapok létesítése és kezelése tárgyában
alkotott vm. szabályrendelet 2. §-a módosíttatott.
3296—1904. Pap Lőrincz törvhat, biz. tag önálló indítványára a Székelyudvarhely—csíkszeredai vasúti vonalnak a beruházási törvényjavaslat alkalmából a kiépítendő
vasutvonalak soraba leendő felvétele tárgyában Kereskedelemügyi miniszter úrhoz
felirat intéztetett.
3384—1904. Gróf Lázár Ádám törvhat. biz. tag önálló indítványára, hogy a Rákóczy
hamvainak hazaszállítása tárgyában kiadott legfelsőbb kézirat alkalmából Ú Felségéhez
hódoló, gróf Tisza István miniszterelnökhöz üdvözlő felirat intéztessek, s hasonló czélból

az összes törvényhatóságok kerestessenek meg: hódoló, illetve üdvözlő felirat intéztetett
és a törvényhatóságok ez értelemben megkerestettek.
11009—1904. Tolnavármegye átiratára a törvényhozás tagjait meg vesztege tők
megbüntetésére törvény alkotása tárgyában felirat intéztetett.
73—1904. Hevesvármegye átiratára, a hadköteles korban való nősülést tiltó
1889. évi VI. t.-cz. 50. §-ának törlése iránt, felirat intéztetett.
308— lí)04. Bács-Bodrogvármegye átiratára, az államosított számvevők működésének szabályozása tárgyában felirat intéztetett.
1021 —1904. Sárosvármegye átiratára a kóbor czigányok garázdáikodáiának
megakadályozása tárgyában felirat intéztetett.
1711—1904. Csanádvármegye átiratára, a Kabinet irodától kapott németnyelvű
átirat tárgyában, felirat intéztetett.
2344—1 í >04. Abauj-Torna átiratára, a közös hadsereg és honvédség pótlovazási
eljárásának megváltoztatása tárgyában, felirat intéztetett.
4072—1904. A jegyzői magánmunkálatokról alkotott szabályrendelet módosíttatott.
44Í>0—1904. A vásárrendtartásról alko'.ott szabályrendelet módosíttatott.
3954—1904. Esztergom vármegye átiratára, a csavargásnak rendőri uton való
ineggátlása tárgyában, felirat intéztetett.
ad. 5272—1904. A vármegyei alkalmazottak illetményeinek szabályozásáról
szóló 1904. évi X. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott (>2000—1904. sz. Belügyminiszteri rendelet határozatainak megfelelőleg a vármegyei alkalmazottaknak a fizetési
osztályokba és fokozatokba való beosztása tárgyában határozat hozatott.
4099—1ÍHD4. A temetőkről és temetkezésekről szabályrendelet alkottatott.
5792—1904. A kéményseprésről alkotott szabályrendelet módosíttatott.
7651 —1904. Udvarhely vár megye törvényhatóságának szervezési szabályrendelete elfogadtatott.
7701—1904. A járási utmesterekről alkotott szabályrendelet módosíttatott.
7556—1904. A napidijakról alkotott szabályrendelet az 1904. évi X. t.-cz. életbe
léptetése folytán módosíttatott.
7120—1904. A községi és körjegyzők, valamint a segédjegyzők illetményeinek
szabályozásáról szóló, 1904. £vi XI. t.-cz. végrehajtása tárgyában 77500. szám alatt
kiadott Belügyminiszteri rendelet folytán a községi jegyzői fizetés alap létesítéséről
szabályrendelet alkottatott.
1711 —11)04. Debreczen szab. kir. város átiratára, a magyar nyelv és jelvények
jogainak a külképviseletben leendő érvényesítése tárgyában, felirat intéztetett.
5375—1904. Hevesvármegye átiratára, a köztisztviselők szolgálati pragmaticájának megalkotása tárgyában, felirat intéztetett.
5472—1904. Tolnavármegye átiratára, a vasúti sztrájk jövőben történhető megismétlődésének megakadályozása tárgyában, felirat intéztetett.
5782—11)04. Az Országos Magyar Gazdasági egyesület átiratára, a bevándorlás
megakadályozása tárgyában, feirat intéztetett.
6001 —1904. Zombor szab. kir. város átiratára, az élelmiszerek mesterséges
(kartellszerü) megdrágításának megakadályozása tárgyában felirat intéztetett.
(>028—1904. Beregvármegye átiratára, II. Rákóczy Ferencz hamvainak Munkácson leendő elhelyezése és az 1687. évi V. és az 1715. évi XUX. t.-cz. eltörlése tárgyában, felirat intéztetett.
7081—1904. Győr szab. kir. város átiratára, a községi adófizetési kötelezettségnek a község minden birtokossára és lakossára kivétel nélkül leendő kiterjesztése s a
házbéradó általánosítása iránt, felirat intéztetett.
7806—1904. Kereskedelemügyi miniszter úrhoz a sárd—zsákod—szentdemeteri
közutnak kiépítése, a héjjasfalva—székelyudvarhelyi h. é. vasút törzsrészvényeinek megváltása, valamint a vármegye nagyobb forgalmú törvényhatósági utvonalai egy részének
állami kezelésbe vétele érdekében, felirat intéztetett s egyúttal a miniszter úrhoz deputáczió küldetett ki.
7330—1904. Sárosvármegye átiratára a magyar nyelvnek a közös képviseleti
hatóságoknál való használata, a consuli és diplomácziai vizsgálatok tárgyai sorába a
magyar nyelv kielégítő ismeretének felvétele s ennek bekövetkeztéig a consulátusoknál

és követségeknél a magyarnyelvet teljesen értő egyének alkalmazása tárgyában, felirat intéztetett.
7580—1904. Csanádvármegye átiratára a vármegyei kórházak alkalmazottainak
a vármegyei alkalmazottak sorába leendő felvétele tárgyában, felirat intéztetett.
7858—1904. Barsvármegye átiratára a kötelező állatbiztosítás tárgyában, felirat
intéztetett.
8004—1904. Dániel Gábor és tsai törvh. biz. tagok önálló indítványára, a
Héjjasfalva—székelyudvarhelyi h. é. vasút államosítása iránti tárgyban, Kereskedelmi
és Pénzügyminiszter urakhoz felirat intéztetett.
0592—1904. A jegyzők és községi jegyzők, valamint a segédjegyzők illetményeinek szabályozásáról szóló 1904. évi XI. t.-cz. 77500. VI. sz. belügyminiszteri körrendelet végrehajtása tárgyában határozat hozatott.
8052—1904. Kisküküllővármegye közönsége az állami elemi népiskolákban a
hitoktatásnak magyar nyelven való eszközlése tárgyában a vallás és közoktatásügyi
miniszter úrhoz intézett feliratát küldötte meg hasonszellemü felirattal leendő támogatás
végett, felirat intéztetett
8584—1904. Jász-Nagykun-Szolnokvármegyének a községi és körorvosok nyugdíj
intézményének létesítése és országos rendezése tárgyában az országgyűlés képviselőházához intézett kérelme alapján felirat intéztetett.
4779—1904. Belügyminiszter ur 4779. sz. rendeletével közölte az Ugrón János
volt vármegyei alispán fegyelmi ügyében hozott véghátározat joghatályának megszüntetése tárgyában kiadott legfelsőbb intézkedést.
3506—1904. A kolozsvári Tanitók Házának kérésére a vármegye törvényhatósága szegénysorsu tanitók árvái segélyezésére 4000 koronás alapítványt létesített.
7959—1904. A községekben és rendezett tanácsú városokban elhelyezett katonaságnak a tűzoltás czéljaira való igénybevétele tárgyában felirat intéztetett, mely felsőbb
helyen kedvező elintézést is nyert.
8880—1904. A székelykeresztur—szenterzsébeti dülő ut a viczinális utak
sorába felvétetett.
8868—1904. A székelyudvarhely—csíkszeredai állami utból kiágazó cs a Hargita
forráshoz vezető dülő ut a törvényhatósági utak sorába felvétetett s ezen ut folytatólagosan a Kiruly fürdőig terjedő szakaszának a törvényhatósági utak sorába leendő
felvétele elvileg /jjhatároztatott.

II. Megyei háztartás.
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
bírjon, - - a következőkben van szerencsém ismertetni :
1. Az államjavadalmazási
alap rendeltetése a közigazgatási árva- és gyámhatósági szükségletek, nevezetesen a tisztviselők személyi járandóságai és dologi kiadások
fedezése.
2. A közúti alap czélja a törvényhatósági közutak építése, fenntartása és kezelése.
3. A kórházfenntartási
alap rendeltetése a vármegyei közkórház fenntartása.
4. Kórháztőke
alap rendeltetése egyfelől a kórháznál szükségeltető esetleges
ujépitkezések költségeinek fedezése és másfelől a fenntartásnál esetleg előálló veszteségnek ezen alapból, mint tartalékból való fedezése.
5. A betegápolási alap rendeltetése az 1898. évi XXI. t.-cz. életbe léptetésével
megszűnt, mindazonáltal tekintettel arra, hogy a mult időből még tartozások és követelések állanak fenn az idegen vármegyei kórházakban ápolt udvarhely megyei községekben illetékes egyének gyógykezeléséből és viszont, ennélfogva. ezen alap a tartozások és követelések végleges kiegyénlitéséig fenntartandó.
6. 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 szolgaszemélyzet, valamint azok özvegyei jogos nyugdíjigényeinek kielégítése.
8. A körjegyzői'nyugdij-alap
rendeltetése a községi és körjegyzők, valamint
azok özvegyei jogos nyugdíjigényeinek kielégítése.
0. A köz igazgatási 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 Udvarhely—héjjasfalvi székelyvasut kiépítése alkalmával felkölcsönzött összeg törlesztése.
12. A fuvarpótlási
alap az átvonuló katonatisztek fuvardijainak pótlására szolgál.
13 A katonai beszállásolási alap a katonai beszállásolási törvény alapján létesített és az átvonuló katonatisztek elszállásolási költségeinek részbeni fedezésére szolgál.
14. Állategészségügy
elleni kihágás
bírság pénzalap összege bár közpo
kezeltetik, de a községeket illeti és első sorban állategészségügyi czélokra szolgál.
15. Állattenyésztési
alap rendeltetése üszők bevásárlására és a gazdaközönségnek kedvezményes áron való eladása.
1G. A tenyészállat vizsgálati alap rendeltetése az apaállatok megvizsgálásával
járó költségek fedezése.
17. Az ipariskolai-alap
rendeltetése az elsőfokú iparhatóság által kiszabott ipari
pénzbüntetések elszámolása.
18. Az erdöörzési-alap
rendeltetése az erdőőrök és erdőszolgák illetményeinek
fedezése.
19. A tűzoltói szerek alapja rendeltetése a községek részére vásárolt tűzi fecskendők és vízhordó szerek árának fedezése.
20 A tűzoltói jutalom-alap
a községi tűzoltók jutalmazására és kiképzésére
szolgál.
21. A megyeház épitési-alap- rendeltetése a megyeház építésénél felmerült költségek fedezése.
22. A mezőőri szolgálati
könyv beszerzési-alap
a mezőrendőri nyomta
nyok és mezőőri könyvek beszerzésére szolgál.
23. Az állami anyakönyvi-alap
az állami anyakönyvvezetők és helyettesek
illetményeinek fedezésére szolgál.
24. Gözfertőtlenitő-alap
a fertőtlenítő gépek beszerzésére, javítására és jókarban
tartására szolgál.
25. A távbeszélő-alap
a távbeszélő hálózat tovább fejlesztésére rendszeresittetett.
20. A viczinális uti átalány-alap
a kir. államépitészeti hivatalnak a viczinális
utakon teljesített hivatalos teendőinek ellátása alkalmával felmerült nap- és fuvardijai
fedezésére szolgál.
27. A regálé bérlői-alap
a szeszgyárosok és vármegye között kötött kartel
szerződés alapján létesíttetett, azonban ezen szerződés belügyminiszter ur által megsemmisíttetvén, a további intézkedésiga benne levő összeg csekély forgalommal fenntartatott.
28. Tisztviselői
könyvtár-alap
a tisztviselők által fenntartott tiszti könyvtár
gyarapítására szolgál.
29. 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.
30. A vármegye monographiája-alap
a monographia megírásával járó költség
fedezésére szolgál.
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A vármegyei tisztviselői nyugdíj szabályrendelet 10. $-a értelmében tisztelettel jelentem, miszerint a tisztviselői nyugdíj pénzalapnak 15)03. év végén készpénzmaradványa
1777»K. 07 f., takarékpénztári betét maradványa pedig 112311 K. 09 f. jött át 1904. évre.
1904. évre kivetett l7a%-os tisztviselői nyugdíj pótadó
összege az 1903. év végéni pótadó maradvánnyal . .
12595 K. 44 fill.
Ebből 1904. év folyamán befolyt
G28G » 98 »
1904 év végén maradt hátrálékban
G308 » 40 »
Tánczdijak és a megyei takarékpénztártól tőke bevétel
és kamat bevétel 4%-os korona járadék kötvény vásárlása végett bevétetett
10895G » 71 »
Bírságpénzekből befolyt
217 » — »
A tisztv. 5°/0-os állandó járadék és az 1904. évi X. t.-cz.
alapján 30%-os magasabb illetmény után bevétetett
10315 » 40 »
összes készpénz bevétel volt
133553 » 10 »
Érték bevétel
215624 » 3G »
Kiadás a nyug. tisztviselő, ezek özvegyei és árváinak . 23423 » 99 »
A 4%-os korona járadék kötvények bevásárlásai árában 100519 » 49 »
Idegen pénzekben kiadatott
84 » — »
A 4%-os kor. jár. kötv. árának ellenértékben kiadatott 103035 » 87 »
Volt tehát összes készpénz kiadás
124027 » 48 »
Érték kiadás
103035 » 87 »
Maradvány 1904. év végén készpénzben
9525 » 08 »
Takarékpénztári betét és 4%-os kor. járadék kötvényekben 112588 » 49 »
• A vármegyei nyugdíjalapból 1904. év végével nyugdíjat élveztek a következők :
Nyugdíj

j

í
1 . Antonya János

2.
3.
4.
5.
(i.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Benkő ^fridrásné
Daradics Istvánné
Dimén Sándorné
Ferenczi Gyula
Ferenczi Károly árvái
Felszegi Dénesné
Br. Gamera Oszkár
Jakab Dánielné
Jakab Gyula
Kelemen Pál
Kénosi Béla
Lukácsffy Dénes
Márton Pál árvái
Márton Pálné
Nagy Ferencz
Pálffy Ferenczné
Simon Lajosné
Simonffy Sámuelné
Soó Károlyné
Soó Dénes (nevelési pótlék)
Szabadi Ferenczné
Török Bodogné
Ugrón Istvánné
Ungvári Mózes
Vorsatz Antalné
Benedek Imre
Bencze Dénes
Boér István
Barabás Dénes
Vass Mózes

' .

kor.

120
170
1 250
j 400
I 2240
—

1

500
844
220
2904
183
1550
1032
—

220
700
871
400
500
720

Nevelési pótl.

HU.

kor.

i
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

270
50

—
—

Összesen 22376
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—

—

—

—

—

—

—
—

(X)
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—

—

—

—

—

—

170

—
—

—

20

—

—

255

00

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

190

(50
—

—

—
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—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

•

—
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7íi0
743
1000
017
720
1770
1000
084
456
193

fill.
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—

—

—
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-

34

1037

1

-

—
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Ai egyes vármegyei .alapokat terhelő kölcsönök a következők:
1. Az útalap javára a pesti hazai első takarékpénztártól az 185)0. évben
felvett és az 193(1. 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 15)51, 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 banktól 1894. évben felvett és 1944. évi julius 1-én lejáró kölcsön . . . 2(J0.000 »
5. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól .
az 1897. évben vclvett és az 15)47, év julius 1-én lejáró kölcsön . . 20.000 »
0. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól
az 1897. évben velvett és az 15)47. év julius 1-én lejáró kölcsön . .
12.000 »
7. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól az
185)8. évben felvett és 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.

Vármegyei pótadó az 15)03. évben, az 1883. évi XV. t.-cz. alapján két czimen
volt megszavazva, u. m.: vármegyeházépitési pótadó 3%-ban és tiszti nyugdij-pótadó
1 '///ó-bán. Megelőző évben a pótadó °/„ százalék ugyanannyit tett ki.
A vármegyei háztartás kérdésének tárgyalásánál meg kell emlékezzem azokról
a nehézségekről, melyek évenként ismétlődőleg elő szoktak állani annak folytán, hogy
belügyminiszter ur a vármegyei költségvetés egyes rovataiba felvett összegeket állandóan
levonja, s általában a megye részére kiszolgáltatott állami dotácziót oly alacsony összegben állapítja meg, hogy annak kereteit betartani a legszigorúbb takarékosság mellttt
sem lehetséges. Daczára annak, hogy a vármegye által előirányzott egyes összegek rea»
litása minden esetben a megelőzőytöbb évi kiadási eredménnyel igazoltatott, belügyminiszter ur az 1904. évi költségvetés jóváhagyása alkalmával is az eddigi gyakorlatához
ragaszkodott, s ha az időközben üresedésbe jött és be nem töltött tisztviselői állások
fizetése czimén megtakarítás nem eszközöltetett volna, ugy az év végével készített számadás kétségtelen hiánnyal kellett volna záruljon, mert a tényleges kiadás a többi rovatokon az előirányzott összeget mintegy 3000 koronával haladta tul. Elég legyen a költségvetési tételek illustrálására csupán annyit felemlítenem, hogy az 1904. évre — beleértve természetesen a főispáni, alispáni és árvaszéki hivatalok összes szükségleteit is,
— papir és irodai szerekre 1324 kor., nyomtatványokra 2320 kor., világításra 120 kor.,
irodai berendezés és bútorok beszerzésére és javítására 150 kor., könyvek bekötésére
320 kor., a megyeházán előfordulható összes építkezési és javítási kiadásokra 80 korona,
ingatlanok adójára (szemben 87 korona kiadással) 0 korona, vagyis általában oly csekély összegek leltek engedélyezve, hogy azok még a legnag>obb takarékosság mellett
sem lehetnek elegendők, nemcsak, de azok elégtelensége még a laikus előtt is első
perezre is szembeötlő. Belügyminiszter ur ezen szükségleti öszegek megállapításánál
azon elvből indul ki, hogy a költségvetés végösszegét a vármegye lakosságának számához viszonyította, s minden lélekszám után 4 fillért állapított meg. Hogy azonban
ezen számítás a kis népességű vármegyékben mennyire illuzorius, azt épen — sajnos
— ezen vármegye példája mutatja.

III. Központi ügyvitel és ügyforgalom.
Vármegyei központi ügyvitelünk tekintetében — daczára, hogy a vármegyei főjegyzői szék ideiglenes üresedésben léte az egész éven át nem szűnt meg, s igy ezen
kardinalis tisztviselő munkaerejét* egész éven át nélkülöznöm kellett, — fennakadás egyáltalában elő nem állott. Ennek legpoziiivabb bizonyítéka azon elismerés, amelyben a
tisztikar a vármegye főispánja részéről a hivatalvizsgálatnak is beillő számonkérőszékek
mindenike után részesült, s hogy hasonló alkalmakkor hátralékos ügydarab vagy egyáltalában nem, vagy csak igen csekély számban és indokoltan volt kimutatható.
A nyári szabadságolások folytán a központban a létszámban beállott apadás folytán a munkaerő pótlására pár havi időre dr. Páltíy Jenő szolgabíró tb. várm. aljegyző
volt berendelve.
Ugyancsak nehézséget okozott Kamocsay Mihály várm. főlevéltárnok tényleges
katonai szolgálatra történt behivatása is; távolléte idejére a nélkülözött munkaerő helyettesítések útján lett pótolva.
Ügyvitel tekintetében mint lényegesebb momentumot kell kiemeljem azon változást, mely szerint a járási szolgabírói hivatatoknál rendszeresítve levő, de ez ideig
állandóan pályázók hiánya miatt be nem töltött közigazgatási gyakornoki állások a mult
év végével betöltettek. Miután ugyanis a vármegyei tisztviselők fizetésrendezésével
a közigazgatási gyakornoki állások segélydija is oly összegre emeltetett, a mely a pályája
kezdetén levő ifjúnak bár szerény, de tisztességes megélhetést biztosit (két I. osztályú
gyakornok á 1000 kor., egy II. osztályú á 1300 kor. és egy III. osztályú á 1000 kor.)
— indokoltnak látszott, hogy azon eddigi gyakorlat, mely szerint az eddigi gyakornoki
fizetések terhére a szolgabirák dijnokokat fogadtak fel, beszüntettessék, s ezen állásokra
ujolag pályázat hirdettessék. Ezen hirdetmény kibocsátása meglepő eredményei járt, a
mennyiben a 4 gyakornoki állásra 20 pályázat érkezett be az ország minden részéből,
közöttük töb^ igen szép és magas képzettséget tanusitó okmányokkal támogatva. Ennek
folytán — bár a szolgabiróságok dijnokokat veszítettek, ezek pótlása azonban más úton
lett intézkedés tárgyává téve, — most már elérhető lesz az, hogy már a legalsó fokozatban is teljesen megfelelő készültségit tisztviselő lesz nevelve, s igy a magasabb állások (szolgabíró, aljegyző) üresedésbe jövetele esetén nem lesz kénytelen a törvényhatóság teljesen idegen és ismeretlen munkaerőket a vármegyébe behozni, hanem
választhat azok közül, kiknek munkásságára és arravalóságára nézve személves tapasztalatokkal is rendelkezik.
Személy változások az 1ÍX)4. év folyamán következők voltak :
1. Dóczy Lajos vármegyei allevéltárnokká kineveztetett.
2. Tamás Péter helyettes szolgabírónak kinevezteteit.
3. Gergely Dénes tizetéstelen közig, gyakornoknak kineveztetett.
4. Szabó Endre tizetéstelen közig, gyakornoknak kineveztetett.
ö. Zayzon Zoltán h.-oklándi szolgabirósági dijnok Írnokká kineveztetett.
(j. Donáth Gyula központi dijnok a h.-oklándi szolgabírósághoz dijnokká
kineveztetett.
7. Knapp Emil h.-oklándi ideiglenes járási útmester ezen állásában véglcgcsittetett.
K. Dr. Ernst Antal székelykereszturi járási állatorvosnak kineveztetett.
5). Nagy Pál várm. központi dijnok Írnokká kineveztetett.
10. Licht Gyula székely udvarhelyi járási állatorvos áthelyeztetett.
11. Dénes Samu székelyudvarhelyi járási állatorvossá kineveztetett.
12. Filz Rezső dijnok a székelyudvarhelyi szolgabírósághoz Írnoknak kineveztetett.
13. Fazakas Domokos viczinális útfelügyelőnek kineveztetett.
14. Dr. Demeter Lőrincz főszolgabíró tb. főjegyzőnek kineveztetett.
lf>. Dr. Keith Ferencz vni. aljegyző tb. főjegyzőnek kineveztetett.
10. Szabó Gábor vm. aljegyző tb. főszolgabírónak kineveztetett.

: Folyósz.

17. Dr. Pálffy Jenő szolgabíró tb. várm. aljegyzőnek kineveztetett.
18. Tamás Péter h. szolgabíró szolgabírónak megválasztatott.
10. Lakatos Tivadar közig, gyakornok ezen állását elvesztette.
20. Péterffy Miklós sz.-keresztúri jár. útmester ezen állásában véglegesittetett.
21. Szabó Endre díjtalan közig, gyakornok I. osztályú dijjas gyakornokká
kineveztetett.
A mi az alispáni hivatal ügyforgalmát illeti, ez a megelőző évihez képest nem
igen mutat változást, — kivévén az utlevélügyeket, mely az uj törvénynek 1904. aug.
1-től kezdődőleg történt életbeléptetésével az alispáni hivatalnak a kivándorlás jelenlegi
méretei melleit annyi dolgot ad, hogy egy referensnek majdnem teljes munkaerejét
igénybe veszi, — s ha a tisztviselői létszám a gyakornoki állás betöltésével nem szaporodott volna, ugy a munkatorlódás feltétlenül és állandó jelleggel bekövetkezett volna.
A vármegyei központ ügyforgalmát a következő kimutatás tünteti fel:

1
2
3

Beadványi jegyzőkönyv czime

1904-ben 1904-ben Függőbeelinben
érkezett téztetett maradt
ü

i
i

Alispáni (és kihágási) beadványi jegyzők.
Központi választmányi
»
»
Számvevőségi:
1
a) beadványi jegyzőkönyvbe . . .
b) számvevői tárgyalásra leadatott .
j
c) számv. ellenjegyz. lead. utalvány
4 i Tiszti ügyészi beadványi jegyzőkönyvbe
5 í Tisztviselői nyugdij választm. jegyzők. .
(5 ! Igazoló választmányi jegyzőkönyvbe . .
7 1 Állandó biráló »
»
. .
8
Központi árvaszéki beadványi jegyzők. .
9 i Közigazg. és erdészeti biz. »
»
. .
0
Iparfejlesztő bizottsági beadványi jegyzők.

10248
74
3115
2487
028
205
3

gydarab
10137
74

13692
2713
54

—

3105
2477
628
205 I
3

—
—

111
10
10
—

—
—

'
—

13607
26(56
54

—
—

85
47
—

Ezen az alispáni iktatóra érkezett 10248 ügydarabból elintézett: alispán 1418
drb., főjegyző — drb., I. aljegyző 2564 drb , II. aljegyző 2189 drb., III. aljegyző 3510
drb., főorvos (507 drb., állatorvos (588 drb., számvevőség 2(331 drb., tiszti ügyész 101
drb., levéltárnok 1008 drb., áll. épit. hivatal (54 drb. Összesen 14780 drb.
Hogy az összes elintézett darabok száma nem egyezik meg az iktatóra érkezett darabok számával, annak oka az, hogy az iktatóra érkezett számok között az
adnumerum számok nem szerepelnek, holott elintézés tekintetében azokkal teljesen egy
elbánás alá kell hogy essenek, s a tevékenység kimutatásánál figyelmen kivül nem
hagyhatók.
A járási szolgabiróságokat az előző évekhez képest ugy főispán ur őméltósága,
mint magam is megvizsgáltam. Megtorlást igénylő mulasztás nem észleltetett.

IV. Községi ügyek.
A vármegye területén levő egy rendezett tanácsú város és 134 község vagyonjövedelmét és a községi közszükségletek fedezésére igénybe vett községi pótadó százalékot feltüntető adatokról egybeállított kimutatást az alábbiakban van szerencsém
bemutatni.
A kimutatásokba, egybehasonlitás czéljából, a községi pótadóknak nem csupán
a tárgyalás alatt álló 1904. évi, de az 15 >03. évi összegét is felvettem.
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1 Székelyudvarhely r. tan. város.
1 | Sz.-udvarhely város :|144407|12||145050|53;

589|41||
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2. Udvarhelyi járás.
l
2

3
4
f)
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
41
42
43

Agyagfalva
Atyha . .
Árvátfalva.
Bethlen falva
Béta
. .
Bikafalva .
Bogárfalva
F.-Boldogasszonyf.
Bögöz . . .
Décsfalva . .
Dobó .
Fancsal . .
Farczád . .
Farkaslaka
Fenyéd
. .
Hodgya . .
Kadicsfalva .
Kecset- Kisfalud
K.-Keményfalva
Korond. .
Lengyel falva
Magyaros .
Malomfalva
Mátisfalva .
Máréfal^a .
Óczfalva
Szt.-E.-Oláhfalu
Kápolnás-Oláhfalu
Oroszhegy
| Parajd .
Pál falva
Patak falva
Alsó-Sófalva
1 Felső-Sófalva
í Sükő . .
I Szenf-Király
Szent-Lélek
Szent-Tamás
Tibód . .
Ülke . .
Vágás- . .
F.-Váralja .
Zetelaka

3812 16| 3812 16
3002 44 3002 44
590 44
59644
341993] 3463
43
1044 94 1026 94
1175
1175
1566
1566
2277
2200
76179
360801 5046 01
438 —
8866(3
886 (36
224892 224892
976 51
976
1473 85 1493
20
3132 78 3132
232601 232601
1045
1030
1877
1877
1489
1489
2013
2003
8634 62 8634
1573 51 1573
967
967
2454
2454
1018
1018
4183051 418305
68401
684 01
5355
95 58|:
545068
12259
571145
12831 24
6699
66í>9 62
5791
5791 49|
1227
1227 12
1580
1580 13
454054 4540 54
4037 12
4037
1022 48
1022
2966 56
2ÍM37
2045 7
2045
854 88
85488
550 78
550 78
155464 1554 (34
1631 06
1631
945 56
945
15873 47 1481 03
14392

—
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00
70
30
—
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(30
50
50
50
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80 140 1
80 75
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(30
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40
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40 !
30
70 '
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80
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50
65
(30

55
90
80
50
39
60
8(5
30

55
70 1
40
50
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50
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47
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(30 !

32
30
25
48
40

30
47
30
20
44 j
(55 :

60
60
45
80
73
51
80
20
20
50
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3. Keresztúri járás.
M.-Andrásfalva
().-Andrásfalva
Benczéd . .
Bethfalva . .
A-Boldogfalva
Bordos . . .
Bözöd . . .
B.-Újfalu . .
Cschétfalva .

64666
1165
1095
1850
2172
1570
2497
1459
1086 51

64(3
11(35
1095
1850 47
2172
1570
2497
1409 38
108(5 51

—
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C
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Község neve
1
/
5
-O
"o
Ll*
10 j Csekefalva
11 Csöb . .
12 Erked . .
13 Etéd . .
14 Énlaka . .
15 j| Magyar-Felek
16 j! Fiatfalva .
17 ; Gagy . .
18 M.-Hidegkút
19 ().-Hidegkút
20 Kadács
21 Sz.-keresztur v. n.
22 K.-Demeterfalva
23 Körispatak
24 Küsmöd . .
25 Kis-Galambfalva
26 Kis-Kede .
27 Kis-Solymos
28 Martonos .
29 Medesér .
30 Nagy-Galamb falva
31 Nagy-Kede .
32 Nagy-Solymos
33 Rava . . .
34 Rugonfalva .
35 Alsó-Siménfalva
36 Siklód . . .
37 : Szederjes . .
38 Szolokma . .
39 Székely-Szállás
40 Szent-Ábrahám
41 Szent-Demeter
42 Szent-Mihály
43 Szent-Miklós
44 Tarcsafalva
45 Tordátfalva
46 Uj-Székely
47 Véczke
48 ; M.-Zsákod
49 i Szent-Erzsébeth
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45
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43
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50
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49
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35
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48
44
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46
20
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4. Okléndi Járás.
1 Abásfalva
. .
2 Ábrahámfalva .
3 H.-Almás . . .
4 Kis-Baczon . .
5 Bardocz
. . .
(5 Bágy
7 Bene
8 Bibarczfalva . .
9 Darócz
. . .
10 Dálya
11 Derzs
12 Ége
13 Füle
14 , Gyepes
15 í M.-Hermány . .
1(5 Jánosfalva
. .
17 Jásfalva
. . .
18 Kányád
. . .

. | 126959 1273 52
.
568 54
582 34
.
5502 14 4503 61
.
2281 44 2281 44
.
3810 M 3830 10
1389 86 1374 86
; 2947 74 3335 01
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A kimutatásban foglalt egyes községeknél mutatkozó pótadó % emelkedésének
és csökkenésének okai a következők:
Székelyudvarhely
r. t. városnál a pótadószázalék emelkedése a megelőző évihez
képest 11%, mely emelkedést a tisztviselők fizetésrendezése, illetve a költségvetés szükségleti rész Itt rovat Tisztviselők fizetése és lakpénze czimén előirányzott magasabb öszszeg beállítása tett szükségessé.
Atyha községnél a 6%-os községi pótadó kivetését, régebbi időből hátralékban
maradt megyei pótadók kiegyenlítése okozta.
Béta községnél 20°/0 pótadó csökkenés volt, ez pedig onnan eredt, hogy a
községi fekvőségek jövedelme 210 koronával magasabb összegben állíttatott költségvetésbe.
Bikafalva
községnél épületek fenntartása czimen több irányoztatott elő iskola
javításra a megelőző évinél, s a 20°/0 pótadót ez okozta.
Bogárfalva
községnél az 50%-os pótadó kivetését, a régebbi időkből hátralék,
ban maradt 251 kor. 02 fill. föld, 130 kor. házosztály, 576 kor. II. oszt. kereset adó
kiegyenlítés okozta.
Bögöz községnél az 5"/0 pótadó emelkedés onnan eredt, mert a fekvőségek jövedelme kevesebb összegben állíttatott költségvetésbe.
Décsfalva
községnél 600/0 községi pótadó emelkedését az iskolaépítésére felvett
800 kor. kölcsön töke, kamat törlesztése okozta.
Dobó községnél 5"/,, pótadó csökkenés van, még pedig azon okból, hogy a
külön nemű adók rovatán 130 kor.-val kevesebb összeg irányoztatott elő.
Hodgya községnél a 20u/0 községi pótadó apadás onnan származott, hogy a
bevételi rész községi jogok jövedelme czimén, a megelőző évi előirányzattal szemben
150 kor.-val magasabb összeg irányoztatott elő.
Korond községnél a mutatkozó 9% pótadó emelkedést azon körülmény okozta,
hogy a községi iskolának állami kezelésbe leendő átadása alkalmából a tanítói fizetéshez való hozzájárulás 280 koronával emeltetett.
Magyaros községnél 20% pótadó emelkedés volt, még pedig a kiadandó hátralékok kifizetése szempontjából. Ugyanis 409 kor. 42 fillérrel a szükséglet emeltetett s
'gy a °/o emelése is indokolt.

Malomfalva
községnél 20% emelkedés onnan származott, mert 537 kor. 76
fill. kiadandó hátralék erejéig a szükséglet emelendő volt.
.Mátisfalva
községnél 10% pótadó csökkenés mutatkozik, ez pedig onnan származott, kogy a községi fekvőségek jövedelme 182 koronában, az előre nem látható
jövedelmek pedig 175 koronában a költségvetésbe beállitattak, mig a megelőző évi
költségvetésben ezen czimeken előirányzat nem volt.
Máréfalva
községnél 30% pótadó vettetett ki, mert a közbirtokosság a közszükségletekhez való hozzájárulást megtagadta.
Szentlélek községnél 20 7 0 pótadó csökkenés mutatkozik, mely csökkenés onnan
származott, hogy előre nem látható kiadások czimén az 1904. évi költségvetésben kevesebb állitatott be s az 1903. évi pénztári maradvány magasabb összegben állíttatott
költségvetésbe.
Szenttamás községnél 40% pótadó csökkenés van, ez pedig onnan származott,
hogy az 1904. évi költségvetés IX. és XII. rovatain napidijak és útiköltségek, mezőőrök
illetménye czimén kevesebb, illetve semmi sem vétetett fel, s igy ez a pótadó csökkenését
vonta maga után.
Vágás községnél 10% pótadó csökkenés van, ez pedig indokát abban leli, hogy
a XI. rovatban Előre nem látható kiadások czimén 110 kor.-val kevesebb összeg állíttatott költségvetésbe, mig a beveendő pótadó hátralékok a fedezetet emelték s igy a
csökkenés indokolt.
Zetelaka községnél 17% községi pótadó emelkedés mutatkozik, ezen emelkedés
oka abban rejlik, hogy az 1902 évben megejtett leszámolás alkalmával, a kiadandó régi
hátralékok 3878 kor. 67 fill. összegben a költségvetésbe beállitattak.
M.-András falva községnél a 4%-os pótadó csökkenést a szükségleti rész IV. rovat a tanítói fizetéshez való hozzá járulás czimén előirányzott kevesebb összeg okozza.
Bethfalva
községnél az előző évi pénztári készlet beállítása okozza a 2% os
pótádó csökkenést.
A.-Boldogfalva
községnél a XI. rovat előre nem látható kiadások czimén több
irányoztatott elő az előző évinél, mi a 17%-os pótadó emelkedését vonta maga után
Bordos községnél 5'/0-os pótadó emelkedés van, a mí onnan ered, hogy a III.
rovat községi fekvőségek jövedelme czimén az előző évinél 200 kor.-val kevesebb irányoztatott elő.
/
Bözöd községnél 28%-os pótadó csökkenés van, a mi onnan ered, hogy az
előző évi pénztári készlet czimén 1000 koronával több irányoztatott elő, mint a megelőző évben.
B.-Ujjain
község 4%-os pótadó emelkedését a községi fekvőségek jövedelme
czimén előirányzott kevesebb összeg, valamint különnemü adók czimén, tisztviselők
rendes fizetése czimén előirányzott magasabb összeg okozta.
Csehétfalva
község (30% pótadó emelkedésének oka abban rejlik, hogy a
közbirtokosság a közszükségletek fedezésére való hozzájárulást megtagadta.
Csekefalva
község 10% pótadó emelkedést mutat, a mely abban találja magyarázatát, hogy az előre nem látható kiadások czimén 100 kor.-val magassabb és a
községi fekvőségek jövedelme czimén 100 kor.-val kevesebb irányoztatott elő.
Etéd községnél mutatkozó 00% pótadó csökkenés onnan származik, hogy az
épületek fenntartására 1200 kor.-val kevesebb szükséglet, mig 1775 kor. 32 fill pénztári maradványnyal magasabb összegű fedezet állíttatott költségvetésbe.
Fiátfalva
községnél a 10% pótadó emelkedés oka azon körülmény, hogy a
szükségleti rész X. rovat épületek fenntartása czimén 350 kor.-val magasabb összeg
irányoztatott elő, mint a mennyi a megelőző éviben volt.
Kadács községnél 31% pótadó csökkenés van, a mi a községi fekvőségek jövedelmének 159 kor. 59 fillérrel magasabb összegbeni, valamint az előre nem látható
kiadásoknak 300 koronával magasabb összeggel való előirányzatából származik.
Kőrispatak
község 13% pótadó csökkenését az a körülmény okozta, hogy
a fedezeti részben téritmények czimén 496 kor. 83 fillérrel magasabb összeg irányoztatott elő.
Kisgalambfalva
község 5% pótadó emelkedését a fedezeti rész előre nem
látható jövedelmek czimén megelőző évi 200 kor.-val szemben semmi előirányzat okozta.

Kis-Kede községnél 2% pótadó emelkedés van, a mit a szükségleti rész II. rovat, VIII. és XI. rovatokon magasabb előirányzati összegek okozták.
Kissolymos községnél mutatkozó 18'/0 pótadó emelkedés onnan ered, hogy a ""
szükségleti rész I. rovat különnemü adók czimén magasabb összeg irányoztatott elő,
valamint a fedezeti rész III rovat községi fekvőségek jövedelme czimén f>00 kor.-val
kevesebb.
Medesér községnél 4% pótadó csökkenés van, a mit a szökségleti rész irodai
szükségletek czimén kevesebb előrányzat beállítása okozott.
N.-Kede községnél 5% pótadó csökkenés van, a mit a megelőző évi pénztári
maradvány beállítása okozott.
N.-Solymos községnél a fedezeti rész IV. rovat különféle bevételek, V. rovat
tcritinények, valamint VII. rovat előre nem látható jövedelmek czimén beállított kevesebb előirányzatok okozták a 4%-os pótadó emelkedést.
Rava községnél mutatkozó 8'/,, pótadó emelkedés onnan ered, hogy a XI. rovat előre nem látható kiadások czimén magasabb összeg irányoztatott elő, valamint a
fedezeti rész előre nem látott bevételek czimén kevesebb.
Rugón falva községnél a megelőző évi pénztári maradvány czimén 047 kor. 05
lillér vétetett fel, mig az 1904. évi költségvetésben csak 251 kor. 42 till. állíttatott
be, igy a különbözet elenyésztése végett 19'/,, pótadó kivetése vált szükségessé.
A.-Siménfalva
községnél a fedezeti rész VII. rovat előre nem látható bevételek
czimén 90 kor.-val magasabb irányoztatott elő, ez okozta a 20% csökkenést.
Siklód község 3% pótadó apadása onnan származik, hogy a szükségleti rész
IX. rovaton 300 kor.-val kevesebb irányoztatott elő.
Szolokma községnél 4°/0 pótadó emelkedés van, a mit a szükségleti rész V.
rovat és VIII. rovaton előirányzott magasabb összeg okozott.
Székelyszállás
községnél 50"/0 csökkenést a pénztári maradvány és a beveendő
hátrálékok okozták.
Szí -Ábrahám községnél mutatkozó 5"/,, csökkenést a szükségleti rész VI. rovat
tanitói nyugdíj czimén 216 kor.-val kevesebb előirányzat okozta.
Szt.-Mihály
községnél 5% pótadó emelkedést a szükségleti rész X. rovat épületek fentartása czimén 100 kor.-val magasabb előirányzat okozta.
Tarcjjffalva
községnél 3"/0 pótadó csökkenését a magasabb pénztári maradvány
indokolja.
H.-Almás községnél a 10% pótadó csökkenését a megelőző évi pótadó hátrálék indokolja.
Bardócz községnél a 1904. évi 34% pótadó emelkedést az 5%-os tanitói fize
téshez hozzájárulás, nagyobb irodai szükséglet, épités és épületjavitási többlet, 2500
kor. és 435 kor. kölcsön kamata okozza.
Bene községnél 20'/,, pótadó csökkenését a künn levő beveendő hátrálékok
indokolják.
Ege község 120'/,, pótadó emelkedését a Csiszér Miklóstól megvett háza ára
kiegyenlítésére fordított költség okozza.
Füle községnél az 1904. évi 70;,, pótadó emelkedést a viczinális uton épített
hidak költsége okozza.
Gyepes községnél a pótadó emelkedést a községi jövedelmek csökkenése tette
indokoltá.
Miklósfalva
községnél az 5% emelkedés a szolgaszemélyzet béremelése, több
irodai szükségletben leli magyarázatát.
Muzsna községnél a pótadó 2% csökkenését a tenyészállatok eltartásáérti olcsóbb ajánlat indokolja.
Petek községnél a 4% pótadó csökkenését a hátralékban levő és behajtandó
pótadók tették szükségessé, melyek miatt az előirányzatban 4%-al mérsékeltetett
a pótadó.
F-Rákos községnél a pótadó 5% emelkedése a megvásárlott korcsmaház vételára évi törlesztése részbeni fedezetéül szolgál.
Rccsenycd községnél 20% pótadó csökkenését a hátrálékban levő korábbi pótadó összege indokolja.

Száldobos községnél 2°/„ pótadó emelkedését azon körülmény okozta, hogy a
szükségleti rész II. rovat, tisztviselők rendes fizetése czimén 180 kor.-val nagyobb öszszeg irányoztatott elő.
H-Sz.-Márion
községnél 52"/0'* pótadó csökkenés van, mely csökkenést a pénztári maradvány és beveendő hátralékok figyelembe vételénél éretett el.
H.-Sz.-Pál
községnél 10"/,, pótadó emelkedés van, mely emelkedés szükségleti
rész X. rovat épületek fenntartása czimén 300 kor.-val magasabb összegbenni előirányzat
által vált szükségessé.
H.-Sz.-Péter
községnél 45'/,, pótadó csökkenése a megelőző évi pénztári maradvány felvétele, valamint a fedezeti rész IX. rovat különféle bevételek czimén 224
koronával magasabb előirányzat által éretett el.
Összegezve a fenntebb elősorolt egyes adatokat, azok az egész vármegyére
nézve a következő végeredményt mutatják :
Az 1903. évben nem volt semmi pótadó a 135 község közül 33-ban, 50°'0
vagy annál magasabb, de 100"„-nál alacsonyabb volt 52 községben, 50"/,,-on alul volt
45 községben, a 100H/„-ot elérte 2 községben, 100o/o-nál magasabb nem volt egy községben sem.
Az 1904. évben nem volt semmi pótadó 135 község közül 27-ben, 50"/,, vagy
annál magasabb, 100"/,, nál alacsonyabb volt 54, 5 0 ' V o n alul 49 községben, a 100'70-ot
elérte 2 község, 100°/„-nál magasabb volt 2 községben.
Az előző évihez mérten pótadó százalék emelkedés mutatkozik 10 községnél,
apadás 4 községnél.
A vármegye községei közül a háztartási alap zárszámadásokkal hátralékban
voltak az 1904. év végével: Bágy az 1900—902, H.-Sz.-Márton 901—902, M.-Hidegkút
1902, Rugonfalva 1902. és Véczke község az 1900—902. évi számadásaikkal. A többi
községnél hátralékos számadás egyáltalában nincs; a jelzett községek számadásainak
beterjesztésénél mutatkozó késedelem is indokolva volt.
Egy újabbi — bár nem nagy — terhet rótt egyes községeinkre a jegyzők és
segédjegyzők illetményeinek szabályozásáról szóló 1904. évi XI. t.-cz. Az ennek végrehajtása tárgyában 77500—ÍH)4. sz. a. kiadott belügyminiszteri rendelet 3 §-a szerint a
jegyzők fizetésének 1600 s a segédjegyzők fizetésének 1000 koronáig való kiegészítése
a törvényértelmében az államod terheli mindazokban a nagy és kisközségekben, melyekben a községi pótadó három évi (lí)01 — lí)03.) átlaga 20/„-nál nagyobb.
Az olyan nagy és kisközsége'*, melyekben a pótadó utolsó három évi átlaga a
20%-on alul marad, maguk kötelesek a jegyző s esetleg egy segédjegyző fizetését
1(500 illetőleg 1000 koronára kiegészíteni. A mennyiben ez a kiegészítés a három évi
pótadó átlagot 20"/0 on felülemelné, a községek afizetéskiegészitéshez a három évi
pótadó állag s a 20'/0 közötti különbözet erejéig járulnak hozzá. Az ezen felül még
szükséges összeget az ily községekben is az állam fedezi.
A törvény ezen rendelkezése folytán törvényhatóságunk mult évi deczemberi
közgyűlésben 836 kgy. szám alatt e tárgyban határozatot hozott, melylyel a 134 község közül 28 községre nézve mondotta ki a törvény rendelkezéséhez képest a fizetési
kötelezettséget. Ezen községek: Agyagfalva, Farczád, Sükő, Bogárfalva, Malomfalva,
Máréfalva, K.-Keményfalva, F.-Boldogasszony falva, Szt.-Oláhfalu, K. -Oláhfalu, Csőb,
Rava, Erked, Kobátdemeterfalva, Kadács, Benczéd, Bene, Darócz, Ége, Telekfalva,
Lövétc, H.-Újfalu, H.-Keményfalva, Abásfalva, Lókod, H.-Városfalva, H.-Jánosfalva,
Zsombor. A közgyűlés ezen határozata belügyminiszter ur által jóváhagyva ugyan még
nem lett, annak eredménye azonban a számadatok tanúsága alapján eltérő nem lehet.

V. Közegészségügy.
Az 1904. év közegészségügyi tekintetben általánosságban — viszonyítva a
megelőző évhez — kedvező volt, ugy a heveny fertőző bántalmak kevesebb szánni és
enyhébb lefolyású fellépte, mint a nem ragályos, részben hurutos, részben lobos termé
szetü betegségekben észlelt csökkenés miatt.

A közegészségügy javítását czélzó intézkedések közt fontos hely jutott azoknak, melyek a köztisztasági viszonyok javítását vették czélba. E tekintetben az eredmény
kétségtelen ugyan, de a közállapotok a jövőre nézve még fokozottabb orvoslást fognak
igényelni. Igy igen fontos az általános közegészségügyi visz.onyok, — nevezetesen a
lakásegészségügy fokozatos javítása, a gümőkóros bántalmak nagyobb fokú fellépte
miatt is. Ez annyival fontosabb, mivel még ma a gümőkór átvitelének kérdése nincs
egészen tisztázva, tehát a védelem ez idő szerint csak az általános egészségügyi viszonyok javítására szoritkozhatik.
A kötelezőleg fennálló bejelentések szerint a hatósági és magán gyakorlatot
folytató orvosok összesen 1043 beteget jelentettek be, 1090-nel kevesebbet mint 1ÍK)3ban. A bejelentett hereny fertőző bántalmak következőleg oszlottak meg:
Vörheny felmerült Alsósófalva, Felsősófalva, Fenyéd, Bethlenfalva, Pálfalva, Firtosváralja, Bibarczfalva, Ége, Füle, Miklósfalva, Olasztelek, Száldobos, Dálya, Bardócz,
Gagy, Rugonfalva, Erked, Martonos, Kissolymos, Xagysolymos, Nagygalambfalva, Bözödujfalu, Betfalva, Székelykereszturon és Székelyudvarhelyen összes 239 esetben; ezek
közül gyógyult 203, meghalt 32, az év végén ápolás alatt maradt 4 ; — kanyaró: Bikafalva, Bögöz, Mátisfalva, Felsőboldogfalva, Kecset-Kisfalud, Oczfalva, Firtosváralya,
Hodgya, Agyagfalva, Dálya, Ége, Jásfalva, Karácson falva, Kányád, Kisbaczon, Lövéte,
Szentmárton, Oklánd, Olasztelek, Bibarczfalva, Szentpál, Szentpéter, Szentkeresztbánya,
Vargyas, Zsombor, Magyarzsákod, Székelykeresztur, Bözöd, Medesér, Csekefalva, Magyarhidegkut, Szenterzsébet, Xagysolymos és Székelyudvarhelyen elő fordult összesen
523 esetben, ezek közül gyógyult 512, meghalt 11; bárányhimlő:
Martonos, Rugonfalva és Székelyudvarhelyen összesen 33 gyógyulással végződő eset fordult elő; roncsolótoroklob:
Parajd, Alsósófalva, Felsősófalva, Magyaros, Siikő, Szentegyházasoláhfalu,
Bardocz, Bene, Bibarczfalva, Magyarhermány, Muzsna, Felsőrákos, Olasztelek, Recsenyéd,
Vargyas, Zsombor, Szentkeresztbánya, Almás, Száldobos, Füle, Homoródujfalu, Szentmárton, Csekefalva, Körispatak, Székelykeresztur, Szederjes, Betfalva, Xagysolymos,
Magyarzsákod, Alsóboldogfalva, Oláhandrásfalva, Újlak, Ujszékely, Szentdemeter, Kissolymos, Gagy, Erked, Medesér, Kadács, Xagygalambfalva, Bözöd és Székelyudvarhelyen előfordult összesen 173 esetben, ezek közül gyógyult 112, meghalt 58, az év
végén ápolás alajt maradt 3; hasihagymáz: előfordult Parajd, Máréfalva, Lengyelfalva,
Lövéte, Oklánd, Kányád, Bözöd és Székely udvarhelyen összesen 17 esetben, ezek közül
gyógyult 11, meghalt 0; hökhurutban
szenvedett Bögöz, Ujszékely és Székely udvarhelyen összesen 58 gyermek, kik közül gyógyult 53, meghalt 5.
A különböző heveny fertőző betegségek miatt 14—21 napi időtartamra be voltak zárva a felsősófalvi, bögözi, mátisfalvi, kecsetkisfaludi, bibarczfalvi, olaszteleki,
szentpáli, égei, zsombori, kányádi, dályai, karácsonfalvi, szentpéteri, lokodi, bardóczi,
oklándi, vargyasi, bözödujfalvi, nagygalambfalvi, szederjesi, erkedi, martonosi és oláhhidegkuti községi iskolák.
1904-ben Agyagfalva, Zetelaka, Magyarhermány, Dálva, Kányád, Felsőrákos,
Bardocz, Kisbaczon, Füle, Székelykeresztur, Alsósiménfalva, ttéd, Kissolymos községekben, Székelyudvarhelyen, a székelyudvarhelyi és székelykercszturi tanintézetekben
összesen 24 trachomás beteg állott ellenőrzés és gyógykezelés alatt; ezek közül gyógyult 11, gyógykezelés és ellenőrzés alatt maradt 13.
Veszett és veszettségre gyanús eb által megmart 9 egyén részesült a budapesti Pasteur-intézetben jósikerü védoltásban.
Pellagras beteg volt összesen 8, Csekefalván 2 nő, Szentdemeteren 2 nő 2 férfi,
Kőrispatakon 1 nő, Siklódon 1 férfi.
A nyilvántartott 7—1(5 év közti vakok száma (5.
Az 1901. évi népszámlálás alkalmával talált 152 vármegyei illetőségű elmebeteg
és hülye közül meghalt 3, további nyilvántartásban maradt 149.
Orvos rendőri hulla vizsgálat 83 esetben végeztetett.
A védhimlőoltást 13 hatósági orvos teljesítette, kik 3544 első és 3ÍK)5 ujraoltást,
összesen 7449 jósikerü oltást végeitek.
A gyógyszert szükséglő közönség rendelkezésére állott 8 anya és 2 liók gyógytár.
Hivatalos megvizsgálásuk alkalmával azoknak felszerelése és kezelése szabályszerűnek
találtatott.

A fürdők forgalma a következő volt: Homoród fürdőn állandó vendégül G3
férfi, 136 nő, 45) gyermek, ideiglenes vendég 60 férfi, 28 nő, 25 gyermek, az állandó
és ideiglenes vendégek száma összesen 301 volt. Korond fürdőn állandó vendég 105
férfi, 142 nő, 45 gyermek, ideiglenes vendég 1(59 férfi, 75 nő, 15) gyermek; állandó és
ideiglenes vendég összesen 555 volt.
A 120 ágyra berendezett vármegyei közkórházban ápoltatott összesen 1334 beteg, 869 férfi, 465 nő. Az 1334 beteg köíül volt: a légzőszervek betegségeivel 103
férfi, 48 nő; a vérkeringési szervek bántalmaival 5) férfi, 4 nő; az emésztési szervek
betegségeivel 60 férfi, 4o nő ; a máj és epeútak betegségeivel 6 férfi, 1 nő ; a húgyszervek betegségeivel 20 férfi, 11 nő ; az ivarszervek venereás betegségeivel 73 férfi,
25 nő; az idegrendszer betegségeivel 30 férfi, 22 nő; börtetegségekkel 5)4 férfi, 31 nő;
mozgási szervek betegségeivel 30 férfi, 11 nő ; heveny fertőző bántalmakkal 30 férfi,
12 nő; idült fertőző betegségekkel 44 férfi, 35) nő; vérbetegségekkel 4 no: elmebántalmakkal 6 férfi, 4 nő; egyéb bántalmakkal 7 férti, 3 nő. Sebészeti esetek voltak : a fejen és arezon 51 férfinál, 13 nőnél; a nyakon 29 férfinál, 24 nőnél; a mellen és háton
24 férfinál, 8 nőnél; a hasfalon és hasüregben 23 férfinál, 2 nőnél; a medenczén, gáton, végbélen 11 férfinál, 7 nőnél; a hugyszerveken 3 férfinál, 1 nőnél; a férfi ivarszervekben 4 férfinál; a női ivarszerveken 4 nőnél; a végtagokon 124 férfinál, 53
nőnél. Szemészeti esetek közül voltak : a kötőhártya betegségeivel 7 férfi, 7 nő; a
szaruhártya betegségeivel 11 férfi, 11 nő; a szemtekc betegségeivel 1 nő; a szemhéj
betegségeivel 1 nő ; különféle női betegségek voltak 41 esetben ; szülészeti eset volt 8
Ezek közül elbocsáttatott gyógyultan 622 férfi, 331 nő; javulva 121 férfi, 62 nő; gyógyulatlan 9 férfi, 14 nő; meghalt 49 férfi, 24 nő; a kórházban ápolás alatt maradt 68
férfi, 34 nő. Az ápolási napok száma 375)88.
Ha a betegforgalmat nézzük, a megelőző évihez képest most is jelentékeny
emelkedést látunk. Mig az 1903-ik évben 1121 volt a betegfelvételek száma, addig ez
évben 1241 beteg vétetett fel, ugy hogy most is 120 szaporulat mutatkozik. Ennek
megfelelőlcg az ápolási napok száma is 34674-ről 3 75>88-ra emelkedik, a mi a bevételnél jelentékeny nagyobbodást jelent. A mint e számadatok bizofiyitják, a beteg forgalom
még mindig nagyobbodik, daczára annak, hogy három év alatt meg kétszereződött.
Sebészeti, nőgyógyászati és szemészeti műtét végeztetett összesen 274 esetben.
Ezek közé a nagyobb műtétek Vannak felvéve, melyek többnyire chloroform narkózis
mellett történtek, mivel nagyobb beavatkozások voltak. Nincsenek ez összegbe számítva
a sebek kezelésénél esetenként szükséges kisebb műtétek, továbbá foghúzások és több
más könnyebb fajta beavatkozások, melyek nagy számmal végeztettek. Ezen kivül kemény kötés számos esetben alkalmaztatott csonttöréseknél, ficzamoknál, idült izületi
gyuladásoknál stb. a szükség szerint elég gyakran chloroform narkózis igénybevételével.
Ez évben is a kórházrészérc sokfajta felszerelési czikk szereztetett be. Fehérnemű, ágy és ruhanemüekkel elég bőven el van látva a kórház. A kötszerek csirtalanitására (sterilizálás) ez évben szereztetett be egy nagy készülék, melyre már eddig is
igen nagy szükség lett volna. Azonkívül vasároltatott egy tökéletes szerkezetű fényképező készülék is, hogy a nevezetesebb sebészi és egyéb bántalomban szenvedő betegeket le lehessen fényképezni. A fehérnemüket ez évben is a helybeli* Rápolti Tóth
és Kun szövőiparos czég készítette és szállította telyes megelégedésre.
A kórház személyzetét is szaporítani kellett a betegforgalom növekedése következtében. A kapusi állás be lett töltve, az ápolónők száma egygyel szaporittatott.
A kertnek parkká való átalakítása teljesen el van végezve és a kert rendben
tartásához és szépítéséhez szükséges minden kellékkel el van látva a kórház. Erre is
szükség van, hogy a betegeknek kellemes üdülő helyük legyen.
Csak a vízvezeték hiányzik még mindig, elég sajnos, hogy ez az ügy a körülmények akadályozása miatt mindig halasztást szenved. A minisztérium hivatalból elkészíttette a költségvetést és tervet, csakhogy ez év tavaszsza helyett 1905. január havában küldötte el. Mivel ez ujabb terv szent a régen előirányzott összegnél több lesz a
kiadás, a hivatalos jóváhagyások elnyerhetése által annyira elhalasztódik ez az ügy,
hogy legjobb esetben is csak az ősz folyamán kezdhetnek munkához. Evvel kapcsolatosan a már régen tervbe vett átalakítások és javítások is maradnak, mivel azokat
egyidejűleg kell készíteni a vízvezetékkel.

A jelen év folyamán a belügyminisztériumtól kétszer járt itt kórházvizsgáló bizottság. Mindkét alkalommal mindennel teljes mértékben meg voltak elégedve, a mint
ennek kifejezést is adtak. Azonkívül megvizsgálta a kórházat a közoktatásügyi minisztériumtól is egy bizottság oly czélból, hogy az orvosi új vizsgarendszer értelmében alkalmas lenne-e ez a kórház, hogy szigorló orvosokat küldjenek ide gyakorlati idejök
eltöltésére. A kórházról ez a bizottság is elismerőleg nyilatkozott és kilátásba helyezte,
hogy egy szigorló orvost szükségesetén ide fog rendelni.
A kórház 1904. évi bevétele 1 kor. 40 fillér napi ápolási dijak mellett .">3844
kor. 20 fillér kiadása 53G98 kor. 87 fillér volt.
A kórház orvosi teendőit 1 igazgató főorvos és 1 alorvos, admnisztrativ teendőit 2 tisztviselő végezte. Alkalmazva volt 1 férfi, 6 nő ápoló és 2 férfi cseléd.
#

A vármegye területén működött 1 megyei tiszti főorvos, 3 járási* tiszti orvos, 1
városi tiszti orvos, 8 körorvos, 1 községi orvos, 1 kórházigazgató főorvos, 1 kórházi
alorvos, 1 törvényszéki orvos. Magángyakorlatot folytatott 1 cs. és kir. tényl. szolgálatban levő ezredorvos, 1 fogorvos Székelyudvarhelyen, 1 sebész Etéden.
Okleveles szülésznő volt 71, képesített halottkém 94.

VI. Útlevél és kivándorlási ügy.
Az 1903. évi VI. t.-cz. az útlevél kiállításának jogát az 1ÍX)4. évi augusztus
1-től ke7dődőleg a törvényhatóságokra, illetve az alispánokra ruházta át. Részben ennek
s tulajdonitható, hogy megkönnyittetvén az útlevélhez való hozzájutás, sokkal többen
vándoroltak ki az 1904. év utolsó 5 hónapjában, mint az előző 7 hónapban.
Mult évi jelentéseimben feltártam a helyzetet, rámutattam a kivándorlás okaira
s egyúttal azon nézetemnek adtam az akkori helyzet alapján kifejezést, hogy a kivándorlásnak megyénkben érezhető hatása nem lesz, hogy az a szó szoros értelmében
véve kivándorlásnak nem is nevezhető, mert a kiutazók itthonn maradt családjaikhoz
visszatérnek, s hocy általában az utlevélkérők száma aggodalomra okot adó emelkedést
— szemben a R<5mániával való természetes tluktuáczió arányaival — nem mutat.
Ugyanis a mult évek kivándorlási statisztikája megyénkben ugy abszolúte,
mint relatíve, tudniillik más megyékkel összehasonlítva, kedvezőnek volt mondható.
Az 1904. év folyaman a kivándorlás nagyobb arányokat ölt, s a látszólagos kedvezőbb
helyzet megszűnik az Amerika felé irányuló kivándorlás tekintetében, mig a mult években a szomszédos Csík- és Háromszékmegyékkel lépést tartottunk, addig az 1904. évben e két megyében az amerikai kivándorlás jelentékenyen apad, nálunk ellenben
aránytalanul nő.
Kétségtelen, hogy az 1904. év gazdaságilag kedvezőtlen volta nagy mértékben
sújtotta lakosságunkat, az ez évet is megelőző ínséges esztendők népünket a végelszegényedésbe sodorták s bizonyára a következő év nyomoruságaitól való félelem egyik
főtényezője volt annak az aránytalan nagy kivándorlási szaporulatnak, ami a két félév
számadatai között előfordul.
Az első félévben 535 magát napszámosnak nevező kisgazda hagyta ide hazáját, ezek közül azonban csak 57 ment Amerikába. Már augusztus hó 1-től megváltozik
az arány; útlevelet kért 1130 egyén (köztük 987 napszámos) s ezek közül (588 megy
Amerikába szerencsét próbálni, (köztük 600 napszámos).
Azt kimutatnom nem lehet, hogy augusztus hó 1-éig hány kisbirtokos vándorolt ki, de a mióta az útlevél kiállítása a hatáskörömbe tartozik, figyelmemet erre is
kiterjesztettem. Augusztus hó 1-től 39 kisbirtokos vándorolt ki, 30 Amerikába, 9 egyéb
helyre, részint Romániába, részint más európai államba.
Vagyis Udvarhely vármegye 1ÍH34. évi kivándorlási statisztikáját abszolúte, más
megyékkel való összehasonlítás nélkül tekintve, az eredmény ez : a második félévben
az átlagos kivándorlás meg kétszereződik, az Amerika felé húzódó pedig íK)°,0-al
emelkedik.

A mult 1903. évhez viszonyítva is aránytalan nagy az 1904. évi kivándorlás.
1903-ban 413 egyén nyert Amerikába útlevelet, 11K)4. évben 742, vagyis a két év
aránya csaknem 1:2.
A szomszédos Csik- és Háromszékmegyékkel az elmúlt években is összehasonlítottam kivándorlásunkat.
Mindkét vármegyével szemben az előző években kedvezőbb helyzetben voltunk;
már 1903-ban a kedvező helyzet megváltozik, mert mig Udvarhelymegyéből 1555 útlevelet nyert egyén közül 413 megy Amerikába, adddig Csíkban 4198 közül csak 383,
Háromszékben meg épen (>470 közül csak 242 lélek.
Az 1904. év statisztikai adatai ennél is kedvezőtlenebbek: Csikmegyében ez
évben 49(31 útlevelet nyert egyén közül 44, Háromszékmegyében 5812 közül csak 25,
nálunk ellenben 1808 közül 742 volt az amerikai kivándorlottak száma, vagyis Csikban
1% sem, Háromszékben Va"/o s e m » nálunk 41% kerekszámban kifejezve.
Ez az 1904. évre vonatkozó kivándorlási statisztika adata Udvarhelymegyére.
Ha megyénkben tényleg kivándorlásról lehetne szó, ez adatokból kiindulva,
komor képet alkothatnánk a jövőről.
Bár az 1903. évi IV'. t.-cz. a kivándorlókat úgy definialja, hogy mindenki annak
tekintendő, a ki tarlós kereset czéljából bizonytalan időre külföldre távozik, a közéletben e technikus terminust a kivándorló fogalmára nem fogadhatjuk el. A törvény szerint a hazáját ide hagyó honpolgár, ha munkát keresni megy külföldre, s visszatérni
szándéka van és vissza is tér, kivándorló.
Az ily értelemben vett kivándorlás, feltéve, hogy az illető kenyerét megtudta
keresni, sőt egy kis tőkét is szerzett, csak jónak mondható.
A köz felfogás szerint azonban nenvezek a kivándorlók, hanem kik hazájukat
végleg elhagyva, állandóan külföldön telepednek le, s ez által hazájuk anyagi károsodását
is előidézve, erkölcsileg is bénítják a nemzet erejét.
E szempontból fogva fel a kivándorlást, s nem a törvény értelmezése szerint
véve, ez idő szerint bármennyire elcsüggesztők legyenek a fenntebb emiitett számadatok, megyénkre nézve aggodalomra ok nincs.
A hatóság feladata a kivándorlási momentumok éber figyelemmel kisérése,
s bár a kivándorlási mozgalom talfulmányozásához évek sorozata szükséges és még
éppen ezért a kellő számadatokkal nem is rendelkezhetem, intézkedésemet az irányban
is megtettem, hogy a külföldről visszaérkezők száma, anyagi helyzete, erkölcsi élete is
megfigyeltessék.
Minden jó tulhajtása rossz : gyakorlati igazság, mely a kivándorlásnál még talán
jelentősebb, mint más életviszonyoknál, ez teszi szükségessé a ki és be bevándorlási mozzanatok ellenőrizését.
Megfigyeléseinknek ez idő szerint mutatkozó hátrányos oldala még ily mérvű
kivándorlás mellett sincs.
A Románia felé haladó kivándorlás, a hely közel fekvésénél fogva teljesen
veszélytelen s Románia, mint kivándorlási pont, ezen körülményen kivül már csak azért
is aggálytalan lehet, mivel az ottani lakosságot székely népünk, minden nemzeti hiúság
nélkül bevallva, értelmi, erkölcsi erejénél fogva felülmúlja s igy magát érvényesítheti.
Amerikával szemben látszólag másképpen állunk. Már maga a kivándorlási hely
messze volta kétségessé teszi azt, hogy a kivándorlókban meg lesz-e a szándék, ha
sorsuk jól megy, a hazatérésre, s azok, a kik az élet küzdelmeiben elbuknak, képesek
lesznek-e anyagi erő és támogatás hiányában haza lérni.
E körülményeket kellően mérlegelve, annak a meggyőződésünknek adhatunk
kifejezést, hogy népünk nyugaton, Amerikában épp ugy kiállja a versenyt a többi ott
dolgozó nyugati fajjal, mint a hogy keleten, Romániában képes magát érvényesíteni.
A tapasztalat igazolja azt, hogy a kimentek tényleg csak a törvény értelmében
kivándorlók, mert mint a méh, csak munkálkodni mennek ki a nagy világba, de fáradságuk gyümölcseit haza hozzák s itt használják fel. A hozzánk érkezett jelentések
szerint csupán az 1 íKD4. évben kimentek közül még ugyanazon évben 26-an jöttek
vissza s mindannyian jobb anyagi körülmények között, mint kimenetelük idejében voltak.
Maga az a körülmény, hogy a kivándorlók csekély kivételtől eltekintve, minú
25—35 év körüli férfiak, kik mind családosak s hogy családjuk nélkül utaznak ki, s

családjaik nem kövelik őket, bizonysága annak, hogy a visszatérési szándék fennt forog
s hogy alapos remény a visszatérés mellett lehet inkább, mint az ellenkező mellett.
A kivándorlás ilyen iránya és terjedelme mellett, bizva abban, hogy az esetleg
kifejlődő kivándorlási tulhajtásokat meggátolni képesek leszünk, nemcsak a fennt vázolt
anyagi jó oldala van meg a kivándorlásnak, hanem erkölcsi is.
Agrikuliur népből most fejlődünk ipari állammá, s Amerika népünkre nézve
iskolának, még pedig a legjobb iskolának tekinthető, hol hazánk fiai nemcsak az ipari
munkát általában megtanulják, hanem elsajátítják a népekkel való kereskedelmi érintkezést és szellemet, ekként munkálkodva azon, hogy ne csak elméletileg, hanem a
gyakorlatban is versenyképesekké legyünk a többi nyugati kereskedő és iparos államokkal.
Igaz, hogy ennek árában világpolgárias eszmétől áthatva ez eszmék terjesztőjévé
lehetnek ide haza, azonban ez áramlat a nélkül sem volna kikerülhető, mert mig az
agrikultur népeket a patrialkalismus, addig az iparos nemzeteket a kozmopolitismus
jellemzi, s e tekintetben csak időkérdésről lehet szó.
Ne felejtkezzünk meg itt még felemlíteni, hogy a mi a legfőbb, népünk bizonyos
fokú tespedésből ragadtatott ki, s a kint folytatott kemény küzdelemben nemcsak a
maga helyes értékeléséhez és önbecsléséhez jut el, hanem tényleg komoly s hasznavehető polgára lesz az államnak.
Az alábbi három táblázatban közlöm Udvarhely vármegye 1904. évi kivándorlási adatait.
Csikvármegycben

| Háromszékmegyében

Utazásra jogosított
egyének száma

Utazásra jogosított
egyéHek száma

• a
||

•cd

ao N«"
3
:5 v>«

Január
357
304 83 247
Február 0 338
5 269 82 8541
Márczius 223
2 203 21 1362,
184 55 (375!
Április . 235
354! 20 312 42 130|
Május
Junius . ! 309
1 321 27 188
I 2! 19! 5 391 30 189
Julius
Auguszt. j 293
8 304 (50 360
1 80(5 271 746
Szept. . 817
1 993 28 4521
Október. | (393
709
Novemb. 470,
1 306;
Deczemb. 5731 1 718
1, 304!
Összesen 4(591 44 5514 701" 5813

i Foglalko! zásként

Utazásra jogosított
egyének száma

• eS
3 E
a
**
o «"

aE

2 g

Udvarhelymegyében

S
CxJ

!

u

lj 57 249 92
0 58
2\ (5(30372 147
1 129!
— i 13(55 86 114j 38 (52j
lj 715 128 691 1 45
— í 96 55 76! 10 55
— I 187 39 47! 2 39
31
3| 154 75
. _, 38!
7i 381 38|i 138 34 94
— | 468477ij 254 80 105
3 530 8Gj| 220 133 160
3 211 121 131
3 403
5 373 14 402 317 133
25 53891622i 11808 "4211042

80
26

30
25
15
9
7
42
136
23
24
31

90
144
113
68
73
47
36

-

448|j 571 2 10

Foglalkozás és járás szerinti kimutatása az 1904. év augusztus 1-től deczember
3l-ig kivándorlottaknak.
Foglalkozása
Napszámos . .
Földmives. . .
Kisbirtokos . .
Iparos . . . .
Egyéb . . . .
Összesen

Udvarhely Udvarhelyi! Homoródi Keresztúri
Összegezés
város
^ járás J
iárás
járás
15

131
11

9
7
31

(5
153

347
23
28
5
11
414

!
!
!;

j;

299
1(51
11
25
3(5
532

792
195
39
44
(>0
1130

í >04. augusztus 1-től lí)04.

Amerikába

napszámos . . . 454
14(5 .1 ..
, .,, í felnőtt égvén
. . 505
földmives .
. . 140
30 :| Romaniaba l i óéven aluli családtag 71
kisbirtokos . . .
iparos
28
Egyéb ál-| felnőtt egyén
. .
0
cseléd
8
lamba ( lő éven aluli csáládtag —
egyéb
(3
15 éven alóli családtag 1G
I
Összesen : 1333 egyén.

VII. Könyöradománygyüjtés.
Belügyminiszter urnák 1882. évi ápril 15-én 181(33. sz. a. kelt rendelete folytán
az 1ÍM32. évben 54, az 1ÍK)3. évben 51, az 1004. évben 50 egyén nyert Udvarhelyvármegye területére legtöbb esetben (30 napi időtartamra érvényes engedélyt könyöradománygyüjtésre. Az e tárgyban beadott kérvények legtöbb esetben a mult évben
ismételten előfordult elemi csapások folytán szenvedett károsodásokkal indokoltattak. A
gyűjtési engedély megadása midőn az az elsőfokú hatóságok részéről megfelelő ajánlattal
lett felterjesztve, egy esetben sem tagadtatott meg.
Templomépítés czéljából az egész ország területére érvényes engedélyt Belügyminiszter ur 3 esetben engedélyezett.

VIII.

Allertrii

a n y a k ö n y v i

ü g y e k .

Az állami anyakönyvek adatait a vármegye területén az alábbi kimutatás
tünteti föl :

Január
Kebruár .
Márczius
Április
Május
Junius
Julius
Augusztus .
Szeptember .
()któber . .
November
1 )eczemher .
összesen

73
151
(34
100
151
100
74

ii! 335
38; 387
15 3(50
25 344
20 324
15 358
18 322
<K) 10* 325
42 13 308
(33 12 330
(34 11 311
45 > 191 318
íH)7 207 4130

j

7 12(5! 151 277? 58 2.80 0 61 2.32
10 100! 141 247 140 3.24 1.26 2.07
o| 143 18(3 320! 40 3 08 0.54 2.75
10! 170 UK) 3(30 1(5 2.88 0 80 3.01
12(5 127 ; 2531 71 2.71 1.26 2.12
;»! 07 140 237;i 121 2.0! > 0.84 1.08
(5 1 14 141 255! (37 2.(50 0.(52 2.13
5: 127 108 235 í)d 272 0.52 1.07
3 04 117 211, 187 3.33 0.35 1.77
. 7i 75 107 182! 157| 2.83 0.53 1.52
(50 120 180| 125 2.60 0.54 1.50
ÍJÍ
(5 í >0 14(5 230Í 82': 2.06 í 0 41 1.07
87 1334| 1074 300811154 34.53 8.37 25.17

dás

| halálozás

V.
Esett 1000 lélekre
1
' *T3
{j
i- 1
Oi
(X
<3 :
N !
1!
1 szaporo-

;> W
<fí
)
i—
o « 1;
i . ö született
elhalt
Xi £ :

c

házasság

7 év j 7 év
bű tf Élve Halva alul felül

élve születés

Hó

i> 1

összese
haltak

i
|5P

0.48
1.17
0.33
0.13
0.50
1.01
0.50
0 75
1.50
1.31
1.04
0.(50
0.(52

IX. Közbiztonsági és kihágási ügyek.
Vármegyénk területén a közbiztonság az 1904. évben nagyobb mértékben
veszélyeztetve nem volt. Katonai karhatalom igénybevételének szüksége elő nem fordult.
A vármegye területén elhelyezett csendőrőrsök létszámában annyiban állott elő
változás, hogy i;j csendőrőrs létesíttetett Kobát-Demeterfalva községben.
A székelyudvarhelyi csendőri szakasz területén az 1904. évben teljesített közbiztonsági tevékenységről szerkesztett kimutatás szerint az 1904. évben hatóságok s
hatósági közegek elleni erőszak 13, magánosok elleni erőszak 3, vallásés annak szabadgyakorlata elleni bűntett 1, pénzhamisítás 1, hamis tanuzás és hamis eskü 21, szemérem
elleni bűntett és vétség 4, rágalmazás és becsületsértés 8, emberélete elleni bűntett és
vétség 39, testi sértés 2(53, közegészség elleni bűntett és vétség 3, levél és távsürgöny
titok megsértése 2, magánlak megsértése magánszemély által 34, lopás 234, rablás és
zsarolás 9, sikkasztás 4, jogtalan elsajátítás 11, orgazdaság és bűnpártolás 21, csalás
5, okirathamisitás 12, vagyon rongálás 51, gyújtogatás és tüzokozás 118, vaspályák és
távírda megrongálása 5, a kir. járásbíróságok hatáskörébe utalt kihágás 44 és a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágás — szemben az 1903. évi 2081 számmal
— 2697 esetben tétetett feljelentés tárgyává.
Az első fokú közigazgatási hatóságok által elbírált kihágási ügyekben felebbezés
folytán 133 első fokú Ítélet lett a vármegye alispánjához másodfokú elbírálás czéljából
felterjesztve.
Ezen első fokú ítéletek közül hozatott közrendelleni kihágási ügyekben 27,
közegészség rendőri kihágási ügyekben 15, tüzrendőri kihágási ügyekben 12, cselédrendőri kihágási ügyekben 11, állategészség rendőri és testi épség elleni kihágási ügyekben 9—9, iparrendőri, épitkezésrendőri, utlevélrendőri és utrendőri kihágási ügyekben
6—6, hatóság elleni kihágási ügyekben 5, tulajdon elleni kihágási üg3'ekben 4, ebadó
szabályrendelet elleni és vadászati kihágási ügyekben 3—3, véderő elleni, vizrendőri,
halászati és tűzoltói szabály elleni kihágási ügyekben 2—2, végül kivándorlási, gyógyszer árszaJrtrány elleni és bérkocsi szabályrendelet elleni kihágási ügyekben 1 — 1.
A telterjesztett felebbezések közül 8 hivatalból visszautasittatott.
Az érdemben felülbírált első fokú Ítéletek közül hozatott:
Székelyudvarhely város rendőrkapitányi hivatalánál 61, melyek közül másodfokulag 51 lényegében helybenhagyaiott, 2 feloldatott, 6 megváltoztatott, 2 megsemmisíttetett ;
az Udvarhely járási főszolgabírói hivatalnál 11, melyek közül másodfokulag 8
lényegében helybenhagyatott, 2 feloldatott, 1 megváltoztatott;
a Keresztúr járási főszolgabírói hivatalnál 33, melyek közül másodfokulag 22
lényegében helybenhagyatott, 2 feloldatott, 7 megváltoztatott, 2 megsemmisíttetett;
a H.-Oklánd járási főszolgabírói hivatalnál 20, melyek közül másodfokulag 12
lényegében helybenhagyatott, 4 feloldatott, 3 megváltoztatott és 1 megsemmisíttetett.
Az általam hozott másodfokú Ítéletek közül felebbezések folytán a harmadfokú
hatóságok által felülbiráltatott 14 másodfokú Ítélet, melyek közül 13 helybenhagyatott,
1 megváltoztatott.
Fenti adatok azon kihágási ügyekre, melyekben másodfokú ítélethozatalra a
közigazgatási bizottság, vagy annak albizottságai illetékesek, nem vonatkoznak.

X. Fegyelmi ügyek.
Az HK)4-ik év folyamán 8 esetben volt fegyelmi eljárás bevezetve és pedig:
1. Állami tisztviselő ellen . . . .
. . .
1
2. Törvényhatósági tisztviselő ellen .
. . .
1
3. Községi előljárósági tagok ellen .
. . . 6

Ezek közül befejeztetett 2; folyamatban a folyó évre át jött 0 eset.
Ezen a mult 1904. évben folyamatban volt 8 esettel szemben az 1903. év
folyamán 33 esetben volt fegyelmi eljárás, illetve az ezt megelőző vizsgálat folyamatba
téve, és pedig állami tisztviselő ellen 3, törvényhatósági tisztviselő ellen 9 és községi
elöljárók ellen 21 esetben. Igy tehát e téren örvendetes javulás állapitható meg.

XI. Központi választmány.
A vármegye központi választmánya 1904. év folyamán négy rendes ülést tartott.
A választójogosultaknak 1JHJ5 ik évre érvényes állandó névjegyzékét a mull év
végéig az 1899-ik évi XV. t.-cz. rendelkezéseinek megfelelően ugy a belügyminiszter
urhoz, mint a kir. közjegyzőkhöz, valamint a községeknek és a vármegyei lcvéllárnak
is megküldötte.
A végleg megállapított állandó névjegyzék szerint:
1. Az udvarhelyi választókerületben
. . . .
258(5
2. A székelykereszturi választókerületben
. . 2084
3. A homoródi választó kerületben
1945
összesen (5(515
képviselő választó jogosult van.
A képviselő választó jogosultak jogaikat a következő jogezimeken és arányban gyakorolják :
Régi jogon
4í)03
Földbirtok után . . .
. . . .
171
Házbirtok után
17
Föld- fs házbirtok után
42(5
Jövedelem után
283
Értelmiség czimén
. . .
5(51
Füstök után
254
Összesen (5(515
Az oláhfalvi választó kerületben 243 választó jogosult van.
Ezek közül:
Régi jogon
Földbirtok után
Házbirtok után
Föld- és házbirtok után
Jövedelem után
Értelmiség czimén
Füstök után

189
1
1
17
20
11
4
243 egyén

Összesen
gyakorolja választói jogát.
A szckelyudvarhelyi választó kerületben (510 választó jogosult van.
Ezek közül:
Régi jogon
103
3
Földbirtok után . . .
133
Házbirtok után . . .
Föld- és házbirtok után
253
Jövedelem után . . .
118
Értelmiség czimén . .
Füstök után . . . .
Összesen
010 egyén
gyakorolja választói jogát.
tf

Az 1ÍX)4. évi állandó névjegyzékkel való összehasonlítás alapján kitűnik, hogy
a választó jogosultak számában az :
Udvarhelyi
választó kerületben 12 szaporodás
Székelykereszturi
»
»
20 apadás
Homoródi
»
»
14 szaporodás
összesen
3
apadás mutatkozik.

XII. Szegényügy.
Korábbi jelentéseimben volt szerencsém már előterjeszteni, hogy az összes
községi szegényalapok egyesítésével vármegyei szegénymenházat szándékozom létesíteni,
melybe a vármegyei összes kcresetképtelen és közellátásra szoruló szegényei együttes
elhelyezést és gondozást nyerhessenek. Ezen szándékom megvalósítása elébe a székelyegyleti takarékpénztár bukása — hol ezen pénzek egyrésze elhelyezve volt — halasztást kellett ugyan szenvedjen, hiszem azonban, hogy az időközi rendes kamatos kamatokból, valamint most már különösen a kihágási büntetéspénzekből a szegény alapok
javára befolyó jövedelem lehetségessé fogja tenni talán már rövidebb idő alatt is azt, hogy
ezen tervemet megvalósíthassam.
A szegényügy különben a mult évben is az egyes községek által snját hatáskörükben láttatott el.
A vármegye egyes községeinek kivétel nélkül takarékpénztáriig kezelt szegényalapjait az alábbi kimutatások tüntetik fel:

kimutatás Udvarhelyvármegye
községei és Sz.~udvarhely város szegényalap vagyonáról és a
vagyonbukptt Székelyegyleti takarékpénztárral szemben fennálló követeléseiről.
Székelyudvarhely r. t. város és udvarhelyi járás.
1904 év végén A Székclyegyl :
megállapított tkpcnztárral ;
vagyon
szembeni kövj

1.
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.

Sz.-udvarhely város 19983.08
Agyagfalva
. .
107.42
Atyha . . . .
1414 78
Arvátfalva . .
309.33
Bethlenfalva . .
19.32
Béta
44.41
Bikafalva . . .
293.75
Bogárfalva
. .
314.05
F.-Boldogaszonyf.
203.12
Bögöz . . .
1318 98
Décsfalva . .
38.02
Dobó . .
11.20
Fancsal .
340.08
Farczád
.
205.30
Farkaslaka.
311.74
Fenyéd .
58.21
Hodgya . .
202.35
Kadicsfalva
. .
38.94
Kecset-Kisfalud .
302.40

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1904 év végen A Szckelycgyl.
megállapított tkpcnztárral
vagyon
szembeni köv.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
20.
27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
30.
37.

K.- Kemény falva .
Korond
Lengyel falva .
Magyaros .
Malom falva
Mátisfalva .
Máréfalva .
Óczfalva . .
Szt.-E.-Oláhfalu .
K.-Oláhfalu . .
Oroszhegy
Parajd
Páltalva
Patak falva
Alsó sófalva .
Felső Sófalva
Sükő . .
Szent-Király .
Szent-Leiek .

251.70
733.10
220 54
55.73
200.85
* 245.71
32030
188.47
357.40
534 15
2120.10
2.38
140.81
514.80
707.03
208.42
153.70
457.73
240.54

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

302.10
—
—
—

347.51
—
—

..

— 33 -38.
3í>.
40.
41.

Szent-Tamás .
Tibód . .
Üke
Vágás

108.47
ÍXD.23
301.02
183.27

I 42; F.-Váralja . . .
125.78
: 43. Zetelaka . . . 2697.96
Összesen 16972.05

—
—
—

90.65
—

830.35

—

.2. Keresztúri járás.
1. M.-Andrásfalva . .
50.87 104.— ! 26. Kis-Kede . .
—
90.11
2. 0.-Andrásfalva .
, 27. Kis-Solymos
3. Benczéd . .
57 97 11 7.02 28. Martonos .
—
4. Bethfalva . .
609.75
| 29. Medesér . . .
5. A.-Boldogfalva
1130 33
j 30. Xagy-Galambfalva
1 31. Nagy-Kede .
103.47
—
6. Bordos . . .
587 09
7. Bözöd .
i 32. Nagy-Solymos .
8. B.-Újfalu .
8 47
32.78 33. Rava
. . . .
217.23 401.18 34. Rugonfalva . .
9. Csehétfalva
432 13
35. Alsó-Siménfalva
10. Csekefalva
83.97 154 67 36. Siklód . . . .
11. Csöb
1151.65
—
37. Szederjes.
12 .Erked .
—
989.26
38. Szolokma . .
13. Etéd. .
168.18 318 39 39. Székely-Szállás
14. Énlaka
—
61.30
40. Szent-Ábrahám
15. Magyar-Felek
76.26 204 61 41. Szent-Demeter .
16. Fiatfalva .
. .
23.18 42. Szent-Mihály
18.24
17. Gagy . .
230.57
—
18. M.-Hidegkút . . .
43. Szent-Miklós
8.09
12.51 44. Tarcsafalva . .
19. O.-Hidegkut . .
53.62 158.94 45. Tordátfalva . .
20. Kadács
. . . .
—
21. Sz.-keresztur v. n. k. 2018 34
46. Uj-Székely . .
92.15
22. K.-Demeterfalva . .
150.10 47. Véczke .
217.80 178 20 48. M.-Zsákod . .
23. Körispatak
122^
—
49. Szent-Erzsébeth
24. Küsmöd . . .
300*5
25. Kis-Galambfalva
()sszesen
—

—

—

1 7.93
—
432.83
180.85 315.46
753.98 1014.28
130.77 384 97
—
' 48.60
311.89 618.93
78.44 112.01
—
88.59
196 85 378.15
—
437.11
98.39
—
354.57
—
60.78
—
924.78
384.43 626.03
46.84 101.90
30.33
—
—
98 96
116 60 205.10
132 66 315.36
—
258.91
—
622.97
—
459.55
15153.77 5927.77
—

-

—

3. Homoródi járás.
1. Abásfalva
.
2. Ábrahámfalva
3. H.-Almás . .
4. Kis-Baczon
5. Bardocz
. .
6. Bágy . .
7. Bene . .
8. Bibarczfalva .
9. Darócz
10. Dálya . . .
11. Derzs . .
12. Ége .
13. Füle
. .
14. Gyepes . .
15. M.-Hermány .
1.0. Jánosfalva
.
17. Jásfalva
18. Kányád
. .
19. Karácsony falva
20.. H.-Keményfalva
21. Kénos . .
22. Lókod . .

772.10
58.55
3206.93
1284.85
. .
3(50.91
58.40
1468 95
1879 58
258 22
1ÍK38.25
1197.00
58.40
608.15
827.91
.
3230.78
.
310.34
81.24
. .
769.24
. .
704.69
.
745.72
. .
728.33
760.30
. .
. .

—
—

—

•

—

—
—

—
—

—
—

—

23. Lövéte . . .
24. Miklósfalva . .
25. Muzsna . .
26. Oklánd . . .
I
1 27. Olasztelek . .
i 28. Petek
1 29. Felső Rákos.
30. Recsenyéd .
31. Remete . .
j 32. Sándorfalva . .
i 33. Száldobos . .
| 34. Szent-László
j 35. Szent-Márton
i 36. H.-Szent-Pál .
i
i 37. Szent-Péter . .
38. Telekfalva .
! 39. H.-Újfalu
. .
I 40. Vargyas . . .
41. Városfalva . .
42. Zsombor . . .
Összesen
|

1267.24
628.14
398.62
1093.94
801.81
57.51
341.96
893.10
40.73
499.86
535.89
128.03
646.76
795.32
220.74
68.82
312.05
1137.40
589.82
687.70
32424.94

—
—
—
—
—
—
—
—

36(5.89
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—

3(5(5.89

Összesítés:

Udvarhelyi járás
Keresztúri járás . . .
Homoródi járás . .
Sz.-udvarhely város .
Összesen .

16972.05 380.35
15153.77 5927.77
32424.94 36(3.89
19983.(38
—.—
84534.44 7125.01

XIII. Szolgabiróságok és Székelyud\/arhely
r. tan. város.
A) Székelyudvarhelyi főszolgabírói hivatal.

1. Járási ügyforgalom.
1. Közigazgatási iktatóra érkezett 3283 ügydarab, 4; >3
drbbal kevesebb mint az előző évben, elintéztetett valamennyi.
2. Kihágási iktatóra érkezett 3438 ügydarab, 1360 drbbal kevesebb mint az
előző évben, valamennyi elintézést nyert.
Ugy a közigazgatási, mint a kihágási ügyeknél első tekintetre kisebb volt az
ügyforgalom, mint az előző évben, azonban ez csak látszólagos apadás. Ugyanis az
egyszerűsítési rendeletek végrehajtása ez évben már hatásosabban történt, mint az előző
évben s igy az alapszámok apadtak, de a »számhoz« iktatott darabok szaporodtak. A
kihágási iktatóra érkezett ügyszámok ugyanannyi kihágási esetet jelentenek, a melyeknek elintézését alig lehet a jelenlegi személyzettel végezni. Áll ez különösen az erdei kihágási esetekkel, melyek évről évre szaporodnak.
3. A hivatal részéről kiadatott:
a) Cselédkönyv
. . 470 drb.
b) Iparengedély
5 »
c) Iparigazolvány .
. .
11 »
^
d) Mezőőri könyv .
98 »
e) Igazolási jegy
8 »
f) Építési engedély
124 »
g) Tánczengedély
173 »
Az iparengedélyekért, igazolványokért és tánczengedélye-cért befolyó dijak a felek
által közvetlenül a kir. adóhivatalnál fizettetnek be és számoltatnak el a megfelelő
alapoknál.
A halász jegyek is, épugy mint a vadász jegyek, e hivatal részéről kiállított
utalvány alapján a kir. adóhivatal által állíttatnak ki.
II. Községi közigazgatási
ügyforgalom.
1. A kör- és községi jegyzők iktatój
érkezett 30289 ügydarab, 8(375 ügydarubbal kevesebb, mint az előző évben. Ez a kevesebb szám azonban itt csak az egyszerűsítési rendelet fokozottabb végrehajtását, de
nem egyszersmind kevesebb munkát jelent.
Általában ugy a járási, mint a községi ügyforgalomnál különös figyelmet fordítottam arra, hogy a közigazgatási te;ndőket ne tervszerű számszaporitással, hanem az
ügyek lényegének elintézésével végezzük.
Az 1905. évi költségvetési előirányzatok minden község részéről elkészíttettek s
a vármegye törvényhatósága által jóváhagyattak. A községi, továbbá a szegény alap,
tüzoltóalap és szabályozási alap számadások az 1903. évet megelőzőleg minden községből elkészíttettek, nagyrészben törvényhatósági jóváhagyást is nyertek, kisebb részben
pedig jóváhagyás alatt állanak.
III. Közrendészel.
A személy és vagyon biztosság a járás területén jó volt.
A kivándorlás Romániába csökken, de az Amerikába való kimenetel annál
nagyobb mértékben emelkedik. Ez nem is csoda, mivel a pénzvágy egész lázas állapotban tartja az embereket s elvitázhatatlan tény az is, hogy a kivándorlók tekintélyes
összeget küldenek itthon maradt rokonaiknak.

A székelységnek Amerika felé tódulását nemzeti szempontból nem tartom veszélyesnek, mivel túlnyomó részben csupán férfiak mennek ki munkakeresés czáljából;
ezek a mint egy kis pénzt gyűjtenek itthoni adósságuktól megmenekülnek s azonfelül
egy kis tőkére szert tesznek, pár évi künn lét után haza jönnek, hogy véres verejtékkel
keresett pénzük gyümölcsét itthon élvezhessék.
Tüzesetek voltak Zetelakán, Oroszhegyen, Árvátfalván, Felsőboldogasszonyfalván, Vágásban, Atyhában, Felsősófalván, Korondon, Alsósófalván, Káp.-Oláhfaluban,
Hodgyában, Parajdon. Nagyobb tűzvész Szentegyházas-Oláhfaluban volt, a hol 26 gazdának majdnem mindene elégett. A károsultak részére a belügyminiszter ur ő nagyméltósága főispán ur kezeihez 1300 korona pillanatnyi segélyt utalványozott. Ezen
segélyt a tüzkárosultak közt személyesen ossztottam ki. Ezenkívül a tüzkárosultak társadalmilag is segélyeztettek s a község közbirtokossága által épületfával elláttattak.
IV. Közlekedési
ügyek. A viczinális utak mindenütt járható állapotban vannak
A községi közmunka az utak jó karban tartására mindenütt lerovatik.
A viczinális utakon a czélszerütlen faátereszek kicserélését megkezdettem s
folytatólag mindenütt kőátercszeket építtetek. Ilyen kőátereszek épültek a bethlenfalva—
oroszhegyi, ülke—fancsali, lengyelfalvi, szentmihálv—kecscti, árcsó—atyhai, pálfalva—
firtosváralyai, bögöz—vágási viczinális utvonalakon. Ezen kőátereszek olcsók, legnagyobb
részt közmunkával is elkészíthetők*, csinosak és kényelmesek.
V. Közgazdasági
állapot. A mult év terméketlensége a hosszas szárazság miatt
ismeretes. Itt csak azt említem meg, hogy különösen a takarmány hiány nagymérvű.
Ennek ellensúlyozására a székelyföldi miniszteri kirendeltség helyi megbízottja aránylag
mérsékelt árban nagymennyiségű szénát osztott ki. A földmivelésügyi m. kir. miniszter
ur őnagyméltósága az Ínséges lakosság részére e járásban 500 m. m. tengerit engedélyezett
kedvezményes ár mellett. Ezen mennyiséget a szükséget szenvedő lakósság között kiosztottam.
A székelyföldi miniszteri kirendeltség ez évben is osztott ki juhokat és teheneket.
Ez utóbbi állatok kiosztása a" takarmány hiány miatt nem ölthetett oly mérveket, mint
óhajtandó lett volna.
Hasznos házi állatok száma következő volt:
Szarvasmarhíf magyar erdélyi 20348 előző évben 19484 darab
»
»
412 »
337 »
nyugoti
»
»
»
borzderes
29
58 »
»
5558 »
. 5414 »
Ló . .
*
5 j>
3 »
Szamár .
»
. 20732 »
22957 »
Juh . .
»
1072 »
967 »
Bivaly
»
3546 »
3460 »
Kecske
»
5737 »
5827 »
Sertés . .
A szarvasmarha tenyésztés bár lassú, de folytonos emelkedést mutat; a nyugoti
fajmarha is egyre terjed.
Tenyész apa állatokkal a községek túlnyomó nagy része el van látva; némely
kisebb község részint a takarmányhiánya, részint kicsinységére tekintettel valamelyik
szomszéd községhez csatoltatott: apaállat tartás tekintetében.
Az állatbetegségek küzül különösen a száj és körömfájás uralkodott. Havasi
legelőink mind fertőzve voltak. A szigorú óvintézkedések következtében ez a betegség
teljesen megszűnt s jelenleg a járás területe teljesen vészmentes.
A sertések közt a sertés vész és sertésorbáncz uralkodott; a juhok közt a himlő
néhány községben nagy pusztítást vitt véghez. E betegség ellen a m. kir. járási állatorvos
Parajdon védő oltásokat eszközölt igen szép eredmény nyel.
VI. Közegészség ügy. A járás területén a közegészség ügy általában kielégítő
volt, de különösen a gyermekek közt többféle ragályos betegség uralkodott; és pedig :
Roncsoló toroklob: Parajd, Alsósófalva, Magyaros, Sükő, Sz.-Oláhfalu és Felsősófalva községekben 24 esetben, gyógyult 15, meghalt í).
Vörheny: Felsősófalva, Firtosváralja, Alsósófalva, Homoródi fürdő, Fcnyéd,
liethlenfalva és Pálfalva községekben 1)9 esetben, ezek közül meggyógyult 84, meghalt 15.
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Kanyaró: Bikafalva, Bögöz, Mátisfalva, Felsőboldogfalva, K.-Kisfalud, Oczfalva,
Firtosváralya, Hodgya és Agyagfalva községekben 145 esetben, ezekközül gyógyult 143,
meghalt 2.
Hasihagymáz : Parajd, Mátisfalva, Sz.-Óláhfalu, Máréfalva és Lengyelfalva községekben, 0 esetben, ezekközül gyógyult 5, meghalt 1.
Hökhurut: Bögöz, Agyagfalva, F.-Váralya, községekben 71 esetben, ezekközül
gyógyult 66, meghalt 5.
Bárány himlő : Bikafalva községben két esetben fordult elő gyógyulással. Rendőri
hullaszemle 28 esetben eszközöltetett, K.-Kisfalud, Zetelaka, Parajd, Al- és F.-sófalva, Kadicsfalva, F.-boldogfalva Béta, Farkaslaka, Oroszhegy, Korond, K.-Kemény falva községekben
Járásom területén a járási és körorvosi állások mind be vannak töltve. Teendőiket
pontosan teljesilik.
VII. Katona iigy. A szolgabírói hivatal munkáját nagyon megszaporította az a
körülmény, hogy a lefolyt évben két fősorozás volt.
Mind a mellett a fősorozások rendben folytak le, a legénység pontosan előállittátott s év végén az összes állítás kötelesek közül (18(39—1883.) csupán 18 törvénytelen
távollevő volt. Ezek közül is 4 egyén különféle büntettek miatt fogság büntetését tölti
s ezért előállítható nem volt, a tulajdonképpeni 14 törvénytelen távollevőnek kinyomozása folyamatban van.
Az első fősorozásra felhivatott 811, besoroztatott 214 egyén: a második fősorozásra felhivatott 875, besoroztatott 237 egyén.

B) Székelykereszturi főszolgabírói hivatal.
Főszolgabírói
hivatal ügyforgalma
:
1. Közigazgatási iktatóra érkezett
6656
Ebből elintéztetett
6640
Elintézetlenül maradt .
16
jü<2. Kihágásos iktatóra érkezett
1216
Ebből elintéztetett
1209
Elintézetlenül maradt .
7
3. Cselédkönyv kiadatott
. . . .
. . 535
4. Munkakönyv kiadatott . .
. .
. . 32
5. Iparigazolvány k i d a t o t t . . .
. . .
. 2 2
6. Iparengedély kiadatott
17
7. Mezőőri szolgálati könyv kiadatott .
. . 59
8. Építkezési engedély kiadatott . . . .
. . .
112
9. Tánczengedély kiadatott
. . .
. . .
145
10. Halászjegy kiadásért folyamodott
. .
. 2
11. Erdőőri eskü bizonyítvány kiadatott
. . .
2
12. Tolonczozási eset előfordult .
. . . .
58
13. Tánczengedély után befolyt
400 kor.
14. Iparigazolvány és engedély után befolyt . . .
112 »
15. Külföldre szóló útlevél kiadatott
. ,
.
562
Községi közigazgatás ügyforgalma:
A járásban lévő 14 körjegyző iktatójára érkezett
20380
Ebből elintéztetett
20253
Elintézetlenül maradt
127
Kisebb polgári peresügy panasz jkönyvre adatott
2778
Ebből elintéztetett
27(3(3
Elintézetlenül maradt .
12
Községi hitelszövetkezet van: Kis-Kede, Bözöd, Sz.-kercsztur, Etéd, SzentÁbrahám, N. Solymos, Alsó-Siménfaíva, Szenterzsébet.

Fogyasztási hitelszövetkezet van : Alsó-Siménfalva, Erked, Bözöd.
Községi pótadó 20—80°/0 közt váltakozott. Csöbben és Erkeden nincsen.
Községi apaállatok egyáltalán jók.
Tüzeset volt: Etéd, Erked, Véczke, M.-Hidegkút, Sz.-keresztúr, Ujszékely,
K'ava, N.-Galambfalva, M.-Felek, K.-Galambfalva, Csehétfalva, Siklód, Szenterzscbet,
().-Andrásfalva, Fiatfalva, Martonos, M.-Zsákod, Bordos, Énlaka, Kürispatak, M.-Andrásfalva, Kobátfalva.
Tözoltó intézmény fejlődése jó. A tüzoltószerek mindenütt jókarban vannak.
A duvadak által jelentékeny kár nem okoztatott.
A közegészségügy állapota általában kielégítő, volt. Járványos betegség nem
fordult elő.
Az állategészségügy állapota: Bözödön juh himlő, száj és körömfájás és sertés
vész. Erkeden takonykór, melyben 244 ló kiirtatott, továbbá lépfene és bivalyvész.
Etéd és Szolokmán száj és körömfájás, juh himlő. Bordoson sertésvész. Szentdemeteren
száj és körömfájás uralgott. A többi községekben kedvező volt.
A kalászos gabonatermés gyenge volt. A tengeri, zöldség és szénatermés, valamint a gyümölcstermés nagyon gyenge volt.
Tagosítás befejeztetett: N.-Galambfalva, Bordos, Csöb, Szentdemeter, Ujszékely,
Szederjes, A.-Boldogfalva és Véczke községekben.
Tagosítás folyamatban van : Kadács, Fiatfalva, M.-Felek, M.-Zsákod községekben.
Az iskolázást mindenik községben tartották.
Az adóbehajtás kedvezőnek mondható.
Közbiztonság állapota jó volt.
A hasznos háziállatok száma a következő volt:
Tenyészmén
4 drb
Ló és kancza
. . . .
1725 »
Szamár
2 »
Szarvasmarha külömbfajta .
6748 »
Bika
. . .
75 »
Bival
616 »
Sertés . . „ .
. . .
3581 »
Juh . f
. 10134 T»
' 638 7>
Kecske
A szegényügy állapota a megelőző évekhez viszonyítva, kielégítő volt.
Jótékonyczélu egylet van 24, mindenik, az alapszabályok és törvények korlátai
között működött.
Uzsora ellen panasz nem merült fel.
Bortermés. Véczkén termett mintegy 20 hektóliter. A többi községekben misem
volt, mert részben a tiloxéra és a peronospora a termés nagy részét megsemmisítette.
A lakósság közgazdasági és megélhetési viszonyai a folyton növekedő közterhek,
a rossz termés, a kedvezőtlen állategészségügyi viszonyok miatt nagyon gyengék.
Elemi csapást az általános szárazság okozott.
A székelyföldi kirendeltség működése igen jó hatással van a kisgazdákra.

C) H -oklándi főszolgabírói hivatal.
1. A szolgabírói hivatal iktatójára érkezett: közigazgatási 4889, kihágási 1967
drb, a melyek mind elintézve vannak.
2. Kiadatott: cselédkönyv 680, munkás igazolvány 1165, ipar igazolvány 8,
iparengedély 21 drb. Tüzeset volt 33 esetben. Tüzáltal okozott kár értéke 26726 kor.,
biztosítva volt 8728 kor. érték. Munkakönyv kiadatott 14, mezőőri szolg. könyv 80,
építési engedély 208, táncz engedély 112, útlevél ">73, igazolási jegy 23 drb, tolonczolási eset volt 26.

3. A kör- és községi jegyzői irodák ügyforgalma volt :
Szentmártoninál
4529 drb
Elintézetlen maradt
3G »
Derzsinél
2295 »
Elintézetlen maradt
25 »
Bardoczinál
5251 »
Kénosinál
2885 »
Hátrálék
27 »
Beneinél
898 »
Dályainál
4093 »
Elintézetlen maradt
12 »
Kis-Baczoninál
1119 »
Zsomborinál
1080 »
Szentpálinál
1181 »
Elintézetlen maradt
5 »
Vargyasinál
J143 »
Elintézetlen maradt
5 »
Daróczinál
1004 »
Lövéteinél
2100 »
Almásinál
1606 »
Oklándinál
1665 »
4. Hitelszövetkezet van: Vargyas. Felső-Rákos, Karácsonyfalva, Lövéte, Bágy,
Dálya, Ége, Derzs és Lókod községekben.
Fogyasztási és értékesítő szövetkezet: Kis-Baczon, Vargyas, Füle, Zsombor,
Almás, Lövéte, Petek, H.-Szentpál községekben.
Gazdakör van: H.-Szt.-Márton, Abásfalva, H.-Keményfalva, Lókod, Vargyas,
Almás, Derzs és Muzsnában.
Olvasó és más közmiveíődési egyletek vannak: Kis-Baczon, Zsombor, Oklánd,
H.-Karácsonyfalva, H.-Ujfalu, Vargyas, Felső-Rákos, Jánosfalva, Városfalva, Petek, Szt.László, Bágy, H.-Almás, Dersz, Kányád, Miklósfalva, Muzsna, Telekfalva és Kénos
községekben.
5. A já-ás területén 1904. évben volt:
Ló . .
5895
Szarvasmarha .
. . .
19621
Juh
283(35
Kecske
. . . . . .
. . .
4058
Sertés
9263
A ló és szarvasmarha állományból nem ragályos betegségben elhullott 39.
Fertőzött betegségben :
Szarvasmarha .
56
Sertés
288
Juh mételyben elhullott
44
6. A személy és vagyonbiztonság veszélyeztetve nem volt.
7. A gazdasági termények közül: buza és zab kielégítő mennyiséget adott,
azonban tengeri nagyon kevés lett, a nagy szárazság miatt, hogy a gazdaközönség alig
képes állatjait tartani, a széna és szalmának oly magas ára van, a milyen emlékezet
óta nem volt. Ha korai tavasz nem lesz, s az állatok legelőre nem mehetnek, a gazdaközönség roppant annyagi károsodásnak lesz kitéve, mert pénzetlensége miatt, nem képes
— még ha kapna is — takarmányt beszerezni.
A napszámos osztályt a tengeri nem termése miatt veszély fenyegeti, mert
munkahiányban szenved, s nincs jövedelme, a miből fenntartását biztosithassa. Ezen
bekövetkezhető bajon csak ugy lehetne segiteni, ha inségsegély mellett közmunkát lehetne vele végeztetni. Ez azért is szükséges, mert a gabona ára rohamosan emelkedik,
s a napszámos osztály kedvezőtlen napi munkabéréből nem képes a szükséges élelmi
czikkcit bevásárolhatni.
8. Birtokrendezés (tagosítás) a mult évben nem tétetett folyamatba, a régi
tagositási ügyek még mind nyomasztólag hatnak a birtokos közönségre, a költség nem

íizethetése miatt nem tudják az igen sok helyen 10 éves tagositási ügyüket befejezéshez juttatni.
Gyárak nem alakultak, ipartelep állíttatott Dályában, egy benzin-motoros malom.
Ez a szomszédos vízimalmoknak érzékeny anyagi veszteséget okozott.
í>. Közlekedési viszonyok kielégítők, kivéve a viczinális utakon, a hol az érdekelt községek a sok műtárgyaknak saját költségükön való építését nem birják, mert
házfenntartási költségüket terhes pótadóból fedezvén a műtárgyak építésére is esetrőlcsctre ujabb meg ujabb pótköltséget kell előirányozni, a mi természetesen a terhek
hordozhatlanságát szaporítja.
10. A gazdasági munkás és cselédsegély pénztár intézménye, daczára igen üdvös
voltára, nagyobb lendületet nem vett.
Ennél is azon szomorú okot lehet felhoznom, a mit a más intézményeknél:
t. i. a népszegénységét.
11. A köztartozások behajtását a mult évben az egész járás területén folytonosan uralgó száj és körömfájás miatt a követelményeknek megfelelőleg eszközölni nem
lehetett, mert a vásárok mind zárva voltak, állatfelhajtást eszközölni nem lehetett, s
ezen gazdaközönséget mélyen károsító szomorú körülményeket tekintve, a végrehajtások ugy voltak alkalmazandók, hogy azzal a lakosság megélhetési alapja ne veszélyeztessék.

D) Székelyudvarhely rendezett tanáesu város.
A városi admnisztráczió egyes ágait a következő adatok tüntetik föl:
A város tanácsához összesen 9374 ügydarab érkezeit iktatóra, melyből 4723
drb. közigazgatási, 149 iparügyi és 3785 drb. adóügyi.
A városi árvaszékhez beadatott 097 drb. a rendőrséghez közigazgatási 2650
drb., kihágási 783 drb., a községi bírósághoz 1023 drb. Bűnügyi érkezett 176 drb.
Képviselő közgyűlés volt
8
Tanácsülés volt
. . . .
. 96
Árvaszéki ülés volt
84
Iparigazolvany és engedély kiadatott
47
Igazolási jegy kiadatott
12
Cselédnyilvántartásba bevezettetett . .4(57
Táncz engedély kiadatott
. . . . 77
Tolonczoltak száma
193
Öngyilkosság történt
5
Tüzeset történt 10 esetben, az kár 22287 korona 70 fill. Elzárva volt 2íX> egyén
818 napra.
A szegény alap javára kiméretett 3833 kor. 72'/j fillér;
Büntetés pénz fizetve és elszámolva lett 650 kor. 98 fillér;
Leirva vagyontalanság miatt 2263 kor. 24'/j fill. Átjött a folyó évre mint hátralék 919 kor. 50 fillér.
I. Pénztári

állás.

1. A közpénztári napló szerint készpénz bevétel 271035 k. — fill., kiadás 263815
kor. 75 fill., Készlet 7219 kor. 42 fillér.
2. Kövczetvámnapló szerint bevétel (>570 kor. 10 fill., kiadás 6513 kor. 61 fill.,
készlet 54 kor. 49 fillér.
3. Szegényalap készpénzbevétel 2414 kor. 18 fill., kiadás 2275 kor. 80 lill.,
készlet 138 kor 38 fill. Érték bevétel 20503 kor. 43 fill., kiadás 1100 kor. készlet 1ÍNJ03
kor. 43 fillér.
4. Ipardijak naplójá szerint bevétel 3456 kor. 86 fill., kiadás 3176 kor. 30 lill.,
készlet 280 kor. 56 fillér.
5. Tűzoltó alap naplója szerint bevétel 2180 kor. 4(5 lill., kiadás 2170 kor. 14
lill., készlet 10 kor. 32 fillér.
6. Polgármesteri letét 1603 kor. 70 lill., kiadás 1393 kor. 70 lill., készlet
210 korona.

7. Építkezési és szabályozási alap napló szerint bevétel 370 kor, kiadás 376
kor., készlet —. Értékben bevétel 819 kor. 18 fi 11., kiadás 245 kor., készlet 574 kor.
18 fillér.
8. Tisztviselői nyugdij alapjánál bevétel készpénzben 3808 kor. 93 fill., kiadás
3707 kor. 18 fill., készlet 41 kor. 75 fillér. Érték bevétel 52801 kor. 73 fill., kiadás 70kor., készlet 52731 kor. 73 fillér.
9. Sétatéri alap napló szerint bevétel készpénzben 8152 kor. 09 fill., kiadás
809(5 kor. 58 fill., készlet 55 kor. 51 fillér. Érték bevétel (5043 kor. 41 fill., kiadás (5043
kor. 41 fill., készlet —.
10. Járdaalap bevétel 9318 kor. 72 fill., kiadás 9318 kor. 72 fill., készlet —.
Értékben bevétel 2549 kor., 86 fill., kiadás 1ÍX>2 kor., készlet 647 kor. 86 fillér.
11. Közigazgatási őrizeti napló érték bevétel 145434 kor. 09 fill., kiadás 1<>9181
kor. 43 fill., készlet 36252 kor. 6(5 fillér.
12. Rendőrkapitányi letéti napló bevétel 1475 kor. 13fill., kiadás 1475 kor. 13 fillér.

II. Árvái pénztár állapota.
1. Árvái napló készpénz bevétel 36822 kor. 23 fill., kiadás 36822 kor. 23 iill.,
készlet 32879 kor. 55 fillér. Magánkötvényekben bevétel 61619 kor. 30 fill., kiadás
1195(5 kor. 22 fill., készlet 49663 kor. 08 fillér.
2. Árvái letéti napló bevétel készpénzben 43440 kor. 37 fill., kiadás 10570 kor.
02 fill., készpénz 32879 kor. 55 fillér.
3. Árvái őrizet napló bevétel értékben 228 kor. 20 Iill., kiadás —, készlet
228 kor. 20 fillér.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Városi

adóhivatal.

Állami egyenes adóban bevétel
. .
Küladó és illetékben
Birtokrendezési költség bevétel. .
Iparkamarai illetékben bevétel . .
Fegyver adóban bevétel
. . . .
Hadmentességi dijban bevétel . . .
Országos betegápolási adóban bevétel
Megyei útadóban bevétel
. . . .
Megyei pótadóban bevétel
Mezőgazdasági munkás és cseléd segély
hozzájárulási dij bevétel

IV. Gazdasági

121477 kor. 93 fill.
4465 » 30 »
1346
190
898
3342
10359
3889
19

»

—

»

44

»
»

»

—

»

»

19 »
78 »
8(5 t>
57 »

»

20

»
»
»

»

állapot.

1. Szarvasmarha állomány 380 drb., bivaly 65, ló 198, sertés 23(5 darab.
2. Az 1904. évben megtartott 3 országos vásáron eladatott szarvasmarha 3052
és ló 60 darab.
3. Heti vásárokon eladatott szarvasmarha 1836 darab.
4. Köznapokon átíratott szarvasmarha 102 drb., sertés 856 drb., bárány és juh
270 darab.
5. Levágatott az 1ÍK>4. évben szarvasmarha 1218 drb., borjú 1440 drb., sertés
1739 drb., juh 1905 drb, bárány 6485 darab.
Az 1904. évben a sertés orbáncz járványá vált és tartott márczius hó 4-étől
szeptember hó 6-ig.
A száj- és körömfájás miatt cl lett rendelve a zárlat, mely julius hó 31-etől
november hó 4-ig tartott.
Az 1ÍK)4. évben elhullott állatok összes száma 95 darab.

V. Egészségügy.
I Ik'vcnv fertőző betegség az év folyamán volt III. Ebből
aj Bárányhimlő
. .
<i
b) Roncsoló toroklob .
s
:>
ej Hasihagymáz
il) Kanyaró .
14
ej Vörheny . .
42
fj .Szamárhurut . .
33
g) Gyermekágyi iáz .
Összesen . 111
2. Kéjnők és szobaleányok hetenkint egyszer vizsgáltattak, bejelentési eset nem
fordult elő.
3. Halálozási eset a kórházakkal együtt volt 233.
4. Erőszakos halál folytán elhalt 5 egyén, ebből 2 akasztással, 2 önlövés, 1
vizbefulás által.
5. Vendéglők és korcsmák udvarai negyedévenkint megvizsgáltattak.
<>. Piacz és élelmi szerek hetenkint, szükségszerint naponkint megvizsgáltatták.
VI.

Népesedés.

1. Született 210 élve, 3 halva, összesen 213. Ebből törvényes 1K8, elismert (i, el
nem ismert 9, összesen 213.
2. Elhalt 233 egyén, ebből férfi 12(5, nő 107, összesen 233.
3. Házasodott 55 pár.

B) VALLÁS
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XIV. Tanügy
Tankötelezettség.
A tankötelezettség teljesítése az 1ÍK)2. évi 4120 eln. sz. a.
kiadott «Utasitás« 17—25. §-ai szerint ellenőriztetett. — Az igazolatlanul mulasztó tanunulók szüleivel szemben a törvény által előirt fokozatos bírságolás alkalmaztatott. —
A vagyontalan szülőkre kirótt iskolai mulasztás bírságpénz iskolai kényszermunkára lett
változtatva. A beszedett bírságpénzek a szegény tanköteles gyermekek taneszközeinek
beszerzésére s különböző iskolai czélokra leltek fordítva.
Iskolák. A vármegye területén a községek jó részében nincs olyan iskolai épület,
minőt a népiskolai törvény 27. §-a előir. Az építés, javítgatás folyamatban van.
Uj épületek emeltettek : Lókodon, Árvátfalván, Kőrispatakon a községi iskoláknál,
továbbá kisebb mérelü javítások, átalakítások történtek a bözödujfalusi, nagygalambfalvi, felsőrákosi áll. iskoláknál. Munkálat alatt van a magyar-dálvai és parajdi áll. isk.
épületek átalakítása.
Az lí)04. évben államosittatott a bethfalvai ev. ref. iskola.
A vallás és közoktatásügyi Miniszter Ur rendeletileg kimondá a kőrispataki és
és hom.-szt.-mártoni közs. jellegű iskolák állami kezelésbe vételét 1005—ÍKX>. iskolai
évtől kezdve.
Uj tanítói állások szerveztettek a m.-dályai, az alsó-sófalvi, a siklódi és felsőrákosi állami iskoláknál.
Egy pár kivételével az összes iskolák felszerelése hiányos. A hiányok pótlása
(főleg az állani segítségével) folyamatban van.
A tanítás eredménye általában elég jó.

Tanitók. Oklevéllel nem biró tanitó a vármegyében van 4. Az okleveles tanitók
száma 252. A magyar nyelvet nem birja oktató képességgel a daróczi és benei ág. ev.
iskola egy-egy idősebb tanítója s a magyar feleki gör. kel. iskola tanítója. Nem magyar
tannyelvű iskola van a vármegye területén 9.
Államsegély van utalványozva 3(5 községi, 30 róm. kath. 15 ev. ref. 8 unitárius
és 3 g. kel. iskolánál. Összesen 133 különböző jellegű iskolánál működő tanitó és tajiitónő részészesült államsegélyben, melynek főösszege — beleértve a kárpótlékokat is —
83.430 kor. 04 fillér. A 133 tanitó közül cs. kis hétnek van 120 kor.-nál kisebb államsegélje.
Gazdasági ismétlő iskola 59 községben van felállítva. Faiskola minden községben van.
*
Kisded-óvoda
a vármegyében csak egy van. Nyári menedékház minden nagyobb
községben évről évre felállíttatik. A kö/.ségek nagy része e czimén állami egélyt élvez.
A vármegyében két iparos- és' kereskedő tanoncziskola működik. A személyi
és dologi kiadások túlnyomó részét az állampénztár viseli.
Az állami felsőleányiskola a mult év folyamán 4 osztályú polgári leányiskolává
alakíttatott át. Az átalakítás két uj tanítónői állás szervezése által vált leheségessé. A
polgári leányiskola szebb jövőnek néz elé, mint a volt felsőleányiskola ; erre mutat az
előbbi intézetnek 25%-al több növendéke.
Tanítóképző.
A székely keresztúri állami tanítóképző intézetnek az 1903 — 904.
isk. évben 94 növendéke volt. Az I. osztályba járt 24, a II.-ba 25, a III.-ba 23, a IV-be
22. — Ezek közül udvarhelymegyei volt 40, csikmegyei 10, háromszékmegyei 20, marostordamegyei (5, nagyküküllőmcgyei 2, kisküküllőmegyei 3, zemplénmegyei 1, brassómegyei 4, ugocsamegyei 1, romániai 1.
Vallásszerint
volt róni. kath. 20, gör. kath. 1, ág. ev. 5, ev. ref. 40, unitárius
28. — Anyanyelv szerint volt: 91 magyar, 3 német. — A szülők foglalkozás szerint:
földmivelő 44, tisztviselő 5, pap 3, tanár-tanitó 1(5, iparos 14, egyéb foglalkozású 12.
Év közben eltávozott 1, vizsgázott 93.
Az I., II. osztályú növendékek osztályvizsgája 1904. évi junius hóban tartatott,
a III., IV. osztály növendékei a sztrájkból kifolyólag, fegyelmi Ítélet alapján szeptember
hó elején vizsgáztak.
A tanképesitő vizsgálat H)04. évi dccz. hó 21—24-én ment végbe kielégítő
eredménnyel.
Az udvarhflyvármegyei
népnevelési egyesület, melynek czélja a népnevelés
nek Udvarhelyvármegye területén leginkább a népiskola és ezzel kapcsolatos intézetek
ügyeinek előmozdítása, a halhatatlan érdemű Br. Eötvös József volt m. kir. vallás és
közoktatásügyi minister felhívására még 1809-ben alakult, Dániel Gábor Udvarhelyszék
főkirálybirája elnöksége és kezdeményezésére 91 alapító taggal, kiknek száma a mai
napig 115-re emelkedett. Az alapítvány összege 20 kor. az évi rendes tagsági dij 1
kor. 20 fillér.
Az egyesület ez időtől kezdve Jelentékeny segélylyel járult a különböző népiskolák szegény tanulóinak ruházattal, taneszközökkel, az iskoláknak ugyancsak taneszközökkel és iskolai alapítványokkal való ellátásához. Tőkéje jelenleg 1(5,(541 kor. 10 fill.
a miből 10,441 kor. 70 fill. készpénz, 199 kor. 40 fill. kinlevő követelés.
A mult 1904-ik évben 000 koronát fordított a vármegye összes ellemi iskoláinak taneszközökkel — Udvarhelyvármegye térképével, való ellátására.
A vármegye területén levő nagyobb tanintézetekre vonatkozóan a következő
adatokat van szerencsém előterjeszteni:
A székelyudvarhelyi
ev. ref. kollégiumban
az 1903/4. évben 268 tanuló
vizsgálatot, a kik közül református vallású volt 207, ág. hitv. 14, unitárius 19, róni.
kath. 8, gör. kath. 2, gör. keleti 4, izraelita 14; anyanyelv szerint: magyar 261, német 2, román 5 ; honosság szerint: helybeli volt 75, udvarhelymegyei 100, más megyéből való 93. Az intézettel kapcsolatos internátusban 1(5/ tanuló nyert ellátást, közülök
80 fiu egyenként fizetett ellátási dijba 180 koronát, 37 egyenként 136 koronát, 37
egyenként 92 koronát, 7 fejenként 48 koronát, 2 pedig teljesen ingyenes volt. — A
tanulásbeli előmenetelt illetőleg : minden tárgyból jeles volt 20(7J/0), jó 55 (21 '/0), elégséges 135 (50"/0), elégtelen 58 (22"/0). A rendkívüli tárgyak közül a franczia nyelvet,

gyorsírást, műéneket, zenét és mintázást (az alábbit a helybeli ipariskolában tartott ingyenes tanfolyamon) többen igen szép sikerrel tanulták s az ifjúsági önképzőkörben is
elismerésre méltó munkásságot fejtett ki a két felső osztály. — Erkölcsi és fegyelmi
tekintetben nem merült fel kifogás a tanuló ifjúság ellen. — Érettségi vizsgálatot tett
21 növendék, ezek közül 10 (48%) jeles vagy jó eredménynyel. — Az iskolai javadalmak ezek voltak : pályadijakul kiadatott 568 korona, jutalmak czimén 86, ösztöndíjban
4908 korona, tandíjban elengedtetett 2493 korona, lakásdijban 1370 korona, élelmezési
dijban 6250 korona; e szerint a tanulók segélyezése az 1903/4-ik évben 15,675 kofona
értéket képviselt. — Az 15)04 ik évre 28,000 korona fentartási államsegélyben részesült
a kollégium. — Tervbe van véve egy egészen uj iskolaépület emeltetése államsegélyből, hogy a régi épület kizárólag internátusi czélokra használtasiék ; erre vonatkozólag
az előkészítő lépések már meg vannak téve s a rajzok is elkészítve és minisztérium
eléterjesztve, ugy hogy e kérdés kedvező megoldása a legrövidebb idő alatt remélhető,
mivel az államkormány a segély megadását készséggel megígérte. — A folyó iskolai
évre 280 tanuló iratkozott be. A tanári testület és a tanulók létszáma ez évben nem
változott.
A székely udvarhelyi róni. kath. főgimnáziumban
az 1ÍK33—904. tanévre b
kozott 297 rendes és 5 magántanuló közül 1904. évi junius hó folyamán vizsgálatot
tett 281 rendes és 5 magántanuló. Ebből helybeli volt 98, megyebeli 67, más megyebeli 121. Érettségi vizsgálatot tett 21. Ebből 6 jogi, 2 tanári, 5 katonai, 2 papi és 6
hivatalnoki pályára jelentkezett.
Az ifjúság egészségi állapota kielégítő volt; könnyű betegségi eset 700, súlyos
23 esetben fordult elő. A fegyelmi állapot a kívánalmaknak megfelelt, azonban egy
tanulót el kellett távolítani. Tandíjmentességet a főhatóság 1990 korona összegben adott;
egyéb segélyezés összege 200Ö koronát tett ki a finevelőintézeti alapítványokon kívül.
Az iskolai ünnepélyek alkalmával módot nyújtott az intézet elöljárósága a nagy közönségnek, hogy az intézet belső életét, a nevelés irányát megismerhesse.
A főgimnázium az 1904. évben 26.000 korona államsegélyben részesült, mely
összeg személyi és dologi kiadásokra fordíttatott.
Az 1904—905. tanévre 342 tanuló iratkozott be, a többi jelentkezettet el kellett
utasítani, mert elhelyezésük lehetetlen volt helyszűke miatt. A tanítás rendes időben
megkezdődött és akadálytalanul folyt az 1904. év végéig. Négy esetben ragályos betegség fordult elő (vörheny), de sikerült a ragály terjedését gondos intézkedéssel megakadályozni. A betegség mind a négy esetben gyógyulással végződött.
A székelyudvarhelyi
m. kir. állami Jőreáliskola.
Az lí)03—ÍK)4. iskolai év
junius havában fejeződött be. A tanév folyását és befejezését semmi lényegesebb körülmény nem zavarta meg, a tanítás fennakadás nélkül folyt s fejeződött be a junius
hó második felében megtartott nyilvános vizsgálatokkal.
Az egészségi állapot az egész tanév alatt jó volt, járványos betegség nem volt,
sőt szórványos súlyosabb betegségi esetek se fordultak elő. Egy szorgalmas, jó magaviseletű tanítványunkat mégis elveszítettük. De ez már magában hordozta a sorvasztó
betegséget, a lüdővészt, mely oly sok áldozatát éppen tavasszal szokta szedni. A tanulók egészségügye különös gondját képezi az intézet igazgatóságának s az iskolaorvos és egészségtan tanárnak.
A vizsgálatok junius második felében tartattak meg az 1—VIII. osztályokkal,
a VIII. osztály, mely érettségire is állott, már május közepén vizsgázott.
Az összes 8 osztályban vizsgálatot tett 161 tanuló; ezek közül nemzetiségre
nézve nézve volt: magyar 140, német 13, román 45 és más nyelvű 2. Csak magyarul
beszélt 94, de magyarul tudott mind a 1(51 tanuló. Vallás szerint a következőleg oszlottak meg : róm. kath. 59, gör, kath. 2, gör. kel. 9. ev. ref. .33, ág. evang. 22, unitárius 11, izraelila 25.
A vizsgálatot tett Kii tanuló közül eredménnyel végezte a tanévet, illetőleg
felsőbb osztályba léphetett a tanulók 74°/0, javitó vizsgálatra utasíttatott 11°/0» osztályismétlésre utasíttatott 14°/0.
A nyolezadik osztálynak 21 tanulója volt, ezek között 1 magán tanuló. Ezek
közül egy betegség miatt nem állhatott vizsgálatra, egynek pedig a vizsgálata nem
sikerült. Az eredménnyel vizsgázott 19 tanuló mindnyája jelentkezett érettségi vizsgá

latra, s 2 kivételével, a kik 3 hó múlva tartandó javitó vizsgálatra utasittattak, mindnyájan éretteknek nyilváníttattak, még pedig 1 jelesen, 3 jó és 13 egyszerű fokozattal.
Az érettségit tettek közül 2 jogi, 1 gépészmérnöki, 1 vegyészeti, 10 más, meg nem
határozható pályát jelentett be, Természetesen ez a bejelentés semmi biztos alappal
se bir. Sok mindenféle körülmény folyhat és folyik is be, a mig a végső elhatározásra
kerülhet a dolog. Igy biztos tudomás van arról, hogy a végzettek közül 10-nél is többen léptek a technikai pályára, a hol helyüket elég tisztességesen meg tudják állani.
Az 1904—90"). tanévre a beiratások 1904. szeptember 1, 2, 3. napjain tartattak meg. Beiratkozott összesen 1(50 tanuló, ezek közül 2 magántanuló.
A beirt tanulók száma a megelőző évhez képest 8-al kevesebb. Ezen apadás
a nehéz gazdasági viszonyokkal indokolható.
Szeptember 12 én tartattak meg a javitó és kapcsolatosan a pótló érettségi
vizsgálatok. Javitó vizsgálatra 2 tanuló s teljes érettségi vizsgálatra 2 tanuló jelentkezett, még pedig egy közös hadseregbeli katonai főreáliskolát végzett s egy m. kir.
Ludovika Akadémia I. évfolyamát végzett növendék. Ugy a javitó vizsgálatra állottak,
valamint a teljes érettségit tevők is eredménnyel vizsgáztak.
Deczember 0-án ismét volt érettségi vizsgálatunk. 1ÍK)3—904. tanévben a VIII.
osztályba beiratkozott tanulók egyike hosszas betegsége miatt, a maga idejében nem
fejezhetven be tanulmányait, 1ÍH)4. november havában osztályvizsgálatot, s deczember
6-án érettségi vizsgálatot tett, még pedig jeles eredménnyel.
Szeptember .Vén megkezdődött a tanitás a tanévnek ez évre eső részében a
tanulókat illetőleg fennakadás nélkül folyt. De annál több nehézség fordult elő a
tanárkarban.
A karnak egyik munkás tagja, Csehély Adolf a nagy szünidő alatt az intézet
és a tudomány pótolhatatlan veszteségére meghalt. Molnár Károly huzamosabb betegeskedése után végleges nyugalomba vonult.
Fankovich Gyulát súlyos testi bántalmak szolgálatképtelenné tették. Tompa
Árpád egészsége szintén annyira meg volt támadva, hogy egv félévi nyugalomra volt
szüksége, hogy ismét munkába állhasson.
Ilyen állapotok között nem kis nehézséggel kellett a munkában maradiaknak
megküzdeniök, a mig a pótolhatatlanok helyei helyettes tanárokkal be nem töltettek.
Ez csak a jelen^Jv elejére sikerülhetett.
A in. kir. áll. kő- cs agyagipari szakiskola az emiitett évvel fennállásának 11
évét töltötte be.
Felvétetett összesen 4(5 rendes és 3 rendkivüli tanuló. Végzett az évben 9 negyedéves növendék (4 agyagiparos, ."> kőiparos).
A végzett növendékek az iskola közvetítése folytán jó alkalmazást nyertek. Sőt
a kereslet a mesterek részéről sokkal nagyobb volt, mint a kinálat. A tanulók előmenetéle ugy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban általában jónak mondható. A tanulók egészségi állapota, néhány súlyosabb (hasi hagymáz) betegségeken kivül, enyhébb
lefolyású betegségek fordultak elő.
Az ipartermékek elárusitásából az 1904. évben befolyt 2098 kor. 2(5 tiil. Azonkívül még nagy készlettel rendelkezett az iskola mindkét szakon.
Az 1904. évi költségvetés 4035)0 koronával hagyatott a kereskedelmi minisztérium által jóvá. A fenntartáshoz hozzájárult a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara
öOO koronával, továbbá az Udvarhelymegyei takarékpénztár egy szegénysorsu megyebeli tanulónak 180 kor. ösztöndijat adományozott s végül Udvarhely megye által kezelt
»Agyagipariskolai alap«-ból 70 kor. adományoztatott azon megjegyzéssel, hogy annak
kamataiból minden évben egy a diszitő munkában kiváló eredményt tanusitott növendék jutalmaztassék meg.
A tanszemélyzet állott: Egy igazgató-tanár, négy rendes tanár, egy ösztöndíjas
tanárjelölt, négy rendes művezető és három hitoktatóból. Volt az intézetben még egy
rendes orvos és élelmező.
Az intézettel kapcsolatosan egy internátus és konviktus is áll fenn, amelynek
felügyeletét az igazgató gyakorolta.
Felemlítendő körülmény még az, hogy az alsófoku iparostanonezok vasárnaponkint a szabadkézi rajzoktatást intézetünkben nyerték, továbbá az elemi iskolából
mintázás és szabadkézi rajzra KI tanuló járt be beti 4 órában.

Az iparos segédek és mesterek részére ugyancsak egy esti könyvviteltani tanfolyam nyilt meg, melynek jó hatása már most is mutatkozik-. Hallgató volt 14, vagyis
az összes tanfolyamokon 175 tanuló vett részt.
4 székely keresztúri
m. kir. állami tanítóképző intézet
Az 15)03—904. i
évben 15 tanerő működött (1 igazgató, 3 rendes-, 3 segédtanár, 1 gazdasági szaktanár,
1 gyak. isk. tanitó, 1 háziipartanitó, 1 óraadó tanár, 3 hitoktató és 1 kertész-tanitó.)
A tanári karban az 15K)4. polgári év alatt annyiban történt változás, a mennyiben
Éber Rezső intézeti segédtanár és Macskási Zoltán csurgói segédtanár kölcsönösen
áthelyeztettek.
Az 1903—904. isk. év elején a tanulók száma volt az I. osztályban 24, a
11-ikban 25, a III ikban 23 és IV ikben 22, összesen tehát 94 tanuló. Évközben eltávozott 1 elsőéves tanuló.
Vallás szerint volt 20 róm. kath., 1 gör. kath., 5 ág. ev., 40 ev. ref., 28
unitárius tanuló. ^
Megyei illetőség szerint volt 40 udvarhelymegyei (10 helybeli, 36 vidéki), 10
csikmegyei, 20 háromszékmegyei, (5 marostordamegyei, 2 nagyköküllőmegyei, 3 kiskükiillőmegyei, 4 brassómegyei, 1 zemplénmegyei, 1 ugocsamegyei 1 románországi liu.
Anyanyelv szerint volt 91 magyar és 3 német nyelvű.
A szülők foglalkozása szerint volt 44 földmives, 5 tisztviselő, 3 lelkész, 1(5
tanitó, 14 iparos, 12 egyéb foglalkozású szülőnek gyermeke.
Az év végén levizsgázott 93 tanuló.
Az 1904 — 905. tanévre beiratkozott az I. osztályba 30, a II-ikba 18, a III-ikba
24, a IV-ikbe 22, összesen 94 tanuló. A létszám tehát a múlt évihez képest nem
változott.
Magánúton min. engedelem alapján 12 ifjú vizsgázott.
A magyar nyelv elsajátithatása czéljából 9 román tannyelvű képzőt végzett
tanítójelölt hospitált intézetünkben hosszabb-rövidebb ideig.
Tanitói oklevelet nyert 15>04. évben 26 jelölt. Kántorságra képesítő bizonyítványt
szerzett 17 tanitó (2 róm. kath., 1 gör. kel., 7 unitárius és 7 ev. ref. vallású).
Tandijat a növendékek nem fizettek. Állami segélyt élvezett 5X) növendék. Az
egész évi segélyösszeg 15271 kor. 19 fill. Egy növendék átlagos segélye évi 169 kor.
08 fill., az előbbi évihez képest léhát 23 kor. 23 fillérrel magasabb.
A kertészkedésben tanúsított kiváló szorgalmáért és eredményes munkálkodásáért 3 növendék kapott 20—20 korona jutalmat a m. kir. földmiv. minisztériumtól,
névszerint: Nagy Dénes, Hermann Lajos és Kis Dániel IV. éves növendékek.
Az ifjúsági önképzőkörnek 5)4 tagja volt és szép eredménnyel dolgozott.
Az egészségügy kielégítő.
Az intézettel kapcsolatos gyakorlóiskola öt osztályában 15) tanuló nyert oktatást ; a 0. osztály most sem volt benépesíthető.
Az intézet czéljaira szolgáló épületek most is a régiek. Örömmel és hálás szívvel emlékezünk meg ezúttal Dr. Berzeviczy Albert m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter ur ő nagyméltóságának ama kegyes elhatározásáról, melylyel uj épület és
internátus építésére és felszerelésére első részlet fejében 170,000 koronát vett fel az
1904. évi állami költségvetésbe. Bizalommal várjuk az uj épület alapkövének lerakását.
Az intézet gazdasági kertjében a m. kir. földmivelési minisztérium baromfitelep
létesítése czéljából 2800 kor. értékben czélszerü házikót emeltetett s annak benépesítésével, s a telep gondozásával és felügyeletével a megyei gazdasági egyesületet bizta meg.
A minta méhes felállítása még mindig késik.
A tanári fizetéseket is beleszámítva az intézet összes fenntartási költségei az
15)03—5)04. isk. évben (>0028 k. 01 fill.
A székely keresztúri
unitárius gimnázium. Az 15)03—904. isk. évre be volt
az' I—V. osztályba 157 tanuló. Ebből német 2, román 8. Ev végén vizsgálatot tett
154 tanuló. Ösztöndíj és jutalomképpen kiadatott az e czélra rendelt alapokból összesen 5005 korona 12 fillér.
Tanári személyzet állott a hittanárral és hitoktatóval 5) tagból.
Az egyházi főtanács határozata folytán, a 5)000 korona államsegély felhasználásával, 15)04. szeptember 1-én a Vl-ik gimnáziális osztály bcállittatott. Ezzel a Székely-

földi unitáriusoknak közel <50 évi óhajtása teljesült. Az iskolai év szeptember 4 én
nyittatott meg az unitárius templomban. Ez ünnepélyen jelen volt egyházunk érdemekben gazdag püspöke Ferencz József ő méltósága is. Továbbá a kolozsvári unitárius
kollégium képviselője dr. Nyiredi Géza s a helybeli m. kir. állami tanítóképezde tanárkara és a vidéki unitárius papság n igy része s még érdeklődők is nagy számmal.
A tanári létszám két helyettes tanárral szaporittatott s igy jelenleg áll 11
személyből.
Beíratott az 1904—905. isk. évre az I—VI. osztályba Összesen 100 tanuló.
Ebből német 4, román lő. Az 1904. évi aszály nagyban sújtván népünket, bámulatos,
hogy ennyi tanuló is jelentkezett.
A Vl-ik osztály beállításával az igazgatói lakás a bennlakáshoz csatoltatott s
az igazgató az ujabb tanári szállást foglalta el. 1 íKJ3—904-ben a könyvtár 920 korona
értékű könyvvel gyarapodott s a szertárakba 388 k. 75 tüll. értékű tanszer szereztetett.
l!K)4-bcn pedig a Vl-ik osztály beállítása következtében 1812 k. 27 Iill. értékű tanszer vásároltatott a különböző szertárak részére.
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XV. Közgazdaság.
Közgazdasági ügyek vitele tekintetében évenkint fokozatos és állandó haladást
észleltünk. Ez irányban az érdem nem a vármegyei mezőgazdasági bizottságé, mely
bár szervezve van, de működést egyáltalában nem fejt ki, hanem kizárólag a vármegyei
gazdasági egyesületé, s különösen annak lankadatlan buzgósággal és ügyszeretettel
működő elnökéé, Hollaki Arthur főispán ur ő méltóságáé.
A közgazdaság állapotát ennek folytán legrészletesebben és legbehatóbban tünteti föl azon jelentés, melyet Hlatky Miklós ur, a gazdasági egyesület buzgó titkára,
az egyesület mult évi működésiről közreadott, — s a mely a következő :
Tisztelt közgyűlés ! Midőn az elmúlt évben e helyről alkalmam volt a T. Gazdaközönséghez szólanom, reá mutattam azon közjogi és közgazdasági hátrányokra, a melyek
egyrészt az akkor uralkodott törvényenkivüli állapotból, másrészt azon körülményből származtak, hogy a külfölddel szemben felmondott kereskedelmi szerződéseink újra való megkötése, az uj autonom vámtarifa parlamenti elfogadása előtt nem remélhető. A mult
évi törvényenkivüli állapot egy sok szcp reménységet keltő parlamenti békességgel
ugyan megszüntettetett, a kereskedelmi szerződések Olasz- és Németországgal megköttettek a törvényhozások hozzájárulásának reményével, a törvényenkivüli állapot azonban sajnos, uj életre kelt, súlyosbítva oly parlamenti válsággal, a milyen alkotmányos
életünk helyreállítása óta nemzetünk életében elő nem fordult, melynek közgazdasági
hátrányai kiszámíthatatlanok, a melyekből való kibontakozás mindenkinek hő vágyát
kell hogy képezze : mert a nélkül gazdasági életünk nap-nap után elszomorítóbb állapotba kerül. Hisz a jelen állapot nemcsak a külfölddel való kereskedelmi szerződések
végleges megkötését teszi lehetetlenné, a mi agrikultur vármegyénkre állatkivitcíünk
biztosítása szempontjából életkérdés, de a hazai tőkét is visszatartja minden oly vállai-"
kozástól, a mi közgazdaságunk felvirágzását, általában az egész országban, de különösen vármegyénkben is előmozdíthatná.
Igy függ össze a politika a közgazdasággal, teszi az első kuszált helyzete a
másikét is sivárrá, reménytelenné. Bár csak kilátásunk lehetne rá, hogy a súlyos áldozatok után, a mik a válságos helyzetek szomorú következményei, végre sikerülni fog
oly consolidált állapotok létesítése, a melyek ha nem is kárpótolnak a mult és jelen
veszteségeiért, legalább a jövőre valósítanák meg reménységeinket. Ideje volna a félrend-

szabályok helyett oly állandó megoldás megtalálása, a melynek védelme alatt legalabb
egy félszázadra biztosítottnak remélhetnők viszonyainkat. Az agrarius irányzat, mely
eddigi legjobb piaezunkon Németországban az uj vámtarifa parlamenti elfogadásával,
győzelmet ült, a legkedvezőbb parlamenti békesség létrejötte esetén is, nagy veszedelmet rejt hazánk kivitelére és igy gazdasági boldogulásunkra, mely veszedelmek elhárítása végett azon eszközöket, amelyekkel rendelkezünk, haladéktalanul igénybe kell
vennünk. Igy a keleti államokkal kötendő szerződéseink alkalmával feltétlenül ügyelnünk
kell arra, hogy a mennyiben a Németországba való állatkivitelünk megcsökken — ennek
bekövetkezése biztosan várható — a hazai piacz tétessék alkalmassá a felesleg elhelyezésére, mi czélból ez államokkal állategészségügyi egyezmény ne köttessék, a határszéli forgalmi kedvezmények által hazai tenyésztésünk érdekei ne koczkáztassanak,
ügyelnünk kell arra, hogy a mekkora kiviteli vámokkal küzd a mi állatkereskedelmünk,
a nyugati államok határain, oly vámokkal védjük h^zai termelésünket a keletiekével
szemben, különösen törekednünk kell arra is, hogy kormányunk minden oly vállalkozást, mely állati, általában mezőgazdasági termékünknek uj piaezokra való eljutását
czélozza minden hatáskörébe eső eszközzel támogasson, hogy a mezőgazdasági kérdésekben népünk tudását fokozva, azt intesivebb termelésére ösztönözze oly kereskedelmi
terményeknek, a melyekben a hazai szükséglet nagy, a melyeknek fokozottabb mérvű
termelése kárpótolhatná a gazdát az idegen, esetleg az eddig közös vámterületen előállható kiviteli hanyatlását.
Az általános gazdasági válságon kivül, a mi a rendezetlen politikai viszonyok
eredménye, nagy sulylyal nehezedett reánk az elmúlt évben, a rendkívüli szárazság a
melynek gazdasági kárait nem csak a jelenben érezhetjük, de ki fog az hatni a jövőre
is, jó szerencsének mondhatjuk, ha pár év alatt ki tudjuk heverni pusztításait.
Szénánk semmi sem lett. Ha a nyárutói esőzés némi sarjú termést nem növeszt, marhaállományunkat vég veszedelem fenyegette volna, melyet semmi féle segélyactioval sem tudtunk volna feltartóztatni, a kis gazda marhájának értéke nem érte volna
fel a vásárlandott takarmány értékét, minden áron el kellett volna azt vesztegetnie, mig
a kielégítő sarjutermésre támaszkodva, remélhette azt, hogy egy kis segítséggel kihúzza
a telet s a tavasz azon részét, a melyben marháját istállón kell tartania. Nagy baj volt
az, hogy a fenyegető ínség tanulságait népünk nem tudta vagy nem akarta levonni,
az ínséges évet csak ugy afcrta és akarja átélni, mint azokat, amelyekben az Isten
minden jóval megáldotta, legfeljebb ha abban erőltette meg magát, hogy némileg takarékosabban bánt a takarmánnyal. A magas kormány megengedte sőt buzdította a népet
a lombtakarmány gyűjtésre, mégis jóllehet főleg havasalji községeinkben annyi a lombtakarmány gyűjtésre alkalmas aljerdőség, illetve cserjés-bozotos hely, hogy onnan a
meglevő állatállomány részére, sőt kivitelre is lehetett volna elegendő lombtakarmányt
gyűjteni, tudtommal számbavehető lomb gyűjtés — a keresztúri járás egyes községei
kivételével, a hol a nagyobb birtokos jó példája mégis csak hatott — sehol sem történt,
habár arra a nép ugy a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztérium, mint egyesületünk utján felhivatott, megmagyaráztatván az, hogy a jólkezelt lombtakarmány értéke felér a középminőségü réti széna értékével, hogy tehát annak gyűjtése nem csak
takarmány szűk években indokolt, de még bő takarmány mellett is gazdaságos : nem
törődött népünk az ily takarinánygyüjtéssel, pedig főleg elbokrosodott legelőin való ily
gyűjtéssel, kettős haszonhoz jutott volna.
Midőn Krancziaországot az 1893-ik évben a miénknél nagyobb szárazság érte,
értékesebb ló- és marhaállományát a franczia nép lomb és oly póttakarmánnyal mentette meg, melynek alkalmazására az előtt nem is gondolt, megismervén ekkor ezen
takarmányok értékét, azóta rendszeresen a legkedvezőbb években is használják a törökbuza csusza darát, a szőlővenyigét, a czeruza vastagságú faágakat zúzva, darálva, a
szőlő, sör, pálinkatörkölyt, illetve moslékot, melyek alkamazásával állatállományukat
jelentékenyed megszaporították. Nálunk a szükség felett csak sopánkodni tudott a nép,
de tanulságot a szükség napjaiból nem szerzett, a bajt egész súlyában érezte, érezni
fogná — a mitől Isten óvjon — egy uj Ínséges évben is.
Nemcsak állatállományunk megfogyatkozása fog kártékonyán kihatni gazdasági
életünkre, de káros hatása nyilvánul a szük gazdasági évnek abban a körülményben
is, hogy az inség által fenyegetett föld népében felébredt a vándorkedv: egész közsé-

gek munkabíró népe megindult Amerika felé. Az amerikai kivándorlási törvények szerint oda csak munkabíró, bizonyos pénzösszeget felmutatni képes egyének bocsáttatnak
be. E pénzösszeghez a kivándorlók vagy az ősi birtok súlyos megterhelése, vagy éppen
annak az elkótya-vetyéiése utján juthatnak, ez összegeket biztosan elköltik — de a
remélt szerencsét nem mindannyian találják fel. Egyesek megérik — érjék is meg reményeik beteljesedését, — sikerülhet leírhatatlan nehéz munka árán az uj hazában biztos
megélhetést, sőt jólétet is biztosítani, de a szerencsés egyesek mellett, hányan vannak,
a kik megtörnek a szokatlan munka terhe alatt, kik ha visszatérnek is az ős hazába,
már nem a régi munkabíró, szerény igényű kis birtokosok számát, de a munkát kerülő,
igényesebb, a káros socialis tanok iránt fogékonyabb birtoktalanokét szaporítják, a kiknek az édes hazai föld, mely munkás gyermekeit is csak szűken tudja földi javakkal
honorálni, már nem édes, de mostoha anyjává leszen, kikkel ily módon csak az elégedetlenek, a törvények korlátjait kevésbé tűrők száma növekszik; kikkel fogyván a
hazai munkaerő, a középbirtokos helyzete is sulyosodik, mert megbízható cselédet
vagy éppen nem, vagy csak oly árért kap, ami nem áll arányban birtoka jövedelmezőségével.
A takarmányhiányból előállható bajokat választmányunk előre látva, nem csak
jó tanácscsal akart segíteni, de azzal is, hogy forgó tőkéjének egy részét török búzába
fektette. A czél az volt, hogy ugyanazt a tőkét többször is megforgatva legalább annyi
segélyt biztosítunk kisgazdáinknak, a mennyi a nagyobb mennyiségben való árubeszerzés és fuvarozás által elérhető, de számitásunk nem vált be, a mikor a kukoricza megérkezett, azt készpénzzel elhelyezni nem tudtuk, mert a gazdák addig, a mig volt
élelmük, a szükség bekövetkező napjaira szükségleteiket beszerezni nem tudták, illetve
nem akarták, a hozatott gabonát kénytelenek voltunk raktár hiányában tavasszal való
fizetés kötelezettsége mellett kiadni, segítségünk tehát csak egy csepp maradt a tengerben.
Ugyancsak a szükség enyhítése czéljából 100.000 K. inség segélyért folyamodtunk a nagymélt. m. k. földmivelésügyi miniszterhez, de kérésünk azon indokolással,
hogy a magas kormány az egész országban egységesen, a vármegyei inségügyi bizottságok utján szándékozik segélyt nyújtani, elutasittatolt.
. A magas kormány székelyföldi kirendeltsége által egyrészt szálas takarmányt,
másrészt kukoriczát osztott ki nagyobb mennyiségben kedvezményes árban a megszorult gazdák között, a mi ha nem is szüntette meg az Ínséget, ott, a hol veszély nagy
volt, jótékonyan h^ott már csak azért is, mert a nép láthatta, hogy veszedelmében
nincs magára hagyva ! Kilátás van arra, hogy a tavasz folyamán kukoricza, burgonya,
here és luczerna vetőmaggal segélyeztetnek azok, a kik a kikötött határidőn belől
jelentkeztek községi elöljáróságaik utján a vármegyei inségbi^ottságnál. Nagy segítség
leszen ez is, de nagyobb volna a segély akkor, ha nem szorítkoznék ezen aránylag
csak kevesebb gazda által igényelt vető magra, de ha kiterjeszthető volna árpa és zab
vetőmag adományozásra, mert tényleg ebben mutatkozik a legnagyobb szükség. Félhetni, hogy a szántóföldek egyrésze vetetlen marad, vagy csak oly áldozatokkal leszen
a vetőmag beszerezhető, amely a várható termés értékét már előre leköti
A tavaszi vetési idény alatt 5) méter mázsa here vetőmagot hozattunk egyesületünk számlájára, a miből egyes kisgazdáknak ősszel való fizetés kötelezettége mellett
vételárban 32í) q.-ot, mig készpénzzel vásárló kisgazdáknak a székelyföldi miniszteri
kirendeltség támogatásával 20°0-os árkedvezménnyel ">71 Kg -ot adtunk ki 77(>.r>(> K.
értékben. Hogy az ily nemű segélyacliora ez évben még nagyobb szükség volna, azt
választmányunk belátja, de tőkéink lekötöttsége mellett, amennyiben a hitelre vásárlók
még a mult évről hátralékban vannak, más, erre fordítható tőkénk pedig nincs, erre ez
évben nem gondolhatunk.
Minthogy a nagymélt. m. k. földmivelésügyi Minisztérium 30080 II. 2—1ÍX)4.
sz. rendeletével megengedte a kezelésünk ala:t álló bikabeszerzési alapot egyéb állattenyésztési czélra felhasználni, a legeltetési idény kezdete előtt ez alapból öl04.04 K.
értékben 34 drb. jóminőségü magyar erdélyi üszőt vásároltunk, a melyet 17 gazdának
53G1 K.-ért adtunk el, kamatmentes két évi fizetési kötelezettség mellett, a 2f)(> k. ÍH>
fillér ártöbblet, ugy a székelyföldi min. kirendeltség által költségek czimén visszatérített
2~>f) k. 04 f. összesen .">12 k, a vásárlók között aránylagosan fog az utolsó részlte
befizetése alkalmával felosztatni, a mi annál méltányosabb, mejt a vásárlások alkalma-

val a marha ár tulmagas volt, a magas áron vásárolt üszők értéke egyrészt a rossz
legeltetési viszonyok, de különösen a legelőn kiütött száj és körömfájás, valamint a
szük takarmány miatt jelentékenyen leszállt.
A nagymélt. m. k. földmivelésügyi Minisztérium támogatásával az elmúlt télen
két kosárfonó tanfolyamot rendeztünk és tartottunk fenn, amelyen résztvett felnőttek
és ifjak nagyon szép eredményt értek el, készítményeikkel meglepték a szakértőket. A
kosárfonó tanfolyamok eredménye sokkal nagyobb volna azon esetben, ha egy-egy
községben járásonként legalább lehetne pár holdnyi nemes füzest létesíteni, a hol nem
csak a tanfolyamok szerezhetnék be a nyersanyagot, de a tanfolyamot jó eredménnyel
kitanult egyének is egész téli munkájuk nyersanyagát megkaphatnák. Ám minden buzdítás daczára, minden anyagi segélyezés kilátásba helyezése mellett sem sikerült e téren
számbavehető eredményt elérni, mert a községeknek nincs a füzestelepitéshez alkalmas
tarületük, a kisgazda pedig semmi áron sem bírható rá, hogy törökbuza vagy luczema
termésre is alkalmas réti földjén rendézzen be füzest, mig a nagyobb birtokos a munkáskéz drágaságára hivatkozva tér ki a kezdeményezés elől.
Lelkészek, tanitók, állatorvosok, alulirt titkár 20 községben 2f> gazdasági tárgyú
előadást tartottak, melyen a gazdaközönség igen szép számmal jelent meg, érdekeltségének jelét főleg az által adván, hogy az egyes előadások tárgyához hozzászólott, a
mely hozzászólás tanulságos eszmecserét vont maga után. Állandó hatása ugy leszen
ezen előadásoknak, ha a vezetők nem szorítkoznak csak a hivatalosan rendezett előadásokra,
hanem ha a nép érdeklődése arra buzdítja őket, hogy azokat a jövőben állandósítják,
ha a községben minden összejövetelt felhasználnak arra, hogy a gazdasági ismeretekről beszélgetve, a népet minden vele való érintkezés alkalmával tanítják, a mire különben a nap-nap után szaporodó gazdakörök létesítése után joggal számithatunk.
Egyesületünk legrégibb alkotása a székelykereszturi országos jellegű bika kiállítás és vásár az elmúlt évben is jól sikerült; bár a szines marha nagymérvű térfoglalása egy részt, más részt azon körülmény, hogy a gazdasági egyesületek fellendült
tevékenysége más megyékben is bika nevelésre birta a gazdákat, és igy évről-évre
.szaporodnak a kiállítások, mi közben az erdélyi magyar marha vevő közönség nem
hogy növekednék, de a szines fajták terjedésével mind szűkebb határok közé szorul,
kezdi éreztetni hatását. A felhajtott 1T>0 drb. bika közül helyben eladatott 32 drb.
tenyészállat 20.ÍXX) k. árral, a mi gp előbbi évben elért eredményhez képest, a mikor
37.544 k. értékű állat adatolt el, nagy visszaesést jelent, bár az átlagos ár jóval kedvezőbb, mert míg az előző évben az átlag ár csak 417 k. volt, jelenleg ez 053 K.-ra
emelkedett. E kiállítás jutalomdijaira a nagymélt. m. k. földmivelésügyi minisztérium
1200 k.,— miből 400 k. nagy, 800 k. kis tenyésztők állatai díjazására fordíttatott,— az
Erdélyi Gazdasági Egyesület 200 k, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 100 k.
pénzdijat és értékes műtárgyat ajándékozott egyesületünknek. A nemes adakozók
fogadják e helyt is köszönetünket.
A székelykereszturi kiállításon kívül ez év őszén a székelyföldi miniszteri kirendeltség anyagi támogatásával még egy mindenféle tenyészállatra kiterjedő kiállítást
szándékoztunk tartani, de a közbejött száj és körömfájás miatt e tervünket el kellett
ejtenünk. Csak a lódijazás volt elég jó eredménnyel megtartható. A mennyiben akadály
nem jő közbe, ez évben fogjuk azt megtartani.
A szüzgulyát ez évben is fenntartottuk, sajnos 154.08 K. veszteséggel, A felhajtás szép reményekre jogosított, amennyiben a felhajtott borjuk száma 142 drbból
állott, remélhettük, hogy a legeltetési dijak fedezni fogják kiadásainkat. De a legelőn
fellépett a száj és körömfájás, más részt a nagy szárazság miatt az élelem, ezzel együtt
a viz is megfogyott, miért is a mint a ragály elmúlt, a gulya nagy része haza hajtatott, a haza hajtott állatok után legeltetési dij nem volt szedhető, de kiadásaink nem
kevesbedtek, sőt szaporodtak a gyógyítási költségekkel, uj kutak illetve váluk beállításával.
A szüzgulya fenntartása kétségtelenül nagy előnye vármegyénk azon községi lakóinak, amelyek nyári legelővel nem rendelkeznek, tekintve azonban azt a körülményt,
hogy az egyesület évről-évre reá lizet a jelenlegi legeltetési dijak mellett, — 7, illetve 8
koronáért darabonkint kap a gazda nyári legelőt, orvosoltatást, a véletlen baleset elleni
kölcsönös biztosítást, — a legeltetési dijak legalább 9—10 koronára volnának emelendők,
hogy az egyesület jövedelmeit ne foglalná le ezen egyetlen intézmény, hogy jutna
egyébre is. Az esetleges jövedelem többlet, a résztvevőknek vissza volna utalható.

Varmegyénk gazdáinak közvéleményét élénken foglalkoztatta ez évben is az
erdélyi magyar fajta és a szines nyugati fajták kedvelőinek egymás meggyőzésére
irányult harcza. A székelykereszturi kiállítás alkalmával tartott gazda értekezleten, a
hol mindkét irány hivei szép számmal jelentek meg, a többség az erdélyi magyar fajtának tiszta vérben való minél szélesebb körű fenntartása mellett döntött, ily értelmű
memorandummal fordultak az E. G. E. kiküldötteivel együttesen a nagymélt. m. kir.
földmivelésügyi minisztériumhoz. Am a kisebbségben maradt párt, hivatkozva egy részt
arra a körülményre, hogy mivel a vármegye egy jelentékeny részében közlegelő nincs,
és igy a fehér marha nyáron át istálón, mesterséges takarmányon nő fel, ily körülmények között pedig félannyi jövedelmet sem ad a kisgazdának mint a hasonló viszonyok
közt felnevelt, de gyorsabb fejlődésü nyugati fajta, másrészt arra a körülményre, hogy
a fehér sem 4ejelési sem hustermelési szempontból nem mérhető össze a színessel ott,
a hol ez utóbbinak fejlődési feltételei megvannak, concrét esetben folyamodott egyesületünkhöz, hogy foglaljon állást a mellett, hogy a hol a feltételek megvannak, a kisgazda nehéz viszonyaira való tekintetből a köztenyésztésbe a nyugati fajta bevezethető
legyen. Egyesületünknek egy külön e kérdés megvitatására összehívott rendkívüli közgyűlése foglalkozott az ügygyei, mely népes közgyűlés egyik felfogás helyes érvei elől
sem zárkózhatván el, ugy döntött, hogy átiratot intéz a vármegyéhez az állattartásról
alkotott szabályrendelet oly értelmű módosítása tárgyában, hogy a köztenyésztésbe
bevezethető legyen egyes oly községekben a nyugati fajta, a melyekben a takarmányozási és értékesitési viszonyok, miket esetről-esetre a gazdasági egyesület bitálna el,
ezt kívánatosnak mutatják. A kérdés ezzel a törvényhatóság tanácskozó termébe utaltatván, valószínű, hogy e tavaszi közgyűlésünknek egyik legfontosabb tárgysorozati
pontját fogja képezni.
Tartottunk 3 köz és ló választmányi ülést, a melyeken előfordult ügyeket 24
illetve 192 jegyzőkönyvi pont alatt intéztük el.
Igtatóra érkezett 70ö drb., 05 darabbal több az előző évinél, a melyek mind
elintéztettek.
m
Közgyűléseink, választmányi üléseink és az elnökség tevékenysége kiterjedt
mindazon gazdasági kérdések ébrentartására, a melyek gazdatársadalmunk közvéleményét az országban foglalkoztatták, valamint azokra is, a melyek részletesen csak vármegyénket érintették.
Felfcfttokat intéztünk a képviselőházhoz a 0 koronás ezukor sur taxe ügyében,
továbbá a bélyegzések és nyuzás alkalmával előforduló bőrrontásoknak törvényhozási
uton való tiltása ügyében, a magas kormányhoz, illetve a szakminiszterekhez a közlegelők közegészségügyi vizsgálata, az arankás vetőmagvak árusításának korlátozása,
nevezetesen az osztrák ólomzárolt here és luezerna magvak újra való vizsgálata érdekében ; kértünk a vármegye alászált sertésállományának felemelése czéljából több évre
felosztva 1000 drb anyaserlést a székelyföldi actio keretében kedvezményes árban ; az
ínség enyhítésére szükséges lépések megtevéséhez 100.000 K. inség kölcsönt, kértük,
hogy a marhasó forgalomba hozatalában könnyítések adassanak a gazdáknak, kértük,
hogy az ínséges év folyamán vármegyénk több vidékén haszon nélkül elfolyó sóspatakok vize állattenyésztési czélra ingyen felhasználható legyen, feliratokat intéztünk még
az erdélyi magyar fajta szarvasmarha érdekében, a lentermelési vándortanárnak vármegyénkbe való leküldése, a gazdasági házi iparok fejlesztése, gazdasági előadások
tartása ügyében.
A székelyföldi miniszteri kirendeltség jelentését részletesen tárgyaltuk, annak
minden részére vonatkozó észrevételeinket egy terjedelmes memorandumban összefoglalva a nagymélt. m. k. földmivelésügyi minisztériumhoz felterjesztettük.
Lépések tétettek a székelyföldi kirendeltségnél ingyen községi mének adományozásáért, a komlótelcpitésnek támogatásáért, az általunk fenntartott szüzgulya részére
való legelő vásárlásban való támogatásért, takarmány korpáért, minta méhészetek alapításáért, bolgár rendszerű kertészetnek vármegyénkben való létesítése, általában a zöldségtermelés támogatásáért, aszalók és szeszfőzőkért, kis gazdáknak lóhere és luezernamag
szükségleteik beszerzésénél kedvezményért, mütrágyázási kísérletek rendszercsitéseért,
tavaszi vetőmag adományozásáért, a székelykereszturi baromfitelep létesítése ügyében.
A törvényhatóságot megkerestük a vármegyei üszőbeszerzési alapnak egyesii-

Jetünk kezelésébe való adásáért, az állattenyésztésről szóló szabályrendelet némely
szakaszának módosításáért, a kötelező állatbiztosítás, a lótenyésztés, a fenyédi állattenyésztési szövetkezet ügyében. Megkeresésekkel fordultunk mág a szolgabiróságokhoz, a
közönséghez, lelkészek, tanítókhoz, a komlótermelési szaktanárhoz, az O. M. G. E. és
E. G. E.-hez. Beléptünk alapitóként a munkás beteg segély pénztárba.
Egyesületünk jóltevői voltak:
A nagyméltóságú m. k. földmivelésügyi minisztérium, ki a székelykereszturi
tenyészállat kiállításra 1200 kort, tenyész kanczák és csikók díjazására 000 kort, házi
ipari tanfolyamok és gazdasági előadások tartására 1000 kort adományozott, ugyancsak
a nagymélt. földmivelésügyi minisztérium adományozott egyesületünknek székelyföldi
kirendeltsége utján 1600 kort költségvetési hiányunk fedezésére, 255 k. 04 fillért az
üsző bevásárlás költségeinek fedezésére, adományozott kis gazdáink lóhere mag szükségleteinek fedezésére 20%-os árkedvezményül lí>4.14 kort; adott 1231 drb egres és
veres szőlő dugványt. Helyi megbízottja által adott kedvezményes árban 750 q.
tavaszi vetőmagot 30"/,,-os árkedvezménnyel, 154 q. őszi vetőmagot, 200 drb tehenet
42811 k., 1135 drb. juhot 22700 k, 126 drb. sertést 12600 k. árban 30%-os árkedvezménnyel. Homoród-Almás községnek 1 drb mént adományozott. Az aratási idény
alatt 800 munkást küldött Mezőhegyesre.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a székelykereszturi kiállításra értékes
műtárgyat és 100 kor. pénzdijat, az Erdélyi Gazdasági Egyesület 200 kor. pénzdijat
adományozott.
Egyesületünk alapitó tagjainak száma 141, a rendeseké 159, összesen 300, az
alapítók közül alapitványaikat befizették 49-en, hátrálékban vannak a befizetéssel,
illetve alapitványaik után kamatot fizetnek 92-en, 4600 k. tőkével.
Az évdijas tagok szerzésében kiváló buzgóságot fejtett ki Dorner Béla m. k.
intéző, székelyföldi helyi megbízott ur, ki az általa létesített gazdaköröket mind megnyerte az egyesület tagjául. Buzgóságáért fogadja köszönetünket.
Tisztelt közgyűlés ! Ezek azok, a mikkel egyesületünk mult évi működéséről
beszámolhattunk. Népünk és az édes hazai föld iránti szeretet vezette lépteinket, figyelmünk kiterjedt mindazon gazdaságügyi kérdésekre, amelyek az ország gazdaközönségének közvéleményét foglalkoztatták, melyek kiválóan vármegyénk gazdaközönségét
érdekelhették.
/
A felmerült ideák közül azokat, amelyeket szeréoy anyagi eszközeinkkel, a
magas kormány és székelyföldi kirendeltsége támogatásával megvalósíthattunk, megvalósítottuk ; a mire eszközeink nem voltak elegendők, azoknak megvalósítására jövőben törekszünk.
Hogy annyit, a mennyit elértünk a választmány ügyszeretetén kivül főleg elnökünk ő méltósága fáradtságot nem ismerő buzgóságának, a nagymélt. m. k. földmivelésügyi minisztérium és székelyföldi kirendeltsége jóindulatának köszönhetjük, azt
nem kell külön dicsérő szavakkal kiemelnem; c tudat él mindenkinek lelkében, e
tudatból kifolyólag kívánom, hogy ugy a választmány ügyszeretete, mint ő méltósága
buzgalma és a nagymélt. m. k. földmivelésügyi minisztérium és kirendeltségének jóindulata támogassa jövőben is egyesületünket és akkor szerény eszközeinkkel is megfogjuk közelíteni azt a czélt, a melyek megvalósítására egyesületünk alapíttatott !

XVI. Állategészségügy és állattenyésztés.
a) Állategészségügy.
>
Udvarhely vármegye területére az 1904. év folyamán összeirts a járási főszolgabimságok utján a községektől, Székelyudvarhely város polgármesterétől a városról
nyert adatok alapján összeállított, a hasznos háziállatok létszámát feltüntető kimutatást,
az ezek között előfordult ragályos és nem ragályos bctegülési és clhullási esetek számát,

az év folyamán a vármegye területén közfogyasztásra levágott állatok számát, a vármegye területén a községek által az adóhivataloktól kivett marhalevelek minőségeit és
darabszámát, a vármegye területén levő három vasúti állatrakodó állomáson feladott és
elszállított állatokról szóló adatok, a következőkben van szerencsém előterjeszteni:
A hasznos háziállatok létszáma a vármegye területén:
Ló:
Mén
Felnőtt ló
Növendék

10
12041
2471
összesen . 14522

drb.
»
»
drb.

Szarvasmarha és pedig
a) Magyar erdélyi
Bika felnőtt és növendék . . . 509 drb.
Tehén
* . . 10400 »
Üsző
93(54 »
Ökör
11442 »
Tinó
11715 »
összesen . 494ÍX) drb.

**

b) Piros-tarka
Bika felnőtt és növendék . . .
Tehén
Üsző
Ökör
Tinó
összesen .

13 drb.
G55 »
389 »
177 »
242 >
147(5 drb.

c) Másfaju tarka marha
Bika
Tehén
Üsző
Ökör
Tinó .
összesen .

1 drb.
104 »
71 »
23 »
01 »
2(50 drb.

d) Borzderes
Bika felnőtt és növendék . . .
Tehén
Üsző
Ökör
Tinó
összesen .

3 drb.
105 »
40 »
13 »
13 »
274 drb.

Bivaly:
Bika felnőtt és növendék . . .
51 drb.
Tehén
2020 »
Üsző
803 »
Tinó
523 *>
összesen . 4511 drb.
Sertés:
Kan
Felnőtt
Növendék

188 drb.
' . . . . 991(5 »
148(52 »
összesen . 24900 drb.

Juh:
Kos . .
Felnőtt . .
Növendék .

.

1174 drb.
59155 »
10621 »
összesen . 76940 drb.
Ezen adatokat összehasonlítva az 1 í>03. évben a községek által beszolgáltatott
allatokkal az tűnik ki, hogy
a piros-tarka szarvasmarhánál . 132 drb.
a borzderesnél .
104 »
a sertéseknél
2690 »
a szaporodás, illetve a növekedés, mig ellenben
lónál
708 »
magyar erdélyi szarvasmarhánál. 4034 »
bivalynál . .
. . . .
338 »
kecskénél.
. .
.1951 »
apadás van.
A magyar erdélyi szarvasmarhánál észlelhető 4034 drb. apadás onnan származhatik, hogy az 1903. október, november és deczember havában a vármegy területén
20 községben járványosán uralgott ragadós száj- és köröm fájás folytán elrendelve volt
forgalmi és vásári korlátozások miatt az adás ve vés szünetelvén, a zárlatoknak az 1904.
év kezdetén való feloldása után a zárlat tartama alatt húsra előkészített, illetve felhizlalt,
avagy a különben is igázás szempontjából nagypn keresett magyar erdélyi szarvasmarha
állományunkból a fönti adatok összeírása előtt jelentékeny számban eladattak.
Ugyanennek tulajdonitható a bivalyoknál észlelhető 338 drb. apadás is.
A lovaknál észlelhető apadást nagyban befolyásolta az Erkeden uralgott járványos takonykór uralgása, melynek hallatára sok lovattartó gazda igyekezett lóállományától eladás által megszabadulni.
A kecskéknél észlelhető 1951 drb. apadás a szegényemberek még szegényebbé
vállására, avag}' a kecskék eltartására szükséges erdei és mezei legelő területek apadására vezethető vissza.
A sertések és juhokrtftl észlelhető szaporodás növekedése vármegyébe történt
sertés és juh behozatal is, az ezek után előállott szaporodásnak tulajdonitható.
Ragályos betegségek a következők léptek föl:
1. Lépfene 4 községben, 2 udvarban és 2 legelőn, 1 drb. lovon, 2 drb. szarvasmarhán és 4 drb. juhon, melyek mind elhullással végződtek.
2. Veszettség 9 községben 12 drb. kutyánál, ezek fertőzése folytán 1 drb. lónál,
3 drb. sertésnél; veszett kutyák által megmart kutyák közül hatósági rendeletre kiirtatott
39 fertőzésre gyanús kutya. A veszett kutyák és egy veszett ló által megharapott lovak
közül zárlat alá lett helyezve 43 drb. melyek közül 8 drb. ló falusi kuruzsolónak gyógykezelése következtében a kezelést követő napon elhullott.
3. Takonykór 1 községben, 77 udvarban, 156 dr'3. lónál lett megállapítva és
pedig 8 drb. lónál elhullás utáni bonczolásra, 8 drbnál a tulajdonos önként történt lemondása és kiirtása után a többi 140 drb. ló pedig hatósági rendeletre lett kiirtva,
részint a már kifejlődött takonykór miatt, részint az ezen ragályos betegség gyanús
esetének a megerősítése, avagy a fertőzésre gyanús lovaknál a rejtett takonykór kiderithetése érdekében az egy és kétizben 30—30 napi időközökben alkalmazott malleinne
való ójtás reactiója alapján.
4. Ragadós száj- és körömfájásban megbetegedett 68 község és Székely udvarhely rendezett tanácsú városban 4í)07 udvarban és 142 közlegelőn 24574 drb. szarvasmarha és bivaly, 8118 drb. juh és 114 drb. sertés, melyek közül elhullott 51 drb. szarvasmarha, 86 juh és 24 drb. sertés
5. Juhhimlő 14 községben 87 udvarban és legelőn 9868 drb. juhon fordult elő^
mely közül elhullott 1381 drb , gyógyult 0920, mint gyógykezelés alatt álló 1567 drb.
az KX)5. évre folytatólag átjött.
0. Ivarszervi hólyagos kiütés 1 községben 3 udvarban, 3 drb. szarvasmarhánál
fordult elő. Ezen ragályos betegség még hivatalosan megállapítva a vármegye tetületén
nem volt.
.

.

.

7. Rühösség 8 községben, 21 udvarban, 38 drb. lónál és 10 drb. juhnál fordult
elő, mely közül elhullott 1 drb. ló, a tulajdonos beleegyezésére lelövetett 10 drb. ló.
8. Sertésorbáncz 14 községben, 8G udvarban, 154 drb. sertésnél fordult elő,
melyek közül 134 drb. elhullott, csak 20 drb. gyógyult fel.
9. Sertésvész és sertéskolera. Ezen két, töbnyire együttesen egyszerre a sertések
között uralgó, pusztító ragadós betegség 36 községben és Székelyudvarhely rendezett
tanácsú városban 335 udvarban és 2 közlegelőn 752 drb. sertésnél fordult elő, mely
közül csak 106 drb. gyógyult, ellenben 586 drb. elhullott.
10. Rivalyvészben megbetegedett 13 községben, 53 udvarban, 07 drb. bivaly és
12 drb. sertés, gyógyult 5 drb, bivaly, elhullott 02 drb. bivaly és 12 drb. sertés.
A számadatokat községenként csoportosítva a következőket találjuk.
Lépfene fellépet: Csehétfalva, Erked, Küsmöd és Zetelaka községekben.
Veszettség fellépett: Zsomkor, Homoród-Oklánd, Homoród-Szent-Pál Olasztelek,
Homoród-Karácsonfalva, Székelykeresztur, Kőrispatak, Alsó-Siménfalva, Alsó-Boldogaszszonyfalva községekben.
Ragadós takonykor fellépett: Erked községben.
Ragadós száj- és körömfájás fellépett: Székelyudvarhelyen 3 izben, FirtosVáralyán, Szentegyházas- és Kápolnás-Oláhfalván, Pálfalva, Felső-Boldogasszonyfalva,
Küküllő-Keményfalva, Árvátfalva, Bikafalva, Szentlélek, Máréfalva, Tibód, Fenyéd, Zetelaka, Bogárfalva, Korond, Oroszhegy, Atyha, Felső-Sófalva, Bethlenfalva, Kadicsfalva,
Alsó-Sófalva, Ülke, Szent-Tamás, Szent-Király, Kecset-Kisfalud, Patakfalva, Agyagfalva,
Lengyelfalva, Etéd, Bözöd, Szentdemeter, Kobát-Demeterfalva, Szent-Mihály, Benczéd,
Csehétfalva, Zsombor, Felső-Rákos, Gyepes, Lövéte, Homoród-Almás, Homoród-Keményfalva, Sándorfalva, Bágy, Lokód, Abásfalva, Homoród-Szent-Márton, Remete, Récsenyéd,
Kénos, Biba^falva, Bardocz, Kis-Baczon, Homoród-Szent-Pál, Vargyas. Füle, MagyarHermány, (Áasztelek, Homoród-Szent-Péter, Derzs, Homoród Újfalu, Száldobos, Bene,
Petek, Homoród-Karácsonyfalva, Homoród-Városfalva községekben és többnyire azok
erdei legelőin.
Juhhimlő fellépett: Máréfalva, Homoród-Szt.-Márton, Etéd, Bözöd, Atyha, Lövéte,
Szolokma, Kőrispatak, Tordátfalva, Darócz, Pálfalva, Parajd, Kis-Kede és Kecset-Kisfalud
községekben.
Az ivarszervi hólyagos kiütés fellépett: Nagv-Kede községben.
Rflílkór fellépett: Homoród-Almás, Korond, Magyar-Hermány, Zsombor, BözödUjfalu, Szent Miklós, Kadács és Kis-Baczon községekben.
A sertésorbáncz fellépett: Kadicsfalva, Lengyelfalva, Agvagfalva, Alsó-Siménfalva,
Bordos, Erked, Fiátfalva, Kis-Galambfalva, Kis-Solymos, Magyar Hidegkút, Felső-Rákos,
Bene, Száldobos és Szent-Erzsébet községekben.
A sertésvész és sertéskolera fellépett : Székelyudvarhely városban, Parajd,
Alsó-Sófalva, SzentTamás, Felső-Sófalva, (2 izben), Béta, Kadicsfalva, Zetelaka,
Küküllő-Keményfalva, Felső-Boldogasszonytalva, Szentegyházas- és Kápolnás-Oláhfalva,
Benczéd, Alsó-Boldogasszony falva, Bethfalva, Bárdos, Bözöd, Erked, Etéd, Kis-Solymos,
Kőrispatak, Medesér (2 izben), Nagy Galambfalva, Szent-Erzsébet, Rava, Szent-Miklós,
Szolokma, Tarcsafalva, Tordátfalva, Homoród-Almás, H.-Szt.-Márton, Petek, Dálya,
Homoród-Ujfalu, H.-Abásfalva, Bene és Darócz községekben.
A bivalyvész fellépett: Ülke, Lengyelfalva, Szent-Lélek, Alsó Sófalva, Bikafalva,
Szent-Király, Mátisfalva, Erked, Etéd, Homoród-Jánosfalva, Bardocz, H.-Oklánd és
Zsombor községekben.
A vármegye területén az 1904. év folyamán a ragadós állati betegségek közül
legnagyobb mérvben a ragadós száj- és körömfájás uralgott. Ezen ragadós betegség ez
év folyam február havában a székelykereszturi járáshoz tartozó Benczéd községben
lépett fel elsősorban hová, a betegség Etéd községből lett behurczolva egy a fönti betegségen átment szarvasmarhával. Benczéden sikerült a betegséget ezen egy udvarra szorítva elfojtani.
A homoródi járásban a ragadós száj- és körömfájás első izben márczius havában Felső Rákoson lett megállapítva, hová a betegség egy a Kányád községből származott s az 1903. évi deczcmber havában e betegségen átment s a zárlat feloldás után
a homoród-szt.-mártoni országos vásáron eladott szarvasmarhával lelt bcczipelvc.

Az udvarhelyi járásba első izben Firtosváralya községben lépett fel, illetve lett
hivatalosan a ragadós száj- és körömfájás megállapítva április hó 30-án, de ezen községben ezen ragadós betegség még az KK)3—1904. év folytatólagos téli hónapok alatt
uralgott a makkra naponta kijárt sertések között, de mely betegséget illetve a sertéseknél kisebb fokban nyilvánult sántaságot a gazda közönség nem ragályos eredetűnek
vélve ez oknál fogva azt hivatalosan be se jelentette.
Az április havában e község nyomásos legelőin a szarvasmarhák között fellépett
ragadós száj- és körömfájást azonban a fönti sertések közvetítették az ezek háló helyeikről a nyomásos legelőre kihordott és ottan alá nem szántott fertőzésre képes trágyával.
E három járáshoz tartozó fenti három községben első izben fellépett betegség
eredetét, keletkezését a fenti módon történt fertőzésre lehetett visszavezetni. A vármegye
többi községeiben, de főleg azok erdei és mezei legelőin ez év folyamán szokatlan
mérvben és arányban uralgott ragadós száj- és köröm fájás eredetét, keletkezését biztossággal még megközelítőleg se lehetett megállapítani.
Ezen év folyamán a ragadós száj - és körömfájásnak rohamos és nagyobb mérvű
elterjedésére befolyással voltak az egyes községek legelő területeinek fekvése, egymáshoz közel volta, az ezen év folyamán hosszú időn át huzamosabban fennállott rendkívüli száraz időjárás, melynek következtében az egyes legelő területeken a szárazság
folytán beállott vízhiány, mely miatt az állatok 2-, 3 , 4-ik legelőterületen még megfelelő
vizfelfogó s itatóul szolgáló vályúkat, vagy ezen területeken átfolyó patak vizet kelletett
igénybe venni, mely kényszer szülte helyzetnél fogva az egészséges állatok befertőzésére,
a betegség terjedésére bő alkalom nyittatott.
A ragadós száj és körömfájás terjedésit elősegiette a föntieken kivül a
szokatlan meleg időjárás alatt a nagyobb mennyiségben jelen volt s a beteg és egészséges szarvasmarhákon élősködött, tartózkodott legyek közvetítése; sőt maguk a pásztorok az állattartó gazdák is, kik ugyszólva az állatoknak mesterséges uton való befertőzését maguk segítették elő az által, hogy a beteg állatoknak az egészségesektől való
elkülönítését, külön helyen való itatását, hálását, szóval az elkülönítéseket meg nem
tették. Sőt a fertőző legelő területekre a takarmány hiánya miatt ujólagosan fel-felhajtott
egészséges állatoknak ujabb-ujabb megbetegedéseivel a járvány fönnállása tartama is
meghosszabbítva lett.
A fönti rendkívüli kédvczőtlen időviszonyok, takarmány és vízhiány szülték azt,
hogy ezen ragadós betsgség az év folyamán a szokottnál nagyobb mérvet öltött, ezek
okozták jó részt azt is, hogy ez év folyamán a beteg és fertőzésre gyanús állatokkal
való hatósági engedély nélküli helycserélések, forgalmi korlátozások megszegése, be nem
tartása, a betegség fellépésének be nem jelentése miatt több esetben merült fel állategészség-rendőri kihágás.
Daczára annak, hogy a ragadós száj- és körömfájás a vármegye területen ez
év folyamán nagyobb mérvben volt elterjedve, mint az előző években, mégis a közlekedés és vásári forgalmi korlátozások nem sulytották és akadályozták annyira a gazda
közönséget, mint a megelőző év folyamán a kisebb mérvben uralgott hasonló betegség
eseteiben.
Ennek oka az volt, hogy az lí)03. évben az ezen betégség elfojtása érdekében
a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur által 89100ÍX)2. sz. a. egy a gazda közönségre,
illetve a forgalmi és vásári korlátozások megszorítását enyhítő rendelet lett kiadva, illetve
életbe léptetve; sőt ezen enyhe rendelet keretén kivül több esetben általam tett előterjesztésztéseim alapján az is meglett engedve, hogy a vészes községek egy külön vész
kerületté alakítva e vészkerületen belől a forgalom a fertőzött községek között az egészséges szarvasmarhákkal engedélyezve is lett.
A ragadós száj- és körömfájás betegség lefolyásának gyorsítása czéljából SzentDemeter, Etéd, Lövéte, Zsombor és Szentegyházas-Oláhfalu község szarvasmarha állománya lett beójtva.
A második ragályos betegség, mely a nagyobb hasznos házi állatok között fellépett és érzékeny kárt, veszteséget okozott a gazda közönségnek a takonykór volt.
Ezen ragályos betegség az 1903. évről folytatólag jött át ez évre. Ezen betegség csupán Erked községben uralgott, hol 77 udvarban 145 drb. lónak részint elhullását,
részint a tulajdonosok lemondása alapján,, vagy a kifejlett takonykór miatt a kiirtásuk
vált szükségessé.

Emellett Erked község összes lóállománya malleinnel kezelve lett azon czélból,
hogy a még egészségeseknek látszó de lappangva az állati test belső szerveiben esetleg
meglevő takonykór felismerésével és az ilyen lónak felerészben állami kártalanítás mellett történő kiirtásával, a betegség e községben kiirtható legyen.
Ezen ezél elérése végett malleinnel kezelve (ójtva) lett 428 drb. ló, mely közül
az I. és II.-szőri ójtásra a takonykór jelenlétére nem utaló tünetek hiánya miatt zárlat
alól feloldatott 310 drb. ló. A két ójtás közben kifejlett takonykór miatt kiirtatott 18
drb. ló, elhullott 4 drb.
Mint fertőzésre gyanús, illetve a mailein reactiója alapján már mint rejtett takonykórra gyanús lovak küzül felerészben állami kártalanítás mellett kiirtatott 90 drb.
ló, mely közül a bonczolás rendjén csak 2 drb. az élő állapotban már gyanúsoknak
talált lovak közül hasonlólag 2 drb. nem találtatott takony kórban szenvedőnek, melyekért a tulajdonosok a becsértéket egészben megkapták.
A mailéin II. ójtására a kifejlett reactiója alapján kiirtott és tényleg takonykórosnak talált 94 drb. ló után a tulajdonosok a becsérték fele részét kapták az államkincstártól. Ily alapon e község 8110 korona kárpótlást kapott, e kárpótlás még sokkal
nagyobb lehetett volna, ha a birtokosság e betegség hivatalos megállapításakor a község
összes lóállományának a malleinnel való kezelésbe, melyre több alkalommal az előljáró
törvényhatósági m. kir. állatorvos által figyelmeztetve, fclhiva lett, beleegyezett volna,
de sajnos mint minden uj dologba, ugy ebbe is a legvégső esetben egyezett bele a
gazdaközönség.
Hogy, tényleg mily veszély lappangott e község látszólagos egészséges a mailein reactiója alapján kiirtott 94 drb. lóállományában, azt a lóilások utánni bonczolások
meglepő eredményei igazolták ; hogy ezek a látszólagos egésroeges, de tényleg a takonykórnak rejtett alakjában szenvedő és ez oknál fogva már egészséges állatokat befertőzni
képes állatok, ha életben maradnak, hogy mily veszélyt, károkat okozhattak volna,
azt kiszámítani lehetetlen.
De, hogy tényleg ezen ragályos fertőző betegség, hogy mily veszélyt, károkat
képes elő idézni, azt a fentiekből láthatni s hogy az az embert is képes fertőzni, tönkretenni bizonyítja azon tény, hogy egy ló tartó gazda a lovaktól e betegséget megkapta s
három napi szenvedés után meg is halt. Ezen községben uralgott takonykór négy és
félhavi szünetelése után egy állatnál líX)4. évi deczember hó 19-én ujolag fellépett mely
alkalommal 7 dro. fertőzésre gyanús állat találtatott, melyeknek malleinnel való kezelését
mostan már a tulajdonosok maguk kérték mi el is lett rendelve, igy ezen alapon Erked
községben 1903. évben megkezdődött, takony kór uralgása szórványos alakban még az
1905. évre is folytatólag átment, illetve jött.
A bivalyok között előfordulni szokott bivalyvész ez év folyamán valamivel csökkent, tömegesebb betegülés és elhullás Alsó Sófalva községben fordult elő, hol e betegség egész járványos alakot öltött volt.
A kisebb hasznos házi állatok között nagyobb mérvű betegülést és elhullást
elsősorban a juhok között uralgott juhhimlő okozott. Ezen ragályos betegség e vármegye
udvarhelyi- és székelykereszturi járásaihoz tartozó községekben addig ösmeretlen volt,
a homoródi járásban is csupán az 1901. év folyamán uralgott e betegség Zsombor
községben.
Ezen betegség a két előbbeni járásba a székely actió keretében innen-onnan a
tavasz folyamán összevásárolt és e vármegye egyes község gazdái között kiosztott
juhokkal lett behurczolva.
A megbetegült 9808 drb. juh közül igaz ugyan, hogy csak 1381 drh. hullott el,
de ezen károsodáshoz hozzájárult azon veszteség is, hogy a betegség tartama alatt a
többi 0920 drb. betegségből felgyógyult juhnak teje emberi élvezetre élvezhetetlenné
vált, avagy a tej teljesen el is apadt.
A maradék ragályos betegség, mely a kisebb hasznos házi állatok, illetve a
sertések között pusztított a sertésorbáncz, ez 14 községben, 80 udvarban 154 drb. sertésnél fordult elő, mely közül csak 20 darab gyógyult fel. Ezen adatokat összehasonlítva az 1903. év folyamán történt betegülési és elhullási adatokkal az tűnik ki, hogy a
fertőzött községek száma 0 al, az udvarok száma 59-el, megbetegült állatok száma 122
darabbal, az elhullottaké pedig 104-el emelkedett.

Sertésvészben 36 községben megbetegült 335 udvarban és két közlegelőn 752
sertés, mely közül 580 drb. elhullással végződött. Ezen adatokat összehasonlítva a mult
évben a vármegye területén előfordult hasonminőségü betegség adataival az tűnik ki,
hogy a fertőzött községek száma 6-al, a fertőző t udvarok 202 vei a megbetegült állatok száma 512-vel, az elhullott állatoké pedig 393-al növekedett.
A sertések között ezen két ragályos betegségnek a növekedését, pusztító voltát
az ez év folyamán uralgott s a sertések takarmányozására, illetve legeltetésére is felette
nagy befolyással volt hosszantartó száraz időjáiásra lehet visszavinni, melynek következtében a sertések is jobban rávoltak utalva a gyakori és tömegesebb érintkezésre s
ez által a fertőzés közvetítésére is.
Nem ragályos betegségek következtében az 1904. év folyamán elhullott:
Ló . . .
.
. .
207 darab
Szarvasmarha
.
7 »
Bivaly
14 »
Juh . .
458 »
Sertés
224 »
A sertések között tömegesebb elhullás Kecset-Kisfalud községben fordult elő,
melyet a vándorló czigányok idézték elő mérgezés következtében.
A juhok között ez év folyamán is a mételykór pusztított.
Közfogyasztásra levágatott :
Bika . . .
19 darab
Ökör
243 »
Tehén . . .
. . .
1786 »
Növendék
777 »
Borjú
2037 »
Bivaly
43 »
Juh . . .
. . . .
6483 »
Bárány.
. .
.
. . 8559 »
Kecske
. .
. . 331 »
Gödölye
.
.
.
113 »
Sertés
3137 »
Közfogyasztásból elvondtott: Borsókakór miatt 9 darab sertés és 3 darab
szarvasmarha.
A székelyudvarhelyi m. kir. adóhivatal által az udvarhelyi és homoródi járáshoz
tartozó községek részére kiadatott:
Huszfilléres friarhalevélből . . .
54100 darab
Tizenkét filléres »
22700 »
Négy
»
»
21100 »
A székelykereszturi m. kir. adóhivatal által a keresztúri járáshoz tartozó községek részére pedig kiadatott:
Husz filléres marhalevélből . . .
. . .
16400 darab
Tizenkét filléres »
9300 »
Négy
» .
»
9(300 »
A vármegye területén 15 országos állatvásár tartásra jogosított község, illetve
város van, melyekben évente 41 országos, ezen kivül Székely udvarhelyen kedden és
Székelykereszturon szombaton 1 — 1 heti állatvásár szokott tartani, de Homoród-Oklándon
a ragadós száj- és körömfájás uralgása miatt, Kápolnás-Oláhfalván pedig a vásártérnek
nem megfelelő helyen való kijelölése és berendezetlen volta miatt az országos állatvásár
megtartható nem volt.
A vármegye területén levő három vasúti állatrakodó állomásnál el lett szállítva :
Szarvasmarha és bivaly
. . 3517 darab
Juh
205 »
Sertés
(i0 »
A vármegye területén a lótetenyésztés emelését, fejlesztését 10 drb. részint az
államtól, részint magánosoktól, az egyes tenyésztők, vagy községek által vett, de a
ménvizsgáló bizottság által megvizsgált és köztenyésztésre alkalmasnak talált mén s
ezen kivül az állam által ez évre díjtalanul Homorőd-Almás község részére engedélye-

zett 1 darab és a 6 fedeztetés! állomáson elhelyezve volt 14 darab állami mén volt
hivatva előmozdítani.
A lótenyésztés emelése szempontjából rendeztetett a vármegyei gazdasági egyesület és a vármegyei lótenyészbizottsága által a m. kir. földmivelésügyi miniszter úr
részéről adományozott 000 korona segélylyel október havában Homoród-Oklándon egy
díjazással összekötött lókiállitás is, melyen e kisebb tenyésztők anyakanczái és 2—3
éves kanczacsikói lettek pénzbelileg jutalmazva s egyes tenyésztők pedig elismerő
oklevéllel kitüntetve.
Ezen járás területén ezen lókiállitás első lévén, a kezdet nehézségeivel küzdött,
de ennek daczára mégis felhajtatott 28 darab anyakancza és 40 drb. 2—3 éves
kanczacsikó.
A szarvasmarha tenyésztés emelésének czéljára szolgált a vármegyében volt
234 drb. tenyészigazolványnyal ellátott töbnyire községi magyar erdélyi bika.
A vármegye gazdasági egyesülete a rendelkezése alatt álló állattenyésztési alapból az ő kiküldöttei által 34 drb. tenyészüszőt vásároltatott be, melyek nyilvános árverezésen a vármegye tenyésztő gazdái által lettek kamat mentes részlet (izetés mellett
megvásárolva.
Ugyancsak a szarvasmarha emelése, fejlesztése szempontjából tartotta fenn a
vármegye gazdasági egyesülete a »Tartód« nevü havasi legelőn a szűz gulyát, melyben ez év folyamán 142 drb. üsző hajtatott fel, mely felhajtott üszők a magasabb létszám, a hosszantartó száraz időjárás folytán a legclőterületen .az eledelül szolgált növényzet kiszáradása, csökkenése s a ragadós száj- és körömfájásnak ezen állatok között
való uralgása daczára és e kedvezőtlen viszonyok közepette tűrhető állapotba kerültek haza.
Ezen év február hó 29-én és a rákövetkező napon Székely-Kereszturon megtartott országos jellegű bika, tehén és üsző kiállítás és vásár is megtartatott, melyre
felhajtatott a nagytenyésztők részéről 50 drb. bika és az egyes községek által a községek tulajdonát képező bikákból 5) darab.
Borjas tehenekből felhajtatott 48 drb. Három éves üszőkből 9 drb. Két éves
üszőkből 24 drb. Egy éves üszőkből 14 drb.
Ez évi tenyészállatvásárra felhajtott állatok darab számát összehasonlítva az
1903. évben megtartott tenyészállatvásár adataival az tűnik ki, hogy a nagy tenyésztők
által felhajtott bikák száma 2ö darabbal, a kistenyésztők által felhajtott bikák száma
30-al, a községek által felhajtott bikák száma pedig 9-el csökkent. E csökkenésnek okát
abban látotff, hogy ugy a nagy, de főleg a kistenyésztők között a bika tartás,
nevelés és tenyésztési kedv lankadt, minek okát egyrészt a tarka marhának minden
vármegyébe nagyobb-nagyobb mérvben beözönlése, térfoglalása s azon tény is okozza,
hogy e tenyészapaállatokkal való vásár és kiállítás napról napra az országban szaporodván, az egyes vármegyék szükségleteiket évekkel előbb a Székely-Kereszturon tartani
szokott tenyészapaállatvásáron szokták beszerezni, most már a közelebb eső kiállítás,
illetve vásáron igyekszenek beszerezni, mely oknál fogva a kínálat, illetve a tenyésztéssel
szemben úgy a kereslet, mint az ár csökkenvén a tenyésztéssel sokan fel kezdettek hagyni,
noha az anyag kitűnő volta miatt a kereset még most is jelentékenynek mondható,
amennyiben az ezen évi vás'árra felhajtott s eladásra szánt 110 drb. bikából ez év
folyamán tartott vásáron is 32 darab lett eladva.
A borjas tehenek és az üszőknél való emelkedés onnan van, hogy ezen állatokra vonatkozó kiállítás, vásár és díjazás ujabb eredetű lévén, most már évről évre
igyekszenek a kistenyésztő gazdák megfelelőbb minőségű, tenyésztésre alkalmas állatot
tartani és kiállítani.
A bivaly tenyésztés emelésére 10 drb. tenyészbika szolgált.
A juhoknál a tenyésztés emelését a községekben volt 1174 drb. tenyészkos
segítette elő.
A sertéseknél a községekben volt s hasonlólag tenyészigazolványnyal ellátott
188 drb. tenyészkan hatott emelőleg.
Ezen fent elősorolt s a hasznos háziállatok között a tenyész irányjavitása, emelése, fejlesztése, gyarapítása érdekében kifejtett szerény működésen kivül talán első
helyen kelletett volna megemlékezni a m. kir. földmivelésügyi miniszter úr azon az

összes hasznos házi állatok és baromfiak tenyész emelésére, javítására irányult, illetve
ez év folyamán kifejtett actióról, melyet e vármegyében a segesvári m. kir. állattenyésztési felügyelő és a székelyföldi kirendeltség megbízottja utján eszközöltetett, de
miután az ezekre vonatkozó adatok az említett közreműködőktől külön-külön rendelkezésemre bocsájtott jelentésben foglaltatnak, ezeket az alábbiakb.in vagyok bátor
előterjeszteni.

b) Állattenyésztés.

A mióta a segesvári m. kir. állattenyésztési kerületi felügyelőség működését
Nagy- és Kis-Kiiküllő, Udvarhely- és Alsófehérvármegyék területén megkezdte és folytatja, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy állattenyésztésünkről tájékoztató
jelentésemet nemcsak kizárólag megyénkre vonatkozólag tehetem meg, hanem az említett felügyelőség hiteles jelentései alapján módomban áll a kerületbe tartozó megyékkel összehasonlításokat tenni, sőt figyelmemet az évi hullámzásokra is kiterjeszthetem.
Éppen ezért a kimutatási táblázatokat ugy szerkesztettem meg, hogy az 1904. év adatai
az 1903. éviekkel egybehasonlitva tűnjenek ki, hogy így a beállott változások, a haladás, a visszaesés könnyebben legyen észlelhető.
Állattenyésztésünket tekintve, nemcsak nálunk, hanem az egész kerületben
visszaesés észlelhető az 1904. évben; következménye ez az ország szerte észlelt szárazság káros hatásának.
A hosszantartó szárazság folytán ugyanis a réteken annyi széna alig termett,
a legelők anyira kisültek, hogy julius hóban már az állatok azokon csak tengődtek.
Az a törekvés sem segített, hogy a beállott takarmány hiány őszi takarmány növények
vetésével ellensulyoztassék, mert elegendő nedvesség hiányában azok jó részt ki sem
keltek. Ily körülmények között természetes, hogy a gazda ember meglevő állatain iparkodott túladni s azok számát lényegesen redukálni. A nyárutói vásárokon tényleg sok
állarkerült idő előtt a mészárosok kezére potomáron és meglehetős számú elsőrendű
tenyészállat, leginkább szarvasmarha olcsó pénzért külföldre. Az ősz elején megindult
esőzés, mely nagyot segített
legelőkön, bizalmat s uj reményt öntött a gazda ember
csüggedő lelkébe, s ennek hatásaként jelentkezik az a körülmény, hogy azután már
jórészt selejtes és nem tenyésztésre való anyag került vásárra. Jó hatással volt, hogy
a székelyföldi kirenedeltség éppen ezen időben eszközölte a tenyészállatoknak a székely
kisgazdák részére való bevásárlását, hathatós befolyást gyakorolván arra, hogy a marha
árak nagyobb mérvű leszállását megakadályozta és mert sikerült a valóban tenyésztésre alkalmas anyag egy igen tekintélyes mennyiségét a vágóhid elől megmenteni.
Az állattenyésztés egyes ágainak állása a következő :
I. Szarvasmarha
tenyésztés. Bár a kerülethez tartozó vármegyékben szabály
rendeletileg az erdélyi magyar fajta tenyésztése van megengedve, Nagy-Küküllő és Alsófehérmegyében nyugati bikák tenyésztése kivételképpen engedélyezve van. Rövid i^ő múlva
azonban Udvarhely- és Kisküküllőmegyc is kényszerítve lesz a szabályrendelet módosításokat megtenni, mert az előbb és nagyobb hasznothajtó »tarka« marha tenyésztése iránt az
érdeklődés mindinkább nő. Különösen a pinzgaui fajta marha tenyésztése kezd emelkedni, mert jvidékünkön megfelelő tartás és ápolás mellett szépen és jól fejlődik. NagyKükíillőmegyében a szarvasmarha állomány felét teszi ki a pinzgaui marha, Kisküküllőben Vs'át, Alsófehérben '/4-ét és vármegyénkben is évről-évre folyton emelkedik a
a pinzgaui állatok száma. Túlsúlyban jelenleg még a magyar erdélyi fajta van s nem
csak magán tenyésztőknél áll magas színvonalon a tenyésztés, hanem Udvarhely- és
Kisküküllővármegye egyes vidékein a köztenyésztés is igen szép és számottevő anyaggal rendelkezik.
Az 1904. évben kiosztott bikák számát, összehasonlítással a mult 1903. évre,
a következő táblázat tünteti fel.
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A magyar erdélyi bikák átlag ára 1903. évben 520 kor. 1904. évben 540 kor.
pinzgaui
» . »
»
»
»
495 »
*
» 500 »
bivaly
»
»
»
»
»
222 »
»
»
230 »
Mig 1903. évben a községeknek kiosztott bikára 5—20"/,, engedmény adatott,
lí)04. évben a kedvezmény 10°o volt.
A fennti százalékok levonása folytán elengedtetett:
Nagyküküllő megyében 1903. évben 5587 kor. 1904. évben 3731 kor.
Kisküküllő
»
»
»
4017 »
»
»
2001 »
Udvarhely
»
»
»
4380 »
»
»
1808 »
Alsófehér
»
»
»
4044 »
»
»
1723 »
Összesen . . 18028 kor.
9203 kor.
A községeknek kiosztott bikákat a kerületi felügyelőség főként a kerületben
levő nagytenyésztőktől szerezte be, a hol a tenyészet már előrehaladott stádiumban
van, a pinzgaui és bivalybikák azonban kisgazdáktól szereztettek be, mert ezek tenyésztésével még nagy tenyésztő nem foglalkozik.

A tenyésztők nevét, kiktől a felügyelőség az líX)4. évben vásárolt, a következő
táblázat tünteti fel :

magyar i
erdélyi
Pinz6uai

A tenyésztők neve és lakhelye

bivaly

Összesen

darab
ii
I

a) A kerületből.
Apáthy Péter Erzsébetváros . .
Aubin Károly Királyhalma . . .
Béleli László dr. Réten
. . . .
Bretter Sámuel Czelina
. . . .
Egyed József Maroscsapó . . .
Erd. róm. kath. Status Radnótii .
Felszeghy Ferencz Székely-Kolcsand
(íyarmathy Dezső dr. H. Szt.-Pál
Haller György gróf Kerelőszentpál
Járay Róbert Désfalva
. . . .
Orosz Lajos Szt.-Erzsébet . . .
Papp Kálmán Soinogyon . . .
Pekri Sándor Dicsőszentmárton .
Rothenthal Henrik báró Szőkefalva
Somogyi Albert Héjjasfalva . .
Sperker Ferencz Szentdemeter
Szalkay Vilmos Darlacz
. . .
Szatmáry István Harangláb . .
Szász József Lándor
Teleki Árvéd gróf Drassó . . .
Ugrón János Bögöz
Ugrón Zoltán Fiatfalva
. . . .
Kistenyésztőktől
b) Kerületen
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Bárczay Gyula Tiszabrfa
Drottlef Henrik Nagyszeben . . . .
Fogarasi ménesbirtok
Szebenmegyei tangazdaság Nagyszeben
Kistenyésztőktől
()sszesen

1

12

1
0

117

23

31

171

II. Sertéstenyésztés.
A kerülethez tartozó vármegyékben s igy különösen Udvarhelymegyében a szőke inangalicza szerepel a köztenyésztésben.
A kiosztott kanok fajtájáról, számáról, a beszerzési árról és a nyújtott kedvezvezményről az alábbi kimutatás nyújt felvilágosítást.
1

Kiosztatott mangilicza kan
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Ezen kanokat a mezőhegyesi és fogarasi méncsbirtokon kivül dr. Béldi László
réteni, dr. Issekucz G y ő z ő erzsébetvárosi, gróf Bethlen Árpád bonyhai, Kolozsváry János
gógani gazdaságából vásárolta a felügyelőség.

III. Juhtenyésztés.
A köztenyésztés anyagát az erdélyi raczka képezi. Kedvezményes áru kosokat a községek nem igen kérnek a felügyelőségtől, mert a kosok csekély
áron lévén beszerezhetők, a községek készpénzen maguk szokták megvásárolni, illetőleg az az általános szokás, hogy a községek a juhpásztörokkal szerződnek a kosok
beszerzésére nézve.
IV. Baromfitenyésztés.
E téren a köztenyésztés még sok kivánni valót hagy
hátra, bár egyesek nagy előszeretettel és szép sikerrel foglalkoznak a nemesebb baromfiak tenyésztésével. Hiányzik a tenyésztőkben a kitartás egy fajta állandó tenyésztése
iránt, igy történik meg az, hogy alig ismerte meg a tenyésztő egy fajtánik a tulajdonságait, már másik fajtához nyul, hogy egy ujabb kísérletezéssel legyen gazdagabb. A
köztenyésztés is csak ezt a kísérletezés képét mutatja.
A mi az állatdijazásokat illeti, mint a mult 1903. évben, ugy ez évben is Udvarhely megye áll első helyen a kerületben megtartott állatdijazások közül ugy szám,
mint minőség dolgában s az. elvitázhitatlan érdem az Udvarhely vármegyei gazdasági
egyesületet illeti, amely egyesület ez évben is rendezett bika és üszőkiállitást Székclykercszturtt február hó 29-én.
A felügyelőség területén kiosztásra került az állami dijakból:
Nagyküküllő megyében 1903. évben 200 kor. 1904. évben 110 kor.
Kisküküllő
»
»
» 500 »
»
» 450 »
Udvarhely
»
»
» 1400 »
»
» 1200 »
Alsófehér
»
»
» 500 »
»
» 380 »
A fenntebb közölt számadatokból meggyőződhetünk, hogy az állattenyésztés
terén azt a helyünket a mit ezelőtt elfoglaltunk a kerületbe tartozó 3 vármegyével
szemben megtartottuk, s ezen körülmény' szolgáljon buzdításunkra munkánk közben,
hogy azon veszteségért, mit a balszerencse következtében az 1904. évben szenvedtünk, a következő évben sokszoros kárpótlást nyerhessünk.

XVII. A székely aetió ismertetése.
**

A mindenfelöl idegen nép elemek által körülvett Székelyföld és székelynép
felsegitése s mostani sanyarú helyzetéből jobb megélhetési viszonyok közé való juttatása,
méltán veheti igénybe az állami tevékenységet. A Székelyföld értelmes és sok ipari tehetséggel megáldott népe mig megőrizte tiszta magyar voltát, mig a múltban e vidékeken fenntartója a magyar szellemnek, addig jövőre is hivatott e cultur missió teljesítésére.
E szempontok lebegnek a magas kormány előtt s a székelyföldi kirendeltség
megalkotásával igazán hathatós és üdvös intézkedést tett c tiszta fajmagyar nép anyagi
és erkölcsi felsegélyezése érdekében.
A székelyföldi kirendeltség még csak két éve működik, működésének áldását
még ha talán most nagymértékben nem is érezzük, de remélhetjük, hogy a hatás mihamarabb befog következni. Gazdasági tekintetben oly rossz idők nehezednek ránk, a
melyeknek nyomasztó hatása alol gazdagabb vidék is csak évek multán lesz képes
magát felszabadítani, l e a kirendeltség működésének jóhatása be kell álljon mi hamar,
s hogy a megélhetést minél előbb könnyíteni fogja, arra az irányzat s a gazdaság minden ágát felölelő tevékenység a garanczia.
A kirendeltség két évi működéséről számol be ennek vezetője Dr. Koós Mihály
miniszt. segédtitkár »székely actio ismertetése* czimén. E kis munka nyomán ismertetem
én is e működést különösen vármegyénkre figyelemmel.
I. Az állattenyésztés terén mig egyrészt a kerületi felügyelőségek a tenyésztésre alkalmatlan bikák kiselejtezése s a községeknek kellő számú és minőségű tenyészbikákkal való ellátása által folytak be a szarvasmarha tenyésztésre, addig a m. kir.
földmivelési miniszter ur az anyagi támogatással igyekezett a helyzeten javítani.
Anyagi hozzájárulás az állam részéről 1904 évben megyénkben 12 község 13
bikájinál történt, a kerületi felügyelőség és az illetékes közigazgatási hatóság véleménye alapján.

Ezenkívül szarvasmarha tenyésztés fellendítését czélozta azon intézkedés is
hogy nem csak tenyészbikák, hanem anyaállatok is osztattak szét, ennek azonban a
kivánt eredménye nem lett meg. Udvarhelyvármegyében 224 kis gazdának 277 drb.
tehén adatott el részletfizetésre 4 7,-os hitel mellett. A törlesztések teljesítése dicséretes
módon történt.
A kirendeltségnek a lótenyésztés érdekében kifejtett tevékenysége ez ideig még
eredményt nem mutatott. Tenyésztésre alkalmasnak látszó kanczák Udvarhelyvármegye
gazdasági egyesületének adattak.
A földmivelési miniszter ur engedélyével 1ÍHD4. évben a kirendeltség Udvarhely
vármegye 3ö községében 120 kisgazdának osztott ki 12G darab tenyészkoczát, úgyhogy
a beszerzési árból 40"/,, kedvezmény engedtetett. A sertés állomány biztosítása érdekében
a kirendeltség itteni megbízottja községeink sertéstartó gazdái között szövetkezeteket is
alakított.
A jutenyésztés elősegítése is részletfizetési kedvezmény adása által történt. Megyénk területén a vidékekre figyelemmel oly helyeken történtek kiosztások, hol a birtokossági közlegelőket csak juh legeltetéssel lehet kellőképpen értékesíteni, mint az u. n.
Sóvidéken, 25) községben 788 kisgazda összesen 347G drb. juhval láttatott el.
A baromtitenyésztés fejlesztésére a minta baromfitelepek felállítása, s nemes
baromfiak kiosztása szolgált. Megyénkben Székelykereszturon az ottani állami tanítóképzővel kapcsolatban állíttatott fel egy minta baromfitelep, ennek felépítésére 2800 kor.,
Benépesítésére pedig 1000 kor. engedélyeztetett. A baromli kiosztások részben cserében,
részben egész ingyen történtek és kiváltképpen papok, tanítók és kisgazdák láttattak el
II. A növénytermelés terén a gabonanemüek termesztésének fejlesztésére a kirendeltség friss és jó vetőmagot osztott ki a kisgazdáknak oly kedvezménnyel, hogy
azok a beszerzési ár 700/„-át azonnal készpénzben tartoztak megfizetni.
Vármegyénkben a len mint kereskedelmi növény nagyban is termeltetett, e tekintetben a kirendeltség működése csak oda irányult, hogy az utóbb pangásnak indult
lentermelést fellendítse, s különösen a megcsapant lentermelési kedvet felélessze. E végből előadásokat rendeztek, a temelőket összeírták és a vetőmag szükségletről gondoskodtak.
Megyénk gyümölcstermelésének fejlesztésére az történt, hogv a kirendeltség a
fölmivelési miniszter engedésével 2 két községben 335)1 drb. különféle gyümölcsoltványt
osztott ki, darabonként 10 fillér, igen kedvezményes áron. Figyelemmel volt a kirendeltség arra is, hogy az oltványok az illető gyümölcsfajok termelésére alkalmas helyekre
kerüljenek. Felső-Rákos község másra nem használható legelőjén 25 hold birtokossági
gyömölcsös beállítását megkezdette. A miniszter ur támogatása abban állott, hogy ingyen
oltványokat adott és szakembert küldött ki a beállításhoz.
III. A legelő gazdaság érdekeit a kirendeltség két irányban szolgálta 1. minél
nagyobb területet igyekezett biztosítani a legeltetésnek, 2. a legeltetésre szánt területeken rendszeres legelőgazdaságot teremtett. A földmivelési miniszter leküldött erdészeti
és gazdasági szakértői által az érdekeltek meghallgatásával nagyszabású legelő elkülönítések hozattak javaslatba. IC javaslatok alapján Udvarhelyvármegyében 36 erdőbirtokosság erdejében 7035 kat. hold. legelő erdő engedélyeztetett. Elrendelte egyúttal a födmivelési miniszter, hogy az erdőtalaj megvédésére és a legeltetés szabad gyakorolhatása
végett a szükséges intézkedések megtétcssenek, a talajkötések és erdősítések foganatosíttassanak, a szükséges marhnesapások és legelők kijelöltessenek, az állami erdők üzemtervei pedig revidáltassanak. Ez intézkedések megtételével a kirendeltség r lödése a
hatályos támogatásra és közbenjárásra szorítkozott, mert a székelyföldi 1 yeltetés és
állattenyésztés érdekei igy kielégítést nyertek. Munkásságának legnagyobb s legbecsesebb
részét e téren az okszerű legelőgazdaság létesítése tette és teszi, s a kirendeltség pénzben is erre kérte a legtöbb áldozatot.
lí)03. év tavaszán minden székelyföldi vármegye területén egy néhány községi
és közbirtokossági legelőn a kirendeltség oly javítási és berendezési munkákat végzett,
hogy azok ne csak mintául, hanem buzdításul is szolgáljanak.
Sajnos, a kirendeltségnek a legelő javításra irányult törekvését, mihelyt a szükséges munkaerőhöz kellett folyamodnia, a birtokosság közönye miatt az igyekezethez
méltó siker nem koronázta.

Dicsérettel emeli ki a többek között itt a kirendeltség Szentegyházas-í Máhfalu
birlokosságát, a mely vizszegény közlegelőjén egy 3 kilóméter hosszú vízvezetéket is
létesített, mely az elmúlt száraz évben is ellátta vizzel, sőt meg is öntözte a közlegelőt.
Az 11)04. évben már némi haladás észlelhető, a birtokosság kezd érdeklődni s
a legelőjavitásért már maga folyamodik. Haladásnak kell ezt mondanunk az előző évéhez képest, a mikor sem erőszakkal sem rábeszéléssel nem ért czélt a kezelőség. Az
érdeklődést mutatja, hogy ez évben összesen 33 község 2597 kat. hold legelőjének feljavitási tervét dolgozta ki a kirendeltség. Udvarhely vármegye 2 községgel összesen
320 kat. hold. területü legelővel szerepel e számadatban.
IV. A kivándorlásról más fejezetben voltam bátor vélem3nyj;nnak kifejezést
adni, itt csak azt jegyzem meg, hogy a kirendeltség a munkás védelem és munkaközvetítés fejlesztését karolta fel, mint hathatós ellenszerét a kivándorlásnak.
Minthogy a munka-adók és munkások a saját érdekük negligálásával nem beszélhetők rá a munkások baleset elleni biztosítására, a földmivelési miniszter ur egyszer
s mindenkorra 10,000 korona segélyt engedélyezett, hogy igy legalább példaadásképpen
10,000 székely munkás biztosittassék baleset ellen, abban a reményben, hogy a példa
az érdeklődést felfogja kelteni, mert e téren is hihetetlen közönnyel állunk szemben.
A munkaközvetítésre az lí)04. év gazdaságilag kedvezőtlen volta hátránnyal
volt; bár az ország minden részébe történtek felhívások székely munkások alkalmazása
érdekében, minden felől az a kedvezőtlen válasz érkezett a vállalatokról, hogy az év
rossz gazdasági eredményei folytán el vannak árasztva helyi munkásokkal, kiket a székelyek kedvéért el nem utasíthatnak. Némi eredménye azonban a törekvésnek volt, mert
a kirendeltség területéről 1451 féríi és 109 női munkásnak sikerült helyet keresni, és
ez által őket a kivándorlástól visszatartani.
V. A gazdasági házi ipar terén a kirendeltség igyekezete oiairányult, hogy mig
a termelt ipartermékek közül a piaczképeseket kiválogassa, addig az előállítást megkönynyitse és tökéletesítse, s az iparczikkek értékesítéséről gondoskodjék.
E czélból a Székelytársaságok által rendezett vásárokon résztvett a kirendeltség,
s az eredménye a megfigyeléseknek az, hogy mig p. a sáskészitmények, pokróczok,
gazdasági faeszközök és edények elég előnyösen adhatók el, egyéb háziipari dolgok,
mint székely-varottasok, olyan áron, a melyet az előállításukra fordított munka képvisel,
nehezen vagy egyáltalán nem voltak értékesíthetők.
E rm£figyelések folytán a figyelmet főként ezen említett házi ipari fejlesztésére
fordította a kirendeltség. Megemlítendő megyénkben Parajd, hol a háziiparlag űzött
pokróczkészitést igyekezett a kirendeltség előmozdítani. Itt a kereskedelemügyi minisztérium támogatásával pokróezványoló létesítése érdekében fejtetett ki dicséretet érdemlő
buzgalom.
VI. Az elhanyagolt hitelviszonyok rendezésénél a személyi hitel kielégítésére
szövetkezeti uton, a je'zálogi hitel kielégítésére pedig központi jelzálog hitelintézetek
segítségével történtek törekvések. A Székelyföldnek szövetkezete meglehetősen sok van,
ezért a kirendeltség ilyeneket nem alkotott csak a meglevők megerősítésén buzgólkodott.
1ÍK34. év január hó 1-én a kirendeltség közben járására és több irányú támogatása .mellett a kisbirtokosok Országos földhitelintézete külön képviselőséget álli'.ott fel
Marosvásárhelyen az eladósodott kisbirtokok tehermentesítésére, s a kisebb vagyonú
földmiveseknek törlesztéses kölcsön által való segítésére. E képviselőség különösen az
itteni telekkönyvi viszonyok rendezetlensége miatt még ha számszerűleg tekintélyes
eredményeket nem is ért el, ez eredményt kicsinyítenünk nem lehet ha a kezdet nehézségeit is tekintetbe vesszük.
A Kisküküllőmegyei takarékpénztár is állitolt fel Parajdon egy képviseletet, a
mely ugyan nem törlesztéses, hanem mérsékelt kamatú személyi hitelt nyújt.
VII. A mezőgazdaságnak, iparnak és kereskedelemnek főfeltetele a könnyű közlekedés. Az e téren telt munkásságát sem lehet kicsinyelnünk a kirendeltségnek, a mely
munkásság nem az in'ézmények megalapításában, hanem a közbenjárásban és az
anyagi feltételek megszerzésében nyilvánult. Kétségtelen elismeréssel kell adóznunk a
kirendeltség odaadásáért, mert nagy munkássággal fáradozott azon, hogy a küküllő völgyi vasút folytatása a sóvárad— parajdi vonal építési, ügye előbbre vitessék.
VIII. Mig a birtokrendezési ügyek terén az illetékes hatóságoknál való közben-

járásával teljesíthette a kirendeltség missióját, addig a bányászat terén szorgalmazta a
parajdi sóbánya termelésének emelését, és közbenjárására a többek között Máréfalván
és H.-Almáson, hol kőszén mutatkozott, a földmivelésügyi miniszter geologiai kutatásokat végeztetett.
E geologiai kutatások kimutatták, hogy a máréfalvi kőszén nem alkalmas a
nyereséges feltárásra, Homoród-Almáson azonban érdemes lesz tovább kutatni a kőszenet tartalmazó területeket.
Ezen rövid kivonatos ismertetésből könnyen belátható a székely actió igazán
áldásos, sok irányú s a gazdasági élet minden ágát felölelő tevékenysége. Hogy a működés jó irányban indult meg, hogy a nép anyagi és erkölcsi talpra állítására hivatott
a kirendeltség, azt mi sem igazolja jobban mint az, hogy nem csak az anyagi gyarapodást tűzte ki czélul, hanem az erkölcsi haladást is istápolni igyekezik. Ilyennek tekintendő az összetartást pótló és annak minden fejlesztését előmozdító gazdakörök létesítése, szervezése és fenntartása. Ez idén az egész kirendeltségi területen 92 gazdakör
alakult a melyből Udvarhely megyére számszerint 47 esik. Ilyennek tekintendők a különféle szövetkezetek, mint a gazdasági termékeket értékesítő szakcsoportok, a fogyasztási
szövetkezetek és a tejszövetkezetek, melyeknek keletkezésére és fentállására sőt anyagi
támogatására is fordított figyelmet a kirendeltség. A többek között a földmivelésügyi
miniszter pénzsegélylyel a Parajdon létesült gyapjú beszerző szakcsoportot részesítette
anyagi támogatásban.
A helyes irányú gazdasági szellem kifejlesztését czélzó intézmények közül megemlítendő a földmives iskola létesítése Csíkszeredában, ezen kivül az, hogy Székelykeresztúron a tanítóképző intézetben a növendékekre kötelezővé tétetett a gazdasági ismeretek
elsajátítása, hogy ugy mint a falusi székelvközségek tanitói, a gazdasági tudás terjesztői
lehessenek.
Figyelemmel kisérve az actió tevékenységét, csak bizalommal tekinthetünk a
jövő felé. Az évek kitartó csüggedetlen munkája a kivánt hatást meg fogja hozni, s ha
ezalatt a pár év alatt a kirendeltség rendkívüli eredményeket nem is tudott felmutatni,
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden kezdet nehéz.

XVIII. Erdészet
Udvarhely vármegye erdőterülete 1904. év végén 199350 kat. holdat foglalt cl,
amely fanemek és birtok czimek szerint következőleg oszlik meg:
1. Tölgy erdő
27144 k. hold
2. Bükk és más lomblevelű erdő .
. . . .
187694 »
»
3. Fenyő erdő
34512 »
»
a) Állami erdő . . . .
. . . .
.
332 »
»
b) Községi erdő
14595 »
»
c) Egyházi testületek és személyek erdeje
0043 »
»
d) Közbirtokossági erdő . . . .
. . .
123355 »
»
e) Magánerdő .
55035 »
»
Az 1898- évi XIX. t.-cz. rendelkezéseihez képest állami kezelés alatt állott:
128 község határán 490 birtokos tulajdonát képező 139091 k. hold erdő és 1183 k.
hold véderdő jellegű kopár.
Az erdőtörvény 17.
alá tartozó birtokosok tulajdonát képező erdők kezelése
és használati módjának rendezése, vagyis a törvény által megkövetelt rendszeres erdőgazdasági tervek a mult évben 7 erdőbirtokról s illetve 1728 k. hold területről hagyattak a földmivelésügyi kormány által jóvá, 1 erdőbirtokról pedig 10043 k. holdról készíttetett cl. A rendszeres gazdasági tervek hiányzanak 159 birtokról, vagyis a birtokok
számának 24°'0 áról.
A gazdasági tervektől eltérő, továbbá egyéb kihasználásra engedélyezett terüle-

tekből a lakosság házi és egyéb szükségleteinek íedezésén kivül a mult évben elada'
tott 667 k. holdról 89602 m3-re becsült tölgy, fenyő és bükk mii és tűzifa 156250
korona értékben.
Az erdőbirtokos közönség némi tájékozásául itt fel kell említenem, hogy ezen
1904. év folyamán foganatosított faértékesitéseknél az elért áilagos köbméterenkénti
eladási tőárak a következőképpen alakultak:
Bükk müfánál
90 fill.
Fenyő fűrészárunál
2 kor. 85 fill. 4 kor. 03 »
Fenyő épületfánál . .
.
1 » 75 » 2 » 50 »
Tölgy müfánál
, . 4 » 10 » 13 » 20 »
Tűzifánál
30 » 1 » — »
Az elért átlagos holdankénti fakészlet utáni eladási árak : bükknél 100 kor., a
fenyőnél 719 kor. és a tölgynél 1494 kor. volt.
Az erdők fenntartása érdekében mig a magán erdőbirtokosok erdeiben daczára
a folytonos vágatás és kihasználásnak, általában nem történtek erdősítések, addig az 1898.
évi XIX. t.-cz. 1
alá tartozó állami kezelésbe vett községi, közbirtokossági stb. erdőknél az erdőművelési munkálatok teljesítése és általában véve az erdőgazdaságnak
helyesebb vitele mindinkább javul s nagyobb része hozzászokott, hogy az erdők fenntartásának legelső feltételét az erdőfelújításokat tőle kitelhető módon, lehetőleg nemesebb
és értékesebb fanemek megválasztásával és elültetésével foganatosítsa.
Igy az állami kezelés alatt álló erdőbirtokokon az 1904. évi természetes utoni
felujulások 319 k. holdon sikerültek, a gazdasági tervek szerint mesterséges utón bcerdősitendő 922 k. holdból 503 k. hold csemete ültetés utján erdősittetett be.
A kopár területek azon részeire nézve, melyek beerdősitése a szomszédos területek használhatóságát, termőképességét vagy közlekedési utak s más építmények biztosságát is veszélyeztetik, amelyeknek beerdősitése tehát nemcsak a tulajdonos jól felfogott érdekében kívánatos, hanem közgazdasági tekintetben is sürgősen szükséges és az
erdőtörvény ide vágó szakaszai alapján ez kötelezőleg is kimondható lenne, e helyett azonban a kényszer mellőzésével, most is a felvilágosítás, buzdítás, jutalmazás, az erkölcsi
és anyagi támogatás eszközei alkalmaztattak s ennek köszönhető, hogy a lefolyt évben
is a kopárterületek beerdősitése örvendetes haladást mutatatt, amennyiben 139 k. hold
kopár részint újonnan erdősittetett be, részint az előző évi erdősítések hézagos helyei
pótoltattak ki**
Ezen erdősítésekhez állami kezelés .alatt álló községi stb. erdők részére fenntartott állami csemetekertekből 500 ezer darab különböző fajú csemete teljesen ingyen
osztatott ki, ezenkívül az erdősítési kedv fokozása érdekében 5 szegénysorsu birtokos
34 k. hold kopár sikeres beerdősitéséért 588 korona pénzsegélyben részesittetett.
Közgazdasági szempontból beerdősitendő kopár területek és letarolt vágások
beerdősitésére és a gyümölcsfatenyés'ítés emelése czéljából a földmivelésügyi kormány
1904. évben 5 erdei facsemetekertet 7.0 k. hold és 1 gyümölcsfa dskolát 4 hold kiterjedéssel tartott fenn. Ezen csemetekertekből 2 millió 4.34 ezer J csemete osztatott ki
ingyen az udvarhelyvármegyei birtokosok között.
Az erdőbirtokosok költségén 18 csemetekert 4.8 k. hold kiterjedéssel tartatott
fenn, melyből 1904 év folyamán 34 ezer drb csemete ültettetett ki.
Az állami és a birtokosok csemetekertjeiben a csemetekészletek 1904. év végén
8 millió 120 ezer darab csemete volt.
A mezőgazdasági törvény 13. és 14. szakaszainak rendelkezése alá eső vízmosásos veszélyének kitett területek megkötésére és befásitására a földmivelésügyi kormány 21 ezer korona segélyt engedélyezett s igy remélhető, hogy ezen a gazdaközönségre igen fontos kérdés előbbrevitelében és kedvező megoldásában — ha azt a gazdaközönség is a maga jól felfogott érdekében előmozdítani fogja — semmi akadály nem
áll útjába. Az állami kezelés alatt állott erdők területéből 32812 hold legelő erdőgazdaságra volt engedélyezve és 110838 holdon volt az erdei legeltetés megengedve, vagyis
az összes területnek 84°/0-án,
A fennt elősorolt legeltetési területeken kivül a mult év folyamán országszerte
uralkodó nagy szárazságra és takarmány hiányra való tekintettel 53 esetben összesen
0063 k. holdon a marha szája alól még ki nem nőtt fiatalosoknak és vágás területek-

nek a legeltetése és 140C holdon a fii használata, 545 holdon a lombtakarmány gyűjtés és 57 holdon az alomgyüjtés lett engedélyezve.
A vármegye területén az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17.
alá felsorolt erdőbirtokosok tulajdonát képező és az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. $-ának hatálya alá tartozó
erdőknél az erdővédelmet szövetkezés alapján az erdőbirtokosok által közösön fenntartott s a jóváhagyott szolgálati és fegyelmi szabályok értelmében 20 hatósági erdőőr
és 17 hatósági erdőszolga, valamint az erdőbirtokosok által külön fölfogadott 157
kisegítő erdőszolga, — kik többnyire mezőőrök is, — gyakorolta.
Erdei tüzesetek, melyek számát a több hónapon át tartó rendkívüli száraz időjárás nagyban előmozdította, 136 esetben 3561 k. holdon fordultak elő, az okozott kár
— mely a 10 évesnél fiatalabb luczfenyő, tölgy és bükk fiatalos elégése által származott — 27000 ezer koronát tett ki.
Erdőkárositó nagyobbmérvü rovarkárok és szélviharok nem igen fordultak elő.
A hasznos vadak és háziállatok között kárt okozó duvadak a lefolyt évben
összesen 7 medve, 6 hiúz, 6 drb kifejlett és 10 drb kölyök farkas pusztíttatott el, a
duvad pusztítókat megjutalmazás végett bejelentettem.
Végül az 1899. évi XIX. t.-cz. II. czimének hatálya alá eső erdőbirtokosságok
szervezkedése és gazdasági ügyviteli szabályzat elkészítése, bár az intézkedések a lefolyt évben megtétettek, de a zavaros birtokviszonyok, arányosítások és telekkönyvek
rendezetlensége miatt igen lassan halad. Eddigelé 52 erdőbirtokosság állította össze a
szavazásra jogosultak névjegyzékét és állapította meg gazdasági ügyviteli szabályzatát
s e tárgyban az alakuló gyűléseket meg is tartották, ezek közül a földmivelésügyi kormány 24 szabályzatot hagyott jóvá.
Erdőrendészeti áthágás miatt a vármegyében 1904. évben bejelentve lett 14
erdőbirtokos 15 esetben, az eljárás megindittatott, úgyszintén megindittatott egy 1903.
évben bejelentett esetben, az igy 4 esetben erdősítés elmulasztása 1 esetben a rendkívüli fahasználat értékesítéséből befolyt pénzösszegnek jogtalan felosztása és 1 esetben
tilos fahasználat miatt bejelentett összesen 6 esetben a tárgyalás meg lett ejtve és 3
eáetben az elsőfokú Ítélet is meg lett hozva, amely 2 esetben marasztaló és 1 esetben
felmentő volt.
Az erdei kihágási tárgyalások menete és az azok körül követett eljárás ellen
1904. évben panasz nem adatott be.

D) KERESKEDELEMÜGYI

MINISTER1UM

ÜGYKÖR

XIX. Közlekedési ügyek.
1. Állami közutak.
Az állami közutak hossza elmúlt év folyamán nem változott, vagyis összesen
95.607 kmt. tett ki.
Az összes vonalak fenntartására 2547 két köbméteres kavics halom szállíttatott
ki, tehát 51 halommal több, mint előző évben. Ezen többlet főleg a Héjjasfalva—csikgyimesi* állami közút 38 5, 40.6 szakaszán használtatott fel, a hol a nagy szekérforgalomra való tekintettel a fenntartási kavicsanyag tömörítése mesterséges uton hengerléssel végeztetett.
A mutatkozó apró hiányok helyreállításán kívül újból felépíttetett a Héjjasfalva
—csik-gvimesi állami közúton lévő 28. sz. Xyikóhid és az ezzel kapcsolatos partvédmü.
Megkezdődtek továbbá az egyes meredek hegyoldali szakaszokban lévő fakorlátoknak
az átépítése is, mi a közlekedés biztonságát lényegesen fokozni fogja. Ugyanis végleges

jellegű vaskorlát építtetett a Héjjasfalva—csikgyimesi állami közút 50.997—51.700 km.
szakaszán az u. n. Czekend oldalba 703 méter hosszúságban és a Marosvásárhely—
gyergyószentmiklósi állami közút 67—68 km. szakaszán 240 méter hosszúságban. A
mennyiben ezen próbák kellő sikert mutatnak, ugy fokozatosan az összes fontosabb
védkorlátok ily szerkezettel fognak átépíttetni.

2. Törvényhatósági

közutak.

A törvényhatósági utak hossza elmúlt évben némileg megváltozott, amennyiben
a keresztúr—zsákodi—szentdemeteri vonalnak Kissolymosig terjedő része a törvhat. közutak sorából kihagyatott és ennek megfelelőleg a sárd—magyar-zsákodi viczinális közút,
— mely a fenntemlitett törvényhatósági közutnak közvetlen folytatását képezi — a törvényhatósági közutak sorába 307—904. közgy. határozattal bevétetett.
Az Oklánd—vargyasi uj közúti szakasz már a mult év folyamán a forgalomnak átadható volt, miért is, hogy a régi és uj vonal okozta kettős fenntartási költség
elkerülhető legyen, az uj útirány — tehát az Oklánd—vargyas—felső- rákosi — a törv.
hat. közutak sorába bevétetett, mig az Oklánd—felső-rákosi régi útszakasz, valamint a
bikás-baezoni közutnak a kiindulástól a Vargyas községig terjedő része egyidejűleg
kihagyatott.
A közlekedési igényeknek megfelelőleg, fennti módon átalakított úthálózat öszszes hossza 229.391. km., melyből 12.2 km. hosszúságú vonal azonban még kiépítetlen. Egyébként a törvényhatósági közúti hálózat részletei alábbi kimutatásból kivehetők.
1. F.-boldogfalva—Oklánd—f.-rákosi közút, kezdődik a Héjjasfalva—csik-gyimesi állami közút 32.8 km. szakaszán, végződik Háromszékvármegye határánál; közbeesnek Árvátfalva, Patakfalva, H.-Szentmárton, Rpcsenyéd, H.-Szentpál, Oklánd, Vargyas,
F.-Rákos községek. A közútvonal hossza kiépített 39.300 m., kiépítetlen 4.200 m. Öszszesen 43.500 méter.
2. Vargyas—baczoni közút. Kezdődik az 1. sz. közút 38.4 km. szakaszánál és
Olasztelek, Baróth, Bibarczfalva községeken átmenve, Háromszékvármegye határán végződik, hossza összesen 8.120 méter. Olasztelek és Bibarczfalva között 3.58 km. hosszban Háromszékvármegye területén halad és általa tartatik fenn, miért is ezen hossz a
megyei hálóíAtba nem vétetett be.
3. Oláhfalu—zsombori közút. Kiágazik a Héjjasfalva—csik-gyimesi állami közút
60.16 km.-nél és Lövéte Almás, Karácsonyfalva községeken átmenve, betorkolódik az
1 sz. útvonal 20.132 szakaszán, 22.190 km.-nél ismét kiágazik és végződik H.-ujfalun,
Zsomboron keresztül átmenve N.-küküllőmegye határánál. Hossza összesen 33.391 méter.
4. Szentpál—daróczi közút. Kezdődik Szcntpál községben az 1 sz. ut 14.430
km. szakaszán és Szentpéter, Városfalva, Jánosfalva, Darócz községeken átmenve,
N.-küküllő vármegye határán végződik. Összes hossza 12.000 méter.
5. Udvarhely—parajdi közút. Kezdődik Sz.-udvarhelyen a Héjjasfalva—csikgyimesi állami közút 36.550 km. szakaszán, végződik a Marosvásárhely—gyergyószentmiklósi állami közút 55.76 km.-nél és átmegy Szentlélek, Farkaslaka, Pálfalva, Korond,
F.-Sófalva és Parajd községeken. Összes hossza 36 914 méter.
6. Fenyéd—zetelaka—gyergyói közút kezdődik a Héjjasfalva—csik-gyimesi állami
közút 41.9 km. szakaszánál és Fenyéd, K.-Keményfalva községeken átmenve, a csiki
határnál végződik. Összes hoszsa 25.936 méter.
7. Oczfalva—kányádi közút. Kezdődik a Héjjasfalva—csik-gyimesi állami közút
29.7 km. szakaszán, Oczfalva és Miklósfalva községeken átmenve, Kányádon végződik,
az összes hossza 7.00 km.
8. Sárd—szentdemeteri közút. K.-Küküllővármegyc határán Sárd felől kezdődik,
végződik K.-Küküllővármegye határán, átmegy M.-Zsákod, Véczke és Szentdemeter
községeken. Összes hossza 21.310 km.
9. Székelykeresztur—etédi közút. Kezdődik Székelykereszturon a Héjjasfalva—
csik-gyimesi állami közút 10.840 km. szakaszán és Csekefalva, Szentábrahám, M.-Andrásfalva és Gagy községeken áthaladva, Etéden végződik. Összes hossza 21.9(J0 méter.
10. Szentlélek—keresztúri közút. Kezdődik az 5 sz. közút 9.04 km.-nél és

Szentlélek, Malomfalva, Szent-Mihály, Kobátdemeterfalva, Kadács, Siménfalva és Rugonfalva községeken át a Héjjasfalva—csik-gyimcsi állami közutba 12.420 km.-nél betorkolódik. Összes hossza 18.000 méter.
Az előirányzatban 1904. évre felvett összes munkákat hiánytalanul befejezték.
•A törvényhatósági közutakon engedélyeztetett 470.") kétköbméteres kavicshalom 40000
korona előirányzattal. A munkák kivitelét a kir. államépitész^ti hivatal házilagosan
végezte és pedig igen kedvező eredménnyel, amennyiben 7057 korona megtakarítást
sikerült elérni.
Az Oklánd--vargyasi uj útvonal kiépítésénél azonban előre nem látott rendkívüli kiadások is merültek tel. Igy a nyers kavicson való közlekedés megkönnyítése
végett 4—5 cm. vastagon az útfelület 2.0 méter szélességben behomokoztatott és igy
sikerült rövid idő alatt a teherforgalomnak megfelelő kemény útpályát nyerni. Azonban az
egyoldalúan igénybevett útpálya némileg meggödrösödött és ennek helyreállítására 170
kétköbméteres kavicshalom kiszállítása is szükségessé vált. Ezen pótszállitások költsége
kereken 4000 koronát tett ki és miután szűken megszabott közúti előirányzatunkban
előre nem látott kiadásokra ily tetemes összeg nem áll rendelkezésre, a többi építkezésnél elért megtakarításból fedeztetett.
Kisebb műtárgy javításoktól eltekintve elmúlt év folyamán a következő helyreállítások végeztettek.
Udvarhely—parajdi közúton 12, 13, 22. sz. műtárgy építése.
Oláhfalu—zsombori közúton 22, 20, 33, 30, 57, 82, 80, 102, 103. számú
műtárgyak.
F.-Boldogfalva—f.-rákosi közúton 49. sz.
Vargyas—baczoni közúton 20. sz.
Szentpál—daróczi közúton 0. sz.
Keresztúr -Zsákod—szcntdcmctcri közúton 3, 0, 13, 18. számú műtárgyak építése. Ezen kivül még számos helyen készült part és fenékbiztositás, továbbá a közlekedés biztonsága érdekében a legszükségesebb védkorlátok. Főleg ezen utóbbinál a
forgalmi igényeket teljesen kielégíteni nem lehet, miután a közúti alap jövedelme a felmerülő szükséghez képest arányban igen csekély.
A Felsőboldogfalva—f.-rákosi törvhat. közutnak Oklánd—Vargyas közötti uj
szakasza annyira befejeztetem hogy a forgalmat további hátrány nélkül rá lehetett
bocsátani. Az építésnek ez idei prograinmja abban állt, hogy most már a tényleges
szükségesség és nyilás nagyságnak megfelelően a műtárgyak építése folytattatott. Tekintettel a rossz talajviszonyokra és a magas töltésekre, ez évben 9 műtárgy került építés alá és pedig 5 dib fedlapos, 3 drb boltozott és 1 drb végleges jellegű vasfelszerkezettel.
Hogy a fenntartási munkák minél intenzivebben legyenek végezhetők, sürgős
szükséggé vált a fennti szakasz közepén egy utkaparói lakás építése, miáltal elérhető
volt, hogy az alkalmazott utkaparó állandóan szakasza mellett tartózkodik és egész idejét
a rábízott munkák elvégzésére fordíthatta.
Elősorolt munkák előirányzati költsége kereken 34200 koronát tett ki, de vállalat utján kereken 31000 koronáért biztosíttatott.
Az utvonalak általában, kedvezőtlen fekvésüktől eltekintve, jó állapotban voltak,
és közlekedési akadály egy alkalommal sem fordult elő.
Mint a vármegye közforgalmi viszonyaira nézve igen fontos mozzanatot, megemlítem, hogy a törvényhozás az 1ÍX34. évi XIV. t.-czikkben 270000 koronát szavazott
meg az Udvarhelyvármegye birtokában lévő helyi érdekű vasúti törzsrészvények részbeni megváltására. Ezen összeg elnyerése által módja lesz Udvarhelyvármegye törvényhatóságának arra, hogy a kiépítetlen közutjait nagyrészben átépítheti, sőt kilátásunk
van arra is, hogy ezen megváltási összeg emeltetni fog és összes jelenlegi kiépítetlen
utaink felépítésére elegendő lesz. Az előmunkálatok e tárgyban befejeztettek és a kereskedelemügyi miniszter ur döntése már legközc'ebbre várható.
Fontosabb közforgalmi jelentőségű közutaink államosítása tárgyában a kereskedelemügyi miniszter úrhoz ismételten felterjesztést intéztünk és van némi reményünk,
hogy az keresztülvihető is lesz. Nagy előnye lesz ezen államosításnak, hogy a visszamaradó hálózat jövőre a rendelkezésre álló aránylag — szerény eszközökkel — fokozatosan átépíthető és hathatósabban fenntartható lesz.

A útadó felhajtása — tekintettel a mult évi terméshiányra — csak nehezen
történik, de bizonyos méltányossági tekintetek szemmeltartása mellett, annak szorgalmazására a szükséges intézkedések megtétettek.

3. Viczinális

közutak.

A viczinális közutak hálózata, valamint a kapcsolatos építkezések a rendelkezésre álló anyagi eszközöknek megfelelően fejlesztetett, illetve befejeztettek.
Elmúlt év folyamán kihagyatott a hálózatból a Sárd—zsákodi vonal és helyette
bevétetett a Keresztúr—kissolymosi volt törvényhatósági útszakasznak a Szenterzsébet
—kissolymosi viczinális közutig tartó része. Ugyancsak felvétetett a viczinális közutak
sorába az Alsóboldogfalva—fiatfalvi és Alsóboldogfalva—szenterzsébeti útvonal is.
Nevezett útszakaszokra nézve az érdekeltségi tárgyalás 1905. év folyamán fog
megtartatni.
Ezen változtatások figyelembe vételével a jelenlegi kiépített viczinális úthálózat
hossza 280,005 km., a kiépítetleneké 80.815 km., tehát összesen 301.420 km.
Az utvonalak állapota általában mindenütt kielégítő volt és az előirt munkákat
nagyjában teljesítették. Minthogy egyes utvonalakon az elmúlt évi szárazság folytán a
fedanyagot csak késedelmesen szállíthatták ki, a hátramaradó munka csak 1ÍK)5. év
tavaszán fog elvégeztetni.
Kisebb utszabályozások végeztettek a Szentdemeter—ravai viczinális közút 3—4
km. szakaszán 500 méter hosszúságban. A Szentmárton—almási viczinális közút 2—4
km. szakaszán 1200 méter hosszúságban, mindenütt a közmunkaerő felhasználásával.
Bár a legnagyobb körültekintés mellett is elmíjlt évben számos műtárgy javítása, illetve egész újbóli építése volt szükséges, melyek részben házilagos uton, részben
vállalatilag végeztettek. A megemlítendő jelentékenyebb munkák a következőkben soroltatnak fel:
Szentdemeter—ravai viczinális közúton 13.0 m. nyílású ékelt fahíd építése.
Keresztúr—erkedi viczinális közúton Küküllőhid helyreállítása.
Gagy^-erdőszentgyörgyi viczinális közúton Lóczi fogadó melletti hid biztosítása
és két más műtárgy helyreállítása.
A Bözödujfalu—árcsoi viczinális közút 10—11 km. szakaszán nagyobb part
biztositás és uti szabályozás, ugyanazon közút 20—22 km. szakaszán 4 fedköves áteresz építése.
A Kobátdemeterfalva—martonosi viczinális közút 0—1 km. szakaszán lévő
Nyikó hid helyreállítása és 9—10 km. szakaszon Kebeled pataki 14.0 méteres hid
építése.
A Tarcsafalva—csehétfalvi viczinális közút 2—3 km. szakaszán egy uj fa
áteresz építése.
A Bethlenfalva—oroszhegyi viczinális közút 0—1 km. szakaszán lévő Kükiillőhid javítása.
H.-szentmárton—almási viczinális közút 12—0 m. nyílású Homoródpataki hid
és malom csatornán egy áteresz építése.
Szentmárton—remetei viczinális közúton egy fedköves áteresz építése.
Kányád—benei uton 3 famütárgy építése.
H.-szentmárton—remetei uton végzett paribiztositási munkák végeztettek.
Az egyes érdekcsoportok terheinek könnyítése végett a közúti előirányzat e
czélra szánt összegéből a nagyobb építési munkákra aránylagos segély adatott. Ez állal
el volt érhető az, hogy a községek sokkal szivesebben és nagyobb kedvvel végzik az
előirt közmunkát és főleg az azzal kapcsolatos műtárgy építéseket.
Az udvarhelyi és keresztúri járás viczinális közútjain végzendő munkák közvetlen ellenőrizhetése végett egy viczinális útfelügyelői állás rendszeresittetett, melynek
illetményei a közúti alapból fedeztetnek.
Az előirt közmunkák és építkezéseket — a kir. állani építészeti hivataltól nyert

utasítások szerint — ezen útfelügyelő közvetlen ellenőrzi, a mi a munka érdekében
sokkal előnyösebb, mint az eddigi eljárás, a midőn ugyanazon munkákat egyes uti
bizottsági tagok, esetleg szakismerettel nem bíró egyének végezték.
4. Községi

közdttlöutak.

A községi közdülőutak hossza vármegyénkben 1073.f>(> km. általában véve
tűrhető állapotban vannak és az egyes hiányok esetenkint a közmunkaerő felhasználásával állíttatnak helyre. Állapotukra nézve a részletes adatukat csak az egyes községek, illetve a járási főszolgabirák adhatják meg.

XX. Iparügyek.
A vármegye főispánjának elnöklete alatt működő iparfejlesztő bizottság lí)04-ik
évi működéséről, a törvényhatósági bizottságot a következőkben van szerencsém
tájékoztatni:
Az iparkamara közvetítésével egyes magán iparosokhoz 22 és az állami gépgyárakban 0 székely tanoncz helyeztetett el.
A megyei gazdasági egyesülettel egyetértőleg, a gazdasági házi iparral foglalkozó
egyének munkához való jutása közvetittetett.
*
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara által a székely iparosok és segédek gyártmányaiból, rendezett kiállítás sikere közvetittetett; s kizárólag az udvarhelyvármegyei iparos segédek ösztönzésére 300 korona jutalom dij tüzetett ki.
A kosárfonás fellendítése czéljából a nemes füz ipartelep ujabb beültetése iránt
intézkedés tétetett.
Ugyan ezen czélból a vármegye különböző vidékein három kiképzett község
tanitó vezetése alatt kosár fonó^ót tanfolyam rendeztetett, s ezen tanfolyam költségei
fedezésére 240 korona segély adatott.

XXI. Házalási ügy.
Az 1904. évben e téren ugyanazokkal a nehézségekkel kellett megküzdenem
amelyekkel, mint előző évi jelentéseimben vázoltam, megküzdöttem az előző években.
Törvényes, az ujabb viszonyokat teljesen kielégitő intézkedés a házalás ügy
rendszabályozása terén még most sem történt, s ily körülmények között midőn a megváltozott viszonyokat egy nem minden tekintetben megfelelő jogszabály szabályozza a
hatóságokat nem is terhelheti a felelősség, hogy intézkedése minden tekintetbe czélszerü lehessen.
Ez évben is két irányú volt törekvésem, mert mig egyrészt megyei iparunkat
igyekeztem a külföldi selejtesebb ipartermékektől megóvni, és ezekkel szemben a versenyt minden tekintetben biztosítani, más részt nagy figyelmet fordítottam arra is, hogy
csak teljesen megbízható egyének nyerjenek házalási engedélyt. E két iránynak megfelelően csak azok kaptak ez évben is engedélyt, kik a házi szőttesnek tényleg vármegyei székely iparos által való beszerzését nyugtával, számlával vagy másképen hitelt
érdemlően tudták igazolni, de abból kiindulva, hogy a termelőt a saját árujának sikere
buzdítja, s a termelő áruja értékesítésénél lelkiismeretesebben is jár el, igyekeztem oda
hatni, hogy a czigány házalókat székely házalóink ha ne is szorítsák ki egészen, de
velők a versenyt fent tudják tartani, s ez által az elsőséget maguknak biztosítsák.

Azt hiszem a megindult eredménynyel meglehetek elégedve, mert ha törekvésemet még az a siker nem is jutalmazta, a mit óhajtottam volna, megnyugtató tudat
már az is, hogy a haladás érezhető..
Mint előző évi jelentéseimből kitűnik 1900. évben engedélyt 198 egyén nyert,
kik közül czigány 90'/0 volt, 1901. évben a szám 153-ra, 1902-ben 13(5-ra apadt le,
1903. évben, mint akkor is érintettem volt, a székely házalók szorítják ki a czigányokat
velük versenyre kelnek s ennek tudható be, hogy az engedélyesek száma 190 re
emelkedett
1904, évben szintén emelkedés észlelhető, engedélyt nyert összesen 202 egyén,
köztük 75 czigány, a perczent tehát már csak 37°/0, a mi az előző évekhez arányítva
kielégítő és megnyugtató eredmény.
A mi az engedélyeknek járások szerinti megoszlását illeti, Székelyudvarhely
városban 9, az udvarhelyi járásban 79, a ho'moródiban 57, a keresztúriban szintén 57
egyért nyert házalási engedélyt. Ez adatban Zsombor község 20, Szentkirály község 13,
üerzs 12, Kadicsfalva 10, a többi községek 1—2 engedélyt nyert egyénnel szerepelnek.
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XXII. Katonai ügyek.
Mult évi jelentésemben az 1903. évi fősorozás eredményéről, tekintettel az akkori törvényenkivüli állapotra, miután az 1903. évben fősorozás megtartva nem lett,
be nem számolhattam.
Megszűnvén a törvényenkivüli állapot, az 1904. évben két izben tartatott fősorozás és pedig először előállíttattak az 1903. évbeli állitáskötelesek, másodízben pedij^
az 1904. évbeli*íllitáskötelesek. Mindkét esetben a polgári elnöki tisztet minden^g^Ss
sorozó járásban magam teljesítettem. A fősorozások, az előre kidolgozott és felsőbb
helyen jóváhagyott utazási és működési tervek pontos betartásával, mindenhol a legnagyobb rendben és fennakadás nélkül folytak le: ugy ezért, mint a katonai nyilvántartások, valamint mozgósítási iratok szigorú rendbentartásáért a járási főszolgabirák
elismerést érdemelnek.
A fősorozások eredményét a következőkben van szerencsém bejelenteni:
/. nm. évi fősorozás.
. 802 védkölcles
felhivatott
1. Udvarhelyi sorozó járásban
»
távolmaradt
. . . .
95
»
. 707
előállíttatott
. . . .
besoroztatott ujoncz
. 151
05
póttartalékba
. . . .
»
felhivatott . .
. (555
2. Keresztúri sorozó járásban
»
távolmaradt
. . . .
. 143
»
512
előállíttatott
. . . .
ebből besoroztatott . .
. 207
»
»
póttartalékba .
. 25
felhivatott
.
.
.
.
524
»
3. H.-oklándi sorozó járásba
79
távolmaradt
. . . .
»
»
előállíttatott
. . . .
. 445
»
ebből besoroztatott .
. 191
»
24
póttartalékba . . . .
»
felhivatatott
. . .
105
4. Székelyudvarhelyi sorozó járásban
»
távolmaradt . .
, 31
»
előállíttatott .
. . . . . 74

ebből besoroztatott ujoncz
. 21 védköteles
póttartalékba .
3
()sszesen tehát a vármegyében előállíttatott
. . .
1738
ebből besoroztatott
<>87
II. 1904. évi fösorozás.
1. Udvarhelyi sorozó járásban
869 védkötcles
felhivatott .
36
távolmaradt
. .
833
előállíttatott
159
ebből besoroztatott ujoncz
110
póttartalékba
2. Keresztúri sorozó járásba
741
felhivatott .
. . . .
115
távolmaradt
. . . .
626
előállíttatott
148
ebből besoroztatott ujoncz
97
póttartalékba .
. .
3. H.-Oklándi sorozó járásban
567
felhivatott . .
52
távolmaradt
előállíttatott
öl 5
ebből besoroztatott ujoncz . 1 2 4
»
póttartalékba . . .
72
»
4. Székelyudvarhelyi sorozó járásban
felhivatott .
101
»
távolmaradt
15
»
előállíttatott
86
»
ebből besoroztatott ujoncz .
19
»
póttartalékba . . . .
13
»
Összesen tehát a vármegyében előállíttatott
. . .
. . 2060
»
ebből besoroztatott . . . .
742
»
Örvendetes jelenség képpen kell felemlítenem azon körülményt, hogy ugy az
1903., mint 1904. évi fösorozás alkalmával az előállítottaknak több mint egyharmada
lett besorozva, mely statisztikai adat, viszonyítva más vármegyék hasonló adataihoz,
székely népünk ép és egészséges testi fejlettségére mutat.
Végül bejelentem, hogy az utóállitások az előirt napokon pontosan megtartattak.
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XXIII. Állami adók forgalma.
1903. évben
563316 kor. 24
Egyenes adóban kivettetett
. .
14639 » —
Hadmentességi díjban kivettetett . .
Bélyeg és jogilleték czimén kiszabatott . .
121690
37
Szesztermelési adó fejében előiratott . . .
34730
96
Visszaesést azon körülmény okozza, hogy
ezen adónem a kisüstökön főzött pálinka
után befolyt szeszadóból származik, 1 ÍK)4.
évben pedig gyümölcstermés nem volt és
a főzés mennyisége csökkent.
Szeszfogyasztási adó fejében előiratott . .
5257 Ki » 16
A visszaesést azon körülmény okozza, hogy
miután ezen adónem a szeszgyárosok által
kiszállított szesz mennyiség után befizetett
összegekből foly be, egyik szeszgyárosnak
pedig 3 havi hitel engedélyeztetett, a neki
nyújtott hitel az előirást is apasztotta.

' 1904. évben
74
fill. 639662 kor.
» — fill.
15575
172116
8179

»
»

3(5
41

: >00951

»

0í»

14429 kor. 29 fill.
Hitelezés volt 1904. évre . .
1023 kor. 99 fill.
1208 » 02 »
Sörtermelési adófejében előiratott .
04721 » ló »
07800 » 84 »
Bor- és husfogy. adóban előiratott
48(300 » 50 »
54989 » 10 »
Ebből esik megváltásra
12772 » 08 »
10940 » 01 »
»
» bérletre .
3340 » 51 »
1871 » 73 »
»
» ráutalásra .
Fizetési halasztás 297 esetben engedélyeztetett az ex-lex alatt felgyülemlett
kincstári tartozások hátralékaira.
Az elemi csapások által okozott károk rendkívüli eseteiben 12 községre 4997
kor. 01 fill. föld és ezután járó ált. jöv. pótadó engedtetett el, melyek a tartós szárazsággal indokoltattak.
Ideiglenes házadómentesség 75 esetben 8 évre és 70 esetben 10 évre engedélyeztetett.
Bélyeg és jogilleték hátralékossal szemben bekebelezés kéretett 415 esetben
21812 kor. 08 fill. erejéig, kikebelezés 832 esetben 40040 kor. 39 fill. erejéig.
Behajthatatlanság és más czimén töröltetett 3197 kor. 27 fill. érték hátralék.
Dohány nagyáruda van 2, ezek közül egyik különlegességi áruda jelleggel is
felruházva, kisáruda van 392. A dohány nagy és különlegességi árudák eladási jutaléka
9075 kor. 33 fill.
A dohány kisárudák által fizetett haszonbér 11302 kor. 09 fill. A dohányárusok forgalma 370204 kor. 15 fill.

Méltóságos Főispán Ur!
Tekintetes törvényhatósági bizottság 1
Jelentésem áttekintésénél talán feltünhetik, hogy abban nem szoros értelemben
vett közigazgatási kérdésekre is kiterjeszkedtem. Szolgáljon azonban mentségemül, hogy
ezekre rrezve azon véleményben voltam, miszerint közérdekű voltuknál fogva azok ismertetése talán nem lesz felesleges, s a felvetett ideák nyomán támadhatnak vármegyénkre nézve ujabbi üdvös kezdeményezések, — s másfelől, hogy azon működési
tereken is, amelyek nem kizárólag administraczionalis teendők, a vármegyéje érdekeit
szivén viselő közigazgatási tisztviselőnek jelen lenni s a maga gyakorlati ismereteivel
és befolyásával közreműködni kell.
Hogy helyes e az irányzat, ezt a kérdést ime megbizóim bírálata alá bocsátom
s kérem a tks. törvényhatósági bizottságot, hogy jelentésem tudomásul vétele mellett
magam és tisztviselőtársaim részére azon bizalmat és támogatást, mely minden működésünknek a legerősebb alapot biztosítja, jövőre is megadni méltóztassék.
Székelyudvarhely, 1905. márczius 31.
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