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Szám 1004—907.
alisp.

Méltóságos főispán ur!
Tekintetes törvényhatósági közgyűlés !
Midőn a törvényben előirt kötelességemhez hiven újólag a tekintetes törvényhatósági bizottság szine elé lépek, hogv a vármegye 1906. évi állapotáról és tett intézkedéseinkről beszámoljuk, — önkéntelenül is előtérbe nyomul az egybehasonlitás azon két
állapot között, mely volt most egy éve, midőn legutóbbi jelentésemet előterjesztettem
— és van ma.
Akkor, — a leggyötrőbb kétségek, a legszomorúbb kilátások között vergődött
az ország. Nem külellenség támadott meg, nem az győzött le diadalmas harezban s
mégis veszélyben volt alkotmányunk. Mérhetetlen nyomor és szenvedés küszöbén állottunk,
most egy éve.
Ma pedig a legelső magyar ember egyetlen szavára erejében megifjodott alkotmányunk mellett, bizó szemmel, reménységgel tekintünk a jövő elébe. Mert bár lehetnek
és talán lesznek is még küzdelmek, de hisszük, hogy azon nagy ideák, a melyeknek
megvalósulására kell minden magyar embernek egyformán közremunkálnia, lassanként
tényleg valóra fognak válni, mert az események egymást követő történelmi fejlődésében
előre tolja, megvalósulásra készteti, megérleli azokat az idő s az el nem alvó nemzeti akarat.
A vészes felhők elvonultával, mint kevés kivétellel, Magyarország minden részében, ugy vármegyénkben is helyreállott a csend, a nyugalom. A széthúzó törekvések,
személyes harezok, éles ellentétek megszűntek, hogy helyet adjanak a vármegye érdekében való vállvetett munkásságnak. Lecsillapodott kedélylyel, a kiállott kétségek elmúlása
után megifjodott erővel vettük fel a már-már elejtett fonalat s egyesültünk mindannyian,
hogy megnyerjük az összetartásban lévő erőt. A viszonyok teljes átalakulása daczára
— azok, kik ezen uj aerában irányitó és vezető szerepet nyertek, a korábban ellentétben állók soraiban nem a régi ellenfeleket, hanem az uj munkatársakat keresték s
működésűkben a legszebb bizonyítékát szolgáltatták a nemesebb felfogásnak és magasabb
czélokra való törekvésüknek abban, hogy további lépéseiket nem a múltból áthozott
ellentétek kiélesitése iránti vágy, hanem tisztán csak a közügy és a vármegye szolgálatának érdekei vezették.
Ez tette lehetővé azt, hogy vármegyénkben a felizgatott kedélyek egy csapásra
elcsendesedtek. Az uj irányzattal szemben nem áll egy további harezot folytatni akaró
tábor, mint arra más helyeken akadnak szomorú példák. A különböző elemeket szétválasztó korlátok, az általánosan óhajtott béke bekövetkeztével megszűntek, hogy helyet
adjanak egy jobb jővő reményeinek.

Múlt évi jelentésem keretében a lefolyt időszak eseményeire részletesebben kiterjeszkedtem. Ezeknek mintegy zárókövét képezte ő Császári és Apostoli Királyi
Felségének mult évi ápril hó 21-ikén kelt azon legfelsőbb elhatározására, melylyel
Ugrón János főispánt ezen állásától felmenteni és Ugrón Ákos volt országgyűlési képviselőt a vármegye főispánjává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.
Az újonnan kinevezett főispán ünnepélyes beiktatása az 1007. évi ápril 29-én
tartott rendkívüli közgyűlésen, a bizottsági tagok és meghívott vendégek tömeges
részvételével, nagy ünnepélyességgel eszközöltetett. Ugy a közgyűlésen, mint az ezt
követő banketten, valamint a városi polgárság által a beiktatási ünnepély estéjén rende-

zett fáklyás-zene alkalmával, az újonnan kinevezett főispán személye iránti szeretet és
bizalom impozáns módon nyilvánult meg.
Mint a vármegye történelmében fontossággal biró nyilatkozatokat tartalmazó
beszédet közlendőnek tartom, a vármegye újonnan kinevezett főispánjának a beiktató
közgyűlésen tartott, általános helyeslésekkel és éljenzésekkel ismételten megszakított
következő székfoglalóját:

Tisztelt törvényhatósági gyűlés!
Szives fogadtatásukért fogadják köszönetem, tudom ezen előlegezett
bizalom nem annyira személyemet, mint azon elveket illetik, melyeket vallottam a múltban, követtem és jövőben is érvényesíteni óhajtanék.
Uram, királyomnak nagynevű magas kormányunk felterjesztésére,
Udvarhely megye főispánjává való kinevezésemet örömmel fogadom el, mert
Önök közé, székely véreim közé jöttem, mely székelységnek történetével
családom története össze van forrva; melynek közügyeire befolyással lenni
és érdekeit szolgálni nekem csak öröm lehet. Elfogadtam főispáni kinevezésemet azért is, mert a mint a normális parlamenti viszonyok Ő Felsége bölcsessége folytán helyre állottak, azoknak kellett a kormányt és megyék
vezetését átvenni, kik a nehéz és veszélyes időkben helyeiket megállották ;
az ország letörése, alkotmányunk megsemmisítésére alakult nemzetellenes
kormány törvénytelen intézkedéseinek ellenállottak, azok ellen minden vonalon küzdöttek.
Magas kormányunk első feladatának tekinti, hogy a közigazgatás
körében és az állam igazgatás egész terén az alkotmányos rendet és a jogfolytonosság elvét minden irányban helyreállítsa; az alkotmányos életen ejtett
sebeket orvosolja, ujabb garantiákról gondoskodjon, hogy jövőre alkotmányunkat rossz tanácsadók fondorkodása ellen megóvhassuk és a küzdelem hevében már-már veszélyben volt királyi tekintélyt helyre állítsa és
emelje.
^Jovábbá magas kormányunk óhajtja azon átmeneti idő alatt, melyre
kormányt megalakították, a választási jog reformját még pedig a magyar
állam eszme nemzeti jellegének sérelme nélkül az általános szavazati jog
elvének keresztül vitelét.
Azt hiszem, a t. törvényhatóság véleményét tolmácsolom, midőn
kijelentem, hogy magas kormányunkat ezen hazafias tevékenységében támogatni fogjuk.
Képviselőválasztásoknál a rendelkezésünkre álló törvényes eszközökkel a visszaéléseket megakadályozni iparkodom, hogy a nemzet szabad
akaratának nyilvánítását előmozdítsam.
Tisztviselő társaimtól elvárom az igazságot, szorgalmat, tisztességet
és korrekt magaviseletet. Főispánságom alatt nagy gondot fordítok a közélet
tisztaságára. Kortes szolgálatokat hivatalnok társaimtól nem kívánok, visszaéléseknél elnézéseket gyakorolni nem fogok.
E megye minden mozgalmára, földmivelési, ipari, kereskedelmi,
igazságügyi és minden egyéb társadalmi mozgalmaira iparkodni fogok befolyást gyakorolni.
Előttünk áll a székelykérdés sürgős megoldása, mert már is nagymérvű oláhországi és amerikai kivándorlást megakadályozni nem tudjuk.
Nézetem szerint a székelykérdést az erdő- és birtokrendezési törvények átalakítása, a perrendtartás megváltoztatatása, birtok minimum megállapítása;
gyárak és hitel, tej és fogyasztási szövetkezetek felállítása nélkül megoldani
nem tudjuk.
A székely népnek nem alamizsna, hanem jóakaratú támogatás és
munka kell, hogy a vele született értelmességet és munkaerőt tudja értékesíteni és kihasználni.

Ezekben jeleztem azon elveket, melyek engem irányítani fognak és
melyeknek a magas kormány ulőtt kifejezője fogok lenni. Melyekhez még
azon kijelentést csatolom, hogy ügyes-bajaiban a szegény székely embert
éppen olyan szívesen fogadom, mint a megye előkelőségeit. Kérem a t. törvényhatóság minden egyes tagját, ezen nehéz feladatomban támogatni
szíveskedjenek.
A nagy lelkesedést keltett főispáni székfoglaló beszéd elhangzása után, Soó
Gáspár törvényhatósági bizottsági tag emelkedett szólásra. Beszéde teljesen hü tükre
nemcsak azon érzelmeknek, melyeket a törvényhatósági bizottság ott jelenlévő tagjai
zajos helyeslések mellett osztottak, hanem azon viszonyoknak is, melyek azon időpontban a vármegye közállapotait jellemezték. Épen ezen indokból szükségesnek látom ezen
kortörténeti adatot e helyen is teljes szövegében közölni — a következőkben:

Méltóságos Főispán ur'
Tisztelt közgyűlés!
A közelmúltban lezajlott események országszerte sok gondot és erős
aggódást keltettek, hiszen legdrágább kincsünket, az alkotmányt fenyegette
veszedelem, jóleső érzés fogott el, ugy hiszem mindnyájunkat, midőn a koronás király törvénytisztelete változatlannak bizonyult, s ebből kifolyólag
alkotmányellenes tanácsadóit elbocsátotta, s ezzel a közélet minden terén az
erőszakos rombolást megszüntette.
Ezek után egy vigasztaló tapasztalattal ismét gazdagabbak lettünk.
Kiviláglott, hogy a magyar alkotmány nem külső keret, melyet az abszolút
hatalom legyőzhet, hanem élőszervezet, mely a magyar nemzet egész érzelme
világával, összes törvényeivel és vágyaival össze van nőve; oly élőszervezet,
mely a nemzet egész tevékenységét mozgatja, a nemzeti erőt és öntudatot
crősiti, fokozza. De még egy másik felemelő tapasztalatot is szereztünk, azt
t. i., hogy az erőszakra épitett hatalom szerencséje változó, a törvények
ereje szüntelen állandó s a^ mindig győzedelmeskedik.
Abban a heves ktfzdelemben is, melynek hála Isten végét értük, a
vármegye volt a homloktérben, az első csatavonalban, melynek legszebb
feladatai közé tartozik, hogy a közszabadság sértetlensége feleti őrködjék, ezt
védelmezze. A küzdelemben kiváló sikert ért el a vármegye; a politikai bátorság ébresztését eszközölte, a közvélemény kifejlődésére és megnyilatkozására el nem muló hatást gyakorolt, passzív ellenállásával a kormány erőszakos törekvéseit meghiúsította az alkotmányvédelem két exponense, a
meg nem szavazott adó és ujonczállitás dolgában éberül őrködött. Fölemelő
és buzdító példát adott, hogy a hazát nemcsak akkor kell szolgálni, ha jótéteményeiben részesülünk, hanem még inkább akkor, ha veszedelem fenyegeti ; ilyenkor kell a legnagyobb áldozatot hozni, s a hazáért mindent koczkáztatni.
A küzdelemből vármegyénk is kivette részét, ha a többség későbbi
időben kissé engedett is. A küzdelem vezére, az alkotmány védő bizottság
elnöke, vármegyénk jelenlegi érdemes főispánja volt.
Az első csatavonalban állott s igen nehéz körülmények között szilárd
akaraterővel és széleskörű hatással, súlyos argumentumokkal küzdött, s sohasem ragadtatta magát a személyeskedések terére. Mikor ugy mutatkozott,
hogy anyagi áldozatok szükségesek vái megyénkben az alkotmányos küzdelem fentartására, az elsők között jelentkezett s vállalt kötelezettséget; a küzdelemben végig kitartott. Vármegyénk szülöttje és birtokossá; ismeri a népet
s ennek szükségletét ugy az anyagi, mint a kulturális téren; ismeri a társadalmi viszonyokat, a megye tradiczióit, küzdelmeit s hiszem, ezekből meriti
okulását s működésének eszközeit, melyek együttesen munkája sikerét biztosítják. Programmja azt mutatja, hogy a közélet tisztaságának megteremtése,
a közigazgatás minden ágának javítása, a gazdasági élet fellendítése, a nép

művelődési szükségletének kielégítés különös gondját képezi. Azt pedig tudom,
hogy nem a nagyhangú frázisok, hanem a komoly munka embere s számításaiban a reálitást mindig szem előtt tartja. Mindezekben tehát meg van
okolva a bizalom, melyet főispánunk személye, működése ós kormányzása
iránt viseltetünk.
Engedje meg a t. törvényhatóság, hogy főispánunk Ü méltóságát a
vármegye nevében a legszivélyesebben üdvözöljem s kívánjam, hogy munkásságát a vármegye érdekében, a közjólét müvelésében a legteljesebb siker
kisérje; az a siker a mi bizalmunkat és szeretetünket fokozza, főispán ur
Ő méltóságának pedig az elérendő eredmény lelkiismerete nyugodtságának
biztositéka, nemes milicziájának jutalma lesz. Programmjának megvalósítására,
hazafias kötelességeinek további teljesítésére adjon a Gondviselés főispánunknak erőt, kitartást. Támogatásunkra biztosan számithat. Isten éltesse !
Ugy ezen, mint általában a közgyűlésen elhangzott összes beszédek egész
terjedelmükben jegyzőkönyvileg megörökíttetek.
*

Ezek után áttérve jelentésem tulajdon képen i anyagának tárgyalására első sorban
következik a

A BELÜGYMINISZTÉRIUM

ÜGYKÖRE.

I. Törvényhatósági ügyek.
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága az elmúlt 190(5. évben 3 rendes és 2
rendkívüli közgyűlést tartott.
Az egyes fontosabb határozatokat a következőkben van szerencsém felemlíteni:
1325—1906. az oklándi járásban egy szolgabírói állás rendszeresítése.
917—1906. Az 1905. évi fednnyag szállítás alkalmából a vármegyei közúti alapnál elért megtakarításokból 2000 koronának a vármegyei távbeszélő alapra leendő megszavazása.
2091 —1906. A helybeli Zálogkölcsön intézet elárverezett tárgyaiból fenmaradt
213 kor. 06 lillér összegnek a helyi ipari tanoncziskola-alap javára leendő átengedése,
2011—1906. Vármegyei árvaszékhez egy ülnöki, egy iktatói, egy kiadói és egy
szolgai állás rendszeresítése.
239—1906. Utkaparói nyugdijalap létesítése és a pénzek elhelyezése.
1897—1906. A jegyzők és segédjegyzők nyugdíjazásáról szabályrendelet alkottatott.
3021 —1906. Ő cs. és apóst. kir. Felsége az 1906—1911. országgyűlés egybehívására szóló meghívó levele tárgyában.
5283—1906. A gazdasági munkás és cseléklakások egészségi viszonyainak javítása tárgyában szabályrendelet alkotása.
7232—1906. II. Rákóczy Ferencz és bujdosó társai tetemeinek Kassára leendő
hazaszállítása alkalmából a törvényhatóság képviseltetése.
7401—1906. Dr. LukácslTy István törvh. biz. tag önálló indítványa II. Rákóczy
Ferencz megbélyegzésére vonatkozó törvénynek eltörlése tárgyában.
7405—1906. Dr. Kovácsy Albert és dr. Válentsik Ferencz törvényhatósági bizotts.
tagok önálló indítványa mft.
— Dr. Válentsik Ferencz és tsai törvényh. biz. tagok önálló indítványa Kossuth
Ferencz keresk. m. k. miniszt. urnák az Angol Eigthy club és egyesült kamarák látogatásának kieszközlése alkalmából való üdvözlése.
— Dr. Válentsik Ferencz, Soó Gáspár, Tamás Albert és Dr. Kovácsy Albert

törvényh. biz. tagok önálló indítványa gróf Apponyi Albert vallás- és közokt. m. kir.
miniszter urnák 25 éves képviselői jubileuma alkalmából való üdvözlése tárgyában.
7í).">(> — 1 i H Mi. Vármegyei alkalmazottak I-ső fizetési fokozatának betöltése tárgyában.
8814—lí)0<). Népnevelési bizottság szervezése tárgyában.
8(>23— llH'(i. Anyakönyvi kivonati dijak kezeléséről szabályrendelet alkottatott.
Itetegli Pál törvh. biz. tag önálló indítványa a 1848—40. honvédek nyugdijának
felemelése tárgyában.
Ugrón Zoltán törvényh. b. tag önálló indítványa egy Kolozsvár—Marosvásárhely—Székelyudvarhely—Sepsiszentgyörgy állomások érintésével a Fekete tengerig egyenes irányban kiépítendő államvasút tárgyában.

II. Megyei háztartás.
A vármegye tulajdonát képező és gyümölcsözőleg elhelyezett egyes alapok készleteit a 10. és 11. oldalon levő kimutatás tünteti fel.
Vármegyei pótadó az 1900. évben az 1883. évi XV. t.-cz alapján két czimen
lett kivetve u. m.: vármegyeházépitési pótadó 3d/0-ban és tiszti nyugdíj pótadó 1 '///„-ban,
megelőző években a pótadó százalék ugyanennyit tett ki, emelkedés nincs.
Az egyes vármegyei alapokat terhelő kölcsönök a következők:
1. Az útalap javára a pesti hazai első takarékpénztártól az 1896. évben
felvett és az 1936. évi április 1-én lejáró kölcsön
400.000 kor.
2. Ugyancsak az útalap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól az
1901. évben felvett cs az 1951. év julius 1-én lejáró kölcsön . . . 170.000 »
3. A rendelkezési pénzalap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól a
székelyudvarhelyi reáliskola feljárójának cpitése alkalmából felvett és az
1907. év 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 . . . 200.000 »
5. A megyeházépitési alap jav^a a pesti magyar kereskedelmi banktól az
1897. évben felvett és az 1947. év julius 1-én lejáró kölcsön . . .
20 000 »
6. A megyeházépitési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól
az 1897. évben felvett és az 1947. év julius 1-én lejáró kölcsön . .
12.000 »
7. A megyeházépiiési alap javára a pesti magyar kereskedelmi banktól az
1898. évben felvett és 1948. évi julius 1-én lejáró kölcsön . . . .
40000 »
Összesen 922 000 kor.
Az 1. 2. pont alatti kölcsönök útadóból, a 3. pont alatti ösztöndíjból, a 4—7
pont alattiak a vármegyeházépitési pótadóból nyerik törlesztésüket.
Ez általában tulmagas annuitás mellett felvett kölcsönöknek olcsóbb törlesztéses
kamatú kölcsönökre leendő konvertálása iránt az előzetes tárgyalások a mult év folyamán már folyamatba tétettek, s az ez ügybeni előterjesztésem épen jelen közgyűlésünknek
képezi egyik tárgysorozati pontját. A mennyiben a pénzpiacz helyzete kedvezőbbre fordult,
biztos kilátásaink lehetnek arra, hogy kamat különbözet czimén évenként legalább .">000
korona megtakarittatik, s ez esetben lehetségessé fog válni a vármegyei tiszti nyugdijalap helyzetének ujabbi pótadó kivetése nélküli feljavítása.
Szabályrendeletünk értelmében ugyanis a nyugdíjazottak járulékainak fedezéséről
a törvényhatósági bizottság köteles gondoskodni. Eltekintve azonban a vármegye általánosan ismert szegénységétől, mely visszatart attól, hogy ujabbi pótadó kivetése ellen
a törvényhatóságnak még előterjesztést is tegyek, — a pótadó százalék már oly magas
a
(4 cs Va'VoX
niég hátralevő és kivethető V^Vo ^ a nvugdijjogosultak igényeinek
fedezésére elegendő összeg rendelkezésére amúgy sem állana. Ezen félszázalék pótadó
ugyanis alig tenne 2500 koronát ki. Miután pedig a nyugdijalap igénybevehető jövedelmei és a kivetett 1Ví°/o vármegyei pótadó együttesen sem képviselnek akkora összeget,
mely a már meglevő nyugdijasokon felül még a legcsekélyebb nyugdíjazást is megbírná
és egy ilyen eset bekövetkezése feltétlenül megzavarná az eddig is már csak nehezen

tatás
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Udvarhelyvármegye tulajdonát képező pénz~

alapoknak 1906. évi deez. hó 31-ik zárlatáról.
Kiadás

Bevétel
c
N
tf>
'O

Az alapok megnevezése

készpénz
kor.

1 I Háztartási
pénzalap
2
Ut
»
3
Kórház fentartási
»
4
Kórház tőke
»
. . . . . . .
5
Betegápolási
»
G
Rendelkezési
»
7
Tisztviselői nyugdíj
»
8
Körjegyzői
»
»
9
Közigazgatási letét
»
10
Katonai beszállásolási
»
11
Közs. állategészségügyi »
12
Állattenyésztési
»
13
Erdőőrzési
*
14
Tüzoltószerek
»
15
Tűzoltó jutalom
»
16
Megyeházépitési
»
17 j Mezőrendőri szolgálati könyvek beszerzési pénzalap
18
Marhalevél űrlap
pénzalap
19
Állami anyakönvvez^tők »
20
Gőzfgitőtlenitő gép
»
21
Távbeszélő
»
22
Utkaparók nyugdij
*
23
Központi szegény
»
24
Ebadó
»
25
Csiszér György-féle
»
26
Monográfia
»
27 j Elhagyott gyermekek
»
28
Segélyezési
»
Összesen

180676
213226
94107
21140
54
9361
26167
9493
189034
1520
27
1396
37336
1307
13
41229
883
22390
38
404
78

fill.

készpénz

érték
kor.

44
03 920000
78 43203
51 24179
55
48
7269
29 115067
26 71180
14 583187
58 21404
98
1976
97
30
68
541
50
30
ÍK) 23272

fill.

175871
210735
89699
16949
47
9301
27107
(>879
167170
1520
27
1274
30911
1307

60
07
45
73
94
33
22
75
53
63
18

45

41
2647
03
738
86
3420
18 33
1068 30
22857
14837 158 28941
55 53
935 28
2670
3308 18
1925
8701 10 | 44 1874416

67
76
.">0
86
39

kor.

j

93
471

fill.

érték
kor.

készpénz
fill

74
55
23
10000
13 19893
52
29
2750 36
98
16
65 333194 53
58
119ÍK) 81
44
27 98
68
38
68
541 53

39444

03

883
24293
38
354

45
26
41

842
14837

70
68

Hiány

Maradvány

12697

18

fill

kor.

225

03
86
33
(50.

55

53

18

11

935 28
935 28
1840 12
3300 32
823733 I 14! 408444 I 81 I:

kor.

4804 70
24ÍK) 4 ? í 920000
4408 i í O
33203
4191 381
4285
7 03|
4519
60 19
115067
71180
2614 10
21863 49 2499D2
9413
1948
54
121 29 j
6424 92
i
30
13 .">0
10575
1785 87

50
78
14573

érték

készpénz
fill

fill

60

16

09
73
94
80
41
77

941

69|

1903

26

63

2647 67
(538 76
3420 50
22857 8(5 j
143(58 28!

1735 a-)
85 81
86
49222 ! 25 í 1465971 ! 66 !|

/

kor.

2844 95

érték
kor.

fill

fenntartható egyensúlyt: — oly bevételi forrásról kellett gondoskodnom, mely a nyugdíjalap jövedelmének fokozását a vármegye adófizető közönségének ujabbi megterhelése
nélkül is lehetővé tegye, s ekként a szabályrendelet fent hivatkozott intézkedésében
lefektetett gondoskodás is megvalósítható legyen.
Ezen czél minden tekintetben elérhető lesz a jelzett módoni megoldás megvalósításával, a melyre, — a mennyiben a törvényhatósági bizottság hozzájárulását megnyerhetem, — a kilátások a lehető legkedvezőbbek.
A vármegyei tisztviselői nyugdíj p. a.-ból nyugdij és nevelési járulékot élveztek
az 1906. évben a következők :
Nyugdíj
kor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
lő.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Antonya János . .
özv. Soó Károlyné .
Jakab Dánielné . .
Kénosy Béla . . .
Kelemen Pál . . .
Demén Sándorné
özv. Pálffy Ferenczné
Özv. Török Bódogné
Siménfi Sámuelné
Jakab Gyula . . .
Özv. Ugrón Istvánné
Márton Pálné . . .
Özv. Szabady Ferenczné
Ungváry Mózes . .
Nagy Ferencz . . .
Ferenczy Gyula . .
Daradits Istvánné
Ferenczy Károly árvái
Felszegi Dénesné . .
Bencze Dénes . . .
Boér István
. . .
Baratffcs Dénes . .
Vass Mózes . . .
Benkő Andrásné . .
Br. Gamerra Oszkár
Lukácsffy Dénes . .
Ugrón János . . .
Pongrácz Sándor . .
Gróf Lázár Ádám árvái
Pál Sándor . . . .
Özv. Kovács Józsefné

fill.

120
720
220
1550
183
400
871
743
500
2904
1000
220
760
617
700
2240
250

90

—

69
60
—

20
60

255
1ÍK)

—
—
—

132

—
—

70

276
50

500
1000
684
456
193
170
844
1632
1150
210

—
—
—

(50
—
—
—

20
—

1440
294
450
Összesen

21584

60

x

-

-

54,

2433
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III. Központi ügyvitel és ügyforgalom.
A niult évben ügyvitel tekintetében lényegesebb észrevétel fel nem merült. A
vármegye főispánja részéről ismételten megtartott számonkérőszékek éredményeképen
jelenthetem, hogy hátrálék ezen alkalmakkor nem találtatott s az ügyvitel tekintetében
sem emeltetett kifogás. A központi személyzet létszáma elegendőnek bizonyult s működésében megtorlást igénylő mulasztás elő nem fordult.
Határozott személyzet szaporításra van azonban szükség a vármegye árvaszékénél, melynek fokozódó forgalmát a jelenlegi személyzet még megfeszitettebb munkásság és a hivatalos órák meghosszabbítása mellett is alig képes feldolgozni. Törvényhatósági bizottságunk ezen már majdnem tarthatatlan állapotokat belátván, maga részéről a szükséges uj állások szervezését ki is mondotta, az ügy eldöntés végett jelenben
belügyminiszter urnái van, kinek kedvező elhatározása remélhető.
Személyzeti változások az 1906. év folyamán a következők voltak : Dr. Siró
Zsigmond székelykereszturi körorvos tiszteletbeli járási orvossá kineveztetett. Máthé
Tibor végzett jogász díjtalan közigazgatási gyakornokká kineveztetett. Dr. Paál Árpád
várm. árvaszéki ülnök, tiszteletbeli vármegyei főjegyzővé. I)r. Kovácsy Albert székelyudvarhelyi gyakorló ügyvéd tiszteletbeli tiszti főügyészé kineveztettek. Lakatos Tivadar
közig, gyakornok ezen állásáról Székelyudvarhely városi tanácsossá történt megválasztatása folytán lemondott.
A mi az alispáni hivatal ügyforgalmát illeti, ez a megelőző évihez képest nem
igen mutat változást, kivévén az utlevélügyeket, mely az alispáni hivatalnak a kivándorlás jelenlegi méretei mellett annyi dolgot ad, hogy egy referensnek majdnem teljes
munkaerejét igénybe veszi s ha a tisztviselői létszám a központi gyakornoki állás betöltésével nem szaporodott volna, ugy a munkatorlódás feltétlenül és állandó jelleggel
bekövetkezett volna.
A vármegye központi ügyforgalmát a következő kimutatás tünteti fel •

Beadványi jegyzőkönyv czime

11 ÍKXi ban 1906-ban Függőj, beelin- j ben
I érkezett I téztetett j maradt
ügy d ara b

Alispáni (és kihágási) beadványi jegyzők.
Központi választmányi
»
»
Számvevőségi:
a) beadványi jegyzőkönyvbe . . .
b) számvevői tárgyalásra beadatott .
c) számv. ellenjegyz. lead. utalvány
Tiszti ügyészi beadványi jegyzőkönyvbe
Tisztviselői nyugdíj választm. jegyzők.
Központi árvaszéki beadványi jegyzők.
Közigazg. és erdészeti biz. jegyzők.
Iparfejlesztő biz. beadványi jegyzők. . .

9787
70

ÍX398
70

8!)

3508
2935
4109
10(5

3502
2924
4109
106

II

14369
2 ">49
63

14128
2457
63

241
92

1

(i

1

Ezen alispáni iktatóra érkezett ügydarabokból elintézett: alispán 335 drb., főjegyző 1095 drb., 1. aljegyző 1431 drb., II. aljegyző 1365 drb., III. aijegyző 1431 drb„
közig, gyakornok 2510 drb., tiszti főügyész 147 drb., vm. főorvos 588 drb., állatorvos
421 drb., államép. hivatal 442 drb., számvevőség 1924 drb., levéltárnok 743 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.

IV. Községi ügyek.
A vármegye területén levő 1 rendezett tanácsú város és 134 község vagyonjövedelmét és a községi közszükségletek fedezésére igénybe vett községi pótadó százalékokat feltüntető adatokról egybeállított kimutatását az alábbiakban van szerencsém
bemutatni.
A kimutatásba egybehasonlitás czéljából a községi pótadóknak nem csupán a
tárgyalás alatt álló 1906. évi, de az 1905. évi összeget is felvettem.
E
*c
d
N

Szük- Ij
Fedezet
séglet

A község neve

>>

ő
Ll.

kor. |f.

Felesleg

kor. I f.

kor. |f.

Hiány

Pótadó

kor. |f. 190611905

1 Székelyudvarhely r. tan. város.
1 í; Székelyudvarhely város

|156003|04|l 56382133|

379|2Í^

—l-l 30 I 30

2. Udvarhelyi Járás.
1 Agyagfalva . .
2 Atyha . . . .
3 Árvátfalva . .
4 Székelybethlenfalva
. . . .
5 Béta
6 Bikafalva . . .
7 Bogárfalva . .
8 Felsőboldogfalva
9 Bögöz . . . .
10 Décsfalva . . .
11 Székelydobó . .
12 Székelyfancsal .
13 Farczád j . .
14 Farkaslafa . .
15 Fenyéd . . .
16 Hodgya . . .
17 Kadicsfalva . .
18 Kecsetkisfalud
19 Küküllőkeményfalvi
20 Korond . . .
21 Székelylengyelfalva
22 Székelymagyaros
23 Ny ikómalom falva
. .
24 Mátisfalva
25 Máréfalva . . .
26 Üczfala . . .
27 Szentegyházasfalu
28 Kápolnásfalu
29 Oros2hegy . .
30 Parajd . . . .
31 Székelypálfalva .
22 Patakfalva . .
33 Alsósófalva . .
34 Felsősófalva . .
. . . .
35 Sükő
Székelyszentkirály
36
. .
37 Szentlélek
Székelyszenttamás
38
. . . .
39 Tibód
Ülke
. . . .
40
Vágás . . . .
41
Firtosváralja . .
42 Zetelaka . . .
43

4347
3218
592
286684
1112 94
116855
1805
2554
3135
839
2330
989
2272
308894
2272
1066
1810
1479
2349J21
68701961
1573
926
2179
905
246885
722
6785
13077
7599
647050
1293
1530
4583 06
3880 70
1279 80
2942 06
Í824 58
841 14
544 52
1801 54
1802 67!
1082 30
19239 42

4347 15
3218 12
592 51
2903
1112 94
1168 55
1805 23
2738 19
3135 52
839 04
2330 92
989 48
2272 66
308894
2327 60
1066 87
1810 57
1479 5.'}
2366 68|
6870 96!
1601 42
926 64;
2179 79ji
905 60
2489 io;
742 19
6865 841
13872
7599
6470 50
1293 42
1530 48
4607 841
3880 701
1279 80
2942 06í
1824 58,1
841 14ij
541 78' I
1805 541!
1822 67
1082Í30
19239 42

20
28

85
50
50

36 19

20

183 50

—

20
130
— 50
— I 65
— 36 i —
— | 66

oo 38

— | 40
20
81

34

17

20

45
(30
40
40
a)

27

20 251
20
80
794 39;

20

70
30
—
— i 82

24 78

4
20

—

50
50
50
62
60
— 50
— 50
42
74 40
42
50
50
80
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3. Oklándi járás.

1
3
2

4
5

6

7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18

19
21
20
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Abásfalva . .
Ábrámfalva .
Homoródalmás
kisbaczon. .
Bardocz . .
Bágy . . .
Homoródbene
Bibarczfalva .
Homoróddarócz
Székelydálya
Székelyderzs
Ége . . .
Erdőfüle .
Gyepes. .
Magyarhermán}'
Homoródjánosfalva
Jásfalva . .
Kányád . .
Ka rácson falva
Homoródkeményfalva
Kénos . . . .
Lókod . . . .
Lövéte . . . .
Miklósfalva . .
Székelymuzsna .
Oklánd. . . .
Olasztelek
Petek
. . . .
Felsőrákos . .
Recsenyéd . .
Homoródremete.
Sándortelke . .
Székelyszáldobos
H omoródszentlászló
Homoródszentmárton
Homoródszentpál .
Homoródszentpéter
Telekfalva. .
Homoródujfalu
Vargyas . .
Városfalva
Székelyzsombor

1894i41 1894|41
499 12ii 499 12
13308í)9 113292|63
1952 [94
3845[33' 384418(5
1327i 74 1327! 74
441(5 64 4416(54
1972 32; 1972 32
13549
13549
2058 51
2058
2901 46 2901 46!
1351 47 1351 47
3488 17 3(388
140002 1400021
4206
4206 79|
2659
2(559 74Í
97691
982 91
3587 35
3587
6574 34
(5574
15280
1528 07
1277
1277 62
707
707 26
8450
8458 1(5
1214 25' 1214 25
2622:89 2(522 89
2961 47| 31 1947
3182 39 3202 3!(
v -3Í334 7 J| 2334
r 3723! 28, 1543 921
| 11 4H|hő1 1148
' 1093 21 1093
i (57032
(570 32
2(553 59
787'(5(5i
842 70
4593 67 4(579
2460 97 2460 97||
1210 68 121068
1182 94
94
(5185 14 3(592
4091 02 4091 02
1738 95 1738 95
9693 33 9958 65

16

1952I94
51

17|

4

7^

200
—
—

8

9
10
11
12

13
14

50

100

90
67
.50
30
70
100

158
20

21

! 2(553M

66

(546
1258 10'
943
2000 s6!

10,

217331
2014174

60

00
85

1182
H

—

16
93j

95
24
30
44
3(5
2149 35 34
35
50
100
30
35
—ií 25
— 46
50
50
40
60

2493
265 32

2025(>
113 j53i
943 10
66í> 93
921 Ofl
718
934

lfl

(50
444
1144 57 60
1430 53
1251 62
1296 74
1397 331
781 í)9j
882 44
652
323

60
1022)1 1

2331Í93
1804 10
417,07
1299
76828
1421
1423 03
1560906 15831)01
4176 01' 3638j58
8540(5
1295,6(5j

32
23
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4 Székelykereszturi járás.
Magyarandrásfalva .
Székelyandrásfalva
Benczéd
. . . .
Bethfalva . . . .
Alsóboldogfalva
Bordos
Bözöd
Bözödujfalu . . .
Csehétfalva . . .
Csekefalva . . .
Csöb
Erked
Etéd
F2nlaka

40
35
50
75
99
34
30

1OÍH) 48
221

53
45
63
37
3(5
80
37
28

537 43 8
441
24

60

40
55
45
89
99
35
30

X
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o

EL.
15 Magyarfelek . .
16 Fiatfalva . . .
17 Clagy . . . .
18 Magyar hidegkút.
19 Székelyhidegkut.
20 Kadács. . . .
21 Székelykeresztur
22 1 Kobátfalva . .
23 ! Kőrispatak
34 Küsmöd . . .
25 Kisgalnmbfalva .
2(5 Kiskede . . .
27 1 Kissolymos . .
28 Firtosmartonos .
29 Medesér . . .
30 j X agy ga 1 a n 1 b fa 1 v a
31 1Xagykede . . .
32 , Xagy sólymos
33 Rava . . . .
34 Rugonfalva
35 Siménfalva
36 I Siklód . . . .
37 Szederjes . . .
38 Szolokma . . .
39 Székelyszállás
40 Szentábrahám
41 Szentdemeter
42 Székelyszentmihály
43 Székelyszentmiklós
44 Tarcsafalva . .
45 Tordátfalva . .
. .
46 Ujszékely
47 SzékCly véczke .
48 Magyarzsákod .
49 Székelyszenterzsébet

Szükséglet
kor.

Fedezet i Felesleg
f.

1200 57í
268008
1360
1331
1423
1105
20697
2395
2188
126S72Í
2406] 7SI
813|3l
2198 63!
1625 02
1353 79
3623 73
742 07
290<i!89
2372
132438
2764145
2734 78
1498 20
927 09
1902 52
1729 84
2353 18
1114 58
652 48
918 55
1184 70
2577 95
2045 27
2070 28
2936 62

kor. l f
215(33
51077;
407 66
344j 20
102 32
794'hS
14374.86
1210 23
1257 05
263;48|
1534154
23533
973|67;
533 02j
43194;
912 76
735! 18
629| 12
1752|66|i
570 64Í
955 38
1138 95
527 57
117 3ü
1360 80
737 20
164
267 65
153 68
362 31
299 51
92063
1489 2q
751 82:
783 23,

—

(5323.13) 2(5
1185 3: 'j 83
—
93l|01| 25
—
KXJ>5;24 42
— - ü 872|24| 40
577i98, 81
—
1944 96 50
1092
50
—
921
40
2710
60
306 0M 38
—
2277 77 59
—
(520 1 128
—
753 74 33
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A fenti kimutatásban foglalt egyes községeknél mutatkozó pótadó százalék emelkedésének és csökkenésének okai a következők :
Béta községnél a 2%-os emelkedést a község közt levő hid épitése tette szükségessé .
Bikafalva községnél a 10"/0 apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék beállítása okozta.
Székelydobó községnél a 10% emelkedést a községház bérletének csökkenése
okozta.
Székelyfancsal községnél az 5°/0 apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék
beállítása okozta.
Farkaslaka községnél az 10% apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék beállítása okozta.
Fenyéd községnél a 10% apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék beállítása okozta.
Kadicsfalva községnél az l"/0 apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék
beállítása okozta.
Kecsetkisfalud községnél a 19% apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék
beállítása okozta.
Korond községnél a 15°/0 apadást mtf.
Lengyelfalva községnél a 10% apadást mtf.

Szentegyházasfalu községnél a 30°0-os kivetést a lobogó fürdői épületek javítása tette szükségessé.
Oroszhegy községnél az 15°/0-os emelkedést a községi korcsmaház kijavítása
tette szükségessé.
Székely pálfalva községnél a 30%-os apadást a költségvetésbe a beveendő hátralékok beállítása okozta.
Alsósófalva községnél a 3"/„-os apadást mtf.
Székelyszentkirály községnél az 5°/„-os apadást mtf.
Szentlélek községnél a 13"„-os apadást mtf.
Székelyszenttamás községnél a 9°/0 emelkedést az okozta, hogy a pótadó alapjául csak a földadó vétetett.
Firtosváralja községnél a 20°/0 apadást a költségvetésbe beveendő hátrálék beállítása okozta.
Zetelaka községnél a 21 °/0 emelkedést a község fedezetlen maradt tartozása
kiegyenlítésére kellett eszközölni.
Ábránfalva a pótadó °/o csökkenése a fedezeti részben fölvett 170 kor. mint cselekvő hátrálék beállítása által indokoltatik.
Homoródalmas a pótadó % emelkedés a községi jövedelmek csökkenésében
leli magyarázatát.
Kisbaczon a 14°/0 pótadó csökkenés, az 50 kor. előre nem látott jövedelemben
beállításában leli indokát, másfelől pedig a mezőőrök bérköltségeit a közbirtokosság fedezi.
Jásfalva a pótadónak 5°/0-a emelkedését részint az előző évi csekélyebb pénztári készlet, másfelől az 1905. évi pótadó-bevétel kisebb mérve okozza.
Kányád a 17 °/0 pótadó növekedést a körjegyzői fizetésnek az 1905. évi 124
kor. 28 fill. összegről 217 kor. 46 fillérre emelkedése okozza.
Homoródkeményfalva a 30°/0-os pótadót a fedezeti rész, előre nem látott jövedelmek elmaradása okozza.
Lókod a 10°/0-os pótadó emelkedést egyfelől a fedezeti rész különféle bevételek
kimaradása, másfelől pedig a szükségleti rész-fizetések emelkedése okozza.
Miklósfalva a 48°/0 pótadó csökkenés a szükségleti rész, előre nem látott kiadások rovata alatt az iskola építési 600 kor. költségnek megszűntében leli indokát,
mivel e kiadást az 1905. évi költségvetés teljesen fedezi.
Petek a pótadó csökkenését az előző évi 742 kor. 23 fill. pénztári készlet beállítása indokolja.
Felsőrákos a 970-os pótadó emelkedést a szükségleti rész irodai szükségletek
és az uti költségek nagyobb mérve igazolja.
Recsenyéd a pótadónak 15°;0-al való apadása az előző évi nagyobb pénztári
készletben leli magyarázatát.
Székelyszáldobos a pótadó emelkedése az előre nem látható kiadásoknak 200
koronával számított többletével magyarázható.
Homoródszentlászló a pótadó 25'7,,-bani csökkenését részint a fedezeti részben
beállított 186 kor. cselekvő hátrálék, az előre nem látott jövedelmek emelkedése, részint
pedig a szolga személyzet bérének 10 kor.-val apadása magyarázza meg.
Homoródszentmárton a pótadó 25°/0-bani kivetését az ingatlan vétel végett a
községi szegényalaptól fölvett 800 kor. tőketörlesztésre, másfelől az előre nem látott
jövedelmek megszűnte, a szolgaszemélyzet béremelkedése és az épületfentartási költségek
emelkedése igazolja.
Homoródszentpál a pótadó 4°/0-al csökkenését a nagyobb pénztári készlet
indokolja.
Homoródujtalu a pótadó 20°/0-al emelkedését a szükségleti részben az I., II.,
IV., VII., VIII. és a X. rovat alatti költségtöbbletek tették elkerülhetetlené.
Vargyas a 10%-os pótadó emelkedését a szükségleti rész IV., V. és VIII. rovat
alatti költség emelkedések teszik elkerülhetetlenné.
Városfalva a pótadó 10°/0-al csökkenését, egyfelől a 172 kor. 46 fill. pénztári
készlet, másfelől pedig az épület fenntartási költségek korlátozása indokolja.
A keresztúri járás községeiben a pótadó százalék emelkedését
a következő uj
tételek tették szükségessé:

feetfalván adókban 137 kor. 33 fill., Alsóboldogfalván előre nem látható kiadásokban 500 kor., Csehétfalván hídépítésre 200 kor., Magyarfeleken pénztári maradvány
csökkenésében 100 kor. 53 fill., Magyarhídegkuton hídépítésre 308 kor., Székelyhidegkuton hídépítésre 308 kor., Kadácsban jegyzőifizetésfelemelésre 53 kor. (58 fill., Keresz turon adókban 950 kor. 31 fill., Kobátfalván jegyzői fizetésre G15 kor., pénztári maradvány csökkenésben 152 kor. 78 fill., Nagysolymos községben jégverem és hídépítésre
590 kor. 5G fill, Raván erdővágtér és füvek árából 750 kor.-val kevesebb jövedelem.
Rugonfalván pénztári maradvány csökkenésében 94 kor. 13 fill., Siménfalván elhagyatott
gyermekekre 200 kor., Siklódon adókban 2G kor., Szolokmán előre nem látható kiadásban 40 kor., Székelyszálláson fekvők jövedelméből 125 kor. 50 fillérrel kevesebb jövedelem. Szentdemeter tanítóifizetésfelemelésére, illetve hozzájárulásra 120 kor., Székelyszentmiklóson elhagyatottnak nyilvánított gyermekek segélyezésére 50 kor.
A pótadó százalékoknak 1906. évben történt csökkenéstit
okozzák a következő
kiadási törlések és bevételi emelkedések : Magyarandrásfalván 54 kor. épület fenntartási
költség törlés, Bordoson 400 kor. korlátfák építési költség-törlés, B.-ujfaluban malom és
italmérési jogból uj jövedelem 883 kor., Bözödön 400 kor. útjavítási költség-törlés,
Csekefalván 152 kor. hídépítési költség-törlés, Csöb községben 49 kor. adótörlés, Etéden 300 kor. előre nem látható kiadás törlés 200 kor. vásárvám jövedelem emelkedés
és 340 kor. előzó évi pénztári maradvány fölvétele. Fiatfalván 75 kor. 31 fill. ftiár
jövedelem többlet., Gagy községben 136 kor. hídépítési költség-törlés, Körispatak községben 150 kor. jegyzői fizetésre és 100 kor. bútorzatra felvett összegek törlése, Kisgalambfalván legelőhaszonbér czimen 790 kor. 04 fill. emelkedés. Kiskedében 101 kor.
23 fillér előző évi pénztári maradvány emelkedés, Medeséren 49 kor. 16 fill. adótörlés,
Nagykedében az állami adó emelkedése, Szederjesen 309 kor. 01 fill. előző évi pénztári
maradvény emelkedés, Szentábrahámon 136 kor. hídépítési költség-törlés, Székelyszent
mihály községben 25 kor. 36 fill. adó-törlés és 33 kor. 15 fill. előző évi pénztári
maradvány emelkedés, Tarcsafalván 196 kor. 80fill.híd és korlátfák építési költségtörlése.
•

A községi költségvetések a megelőző évben is az előirt időben beérkeztek, felülvizsgáltattak és jóváhagyattak ugy, hogy e tekintetben a legcsekélyebb fennakadás sem
fordult elő.
Községi zárszámadások is a korábbi évekre visszamenő hátrálékot nem mutatnak, sőt az 1905. évi zárszámadásokból is csupán pár község számadása nem lett még
törvényhatóságilag letárgyalva.

V. Közegészségügy.
Az 1906. év közegészségügyi tekintetben, az év utolsó negyedében jelentkezett
nagyobb számú hevenyfertőző, légző, emésztő, vérkeringési és mozgás-szervi bántalmak
felléptétől eltekintve, általánosságban kedvező volt.
A köztisztasági viszonyok javítását czélzó intézkedések fokozatos keresztülvitele
ez év folyamán is jótékony eredményekre vezettek. E tekintetben eredmény constatálható ugyan, de megközelítőleg sem olyan mérvű, mint az várható lett volna, ha kellő
anyagi erő áll rendelkezésre, a még ma is több községben rendezetlen belvizek levezetésére.
A heveny-fertőző bántalmak közül a vörheny, kanyaró, bárányhimlő több községben fordult elő; helyenként nagyobb számban is, járvány alakot öltve, ugy, hogy az
iskolák 14—21 napi bezáratásának szüksége forgott fenn. Komoly aggodalomra csak
az a körűimén} adott okot, hogy a vármegye két községében, Székelyvéczkén és Erdőfülén jelentekeny számban és súlyos alakban merült fel a hasi hagymáz. A súlyos
alakú járvány elfojtása érdekében mindkét községben kivétel2S intézkedések életbe
léptetésére volt szükség.
A hatósági és magángyakorlatot folytató orvosok összesen 427 hevenyfertőző
megbetegedést jelentettek be, 105 esettel kevesebbet, mint a megelőző évben. Az ellenőrzés és gyógykezelés alatt állott különböző nemű heveny-fertőző betegségben szenve-

dők közül meggyógyult 396, meghalt 31. Kedvezőbb halálozási arányszám különösen
a roncsoló toroklobban szenvedőknél volt konstatálható.
A tüdővész elleni védekezés tekintetében ez év folyamán említésre méltó mozzanat nem történt. A nagy számú áldozatot követelő bántalomban, annak tovaterjedésében, az ellene való védekezés módozataiban tiszta kép még ma sem állitható fel és így
az egyetlen védekező eszköz a köztisztaság és a lakásviszonyok megjavítása volt.
A pellagrás betegek száma egyel szaporodott. Megállapítható azonban, hogy az
esetek mindenike egyhe alakú E bántalomban szenvedett Csekefalván 2 nő, Magyarzsákodon 1 férli, Szentdemeteren 1 nő, Körispatakon 1 nő, Siklódon 1 férfi, Székelyvéczkén 1 gyermek és Fiatfalván 1 nő.
A nyilvántartott trachomás szembetegek száma ez év folyamán jelentékenyen
emelkedett. Az emelkedés annak tulajdonitható, hogy Amerikából és az ország különböző részeiből visszakerülő munkáscsoportok terjesztik a fertőzést. Zetelaka, Máréfalva,
Kápolnásfalu, Szentegyházasfalu, Székelymagyaros, Bögöz, Óczfalva, Korond, Magyarhermány, Erdőfüle, Székelymuzsna, Bardocz, Lövéte, Erked, Magyarfelek, Rugonfalva,
Magyarzsákod, Nagygalambfalva, Székelyvéczke, Énlaka, Álsóboldogfalva és Székelyudvarhelyen összesen 48 trachomás beteg állott ellenőrzés és gyógykezelés alatt; ezek
közül gyógyult 14, ellenőrzés és gyógykezelés alatt maradt 34.
Veszett és veszettségre gyanús eb által megmart 4 egyén részesült a budapesti » Pasteur* intézetben védő-oltásban.
A védhimlő-oltást 13 hatósági orvos végezte; kik 3287 első és 3G23 ujraoltást
végeztek jó sikerrel.
Orvos-rendőri hullavizsgálat 92 esetben végeztetett.
A nyilvántartott G—14 év közti vakok száma 7.
A gyógyszert szükséglő közönség rendelkezésére állott 8 anya és 3 kézi gyógytár. Hivatalos megvizsgálásuk alkalmával ugy felszerelésük, mint kezelésük szabályszerűnek találtatott.
Az egészségügyi személyzet a következő volt: 1 megyei tiszti főorvos, 3 járási
tiszti orvos, 1 városi tiszti orvos, 9 körorvos, 1 községi orvos, 1 kórházi igazgatófőorvos, 1 kórházi alorvos, 1 törvényszéki orvos. Magángyakorlatot folytatott 1 cs. és
kir. tényleges szolgálatban lévő ezredorvos és 1 fogorvos Székely udvarhelyen, 1 sebész
Eléden.
*
Okleveles szülésznő volt 80, képesített halottkém 92.
A 120 ágyra berendezett vármegyei közkórházban ápoltatott összesen 1419 beteg,
876 férfi, 543 nő. Az 1419 beteg közül volt: a légzőszervek bántalmával 107 férfi^
50 nő; a vérkeringési szervek bántalmával 15 férfi, 7 nő; az emésztési szervek betegségeivel 81 férfi, 58 nő, a máj és epeutak bántalmaival 2 férfi, 2 nő; a húgyszervek
betegségeivel 32 férfi, 8 nő; az ivarszervek venereas betegségeivel 80 férfi, 13 nő; az
idegrendszer betegségeivel 29 férfi, 24 nő; bőrbetegsngekkel 75 férfi, 31 nő; a mozgási
szervek betegségeivel 15 férfi, 12 nő; fertőző bántalmakkal 22 férfi, 10 nő; idült fertőző bántalmakkal 55 férfi, 37 nő ; vérbetegségekkel 3 férfi, 5 nő ; elmebántalmakkal
5 férfi, 9. nő; erőszakos béhatásoktól eredő bántalmakkal 1 férfi ; egyéb betegségekkel
2 nő. Sebészeti esetek voltak : különféle bántalmak a fejen és arczon 43 férfinél, 24
nőnél; a nyakon 25 férfinél, 28 nőnél; a mellen és háton 35 férfinál, 12 nőnél; a hasfalon és hasüregben 53 férfinál, 9 nőnél; a medenczén, gáton, végbélen 12 férfinél. 6
nőnél; a hugyszerveken 2 férfinál; a férfi ivarszerveken 2 férfinél; a női ivarszerveken
2 nőnél; a végtagokon 141 férfinél, 79 nőnél; fejődési hibák előfordultak 4 férfinél, 4
nőnél. Szemészeti esetek voltak: a köthártya betegségeivel 15 férfi 4 nő; a szaruhártyák betegségeivel 14 férfi, 20 nő; a szivárványhártya bántalmaival 2 férfi, 2 nő ; a
szemüreg betegségeivel 1 férfi ; a szemhéj betegségeivel 1 férfi. Fülbántalmakkal volt
3 férfi, 1 nő. Női betegségekkel; a külső nem szervek és hüvelyen 3 nő; a méhen
70 nő; a méh függelékeinek betegségével 1 nő. Szülészeti eset volt 9, vetélés 2. Egyebekkel volt 1 férfi, 3 nő. Ezek közül elbocsáttatott gyógyulva 629 férfi, 354 nő; javulva
131 férfi, 113 nő; gyógyulatlanul 17 férfi, 25 nő. A kórházban az év égén visszamaradt 56 férfi 29 nő. Az ápolási napok száma 37928.
Orvosi műtét végeztetett 350 esetben, sebészeti nőgyógyászati, szülészeti és
szemészeti bántalmak gyógyítása czéljából. A legtöbb esetben chloroform narkózis alkal-

maztatott; a sebek kezelése alkalmával végzett kisebb műtétek, foghúzások s egyéb
kisebb művi beavatkozások nincsenek e műtétek közé felvéve. Azonkívül kemény kötések, törés, ficzamodás, vagy idült izületi gyuladások, elferdülések kezelése czéljából
ez évben is sok esetben alkalmaztattak, melyek nincsenek ez évben is a műtétek közé
sorolva. Megemlítendő, hogy ez évben az izületek és csontok gümőkoros és egvéb idült
gyuladásos bántalmai miat alig végeztettek műtétek, legfölebb kisebb bemetszések ejtettek a geny kibocsátása miatt, melyek nincsenek művi beavatkozásnak véve, mivel az
ilyen esetek Rier-féle visszeres vérbőség alkalmazásával gyógykezeltettek. E miatt a
műtétek száma aránylag kissebb, mint a mennyi a folytonosan szaporodó sebészeti
eseteknek megfelelne.
A kórház orvosi teendőit 1 igazgató-főorvos és 1 alorvos, az adminisztratív
teendőket 2 tisztviselő végezte. Alkalmazva volt 1 férfi, (> női ápoló, 1 kapus, 1 férti
cseléd, 2 mosónő.
Április hó végén hozzákezdettek a vízvezeték építéséhez, de többféle körülmények miatt nem készülhettek el vele az év végére sem. A források feltárása után kitűnt,
hogy sokkal több viz áll rendelkezésére, mint a mennyire addig számítani lehetett. E
miatt ugy kellett berendezkedni, hogy a jóval nagyobb vízmennyiség is a kórház részére
hozzáférhető legyen. Az eddig talált mennyiség is a jelenlegi beteglétszámat bőven ellátta volna ugyan, de a kórház későbbi fejlődésére is kellett gondolni, s mivel egy ilyen
vizmű évszázadokra szól, későbbi igényekhez mérten kellett berendezkedni. E miatt a
víztartó medenczét 10 köbmeter helyett 20 köbmeter nagyságra építették s a kórházhoz
vezető fővezeték csövét 00 mm. átmérőjű helyett 80 mm. átmérőjűvel cserélték ki. A
kórház belső vízvezetéki berendezésén is a tervtől eltérőleg, sok változtatás történt. így az
összes helyiségek melegvízzel való ellátása máskép történik, mint tervezve volt. A főépület részére egy 6 • meter és egy 3 • meter fütőfelületü vízmelegítő kazán vétetett.
A nagyobb kazán egyúttal fel lesz használva a műtő, altató és 2 betegszoba vizfütésére
és az épület jobboldalán levő fürdőit és mosdóit látja el meleg vizzel és a műtő szoba
részére steril vizet szolgáltat. A kisebb kazán a baloldali fürdők, a konyhahelyiség és
a betegszobák mosdói részére szolgáltat meleg vizet. Azonkívül a két kazán csőhálózata össze van kötve, hogy ha egyik kazánnak valami hibája történnék, a másik helyettesíteni tudja, vagy pedig nyáron, mikor a műtőszobát nem szükséges fűteni, a nagy
kazán fogj^Hbz őszes helyiségeket meleg vizzel ellátni. A mellék épületek részére szintén
egy 3 • meter fütőfelületü kazán van véve, mely ezen épület összes fürdőit és mosdóit
látja el meleg vizzel. A kórház minden helyiségébe be van vezetve a hideg viz, s a
fürdőkön kívül minden mosdó meleg vezetékkel is rendelkezik, ugy, hogy tetszés szerint
lehet bárhol hideg vagy meleg vizet venni. A melegvíz készítésére a legjobb szerkezetű kazánok, a legtökéletesebb felszereléssel vétettek s az egész vezeték ugy van megépítve, hogy annak üzeme a lehető legbiztosabb legyen. Az árnyékszékek vizöblitésre
lettek átalakítva, a kórháztelek pedig kerti öntöző csapokkal bőven el van látva.
A kórházi vízvezeték részére a vizet a »Szászok tábora« nevü hely forrásai
szolgáltatják. A források és építmények közül 1000 • öl terület Reiner János tulajdonostól örök áron megvásároltatott 1000 koronáért.
A kórház telke csatornázva van és a betegszobákból, valamint a kórház összes
egyéb helyiségeiből a folyékony szennyes anyagokat e csatorna távolítja el. A csatornavezeték a kórház telkéből a Barom-piaczon át, a vasúti töltés baloldalán, azzal párhuzamosan haladva, a vasúti hid mellett a Küküllőbe torkollik. A csővezeték kivül belül
iivegzománczczal ellátott kőagyaból van készítve és teljesen vizáthatlan. A szükséges
távolságra tisztító aknák vannak beépítve. A Küküllő parton egy biologiai szennyvíztisztító van a vezetékba iktatva, melynek rendeltetése a szennyvizet ártalmatlanná és
tisztává tenni. Már hetek óta üzetnbe van véve és oly kitűnően működik, hogy a belőle
kifolyó viz szagtalan, ha hetekig áll akkor sem bomlik, kristálytiszta, a vezetéki víztől
alig különböztethető meg, ha tiszta fehér üvegbe töltjük. Egyszóval a szennyvizeknek
a Küküllőbe vezetése, annak vizét semmi tekintetben nem szennyezheti és egészség
szempontból semmi tekintetben kifogás alá nem eshetik.
Elismeréssel és e helyen is köszönetnyilvánítás kifejezésével kell megemlíteni,
hogy Özv. Simó Kerenczné és örökösei, továbbá Id. I)ézsi Antal telkükön a nyomó-fővezeték elhelyezésére díjtalanul örökös szolgalmi jogot engedélyeztek és annak telek-

könyvi bekebelezésére beleegyezésüket adták ; nemkülönben a város saját telkén ingyért
engedte .*'. örökös szolgalmi joggal a csatorna-vezeték és földfeltöltésére, valamint a
szennyvíztisztító részére szükséges területet.
A vízvezeték és csatornázás építésével a tervbevett és szükséges átalakítások
is nagyrészt elkészültek és folyamatban vannak. Az összes folyosók, fürdőszobák,
closet-helyiségek keramit lemezekkel lesznek burkolva. A mütő-tercm fagerendái vastartókkal cseréltetnek ki, padlója keramit lemezekkel lesz burkolva és falai porczellán
zománcz-festékkel lesznek befestve. Azonkívül, mivel oldalvilágitása nem kielégítő, az
utcza felőli 2 ablak össze lesz vágva és egy nagy vas vázzal ellátott ablak jön helyébe.
A mütő és altató szoba melegvízfűtésre rendeztetik be, mivel egyéb fűtés a mi jelenleg
berendezhető volna, a czélnak teljesen nem felelne meg. Ez átalakítások és berendezések létesítése után a műtő-terem is minden modern követelményeknek meg fog felelni.
Magától értetődik, hogy hideg és melegvíz vezetékkel, azonkívül steril hideg és melegvízzel is el lesz látva s mosdóknak pedig a legjobb szerkezetű Lautenschláger-féle
gyártmányúak vannak kiválasztva és lesznek alkalmazva.
A főépület emeleti folyosói, fürdőszobái és closet helyiségei Meidinger rendszerű
szellőző 2 kályhával lesznek fűtve.
Az átalakítási és vízvezetéki munkákkal egyidejűleg, a kórház egy igen lényeges hiánya is pótolva lett, amennyiben mindkét épület összes beteg-szobái és mellékhelyiségei a kellő szellőzéssel lettek ellátva, a falakba épített megfelelő méretű szellőző
csatornák készítése által. Ez ideig a beteg-szobáknak semmi mesterséges szellőző készülékje nem volt s különösen a most már állandó túlzsúfoltság mellett nem lehetett tovább
nélkülözni. A mostani szellőzés ugy van létesítve, hogy óránként háromszor cserélődik
ki a szobák levegője külső friss levegővel.
Egyszóval a folyamatban levő munkák teljes befejezése után, a kórház minden
modern kellékkel fel lesz szerelve s semmi tekintetben kivánni valót nem hagy hátra a
túlzsúfoltságtól eltekintve, a melyen csak ujabb pavillon építésével lehet segíteni. Arra
pedig már a jelenlegi betegforgalom mellett is szükség lenne, de ha a beteglétszám az
eddigi tapasztalt módon szaporodik, okvetlen elkerülhetlenné fog válni.

VI. Útlevél és kivándorlási ügy.
A kivándorlásról a megelőző években tett jelentésemben volt szerencsém a
törvényhatóságot tájékoztatni és észrevételeimet előadni. Ezen jelentéseimben felsoroltakhoz az 1906. évre vonatkozólag tett tapasztalataim eredményeként csak azt terjeszthetem elő, hogy a kiadott útlevelek száma a megelőző évhez viszonyítva, jelentős mér
tékben emelkedett.
Mint nemzetgazdasági, népmozgalmi és honvédelmi szempontbólfigyelmetérdemlő
körülményt, fel kell említenem, hogy az 1906. évben különösen a kiskorú férfi személvek kivándorlása kezdettelterjedni. Az ebből az államra gazdasági és különösen honvédelmi szempontból beállható hátrányok megelőzése czéljából a vármegye főispánjának
közvetítésével m. kir. Belügyminister úrhoz előterjesztést tettem az iránt, hogy a kivándorlásról szóló 1903. évi IV. t.-cz. 2. § ának ide vonatkozó korlátozó intézkedései kibővítessenek s törvényhozásilag korlátoztassék a kiskorú férfi-személyek kivándorlása.
Az Amerika felé irányuló kivándorlás az 1906. évben is tetemesen nagyobb volt,
a romániainál, de itt meg kell említenem azt a körülményt, hogy míg Romániába több
családtag, sőt egész családok is vándorolna!; ki, addig Amerikába egy családnak rendszerint csak egy tagja megy ki. Ebből magyarázható meg az a körülmény is, hogy
mig az Amerikába kivándorlottak száma 920, a visszatértek száma 197 volt, addig a
Romániába kivándorlott 455 egyénnel szemben visszavándorló csak 60 volt.
Tény az, hogy az amerikai kivándorlásnál a szomszédos székely vármegyék
közül legnagyobb számmal Udvarhely vármegye szerepel, de hogy ez a körülmény
magokra a kivándorlókra veszélylyel nem jár, igazolja a kivándorlók anyagi helyzeté-

ben beállott változás. Értesüléseim szerint az Amerikában levők részéről családjaik
részére havonta hazaküldött összeg egy-egy községben több ezer koronára tehető, s a
hazatérők rendes körülmények között 800—1200 korona megtakarított összeggel érkeznek vissza.
Ennyiben tehát a kivándorlás hasznosnak tekinthető s ez adja magyarázatát
annak is, hogy a kivándorlók zöme miért siet Amerikába. Ezzel szemben azonban felemlítem azt, hogy a honnmaradt különösen közép birtokosok helyzetére a munkaerő
hiánya aránytalanul nyomasztólag hat, s a honnmaradoítak érdekeit szemelőtt tartva,
a kivándorlás csökkenése s lehetőségig való korlátozása kívánatos lenne.
Az 1906. évben titkos kivándorlási ügynökök működése észlelhető nem volt
Az alábbi táblázatban közlöm Udvarhely vármegye kivándorlási adatait a szomszédos Csík- és Háromszék vármegyék adatainak feltüntetése mellett:
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VII. Könyöradománygyüjtés.
M. kir. belügyminiszter urnák 1882 évi április 15-én 18163. sz. alatt kelt rendelete alapján az 190(5. évben 23 egyén nyert Udvarhely vármegye területére 60 napi időtartamra érvényes engedélyt könyöradomány gyűjtésre. Az e tárgyban beadott kérések legtöbb
esetben az 1906. év folyamán előfordult elemi csapások folytán szentfedett károsodásokkal indokoltattak.
Templomépítés, orgonabeszerzés czéljából az egész ország területére érvényes
engedélyt m. kir. belügyminiszter ur 3 esetben engedélyezett.

VIII. Állami anyakönyvi ügyek.
Az állami anyakönyvi ügykörben az 1904-ik évi XXXVI. törvénynek folyó
1907-ik év január 1-ével való életbe léptetése felette fontos és lényeges változást idézett
elé, már csak azon körülménynyel is, hogy ezzel minden nagyközség és minden körjegyzőség egy-egy anyakönyi kerületté alakulván, a kör- és községi jegyzők székhelyei
egyidejűleg az anyakönyvi kerületek központjaivá is lettek, s a kör- és községi jegyzők
egyszersmind m. kir. állami anyakönvvezetők is.
Xagy fontosságú és lényeges ezen változás az okból is, mivel ezzel egyidejűleg
a kör- és községi jegyzői körök is alapos átalakuláson mentek át, a mennyiben a tör-*
vényhatósági közgyűlés megelőzőleg hozott határozatának belügyminiszteri jóváhagyása
folytán, tisztán évi 1(5000 korona állami javadalmazással, a községek minden megterhelése nélkül, 10 uj jegyzői állás rendszeresittetett, s igy ma a régi 43 kör- és községi
jegyző helyett 53 kör- és községi jegyző intézi a jegyzői és állami anyakönyvvezetői
teendőköt, mi az ügymenet gyorsaságát kétségtelenül elő kell hogy idézze.
A 10 uj jegyzői kör szervezésével előállott változást a következő táblás kimutatás tünteti fel:

Székhely

Község neve

Székhely

Község neve

I. Udvarhelyi járás.
1 ! Alsósófalva

Atyha

Alsósófalva
Felsősófalva

Korond

Korond

Oroszhegy

Oroszhegy

Atyha
Parajd

Bikafalva

Bögöz

Farczád

Farkaslaka

Felsőboldogfaiva

Fenyéd

Bikafalva
Hodgya
()czfalva

Szentegyházas- Kápolnásfalu
^zentegyházasfalu
falu
Székelvdobó

Béta
Székelydobó
Vágás

Székelypálfalva

Firtosváralja
Kecsetkisfalud
Székelypálfalva

15

S^ékelyszentkirálv

Kadicsfalva
Székelyfancsal
Székelyszentkirály

1<>

Székelyszenttamás

Tibód
l'lke
Székelyszenttamás

Agyagfalva
Bögöz
Décsfalva
Matisfava
Székely magyaros
Farczád
Sükő
Székelylengyelfalva
Bogárfalva
Farkaslaka
Xyikómalomfalva
Szentlélek
Árvátfalva
Felsőboldogfalva
Patakfalva
Fenyéd
Küküllőkeményfalva
Máréfalva
Székelybethlenfalva

i Parajd

|

17 Zetelaka
18

Varságtisztás

Zetelaka
Bagzos
Forrásköze
Kisküküllő
Nagykutpatak
Solyomkőhegy
Varságtisztás

telepek

Folyósz.

<r,

N

Székhely

Község neve

•O

"3

Székhely

Kövség neve

CL.

II. Homoród i járás.
i

Bardocz

Bardocz
Erdőfüle
Olasztelek

2

Felsőrákos

Felsőrákos

3

Homoródalmás

9 Kányád

10 Kisbaczon

Homoródalmás
:
;

11 Kénos

Homoródbene

4

Homoródbene

5

Homoróddarócz Homoróddarócz
12 Lövéte
Homoródszent-1 Abásfalva
márton
Homoródkemányfalva 13 Oklánd
Homoródszentmárton
Lókod

6

Homoródszent- Homoródjánosfalva
pál
Homoródszentpál
Homoródszentpéter
Recsenyéd
Városfalva

7

Homoródszcnt- Ábránfalva
Homoródszentlászló
lászló
Miklósfalva
Sándortelke

8

14 Székelydálya

íaj

Székelyderzs

Jásfalva
Kánvád
• Petek
Bibarczfalva
Magyarhermány
Kisbaczon
Gyepes
Homoródremete
Kénos
i Telekfalva
Lövéte
Homoródujfalu
Ka rácson falva
Oklánd
Bágy
Ege
Székelydálya
Székelyderzs
Székelymuzsna

16 Székelyzsombor Székelyzsombor
17 Vargyas
i

Vargyas
Székelyszáldobos

III. Keresztúri járás.
1 ' Bordos

Bordos
Csöb
Szentdemeter
Rava

Bözöd

9

3

Erked

4

Etéd

Bözöd
Bözödujfalu

8

Nagygalambfalva

Kisgalambfalva
Nagygalainbfalva

9

Nagysolymos

Kissolymos
Nagysolymos

10 Rugonfalva

Erked
j Etéd
Küsmöd

11 Siklód

I

Fiatfalva

Kobátfalva

(I

t

t

Kőrispatak

j Fatfalva
Magyarfelek
Szederjes
Benczéd
Csehétfalva
Kobátfalva
Tarcsa falva
Székelyszentmihály
Kőrispatak

12 Simén falva

Bethfalva
Nagykede
Kiskede
Rugonfalva
Siklód
i Szolokma

|

Kadács
Medesér
Simén falva
Székelyszentmiklós

13jSzékelykeresztur Székelykeresztur
14ji

Székelyszenterzsébet

Nagyarhidegkut
Székelyandrásfalva
Székelyhidegkut
Székelyszenterzsébet

Székhely

"o
>>

Község neve

%!

Székhely

Község neve

u.

lőj! Székelvvéczke ' Magyarzsákod
Székelyszállás
j Székelyvéczke

1 7i Tordátfalva

Knlaka
Kirtosmartonos
Tordátfalva

161 Szentábrahám j Csekefalva
1

i
!

Gagy

Magyarandrásfalva
, Szentábrahám

1 $ Ujszékely

| Alsóboldogfalva
j Ujszékely

IX. Közbiztonság és közrendészet
A közbiztonság állapota a lefolyt 190G. évben a vármegyében kifogástalan volt.
Karhatalom igénybevételének szükségessége egy esetben sem, még az ápril havában
megtartott általános képviselőválasztás alkalmából sem vált szükségessé.
A vármegyében elhelyezett csendőrőrsök közbiztonsági tevékenységéről szerkesztett kimutatás adatai szerint: hatóságok s hatósági közegek elleni izgatás 8, alkotmány
és törvény elleni izgatás 1, magánosok elleni erőszak 30, vallás és annak szabad gyakorlata elleni bűntett és vétség 2, pénzhamisítás 3, hamis tanuzás és hamis eskü 6,
hamis vád 3, szemérem elleni bűntett 3, rágalmazás és becsületsértés 30. ember élete
elleni bűntett és vétség 64, párviadal (5, testi sértés 41(3, közegészség elleni bűntett és
vétség 5, személyes szabadság megsértése lő, levél- és távsürgöny titok megsértése 2,
magánlak megsértése magánszemélyek által 66, lopás 240, rablás és zsarolás 18,
sikkasztás, zártörés és hűtlen, kezelés 14, jogtalan elsajátítás 15, orgazdaság és bűnpártolás 28, csalás 7, okirathamisitás 11, más vagyonának rongálása 81, gyújtogatás,
tüzokozás 80, vaspályák, távírdák megrongálása 10, fegyveres erő elleni bűntett 1, a
kir. járásbíróság hatáskörébe utalt kihágás 116 és a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágás 2077 esetben tétetett feljelentés tárgyává. Ezen utóbbi kihágás az
1905. évben 2601, az 1904. évben 2697 esetben fordult elő, a viszonyok tehát lényeges
javulást mutatnak.
Az első fokú közigazgatási hatóságok által elbírált kihágási ügyekben fellebbezés folytán 102 első fokú ítélet lett a vármegye aiispánjához másodfokú elbírálás czéljából felterjesztve.
Ezen első fokú Ítéletek közül hozatott közrend elleni kihágási ügyekben 29,
közegészség-rendőri kihágási ügyekben 12, cseléd-rendőri kihágási ügyekben 9, hatóság
elleni kihágási ügyekben 8, testi épség elleni és bérkocsi-szabály elleni kihágási ügyekben 7—7, állategészség rendőri és építkezési kihágási ügyekben 6—6, utrendőri kihágási
ügyekben 4, tűzoltó szabály elleni kihágási ügyekben 3, tüzrendőri, tulajdon elleni,
ebadó-szabályrendelet elleni, vadászati és vizrendőri kihágási ügyekben 2—2, végül iparrendőri kihágási ügyben 1.
A felterjesztett fellebbezések közül 7 hivatalból visszautasittatott.
Az érdemben felülbírált első fokú Íteletek közül hozatott:
Székelyudvarhely város rendőrkapitányi hivatalánál 57, melyek közül másodfokulag 45 lényegében helybenhagyatott, 3 feloldatott és 9 megváltoztatott.
Az udvarhely járási főszolgabírói hivatalnál 12, melyek közül másodfokulag 8
lényegében helybenhagyatott, 1 feloldatott, 1 megváltoztatott és 2 megsemmisíttetett.
A keresztúri járási főszolgabírói hivatalnál 14, melyek közül másodfokulag 9
lényegében helybenhagyatott, 2 feloldatott, 2 megváltoztatott, 1 megsemmisíttetett.
Az oklándi járási főszolgabírói hivatalnál 12, melyek közül másodfokulag 8
lényegében helybenhagyatott, 3 megváltoztatott és 1 megsemmisíttetett.

Az általam hozott másodfokú Ítéletek közül felebbezések folytán a harmadfokú
hatóságok által felülbiráltatott 12 másodfokú ítélet, melyek közül 10 helybenhagyatott,
2 megváltoztattatott.
Fenntí adatok azon kihágási ügyekre, melyekben másodfokú Ítélethozatalra a
közigazgatási bizottság, vagy annak albizottságai illetékesek, nem vonatkoznak.

X- Fegyelmi ügyek.
Az 190(3. év folyamán 32 fegyelmi ügy lett folyamatba téve és pedig 2 esetben
törvényhatósági tisztviselők ellen, 30 esetben községi elöljárók ellen.
Á folyamatba tett fegyelmi ügyek száma az előző évhez képest emelkedést mutat.
A 32 fegyelmi ügy közül 1(3 befejeztetett, 10 folyamatban van.

XI. Központi választmány.
A vármegye központi választmánya az 1906. év folyamán 6 rendes ülést tartott,
melyeken részben az év folyamán megejtett képviselő-választások felől, részben az 1907.
évi névjegyzékek kiigazítása felőli intézkedésekkel foglalkozott.
A választó jogosultaknak 1907. évre érvényes állandó névjegyzékét az év végéig
az 1899. évi XV. t.-cz. rendelkezéseinek megfelelően, ugy a m. kir. belügyminiszter
úrhoz, mint a kir. közjegyzőkhöz, valamint a községeknek és a vármeg3rei levéltárnak
is megküldötte.
A végleg megállapított állandó névjegyzék szerint:
1. Az udvarhelyi választókerületben
2428
rf*
2. A székely keresztúri választókerületben . . . 1905
3. A homoródi választókerületben
1901
összesen
6234
képviselő választó jogosult van.
A képviselő választó jogosultak jogaikat a következő jogezimeken és arányban gyakorolják:
Régi jogon
4461
Földbirtok után
224
Házbirtok után . . .
.
9
Föld- és házbirtok után
385
Jövedelem után . . .
. . .
.'302
Értelmiség czimen
588
Füstök után
265
Összesen 6234
Az oláhfalvi választó kerületben 223 választó jogosult van.
Kzek közül:
Régi jogon
170
Földbirtok után
I
Házbirtok után
1
Föld- és házbirtok után
17
Jövedelem után
20
Értelmiség czimen
. . . .
. . 10
Füstök után
. .
4
Összesen
223
gyakorolja választói jogát.

A székely udvarhelyi választó kerületben 689 választó jogosult van.
Ezek közül:
Régi jogon . .
86
Földbirtok után
. 2
Házbirtok után
.
.147
Föld- és házbirtok után .
. . . —
Jövedelem után
. 307
Értelmiség czimen
. .
.
.137
Füstök után
.
—
C )sszescn 689
gyakorolja választói jogát.
Az 1906. évi állandó névjegyzékkel való összehasonlítás alapján kitűnik, hogy
a választó jogosultak számában az:
Udvarhelyi
választó kerületben 26 apadás
Székelykereszturi
»
»
40
»
Homoródi
»
»
26
»
Összesen 92
»
apadás mutatkozik.

XII. Szegényügy.
A szegényügy az elmúlt évben is, a megelőző évekhez képest, az egyes községek által saját hatáskörükben láttattak el.
Korábbi jelentésem keretében már beszámoltam azon tervemről, mely szerint
a községi szegényalapok egyesítésével egy oly szegénymenház létesítését szándékozom
keresztülvinni, a melyben az összes vármegyebeli közellátást igénylő munka- és keresetképtelen szegények elhelyezést nyerjenek.
Az alábbi kimutatás szerint az ezen czélra rendelkezésre álló alaptőke még
nem elégséges arra, hog$ ha a szegényház építési költségei abból még levonatnak, a
kamatok az évi kiadásokat fedezhessék. Reményem van azonban arra, hogy ezen humánus czélra sikerülni fog nem csak egyesek, de közintézetek, takarékpénztárak, jótékony
egyletek támogatását megnyerni, valamint az egyes felekezetek által eddig saját hatáskörükben ellátás alatt tartott szegényeknek a menházban leendő elhelyezésével az e
czélra letett alapítványok kamatainak átengedését is kieszközölnöm, — a mely esetben
a menház felállításának legnehezebb kérdése megoldást nyerne.
Jelenleg Székelyudvarhely város képviselőtestülete előtt áll az ügv, hova ingyen
telek adományozásáért folyamodtam.
Az egyes községek szegényalapjának egyenkénti felsorolását ez alkalommal
mellőzhetőnek találtam, — az alábbi kimutatásban közlöm azonban azoknak járásonkénti főösszegét:

Közigazgatási kerület

kor.
1.

Keresztúri

»

III.

Homoródi

»

f.

kor. I f.

31 46' 16982 01

Udvarhelyi járás

11.

Kama- Beveendő ••
tozó be- követelés ° s s z e s e n
tét tőke

Készpénz

. .

365
211

Székelyudvarhely város
Összesen

91
6Í)9

10044/nj

kor. I f. kor. if.
2613:24 19626j 71
5963

22374jo6

, 34304 69!' 1615

36132 j—

1962495

—

í

8695641} 10192

19716| 18
97848:95

XIII. Szolgabiróságok és Székelyudvarhely
r. tan. város.
A) Székelyudvarhelyi főszolgabírói hivatal.

1. Járási
ügyforgalom.
1. Közigazgatási iktatóra érkezett 3380 ügydarab, e
intéztetett valamennyi.
2. Kihágási iktatóra érkezett 2107 iigydarab, melynek nagyrésze elintézést nyert,
a többinek elintézése folyamatban van.
Itt hangsúlyozom, hogy a járás területén, daczára a szigorú eljárásnak és
daczára a havasaljai nép bőséges keresetének, az erdei kihágások nem csak nem fogynak, hanem szaporodnak. A mi azt mutatja, hogy népünk ezen kihágásokat nem
kényszerűségből, hanem régi megrögzött szokásból követi el s arról lemondani nem akar.
3. A hivatal részéről kiadatott:
a) Cselédkönyv
400 drb.
b) Iparengedély
12 »
c) Iparigazolvány
11 »
d) Mezőőri könyv
49 »
e) Igazolási jegy
10 »
f) Épitési engedély
177 »
g) Tánczengedély
167
»
A halász és vadászi jegyeket a hivatal javaslata alapján a kir. adóhivatal
adja ki.
II. Községi
ügyforgalom.
1. A kör- és községi jegyzők iktatójára érk
35012 ügydarab, a melyek elintézést nyertek.
A járás községei szervezetében több változás történt; nevezetesen Parajd és
Atyha kisközségek nagy községgé alakultak; Varság telep a hozzá tartozó telepekkel
Oroszhegy nagyközségből kiszakittatott s szintén nagy községgé alakult. Felsősófalva
község az aljjásófalvi körjegyzőséghez csatoltatott, továbbá Bikafalva, Hodgya és óczfalva községekből külön jegyzői kör alakíttatott.
az 1907. évi költségvetési előirányzatok minden község részéről elkészíttettek
s a vármegye törvényhatósága által jóváhagyattak.
A községi háztartási, továbbá szegény alap, tűzoltói alap és szabályozási alap
számadások 1905. év végéig terjedő időre minden községből elkészíttettek s az év
folyamán a törvényhatósági közgyűlés által le is tárgyaltattak.
III.
Közrendészet.
A személy és vagyonbiztonság a járás területén általában
elégítő volt.
A kivándorlás Amerikába nagy arányokat öltött; ma már a járás több vidékéről hajókáznak az uj hazába. Legtöbben Bögöz, Agyagfalva, Óczfalva, Szentegyházasfalu, Kápolnásfalu és N'yikómalomfalva községekből vándoroltak ki. Megkell jegyeznem,
hogy a régebben kivándoroltak közül már többen visszatértek; ezek régi adósságukat
kifizették, azonfelül kis tőkéjük van, a melyből nyugodtan élnek. Ezek a példák nagy
vonzerővel bírnak s össztönöznek másokat ís kivándorlásra.
Tüzeset volt a járás területén 28 esetben.
IV. Közlekedési
ügyek.
A viczinális utak javítása a folyó évben is megtö
A községi közmunka minden községben pontosan lerovatott. A kavicshalmok kihordattak, elteríttettek, a sánczok mindenütt kitakaríttattak. A viczinális utak mindenütt
járható állapotban vannak.
V. Közgazdasági
állapot.
A mult évben a termés általában kielégítő volt; a
karmány növények igen jó hasznot adtak, gyümölcs kevés volt.
A székelyföldi miniszteri kirendeltseg helyi megbízottja a folyó évben inkább a
jó vetőmagokra és tejelő tehenek kiosztására fektetett nagyobb súlyt. Ennek közreműködésével már több tejszövetkezet létesült.

Az állategészség a szarvasmarhák és juhok közt általában kielégítő volt, amennyiben az elmúlt évben a juhhimlős megbetegedéseket sikerült teljesen lokalizálni, illetőleg
az teljesen megszűnt. A sertések között a járás területén egyes községekben nagyobb
arányú veszteséget okozott a sertésorbáncz és sertésvész, igy nevezetesen Székelyszentkirályon, Farkaslakán, Kecsetkisfaludon, Máréfalván, továbbá Lengyelfalván és Farczád
községekben.
A megbetegedett sertések száma 500 darab s ezek közül elhullott mintegy 400
darab. Jelenleg a sertés betegségtől a járás teljesen vészmentes.
A lovak között a rühkór az elmúlt évben nagyobb arányokat öltött, de a megfelelő óvintézkedésekkel és gyógykezeléssel sikerült teljesen megszüntetni, úgyannyira,
hogy jelenleg rühkórtól a járás területe teljesen mentes. Nagyobb arányú fertőzések
voltak Zetelakán, Vágás és Atyha községekben, valamint a varsági lakosok lovai között.
Egy esetben a betegség súlyossága és gyógyithatatlansága miatt Zetelakán 1 darab ló
kiirtása vált szükségessé. Összesen 13 községben 67 darab ló és 83 darab juh betegedett meg és 4 darab ló hullott el rühkórban.
A haszonállatok létszáma az 1906. évben következő:
Szarvasmarha, fehér felnőtt 10921, növendik í >071.
»
»
349,
tarka »
314.
»
>
609,
Bivaly . .
219.
»
»
419.
4797,
Ló
»
»
—
3.
Szamár
»
»
3930,
4175.
Sertés . .
»
»
27474,
5301.
Juh
. ,
»
»
4471.
Kecske . . . . .
1027.
Tenyészállatok: magán mének nem voltak, 72 darab bika, 69 kan és 179 kos.
Általában az 1905. évhez viszonyítva ugy a lóállományban, valamint a szarvasmarha állományban, számottevő emelkedés észlelhető, a nyugoti marháknál pedig azok
évről-évre látható térhódítása és számszerű emelkedése azt bizonyítja, hogy idővel a
nyugati fajú marhaállomány dominálóvá válik.
VI. Közegészség
ügy. A járás területén a közegészségi ügy kielégítő volt.
Következő ragályos betegségek fordultak elő :
1. Kanyaróban: Korogd, Oroszhegy, Székelyfancsal, Székelyszentkirály, Bikafalva, Székelypálfalva községekben beteg volt 289 gyermek, meggyógyult 254, meghall 27.
2. Vörhenyben : Kadicsfalva, Alsósófalva, Parajd, Felsőboldogfalva községekben
megbetegedett 28 gyermek, meggyógyult 22, meghalt 4.
3. Fültőmirigy lobban: Dobó, Fenyéd, Oroszhegy, Székelyfancsal községekben
megbetegedett 19 gyermek, meggyógyultak.
4. Hasi hagymázban: Farkaslaka községben megbetegedett 1 férli, ki meghalt.
5. Vérhasban: Parajd községben megbetegedett 5, meggyógyultak.
6. Hökhurutban: Szentegyházasfalu, Felsősófalva és Alsósófalva községben
megbetegedett 58 gyermek, meggyógyult 51, meghalt 7.
7. Roncsoló toroklobban : Korond községben megbetegedett 1 gyermek, meghalt,
8. Bárányhimlőben: Székelylengyelfalva községben megbetegedett 12, meggyógyultak.
Orvos-rendőri hulla szemle volt: Parajd, Alsósófalva, Székelybethlenfalva, Korond,
Máréfalva, Zetelaka, Farczád és Vágás községekben 27 esetben.
VII.
Katonai
ügy. A folyó évben két fősorozás volt. Az egyik junius, a másik
november hóban. Mindkét fősorozás a legnagyobb rendben folyt le. A besorozott legénység augusztus, illetve január hónapokban vonult be.

.

B) Székelykereszturi főszolgabírói hivatal.

I. A székelykereszturi
járási
főszolgabírói
hivatni
ügyforgalma
1. Közigazgatási iktatóra érkezett
G81Ü
Ebből elintéztetett
0799
Elintézetlen maradt . 11
2. Kihágási iktatóra érkezett
. . . .
825
Ebből elintéztetett
825
Elintézetlen maradt . —
3. Cselédkönyv kiadatott
33.">
4. Munkakönyv kiadatott
3
5. Iparigazolvány kiadatott
23
ó. Iparengedély kiadatott
12
7. Mezőőri szolgálati könyv . .
44
8. Építkezési engedély
239
9. Táncz-engedély
116
10. Halászjegy kiadásáért folyamodott . . . .
1
11. Erdőőrzési eskütételi bizonyítvány nem adatott
12. Tolonczolási eset volt
9
II. Közegészség
ügy. Az 1906. év közegészségügyi tekintetben kedvezőbb v
az 1905. évnél, mert ugy a megbetegedések, mint a halálozások kevesebb arányt
mutattak; egyedül a Székelyvéczkén uralkodó hasi tífusz tünt fel mint tájkór, hol 30
megbetegedés és 4 halálozás történt. Nemre nézve beteg volt 18 fiu, 12 nő ebből meghalt 3 fiu, 1 nő, gyógyult 15 férfi, 11 nő.
Pellagrás beteg volt egy, az is a segesvári kórházban ápolva elhalt.
Trachomás betegek mind kórházi ápolásban részesültek, csak mint trachomás
gyanúsok tartattak nyilván.
A halottkémlés pontos, (lágy és Magyarandrásfalva halottkéme meghalt, a
szomszéd községbeli halottkém végzi a teendőket addig, mig más alkalmas egyén
találtatik.
x*
Körbábai állás 3 helyen, a körorvosi állás egy helyen üresedésben van pályázat alatt.
Köztisztaság kellően végrehajtva, csak a székelykereszturi talajvizek lecsapolása késik.
A szegény betegek kellő gondozásban részesülnek a betegápolási alap terhére.
Az egészségre ártalmas czikkek, úgymint rodhadt hus elkoboztattak.
IIL
Útlevél
és kivándorlási
ügy. E járás területéről való kivándorlás
módon emelkedik és pedig oly arányban, hogy a kivándorlottak 1 i i része Romániába,
2
í 3 része Amerikába utazott.
IV. Könyöradomány
gyűjtés
ügy. Könyöradomány gyűjtési engedélyt
9 egyén.
V. Közbiztonság
elleni
kihágás.
A közbiztonság általában véve kielégí
kivéve a tüzesetet, mennyiben tüzeset volt:
1. Nagygalambfalván ismeretlen okból 1 esetben.
2. Székelykereszturon 1 esetben gyújtogatás miatt.
3. Etéden 2 esetben gyújtogatás miatt.
4. Erkeden 1 esetben erdőégés ismeretlen okból.
5. Csekefalván 1 esetben ismeretlen okból.
6. Medeséren 1 esetben ismeretlen okból.
7. Fiatfalván 1 esetben gyújtogatás miatt.
8. Siklódon 1 esetben erdőégés ismeretlen okból.
9. Nagykedében 1 esetben gyújtogatás miatt.
10. Bözödujfaluban 1 esetben gyújtogatás miatt.
11. Enlakán 1 esetben ismeretlen okból.

VI. Fegyelmi
ügyek.
Fegyelmi eljárás folyamatba tétetett 14 esetben közs
elöljárói tagok ellen. Ezekből befejeztetett 6 esetben. Abbanhagyatott 2 esetben.
A befejezés stadiumában maradott G esetben.
VII.
Szegényügy.
A szegény ügy a községek által legtöbb helyen közadakozá
sal rendeztetett, mert a szegény alapok kamatai a szegények eltartására nem elegendők.
VIII.
Tanügy.
Az iskolákra vonatkozólag panaszok egyáltalán nem merültek
fel, kivéve egy néhány esetet, melyek az iskolához tartozó épületek apróbb javítási
munkálataira vonatkozólag, de ezek is gyorsan pótolva lettek.
E helyen megemlítem, hogy Székelykereszturon magán polgári iskola létesíttetett.
IX. Közlekedésiigy.
A közutak és azok műtárgyai jó karban voltak, ugy h
a közlekedés akadályt nem szenvedett.
A'. Állategészségügy.
A hasznos házi állatok létszáma a székelykeresztu
járás területén.
Ló :
1. Ménló
2 drb2. Felnőtt
2777 »
3- Növendék
529 »
Összesen .
Szamár és öszvér:
1. Felnőtt
2. Növendék

3306

»

43 drb.
3 »
46 »

Összesen .
Szarvasmarha és pedig:
1. Erdélyi magyar bika, felnőtt és növendék
176 drb.
2. Felnőtt
7699 »
3. Növendék
5557 »
összesen. 13256 »
1. Borzderes: Felnőtt
43 drb.
2. Növendék
39 »
Összesen .
82 »
1. Piros-tarka : Bika
1 drb.
2. Felnőtt
983 »
3. Növendék
666 »
Összesen . 1650 »
Bivaly:
1. Felnőtt
761 drb.
2. Növendék
414 »
3. Bika
3 »
Összesen . 1178 »
Sertés:
1. Kan
48 drb.
2. Felnőtt
3083 »
3. Növendék
4758 »
összesen . 7889 »
Juh:
1. Kos
176 drb.
2. Felnőtt
19814 »
3. Növendék
. . . 4419 »
Összesen . 24409 »
Kecske:
1. Felnőtt
1475 drb.
2. Növendék
. . .
174 »
Összesen . 1649 »
1. Lépfene 4 községben lépett fel, mind a 4 esetben udvarzárlat lett elrendelve.
Megbetegedett 4 drb szarvasmarha s ugyanannyi hullott cl.

2. Veszettség 3 községben lett hatóságilag megállapítva s pedig 2 esetberl,
ebben 1 esetben sertésen. Embermarás nem történt, igy a Pasteur-intézetbe sem küldetett fel senki.
3. Takonykór egy községben 1 udvarban 2 drb lovon lett megállapítva, «i
maueni reactiv után történt bonczoláskor. Egy tulajdonos két lova irtatván ki, a nag>
károsodást a törvényhatóság 150 korona segély engedélyezésével méltányolta.
4. Juhhimlő 3 községben s pedig egy udvarban, egy majorban és egy legelőn
állapíttatott meg s ennek megfelelőleg lett a zárlati intézkedés foganatosítva. A fertőzi
oltás egy esetben lett hatóságilag elrendelve, ez esetben emberi nyirkel történt az oltás
a farok felhányó alá, az oltás sikeres volt, mert a beoltott juhok az oltás helyér
himlőztek, az őszi kevésbé alkalmas idő daczára a beoltott (300 juh közül alig 10 drb
hullott el.
Rühösség két községben 3 drb lovon, 31 községben juhokon állapíttatott meg.
Mindhárom esetben hatósági rendeletre gyógykezeltettek a megbetegedett állatok s
gyógyultak. Elhullás vagy kiirtás történt, 8 drb rühös juh, még mint zárlat alatt lévő,
a következő évre átjött.
Sertésorbáncz 19 községben lett megállapítva s pedig 14 esetben járványos,
5 esetben szorványos jelleggel. Megbetegedett 153 udvarban 217 sertés, elhullott 19-4
» gyógyult 23 drb. A sertések elhullásából a gazdaközönséget ért ily nagy arányu
károsodás a védő-oltás igénybevétele mellett, erős mértékben csökkenthető lenne.
Sertésvész 8 községben lépett fel s pedig két községben szorványos, 6 községben járványos jelleggel. Megbetegedett 93 udvarban 183 drb sertés, elhullott 125 drb,
gyógyult 58 drb.
Lépfene fellépett: Székelyvéczke, Etéd, Erked és Kisgalambfalva községekben.
Veszettség: Szentdemeter, Bözödujfalu s Nagysolymos községekben lépett fel.
Takonykór: Erkeden állapíttatott meg.
Juhhimlő: Nagykede, Székelyvéczke és Rava községekben lett megállapítva.
Rühösség pedig: Szentábrahám, Etéd és Székelykeresztur községekben.
Sertésorbáncz : Csöb, Nagykede, Tordátfalva, Tarcsafalva, Kisgalambfalva, Rava,
Kobátfalva, Medesér, Magyarhidegkut, Körispatak, Kissolymos, Székelyszenterzsébet,
Székelyszcntmiklós, Magyarzsákod, Székelyvéczke, Magyarandrásfalva, Bözöd, Betfalva
és Székelykereszturon volt.
Sértésvész: Bordos, Etéd, Alsóboldogfalva, Székelykeresztur, Csekefalva, Nagykede, Szentdemeter és Erked községekben lépett fel.
Mint már említés tétetett, a sertésorbáncz okozta a keresztúri járásban a legnagyobb károsodást, ez a betegség természetében rejlik s abban, hogy a tudomány már
megállapított s hathatósnak bizonyult védekezést, a védő-oltást nem veszi a gazdaközönség igénybe. A sertésvész terjedését, ami ugyancsak számottevő károsodást okozott,
jelenleg a legszigorúbban betartott ovó s elfojtó intézkedéssel lehet mérsékelni.
Az 1906. évi állategészségügyi állapotot összehasonlítva az 1905. évvel, a
fertőzött községek apadását tapasztaljuk, mert míg 1905-ben 44 község volt fertőzve,
1ÍKX3. évben 41 község szerepel mint fertőzött, a megbetegedett s elhullott állatok számánál azonban némi emelkedést észlelhetünk. Csökkent a juhhimlő, emelkedett a sertésorbáncz.
Nem ragályos betegségben elhullott 31 községben 23 drb szarvasmarha, 2 ló,
2 bivaly, 1 juh és 13 drb sertés.

C) Oklándi főszolgabírói hivatal.

I. Járási
ügyforgalom.
1. Közig, és khg. iktatóra érkezett 6283 ügydarab
melyből még függőben van 6 darab, többi elintézést nyert.
Daczára az ad numerum rendszernek, az ügydarabok száma az előző évit felül
haladja, melylyel hasonlólag lépést tart az iktatás alá nem kerülő ügyek forgalma.
A folytonosan fokozódó munka tehát indokoltá tenné még egy szolgabírói állás

—

—

rendszeresítését, annál is inkább, mert ugy a járás népessége, mint a hivatal ügyforgalma a más két járáséval egyforma, hol már régebb óta a főszolgabíró mellett két
szolgabíró működik.
2. A hivatal részéről kiadatott:
a) Cselédkönyv
. 487 drb.
b) Iparengedély
21 »
c) Iparigazolvány
. .
5 »
d) Mezőőri könyv . . . .
87 »
e) Építési engedély
205 »
f) Tánczengedély . . . .
83 »
g) Igazolási jegy
24 »
h) Munkakönyv
12 »
II. Községi
közig,
ügyforgalom.
1. A kör- és községi jegyzők iktatójá
zett 27872 ügy darab, tehát kevesebb mint az előző évber, mi az egyszerűsítési rendelet
fokozottabb végrehajtását, de nem egyszersmind kevesebb munkát jelent.
Az 1907. évi költségvetési előirányzatok minden község részéről te lettek adva
s a törvényhatóság által jóváhagyattak.
Az 1905. évi zárszámadások Székelydálya, Petek és Bardocz községeket kivéve
letárgyaltattak és jóváhagyattak, ez utóbbiak részben az elöljárók ellen indított fegyelmi
eljárás, részben kiegészítésre visszaadás miatt nem voltak letárgyalhatok, illetve nem
lettek letárgyalva.
III.
Közrendészet.
A személy és vagyonbiztonság a járás területén általáb
jó volt.
Egy községben, Bardoczon kellett kivételes rendőri intézkedéseket életbe léptetni,
hol daczára a helyben állomásozó csendőrőrs-parancsnokságnak, a közállapotok megdöbbentőleg elfajultak. A véres verekedések uton-utfélen, sőt a csendőr-laktanya előtt is
gyakoriak voltak, több gyilkossági eset, súlyos testi sértés is fordult elő.
Az állapotok valamennyire javultak, de a kivételes szabályoknak fenntartását
még szükségesnek látom.
Magyarhermány községben a személy- és vagyonbiztonság sokat javult, az előző
évbelihez képest, minek okát részben abban látom, hogy a főbb tettesek fegyházban
vannak elzárva, részben
rendszeresített csendőrőrs-parancsnokság derekasan oldja
meg kötelességét.
Tüzeset 44 esetben volt, okozott kár 23916 koronát tett ki, ebből biztosítva
volt 6531 kor.
IV. Kivándorlás
és közgazdaság.
A kivándorlás mind fokozottabb m
kezd ölteni. 1905. évben 786 egyén kért útlevelet, már 1906. évben 1081 egyén, ennek
csak igen kevés része megy Romániába, a legnagyobb része Amerikába megy szerencsét próbálni. Tényleg azért megy a nagyobb rész, mert már az itthon megélhető kis,
sőt nagyobb gazdák is a szerencsével járt társaik példájára kedvet kapnak a kivándorlásra.
Ezen kivándorlás nem lehet eltagadni, rájok nézve általában haszonnal jár,
azonban annál nagyobb hátrányára van közgazdasági életünknek.
Általában nagy a panasz a munkáshiány miatt, úgyannyira, hogy a járásbeli
nagyobb birtokosok közül többen éppen e miatt a tönkremenéstől félve, birtokaikat
haszonbéresiteni akarják, sőt van olyan is, ámbár teherrel nem küzd, hogy éppen ezen
okból birtokának nagy részét eladta s csak annyit tartott meg abból, mely egy pár
cseléddel megművelve családja fenntartására elegendő.
V. Közegészségügy.
Heveny fertőző betegség 216 volt, tehát 85 esettel több m
az előző évben. Ezek közül elhalt 20 egyén.
Hevenyfertőző betegség miatt 14—21 napra zárva volt az égei és gyepesi iskola.
Veszett eb marás nem volt, úgyszintén pellegrás betegülés sem.
Védhimlő oltást 4 orvos végzeit. 626 első oltás, 859 újra oltás történt.
Orvos-rendőri hullavizsgálat 33 esetben végeztetett.
VI. Állategészségügy.
Az állatbetegségek közül különösen mételykór, rük
sertésvész, bivalyvész, lépfene, juhhimlő és veszettség uralkodott. Az óvintézkedések
minden egyes esetben a legszigorúbban végrehajtattak.

Vll.

Állattenyésztés.
Hasznos háziállatok száma a következő volt:
10721 drb.
Szarvasmarha magvar-erdély
0.'31
»
nyugoti
1
borzderes
4438
Ló .
Szamár
5
Juh .
38033
223(5
Bivaly
">020
Kecske
9680
Sertés
A szarvasmarha tenyésztés emelkedést mutat; a nyugati is kezd terjedni.
Tenyész apaállatokkal a községek el vannak látva. Itt azt az elvet tartottam
szigorúan szem előtt, hogy csak jó és kellő számú apaállattal lehet az állattenyésztést
emelni, mi a gazdák anyagi helyzetének javulását nagyban elősegíti.
VIII.
Közlekedési
ügyek.
A viczinális utak mindenütt járható állapotban va
A községi közmunka az utak jókarban tartására mindenütt lerovatik.
A műtárgyak jóságát tartva szem előtt, igyekeztem mindig oda hatni, mint uti
bizottsági elnök, hogy a községek ne házilag épitsék meg azokat, hanem nyilvános árlejtés utján, vállalatba adják ki. Ez minden esetben igy is történt s csak a javítások
végeztettek házilag.
Szükségét látom egy pár viczinális úthálózat létesítésének és pedig: Ege—
Szentlászló között, melynek érdekeltségébe bevonandók lennének, Miklósfalva, Szentlászló, Ábránfalva, Ége, Székelydálya, továbbá Bene és Petek, Muzsna és Székelyderzs
között, az érdekeltséget e négy község képezvén.
Ez iránt a tárgyalásokat meg fogom indítani.
IX. Katonaügy.
A hivatal munkáját nagyban szaporította az a körülmény, hogy
az előző évben két fősorozás volt.
A fősorozások rendben folytak le.
Első fősorozáson előállott .
. . . 557
Besoroztatott
244
Második fősorozáson előállott . . . .551
Besoroztatott
208
Törvénytelen távollevő volt . . . .
44
A érvénytelen távollevők számának magasságát a kivándorlás idézte elő, a
mennyiben a kiskorúak (16—18 évesek) szülői beleegyezéssel kivándorolnak s hadkötelezettségük teljesítésére sem jőnek haza. Ilyeneknek a száma évről-évre emelkedik.

D) Székelyudvarhely r. tan. város.
A városi adminisztráczió egyes ágait a következő adatok tüntetik fel.
A város tanácsához összesen 10281 ügydarab érkezett iktatóra, melyből 6202
drb közigazgatási, 341 drb iparkihágási, 3039 drb adóügyi.
A városi árvaszékhez beadatott 699 drb.
A rendőrséghez közigazgatási 2816 drb., kihágási 850 drb., a községi bírósághoz 925 drb. Idegen bíróságoktól 62 drb. Bünügyi érkezett 149 drb.
Képviselő közgyűlés volt
. .
18 ; elláttatott 16] iigydrb
Tanács ülés volt
80
Árvaszéki ülés volt
68
Iparigazolvány és engedély kiadatott
52
Iparos tanoncz beszegődtetett , .
56
Munkás-igazolvány kiadatott . .
58
Munka-könyv kiadatott
. . . .
99
Igazolási jegy kiadatott . . . .
14
C^selédnyilvántartásba bevezettetett
451

48
82

Cselédkönyv kiadatott . . . .
Tánczengedély kiadatott
. .
Vadászjegy engedély kiadatott
Tolonczoltak száma . . .
Öngyilkosság
.
. .

160

0

Tüzeset történt 6 esetben, a kár 2111 kor. Elzárva volt 463 egyén 1088 napra
és 6 órára.
A szegény alap javára kiméretett 2651 kor. 12 fill. büntetéspénz, fizetve és elszámolva lett 403 kor., leirva vagyontalanság miatt 1873 kor. 875/10 fill.
Átjött a folyó évre mint hátrálék 374 kor. 25 fill.

I. Pénztári

állás.

1. A közpénztári alap szerint készpénz bevétel 166448 kor. 45 fill., kiadás
166320 kor. 96 fill., készlet 127 kor. 49 fill.
2. Kövezetvám alap szerint bevétel (5716 kor. 76 fill., kiadás 4792 kor. 48 fill.,
készlet 1924 kor. 28 fill.
3. Szegényalap készpénzbevétel 2771 kor. 93 fill.. kiadás 2537 kor. 68 fill.
készlet 234 kor. 25 fill. Érték bevétel 20382 kor 05 fill., kiadás 17.50 kor., készlet
18632 kor. 05 fill.
4. Iparalap szerint bevétel 3232 kor. 43 fill.. kiadás 3184 kor. 60 fill., készlet
47 kor. 83 fill.
5. Tüzoltóalap szerint bevétel 1618 kor. 89 fill., kiadás 1563 kor. 73 fill.,
készlet 55 kor. 16 fill.
6. Polgármesteri letét 7271 kor. 40 fill., kiadás 6721 kor. 03 fill., készlet 550
kor. 37 fill.
7. Építkezési és szabályalap szerint bevétel 64 kor., kiadás 64 kor. Érték bevétel 995 kor. 40 fill., készlet 995 kor. 40 íill.
8. Tisztviselői nyugdijalap szerint bevétel 32828 kor. 54 fill., kiadás 28038 kor.
35 fill., készlet 47W kor. 19 fill. Érték bevétel 84200 kor. 44 fill., kiadás 24279 kor.
47 fill., készlet 59920 kor.
fill.
9. Községi segélyalap érték bevétel 526 kor. 23 fill., készlet 526 kor. 23 fill.
10. Gazdasági munkásalap bevétel 522 kor. 25 fill., kiadás 522 kor. 25 fill.
Érték bevétel 816 kor 24 fill., készlet 816 kor. 24 fill.
11. Elhagyott gyermekek segélyalap bevétel 1224 kor. 60 fill, kiadás 1224 kor.
(K) fi. Érték bevétel 1232 kor. 34 fill., készlet 1232 kor. 34 fill.
12. Sétatéralap bevétel 255 kor. 57 fill., kiadás 255 kor. 57 fill. Érték bevétel
378 kor. 94 fill., készlet 378 kor. 94 fill.
13. Járdaalap szerint bevétel 9944 kor. 99 fill., kiadás 9893 kor. 99 fill., készlet 51 kor. Érték bevétel 3068 kor. 93 fill., kiadás 2999 kor. 68 fill., készlet 69 kor. 25 íill.
14. Érték bevétel 105214 kor. 08 fillér., kiadás 63252 kor. 03 fill., készlet
41961 kor. 05 fill.

II.

Arvai

pénztár

állapota.

1. Árvái napló készpénz bevétel 32051 kor. 10 fill., kiadás 31382 kor. 03 Íill.,
készlet 669 kor. 07 fill.
2. Magán kötvényekben bevétel 52823 kor. 08 lill., kiadás 9361 kor., készlet
43462 kor. 08 fill.
Takarékpénztári betét készpénzben bevétel 54489 kor. 94 fill., kiadás 5096 kor.
63 fill., készlet 49393 kor. 31 lill.
3. Árvái őrizet drágaság napló bevétel értékben 367 kor. 20 lill., kiadás 143
kor., készlet 224 kor. 20 fill.
Árvái letét bevétel 4516 kor. 94 fill., kiadás 4488 kor. 78 fill., készlet 28 kor.
16 fillér. Értékben 2448 kor. 92 fill., kiadás nem volt, készlet 2448 kor. 92 fill.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Városi

adóhivatal.

Állami egyenes adóban
Küladó és illetékben . .
.
. .
Birtokrendezési költség
Iparkamarai illetékben bevétel . . . .
Kegy véradó bevétel
Haddij bevétel
Országos betegápolási pótadó bevétel .
Megyei útadóba bevétel
Megyei pótadóba bevétel
Mezőgazdasági munkás és cseléd segély
hozzájárulási dij bevétel

IV.

Gazdasági

115437 kor. 39 fill.
2050 » 01 »
» — »
850 » 19 »
138 » — »
3941 » 31 »
8460 » 58 »
8331 » 27 »
3605 » 49 »
522

»

25 »

állapot.

1. Szarvasmarha állomány 835 drb, bivaly 404, ló 332, sertés 1099, juh 206,
kecske 14.
2. Az 1906. évben megtartott országos vásáron eladatott szarvasmarha 3220
és ló 356 drb.
3. Heti vásárokon eladatott szarvasmarha 660 drb.
4. Köznapokon átiratott szarvasmarha 150 drb.. sertés 1210 drb., bárány és
juh 350 drb.
5. Levágatott az 1906. évben szarvasmarha 1094 drb., borjú 939 drb., sertés
2444 drb., juh 865 drb., bárány 5636 drb.
Az 1906. évben a sertésvész volt és tartott 1906. április 8-tól augusztus 12-éig.
Az 1906. évben elhullott állatok száma 134.
Kiadatott marhalevél űrlap:
20
filléres
1234
12
»
705
**
4
»
.1132
Összesen . 3071

V Egészségügy.
1. Heveny fertőző betegség az év folyamán volt 21 esetben. Ebből
a) Bárányhimlő
5
b) Roncsoló toroklob
1
c) Hasihagymáz
3
d) Kanyaró
2
e) Vörheny
8
J) Szamárhurut
. . 2
g) Gyermekágyi láz
—
Összesen . 21
2. Kéjnők és szobalányok hetenként egyszer vizsgáltattak, betegülési eset 5
fordult elő.
3. Halálozási eset a kórházzal együtt volt
4. Erőszakos halál folytán elhalt 6. Ebből lövés 3, vizbefulás 3.
5. Vendéglők és korcsmák udvarai negyedévenként megvizsgáltattak.
6. Piacz és élelmi szerek hetenkint, szükség esetén naponkint is megvizsgáltattak.

VI.

Népnevelés.

1. Született 199 élve, ebből fiu 116, leány 83. Halva született 3 egyén. Törvényes 179, elismert 10, el nem ismert 13, összesen 202 egyén.

2. Elhalt 213 egyén, ebből férli 133, nő 80, összesen 213 egyén.
3. Házasodott 58 pár.

VII

Iskolai

ügy.

1. Az összes ovó- és tankötelesek száma 1485. Ebből
fiu
í)34
leány . .
551

VIII.

Katonaügy.

Fősorozás 2-szer volt 1906. évben, besoroztatott összesen 60 egyén, ebből a
hadsereghez 46, a m. kir. honvédséghez 14 egyén végleges beosztással és a beosztás
fenntartásával 60 egyén az ujonczjutalék javára. Póttartalékba helyeztetett 14 egyén és
póttlegény állitatott 3 egyén helyett.

IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B) VALLÁS

Vámbevételek

Kövezetvámból
Hely pénzvámból .
iMázsavámból . .
Sátor vámból . .
Favámból . . .
Vámkiegyezésekből
Csempészetből
Padvámból . . .

. 6211 kor. 09 fii:
. 23973 » 16 »
644 » 60 »
. 1411 » 30 »
»
. 1455 » —
»
261 » —
.
605 » 93 »
>
113 » —

ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

MINISZTÉRIUM

Ü

XIV. Tanügy.

A) Tankötelezettség.
Az óvó és tankötelesek valamennyi községben és a hozzájuk
tartozó tanyákon az 1902. évi november hó 25-ikén 4120 eln. szám alatt kelt közök,
ügyi miniszteri körrendelettel kiadott Utasitás idevonatkozó rendelkezéseinek betartása
mellett összeirattak
s ezen Utasitás 15. §-a valamint az 1876. évi XXVIII. t.-czikk 6.
$-ának 3-ik pontja érrelmében az összeírás főeredményei tudomásul vétel végett a kir.
tanfelügyelőséggel, az előirt ü) mintalap felhasználásával közöltettek. A tankötelezettség
teljesítésének nyilvántartása és ellenőrzése a mindennapi
iskolákban
a fenti Utasitás
17—25. §§ ai értelmében eszközöltettek s az igazolatlanul iskolát mulasztók szüleivel
szemben az 1868. évi XXXVIII. t.-czik 4. íjában megállapított fokozatos pénzbirságolás
alkalmaztatott, mely bírság szükség esetén részint az 1883. XLIV. t.-czikkben megszabott módozatok szerint közigazgatásilag behajtatott, részint pedig a vagyontalan szülőkkel szemben az 1895. évi október hó 17-ikén kelt 45.254 szánni közoktügyi miniszteri
rendelet értelmében iskolai kényszermunkára lett átváltoztatva.
A tankötelezettség érvényesítésének fokozása czéljából azon községekkel szemben, hol ismételt panaszok daczára is a községi elöljáróság nem járt el a kellő eréllyel
és pontossággal az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 4. ij-ának, illetve a 4120—1902. számú
v. k. miniszteri Utasitás 19. § ának alkalmazásában, a vallás és közoktatásügyi ni. kir.
miniszter urnák 1905. évi okt. hó 19-én 67.643 szám alatt kelt utasítása alapján vármegyénk közigazgatási bizottsága 1906. évi szeptember hó 12-ikén tartott rendes havi

üléséből 1873. kgb. szám alatt elrendelte, hogy az 187(3. cvi XXVIII. t.-czikk 13-ik §-ában
jelzett eljárástól eltérőleg az iskolamulasztók kimutatásai ne 15 naponként, hanem hetenként adassanak ki a községi elöljáróságnak és hogy a községi előjáróságok a kimutatások kézhez vételétől számított négy nap alatt kötelesek a 4120—1902. számú vkminiszteri Utasítás 22. §-ábau körülirt eljárást ugy alkalmazni, hogy mire ujabb mulasztási kimutatás érkezik hozzájuk, az előző már teljesen elintézett, illetve az 1883. évi
XLIV. t.-czikkben megszabott behajtási eljárás folyamatba téve legyen. Ily értelemben
utasíttattak az udvarhelyi
közigazgatási járásban : a bögözi, telsósófalvi, parajdi állami,
a korondi, korondpálpataki, oroszhegyi községi, a korondi, máréfalvi, fenyédi, ülkei,
szentegyházasfalvi, szenttamási zetelaki, székelylengyelfalvi és vágási róm. kath. elemi
iskolák iskolaszékei, illetve gondnokságai és ugyanezen polgári községek elöljáróságai;
— a keresztúri
közigazgatási járásban : a bözödujfalvi, etédi, kissolymosi, magyarhidegkuti, medeségi, körispataki székelykereszturi (ismétlő) állami, a csekefalvi községi és a
székelyhidegkuti gör. kel. elemi iskolák iskolaszékei, illetve gondnokságai és ugyanezen
polgári községek előjáróságai; — az oklándi
közigazgatási járásban : bardóczi, bágyi,
felsőrákosi, homoródalmási, karácsonyfalvi, vargyasi, székelymuzsnai állami és a lővétei
róm. kath. elemi iskolák iskolaszékei, illetve gondnokságai és ugyanezen polgári községek elöljáróságai.
Az általános
és a gazdasági
irányú ismétlő
iskolák
igazolatlan mula
szüleivel szemben a községi elöljáróságok ugyanazon módon jártak el, mint a mindennapi iskolánál.
A befolyt bírságpénzek a szegény sorsú iskolai növendékek taneszközeinek beszerzésére, felruházására, különböző iskolai felszerelési czélokra lettek forditva.
Az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 4. §-ában említett gyámkirendelés nem alkalmaztatott egy esetben sem.
A szülői háznál magánoktatásban részesülő gyermekekre nézve alkalmaztatott
a népoktatásügyi alaptörvény 6. §. 2-ik kikezdésében és 7. § ában rendelt eljárás.
B) Iskolák.
A vármegye területén a községek legnagyobb részében nincsen a
törvényes kellékeknek megfelelő olyan iskolaépület, milyet a népiskolai törvény 27. §-a
előír. Az 1906. év folyamán uj iskolaház nem épült, helyreállítások sem eszközöltettek.
Uj iskolák állítására, helyreállítására és kibővítésére, valamint tanítói (tanítónői) lakások
építésére é$4renoválására vonatkozólag fennállanak az 1905. évi jelentésben részletesen
felsorolt hiányok; — e tekintetben a polgári és egyházi községek szegénységénél és a
közoktatásügyi tárczának ily czimen korlátolt fedezeténél fogva sem az állami, sem a
községi, sem pedig a felekezeti elemi iskolák sorában semminemű változás nem történt.
Székelykereszturon azonban szerveztetett egy uj magán polgári leányiskola, melynek
fentartó tulajdonosa Lendvay Gabriella s melynek I. és III. osztályai az 1906—7. tanév
kezdetével megnyittattak.
Az 1906. év folyamán állami kezelésbe átvétettek a körispataki két tanerős és
a homorodszentmártoni két tanerős volt községi elemi iskolák. Továbbá a vallás és kö
zoktatásügyi m. kir. miniszter elvileg kimondotta a székelyzsombori ágost. evang. két
tanerős és az ugyanottani róm. kath. egy tanerős felekezeti elemi népiskoláknak 1908-ra
eendő állomositását és a székelyhidegkuti áll. elemi iskolának a második tanerővel való
fejlesztését s az ezekre vonatkozó hivatalos tárgyalások lebonyolításával a kir. tanfelügyelő bízatott meg. Általános kulturális tekintetből és a nemzeti védelem szempontjából
az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 80. §-a alapján szervezendő uj állami elemi iskolák állítása kérelmeztetett az udvarhelyvármegyei nemzetiségileg majorizált délnyugati nyelvhaáron fekvő Homoródbene, Erked, Homoróddarócz, Székelyandrásfalva és Magyarfelek
községekben. Államositandók volnának továbbá az összes községi elemi iskolák és az
evang. reform, elemi iskolák közül a fülei, a bikafalvi, a mátisfalvi és a rugonfalvi.
Az iskolák felszerelése legnagyobb részt épen hogy a minimális szükségletet
elégíti ki s a hiányok fokozatos pótlása túlnyomóan államsegélyek igénybe vételével,
de társadalmi uton is (tánczmulatságok, műkedvelő* színielőadások tiszta jövedelméből)
folyamatban van. A közoktatásügyi államkormány az 190(5. év folyamán ingyen
tankönyveket
adományozott a bethfalvi, flitfalvi, szederjesi és szentábrahámi áll. elemi iskolának ; — ingyen
tanszereket
adományozott a kisbaezoni áll. el. iskolának.
Az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 38. §-a értelmében fekvő iskolai alapvagyonnal

a legtöbb községi elemi iskola rendelkezik s annak a közös községi területből a tagosítás kapcsán való törvényszerű kihasitása, megfelelő telekkönyveztetése és az 187ü.
évi XXVIII. t.-cz, 13. §-a értelmében való szabályszerű (számadásos) kezelése iránt az
intézkedések folyamatban vannak.
A tanítás átlagos eredménye elég jó.
Kiváló suly fektettetvén a hit- és erkölcstan tanítására, e kötelezettség a hitfelekezetek lelkészei által kifogástalanul teljesíttetik.
Az 18G8. évi XXXVIII. t.-cz. 50. £ a értelmében szervezendő általános ismétlő
iskolai tanfolyam minden iskolánál van, a hol az ismétlő korban levő növendékek száma
oly csekély, hogy az 1906. évi 60.764. szám alatt kiadott szervezetnek és tantervnek
megfelelő gazdasági ismétlő-iskola szervezése egyelőre nem lehetséges. Gazdasági ismétlőiskola van összesen 62 ezidőszerint. Faiskola minden községben van s ezeknek kezelése
a faiskolákról és a fásításokról szóló 12 506—ÍXX). alisp. 154 közgy. számú vármegyei
szabályrendelet értelmében eszközöltetik.
C) Tanítók.
Tanképesitetlen tanitó a tankerületben 2 van. Lelkész-tanító alkalmazva nincsen. Osztály vezetésre alkalmazott segédtanító nincsen.
A vármegye területén két tanítói egyesület működik, nevezetesen az 1868. évi
XXXIII. t.-czikk 147. §-a alapján szervezett Udvarhelyvármegyei
általános
tanit
mely három járási körre oszlik és az Udvarhelyi
róm. kath. esperes kerületi
t
mely utóbbinak a vall. és közokt. ügyi m. kir. miniszter által 51.294—1890. szám alatt
kelt rendelettel jóváhagyott alapszabályzata van.
Az udvarhelyvármegyei
tanítóegylet
a vármegyei tanitÓK és az egylet k
tartozó papok gyermekei számára Székelyudvarhelyen konviktust
(Tanítók Háza) létesít
s ugyanezen egylet szervezte az udvarhelyvármegyei
népiskolai
tanszer muze
utóbbi a kormány által jóváhagyandó alapszabályok kidolgozásáig a közoktatásügyi minisztérium 1882. évi alapszabálytervezete alapján működését már meg is kezdette s elhelyezést egyelőre a székelyudvarhelyi községi elemi iskola tanácskozó termében nyert.
A népiskolai
hatóságoktól
szóló 1S76. évi XXVIII.
t.-cz. vég
A kir. tanfelügyelő az 1905 — 1906. tanévben meglátogatott összesen 68 iskolát
196 tanteremmel és ugyanannyi tanítóval. Jelleg szerint meglátogatott 30 állami, 19
községi, 10 róm. kath., 1 gör. kel., 4 evang. reform., 2 ágost. evang. és 2 unitárius
iskolát. Fokozatok szerint volt azok között 66 elemi, 1 polgári iskola és egy tanitóképzőintézet. Egynél többször látogatott meg 5 iskolát 18 tanteremmel. Meglátogatta továbbá
a székelyudvarhelyi községi kisdedóvodát. Részt vett 1906. évi junius 23—28. napjain,
mint elnök, a székelykereszturi áll. el. tanitóképző-intézet képesítő vizsgálatain és 1906.
évi deczember hó 22-ikén ugyanezen iskola javító képesítő vizsgálatán, valamint háromszor az intézet igazgatótanácsi ülésén. Az iskolalátogatások összesen 46 napot vettek
igénybe. Saját ügykörében feldolgozott a hivatal 5309 tanfelügyelői és 1120 vm. közig,
bizottsági, összesen 6429 ügydarabot, tehát 1230 ügydarabbal többet, mint az 1905.
év folyamán. A kir. tanfelügyelő összesen 12 vármegyei közigazgatási bizottsági ülésben
vett részt s mint bizottsági szakelőadó 1120 ügydarabot referált. Mint közig, bizotts.
választm. tag 5 fegyelmi ülésben vett részt. A tankerületi tanítók gyűlésén 8-szor s közmivelődési, népnevelési és jóték. egyl. gyűléseken 9 esetben vett részt.
Az elemi iskolákra nézve a tankerületben miniszteri iskolalátogatói megbízott
nincsen. A székely udvarhelyi áll. polg. leányiskolára nézve ezt a tisztet — felügyeleti
és rendelkezési jog nélkül — Gyöngyössy
István segesvári áll. polg. leányiskolái igazgató gyakorolja. A székelykereszturi áll. el. tanitóképzőintézetet pedig 1906. év folyamán
(május hó 1-én) Dr. Neményi
Imre, vall. és közokt. ügyi m. kir. minisztériumi osztálytanácsos, látogatta meg.
Iskolai ügyekből eredő okok miatt községi elöljárók elöljárók ellen való fegyelmi
eset nem fordult elő. Az 1876. évi XXVIII. t. czikk 7. S-a alapján indíttatott fegyelmi
eljárás a tanítók ellen sem.
Államellenes tankönyvek és tanaszközök elkobzása nem történt egy iskolánál sem.
Egyházi főhatóság által felekezeti jellegű iskolánál működő tanítók ellen sem az
1876. évi XXVIII. t.-czikk 7. §-a, sem pedig 1893. évi XXVI. t.-czikk 13. §-a alapján
fegyelmi eljárás indítva nem volt.
Az iskolák helyi felügyeletére az 1876. évi XXVIII. t.-czikk 15. §-ával elrendelt

külön állami elemi népiskolai gondnokságok és az ugyanezen törvény 9. 13. §§-aival
elrendelt külön községi elemi népiskolai iskolaszékek minden polgári községben meg
vannak alakítva. A megalakítás normativuma alól egyedül az égei
közs. elemi iskolaszék képezett kivételt. Ugyanis az égei közs. elemi iskolaszék tagjainak három évre
terjedő megbízatása 1906. évi február hóban lejárt s miután Ege polgári község képviselőtestülete az uj iskolaszék megválasztására nézve nem tett eleget törvényes kötelezettségének, tudniillik az uj választást a három év letelte után négy hét alatt sem
ejtette meg, de sőt azt az 1905—6. tanév végéig sem foganatosította, a kir. tanfelügyelőség előterjesztésére az Iskolaszéki Utasítás 1. £-a és az 1870. évi XXVIII. t.-czik 11.
£-a alapján az iskolaszék a vármegyei közigazgatási bizottság által kineveztetett.
Ezen k
nevezés azonban csak egy évre érvényes és ezen idő elmultával csak azon esetben
lesz megújítandó, ha Ege polgári község választási jogával két hét alatt akkor sem élne.
(1870. XXVIII. t.-czikk 11. §. első bekezdés.)
A vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1891. évi 40.584 illetve 1904.
évi 58.084—1902. számú s elvi jelentőségű rendeleteivel determinált zugiskola
a vármegye területén nem volt.
A magyar
nyelv
tanításáról
szóló
1879.
évi
XVIII.
t.-czik
köréből
:
Olyan tanító, a ki a magyar nyelvet oktató képeséggel nem birja, csak egy van,
a székelyhidegkuti gör. kel. elemi népiskolánál.
Nem magyar
tannyelvű népiskola van összesen 9, nevezetesen 3 ágost. evang.
és 6 gör. kel. elemi népiskola. A nem magyar tannyelvű ágost. evang. elemi iskolák a
homoródbenei, homoróddaróczi és az erkedi 2—2 tanerős iskolák, melyekben a tanítás
nyelve a német , továbbá a nem magyar tannyelvű gör. kel. elemi iskolák a homoródbenei, homoróddaróczi, erkedi, magyarfeleki, szekelyhidegkúti és székelyadrásfalvi 1 — 1
tanerős iskolák, melyekben a tanítás nyelve a romáit.
Ezek közül a magyar nyelv tanítása a törvény kívánalmainak nem felel meg a
székelyhidegkuti gör. kel. elemi népiskolában.
Államellenes irányzat sem olyan felekezeti népiskolai tanítónál, a ki fizetésének
kiegészítésére vagy évötödös szolgálati korpotléka czimén az 1893. évi XXVI. t.-czikk
alapján bármily összegű államsegélyt élvez, — sem pedig olyan felekezeti népiskolai
tanítónál, a kinek fizetése kiegészítésére vagy korpótlékának fedezésére nincs államsegély
engedélyezve v^gy igénybe véve, nem tapasztaltatott.
Az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 15. §-ában megszabott megintési eljárás 1906.
folyamán nem indíttatott meg egy esetben sem.
A tanitók fizetésének kiegészítéséről
szóló 1893. évi XXVI.
t.-cz
köréből
:
Udvarhelyvármegye területén 1906-ban működött — az állami népoktatási intézeteket, tudniillik 45 elemi, 1 polgári leányisKolát és 1 tanitóképzőintézetet leszámítva
— 35 községi, 33. róm. kath., 14 evang. reform., 9 unitárius, 6 görög kel., 4 ágost.
evang. és 1 magán elemi, valamint 1 magán polgári leányiskola. Kivéve a 4 ágost.
evang. hitfelekezeti, továbbá a homoróddaróczi, erkedi és a székelyhidegkuti gör. kel.
hitfelekezeti népiskolákat s végül a magánjellegű 2 népiskolát, valamennyi többi községi
és hitfelekezeti elemi népiskola részint az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 43.
részint az
1903. évi XXVI. t.-czik alapján ugy a tanitói fizetések kiegészítésére, valamint az évötödös szolgálati korpótlékok fedezésére különböző összegű s 74—1000 korona között
variáló államsegélyt vett igénybe.
Nevezetesen :
1. A községi
el. iskolai tanitók fizetéskiegészitő államsegélye 30.915 kor.
A községi
elemi iskolai tanitók korpótlék-államsegélye volt . 7.400 »
Összesen

.

.

. 38.315 »

2. A róm. kath. elemi iskolai tanitókfizetéskiegészitőállamsegélye volt
20.424 »
A róm. kath. elemi iskolai tanitók korpótlék-államsegélye . 6.500 »
Összesen

.

.

. 26.924 »

3. Az evang. reform,
elemi iskolai tanitók fizetéskiegészitő
államsegélye
8.188 «
Az evang. reform,
el. iskolai tanitók korpótlék államsegélye 2.100 »
Összesen . . . 10.288 »
4. Az unitárius
el. isk. tanitókfizetéskiegészitőállamsegélye 5.303 »
Az unitárius
elemi iskolai tanitók korpótlék-államsegélye . 1.500 »
Összesen . . . G.853 »
5. A gör. kel. el. iskolai tanitókfizetéskiegészitőállamsegélye 1.200 »
A gör. kel. elemi iskolai tanitók korpótlék-államsegélye . .
400 »
Összesen . . . 1.600 »

Nyújtott tehát az államkincstár a községi és felekezeti iskolai tanitók fizetésének
és évötödös szolgálati korpótlékainak fedezésére az 1906. évben összesen : 83.980 K.-t.
Udvarhely vármegye népoktatása az 1905—6. tanévben került összesen 385.132
kor. 03 fillérbe s ezen összeghez járult az állam 283.982 kor. 03fillérrel,az udvarhelyvármegyei különböző iskolafentartók pedig 101.150 koronával.
A kisdedóvásról
szóló 1891. évi XV. t -czikk
végrehajtása
kö
Az óvodakötelesek épen ugy, mint a tankötelesek, az 1902. évi 53.240 szám
alatt kelt közoktatásügyi miniszteri körrendelet és a 4120—902. eln. számú Utasitás
idevonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett összeirattak.
Az 1906. év folyamán a tankerület területén 1 kisdedóvoda
volt, (a kö2ség álta
fentartva Székely udvarhelyen); — nyári
menedékházak
voltak : Enlakán, Nyikómalom
falván, Szentábrahámban, Bögözön, Csekefalván. Városfalván, Siklódon, Nagysolymoson.
Az 1891. évi XV. t.-czikk 15—21. §§-ai alapján községi kisdedóvoda szervezése
van folyamatban; — állami kiskedovódák szervezése iránt a tárgyalás megindittatott a
vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 70.448—1906. sz. rendeletével Parajdon,
70.449—1906. sz. rendeletével Alsósófalván, és 70.450—1906. sz. rendeletével Bözödön.
A székelyudvarhelyi
községi
kisdedóvoda
ugy személyi, mint do
Székelyudvarhely r. t. város 1906-ban saját pénztárából fedezte :

a) személyi szükséglet
b) dologi szükséget

2.300 kor.
300 »
Összesen

. .

. 2.600 »

Nyári menedékházak :

a) menedékházvezetőnők tiszteletdijai (állami
segély alakjában)
1.374 »
b) dologi szükségletek (községi hozzájárulás) 100 »
Összesen . . . 1.474 *

Az 1884. évi XVII.
t.-czikkben
elrendelt
iparosés kereskedöt
rehajtása
köréből:
Iparos- és kereskedőtanoncziskola kettő volt a vármegye területén : Székelyudvarhelyen és Székelykereszturon. Mindkettő megfelel a 27.496—1884. sz. szakminiszteri
szervezetnek. Mindkettőben a hit- és erkölcstan a Szervezet és Tanterv által előirt heti
óraszámban rertdesen taníttatik.
A mezőrendőrségről
szóló 1904. évi XII.
t.-czikk
43. és 45.
gazdasági
oktatás
köréből
:
Az 1904. évi XII. t.-czikk 43. §-ához képest kellően berendezett és fentartott
faiskola minden községben van. Ezen törvényczikk 45. §-a értelmében a növendékek
minden iskolánál oktattatak gyakorlatilag is a gyümölcsfatenyésztésre. A faiskolák kezelésére, a fásításokra (46. §.) és a járási faiskolafelügyelők működésére nézve a 12.566 —
1900. alisp. 154 közgy. sz. vármegyei szabályrendelet irányadó. Az ismétlő tankötelesek
62 gazdasági ismétlő iskolában részesülnek rendszeres gazdasági oktatásban, melyeknek
szervezete és tanterve megfelel a vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1902. évi
szept. hó 24 ikén 66.569 szám alatt kelt rendeletével kiadott Utasításnak. Külön szaktanitás gazdasági ismétlő-iskola a vármegye területén nincsen.
*

A vármegyebeli egyes intézeteknek az 1905—6. évre vonatkozó állapotát a
következőkben adhatom elő :
Székelyudvarhelyi
m. kir. állami
főreáliskola
. Az 1905—1900-ik
1906. junius havában, a rendes időben zárták. Az iskolai év folyamán semmi akadáy
nem fordult elő, a mi a rendes foglalkozást zavarta volna s igy a vizsgálatokat junius
második felében szabályszerűen megtartották.
Az egészségi állapotok az egész év alatt jók voltak ; ragályos avagy súlyos betegségi esetek nem fordultak elő. Az egészségügyi ellenőrzés kellő figyelemben részesült ; a tanulók az év folyamán többször megvizsgáltattak, különösen szembetegség miatt,
de betegek nem találtattak. A vizsgálatokat az intézet orvosa és egészségtanára végezte.
Az évzáró vizsgálatok az 1—VII. osztályokkal junius 14—23. napjain tartották
meg; a VlII-ik osztály osztályvizsgája május 12-én volt.
A nyolcz osztályba beiratkozott 174 rendes és 4 magántanuló, összesen 178.
Év folyamán kilépett 10 tanuló s vizsgálatot tett 165 tanuló s vizsgálatlan maradt 3
tanuló.
A vizsgálatot tett 165 tanuló közül nemzetisére nézve volt: magyar 144 ; német:
19; román 2. Vallás szerint volt: róm. kath. 59 ; gör. kath. 1 ; gör. keleti 5; ágost.
evang. 23; ev. reform. 37; unitáris 13; izraelita 27.
Megfelelő eredménynyel végezte a tanévet s felsőbb osztályba felléphetett a vizsgálatot tettek 70°/0» javitó vizsgálatra utasíttatott 6 9 ' 0 és osztályismétlésre 24 '/0Érettségi vizsgálatra, mely május és junius hónapokban tartattak meg, 17-en
állottak. Ezek közül 1 jelesen, 4 jól s 6 egyszerűen érettnek nyilváníttatott.
1906. szeptember havában tartott érettségi vizsgálaton 2-en vettek részt, ezek közül 1 cs. és kir. katonai főreáliskolát, 1 m. kir. honvéd főreáliskolát végzett növendék.
A vizsgálatot mindanynyian eredménynyel állották ki.
A tanárkarban ismét volt változás, Hann Károly rendes tanár nyugdíjaztatott
s tárgyainak ellátásával továbbra is Biró István h. tanár bízatott meg.
A helyettes tanárok közül végleges rendes tanárokká kineveztettek : Radó Simon,
Sima Dezső, Szarvas Arnold, Vörös Béla okleveles helyettes tanárok. Dobó Zoltán okleveles helyettes tornatanitó szintén rendes tanítóvá neveztetett ki.
A nyugalmazott tanárok közül előbb Pálffy Károly, majd Fankovich Gyula elhaltak, kevés ideig élvezve a kiérdemelt nyugalmat.
A folyó J906—1907. évre a beiratások 1906. szeptember négy első napján
eszközöltettek, Beiratkoztak : 164 rendes és 2 magántanuló.
A tanítás a rendes időben megkezdetett s fennakadás nélkül folyt.
A székelyudvarhelyi
róm. kath. főgimnáziumba
az 1905—6. tanévre
337 tanuló, ezek közül az 1906. évi junius hó folyamán vizsgálatot tett 321 rendes és
3 magántanuló. Helybeli volt 85, udvarhelymegyei 94, más megyebeli a többi. Magyar
304, román 20. Éretségi vizsgálatot tett 27. Ezek közül javitó vizsgálatra utasíttatott 3,
ismétlő vizsgálatra 1, az érettségi vizsgálattól véglegesen elutasittatott 1.
Az ifjúság egészségi állapota nem volt nagyon kedvező, betegség miatt sok
mulasztás fordult elő. A fegyelmi állapot kielégítő. Tandíjmentes volt 18, féltandijmentes
61 ; alapitványos 38, magánalapítványt élvezett 1. Állami ösztöndíjas volt 7. Ezeken
kívül az internatusban 82 tanuló kedvező feltételek mellett talált elhelyezést. A főgimnázium az 1906. év folytán 28.000 korona államsegélyben részesült, mely összeg személyi és dologi kiadásokra fordíttatott.
A főgimnázium a tanév folyamán több iskolai ünnepélyt tartott s ezáltal alkalmat és módot nyújtott a közönségnek a nevelés irányának és az iskola belső életének
megismerésére. Tanulmányi kirándulás is volt, melynek czélja a tanulók látókörének
tágítása, nevezetesebb helyeknek, ipari és kereskedelmi vállalatoknak megismerése, úgyszintén a technika haladásának is.
Az 1906—7. tanévre 343 tanuló iratkozott be ; tanitás rendes időben megkezdődött és akadálytalanul folyt az 1906. év végéig.
A székely udvarhelyi
ev. ref.
kollégiumban
az 1905—6-ik tanévbe
tanuló közül 265 tett vizsgálatot, kik közül volt református 204, ág. hitv. ev. 9, unitárius 18, róm. kath. 15, gör. kath. 2, gör. keleti 9, izraelita 8; anyanyelv szerint magyar
251, német 5, román 9; helybeli 74, udvarhelymegyei 81, más vármegyéből való 110;

a tanulók előmenetele teljesen kielégítő voll: 24 (9%) jeles, 89 (33°/0) jó, 113 (43°/0)
elégséges, 39 (15°/0) elégtelen eredménynyel végezte az teendőt. Még kedvezőbbnek
mondható az érettségi vizsgálat eredménye, a menynyiben 29 jelölt közül 5 (17°/n) jeles,
8 (28°/0) jó, 13 (44°/,,) elégséges és 3 (10"/0) elégtelen (egy-egy tárgyból) sikerrel állotta
ki a vizsgálatot. Az intézettel kapcsolatos interná usban lakott 1(51 növendék, élelmezési kedvezményben részesült közülök 72 tanuló. Teljes dij 180 korona volt az ellátásért. A tanulók 1905—190(5. évi közvetett és közvetlen segélyezése 1(5839 kor. pénzértéket képvisel.
Az 1906—7-ik tanévre 291 tanuló iratkozott be, a helyiségek szük volta miatt
több felvehető nem volt. Az 1904-ik évben megajánlott 240,000 korona építési államsegély, mely már az 1905-ik évi költségvetésbe fel volt véve, az államkormány által
még nem folyósittatott.
M. kir. áll. kő- és agyagipari
szakiskola
190(5. évi állapotának feltün
tait következőkben közlöm.
Felvétetett összesen 52 tanuló.
Végzett ez évben 8 negyedéves növendék, (5 agyagiparos, 3 kőiparos).
A végzett növendékek,az iskolai követítése folytán, mind jó alkalmazást nyertek.
A tanulók előmenetele ugy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban jónak
mondható.
A tauulók egészségi állapota, enyhéb lefolyású betegségeken kivül, súlyos betegség, vagy halálozás nem fordult elő.
Az ipartermékek elárusitásából (kő- és agyagipari szak) az 19ü6-ik évben 2951
kor. 34 fillér folyt be; azonkívül még nagy készáru készlettel rendelkezett az iskola
mindkét szakon.
A 1906. évi költségvetés 54373 kor. 34 fillérrel (személyi és dologi kiadások)
hagyatott a kereskedelmi minisztérium által jóvá. A fenntartáshoz hozzájárult a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 500 koronával, az Udvarhely megyei Takarékpénztár
egy szegénysorsu megyebeli tanulónak 209 kor. ösztöndijat adományozott. Továbbá a
m. kir. pénzügyminisztérium, a jövedéki birság-alap fölös összegének terhére, négy tanuló 500—500 korona össztöndijban részesült s végül Udvarhelyvármegye hézi pénztára által kezelt 76 koronányi agyagipariskolai alap kamataik egy a diszitő munkában
kiváló eredményt tanúsított növendéknek adományozta. Az intézettel kapcsolatosan internátus és konviktus áll fenn, ámennek közvetlen felügyeletét az igazgató gyakorolta.
Bennlakó és bennétkező tanuló volt 49.
A tanszemélyzet állott, egy igazgató tanár, öt rendes tanár, négy rendes művezető és három hitoktatóból. Volt az intézetben még egy rendes orvos és élelmező.
Felemlítendő körülmény még az, hogy az alsófoku iparostanonczok vasárnaponként a szabadkézi rajzoktatást, miniszteri engedélylyel ez intézetben nyertek, továbbá
a Dávid A. Mózes-féle alapítvány kamataiból rendezett és kereskedelmi miniszter Ur Ő
Nagyméltósága által engedélyezett tanfolyamok az intézet fejlődésében nagy jelentőségűek voltak. Nevezett tanfolyamokra 268 tanuló iratkozott be. Résztvettek a helybeli
három középiskola, a két elemi iskola tanulói (községi és felekezeti) továbbá az alsófoku
iparostanonczok, iparos segédek mintázás, szabadkézi rajz és könyvvitel tanfolyamokon.
A székely keresztúri
m. kir.
állami
tanítóképző
intézet.
I. Az
évben 16 tanerő működött (1 igazgató, 2 rendes tanár, 4 segédtanár, 1 gyak. isk. tanitó,
1 kézimunka-tanitó, 1 óraadó. 1 gazd. szaktanár, 4 hitoktató és 1 kertésztanitó).
Az 1906. polgári év végéig a tanári karban újból történt változás. Hrabetz
Nándor rendes tanár áthelyeztetett Modorra, Keszler
Károly segédtanár pedig Aradra
hasonló minőségben. Az intézethez áthelyeztetett Csiky
István s. tanár Modorról és
Pasnáry
C.yőző r. tanár Csurgóról. Ezen gyakori tanárváltozásnak oka az, hogy az
intézetnél alkalmazott tanárok ez állomást csak átmenetinek
tekintik. E bajon nem a
más intézettől történő áthelyezésekkel, hanem uj kinevezésekkel
lehetne és kellene
segíteni.
Macskásy
Zoltán s. tanár rendes tanárrá lépett elő. Magasabb személyi pótlékot
nyertek : Péter Ferencz, Hrabetz Nándor, Keszler Károly, Botos Imre. A közlakási felügyelet alól Nyakas József felmentetvén, azzal Dr. Szabó Emil bízatott meg.
A tanulók száma az 1905—6. iskolai év elején volt az I. osztályban 25, a Il-ban

37, a III-ban 18 és a IV-ben 21, összesen tehát 91. Évközben eltávozott 2 első éves,
tüdővészben meghalt 2 első és 1 másodéves tanuló. A tanév végén vizsgázott 86 rendes és 3 magántanuló.
Vallás szerint volt 27 róm. kath., 1 gör. keleti, 36 ev. ref. 4 ág. ev. és 18
unitárius.
Anyanyelv szerint volt 83 magyar, 2 német és 1 román anyanyelvű.
Megyei illetőség szerint volt 36 udvarhelymegyei (10 helybeli és 26 vidéki), 9
csikmegyei, 20 háromszéki, 8 marostordamegyei, 3 kisküküllőmegyei, 1 nagyküküllőmegyei, 1 csongrádmegyei, 2 hunyadmegyei, 4 brassómegyei, 1 zólyommegyei és l
ugocsa megyei.
A szülők foglalkozása szerint volt 38 földmives, 4 tisztviselő, 4 pap, 20 tanitó,
13 iparos és 7 egyéb foglalkozású szülő gyermeke.
Az 1906—7. iskolai évre beiratkozott az 1. osztályba 29, a II.-ba 21. a III.-ba
23 és a IV.-be 18, összesen 91 rendes növendék ; tehát annyi, mint az előző évben.
Tanitói oklevelet kapott líX)6-ban 25 jelölt.
Kántorságra-képesitő bizonyítványt szerzett 4 róm. kath., 4 ev. ref. és 6 unitárius vallású, összesen 14 tanítójelölt, 3 román tanynyelvü iskolákra képesített tanitó
kiegészítő vizsgát tett s igy oklevelök magyar tannyelvű iskolákra is érvényesittetett.
Tandijat senki sem fizetett. Állami segélyt (ellátást és ösztöndijat) 78 növendék
élvezett. A növendékek évi államsegélye 14092 kor. 09 fill. Egy növendék átlagos segélye évi 180 kor. 66 fill.
A kertészetben tanúsított kiváló szorgalom és eredményes munkálkodásért 2
növendék kapott 20—20 kor. jutalmat; névszerint Talaba Kálmán és Szén András IV.
növendékek.
A juniu* hó 14-én megtartott intézeti tornaversenyen 52 kor. osztatott ki pályadijak czimén a győztesek közt.
Kebli pénzalapok : Ifjúsági segélyalap 1911 kor. 50 fill.; Ifjúsági segélyzőkönyvtáralap 141 kor. 41 fill; Horváth Gyula zene-alap 268 kor. 06 fill; Kozma Ferencz
jutalom-alap 229 kor. 83 fill; Kovács Béla-alap 165 kor. 19 fill; Felméri Mózes sir
emlék-alap 108 kor. 57 fill. Több jutalomdij osztatott ki a tanév végén.
Az ifjúsági önképzőkörnek minden tanuló rendes tagja volt. A kör, mely báró
Eötvös József nevéről nevezte el magát, 24 rendes, 3 dísz- és 4 választmányi ülést
tartott. Keszla^
Károly tanár volt vezetője a szépirodalmi-paedagógiai és Végler
Gyul
tanár az ének-zenei szakcsoportnak.
A közegészségi állapot kedvezőnek nem mondható. Gyökeres javulást remélünk
e téren az emelendő uj, modern épülettől és a szervezendő internátus-konviktustól.
II. Az intézettel kapcsolatos elemi iskolai gyakorlóiskola
6 osztályú volt 26 tanulóval. Ezen iskolával kapcsolatosan szerveztetett egy gazdasági irányú ismétlőiskola
3
osztálylyal és 17 tanulóval. Az 1906—7. iskolai év elején megalakult a helybeli iparos
és kereskedőifjak részére »Ifjúsági
egyesület « 16 taggal. Sajnálattal kellett tapasztalni
hogy ezen uj intézmény iránt a legszorgosabb utánjárás daczára egyetlen egy kereskedő sem érdeklődik.
III. Az iskolai épület és a felszerelés még mindig a régi. Az uj épület emelése
még mindig késik, pedig az építési költség (340,000 korona) biztosítva van már. Most
folynak a tárgyalások a tanügyi kormány és Székelykeresztur nagyközség között az
épités czéljaira alkalmas telek átengedése tárgyában. Mihelyt a telek ügye eldől, azonnal
hozzáfoghatnak az építéshez.
Az intézet gazdasági kertjében mintaméhes
és baromfitelep
van, melyet a ga
szaktanár gondoz. A baromfiak közt tüdőgümőkór pusztít s igy az állomány teljes kicserélése szükséges.
IV. A tanári fizetések beszámításával az intézet összes fenntartási költségei az
1905—6 iskolai évben 49357 kor. 84 fillért tettek ki.
Székelykereszturi
államilag
segélyezett
6 osztályú
unitárius
junius végén vizsgálatot állott 139 tanuló. Ezek közül 17 román, 2 német. Az egész
iskolai évfolyamán kiosztatott segély, ösztöndíjképpen 5222 kor. és 12 fillér.
Az 1906—7. isk. év azzal az örvendetes eseménynyel kezdődött, hogy még két
rendes tanári állása szerveztetett s igy a törvény követelte tanári létszám meg van.

Beíratott a folyó iskolai évre az I—IV. osztályba összesen 156 tanuló. Ezek
közül román 14, német 2. Az államsegélyre nézve a Nméltóságu miniszter úr csak 8
osztályú gimnáziummal köti meg a szerz-'Ucst s igy a mozgalom megindult, hogy főgimnáziummá fejlesztessék. A jelek kedvezők. Reméljük, hogy a folyó évi augusztusban
tartandó zsinati főtanács a főgimnáziummá fejlesztést meg fogja határozni.

C) FÖLDM1VELÉSÖGYI
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XV. Közgazdaság.
Vármegyénk közgazdasági viszonyainak ismertetése czéljából első sorban a vármegyei Gazdasági Egyesület titkárának a közgyűléshez intézett jelentésére hivatkozhatom, mely hiven tárja fel ugy az elért eredményeket, mint azon akadályokat is, melyekkel közgazdaságunk előbbre vitelére irányzott törekvésünkben lépten nyomon küzdenünk kell.
Az igen érdekes jelentést teljes szövegében, bár annak minél tágabb körbeni
elterjedettsége igen czélszerü volna, — sajnálatomra nem közölhetem. Kiemelendőnek
tartom a következő részt, mely a gazdasági egyesület működését világítja meg.
Az elmúlt évben két köz és 13 választmányi ülést tartottunk, melyeken közgazdasági és társadalmi kérdések egész sorozatával foglalkoztunk, melyeken a rendesen
nagyszámban megjelent tagok és érdeklődők hozzászólása mellett 15, illetve 1(55 jegyzőkönyvi szám alatt intéztettek el az előkerült ügyek.
Közgyűléseink határozatából lépéseket tettünk a székely akczió jóakaratú támogatásával egy nagyobb terjedelmű legelő kibérlésére, ahol az egész alvidék növendék
állatai nyerhetnének nyári legeltetést, kéréssel fordultunk a Nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi kormányhoz az országos állattenyésztési alapból adandó 100.000 korona
államsegélyért, melylyel állattenyésztésünk uj alapjai volnának megszerezhetők, törekedtünk meggyőzni a székely akczió érdemdús vezetőit arról, hogy munkás közvetítéssel nyújtott pillanatnyi haszon ephemer jelentőségű azon bajokkal szemben, amelyek a
közvetítésből kifolyólag a középbirtokost sújtják, hogy feladatának egyik igen lényeges
része volna a székelyföldi hitelj^gyek rendezése. Felírtunk a képviselőházhoz a munkásbajok tárgyában, a nagyméltóságú m. kir. földinivelésügyi miniszterhez a járványos
jellegű méhhüvely hurut gyógyíttatása ügyében, a vármegye baromfiállományának
nemesítése, a háziipari tanfolyamok, gazdasági előadások tartása, illetve segélyezése, a
szövő-iparnak a háziipar keretében való nagyobb arányú bevonása, a vándorczigány
ügy rendezése, a vargyasi földmives iskola létesítése, vármegyei csikó legelő létesítése,
karakul és fríz juhok importja, a vemhes remondák csikói, a cselédtörvény rendezése,
a földbérlők 111. oszt. adója érdekében.
A székelyföldi kirendeltséghez: ujabb mintagazdaságok létesítése, a székelykeresztúri' baromfi-telep, népies gazdasági előadások rendezése ügyében, a vármegyéhez
a városi husbehozatal, gazdasági ismétlő iskolák, az iparfejlesztés, a vármegyétől kezelésre átvett állattenyésztési alap számadásai érdekében; társegyesülethez cseléd- és munkás-ügyekben, mezőgazdasági érdek képviselet, a cseléd-törvény, a mezőrendőri törvény
revíziója ügyében ; magánosokhoz a legkülönbözőbb megkeresvények elintézése érdekében.
A szüzgulyába ez évben 116 drb. 1, 2, 3 éves üsző hajtatott fel, melyek május
15-től, szemptember 30 ig tartattak legelőn. Ez alkalommal először engedélyeztetett meg
piros-tarka borjak felhajtásra, a melyek a legelőn kiváló szépen fejlődtek. A gulya
költségeihez a székelyföldi kirendeltség közbenjárására a nagym. m. kir. földmivelésügyi
minisztérium 350 koronával járult.
A székelyföldi min. kirendeltség létesítése óta teendőink jelentékeny része annak
hatáskörébe utaltatott, ami autonomiánk némi csorbításával járt ugyan, de azért a
csorbítás a közérdek javára szolgált, mert a kirendeltség szervei, nagyobb anyagi eszközökkel rendelkezvén, természetesen mozgékonyabbak, a néppel több alkalommal, több
ügyből kifolyólag érintkezhetnek, ehhez képest a bajokat könnyebben ismerve fel, a
rendelkezésökre álló nagyobb dotácziókból nagyobb segélyeket is nyújthatnak.

XVI. Állategészségügy és állattenyésztés.
Udvarhely vármegye területén az 1906. év folyamán az egyes községek által
összeirt s a járási föszolgabiróságok 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 betegülési
és elhullási esetek számát, az év folyamán közfogyasztásra levágott állatok számát, a
vármegye területén a községek által az adóhivataloktól kivett marhalevelek minőségét
és darabszámát, a vármegye területén levő három vasúti állatrakodó, állomáson feladott
és elszállított, továbbá a külföldről vasúton e vármegyébe szállított állatokról szóló adatokat a következőkben van szerencsém előterjeszteni.
A hasznos háziállatok létszáma a vármegye területén:
Ló:
Mén
Felnőtt
Növendék
Szamár és öszvér

összesen .
. . . .

16 drb.
11827 »
1656 »
13499 drb.
62 »

Szarvasmarha és pedig
a) Magyar erdélyi
Bika felnőtt és növendék
310
Tehén
17318
Üsző
9584
Ökör
12072
Tinó
12078
összesen . 51362
b) Piros-tarka
Bika felnőtt és növendék . .
39
Tehén
1441
Üsző
770
Ökör
289
Tinó
492
összesen .
3031
c) Másfaju tarka marha
Bika
Tehén
103
Üsző
86
Ökör és tehén
74
összesen .
263
d) Borzderes
Bika felnőtt és növendék . .
8
Tehén
49
Üsző
19
Ökör és tinó
30
összesen .
Bivaly :
Bika felnőtt és növendék . .
Tehén
Üsző
Ökör és tinó
Összesen .

drb.
»
»
»
»
drb.
drb.
»
»
»
»
drb.
drb.
»
»
»
drb.
drb.
»
»
>

106 drb.
45
2688
956
976
4665

drb.
»
»
»
drb.

Sertés:
Kan
Felnőtt
Növendék

203
12862
. . . .
14794
összesen . 27839

drb.
»
»
drb.

Juh :
Kos
Felnőtt
Növendék
összesen .

1144
12333
16214
99691

drb.
»
»
drb.

Kecske :
Felnőtt
Növendék

10689 drb.
1694 »
összesen 12383 drb.
Ezen adatokat összehasonlítva az 1905. évben a községek által hasonló módon
beszolgáltatott adatokkal, az tílnik ki, hogy
a lovaknál
201 drb.
a magyar erd. szarvasmarhánál
4355 »
a piros tarkánál
940 »
a bivalyoknál
570 »
a sertéseknél
3823 »
a juhoknál
16061 »
a kecskéknél
1966 »
szaporodás, illetve növekedés van, mig ellenben
a másfaju szarvasmarhánál .
74 drb.
a borzderesnél
122 »
apadás van.
A vármegye szarvasmarhaállománya között észlelhető fenti tetemes szaporodás
a takarmánynak bővebb mennyisében való terméséhez a piaczi áraknak folytonos emelkedésében, a tejszövetkezetek keletkezésében, a juhok és kecskéknél a métely kór szünetelésében, a sertések közötti jelentékeny szaporodásban és a juhok közötti kedvező
egészségügyi állapotban, továbbá a vármegyében a székely actió keretében történt számos juh és anyakocza bevásárlásában is található.
A vármegye területén ragályos betegségek a következők léptek fel:
1. Lépfene 10 községben, 9 udvarban és 3 közlegelőn ; megbetegült 13 drb.
szarvasmarha és 1 drb. ló, melyek el is hullottak.
2. Veszettség 8 községben 6 drb. ebnél, 1 drb. szarvasmarhánál és 1 drb.
sertésnél.
3. Takonykór 1 községben, 1 udvarban, 2 drb. lónál a mailein reactio utáni
kiirtatás és bonczoláskor.
4. Juhhimlő 7 községben 63 udvarban és 10 közlegelőn 3156 drb. juhon fordult elő, melyek között gyógyult 2740, elhullott 390 drb, mint gyógykezelés alatt álló
6 drb az 1907. évre folytatólag átjött.
5. Rühösség 21 községben 61 udvarban, 1 közlegelőn 108 drb juhnál fordult
elő, melyek közül elhullott 4 drb ló, a tulajdonos beleegyezésével kártalanítás nélkül
kiirtatott 1 drb ló, mint gyógykezelés alatt álló 15 drb juh az 1907. évre folytatólag átjött.
6. Sertésorbáncz 29 községben 258 udvarhan 404 drb sertésnél, melyek közül
gyógyult 46 drb, elhullott 358 drb.
7. A sertésvész 34 községben 648 udvarban 1427 drb sertésnél fordult elő,
melyek közül gyógyult 221 drb elhullott 1206 drb.
8. Bivaly vész előfordult 10 községben, 18 udvarban és 2 közlegelőn, megbetegedett 19 drb bivaly, melyek el is hullottak; bivaly vészhez hasonló kórós tünetek között
elhullott 1 drb sertés.
^
A számadatok községenként csoportosítva, a következőket találjuk :

A lépfene fellépett: Agyagfalva, Székelypálfalva, Székelylengyelfalva, Máréfalva,
Székelyvéczke, Etéd, Kisgalambfalva, Homoródarócz és Homoródkeményfalva községekben.
A veszettség: Szentegyházasfalu, Zetelaka, Korond, Szentdemeter, Bözödujfalu,
Nagysolymos, Városfalva és Miklósfalva községekben.
A takonykór Erkeden.
A juhhimlő: Szentegyházasfalu, Felsősófalva, Csöb, Gagy, Nagysolymos, Szentábrahám, Nagykede, Székelyvéczke, Rava, Petek és Olasztelek községekben.
A rühösség: Székelyszentkirály, Oroszhegy, Parajd, Zetelaka, Székelylengyelfalva, Felsőboldogfalva, Béta, Vágás, Alsósófalva, Oroszhegy—Varság, Székelyudvarhely,
Etéd, Szentábrahám, Székelykeresztur, Bibarczfalva és Oklánk községekben.
A sertésorbáncz: Székely udvar hely városban, Székelypálfalva, Kecsetkisfalud,
Farkaslaka, Agyagfalva, Székely magyaros, Árvátfalva, Máréfalva, Kápolnásfalu két ézben,
Szentegyházasfalu, Csöb, Kiskede, Tordátfalva, Tarcsafalva, Kisgalambfalva, Rava, Kobátfalva, Medesér, Magyarhidegkut, Kissolymos, Körispatak, Székelyszentmiklós, Székelyszenterzsébet, Magyarzsákod, Székelyvéczke, Magyaradrásfalva, Bözöd, Betfalva és Székelykeresztur községekben.
A sertésvész : Székelylegyelfalva, Farczád, Felsősófalva, Bogárfalva, Béta, Patakfalva, Székelyszentkirály, Fenyéd, Alsósófalva, Bordoson kétizben, Etéd, Alsóboldogfalva,
Székelykeresztur, Csekefalva. Nagykede, Szentdemeter, Erked, Székelyzsombor, Homoródszentpál, Magyarhermány, Olasztelek, Oklánd, Kisbaczon, Homeródszentmárton 2
izben, Kénos, Székelymuzsna, Petek, Bibarczfalva, Homoródalmás, Felsőrákos, Gyepes,
Vargyas, Homoróddarócz községekben.
A bivalyvész: Székelylengyelfalva, Farczád, Oroszhegy, Homoródszentpéter,
Homoródbene, (2 izben), Homoródszentmárton, Felsőrákos, Ábránfalva, Bibarczfalva
községekben és Miklósfalva községnek a 17 falusi erdei legelőjén.
A vármegye területe az 1906. év folyamán a ragadós száj- és körömfájástól a
tenyészbénaságtól és az ivarszervek hólyagos kiütéssel járó ragadós betegségektől vészmentes volt.
A vármegye területén a nagyobb háziállatok között uralgott ragadós betegségek
(a bivalyvészt két községre nézve kivéve) egy esetben sem váltak járványos jellegüekké,
ezen kedvező állategészségügyi állapot szülte azt, hogy a vármegye területén az 1900.
év folyamán az általános forgalmi és állatvásári korlátozások. Magyarország belterületére vonatkozólag a nagyobb háziállatok között legkevésbbé sem voltak alkalmazásba véve.
Ha tekintetbe vesszük a vármegye szarvasmarha, bivaly és ló fenti létszámát
és az évfolyamán a lóvak között előfordult 108 megbetegülési és 7 elhullási, a szarvasmarhák közötti' 14 és a bivalyok közötti 19 esetben ragadós betegség következtében
történt megbetegülési és elhullási eseteket, valamint a lovaknál 126, szarvasmarháknál
29 és a bivalyok között 2 drbnak nem ragályos betegség következtében történt elhullását is, nyugodtan mondhatjuk, hogy a vármegye területén a nagyobb hasznos háziállatok között az 1906. év folyamán az egészségügyi állapot ugy a ragadós, mint a
nem ragadós betegségek és elhullások következtében beállott veszteség és az ezzel járó
anyagi károsodások is csekély mérvűek.
A kisebb háziállatok, főleg a sertések között ez év folyamán is a ragadós betegségek közül a sertésorbáncz és a sertésvész uralgott és pusztított jelentékeny mérvben.
A sertésorbáncz 9 községben szórványosan, 21 községben pedig járványosán
uralgott. A sertésvész 8 községben szórványosan, 26 községben járványosán lépett fel.
Ezek szerint a sertésorbáncz járványos uralgása miatt 21 községre, a sertésvész miatt
pedig 26 községre lett a községi zárlat és forgalmi korlátozás hosszabb-rövidebb időre
kiterjesztve.
A homoródi járásban a sertésorbáncz, a székelykereszturi járásban a bivalyvész
ez év folyamán egy esetben sem fordult elő.
Ezen a sertések között előfordult jelentékeny betegülési és elhullási eseteket
összehasonlítva az 1905. év folyamán fellépett hasonminőségü betegülési és elhullási
esetekkel, az 1905. év folyamán fellépett hasonminőségü betegülési és elhullási
esetekkel szemben az tűnik ki, hogy a sertésorbánczczal fertőzött községek száma hárommal, s az udvarok száma 207-el, a megbetegült állatok száma 59-el, az elhullott
állatok száma pedig 24-el csökkent.

A sertésvésznél a községek száma 1 -el, az udvarok száma 85-el az elhullás
következtében beállott veszteség 69-el apuit illetve kevesebb volt, mig a megbetegedett
állatok száma 69-el nagyobb volt.
Ezen adatokból látható, hogy a vármegye területén a sertések között előfordulni
szokott sertésorbáncz és sertésvész is pusztító hatásából veszített, illetve a sertések azon
ragadós betegségek ellen vagy mgyobb ellenálló képességgel bírnak, vagy pedig a gazdaközönség is a betegségek föllépte eseteiben a betegeknek az egészségesektől való
elkülönítésének üdvös és hasznos voltát belátva, azt igyekezett is érvényre juttatni.
A sertésorbáncz ellen ez év folyamán Betfalván lett a védőojtás egy tulajdonos
állatainál alkalmazva igen kedvező eredménynyel. Vajha ezen az országban már naprólnapra kiterjedtebben igénybevett és kedvező eredménynyel járó ojtás e vármegye területén is alkalmazásba vétetnék, mely által remélleni lehetne, hogy a sertésorbáncz következtében évente beállani szokott veszteség és az azzal járó anyagi kár a vármegye
területén is jelentékenyen csökkenne.
A kisebb háziállatok között a juhhimlő 11 közsegben 3156 drb juhnál fordult
elő, melyek közül 390 drb hullott el. Védőojtás himlő ellen két községben 1680 drb
juhuál lett alkalmazva állatorvos által kedvező eredménynyel, azonkívül Székelyvéczke
községben 1 birtokosnál 246 drb juhnál laikus által eléggé kedvezőtlen eredménynyel,
mennyiben a beoltott állatok közül 71 drb elhullott, s azonkívül igen sok juhnak a
farka az ojtás következtében elüszkösödve lehullott és a fejős juhoknál a tej jórészt
elapadt.
A vármegye területén az 1906. évben eszközölt védőoltások közül e helyen
még megemlíteni óhajtom a Lövéte községben 5 drb. a község tulajdonát képező bikán
lépfene ellen eszközölt és kedvező eredménynyel járó ójtást.
A baromfiállomány között főleg nemesitési czélokból a vármegye területére
behozattak és szétosztattak és az ezek között beállott szaporulat, valamint a már egyes
gazdáknál meglevők között is a tyukkolcza és a baromfivész pusztított jelentékeny mérvben.
Nem ragadós betegségek következtében az 1906. év folyamán elhullott:
Ló
Szarvasmarha
Bivaly
#
Juh
Sertés

126
24
2
355
43

*.

drb
»
»
»
»

Közfogyasztásra levágatott:
Bika
Ökör
Tehén
Növéndék
Borjú
Bivaly
Juh
Bárány . .
Kecske
Gödölye
Sertés

•

19 drb
327
1310
619
814
24
8636
8362
458
236
3242

A vármegye területén az 1906. évben közfogyasztásra levágott állatok számát
az 1905. évben levágott állatokéval összehasonlítva az tűnik ki, hogy az 1906. évben
levágott szavasmarha és bivaly drb száma 1375 darabbal kevesebb, mint volt az 1905.
évben ; mig ellenben a levágott juhok és bárányok szama 3324-el a kecske és gödölye
darabszáma 56-al, a sertésé 261 - el nagyobb mint volt az 1905. évben. Ezen a közfogyasztásra levágni szokott szavasmarhák között észlelt jelentékeny csökkenés magyarázata a szarvasmarha árának folytontartó emelkedésében és a hus drága voltában keresendő.
Közfogyasztásból elvonatott:
Borsókakór miatt 5 drb sertés, serczegő üszök miatt 1 drb borjú.

Á székelyudvarhelyi ni. kir. adóhivatal által az az udvarhelyi és homoródi járásban tartozó községek részére kiadatott:
Husz filléres marhalevél . . . 35700 drb
Tizenkét filléres marhalevél
. 12300 »
Négy
=>
»
. . 14800 »
összesen . 62800 »
A vármegye területére kiadott marhaleveleknél tapasztalható, hogy 20 filléres
marhalevelekből az 1906. év folyamán 24300, a 12filléresből600 drbbal kevesebb, mig
a 4 filléresből 4800 drbbal több adatott ki, mint az előző 1905. évben.
A székelykereszturi m. kir. adóhivatal által a székelykereszturi járáshoz tartozó
községek részére kiadatott:
Husz filléres marhalevél
. . 18500 drb.
Tizenkét filléres marhalevél
11500 »
Négy
»
»
. 13000 »
összesen . 43000 »
A vármegye területén 15 országos állatvásártartására jogosított község, illetve
város van, mely községekben az állalvásártartására engedélyezett idő többnyire 3—3
napra terjed, mindazonáltal a legtöbb helyen az állatvásár csak 2 napon, sőt egyes
helyeken 1 napon tartatik meg. Ezen országos állatvásáron kivül még Székelykereszturon márczius 1-én bikavásár, ápril 28 és 29-én, szeptember 5 és 6-án juhvásár is
tartatik. Juhvásár tartatik még Erkeden ápril 19 és 20-án, október 11 és 12-én.
Ezen kivül ozékelyudvarhelyen minden kedden és Székelykereszturon minden
szombaton állatfelhajtással összekötött heti vásár van.
Az 1906. év folyamán mind a 14 vásártartásra jogositott községben és Székelyudvarhely városban is az országos állatvásárok akadálytalanul megtartattak, melyekre
felhajtva lett •
Ló
8890 drb
Szarvasmarha
63395 »
Juh és kecske
6828 »
Sertés
2764 »
Eladatott:
Ló
2939 »
Szarvasmarha és bivaly . . . 23313 »
Juh és kecske
3749 »
Sertés
1527 »
A vásárra felhajtott állatok számából az tűnik ki, hogy a felhajtás az 1906.
év folyamán szarvasmarhák és bivalyoknál 1197-el, lovaknál pedig 4I95-el volt kevesebb
mint az 1905. évben. A felhajtott állatokból az eladás is a szarvasmarháknál 1240 drbbal, a lovaknál pedig 1154 drbbal hasonlólag kevesebb volt, mint az 1905. évben. Mig
ellenben a juhok és kecskéknél a felhajtás 696 al, a sertéseknél 1564-el nagyobb volt,
valamint az eladás is, még pedig : a juhok és kecskéknél 696-al, sertéseknél 887-el volt
nagyobb az előző évinél.
A vármegye területén levő 3 vasúti marharakodó állomásnál el lett szállitva :
Ló
Szarvasmarha és bivaly
Juh és kecske
Sertés

.

.

8
. 3028
245
344

drb
»
»
>

A 8 drb ló Romániába lett szállitva, ez oknál fogva lettek állatorvosi vizsgálat
alá vonva a felrakodásnál, mivel Magyarországba szállítandó lovak a vasúti felrakodás
alkalmával állatorvosi vizsgálat alól ki vannak véve.
Külföldről vasúton érkezett és a vármegye területén levő vasúti állatrakodón
kirakva lett:
Szarvasmarha
102 drb
Sertés
45 »
Juh
12 »

A vármegye területén a lótenyésztés emelését, fejlesztését 15 drb részint az
államtól, részint magánosoktól az egyes községek által vett és nevelt, de a ménvizsgáló
bizottság által megvizsgált és köztenyésztésre alkalmasnak talált községi és magánmcnek s ezenkívül a székelyföldi miniszteri kirendeltség utján az államtól nyert és
Homoródalmás, Homoródabásfalva. Székelydálya, Székelymuzsna, Székelyderzs, Lövéte,
Homoródbene, Atyha, Parajd, Zetelaka, Bözöd, Máréfalva, Szentegyházasfalu községekben és Varságtelepre a nyári idényre kihelyezett 14 drb és a 8 fedeztetési állomáson
elhelyezett 21 drb állami mén volt hivatva előmozdítani.
A fedeztetési állomások száma Homoródszentpál községben az év folyamán
létesitett állomással szaporodott.
A lótenyésztés szempontjából a lótenyész-bizottsága által a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur részéről adományozott 600 kor. segélylyel, október hó 2-án Székelyudvarhelyen egy díjazással összekötött lókiállitást is rendezett, melyen a kisebb tenyésztők anyakanczái és az 1 —2 és 3 éves kancza-csikói lettek pénzbelile^ jutalmazva.
Ezen kiállításra felhajtatott csikós kanczákból 54 drb., három éves kanczacsikókból 20 drb., két éves kancza-csikókból 24 drb és egy éves kancza-csikókból 12 drb.
A kiállított állatoknál a gazdaközönség megállapíthatta a lovak között az utóbbi
időben lendülésnek indult fejlődést és nemesbítést, illetve az, apaállatok fajjellegéhez
való hasonlóságot, szilárdságot.
E kiállítás alkalmával lett bemutatva és kiállítva a Simó János bogárfalvi, Simó
Lajos farkaslaki, Simó János székelyudvarhelyi és Sebestyén István zetelaki lakosok
által, még a vármegye területén a kora tavasztól a tél beálltáig az erdei legelőkön, a
szabad csordában legelő és tenyésző állatok csoportja is, mely csoportosan kiállított
lovak között a fajjelleg és a külemtani jellegzetesség feltűnt Ezen szilárd szervezetű,
edzett állatok között számos kocsi- és hátasló található jelenleg is.
A mult évi jelentésem kapcsán a kilátásba helyezett és Ábránfalva községben
lakó Balázsy Sándor birtokán létesíteni szándékolt csikó-legelő létre nem jöhetvén,
helyette a Székelyudvarhely városi közbirtokosság tulajdonát képező Szarkakő és Nagyoldal nevü alhavasi, illetve erdei legelőn leti létesítve, mely legelőn 50 drb. csikó lege.t
vegyes csordában.
A szarvasmarha tenyésztés emelésének czéljára szolgált a vármegyében volt
199 drb felnőtt és tenyészigazol^riynyal ellátott községi és magán magyar-erdélyi, 14
drb piros-tarka, 8 drb borzderes bika.
A szarvasmarha emelése szempontjából tattotta fenn a vármegye Gazdasági
Egyesülete a Tartod nevü havasi legelőn a szüzgulyát, melybe ez év folyamán 115 drb.
üsző hajtatott fel, mely állatok szeptember havában igen jó állapotban jöttek le. A szüzgulya fenntartása végett a Tartod nevü erdei legelőt a vármegye jGazdasági Egyesülete
6 évre terjedőleg újólag bérbe kivette s igy remélhető, hogy a növendék üszők fejlődésére, edzettségére egészségügyi tekintetében továbbra isjavitólag, elősegitőleg fog hatni
Ezen év február hó 28-án és a rákövetkező napon Székelykereszturon az országos jellegű bika- és a váimegyére kiterjedőleg a tehén- és üszőkiállitás és vásár is
megtartatott, melyre felhajtatott a nagytenyésztők részéről 52 drb., a kistenyésztők és a
községek által 32 drb. bika. melyek közül a fenti két napon a helyszínén eladatott 34
drb bika 23070 kor. értékben. Borjas tehenekből és üszőkből felhajtva lett 92 drb.
A bikák részéről a kereslet gyenge volt, ami nem a tenyésztők által kiállított
állatok minőségének csökkenésében, hanem abban leli magyarázatát, hogy minden vármegye törekszik hasonló kiállításokat rendezni és szükségletét a saját vármegyéjében beszerezni ; de mindazonáltal mégis remélhető, hogy a magyar-erdélyi bika kereset, illetve
beszerzési helye továbbra is e vásár leend.
A tehén- és üszőkiállitás ugy mennyiségre, mint minőségre nézve is igen sikerültnek volt mondható.
Ugyancsak a szarvasmarhatenyésztés emelése, fejlesztése czéljából lett rendezve
f. évi október hó 2-án Székelyudvarhelyen egy díjazással összekötött tenyész szarvasmarha kiállítás, melyre felhajtatott:
Borjas tehén
. 4 9 drb.
Három éves üsző
27 »
Két éves üsző
15 »

Az ezen kiállításra felhajtott tehenek és üszők is igen jó minőségűek voltak, a
díjazásra szánt összeg csekély volta miatt a borjas tehenek közül csak 4 drb, a három
és kétéves üszők közül csak 3—3 lett díjazva, Simó János székelyudvarhelyi kiállító
pedig a csoportos gulyabeli jó minőségű tehenei és az azoktól származó 2—3 éves
üszőiért díszoklevéllel lett kitüntetve.
A bivalytenyésztés emelésére 38 drb tenyészbika szolgált.
A juhoknál a tenyésztés emelését a községekben volt 1144 drb tenyészkos és
ezenkívül a székelyföldi kirendeltség által e vármegyébe behozott s alább részletesen
közölt tenyész anya- és apajuhok, illetve kosok segítették elő.
A sertéseknél a községekben volt és tenyészigazolvánnyal ellátott 203 darab
tenyészkan és a székelyföldi kirendeltség által Magyarországból és Angolországból vásárolt, behozott és többnyire a a tejszövetkezetekkel biró községekbe kiosztott yorskhierei
tenyészkoczák hatottak emelőleg. Hogy ezen tisztán hust termelő sertések mennyire
fognak beválni, ált a jövő fogja beigazolni.
A baromfi emelése, nemesítése, ujabb fajok meghonosítása és terjesztése szempontjából ugy egyesek, de főleg a mi. kir. földmivelésügyi miniszter ur megbízottjai
által és az »Első székely baromfitenyésztő egyesület* utján is számos tenyésztyuk,
liba, gunár és rucza hozatott és tenyésztetett oly annyira, hogy ez év október 2-án a
vármegyei gazdasági egyesület által rendezett ló és szarvasmarha kiállítással kapcsolatosan az első baromfikiállitást a baromfitenyésztő egyesület is megtarthatta.
E kiállításon mintegy 25 kiállító 250 drb tenyészbaromfival vett részt. A kiállítást, a kiállított állatok jóságát és minőségét tekintve, igen sikerültnek mondhatjuk, de
az anyagi oldalát tekintve, az csak középen alulinak mondható, mennyiben a nagyobbrészt eladásra szánt kiállított tenyészfajbaromfiakból a segesvári állattenyésztési felügyelőség által megvásárolt 28 drb emdeni ludon, 9 drb pekingi kacsán és 27 drb sárga
orpington tyúkon kivül vajmi csekély számban lett más eladás, illetve vétel eszközölve.
A gazdaközönségtől is remélt, de be nem következett vásárlást, illetve a vételkedvet
jórészt az befolyásolta, az hátráltatta, hogy a vármegye területén ugy az egyeseknél,
mint a székelykereszturi tanítóképzőnél levő tenyésztelepen, valamint a fenti egyesület
tagjainál, hol e nemes fajbaromfit nagyobb mérben tenyészteni szándékolták, a baromfiak
között az 1906. év folyamán előfordult és ismert tömegesebb betegülési és elhullási
esetek miatt a gazdaközönség a vásárlásoktól tartózkodott.
r*

XVII. Székelyföldi Miniszteri Kirendeltség
működése.
Az 1906. évi működésről a kirendeltig udvarhelymegyei megbízottjától nyert
adatok alapján a következőkben számolhatok be:

A) Állattenyésztés.
Miután a székely kisgazdának legfőbb jövedelmi forrása az állattenyésztésből
ered, a tenyésztés javítása, föllenditése képezte a kirendeltség egyik fő feladatát.
A lótenyésztés
terén a haladás szembeszökő. A használati lovak magas ára a
kistenyésztőket a jobb minőségű lovak tenyésztésére ösztönözvén, mig 1905-ben csak
3 község vette igénybe a kirendeltség ingyen
födözó
ménjeit, addig 1906 ban már 10
drb ménlovat kérelmeztek.
A ménlovak következő községekben voltak elhelyezve:
1. Homoródalmáson lipicai fajta.
2. Homoródabásfalván arabs fajta.
3. Székelyderzsen
»
»
4. Oroszhegyen békási fajta.
5. Küsmödön arabs
»

6.
7.
8.
9.

Székelymuzsnán lipicai fajta (2 drb).
Székelydályán arabs fajta.
Kecsetkisfaludon gigrán fajta.
Firtosváralján lipicai fajta.

A ménlovak befödöztek 423 kanczát és vemhes lett 300 drb kanca.
A szarvasmarhatenyésztés
terén a községeknek és gazdaköröknek jobb mi
ségű tenyészbikák beszerzésére segély nyújtatott és pedig 15 községben 10 drb bikára
189T50 korona értékben. Ezenkívül segélyt nyújtott a segesvári állattenyésztési felügyelőség is.
A tehénállomány javítására kiadatott eddig összesen 473 darab tehén.
Ebből 190G-ban kiadatott erdélyi magyar 04 drb és 100 drb (-= 164 drb) direkte
Svájczból
importált
berni simmenthali
üsző és tehén.
A tarka tehenek kizárólag állatbiztosító és tejszövetkezeti tagoknak adattak az
ő direkte kérésükre és pedig:
Siménfalvi állatbiztosító és tejszövetkezetnek . . . .
37 drb.
Homoródszentpál és vidéke állatbiztosító és tejszövetkezetnek 63 »

Berni bikát a segesvári állattenyésztési felügyelőség utján beszerezett eddig 4
állatbiztosító- és tejszövetkezet, és pedig :
1. Siménfalva,
2. Székelymuzsna,
3. Homoródszentpál,
4. Homoródvárosfalva. A bikákat kizárólag ezek a szözetkezetek tartják fenn
és veszik teheneikre igénybe.
A sertéstenyésztés
fejlesztésére a tejszövetkezeteknél a tejhulladékokat kiválóa
jobban értékesítő angol yorkshire
sertések tenyésztésére kellett áttérni:
Egyes községeknek és gazdaköröknek mongolica kanok beszerzésére, továbbá
yorkshire kanokra segély nyújtatott.
Tenyészsertés kiosztatott kedvezményes feltételekkel •
1. Direkte Angolországból importált yorkshire kan . . 4 drb.
2.
»
^
»
»
kocza. . 40 »
3. Honi tenyésztésből származó
>
» . . 88 »
Összesen .

.132 drb.

A juhtenyésztés
fejlesztésére kiosztatott gazdaköröknek az eddig ismert »racka«
juhon kívül a finomabb gyapjas és értékesebb »cigájai
fajta, továbbá a kiválóan jó
tejelő északnémetországi »/rá« fajta és az asztrakán prémet szolgáltató és Beszarábiából származó »karaknl*
fajta juh.
Kiosztatott:
1. Erdélyi racka juh
204 drb.
2.
»
cigája »
120 »
3. Eszaknémetországi fríz juh .
7 »
4. Beszarábiából való karakul .
5 »
Összesen . . 336 drb.

A nemes baromfitenyésztés
terén az itt alakult »Első Székely Baromfitenyé
Egyesület* működött a kapott 1000 korona értékű államsegélyből vásárolt nemes baromfi
trözsek kiosztásával és egy ingyen költő-gép használásával.
A vármegye néhány községe részére a segesvári kir. állattenyésztési felügyelőség osztott ki orpington tyúkokat és kakasokat, továbbá emdeni ludakat és gunárakat
tömegesebben.
A házinyulakból
egy gazdakör kapott egy törzs »belga
óriás « hústermelő h
nyulat kísérletezés végett.
A vármegyei
lótenyésztő
bizottság
részére egy csikólegelő létesítésére
államsegély kieszközöltetett.
A csikólegelőre felhajtatott 60 drb. csikó.

B)

Mezőgazdaság.

A vetőmagvakból
azért, hogy a kisgazdák értékesebb, tisztább (arankamentes)
és bővebb termo magvakhoz jussanak, kiosztatott kedvezményes áron :
27000 kgr. duppaui vetőmag zab.
2244
» lóhere.
200
»
luczerna.
050
» baltacím.
407
» xépamag.
1800
»
bükköny.
900
» victoria borsó.
10000
» burgonya.
összesen 144 községben, 996 kisgazda között.
Gyümölcsfa
csemetékből
kiosztatott nagyobb kedvezmény mellett, gazdakörökne
2047 drb alma.
1076 »
szilva.
358
»
ringlott.
1000
»
dió.
4481 darab összesen.
Ezen mennyiségből adatott a létesített gyümölcsfatelepekre:
785 darab a felsőrákosi gyümölcsös részére (25 kat. hold).
400
»
az énlaki
»
»
(15 kat. hold).
400
»
a siménfalvi
»
»
(15 kat. hold).
200
»
a bágyi
»
»
( 5 kat. hold).
Ezenkívül kiadatott díjtalanul 1250 bogyós gyümölcstő.
Községi gyümölcsfatelepek
(gyümölcsösök külön tagban) létesítése iránt az elő
munkálatok megtörténtek:
1. Székelyderzs,
2. Székelymuzsna
3. Székelykeresztár,
4. Kadács községekben.
A ntei&rséges
takarmánytermelés
a vármegye területén örvendetesen
főleg a tejszövetkezetekkel szomszédos községekben. Számszerű adatok gyűjtése iránt
az előkészítő lépések megtörténtek.
A trágyakezelés
és trágyázás
a jobb gazdaköröknél az ezzel foglalkozó g
sági előadások kihatása folytán örvendetesen javul. Ennek következtében a termésátlagok is javulnak.
Számszerű adatok összegyűjtése iránt lépések fognak tétetni.
A lentermelés
, sajnos, nem halad, inkább visszacsökken. Az 1905. évi szárazság és 1906. évi bő esőzés folytán a lentermelés nem sikerült, és sokaknak kedvét
szegte a további termeléstől.
Nagy akadálya lentermelésnek még az, hogy a kisgazdák ősszel nem igen
szántanak és a len csupán tavaszi szántásban nem sikerül, kevés termést ad és így a
kivánt jövedelmet meg nem adja. Gátolja még a lentermelés haladását a tenyeres
munka abnormális drágasága is.
A komlótermelis
Udvarhely városban is örvendetesen megindult.
1906-ban létesült egy 4 holdas komlótelep, tagjai »Komlótermelő társaság*-ot
alakiiottak. Ezen telep 1906. év végén ismét 4 holddal és 3 taggal bővülvén, ma már
egy szép, modern művelésű (sodronyrendszer, fogatos kapálas, gőzszáritó. stb.) 7 holdas
teleppé alakult és a társaság 7 taggal bővült.
A szőllőtermelés
örvendetesen megindult. Székelykereszturon és Ujszékelye
^hegyközségek* alakultak és c. 20 hold szöllő telepíttetett be a dicsőszentmártoni szöllészeti királyi felügyelőség utmutatása mellett, rendesen és a modern követelményeknek
megfelelően.
A szöllőtelepek kedvezményes áru vesszőkkel (31 (XX) darabbal) továbbá permetezők adományozásával segélyeztettek.

Gazdasági
gépek és eszközök.
A jobban és czélirányosan vezetett gazdaköröknél a gazdasági haladás örverídetesen indult meg abban a tekintetben is, hogy a kisgazdák az azelőtt előttük ismeretlen magtisztító gépeket (rosta, triör, arankaválasztó), a takarmányozó gépeket (szecskavágó, répavágó, daráló, csutkás tengeri daráló), sorbavető gépeket, fogatos kapáló-gépeket, tizedes-mérleget, marhamérleget kérelmezték közöshasználatra.
Mig 1905-ben ezen czél elérésére ingyen kellett a gépeket gazdaköröknek (közös
használatra) kiadni, mert a kisgazdák az ár megtérítésére nem voltak hajlandók, addig
1906-ban már a gépeket kisebb nagyobb segély nyújtása mellett, már pénzáldozattal is
hajlandók voltak megszerezni, mert azok előnyeit gyorsan felfogták és hasznát belátták.
1906-ban a gazdaköröknek kiosztatott:
Gép neve

Eddig
1906-ban összesen
5
44
21
35
21
40
6
6
5
1
1
.
1
55
1
7
3
1
1
. —
5
. —
13
13
.
1
1
6
8
4
.
2
.
10
10
12
.
12

Szecskavágó
Rosta
. . . .
Triör
Aranka választó . . .
Tengeri morzsoló . . .
Csutkástengeri daráló . .
Vas eke
Répavágó
Kézi darálógép
. . . .
Lóhere szóró
A legelőjavitásokra
.
Vasborona
kiadott boronák, stb.
.
Tizedes mérleg . . . .
eszközök nincsenek
.
Százados marhamérleg
ideértve.
Permetező
Rétborona lánczos . . . .
Többsoros vetőgép . . .
Tengeri vetőgép
. . . .
9
9
Planet kapálógég . . .
7
Pabst extirpator . . . .
7
1
1
Gyümölcssajtoló
.
.
1
1
Gyümölcszuzógép . . .
Puttonyos herevető . . . .
5
5
Összesen
273 drb.
149
C) Legelő-gazdaság.
Az elhanyagolt és rossz karban levő közlegelők följavitása folytattatott. Mig az
elmúlt években ezen a téren kellett a miniszteri kirendeltségnek a legtöbb roszindulattal, csökönyösséggel megküzdeni és számbavehető eredményt még pénzáldozatok árán
sem lehetett élémi, addig ma ezen a téren elért eredmények a legkiválóbbak.
Mig ezelőtt a nép még pénzsegélyt sem vett igénybe, jó tanácsot, közbenjárást
visszautasttott, a tenyeres munkák végzésére vállalkozni sem akart, nem látván be.
hogy bizalmatlanságával csak magának okoz kárt, addig ma a tisztítást, kőszedési, stb.
sokszor valóban óriási fáradsággal járó közmunkákat még pénzsegély nélkül is elvégzi,
a legelő csordával rendszeresen kosaraz, trágyáz (sőt 2 község még a faluból istállótrágyát is kihordott a meredek tetőkre), hogy legelője mielőbb megjavuljon, rajta több
és jobb állatokat tarthasson.
Mig 1904. évben a közlegelők javítására kiutalt 7500 korona államsegély nem
volt elkölthető, addig 1905-ben c. 8000, 1906 ban c. 11000 korona költség volt előirányozva, 1907-re pedig a szükséglet megközeliti a 40000 koronát.
1906-ban a legelőjavitási munkálatok már 32 községben folytattattak és pedig :
6. Bethlenfalván
1. Székelyudvarhely városban
7. Máréfalván
2. Homoródabásfalván
3. Homoródkeményfalván
8. Fenyéden
9. Kápolnásfaluban
4. Lókodon
10. Szentegyházasfaluban
5. Bágyon

11. Enlakán
22. Kisbaczonban
12. Tordátfalván
23. Kadácson
13. Siménfalván
24. Rugonfalván
25. Székelyszentkirályon
14. Felsőrákoson
15. Ujszékelyen
26. Székelyderzsen
16. Erkeden
27. Székelymuzsnán
17. Homoródszentpálon
28. Kereszturtimafalván
18. Homoródszentpéteren
29. Székelykereszturon
19. Homoródvárosfalván
30. Kadicsfalván
20. Homoródjánosfalván
31. Dályában
21. Recsenyéden
32. Magyarhermányban
A legelőjavitásra mult évben kiadatott 1044 kgr. fiimagkeverék és 3800 kgr.
műtrágya, 22 drb láncborona, 1 drb. rétgyalu és 2 darab extirpator.
Itató berendezések létesültek czement, beton, kő-vályukkal, ezenkívül Felsőrákoson vascsövü vízvezeték c. 2500 kor. költséggel.
A kitakarított terület most már circa 2000 hold.
A legelőjavitások ezen szép eredménye a gazdaköröknek tulajdonitható. A
gazdakör azon mag, melyet a kirendeltség elvet és a jól vezetett gazdaköri tagok
lelkében gyökeret verve, hajtásokat nevel, mely a nép javára termi gyümölcseit.
Ott, a hol a legelőjavitás jól keresztülvitetett, maguk, annak azelőtti ellenzői
ismerik be, hogy most már a régi értéktelen terület értékessé vált és az állattenyésztésnek nagy előnyére szolgál.
Külön kiemelendők: Bethlenfalva, Homoródabásfalva, Tordátfalva, Siménfalva,
Felsőrákos, Ujszékely községek, melyek ezen a téren jó, lelkiismeretes, pontos munkával tűntek ki.

D) Szövetkezetek.

A vármegye közgazdasági életében az 1906. év nagyjelentőségű és messze
kiható lesz következményeiben a Tej szövetkezetek
létrejötte által.
Tejszövetkezet létesült 1905 ben az első Kobátfalván,
mely működését meg is
kezdette ugyanazon év novemberében.
1900í*tavaszán sorjában indultak a következők :
2. Székelymagyaróson
8. Enlakán
3. Siménfalván
9. Etéden
4. Homoródszentpálon
10. Szentábrahámon
5. Szentegyházasfaluban
11. Homoródabásfalván
12. Rugonfalván
6. Felsőrákoson
7. Nagygalambfalván
|
Ezen szövetkezetek ma szép eredményeket érnek el és áldásos voltukat maguk
a falusi vezetők veszik észre, a köznép vagyonának lassú, de biztos gyarapodásában.
Azon összeg, mely 1906. évben a tejszövetkezetek tej, vaj és tejhulladék értékesítése és forgalma által a vármegyében eléretett: circa 80000 koronára tehető.
(Pontos statisztikai feldolgozás alatt áll).
A vaj minősége kitűnő és a meddig a melegebb idő beállta a túlságos hosszú
vasúti szállítást meg nem akadályozza, a vaj Magyarország legtávolabbi vidékeire is
(Kassa, Pozsony Orsova, stb.), sőt Herczegovinába is vitetett. Legnagyobb részét azonban Bécsbe szállítják, mivel ott ezen minőséget jobban megfizetik, mint Budapesten.
A fogyasztási
szövetkezetek,
hitelszövetkezeti
k ez évben is terje
szövetkezetek
szintén szerveztettek.
A gabonaraktár
szövetkezet
létesítése az udvarhelyi hitelszövetkezet keret
már annyira haladt, hogy a raktárhelyiség fölépítésére a pályázat meghirdettetett, de a
kőműves munkásokban beállott hiány, továbbá az anyag megdrágulása következtében
a vállalkozó az építésről lemondott és igy most uj pályázat kiírása vált szükségessé.
Remélhetőleg 1907-ben meg fog valósulni.
A gazdakörök
száma 1906-ban ismét emelkedett.
19o6. év végén a vármegye összes községeinek több mint 4/ö-de, azaz 98 volt

a gazdakörök száma. A gazdakörökkel márczius hóban gazdasági nagygyűlés tartatott,
a kirendeltség vezetőjének részvételével.
A magyar gazdák
vásárcsarnok
ellátó
szövetkezete
itteni liókja ga
tojás, gép, bor, élőállat, élelmiszer, vaj, síb. értékesítéssel foglalkozott és jó kihatása a
végtelen hullámzó piaci árak nivellálásáb in és a közvetítő kereskedelem egyes túlkapásainak (pld. olcsó beszerzés, drága eladás) visszaszorításában jutott érvényre.
Juhturógyár
és hizlalda
részvénytársaság létrehozatala iránt az előkészítő lé
sek megtörténtek.

E)

Különfélék.

Gazdasági
előadások.
A földmivelő kisgazdák gazdasági képzettségének emelésére egyes gazdakörökben télen népszerű gazdasági előadások, nyáron pedig határjárásos gazdasági oktató
előadások tartattak.

1905—906.
telén tartatott
összes előadás:
18 előadás, 18 községben, 740 hallgató előtt.
1905—907.
telén tartatott
összes előadás:
34 előadás, 34 községben, 2735 hallgató előtt.
1906. nyarán határbejárásos
oktató előadás tartatott:
3 előadás, 3 községben, 150 hallgató előtt.
Kisegítő előadókul dijjazás mellett a gazdasági egyesület tagjai és a gazdakörök
jobb vezetői (lelkészek, tanítók) vétettek igénybe. Az előadások eredménye kiválóan jó.
Az elhangzott tanításokat minden községben követik néhányan, a kiket azután a falvak
többi lakói is követnek lassankint és így lassan-lassan haladnak előre a gazdaság
modem követelményei felé.
Gazdasági
tanulmányi
kirándulások.
A gazdakörök jobb vezető egyéneivel augusztus és szeptember hóban
(40 -I- 47
93 egyénnel az algyógyi székely földmives iskolába az államkincstár segélyével tanulmányi kirándulások vezettettek.
Háziipari
tanfolyamok^
*
Vágáson és Bögözön szalmafonó tanfolyam, Homoródszentmártonban hársfaonó tanfolyam rendeztetett, kiküldött szakértő tanítónők vezetése mellett.
Patkolási
tanfolyam
iránt a lépések megtörténtek.
Slöjd
tanfolyamra
a székelyderzsi iskolának 474 korona államsegély nyújtatott
Szakértők
alkalmazása.
A tejszövetkezetek részére egy állami vaj mester,
a legelőjavitási munkálatoknak közvetlen ellenőrzésére pedig egy képzett szakiskolás
erdőőr
alkalmaztatott.
Mu nkásközvetités.
Mezőgazdasági munkás közvetittetett.
1. Vukovári grófi uradalomba
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2. Mezőhegyesi királyi ménesbirtokba 1628

Összesen
1889 egyén, 4—5 hétre, aratási munkák végzésére.
Községi
ivóvízvezeték
létesítése iránt Szentmiklós községben a közegészsé
mérnöki hivatal szakértőjének közreműködésével az előkészitő lépések megtörténtek.

XVIII. Erdészet
Udvarhely vármegye erdőterülete 190G. év végén 199010 kat. holdat foglalt el,
amely fanemek és biriok czimek szerint következőleg oszlik meg :
1. Tölgyerdő
27122 k. hold.
2. Bükk és más lomblevelű erdő 137469 k. hold.
3 Fenyőerdő
34425 k. hold.
a) Állami erdő
340 k. hold.
b) Községi és városi erdő
. . 13634 k. hold.
c) Egyházi test. és személyek erdeje 6160 k. hold.
d) Volt úrbéri természetű erdő
4107 k. hold.
é) Közbirtokossági erdő
. .111202 k. hold.
/ ) Magán erdő
63573 k. hold.
Az 1898. évi XIX. rendelkezéseihez képest állami kezelés alatt állott : 125 község
határán 404 birtokos tulajdonát képező 131988 k. hold erdő, 3455 k. hold véderdő és
1133 k. hold véderdő jellegű kopár.
Az erdőtörvény 17, §-a alá tartozó birtokosok tulajdonát képező erdők kezelése
és használati módjának rendezése, vagyis a törvény által megkövetelt rendszeres gazdasági tervek a múlt évben 2 erdőbirtokról s illetve 5827 k. hold területről hagyattak a
földmivelésügyi kormány által jóvá, 3 erdőbirtokról pedig, 10 7 k. holdról készíttetett el.
A rendszeres gazdasági tervek hiányoznak 69 birtokról, vagyis a birtokok számának
17°/0-áról, seem rendszeres, sem ideiglenes gazdasági tervvel nem birt 39 birtok, 796
k. hold területtel.
A gazdasági tervtől eltérő, továbbá egyéb kihasználásra engedélyezett területekből a lakosság házi és egyéb szükségleteinek fedezésén, valamint a kicsinybeni eladásain kivül a mult évben eladatott 1692. k. holdról 433200 ms-re becsült tölgy, fenyő és
bükk mű- és tűzifa 883000 korona értékben.
Az 1895. évtől kezdve 1906. év végéig 123 birtokon összesen 10205 k. hold
területtel 2 mfffcó 253268 korona folyt be erdőeladások után.
Az erdőbirtokos közönség némi tájékozásául itt fel kill említenem, hogy ezen
1906. év folyamán foganatosított faértékesitéseknél az elért átlagos köbméterenkénti
eladási tőarak a következőkben alakultak.
Bükk műfánál
1 kor. 42 fill.
Fenyő fürészárunál . 3 korona—3 kor. 50 fill.
Fenyő épületfánál 1 korona 50 fill.—2 kor. 20 fill.
Tölgy műfánál. 5 korona 16 fill.—15 kor. 28 fill.
Tűzifánál
79 fill.—1 kor. 03 fill.
Az elért átlagos holdankénti fakészlet utáni eladási árak: bükknél 143 kor.,
a fenyőnél 452 kor. és a tölgynél 1022 volt.
Az erdők fenntartása érdekében, mig a magán erdőbirtokosok erdeiben daczára
a folytonos vágatás és kihasználásnak, általában nem történtek erdősilések, addig az
1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-a alá tartozó állami kezelésbe vett községi birttfkossági stb.
erdőknél az erdőművelési munkálatok teljesítése és általában véve az erdőgazdaságnak
helyesebb vitele mindinkább javul s nagyobb része hozzá szokott, hogy az erdők fentartásának legelső feltételét, az erdőfelújításokat tőle kitelhető módon, lehetőleg nemesebb és értékesebb fanemek megválasztásával és elültetésével foganatosítsa.
Így az állami kezelés alatt álló erdőbirtokokon az 1906. évi természetes utoni
felujulások mind sikerültek; a gazdasági tervek szerint mesterséges uton beerdősitendő
1135 k. holdból 672 k. hole 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 veszélyezteti, amelyeknek beerdősitése tehát nemcsak tulajdonos jól felfogott érdekében kívánatos, hanem közgazdasági tekintetben is sürgősen szükséges és az

erdőtörvény idevágó szakasza alapján ez kötelezőleg is kimondható lenne, e helyett
azonban a kényszer mellőzésével, most is a felvilágositás, buzdítás, jutalmazás, az erkölcsi és anyagi támogatás eszközei alkalmaztattak s ennek köszönhető, hogy a lefolyt
évben is a kopárterület beerdősitése örvendetes haladást mutatott, amennyiben 111 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 fentartott állami csemeiekertekből 554 ezer darab külömböző fajú csemete teljesen ingyen
osztatott ki, ezenkívül az erdősítési kedv fokozása érdekében több szegénysorsu birtokos holdanként 15—20 korona pénzsegélyben részesittetett.
Közgazdasági szempontból beerdősitendő kopár területek és letarolt vágások
beerdősitésére és a gyümölcsfa tenyésztés emelése céljából a földmivelésügyi kormány
190G. évben 4 erdei facsemetekertet 6 5 k. hold, és egy gyümölcsfaiskolát 4 hold kiterjedéssel tartott fenn. Ezen csemetekertből 2 millió 410 ezer drb. csemete osztatott ki
ingyen és 12832 darab nemesitett gyümölcsfa oltvány és 2755 drb dió árkedvezmény
mellett adatott ki az udvarhely vármegyei birtokosoknak.
Az erdőbirtokosok költségén 10 csemetekert 47 k. hold kiterjedéssel tartatott
feen, melyből 1906. év folyamán 166 ezer drb csemete ültettetett ki.
Az állami és birtokosok csemetekertjeiben a csemetekészletek 1906. év végén
6 millió 598 ezer darab csemete és oltvány volt.
A mezőgazdasági törvény 13. és 14. szakaszainak rendelkezése alá eső vízmosás
veszélyének kitett területek megkötésére és befásitására a földmivelésügyi kormány 20
ezer korona segélyt engedélyezett s így remélhető, hogy ezen a gazdaközönségre igen
fontos kérdés előbbre vitelében és kedvező megoldásában, ha azt a gazda közönség is
a maga jól felfogott érdekében előmozdítani fogja, semmi akadály nem áll útjában.
Az állami kezelés alatt álló erdők területéből 32812 hold, vagyis az erdőterület
23%-a legelő erdőgazdaságra volt engedélyezve és 114117 holdon volt az erdei legeltetés megengedve, vagyis az összes területnek 85"/0-án.
A fent elősorolt legeltethető területeken kivül 40 esetben összesen 4580 kat.
holdon a marha szája alól még ki nem nőtt fenyő fiatalosoknak és régi elhanyagolt
vágás területeknek a legeltetése ,ós 55 birtokosnak 2890 holdon a vágtérben levő fühasználat lett engedélyezve.
~
A vármegye területén az 1879 évi XXXI. t.-cz. 17. §. alá felsorolt erdőbirtokosok tulajdonát képező és az 1898. évi évi XIX. t.-cz. 1. §-ának hatálya alá tartozó
erdőknél az erdővédelmet szövetkezés alapján az erdőbirtokosak által közösen fentartott
s a jóváhagyott szolgálati és fegyelmi szabályok értelmében 20 hatósági erdőőr és 17
hatósági erdőszolga, valamint az erdőbirtokosok által külön fölfogadott 136 kisegitő
erdőszolga — kik többnyire mezőőrök is — gyakorolták.
Erdei tüzesetek, melyek számát kivált az őszi hónapokon át tartó száraz időjárás nagyban előmozditotta, 33 esetben 1679 k. holdon fordultak el, az okozott kár,
mely a 10 évesnél fiatalabb luezfenyő, tölgy és bükk fiatalos elégése által származott,
12995 koronát tett ki.
A hasznos vadak és házi állatok között kárt okozó duvadak közül a lefotyt évben
összesen 2 drb kifejlett és 6 drb kölyök farkas pusztíttatott el; a duvad pusziitok megjutalmazás végett bejelentettek.
Végül az 1898. évi XIX. t.-cz. II. czimének hatálya alá eső erdőbirtokosságok
szervezkedése és gazdasági ügyviteli szabályzat elkészítése bár az intézkedések a lefolyt
évben is megtétettek, de a zavaros birtokviszonyok, arányosítások és telekkönyvek rendezetlensége miatt igen lassan halad. Eddigelé a 101 erdőbirtokosság közül 78 állította
össze a szavazásra jogosultak névjegyzékét és állapította meg a gazdasági ügyviteli
szabályzatát s e tárgyban az alakuló gyűléseket meg is tartották, ezek közül a földmivelésügyi kormány 24 szabályzatot hagyott jóvá.
Az erdei kihágási tárgyalások menete és az azok közül követett eljárás ellen
1906. évben panasz nem adatott be.

D) KERESKEDELEMÜGYI

MINISZTÉRIUM

ÜGYKÖ

XIX. Közlekedési ügyek.
A vármegye közlekedési ügyei elmúlt év folyamán lényegesebb fejlődést mutattak. Vasúti hálózatunk is kibővült a küküllőszeg—sóváradi h. é. vasútnak Parajdig való
meghosszabbítása által, ugy, hogy most a Sóvidéknek nyers terményei könnyen a
piaczra szállíthatók és előnyösebben értékesithetők. Ezen közlekedési vonalnak megnyitása máris érezhetően mutatkozik a közelfekvő községek gazdasági fejlődésében.

/.

Állami

utak.

Az állami utak hossza elmúlt évben változatlanul 05 607 km. volt. Az utvonalak kőpályájának fenntartására összesen 2319 kavicshalom szállíttatott ki és ezen mennyiség nagy része el is teríttetett. A héjjasfalva—csikgyimesi állami közút 37 324—37*900
km. szakaszán az útpálya, a közlekedő igások kímélése szempontjából hengereléssel
javíttatott ki és a további szakaszok is az élénk közlekedésre való tekintettel igy fognak
fenntartatni.
Az apróbb fenntartási munkákon kívül helyreállíttatott a héjjasfalva—csikgyimesi
állami közúton a 63. sz. bögözi Nagyküküllő híd, valamint a 109 és 111 sz. műtárgyak.
A marosvásárhely—gyergyószentmiklósi állami közutnak már elmúlt évben megkezdett
73*430—75*515 km. szákasza teljesen kiépült és a közforgalomnak megnyittatott. Ezzel
egyszersmint el van hárítva a legnagyobb közlekedési akadály, mely Udvarhelyvármegye
és Gyergyó között az év téli időszaka alatt csaknem leküzdnetetlennek bizonyult és a
forgalmat nemcsak bizonytalanná, de gyakran veszélyessé tette. Ugyancsak elvégeztetett
ezen állami közúton az 51*720—52*100 km. szakasz és kapcsolatos hídnak kiépítése is,
mely útszakasz Marostordavármegye felé irányuló közlekedésünket tette nehézkéssé cs
a forgalom most már itt is zavartalan.
Fontosnak tartom azon körülmény megemlítését is, hogy az állami utak mellett
a gyümölcsfa ültetése megkezdődött és pedig oly arányban, hogy az néhány éven belül
be fog fejeztetni. A közvetlen gazdasági hasznon kivül előnyösnek tartom ezt azért is,
mert ezáltal az államkincstár a gyümölcsfa ültetés iránti érzéket és hajlamot is terjeszti a lakosság között.
Végül még megemlitem, hogy megkezdetett az állami utak törzskönyvvezése is,
mely eljárás az állami közutak határait pontosan kijelöli és minden további terület
foglalásnak elejét veszi. Ezidő szerint ezen munkák csak a héjjasfalva—csikgyimesi
állami közúton vétettek foganatba.

2. Törvényhatósági

közutak.

A törvényhatósági közutak hossza 1906. évben 229.391 km. volt, melyből azonban 9.3 km. uthosz még most is kiépítetlen. Ezen útszakaszok kiépítési költségeiről az
1904. évi XIV. t.-cz. gondoskodik, a mennyiben a vármegye tulajdonában levő vasúti
törzsrészvények egy részét az állam kincstár átveszi. Hogy ezen építésekhez najndez
ideig hozza nem fogtak, annak oka az 1906. évi zavaros politikai helyzetben keresendő.
Biztos igéretünk van azonban, hogy a szükséges költségek már az év elején folyosittatnak és az építkezésnek legalább egy részét befejezhetjük.
Az összes törvényhatósági közút kavicspályájának fenntartására 4455 kavicshalmot szállítottak ki. A kavics szállítást a kir. építészeti hivatal házilagos uton vitte
keresztül, a mi által tekintélyes összegű megtakarítás volt elérhető.

A
a)
b)
c)
d)
e)

kisebb javításokon kivül számos nagyobb műtárgy épités végeztett és pedig :
a szentlélek—keresztúri törv. hat. közúton a 4 és 37 sz. műtárgyak ;
az udvarhely—parajdi
»
»
»
az 56 sz. híd ;
a fenyéd—zetelaka—gyergyói törv. hat. közúton a 49 sz. hid ;
az oláhfalu—zsombori
»
»
»
a 4,40, 58,83 sz. miitárgyak
a vargyas—baczoni
»
»
»
a 14 és 21 sz.
»

Ezen építések általában vállalatilag biztosíttattak, középértékben mintegy 10°/0
árengedés mellett, tehát az előirányzattal szemben itt is megtakarítás mutatkozott. Azonban daczára a munkák kivitelénél tanúsított körültekintő eljárásnak és megtakarításoknak, még most is állandóan hiányai küzd, a mi főleg annak tulajdonitható, hogy az
útadó leírások egyre szaporodnak, mihez még az a körülmény is hozzájárult, hogy
az előző évi nagy árvíz károk helyreállítása nagyobb, előre nem látott költséget
okoztak.
Nagyobb partbiztositási munkákat végeztek a szentlélek—keresztúri és székelykeresztur—etédi törvényhatósági közutakon, a hol a közút mellett lefolyó Nyikó, illetve
Gagy pataka évenkint megujuló károkat okoz.
Ezenkívül a felmerülő szükséghez képest számos helyen állítottak védkorlátokat a közutak mentén. Itt azonban még nagyon sok jogos igény nincs kielégítve a mi
főleg a rendelkezésre álló fedezet csekély voltának tulajdonitható.
Indokolt reményünk van, hogy a törvényhatóságra nehezedő terhek közel jövőben csökkenni fognak. Ugyanis a kereskedelemügyi miniszter ur a fenyéd—zetelaka—
gyergyói törvényhatósági közutat már 1908—1910. években államosítja.
Úgyszintén államosítás alá kerül az udvarhely—parajdi és felsőboldogfalva—
vargyas—felsőrákosi törv. hat. közút, de ez már csak az 1918., 1924. évekre van kilátásba helyezve.

3. Viczinális

közutak.

A viczinális közutak hálózatában elmúlt év folyamán változás nem fordult elő,
a hálózati hossz jelenleg ia 8G8.185 km., melyből 87.580 km. kiépítetlen, a többi pedig
a rendelkezésre álló községi közmunka erővel tartatott fenn.
Uj útépítkezés csupán a szentegyházasfalu—hargita-forrási vicz. uton történt,
amennyiben ezen 3.2 km. hosszú útvonalból mintegy 600 méter hosszú, sziklás hegyi
jellegű szakaszának földmunkája teljesen elkészült, az útvonal többi része pedig egy
300 m. átlagos korona szélességgel végleges magassággal biró úttest épitése által járható
állapotba hozatott. Ezen építkezés előreláthatólag 1907. évben folytattatni fog. '
Kisebb műtárgyak nagy számban építtettek, úgymint: a homoródszentmárton—
homoródalmási uton 4 drb., homoródszentrnáiton—homoród-fürdői uton 2 drb., a
bibarczfalva—hermányi vicz. uton 12 drb., ez utóbbi útvonalon egy nagyobb, 8.0 m.
nyílású, vasgerendás fafelszerkezetü hid is építtetett a Baroth patakán.
Ugyancsak nagyobb hid épült 9.0 m. nyílással az olasztelek—füle—hatodi uton
a Kormospatakon keresztül.
Továbbá a homoródszentmárton—remetei uton 1 drb., bözödujfalu—árcsói uton
5 nagyobb partbiztositás és egy hid helyreállítás.
Gagy—erdőszentgyörgyi uton 5 fhütárgy javítás és partbiztositási munkák.
Siménfalva—medeséri uton partbiztositási munkák, mindenütt részleges megyei
segélylyel.
A törvényhatósági útalapban a viczinális utak segélyezésére fölvett 11000 kor.
az 1906. évben a viczinális uti építkezéseknél jótékony eredmény nyel használtatott fel.
Az utvonalak állapota kevés kivétellel megfelelt a közszükségletnek; természetesen azonban mindaddig, mig legalább nagyobb szakaszokon utkaparó állások nem
rendszeresittetnek, az utvonalak kifogástalan állapotáról nem lehet szó.
A közmunka ugyanis nem áll minden időben rendelkezésre és csupán a legszükségesebb kavics-szállítási, elteritési és árokkiemelési munkák végzésére fordittatik.

4. Közdűlő

utak.

A községi közdűlő utak hossza 1057.78 km., vagyis az elmúlt évihez képest
változatlan.
Ezen utvonalak a felmerülhető igényekhez képest tűrhető állapotban vannak és
száraz időben nagyobb akadály nélkül járhatók. Az utvonalak állapotát az arra kijelölt
előljárósági tagok évenkint megszemlélik és a felmerülő közlekedési hiányok megszüntetése iránt szükség szerint intézkednek. Minthogy azonban itt kiépített vonalak egyáltalában nincsenek, az utvonalak is csupán a legszükségesebb mértékben, a helyi forgalom igényeinek megfelelően tartatnak fenn.

XX. Iparügyek.
A vármegye főispánjának elnöklete alatt működő iparfejlesztő bizottság 1900.
évi működéséről a törvényhatósági bizottságot a következőkben van szerencsém
tájékoztatni.
A bizottság az 1900. év folyamán 11 ülést tartott a beérkezett kérvények megvitatására és illetékes helvre leendő felterjesztése végett.
Földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák a háziipar fellendítése tárgyában 43100.
szám alatt a vármegye közönségéhez intézett leiratát részletesen tárgyalta, megállapodásait és javaslatát földmivelésügyi miniszter úrhoz felterjesztettem.
A Sóvidék ipari és gazdasági érdekeit képező Filep Dezső korondi agyagiparos
telepének fellendítése és kibővítése czéljából a vállalat megtekintésére főispán ur elnökletével egy háromtagból álló küldöttség szállott ki, a mely megállapította, hogy a telep,
megfelelő átalakítás és berendezés által, a vezető egyén szakképzettségénél fogva, a
Sóvidék érdekének megfelelne s a vállalatnak részvénytársasági alapon leendő szervezése végett a bizottság a Magyar kereskedelmi részvénytársasággal is érintkezésbe lépett.
Sajnos, arJkereskedelmi részvénytársaság az előbb kilátásba helyezett részvényjegyzéstől
visszalépett, igy a megfelelő tőke nem volt biztositható. A kedvezőbb fordulat bekövetkezéséig, hogy a tervezett szélesebb körű vállalat magvát képező Filep-féle telep a
működést beszüntetni ne legyen kénytelen, Filep Dezső részére az év kölönböző szakában összesén 300 korona segély folyósittatott.
A különböző házi és kézműipar kedveltté tétele s a munkakedv fokozása végett
— főként anyagbeszerzésre — a Tamás István székelyszentkirályi plébános vezetése
alatt álló kép keret készitő tanfolyam részére 50 korona, a bögözi szalmakalap-fonó
tanfolyam részére Tóth Margit tanítónőnek 100 korona segélyt utalt ki a bizottság.
A Tordán megtartott ipari és a Romániában rendezett országos kiállítás megtekintésére és az azon való résztvevősre egyes törekvő és arra érdemes iparosnak a
bizottság módot óhajtván nyújtani, Balázs Károly székelyudvarhelyi esztergályos mester
részére 100 koronát, Salamon Kálmán székelykereszturi faszobrásznak 100 koronát,
Orbán, Nagy és Tamás székelyudvarhelyi czipész iparosok részére 00 koronát utalt ki
segélyképen, azzal a kikötéssel, hogy észleleteikről tájékoztató jelentést tegyenek.
A székely nép szegénysége és az üzleti tőke általános hiánya az ipartermékek
tömeges termelését teljesen megakadályozza, megkívánja az előállított áruk azonnali
forgalomba hozatalát és a befektetett kicsi tőke haladéktalan visszatérítését. Ezek folytán még az 1905. évben felmerült a bizottságban az eszme árubeszerzési raktár felállítása és fenntartása iránt, a mely raktár által az áruk készpénzzel azonnal be váltatnának s megfelelő piaezra továbbittatnának.
A bizottság 1905. év végén Solymossy Endre székelyudvarhelyi tanárt hazánk
nagyobb városaiba tanulmányútra kiküldötte, ki ennek megtétele után a létesítendő
raktár-szövetkezet alapszabályait elkésztitette s azt a bizottság kereskedelemügyi miniszter úrhoz elfogadás végett folyó évben felterjesztette.

Ülésen kivül a bizottság a tanoncz elhelyezések iránt beadott kéréseket intéztó
el s a marosvásárhelyi iparkamara közreműködésével az ország különböző helyeire 11
udvarhely vármegyei székely fiút, más vármegyebcli ifjak közül nálunk egy ifjat
helyezett el.

XXI. Házalási ügy.
A házalási ügyek kezelésénél az 1906. folyó évben is, mint a megelőzőekben
arra törekedtem, hogy a székely kis ipart az idegen selejtes árukkal szemben megvédjem.
Ha ebbeli törekvéseimnek nem volt meg a kellő eredménye; annak oka a hazai
viszonyoknak meg nem felelő házalási pátens, a házalási ügy szabályozására vonatkozó
törvényes rendelkezés nem léte, a miniszterialis rendeletek hiányossága s főként a hazai
rendőrhatóságok gyenge ellenőrzése a házalókkal szemben.
A házalási engedélyért folyamodó 137 egyén kivétel nélkül mind kizárólag székely házi szőttes árulására kért engedélyt. Mint az engedély kiadására jogosított hatóság, minden egyes esetben megkívántam, hogy kérelmezők az áruknak ide való székely
iparostól való beszerzését igazolják. A házalási engedély azonban egyénre szólván s a
házaló az ország különböző vidékein házalván, általam az már többé nem kisérhető
figyelemmel, hogy az engedélyes az első beszerzés után az év hátralevő részeiben a
házalást már tényleg székely szőttessel folytatja e, sőt egyes gyanú okok alapján alaposan következtetem azt, hogy később, egész az engedély lejártáig csak igen csekély
azoknak a házalóknak a száma, kik állandóan valódi szőttessel házalnak.
Ennek ellenőrzése azon rendőrhatóságok hatáskörébe tartozik, melyeknek területén a házaló kereskedik, ugy, de e hatóságok vagy a kellő ellenőrzést mulasztják el s
a községek területén a házalási helyhatósági engedélyt megadják a nélkül, hogy érdeklődnének, vájjon az illető tényleg oly árut hoz forgalamba a mire a jogosítványa szól,
vagyha meg is van bennök a kellő buzgalom, a szőttest nem ismerve, külföldi silány
portékát is elfogadnak székejy házi szőttes gyanánt.
Az ezen a téren észlelhető bajok csak ugy volnának orvosolhatók, ha szigorú
törvény szabályozná a házalási ügyet, melyben a kihágásokkal és visszaélésekkel szemben szigorúbb büntetés lenne kiszabható, mint a milyent a jelenleg érvényben levő
szabályok előírnak, ha a helyi hatóságok az ellenőrzést házalókkal szemben szigoruabban gyakorolnák s ha a valódi székelv házi szőttes termékek kötelezőleg előirt ismertető jelekkel láttatnának el.
Mindaddig, mig ez intézkedések meg nem torténnek, a házalási engedélyt kiadó
hatóságok minden törekvése meddő marad.
Ezt belátva vármegyénk ip írfejlesztő bizottsága, kereskedelemügyi miniszter
urnái előterjesztést tett, különösen az irányban, hogy a rendőri hatóságok egy általános rendelettel a kormány hatóság által a szigorúbb ellenőrzésre utasíttassanak. Sajnos,
e felterjesztésnek eredménye nem lett.
Az 1906. évben összesen 137 engedélyt adtam ki. Czigány házaló ez évben már
csak 23% volt, a mi az előző év 27 és az azt megelőző 1904. év 37'' v jához viszonyítva, kedvező jelenségnek mondható.
Járások szerint az engedélyek a következőleg oszlottak meg : Székelyudvarhe'y
városból 3, az udvarhelyi járásból 66, az oklándi járásból 38, a székelykereszturi járásból 30 egyénnek adatott engedély. Ez adatban Oroszhegy község 11, Korond 11, Erked
a ,81 btöbi községek pedig 1—2 engedélyt nyert egyénnel szerepelnek.
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XXII. Katonai ügyek.
A törvényenkivüli állapot megszűntével az 1900. évben két izben tartatott fősorozás és pedig először előállíttattak az 1905. évbeli állitáskötelesek, másodízben pedig
az 1906. évi állitáskötelesek. Mindkét esetben a polgári elnöki tisztel minden egyes
sorozó járásban magam teljesítettem. A fősorozások, az előre kidolgozott és felsőbb
helyen jóváhagyatott utazási és működési tervek pontos betartásával, mindenhol a legnagyobb rendben és fennakadás nélkül folytak le : ugy ezért, mint a katonai nyilvántartások. valamint mozgositási iratok szigoru rendbcntartásáárt a járási főszolgabírók
elismerést érdemelnek.
A fősorozások eredményét a következőkben van szerencsém bejelenteni :

I.

190:. évi

1. Udvarhelyi sorozó járásban

2. Keresztúri sorozó járásban

rf*
3. Homoródoklándi sorozó járásban

4. Székelyudvarhelyi sorozó járásban

Öszeszes tehát a vármegyében

II.
1. Udvarhelyi sorozó járásban

2. Keresztúri sorozó járásban

fősorozás.

felhivatott
távolmaradt . . .
előállíttatott
. . .
besoroztatott
. . .
póttartalékba . . .
felhivatott
távolmaradt . . .
előállíttatott
. . .
besoroztatott ujoncz
póttartalékba . . .
felhivatott
távolmaradt . . .
előállíttatott . . .
besoroztatott ujoncz
póttartalékba . .
felhivatott
távolmaradt . . .
előállíttatott
. . .
besoroztatott ujoncz
póttartalékba
.
dlittatott
ebből besoroztatott .

1906.

évi

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
.
. .

.
.

.

.

883 védköteles
»
217
»
600
»
160
»
154
»
808
»
264
»
544
»
226
»
87
»
650
»
141
»
509
»
184
»
63
»
107
»
82
75
»
24
»
16
»
1794
»
864

fősorozás.

felhivatott
távolmaradt
előállíttatott
besoroztatott ujoncz
póttartalékba
felhivatott
távolmaradt
előállíttatott
besoroztatott ujoncz
póttartalékba

931 védköteles.
144
»
787
»
. . 135
»
159
»
795
»
208
»
587
»
. . 205
«
55
»

3. Homorótloklándi sorozó járásban

felhivatott .
. . . .
075
távolmaradt
. . . .
133
előállitatott
542
besoroztatott ujoncz . . Kii)
póttartalékba
GG
4. Székelyudvarhelyi sorozó járásban
felhivatott
102
távolmaradt
. . . .
38
előállíttatott
G4
besoroztatott ujoncz . .
22
póttartalékba
9
Összesen tehát a vármegyében előállíttatott
1980
ebből besoroztatott . . . 820

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Örvendetes jelenség képpen említem fel azon körülményt, hogy r.gy az 1995.
mind 1906. évi fősorozás alkalmával az előállittottaknak 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.
T é r g y

*

1905.
Kor.

Egyenesadóban kivettetett
Hadmentességi dijban kivettetett
47000
Bélyeg-, dij- és jogilleték czimen kiszabatott. . . 448510
Szesztermelési adó fejében előiratott
9805
Szesz fogyasztási adó »
»
i 616787
—
Szeszadóhitelezés volt 1906 évben
67834
Szeszadópótlékban előiratott
Sörtermelési adó fejében előiratt
5499
Söradópótlék fejében előiratott
115)00
Borital és husfogyasztási adó fejében előiratott . .
67410
Ebből esik :
megváltásra
54989
bérbeadásra
10946
ráutalásra
1475

1906.
t.

Kor.

70 1421142
16
(>0841
43 | 503525
63 i 10082
42
702294
—
65998
87
77573
99
6194
72
13414
83
67297
10
01
72

f.
80
64
23
58
67
—

74
95
67
69

56083 51
10946 01
268 17

Fizetési halasztás 1906. évben 18 esetben engedélyeztetett.
Az elemi csapások által okozott károk rendkívüli eseteiben 21 községben
504073 kor. föld és ezután járó ált. jöv pótadó engedtetett el, melyek árvíz és jégeső
folytán indokoltattak.
Ideiglenes házadómentesség 55 esetben 8 évre, (30 esetben 10 évre engedélyeztetett.
Adó- és illeték-hátralékosokkal szemben bekebelezés kéretett 523 esetben 2887278
kor. erejéig; kikebelezés 756 esetben, 39597 46 kor. erejéig.
Behajthatlanság czimen töröltetett 3262 kor. 68 fill.

Dohánynagyáruda van kettő, ezek közül egyik különlegességi áruda; kisáruda
van 327. A dohány nagy- és különlegességri áudák eladási jutaléka 14874 kor. 78 fill.,
dohánykisárudák által fizetett haszonbér 12362 kor. 72 fill. A dohánynagyárusok forgalma pedig 53648 kor. 53 fill. volt.

Méltóságos Főispán Ur!
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !

Fentiekben van szerencsém vármegyénk 1006. évi állapotát feltüntető jelentésemet előterjeszteni. Igyekeztem minden tekintetben hű és tárgyilagos képet bemutatni,
hogy a bizottság minden egyes tagjának kellő tájékozódást nyújthassak arról, hogy mit
tettünk eddig, s mi a teendőnk a továbbiakban.
Igen sok tér van olyan, hol magam is érzem, hogy a feladatokhoz, az e/érendő
czélokhoz képest nem megfelelők azon eredmények, melyek egy év alatt feltüntethetők.
Szolgáljon azonban mentségemül ezen kérdésekben, hogy bármennyire megvan az
akarat, a legtöbb esetben elháríthatatlan akadályként lépett előtérbe az anyagi eszközök
hiánya, vármegyénk szegénysége, sőt a felsőbb támogatás hiánya is.
Ha erőteljesebb haladást nem is, de bizonyos fokozatos előlépést azért minden
téren tapasztalhatunk. S ha meglesz a jövőben is azon békés és vállvetett munkásságra
való törekvés, mely a sikernek legelső feltétele : ugy nincs kétségem aziránt, hogy el
fogjuk érhetni kitűzött czéljainkat.
Kérem a tkts 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, 1907. április 10.
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R

