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Méltóságos főispán úr!
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
A vármegyék történetében nevezetes korszak kezdetét jelenti az 1907-ik esztendő.
Megújhodását az önkormányzat régi erejének, mely nemes ragaszkodással tudta megőrizni a mult értékes hagyományait, de egyúttal szerencsés érzékkel tudta egyengetni a
korszerű társadalmi átalakulások útját is. Erre a régi erőre ismét szükségünk van, mert
éppen a közelmultak intő példát szolgáltattak rá, hogy a parlamentárizmus alkotmányvédő rendszerét is ki tudja kezdeni a hatalom érzésétől megmámorosodott erőszak, s
ezzel szemben a törvényhatóságokban nem tud kellő bátorság, biztosság és egyetértés
kifejlődni az egykori alkotmányvédő szerepre. Pedig erre az alkotmányvédelemre minden
magyarnak, az önkormányzat minden tagjának megvolt és megvan a vágya, de hozzávaló intézmények nélkül nem tudhatott egyetemesen megnyilatkozni. Hát ezeket az
intézményeket hozta meg a törvényhatóságok számára az 1907-ik esztendő, mikor a
vármegyék államosításának törvényben kisértő kísérletét kidobta a törvénytárból, s mikor a közigazgatási bíróság hatáskörét ugy kiszélesítette, hogy törvénytiszteletével, alkotmányos jogai szeretetével mindig hozzá tudjon menekülni az önkormányzatban tömörült magyar társadalom. így jutott az önkormányzat a maga régi hivatásához, s olyan
uj intézményekhez, melyek segélyével régi hivatását hathatósan kifejteni tudja.
Az efemer értékű pártpolitikai megnyilatkozások ugyan kicsinylették azt az eszközt, amit az önkormányzat kapott a közigazgatási bíróság oltalmában. Egész bő fegyvertárat akartak juttatni minden alkalomra a törvényhatóságoknak, hogy a központi
hatalom ténykedéseivel szemben mindig más-más eszközök, s a hatalmi megnyilvánulásoknak egész sorozata álljon rendelkezésünkre.
Erre azonban szükség nincsen. A fegyverzettel való túlterhelés csak éppen az
önkormányzatot bénítaná meg, s ezt magát hozná zavarba, hogy a védelmi eszközök
tömegéből melyiket használja. Aztán ez a túlterhelés az önkormányzati erő lényegét,
az önbizalmat vagy ellankasztaná és elkényelmesitené a túlságos védelem érzetével, vagy
pedig elbizakodássá tenné s olyan tettekre ragadná, melyek az állam történelmi rendjével is ellenkeznek. Már pedig éppen az az önkormányzat régi hivatása, hogy az állam
történelmi rendjét is megvédje, s lelkében is kellő rugékonyság és lelkesedés legyen a
nemzet fejlődésének előre vitelében; kellő tapintata és önmérséklése legyen a fejlődés
útjainak szerencsés kiképzésében.
Ez az, amit alkotmányvédelemnek nevezhetünk, s amire — mint előbb mondottam — a közelmúltban is megvolt minden magyarnak a vágya, de hathatós védelmi
eszköz hiányában nem tudott egyetemes önbizalommá fejlődni. A hathatós védelmi
eszköz most megjött. Nem sokféle fegyverben, mely lekösse és zavarba hozza sokaságával a védekezőt, hanem ugy, hogy mindig paizsképpen szolgálhasson, mely mögött
az önkormányzatban fekvő társadalmi lélek kapkodás nélkül, nyugodt bátorsággal fejtheti ki a maga erőit. íme tehát éppen ez az érdeme az 1907. évi alkotmányvédő törvényeknek, hogy hathatós, minden irányú támadást kivédő paizst tartanak az
önkormányzat fölé, de egyúttal rá is utalják a nemzet társadalmát, hogy saját lelke
erőit kifejtse.
Erre az önnevelésre határozott szükségünk van nekünk.
Közéletünk minden viszonyában feszültség van, válságos idők vetik előre árnyékukat, átalakulások küszöbén állunk. A nemzet lelkének éber gonddal, aggódó jóakarattal kell vigyáznia, hogy multunk értékes hagyományait a válságos időkön keresztül

is átvihessük a jövendő erősítésére. íme a hivatás, melynek irányában már a közeijövendőben ki kell fejtenie ismét a maga régi erőit az önkormányzatnak. íme a hivatás,
melyben a nemes önbizalom lelkesedésével nevelnünk kell magunkat a jövőben való
fennmaradásért.
Lehet, hogy az átmenetnek ez a mostani kora, a nemzet életének ez a mostani
fordulója sok kinos jelenséget is tár elő, sok embert, sok tekintélyt, sok nagyságot
morzsol össze. Hát nekünk azon kell lennünk, hogy ez a sok áldozat ne legyen hiába,
s a lázas izzadás után a nemzet egyénisége épen, egészségesen tudjon talpra állani . . .
. . . És mintha ebből az általános válságból a mi megyénk is részt kezdett
volna venni, — olyan tünetek mutatkoztak az elmúlt 1907-ik esztendőben. A helyzet
felszine ugyan simán állott, egy-egy apró hullámgyürü ha támadt rajta. Mélyében azonban az átalakulások idegessége vibrált, válságok tülekedése kavargott és készült kitörésre. Uj idők, uj átalakulások felé közeledünk mí ís, s ebben az utunkban nálunk is
feltámadnak az átmenet kinos jelenségei. Legyen hát azon e megye népe is, hogy ami
áldozattal járnak azok a kinos jelenségek, az az áldozat ne essék hiába, s a saját külön válságunk lázas izzadása után egészséges, nyugodt, munkás élet legyen ismét miközöttünk.
Ezzel az óhajtással kezdek hozzák megyénk mult évi közállapotainak részletezéséhez. Az előző alispáni jelentésekhez hasonlóan a mostanit is az egyes minisztériumok ügyköre szerint terjesztem elő a következőkben.

A) BELÜGYMINISZTÉRIUM

ÜGYKŐRE.

I. Törvényhatósági ügyek.
A váfmegye törvényhatósági bizottsága 3 rendes, 1 rendkívüli és 1 tisztújító
közgyűlést tartott az elmúlt 1907. esztendőben. Az önálló indítványok, szabályrendeletek, átiratok egész sora került elbírálás és megvitatás alá, s a törvényhatóság egészséges érzékkel és mélyreható tartalmassággal nyilatkozott meg mindannyiszor. A szomszéd törvényhatóságok átiratai is például nem részesültek csak felületes megemliiésben,
mert voltak esetek, mikor éppen ez átiratok alapján, sőt azok ellenére foglalt el a törvényhatóság fontos és figyelemre méltó álláspontot. Különösen a virilizmus kérdésében
volt Sopron város átirataival szemben olyan jelentőségű állásfoglalása a mi törvényhatóságunknak, mely az erdélyi megyékben a virilizmus nemzetvédő fontosságát élésen
kifejezésre juttatta, s erre a fontosságra talán egész országban először mutatott reá.
Egyébként a törvényhatóság egyes fontosabb határozatait a következőkben sorolhatom elő.
25—907. közgy. A kormány üdvözlése és felkérése a kiegyezési tárgyalások
nemzeti érdek szerint való vezetésére.
32—907. közgy. Felirat a megyebeli székely munkásoknak más megyékbe való
vitele ellen.
41—907. közgy. Megbízás az utalapot terhelő kölcsön konverziója tárgyában.
43—907. közgy. A dijnokokfizétésrendezéséről szabályrendelet.
76—907. közgy. Szabályrendelet a bérszolgaiparról.
77—907. közgy. Szabályrendelet a korcsmákról.
78—907. közgy. Szabályrendelet a fegyvertartásról.
193—907. közgy. Felirat a helyi vasútnak harmadik vonatpárral való berendezése tárgyában.
198—907. közgy. Határozat a székelykereszturi tanítóképezde elhelyezése tárgyában.
309—907. közgy. A vármegyei szervezési szabályrendelet módosítása.

313—907. közgy. Az alkotmány helyreállításának 40 éves fordulója alkalmából Ő
Felsége a király üdvözlése.
314—907. közgy. Szabályrendelet a vármegyei pótadók közvetlen fizetése tárgyában.
410—907. közgy. Dr. Válentsik Ferencz és Dr. Paál Árpád önálló indítványa a
rendes közgyűlések számára és idejére vonatkozó szabályrendeletnek alkotmányvédelmi
szempontól való módosítása tárgyában.
417—907. közgy. Ugrón Zoltán önálló indítványai:
a) A keleti államokból élő állatok behozatalának tilalmazása,
b) A takarmánykiviteli tilalom elrendelése tárgyában.
418—907. közgy. Dr. Kovácsy Albert önálló indítványa a Gyergyószentmiklós és
Székelyudvarhely között létesítendő vasúti összeköttetés tárgyában.
419—907. közgy. Soó Gáspár önálló indítványa a korteskedés helytelenítése iránt.
425—907. közgy. Felirat a földmivelőnép közterheinek apasztása s a kivándorlásról szóló törvény módosítása tárgyában.
437—907. közgy. Hozzájárulás az Árpád-szobor létesítéséhez,
452—907. közgy. A megyei utkaparók fizetésjavitása.
457—907. közgy. A vármegyei dijnokok szolgálati szabályrendelete.
458—907. közgy. Szabályrendelet az anyakönyvi dijakról.
459 —907. közgy. Szabályrendelet a bérkocsi iparról.
460—907. közgy. Szabályrendelet a társaskocsi-iparról.
718—907. közgy. Belépés az Országos Magyar Házi-ipar Egyesületbe.
720—907. közgy. 800 kor. segély kiutalása a sepsiszentgyörgyi székely kiállításon való részvétel czéljára.
814—907. közgy. Bizalomnyilvánitás a főispán és tisztikar iránt.
816—907. közgy. Bizalomnyilvánitás a kormány iránt a kiegyezés megkötése
alkalmából.

II. Megyei háztartás.
A következő lapokon közlöm a vármegye tulajdonát képező pénzalapoknak 1907.
évi zárlatát. Egyúttal megemlítem, hogy ez alapokon kivül a vármegye mult évben
még 5%-ig nienő pótadóból húzott jövedelmet.
A vármegye utalapját, rendelkezési alapját és megyeházépitési alapját terhelő
kölcsönök összege, illetve annuitása nem változott. Volt ugyan kilátás rá — mint ahogyan azt az 190G-ik évről szóló alispáni jelentés jelezte, — hogy olcsóbb kölcsönre
való átfordítással lényeges megtakarítást lehetne elérni, s a megtakarított összeggel a
nyugdijalap szűken folyó jövedelmét pótolni. A törvényhatóság meg is adta a konverzióra a felhatalmazást az alispánnak. Azonban amíg érdemleges tárgyalásba lehetett volna
bocsátkozni e pénzmüvelet felől, addig köztudomásúlag általános pénzügyi válság állott
be, melynek hatásai most is csak alig mérséklődtek. így a konverzióra alkalmas idő
egyáltalán nem kínálkozott.
Mindenesetre azonban az alispáni hivatal gondja fog maradni, hogy a kölcsönök nagy terhén könnyítsen. Ami pedig különösen a nyugdijalap jövedelmének szűkösségét illeti, ezt bővebbé fokozni nemcsak pénzügyi müvelettel, hanem jól jövedelmező
gazdasági vállalatba való fektetéssel is lehet. Evégett tehát a pótadónak további fokozásáért bizonyára nem kell folyamodni, hanem a megye vezetőinek szorgalmas,
jóakaratú, életrevaló gazdálkodásával el lehet érni, hogy a nyugdijalap jövedelmének a
mostaninál nagyobb mérvű igénybe vétele is teljes födözetet nyerjen.
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III. Központi ügyvitel és ügyforgalom.

Folyósz.

A mult évben ügyvitel tekintetében lényegesebb észrevétel nem merült fel. A
vármegye főispánja által ismételten megtartott számonkérőszékek eredményekép jelenthetem, hogy hátrálék ezen alkalmakkor nem találtatott s az ügyvitel tekintetében sem
emeltetett kifogás. A központi személyzet működésében megtorlást igénylő mulasztás
nem fordult elő.
Az 1907. évi deczember havában megtartott tisztújító széken a vármegye eddigi
tisztviselői kara újólag megválaszutott, Dr. Seb^ssy János III. aljegyző kivételével, ki
helyett Dollny Róbert eddigi IV. aljegvző, s ennek helyére Szabó Endre közig, gyakornok választatott meg. A megyei árvaszéknél rendszeresített jegyzői, iktató és kiadói
állások szintén betöltettek. Az újonnan rendszeresített jegyzői állásra Lukácsffy József
eddigi közig, gyakornok választatott meg.
Főispán úr őméltósága által az elmúlt év folyamán kineveztettek közig, gyakornokoknak : Dr. Kovácsy László, Szentkirályi Andor, Pávelka János és Tompa László.
Utóbbi kettő díjtalanul.
A tisztújító szék alkalmával főispán úr kinevezte Dr. Paál Árpádot, Dr. Keith Ferenczet és Szabó Gábort tiszteletbeli főjegyzőknek, Dr. Nagy Samut, Dr. Kovácsy Albertet
és Dr. Pál Ernőt tiszteletbeli főügyészeknek; Dr. Mezei Ödönt, Dr. Ráczkövy Samut, Dr.
Imreh Domokost és Dr. Jankovics Pált tiszteletbeli főorvosokká; Szabó Nándor és Biró
Dénes szolgabirákat tb. főszolgabiráknak; Dr. Kovácsy László közig, gyakornokot tb.
szolgabírónak és Dr. Majtényi Miklós közig, gyakornokot tb. aljegyzőnek.
A vármegye központi ügyforgalmát a következő kimutatás tünteti fel:

Beadványi jegyzőkönyv czime

!

1
' Alispáni (és kihágási) beadványi jegyzők.
2
Központi választmányi
»
»
3
Számvevőségi:
a) beadványi jegyzőkönyvbe . . .
b) számvevői tárgyalásra leadatott .
4
Tiszti ügyészi beadványi jegyzőkönyvbe
5
Tisztviselői nyugdij választm. jegyzők.
6
Központi árvaszéki beadványi jegyzők.
7
Közigazg. és erdészeti bizottsági jegyzők.
8
Iparfejlesztő bizottsági jegyzőkönyvbe . .

1907-ben 1907-ben Függőbeelinben
érkezett téztetett maradt
ügydarab
9299
15

9264
15

4708
1658
26

4708
1658
26

—

14286
3638
59

35
—

—
—
—

—

14006
3638
59

—

280
—

i
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IV. Községi ügyek.
A vármegye területén levő 1 rendezett tanácsú város és 135 község vagyonjövedelinét 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 1907. évi, de az 190G. évi összeget is felvettem.
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A fenti kimutatásba foglalt egyes községeknél mutatkozó pótadó százalék emslkedésének és csökkenésének okai a következők:
Agyagfalva községben az 1906. évi 20 százalékos pótadóval szemben 1907.
évben pótadó nem volt; ennek oka a régi követelések költségvetésbe leendő felvételében rejlfcK
Alsósófalva községnél 3 százalékos pótadó emelkedés van, ennek oka: a költségvetésbe állított beveendő hátrálékok közül a felhajtatlanok törlése.
Árvátfalva községnél 100 százalékos pótadó van, tehát 15 százalékkal magasabb, mint megelőző évben, ennek oka pedig az, hogy a községi tartozások teljes egészében állíttattak költségvetésbe s nem lévén a községnek semmi jövedelme, 100 százalékos pótadó fedezi a kiadást.
Atyha községnél 3 százalékos apadás mutatkozik, minek oka az, hogy a községi tartozások és követelések valóságának megfelelőleg véttettek fel.
Béta községnél 30 százalékos pótadó emelkedés matatkozik, a mi onnan származott, hogy a pótadó alapját képező állammi adóban tulmagas törlések lévén, a hiányt
80 százalékos pótadóval lehetett fedezni.
Székelybetlenfalvánál változás nincs.
Bikafalva, Bogárfalva, Bögöz, Décsfalva és Székelydobó községeknél pótadó
nem volt, ennek oka az. hogy ezen községeknél a község követelését eltitkolván, a költségvetésbe nem állították s igy ezek felvételével a pótadó elesett.
Székelyfancsalnál 35 százalékos apadás, a mit a követelések költségvetésbe
állítása indokol.
Farczád községnél 6 százalékos apadás van, a mit a pótadó-alap emelkedése
okozott.
Farkaslaka községnél 6 százalékos apadás van ; mit a község terhére előirt
tartozások törlése indokol.
Felsőboldogfalva, Felsősófalva és Fcnyéd községeknél megelőző évi pótadóval
szemben változás nincs.
Firtosváralya községnél 45 százalék az apadás, a mit községi követelések költségvetésbe leendő felvétele indokol.

Hodgya községnél változás nincs.
Kadicsfalva községnél 31 százalék az apadás, a mit a hátrálékok felvétele indokol.
Kecsetkisfalud községnél 10 százalékos emelkedés van, amit a község alsó felében levő hid költségének felvétele indokol.
Korond községnél 20 százalékos apadás van, amit községi tartozások helyes
megállapítása után mutatkozó hiány fedezésére kivetett pótadó-alap indokol.
Küküllőkeményvfalva községnél változás nincs.
Székelylengyelfalva községnél 25, Székelymagyaros községnél 20, Nyikómalomfalva községnél 15 százalék apadás van, a mit a községi követelések helyes felvétele
és költségvetésbe állítása indokol.
Máréfalva községnél 20 százalékos emelkedés van, §mit a »Telegság« nevü ut
építési költségének felvétele indokol.
Oczfalva községnél 10 százalékos emelkedés van, ezt pedig a községház építési költsége okozta.
Oroszhegy községnél 17 százalékos apadás van, ez pedig onnan származott,
hogy 1907. évi január 1-én az Oroszhegy községhez tartozott Varság-telep nagyközséggé
alakulván, az ide vonatkozó kiadások elestek s igy az oroszhegyi pótadó csökkent.
Székelypálfalva községnél 10 százalék csökkenés van, amit pótadó alapját
képező állami adó helyes felvétele okozott.
Parajd községnél változás nincs.
Patakfalva községnél 20 százalék az apadás, ez pedig indokát abban leli, hogy
a községet nem terhelő kiadandó hátrálékok felvéttettek s igy a szükséglet apadt.
Sükő községnél 1900. évben pótadó nem volt, de 1907. évben már 65 százalékos pótadó vettetett ki, ez pedig azért vált szükségessé, mert a megelőző években a
községi háztartás szükségleteit a birtokosság fedezte, illetve pótadó megváltás czimen
a mutatkozó hiányt megtérítette. 1907. évi költségvetés összeállítása alkalmával ezen
hozzájárulást a birtokosság megtagadta igy a pótadót kivetni kellett.
Székely szentkirály községnél 10, Szentlélek községnél 30, Szenttamás községnél
22, Szentegyházasfalunál 20, Tibód községnél 10 százalék a községi pótadó apadás,
amit a fedezet és szükséglet helyes felvétele indokol.
Ülke községnél 8 Jteázalék emelkedés van, ezt pedig a községi iskola kijavítási költségének felvétele indokolja.
Vágás községnél 15 százalékos apadás van ; ez pedig ugy származott, hogy
megelőző években megmaradó pénztári készletet és beveendő hátrálékokat költségvetésbe felvették s igy a szükséglet apidt.
Zetelaka községnél 10 százalékos emelkedés van, a községi tartozások helyes
felvétele és a községi pótadóból törült tételek okozták.
Varságtisztás község 1907. év január hó 1-én alakult meg, a szükséglet felvétetett — községnek jövedelme nem lóvén — ezt 80 százalékos pótadó fedezi.
Ábránfalva községnél 9°/0 apadás van, ez pedig onnan származik, hogy a beveendő
hátrálékok költségvetésbe állíttattak s igy a fedezetet nevelvén, pótadó százalék csökkenést eredményezett.
Bágy községnél 24°/0 apadás van fennti indok alapján.
Bardocz községnél l°/0 emelkedés, ez pedig a tartozások kiegyenlítésére felvett
összeg eredménye.
Homoródbene községnél 5°/0 apadás van, a mit a szükséglet helyes megállapítása indokol.
Székelydálya községnél pótadó nincs.
Székelyderzs községnél 7°/0 pótadó emelkedés van, a mit a körjegyzőség kikerekitésével felmerült költségek beállítására indokol.
Felsőrákos községnél 34"/0 pótadó emelkedés volt, ez pedig onnan származott,
hogy 1907. év január l ével nagyközséggé alakulván, az ezzel járó költségek felvétettek s igy a háztartási hiány emelkedvén, a pótadó emelkedése is indokolt.
Gyepes községnél 60n/0 apadás van, a mit a megelőző évi pénztári készlet és
beveendő hátrálékok költségvetésbe leendő felvétele indokol.
Abásfalva községnél 100/j emelkedés van, a mit a községi pótadó-alapját képező
áll. egyenesadó törlése indokol.

Homoródalmásnál 5% az apadás, a mit a megelőző évi pénztári maradvány
felvétele indokol.
Karácsonfalvánál 10°/0 az apadás fenti indokból.
Homoródkeményfalvánál 70% az emelkedés, ez pedig ugy állott elő, hogy a
községház építésére felvett kölcsön kifizethetése czéljából az egész összeg költségvetésbe emeltetett.
Oklánd 5, Homoródremete 10, Homoródszentmárton 5, Homoródszentpál 11,
Homoródujfalu 7, Városfalva 20%-os pótadó apadással zárta 1907. évi költségvetését,
ami indokát abban leli, hogy ugy a szükséglet, mint a fedezet helyes alapon állapíttatván meg, a pótadószázalék csökkenést maguk után vonták.
Kányád községnél £°i 0 az emelkedés, ez pedig abban leli indokát, hogy 1907.
január 1-én körjegyzősége alakíttatván, az ezzel járó költségek költségvetésbe állíttattak.
Kénos községnél 35, Kisbaczon községnél l°/0 az apadás, a mi onnan származott, hogy az 1907. évet megelőző években Ill-ad oszt. kereseti adó kivetése folytán a
községi pótadó-alap emelkedvén, a közszükségletek fedezésére kivetendő pótadó szaporodott, s ez vonta maga után a pótadó csökkenést.
Miklósfalva községnél 200%-os az emelkedés, ezt pedig az indokolja, hogy a
községi iskola épületére felvett 2400 korona kölcsön kifizetését a képviselőtestület elhatározván, az egész összeget költségvetésbe állította. Ezen magas emelkedés azonban
csak l évi s igy 1908. évben a pótadó 100H/0-on alul van.
Székelymuzsna községnél 1, Olasztelek községnél 13, Petek községnél 4"/„ az
emelkedés, ezt pedig az indokolja, hogy a községi tartozások helyesen megállapittattak
s ezen összegekben állíttattak költségvetésbe.
Székelyszáldobos községnél 10, Homoródszentlászlónál 6"/« az emelkedés fenti
indok alapján.
Vargyas községnél 5%-os apadás van, ezt pedig a megelőző évi magas pénztári maradvány eredményezte.
Alsóboldogfalva községnél 2, Siménfalva községnél 6% az apadás, ezt pedig a
beveendő hátrálékok költségvetésbe leendő felvétele indokolja.

Benczéd községnél 23%-os pótadó van, ez pedig azért vált szükségessé, mert
a birtokosság ajjptadó megváltására adott összeget megtagadta.
Bethfalvá községnél 9, Bordos községnél 3, Bözöd községnél 2 és Bözödujfalu
községnél 2% az apadás, a mit a beveendő hátrálékok és pénztári maradvány felvétele
indokol,
Csehétfalva községnél 17°/0 az emelkedés, ezt pedig a községi hid felépítési költségeinek felvétele indokolja.
Csekefalva községnél 8% az emelkedés, ezt pedig a község apróbb tartozásainak
kiegyenlítésére felvett összegek indokolják.

Etéd községnél 11, Fiatfalva községnél 9% az emelkedés fenti indok alapján.
Gagy községnél 2% az apadás a pénztári maradvány beállítása folytán.
Kisgalambfalva községnél l"/0 az emelkedés, ezt a községi pótadó törlések
indokolják.
Kiskede községnél 23°/0 az apadás a beveendő hátrálékok felvétele folytán.
Kobátfalva községnél 20% az apadás fenti indok folytán.
Kőrispatak községnél 1G */0 az emelkedés a mit a régi községi tartozások helyes
megállapítása és felvétele eredményezett.
Küsmöd községnél 6, Magyarandrásfalva községnél 12% az apadás, ezt pedig
a községi jövedelmek helyes megállapítása és felvétele indokolja,
Magyarhidegkut községnél 17% az emelkedés, a mit a körjegyzőség áthelyezésével járó költségek indokolnak.
Magyarzsákod községnél 5, Medesérnél 1, Nagygalambfalvánál 10, Kadács községnél 4u/0 az apadás, ezt pedig a pótadó emelkedése okozta.
Nagykede községnél 35% az emelkedés, ezt pedig a régi beveendő hátrálékok
és községi pótadó törlése eredményezte.
Nagysolymos községnél 2, Székelyandrásfalvánál 10, Székelyhidegkutnál 30"/,,
az apadás, a mit a községi követelések helyes megállapítása eredményezett.
Rava községnél 21% az emelkedés, a mit a községi tartozások helyes felvétele
és pótadó törlés okozott.

Rugonfalva községnél 5, Siklód községnél l°/0 az apadás, a régi jogtalan tartozások törlése folytán.
Szederjes községnél 18°/0 Székelykeresztur községnél 7, Székelyszállás községnél 8°/0 az emelkedés, a tartozások helyes felvétele és községi pótadó törlése folytán.
Szentábrahám községnél 2, Szentdemeter községnél 14, Szenterzsébet községnél 10°/o a csökkenés, a pótadó alapját képező állami egyenes adó emelkedése folytán.
Székelyszentmihály községnél 2°/0 emelkedés van a régi beveendő községi
pótadók törlése folytán.
Székelyszentmiklós községnél 14"/0 os apadás van a szükséglet helyes megállapítása és községi jövedelem teljes egészében való felvétele folytán.
Szolokma községnél 5"/0 az emelkedés a körjegyzőség kikerekitése folytán.
Tarcsafalva községnél 6% apadás van, míg Tordátfalva községnél 10°/0-os
emelkedés állott elő a körjegyzői körök kikerekitésével felmerült községek beállítása
alapján.
Ujszékely községnél 16°/0-os apadás állott elő a tartozások és követelések helyes
megállapítása és felvétele alapján.
Fentiek szerint az összes községekben nagy az apadás, a mi azzal éretett el,
hogy az 1007. évi költségvetések összeállítására, illetve szükséglet megállapítására s a
fedezet helyes felvételére a járási számvevők kiküldettek s igy éretett el e rendkívüli
eredmény.

V. Közegészségügy.
Az 1907. év, különösen annak második fele, közegészségügyi tekintetben —
viszonyítva a megelőző évhez — általánosságban kedvezőtlen volt. Kedvezőtlenebbé
vált a rendkívül nagy számban fflmerült hevenyfertőző bántalmak miatt, melyek közül
a vörheny és hasihagymáz több községben súlyos és aggodalmat keltő járvánnyá fajult.
Székelyudvarhelyen és Zetelakán az év második felében hasihagymáz esetek állandóan
fordultak elő. Az elrendelt és szigorú pontossággal keresztülvitt fokozottabb mérvű óvóintézkedési rendszabályok életbeléptetésének is csak annyiban volt jótékony eredménye,
hogy időnként hetekig nem merültek fel ujabb esetek s a gyors orvosi segély alkalmazása által elérhető volt, hogy a nagy számú esetek közül aránylag kevés volt kedveződen kimenetelű. A hasihagymázon és vörhenyen kívül jelentéktelenebb járvány alakjában lépett fel a kanyaró, bárányhimlő és hökhurut, szórványosan a roncsoló toroklob.
A roncsoló toroklob a megelőző évekhez viszonyítva aránylag igen kevés esetben képezte orvosi kezelés tárgyát s ezek között is a legtöbb — egy pár eset kivételével —
gyógyulással végződött.
Az elmúlt évben előfordult vörheny : Alsósófalva, Felsősófalva, Korond, Parajd,
Atyha, Pálfalva, Farkaslaka, Székelylengyelfalva, Oroszhegy, Farczád, Székelyszentkirály, Székelybetlenfalva, Fenyéd, Zetelaka, Bögöz, Mátisfalva, Magyarós, Vágás, Patakfalva, Felsőboldogfalva, Bikafalva, Bibarczfalva, Bardocz, Székelyszáldobos, Erdőfüle,
Vargyas, Olasztelek, Székelyzsombor, Oklánd, Homoródujfalu, Homoródkarácsonyfalva,
Homoródalmás, Lövéte, Szentkeresztbánya, Bágy, Homoródszentmárton, Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Abásfalva, Kénos, Sándortelke, Miklósfalva, Székelydálya, Petek,
Székelyderzs, Székelykeresztur, Fiatfalva, Rugonfalva, Alsóboldogfalva, Ujszékely, Medesér, Gagy, Székelyszentmihály, Nagygalambfalva, Siklód, Körispatak, Bözöd, Bözödujfalu, Csöb, Bordos, Magyarzsákod, Székelyvéczke, Kissolymos, Erked, Szederjes és
Székely udvarhely területén 413 esetben, gyógyult 335, meghalt 78; kanyaró: Zetelaka, Küküllőkeményfalva, Máréfalva, Kápolnásfalu, Szentegyházasfalu, Bogárfalva, Nyikószentlélek, Homoródalmás, Abásfalva, Szentkeresztbánya, Homoródszentpál, Székelyzsombor, Szolokma, Etéd és Székelyudvarhely 336 esetben, gyógyult 300, meghalt 36;
bárányhimlő: Mátisfalva, Bögöz, Máréfalva, Varság, Székelyszentkirály, Bardocz és

Kénos területén GO esetben, gyógyult 59, meghalt 1 ; roncsoló toroklob: Vargyas,
Erdőfüle, Oklánd, Kénos, Bardocz, Ujszékely, Olasztelek, Muzsna, Homoródkarácsonfalva, Telekfalva, Homoródalmás, Szentkeresztbánya, Siménfalva, Homoródszentpéter,
Homoródszentpál, Bogárfalva, Székelyderzs, Száldobos és Székelyzsomborban 37 esetben, gyógyult 30, meghalt 7; hasihagymáz: Székelyszentlélek, Felsőboldogfalva, Zetelaka, Székelyszentkirály, Farczád, Küköllőkeményfalva, Betlenfalva, Oroszhegy, Varság,
Fenyéd, Patakfalva, Alsósófalva, Szentegyházasfalu, Bögöz, Bikafalva, Székelylengyelfalva, Székelyszenttamás, Farkaslaka, Vargyas, Ége, Oklánd, Telekfalva, Lövéte, Városfalva, Homoródbene, Kénos, Szentkeresztbánya, Medesér, Bözödujfalu, Küsmöd és Székelyudvarhelyen 217 esetben, gyógyult 193, meghalt 24; hökhurut: Zetelaka, Oroszhegy, Fenyéd, Szentegyházasfalu, Kápolnásfalu, Küküllőkeményfalva, Lövéte, Bözöd és
Székelyudvarhelyen 76 esetben, gyógyult 70, meghalt 6.
Bardocz, Erdőfüle, Magyarhermány, Lövéte, Muzsna, Derzs, Kápolnásfalu,
Szentegyházasfalu, Magyaros, Bögöz, Óczfalva, Korond, Székelykeresztur, Magyarfelek,
Rugonfalva, Székelyudvarhely, a székelykereszturi és székelyudvarhelyi tanintézetekben
összesen 41 trachomás szembeteg állott ellenőrzés és gyógykezelés alatt; ezek közül
gyógyult 21, a vármegyéből végleg távozott 2, ellenőrzés és gyógykezelés alatt
maradt 18.
Orvos-rendőri hullavizsgálat 101 esetben végeztetett.
Veszett és veszettségre gyanús eb által megmart 5 egyén részesült a budapesti
»Pasteur« intézetben jósikerü védőoltásokban.
Pellagrás beteg volt összesen 7: Szentdemeteren 1 nő, Csekefalván 2 nő, Magyarzsákodon 1 férfi, Körispatakon 1 nő, Siklódon 1 férfi, Fiatfalván 1 nő. Ez utóbbi
az év folyamán elhalt.
A védhimlőoltást 13 hatósági orvos végezte, kik 3467 első és 3783 ujraoltást
végeztek jó sikerrel.
A nyilvántartott 6—14 év közti vakok száma 5.
A gyógyszert szükséglő közönség rendelkezésére állott 8 gyógyszertár és 3 kézi
gyógytár. Hivatalos megvizsgálásuk alkalmával ugy felszerelésük, mint kezelésük szabályszerűnek találtatott. Dr. Spányik József daróczi községi orvos állásáról lemondott, minek folytán kézi gyógytár jogosítványa be lett szüntetve.
Az egészségügyi személyzet a következő volt: 1 vármegyei tiszti főorvos, 3
járási tiszti tífvos, 1 városi tiszti orvos, 9 körorvos, 1 községi orvos, 1 kórház igazgatófőorvos, 1 kórházi alorvos. Magángyakorlatot folytatott 1 kir. törvényszéki orvos, 1
tényleges szolgálatban levő cs. és kir. ezredorvos, 1 fogorvos Székelyudvarhelyen és 1
sebész Etéden.
Változás az egészségügyi személyzetben annyiban állott be, hogy Dr. Siró
Zsigmond szenterzsébeti körorvos és Dr. Spányik József daróczi községi orvos állásáról
lemondott. A vármegye területéről mindkettő végleg távozott.
Okleveles szülésznő volt 88, halottkém 96.
A vármegyei közkórházbau ápoltatott 1594 beteg, kik közül maradt a megelőző
évről 85, felvétetett az év folyamán 1509. Elbocsáttatott gyógyulva 1125, javulva 249,
gyógyulatlanul 46, meghalt 57, kik közül helybeli lakos volt 16, idegen 41, az év végén
kórházban visszamaradt 117. Az ápolási napok összes száma 40245 s 1 K 46 fillér
napi ápolási dijból bevétel volt 56256 K 61 fillér, a kórházi tőke-alapból 32866 K 10
fillér, az összes bevétel tehát 89122 K 71 fillér, a kiadás pedig 87130 K 86 fillér volt.
A kórház személyzete a következő: 1 igazgató-főorvos, 1 alorvos, 2 tisztviselő,
1 férfi és 6 nő ápoló, 2 férfi és 2 nő cseléd.
A mint az előbb felsorolt számadatok igazolják, a megelőző évi forgalomhoz
képest jelentékeny emelkedés tapasztalható, a mennyiben 175 beteggel több ápoltatott
a vármegyei közkórházban, mint az 1906-ik évben. Ennek megfelelően az ápolási napok száma is 37928-ról 40245-re emelkedett. Az évről-évre tapasztalható beteg-forgalom
emelkedés azt bizonyítja, hogy a vármegye és a környék közönségének bizalma a kórház iránt növekedik, annak daczára, hogy a szomszédságunkban levő Segesvár igen
erős versenytársképpen működik és a vármegyéből még mindig elég sokan mennek oda.
A jelen évben tapasztalt beteglétszám mellett több mint 9 hónapon át a kórház állandóan
tul volt zsúfolva; a jelentkező betegeket néha ennek daczára, vagy egyáltalában nem,

vagy csak napok múlva lehetett felvenni. Egyszóval a kórház betegforgalma annyira
fejlődött, hogy a jelenlegi terjedelmével rövid idő alatt nem képes betölteni hivatását és
egy uj pavillon épitése okvetlen szükséges lesz. A betegforgalom emelkedése magától
értetődőleg az orvosi személyzet szaporítását is elkerülhetlenné teszi.
Sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti és szemészeti bántalmak gyógyítása czéljából orvosi műtét 368 esetben végeztetett. Ezek közé nincsenek felvéve a sebkezelések
alkalmával végzett kisebb műtétek, foghúzások és egyéb kisebb művi beavatkozások.
E műtétek legnagyobbrészt chloroform narkosis, vagy valamilyen eljárás szerint végzett
helyi érzéstelenítés (Schleich, Oberst-féle, vagy vezetési érzéstelenítés) mellett végeztettek.
Nem vétettek műtétnek a törések, ficzamodások, elferdülések, vagy idült izületi gyuladások kezelése czéljából sok esetben alkalmazott kemény-kötések.
A kórházi vízvezeték és csatornázás munkái teljesen befejeztettek, úgyszintén
az épületek belsejében ezzel kapcsolatos többi berendezési tárgyak elkészültek és használatba vétettek. Ezzel igen nagy hiánya pótoltatott a kórháznak, mely nélkül a szükséges tisztaságot fenntartani szinte lehetetlen volna. A vízvezeték forrásai a legszárazabb
időjárás mellett is bőséges mennyiségű vizet szolgáltatnak, a mint az év folyamán erről
meglehetett győződni. A viz minősége pedig minden tekintetben teljesen kifogástalan.
Egyszóval a már készen álló vízvezeték a kórház vízszükségletét minden körülmények
között képes lesz bőségesen kielégitni, még abban az esetben is, ha a jelenlegi létszám
évek multával megháromszorozódik.
A kórház belsejében elkezdett minden átalakítási munkák befejeztettek. Mindkét
épület összes folyosóinak, closet és fürdő-szoba helyiségeinek padlója vörös-sárga szinü
gránit lapokkal burkoltatott. Azonkívül a konyhahelyiség burkolata is a vízvezetéki
csövek elhelyezése által annyira megrongálódott, hogy helyreállítani nem lehetett volna.
E miatt, de mivel czélszerütlen volt még uj korában is, más burkolással kellett ellátni
és márvány-gránit lapokkal lett elkészítve annak padlója.
Azonkívül teljesen elkészült a műtő- és altató-szoba minden vízvezetéki berendezésével és egyéb átalakítási munkáival együtt. Mivel oldalvilágitása nem volt elég erős,
az utcza felőli falra 1 ablakot kellett készíteni a régi 2 helyett. Most a műtő-szoba is,
a mennyire átalakítható volt, — a kellőnél valamivel szűkebb méretétől eltekintve —
mindenben megfelel a követelményeknek.
Az év folyamán a kórfiáznak minden helyisége villamos világításra rendeztetett
be, mely munkák 3225 koronába kerülnek a költségvetés szerint. Erre majdnem elkerülhetlenül szükség volt, annyira, hogy ha a város villamos világításra nem rendezkedett volna be rövid idő alatt, a kórház kellett volna valamilyen villamos készülékről
gondoskodjék. Most tekintettel arra, hogy villamos erő áll rendelkezésre, Röntgen készüléket s minden egyéb modern vizsgáló és gyógykezelő villamos berendezést meg lehet
szerezni.
A boncz-terem és hulla-kamra is teljesen rendbe hozatott. Padlója czement lapokkal újra burkoltatott, egy uj és modern boncz-asztal lett felszerelve, melyet vízvezetékkel szereltek fel, hogy az is minden tekintetben megfelelő legyen.
A vármegyei közkórház jelenlegi alakjában a történt átalakítások, ujabb vízvezetéki és villamos berendezések létesítése után teljesen modornné lett átalakítva,
annyira, hogy még csak valamilyen központi fűtés létesítése hiányzik, a mit rövid idő
alatt el lehet szintén készíteni.

VI. Útlevél és kivándorlás ügye.
Az 1003. VI. t.-cz. az útlevelek kiállításával a vármegyék alispánját és törvényhatósági városok rendőrfőkapitányait bizván meg, vármegyénk kivándorlási mozgalmát
figyelemmel kisérni s azt lehetőleg irányítani csak az 1004. év augusztus hó 1-től kezdődőleg állott módjában az alispáni hivatalnak,

Tevékenységem nem csak arra irányult, hogy az útlevél kérelmek gyors elintézést nyerjenek, mint ezt m. kir. belügyminiszter urnák több izben kiadott rendelete
előírja, hanem teljes buzgalommal oda működtem, hogy a kivándorolni szándékozókat
e szándékukról a lehetőségig lebeszéljem, a már kivándoroltaknak a módot a hazajövetelre megadjam, hanem különösen, mint fontos közgazdasági tényezőre, arra terjedt ki
figyelmem, hogy a kivándorlás vármegyékből mely állam felé irányul, nemzetiségi szempontból mely kivándorlási hely rejt több veszedelmet s vájjon magukra a ki váriig rlókra
vállalkozásuk valami haszonnal jár-e.
Jelentésemet a vármegye kivándorlására vonatkozólag rendes évi jelentésem
keretén belől a tekintetes törvényhatósági bizottsághoz minden egyes évben megtettem,
de ilyen fontos népmozgalmi momentumnál, mint azt az 1904. évi jelentésemben is
hangsúlyoztam, egy év adatai biztos következtetésekre nem elegendők.
E jelentésem megtétele óta immár négy év telt el s most már a szükséges
adatokkal ha nem is rendelkezhetem mindenben, mindazonáltal elég hü képéről adhatok számot vármegyénk kivándorlásának.
Ezen négy évi időről megfigyelésem eredményét a következőkben van szerencsém előterjeszteni.
A szomszédos székely vármegyékhez viszonyítva, legtöbb kivándorlót Udvarhelyvármegye nyújt. Maga ezen körülmény elszomorító jelenség, de ha az 1904. év
előtti állapotokat is figyelembe vesszük, arra a meggyőződésre jutunk, hogy a kivándorlásnál is bizonyos hullámzások észlelhetők s vármegyénk még eddig azt a magas
hányadot nem érte el, a mit a szomszédos Csík- és Hárombzékvármegye az 1904.
év előtti években meghaladott. Ezen emiitett két vármegyében 1904. év óta folytonos
csökkenés mutatkozik, ellenben vármegyénk kivándorlása a f. évig állandó emelkedésben
van. A folyó évben vármegyénk már abba a szerencsésnek mondható helyzetbe jutott,
hogy a kivándorlás terén a fordulat beállott. Igaz ugyan, hogy még a kivándorlottakban
beállott apadás csak csekélynek mondható, de ezen szerencsés fordulat nem csak a
kivándorlók számának apadásában, hanem inkább a hazatérők számának jelentős emelkedésében észlelhető. Udvarhely vármegye a kivándorlási legnagyobb hányadot az 1904.
és 1905. években mutatja s ettől kezdve az apadás lassanként megállapítható.
Kétségtelen, hogy vármegyénk kivándorlásának közvetlen oka ez időben az
1904. év gazdasági viszonyainak kedvezőtlensége volt s az, hogy az 1904. évet is megelőző Ínséges esztendők népünket a végelszegényesedésbe sodorták.
Nem szabad s nem lehet figyelmen kivül hagynunk azonban azt a körülményt
sem, hogy a nép minden rétegében el volt s van terjedve az a nézet, hogy külföldön
s különösen Amerikában a kereseti viszonyok kedvezőbbek mint hazánkban s specziálisan vármegyénkben.
Ezen nézet nem is alaptalan. Figyelemmel kisérve a visszatérőket, csekély kivétellel mindnyájánál vagyoni erősbödés észlelhető s nem ritka az az eset, hogy a hazatérők 800, 1000, sőt 1200 K. megtakarított összeggel térnek vissza, mit a legnagyobb
részben a földjük és birtokuk tehermentesítésére fordítanak.
A mi a kivándorlás irányát illeti, a kivándorlók kétharmadát állandóan az amerikai, egyharmadát az oláhországi kivándorlók teszik ki. Romániába rendszerint egy-két
hónapra, legfeljebb fél évre távoznak, akkor is a téli hónapokra, Amerikába 2—3 évre.
Viszont azonban az Amerikába eltávozottak majdnem kivétel nélkül visszatérnek
s igy állampolgárságukat nem veszítik el, sőt mint honvédelmi szempontból figyelemre
méltó tényt meg kell említenem, hogy azok kik a hadköteles kort elérik, a sorozásra
vagy személyen, vagy a consulatus utján jelentkeznek, ellenben a romániai kivándorlóknál gyakoribb az eset, hogy ott végleg letelepednek.
A fent említett megfigyelési idő alatt csak egy esetben van arról tudomásom,
hogy tőlünk kivándorolt egyén Amerikában honpolgárságot szerzett.
A visszatérteknél észlelhető vagyoni erősbödés azonban nem teszi indokolttá,
hogy mint azt a jelenleg érvényben levő tulliberalis törvény megengedy kivándorlás
czéljából útlevelet azt lehet mondani, bárki nyerhesen, mert mig egyfelől a törvény a kivándorlási és szabad költözködési szabadságot korlátozni nem akarta,figyelmen kivül hagyta
a honmaradottak érdekeit. Már pedig az államnak az az elsőrangú érdeke, hogy bent
lakó polgárai helyzetét könnyítse s maga az állam is csak a bentlakó fiaira számithat
ugy békében, mint esetleg veszélyek idején.

Ezen felfogásból kiindulva több törvényhatóság s vármegyénk is magáévá tette
azt a nézetet, hogy a kivándorlási szabadság korlátozandó s ehhez képest a kivándorlási törvény novellárisan pótlandó lenne.
A törvényhatósági bizottságtól nyert felhatalmazás folytán az 1907. év elején a
m. kir. kormányhoz ez irányban felterjesztést is intéztem, a melyben különösen a kiskorúak s a véd- és hadkötelesek kivándorlásának megnehezítésére tettem conorét javaslatot.
Felterjesztésemre választ még nem kaptam, de köztudomásu tény, hogy a jelenlegi kormány programinjában a kivándorlási kérdés szabályozása is fel van véve.
Mint a kivándorlást érdeklő dolgot meg kell még említenem, hogy az 1907.
évben titkos kivándorlási ügynökök működése észlelhető nem volt.
Amerikába kivándorolt 1906. évben 920 egyén. 1907. évben 813 egyén. Romániába 1906. évben 453 egyén. 1907. évben 476 egyén. Egyéb államba 1906. évben 8
egyén. 1907. évben 1 egyén. Kérelmét visszavonta 16 egyén, elutasittatott 20 egyén.
Egyébiránt az 1907. évre vonatkozólag az alábbi táblázatban közlöm Udvarhelyvármegye kivándorlási adatait a szomszédos Csik- és Háromszékvármegyék adatainak feltüntetése mellett:
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VII. Könyöradománygyüjtés.
A m. kir. belügyminiszter úr 18613—1882. sz. a. kelt rendelete alapján az 1907.
év folyamán 60 napi időtartamra érvényes engedélyt hivatalomnál 25 egyén nyert.
Ezek túlnyomó része kérését leginkább elemi csapások, főképpen tűzvész folytán beállott érzékeny károsodásával indokolta.
Templomépítés czéljából az egész ország területére érvényes engedélyt a belügyminiszter úr 1 esetben adott.

VIII. Közbiztonság és közrendészet.
A közbiztonság állapota a mult 1907-ik esztendőben sem eshetett kifogás alá.
Sőt a vármegyei csendőrőrsök tevékenységéről szerkesztett kimutatás adataiból azt láthatjuk, hogy a megyénk területén szokásos bűncselekmények is lényegesen apadtak az
1906. évi állapothoz képest, holott n:ár akkor is javulóban volt a helyzet az előző
évvel szemben.
A jelzett kimutatás szerint előfordult: halóságok és hatósági közegek elleni erőszak 13, magánosok elleni erőszak 3 (1906-ban 30), pénzhamisítás 1 (1906-ban 3), hamis tanuzás és hamis eskü 2 (1906 ban 6), szemérem elleni bűntett és vétség 3, rágalmazás és becsületsértés 24 (1906-ban 30), ember élete elleni bűntett és vétség 52
(1906-ban 64), testi sértés 280 (1906-ban 416), közegészség elleni bűntett és vétség 5,
levéltitok megsértése 1, magánlak megsértése magánszemély által 44 (1906-ban 66), lopás 211 (1906-ban 240), rablás és zsarolás 11 (1906 ban 18), sikkasztás, zártörés és
hűtlen kezelés 24 (1906-ban 14), jogtalan elsajátítás 16, orgazdaság és bűnpártolás 13
(1906-ban 28), csalás 5, okirathamisitás 12, más vagyonának megrongálása 37 (1906
ban 81), gyújtogatás, tüzokozás 73 (1906-ban 80), vaspályák megrongálása 1, fegyveres erő elleni bűntett 1, a királyi járásbíróságok hatáskörébe utalt kihágás 125, közigazgatási hatóság hatáskörébe utalt kihágás 2444 esetben. Csupán ez utóbbi 2444 eset
mutat az 1906. évi 2077 esettel szemben lényeges emelkedést és igy bizonyos roszszabbodást.
Ami a közigazgatási hatósághoz utalt kihágások elbírálását illeti, az elsőfokú
hatóság ítéletét az alispánhoz megfölebbezték 108 esetben. A mcgfölebbezett 108 ítélet
közül bozatott: hatóság elleni kihágási ügyekben 11, közrend elleni kihágási ügyekben
24, iparrendőri kihágási ügyekbea 1, tüzrendőri kihágási ügyekben 9, utrendőri kihágási
ügyekben 11, közegézszégrendőri ügyekben 25, állategészségrendőri kihágási ügyekben
10, vadászati kihágási ügyekben 3, épitkezésrendőri kihágási ügyekben 1, ebadó szabályrendelet elleni kihágási ügyekben 2, bérkocsi szabályrendelet elleni kihágási ügyben
1, testi épség elleni kihágási ügyben 3, kivándorlási kihágási ügyben 1, véderő elleni
kihágási jjgyben 1 és cselédrendőri kihágási ügyekben 5.
Ezen II. fokulag is felülbírált kihágási ítéletek kivül hozatott:
Az Udvarhelyi járási főszolgabíró által 11, a melyek mindegyike lényegében
helybenhagyatott.
A Keresztúr járási főszolgabíró által 6, a melyek közül 5 lényegében helybenhagyatott, 1 megváltoztatott.
Az Oklándi járási főszolgabíró által 22, a melyek közül 19 lényegében helybenhagyatott, 1 feloldatott, 1 megváltoztatott és 1 megsemmisíttetett.
A Székely udvarhely városi rendőrfőkapitány által 69, a melyek közül 53 lényegében helybenhagyatott, 15 megváltoztatott és 1 megsemmisíttetett.
A II. fokú alispáni Ítéletek közül az illetékes miniszterek által felebbezések folytán harmadik fokban feiülbiráltatott 16 ítélet, a melyek közül 14 lényegében helybenhagyatott, 2 megsemmisíttetett.
Ezen adatok a közigazgatási bizottság vagy annak albizottságai által felülbírált
Ítéletekre nem vonatkoznak.

IX. Fegyelmi ügyek.
Az 1907. év folyamán 16 fegyelmi ügy tétetett folyamatba és pedig 3 esetben
törvényhatósági, 1 esetben városi tisztviselők ellen, 12 esetben pedig községi elöljárók ellen.
A folyamatba tett fegyelmi ügyek száma az előző évhez képest nagy apadást mutat.
A 16 fegyelmi ügy közül 10 befejeztetett, 6 folyamatban van.

X. Központi választmány.
A vármegye központi választmánya az 1907. év folyamán 5 rendes ülést tartott,
melyeken az 1908. évi névjegyzékek kiigazitása felőli intézkedésekkel foglalkozott.
A választó jogosultaknak 1903. 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 vármegyei levéltárnak
is megküldötte.
A végleg megállapított állandó névjegyzék szerint :
1. Az udvarhelyi választókerületben . . . .
2388
1. A székelykereszturi választókerületben
. . 1907
3 A homoródi választókerületben
1801
Összesén . 6096
képviselő választó jogosult van.
A képviselő választó jogosultak jogaikat a következő jogczimeken és arányban
gyakorolják:
Régi jogon
4177
Földbirtok után
Házbirtok után . . .
Föld- és házbirtok után
Jövedelem után
. .
Értelmiség czimén . .
Füstök után
Összesen . 6096
Az oláhfalvi választó kerületben 227 választó jogosult van.
Ezek közül:
Régi jogon
. . . .
159
Földb#tok után . .
l
Házbirtok után . . .
1
Föld- és házbirtok után
34
Jövedelem után . . .
18
Értelmiség czimen . .
10
Füstök után . . . .
4
összesen
227
gyakorolja választói jogát.
A székelyudvarhelyi választó kerületben 660 választó jogosult van.
Ezek közül:
Régi jogon . . .
. . .
78
Földbirtok után . .
. . . .
1
Házbirtok után
150
Föld és házbirtok után'
2
Jövedelem után
331
Értelmiség czimén
98
Füstök után
Összesen
660
gyakorolja választói jogát.
Az 1906. évi állandó névjegyzékkel való összehasonlítás alapján kitűnik, hogy
a választó jogosultak számában az :
Udvarhelyi
választó kerületben 40 apadás.
Székelykereszturi
»
»
2 szaporodás.
Homoródi
»
»
100 apadás.
apadás mutatkozik.

XI. Szegényügy.
A szegényügy állapotáról lényegében ugyanaz a jelenteni valóm, amit már a
mult évi alispáni jelentés is felsorolt. Az 1907. évben is egyes községek a saját külön
hatáskörükben látták el, saját külön szegényalapjaik terhére a szegényügyi közigazgatást.
Nem kerülhetett sor még mult évben se arra, hogy a törvényhatóságnak 1898.
junius hó lG-án hozott határozata szerint, egy vármegyei szegényház építtessék az öszszes községek szegényalapjainak együttes felhasználásával és befektetésével. E terv
felmerülésekor Székelyudvarhely város képviselőtestülete a szegényház czéljaira felajánlott egy 1600 öles területet a sertéspiacz helyéből. Később azonban a város e határozatainak végrehajtását két ujabb határozataival függőben hagyta. Ez ujabb állásfoglalásra az szolgált okul, hogy a vármegye községeinek szegény alapjait a Székelyegyleti
Takarékpénztár bukása miatt megkevesbedett összegüeknek tartotta a város, s a szegényalapokról adott alispáni kimutatást irreálisaknak minősítette, amért ezekből le nem
számítódott a város által vélt veszteségek összege. Ilyen feltételezés mellett persze arra
a következtetésre jutott, hogy a községek szegényalapjaival való egyesítés esetén a maga
szegényalapja képezné legnagyobb részét az egyesitett tőkének, s igy a szegényház
létesítésében aránytalanul nagyobb mérvben igénybe vevődnék a város, mint a vármegye többi községe.
E feltételezés volt az oka, hogy a vármegyei szegényház létesítése mindezideig
halasztást szenvedett.
Tényleg azonban ugy áll a dolog, hogy a községi szegényalapok közül csak
egynehány volt érdekelve a Székelyegyleti Takarékpénztár bukása által. A tavalyi alispáni jelentésben közölt kimutatás szerint is a város szegényalapjánál a vármegye többi
községeinek összes szegényalapja mintegy négyszerte nagyobb összegű. És hogyha
egyik-másik községnél némi veszteség állhatott volna is elő, ez se iródhatik le rövidesen, hanem az 1886: XXII. t.-cz. 121. §-a szerint meg kell térítődnie. Ezeknél fogva
a város egyá](alán nem tarthat attól, hogy a szegényalapok egyesítése által a maga
szegényalapja túlságos és aránytalan igénybevételben részesül.
Ily irányban az alispáni hivatal még 1906-ban 8988. számú határozattal felvilágosító tájékoztatást küldött a városi tanácsnak. A város képviselőtestületén van most
a sor, hogy e tájékoztatást figyelembe véve, felújítsa a szegényház telkének átengedésére vonatkozó határozatát, s ezzel a terv létesüléséhez a kiindulási pontot megadja.
Kilátásunk lehet, hogy a város közelebbről tárgyalás alá veszi ismét ezt az ügyet, s a
jövő évi alispáni jelentés már több eredményről tud majd beszámolni ebben a tekintetben.
Ezek előadása után éppen az elmondottakkal kapcsolatban állónak tartom,
hogy közöljem a vármegyei szegényalapok jelenlegi helyzetének kimutatását. E kimutaásban a községek alapjait járásonként csoportosítottam, s ezzel szemben a város szegényalapjának állását külön feltüntettem a következők szerint.
Készpénz

Közigazgatási kerület

Kor.

Kama- Beveendő
tozó betét követelés
kor.

f.

kor. I f.

I.

Udvarhelyi járás

446 13 15829 72

248

16524

II.

Keresztúri járás

30493 16649 11

5635

22589

III.

Homoródi járás

1801

39454

. . .

414

37239 24

. .

509

18217 81

18727

Összesen

1674

87935 88, 7684

97295

Székelyudvarhely város

XII. Szolgabiróságok és Székelyudvarhely
r. tan. város.
A) Székelyudvarhelyi főszolgabírói hivatal.
I. Járási

iigyjorgalom:
1. Közigazgatási iktatóra érkezett
2. Kihágási
»
»

3408 drb.
2158 drb.

mely valamennyi elintézést nyert.
3. A hivatal részéről kiadatott:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Igazolási jegy
Építési engedély
Cselédkönyv . ,
Munkakönyv
Tánczcngedély .
Mezőőri könyv ,
Iparengedély . .
Iparigazolvány

.
.
.
.
.
.
.
.

9
173
375
102
142
109
17
12

drb.
»
»
»
»
»
»
»

II. Községi ügyforgalom.
A községi és körjegyzők ügyforgalma 37412 darabot tett ki, melyek elintézését nyertek.
Minden uj törvény és szabályrendelet a jegyzői kar teendőit szaporítja. A
jegyző bármily szorgalommal és lelkiismeretesen végzi teendőit, a törvény és szabályrendeletek kivánta kötelességeinek pontosan nem felelhet meg. Ezt állítják az illetékes
tényezők s a bajoknak részb#ni orvoslására uj jegyzőségek és segédjegyzői állások
rendszeresítetnek. Az 1906. év folyamán rendszeresített három uj jegyzői állás betöltetett ; a jegyzők működésűket megkezdették. A bögözi és alsósófalvi jegyzői körbe segéd-jegyzői állások rendszeresiltettek; a betöltés csak felsőbb jóváhagyás után fog megtörténni.
A járás összes községeinek háztartási, szegényügyi, szabályozási és tüzoltó-alap
számadásai az 1906. év végéig beterjesztettek s a törvényhatóság által jóváhagyattak.
.Semmiféle zárszámadás hátralékban nincs.
Az 1908. évi összes költségvetési előirányzatok a törvényhatóság által jóváhagyattak.
III. Közrendészet.
A járás területén a személy- és vagyonbiztonság általában
kielégítő volt, csak Fenyéden fordultak elő nagyobb büntettek.
A csendőrség működése ellen kifogás nincs, sőt ki kell jelentenem, hogy az
összes legénység a legnagyobb lelkiismeretességgel és pontossággal teljesiti kötelességét,
daczára annak, hogy a megállapított létszám sohasem teljes. A létszám hiány egyfelől
a gyenge javadalmazásban, másfelöl a nem éppen megfelelő bánásmódban 'leli magyarázatát. Téves tehát az a magyarázat, hogy csendőr tulkövetelés miatt kiván menekülni
a karból, mert a mint közvetlen tapasztalatból tudom, a csendőr mindig jó kedvvel
teszi kötelességét, csak szorgalma és lelkiismeretessége méltánylásban részesüljön.
Az amerikai kivándorlás folyó évben érte el tetőpontját, némely községből,
például Atyhából a munkaképes férfi lakosságnak nagy része kivándorolt, álmodozva
aranyhegyekről, sok kincsről. Az amerikai válság azonban ez ábrándoknak hirtelen
véget vetett.
A kivándorlottak nagy része visszatért, a kisebb rész még künn van ; ezek is
jőnek haza, de nincs mivel, ott tengődnek s reménykedve várják a kedvezőbb viszonyok beálltát.
Tüzeset a járás területén 14 volt.

IV. Közlekedési
ügy. A viczinális utak mindenütt járható állapotban vannak. A
községi közmunka minden községben lerovatott. A kavics-halmok kihordattak s a sánczok kitisztittattak. Nagyobb műtárgy nem épült.
V. Közgazdasági állapot. A termés ősziekben és tavasziakban közepes; takarmány
és gyümölcs kevés.
A székelyföldi miniszteri kirendeltség az idén is osztott ki első minőségű magvakat ; a legelők javítása egy pár községben megkezdetett.
Rühkór miatt zár alá vétetett:
1.
2.
3.
4.
5.

Vágás
községben 5 udvarban, 8 darab ló.
Székelydobó
»
1
»
1 »
»
Parajd
»
4
»
7 »
»
K.-Kemény falva
»
2
»
4
»
»
17 falusi legelőn
1 legelőn
14 »
»
Összesen : 12 udv., 1 leg. 34
»
»

A szarvasmarhák között általában hivatalból kimutatandó ragályos-betegség
nem fordult elő.
Agyagfalván 1 drb szarvasmarha és Alsósófalván 1 drb szarvasmarha serczegő
üszök betegségben elhullott.
A juhok között csak 1 esetben fordult elő juhhimlő szórványos jelleggel.
Fenyéd községben, hol 4 udvarban 10 darab juh megbetegedett, melyek közül
3 darab elhullott és 7 darab meggyógyult.
Nagyobb mérvű megbetegedések és elhullások a sertések között fordultak elő.
Nevezetesen sertésorbáncz betegségben:
udvarban megbetegedett

17
1. Alsósófalván
8
2. Felsősófalván
9
3. Kápolnásfaluban
4. Szentegyházasfaluban
10
5
5. Szentléleken
1
6. Dfcfefalván
1
7. Székelylengyelfalván
8. Agyagfalván
20
9. Székelyszentkirályon
5
1
10. Székely szenttamás
11. Bögöz
3
12. Felsőboldogfalva
1
Összesen : 81

elhullott

22
11
13
33
10
1
1
32
16
1
4
1
145

17
9
9
24
10
1
1
24
16
1
4
1
107

2
35
1
2
40

2
28
1
2
33

gyógyult

5
2
4
9
—
—
—

8
—
—
—
—

28

Sertésvészben :
1.
2.
3.
4.

Parajdon
Zetelakán
Farczádon
Székelylengyelfalván
összesen:

2
18
1
1
22

—

7
—
—

7

A fogyasztási és értékesítő szövetkezetek szép eredménnyel működnek.
VI. Közegészségügy.
Folyó évben a ragályos betegségek nagyban uralkodtak,
nevezetesen: vörhenyben Parajd, Alsósófalva, Zetelaka, Bögöz, Hodgya, Szentegyházasfalu, Atyha, Felsősófalva, Korond, Farczád, Székelybethlenfalva és Kecsetkisfalud községekben beteg volt 225 egyén, kik közül meggyógyult 158, meghalt 56, ápolás alatt
maradt 11.
Hasihagymázban: Szentlélek, Felsőboldogfalva, Zetelaka, Székelyszentkirály,
Farczád, Küküllőkeményfalva, Oroszhegy, Fenyéd, Székelybethlenfalva, Varság, Patakfalva, Szentegyházasfalu, Alsósófalva, Bikafalva, Bögöz, Székelyszenttamás, Székelylen-

gyelfalva, Farkaslaka községekben beteg volt 109 egyén, meggyógyult 95, meghalt 13,
ápolás alatt maradt 1.
Kanyaróban : Zetelaka, Küküllőkeményfalva, Máréfalva és Kápolnásfaluban beteg volt 212, gyógyult 183, meghalt 29.
Roncsoló toroklobban: Kecsetkisfalud, Bogárfalva községekben volt 2 beteg,
meghaltak.
Fültőmirigylob: Szentegyházasfaluban beteg volt 73, gyógyultak.
Hökhurut: Zetelaka, Küküllőkeményfalva, Oroszhegy, Fenyéd, Szentegyházasfalu és Kápolnásfaluban beteg volt 64 gyermek, gyógyult 56, meghalt 8.
Bárányhimlő: Bögöz és Máréfalva községekben 6 gyermek, gyógyultak.
Orvos-rendőri hullaszemle: Parajd, Alsósófalva, Korond, Zetelaka, Bögöz,
Küküllőkemyfalva, Székelylengyelfalva, Kecsetkisfalud, Farkaslaka, Agyagfalva, Atyha,
Boldogfalva, Székelybethlenfalva, Malomfalva, Fenyéd, Mátisfalva, Kadicsfalva, Hodgya,
Oroszhegy, Varság, összesen 40 esetben volt.
VII. Állategészségügy.
Az állategészségügy a székelyudvarhelyi járásban az
1907. évben általában elég kedvezőnek mondható. A lovak között egy-két rühkoros
eseten kivül más ragadós betegség nem fordult elő.
Bivalyvész 2 esetben fordult elő, Agyagfalván elhullott 1 és Szentegyházasfaluban 1, összesen 2 darab.
A járás területén az 1907. évi állatösszeirás adatai szerint volt: 18744 magy.
erd. szarvasmarha, 877 tarka, 752 bivaly, 5316 ló, 4 szamár, 2 öszvér, 8714 sertés,
35891 juh és 5888 kecske.
Tenyészapaállatok:
67
12
2
6
1

drb tenyész-bika magy. erd. fajú
drb növendék bika magy. erd. fajú
drb tenyész bika piros-tarka
drb növendék piros-tarka
drb növendék bika borzderes.

Nem állami tulajdont képező megvizsgált magán mén 2 drb, sertés kanok magy.
mang. fajú 72 drb, kosok magy. erd. raczka 702 drb.
Közfogyasztásra levágatott a székely udvarhelyi járásban az 1907. évben: bika
2 drb, ökör 52 drb, tehén 187 drb/ növendék marha 140 drb, borjú 76 drb, bivaly 2
drb, juh 2568 drb, bárány 1721 drb, sertés 1230 drb, malacz 6 drb, kecske 174 drb,
gödölye 214 drb.
Egyéb nem ragályos betegségben elhullott: 24 drb szarvasmarha, 22 drb ló és
18 drb sertés.
Veszettségben elhullott, illetőleg kiirtatott Fenyéden 1 drb kutya, Szentegyházasfaluban 1 macska és fertőzés gyanúja miatt kiirtatott 4 kutya és 2 macska.
Megjegyzendő, hogy mindkét községben a veszett állat embert mart meg, kik
a budapesti Pasteur intézetbe felszállittattak.
VIII.
Katonaügy. A fősorozás és utóállitások pontosan megtartattak. A legénység pontosan eleget tett állítási kötelezettségének.
Év végére igazolatlan távollévő alig egy pár maradott.

8) Székelykereszturi főszolgabírói hivatal.
I. Járási

ügyforgalom:
1. Közigazgatási iktatóra érkezett
Elintéztetett
Elintézetlen maradt

6480
. 6457
. 23

2. Kihágási iktatóra érkezett .
Elintéztetett

. 1048
. 1048

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cselédkönyv kiadatott
Munkakönyv kiadatott
Iparigazolvány kiadatott .
Iparengedély kiadatott
Mezőőri szolgálati könyv
Építkezési engedély
Táncz-engedély
Tolonczolási eset volt .

.

. . . .

272
1
19
17
52
253
131
27

II. Közegészségügy.
A lefolyt 1907. évben az egészségügyi állapot kedvezőbb
volt az 1906. évben előfordult állapotnál, mert a halálozások kellő arányban voltak a
születésekkel, sőt némi gyarapodás is észleltetett.
Az előfordult hevenyfertőző betegségek súlyos jelleggel nem birtak kifejlődni, mert
a nép belátni kezdi azok korai bejelentésének előnyös voltát, ámbár a közöny ezekkel
szemben még mindig uralkodik a legnagyobb részben.
Pellagrás betegek ez évben nem észleltettek.
Trachomások kórházi ápolásban részesültek, általában otthon csak mint trachoma
gyanús betegek nyilvántartattak és ellenőriztettek.
A tengeri hajókról visszaküldöttek is szintén mint trachoma gyanúsak, orvosi
megvizsgálásban részesültek, tekintet nélkül a bajok enyhe avagy súlyos voltára.
A körbábai állásokra nézve a megyei szabályrendelet érvényesült, azonban
sajnos, hogy a mostani drágasági viszonyok között e szabály egészben be nem tartható,
miután a jogok a kiszabott kötelességekkel szemben nem arányosak, azért]ezen állások
folytonos változásnak kitéve is lettek.
Ez* okból a körorvosi körök is két helyen szintén betöltést nem nyerhettek,
daczára, hogy a pályázati hirdetmények a legelterjedtebb Qrvosi lapokban közöltettek.
A nem orvosi halottkémek is állásaik megtartásával nyugtalankodni kezdettek
s díjazásuk jobb szabályozását követelik.
Ezen okokból az egészségügyi közigazgatás nagyon megnehezedett és a járásorvosi teendők nagyban megszaporodtak.
A köztisztaság ügye elég jól állott, csupán a keresztúri talaj vizek lecsapolása
késik még mindig.
A seégény betegek, avagy gondozásba adottak kellő gondozásban részesültek
és az országos beteg-ápolási alap terhére gyógykezelve voltak.
Az egészségre ártalmas élelmi czikkek ellenőrizve lettek, a korcsmák tisztán
tartattak, az alkohol tul élvezete mindenütt lábra kapott, sőt az iskolás gyermekek is
ezen élvezetnek már hódolni "kezdettek.
Az ivóvizet szolgáltató kutak szaporítása több községben szükségesnek mutatkozik.
III. Útlevél és kivándorlási
ügy. A kivándorlás 1907. év első felében emelkedik, az év végéveli visszavándorlás azonban a kivándorlást nemcsak ellensúlyozza, de
azt felül is múlja.
IV. Köuyöradomány gyűjtés ügy. Könyöradomány gyűjtési engedély adatott
16 egyénnek.
V. Közbiztonság elleni kihágás.
A közbiztonság általában véve kielégítőn
mondható a tüzeseteket kivéve, amennyiben volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nagysolymosban 1 esetben villámcsapás miatt.
Székelyvéczkén 2 esetben ismeretlen ok miatt.
Raván 1 esetben erdőégés ismeretlen ok miatt.
Székely kereszt uron 1 esetben ismeretlen ok miatt.
Bözödön 1 esetben villámcsapás miatt.
Bözödujfalun 1 esetben gondatlanság miatt.
Magyarfeleken 1 esetben ismeretlen ok miatt.
Tordátfalván 2 esetben gondatlanság miatt.
Énlakán 1 esetben gondatlanság miatt.
Firtosmartonosban 2 esetben gondatlanság miatt.
Nagygalambf. 1 esetben erdőégés ism. ok miatt.
Erkeden 2 esetben gondatlanság miatt.

VI. Fegyelmi ügyek. Fegyelmi eljárás folyamatba tétetett 21 esetben községi
elöljárók ellen. Befejeztetett 16 esetben. Befejezetlen 5 esetben.
VII. Szegény ügy. A szegény-alapok kamatai a szegények eltartására sem voltak elegendők.
VIII.
Tanügy. Az iskolákra vonatkozólag panasz nem merült föl.
IX. Közlekedés ügy. A községi közlekedési és közdűlő utak jókarban tartattak.
A községi közmunkák, az utak és hidak javítási és fenntartási munkálataira használtattak fel.
X. Állategészség ügy. A hasznos házi állatok létszáma a következő volt:
Ménló
Felnőtt ló
Növendék ló

4 drb
2640 »
462 »
összesen

. 3108

Felnőtt szamár
Növendék szamár

27 drb.
1 »
Összesen

.

Összesen

65
3
82
5812
3259
2371
2893
. 14485

drb.
»
»
»
»
»
»
»

6
4
28
1169
683
201
476

drb.
»
»
»
»
»
»

Szarvasmarha és pedig:
Erdélyi magyar tenyészbika
Erdélyi magyar egyéb
Erdélyi magyar növendék
Erdélyi magyar tehén
Erdélyi magyar üsző
Erdélyi magyar ökör
Erdélyi magyar tinó
Piros-tarka
Piros-tarka
Piros-tarka
Piros-tarka
Piros-tarka
Piros-tarka
Piros-tarka

tenyészbika
egyéb
növendék
tehén
üsző
öíör
tinó
összesen

Borzderes
Borzderes
Borzderes
Borzderes
Borzderes

növendék bika
tehén
üsző
ökör
tinó

»

»

1 drb.
51 »
39 »
7 »
32 »
.

Egyéb tarka tehén
Egyéb tarka üsző .
Egyéb tarka tinó

130

»

12 drb.
3 »
3 »
Összesen

tenyész-bika
növendék
tehén
üsző
ökör
tinó
Összesen

Felnőtt sertés
Növendék sertés

28

. 2567

. . . .

Összesen

Bivaly
Bivaly
Bivaly
Bivaly
Bivaly
Bivaly

»

.

.

18

»

8
12
408
179
429
173

drb.
»
»
»
»
»

1209

»

3178 drb.
6904 »

Összesen

. 25291 drb
. 6889 »
.32180 »

Összesen

1594 drb
450 »
. 2044 »

Felnőtt juh .
Növendék juh

Felnőtt kecske
Növendék kecske

52 drb tenyészkan, 209 drb tenyészkos és 2 drb kecskebak.
Hivatalból jelentendő betegségek közül fellépett:
Veszettség Szederjes, Erked és Nagygalambfalva községekben; mindhárom esetben kutyán állapíttatott meg. Szederjesen 1, Nagygalambfalván 2 embert mart meg
veszett eb; felküldettek a Pasteur-intézetbe s onnan gyógyultan tértek vissza.
Juhhimlö Rava községben volt; ezen községben a betegség még az 1906. évben lépett fel s átjött a jelentési évre ; 3 legelőn állapíttatott meg; legelő-zárlat volt elrendelve ; fertőző-ojtás a jelentés évében is foganatosíttatott, mindazonáltal a betegség,
mert fertőzött nyáj oltatott, a jelentési év egész nyarán elhúzódott; elhullás nem volt
nagy százalékú.
Riihösség Szentábrahám és Martonos községekben 2 lovon állapíttatott meg.
Elhullás egy esetben volt, de nem az említett betegség okozta; kiirtás nem történt.
Sertésorbáncz
13 községben állapíttatott meg és pedig 4 községben szorványos,
9 községben járványos jeleggel. Megbetegedett 81 udvarban 184 darab sertés, elhullott
121 darab.
Fellépett Bordos, Tarcsafalva, Székelyszenterzsébet, Magyarzsákod, Kissolymos,
Székelykeresztur, Székelyvéczke, Székelyszállás, Tordátfalva, Magyarandrásfalva, Szentdemeter, Bözöd községekben.
Sertésvész Siménfalva, Rava és Erked kökségekben állapíttatott meg, két esetben járványos, egy esetben szórványos jelleggel; megbetegedett 20 udvarban 23 darab
sertés, elhullott ugyanannyi.
Az 1906. évi állategészségügyi állapottal összehasonlítva a jelenlegit, utóbb
kedvezőbbnek mondható, mert lépfene a jelentési évben nem fordult elő, juhhimlö sem
lépett fel az 1907. évben, úgyszintén takonykór sem állapíttatott meg; sertésorbáncz
1906-ban
községben lett megállapítva s 194 sertés hullott el, míg 1907. évben 14
községben lépett fel, 184 darab hullott el. Még szembetűnőbb a csökkenés a sertésvésznél, mert míg 1906 ban 8 községben lépett fel s 125 darab sertés hullott el, addig
a jelentési évben 3 községben lépett fel és 23 darab sertés hullott el. Kedvezőtlenebb
a jelentési év ideje az oly gyakori meddőséget okozó fertőző hüvelyhurut tekintetében, nevezetesen emiitett betegség oly nagy arányú elterjedést nyert, hogy ezen betegségnek a hivatalból jelentendő betegségek közé sorozása végett a vármegyei gazdasági egyesület s más erre hivatott s felszólított tisztviselők a nagyméltóságú m. kir.
földmivelésügyi minisztériumhoz javaslatot terjesztettek fel.
Nem ragályos betegségben elhullott 8 darab szarvasmarha, 2 ló, 1 bivaly és 13
darab sertés.
XI. Mezőgazdaság.
Ugy a kalászos, mint a kapás növényekben a közepesnél
jobb termés volt, heremag reményen felül jövedelmezett, széna-termés nem volt kielégítő.
XII. Költségvetések
és számadások a rendes időben felterjesztettek. A pótad
százalékok néhány községben az előző évnél migisib'^ hídépítési költségek előirányzása miatt emelkedtek. Számadások beterjesztettek, kivéve Székelyszenterzsébet, Magyar
és Székelyhidegkut, valamint Szskelyandrásfalva községeket, melyek a jegyző betegsége
miatt nem voltak elkészíthetők.

C) Oklándi főszolgabírói hivatal.

I. Járási ügyvitel és ügyforgalom.
A járási személyzet létszáma elegendőnek
nem bizonyult s csak megfeszített munkássággal, mondhatni a személyzet tulcsigázásával sikerült az ügyvitelt currentiában tartani. E járás hivatala nélkülözi a jövő reményéért dolgozó ingyen munkásokat, miért is az időnként túlságosan feltorlódó tisztázásokat a főszolgabíró által fizetett alkalmazottakkal kellett feldolgoztatnia.
Szükséges volna egy rendkívüli dijnok beállítása.
Továbbá a mint az 1906. évre tett jelentésemben hangsúlyoztam, az ügyforgalom akkora, hogy e járásban is már régóta szükség egy második szolgabírói állás
rendszeresítése.
E tárgyban a törvényhatósági gyűlés elé indokolt előterjesztést teszek.
1. Közig, iktatóra érkezett 4782, elintéztetett valamennyi.
2. Kihágási iktatóra érkezett 2708, melynek nagy része elintéztetett, a többinek
elintézése folyamatban van.
Az erdei kihágások száma évről-évre emelkedik, holott a legnagyobb szigorral
toroltatik meg. Legtöbb erdei kihágási eset a járás Erdővidéki részén fordul elő, tehát
a különben is jó keresetnek örvendő és jómódú nép között. Ebből megállapítható, hogy
inkább az erdőtörvény rendelkezéseihez való hozzászokás nehézsége okozza a kihágásokat.
3. A hivatal részéről kiadatott:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cselédkönyv
Iparengedély
Iparigazolvány
Mezőőri könyv
Igazolási jegy
Építési engedély
Táncz-engedély

430
10
17
133
24
247
74

II. Községi ügyek. A kör- és községi jegyzők iktatójára érkezett 29835 darab,
melyek elintézést nyertek. Az 1908. évi községi költségvetési előirányzatok beadattak,
melyeket a törvényhatóság jóvá is hagyott. Az 1906. évi zárszámadások beadattak s a
közgyűlés által le is tárgyaltattak.
III. Közegészségügy.
A közegészségügyi viszonyok 1907. évben általában kedvezőtlenek voltak, mert a heveny-fertőző betegségek az év folyamán 442 esetben jelentettek be az orvosok által; ebből:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kanyaró volt 70 esetben, 6 községben, elhalt 3;
hasi hagymáz 9 községben volt 21 eset, elhalt 6 ;
roncsoló toroklob 15 községben, 30 eset, 7 elhalt :
vörheny 19 községben, 310 eset, elhalt 59;
bárány himlő 2 községben, 23 eset, gyógyultak;
hökhurut 1 községben, 2 eset, gyógyultak ;
módhimlő 1 községben, 1 eset, gyógyult.

Orvosrendőri vizsgálat végeztetett 31 esetben; öngyilkosság volt 9 esetben; baleset 12 esetben; gyilkosság 6 esetben; szivhüdés 4 esetben.
Vörheny és kanyaró-járvány miatt zárva voltak: lövétei, szentkeresztbányai,
muzsnai, almási, szentpáli, homoródszentmártoni, homoródkeményfalvi, száldobosi, zsombori, oklándi, vargyasi, olaszteleki és miklósfalvi iskola 4—5 hétig; 5 elmebeteg szállíttatott elmegyógyintézetbe; veszettség elleni oltás végett 2 egyén lett felküldve a budapesti Pasteur intézetbe.
IV. Útlevél és kivándorlási
ügy. Kiadatott 909 útlevél, tehát kevesebb, mint az
előző évben. Okát az amerikai gyárak bukása és szünetelése miatt előállott munka
hiányban láttam. Másfelől magam is nagy súlyt fektetek arra, hogy kiskorúak kivándorlása a legnagyobb mértékben megszoritassék.

V. Közbiztonság
és közrendészet.
A személy és vagyonbiztonság általában
volt, Bardocz községet kivéve, hol háromszoros gyilkosság követtetett el. Itt a kivételes
rendőri intézkedések még érvényben vannak.
Füle községben a tagosítás miatt fordultak elő kisebb zavarok.
Tüzeset 50 fordult elő, épületek nagyobbára biztosítva voltak.
VI. Fegyelmi ügyek. 1907. év folyamán 2 fegyelmi ügy lett folyamatba téve.
VII. Közgazdaság.
A termények közepesek voltak, takarmány-termés azonban
nagyon gyenge volt.
A székelyföldi kirendeltség a tejszövetkezetekkcl a nép bevételét emelte. így pld.
a homoródszentmártoni tejszövetkezet 1907. év junius 1-től deczember 31-ig 3513 koronát fizetett ki tejárakban. E téren a kirendeltség működése mindenesetre dicséretet
érdemel.
Kívánatos lenne minden községben a legelő-javitásoknak államköltségen keresztül vitele, miután az óriási területü legelőknek feljavítására a községeknek nincs kellő
anyagi erejük.
VIII.
Tanügy. Az iskolákra vonatkozólag panaszok csak a bágyi és almási
iskolákra merültek fel.
Az almási iskola már több év óta emberéletet veszélyeztető módon meredez a
törvényhatósági útra, mely ugy a hogy körültámasztatott, — de nézetem szerint közveszélyes. Épp ezért a tanulók szük bérházakban iskoláztatnak, egészségükre nem a legelőnyösebben, sőt helyszűke miatt tankötelesek mind nem is járhatnak iskolába.
A bágyi iskola is omló félben van, az épületfák korhadtak. Az iskola emiatt
bérházban van elhelyezve 1909. január l-ig. Ekkor innen is ki kell költözzék, s több
bérházat egyáltalában a községben kapni nem lehet, 1909-re tehát kilátás van e községben arra, hogy az iskoláztatás fennakadást szenved. Az iskola az állam által még
ez év folyamán felépítendő lenne.
IX. Állategészségügy és állattenyésztés. Hasznos háziállatok száma következő v
18011 drb,

Szamár
Juh . .
Kecske
Sertés .

860

»

50
2257
4987
4
44327
5746
12418

»
»
»
»
»
»
»

Az állattenyésztés minden tekintetben haladást mutat ugy szám, mint minőség
tekintetében. A tenyész apaállatok minden községben kellő számban és szabályszerűen
be vannak szerezve. Uj fedeztetési állomás Székelyzsombor községben létesíttetett.
Az állategészségügy is kedvező volt: Rühkórral 2 község volt fertőzve 32 udvarban 55 drb ló.
Veszettség: 4 községben volt fertőzve, lépfenénél 7 község volt fertőzve. Sertésvész 7 községben uralgott, melyekben 121 drb sertés hullott el. Bivalyvész 6 községben volt. Sertésorbáncz 1 községben. Juhhimlö egy legelőn volt. Fellépett még a fertőző hüvely hurut.
X. Közlekedés
ügyek. A közlekedő utak és műtárgyai jókarban voltak.
XI. Katonaügy. A fősorozás márczius hóban a legnagyobb rendben folyt le.

D) Székelyudvarhely rendezett tanáesu város.
A városi adminisztráczió egyes ágait a következő adatok tüntetik fel.
A város tanácsához összesen 13.507 ügydarab érkezett iktatóra, melyből 8202
közigazgatási, 431 iparkihágási és 3988 adóügyi.

A városi árvaszékhez beadott 88G drb.
A rendőrséghez közigazgatási 2017 drb., kihágási 1139 drb. Bűnügyi érkezett
104 drb. Községi bírósághoz 1248 drb. Idegen biróságtól 53 drb.
16
Képviselőtestületi közgyűlés volt
90
Tanács ülés volt
72
Árvaszéki ülés volt
58
Iparigazolvány és engedély kiadatott
80
Iparos tanocz beszegődtetett . . .
22
Munkás igazolvány kiadatott
. .
20
Igazolási jegy kiadatott
. . . .
Cselédnyilvántartásba bevezetettett
y 495
Cselédkönyv kiadatott
44
Tánczengedély kiadatott
. . . .
73
Vadászjegy engedély kiadatott . .
38
148
Tolonczoltak száma
5
Öngyilkosság történt

Tüzeset történt 5 esetben, a kár 266 kor. 10 fillér.
Elzárva volt 437 egyén 1008 napra és 12 órára.
A szegényalap javára kiméretett 2678 kor. 66 fillér büntetéspénz, fizetve és
elszámolva lett 634 kor. 26 fill., leírva vagyontalanság miatt 1581 kor. 65 fill. átjött a
folyó évre mint hátrálék 412 kor. 75 fillér.
I. Pénztári

állás.

1. Közpénztári alap szerint készpénzbevétel 175866 kor. 64 fill., kiadás 173774
kor. 14 fill., készlet 2092 kor. 50 fill.
2. Kövezetvám naplószerinti bevétel 11969 kor. 08 fill., kiadás 10435 kor. 83
fill., készlet 1533 kor. 25 fill. Értékbevétel 3084 kor. 11 fill., kiadás 300 kor., készlet
2784 kor. 11 fillér.
3. Szegényalap készpénz bevétele 3100 kor. 3t fill., kiadás 2590 kor. 99 fill.,
készlet 509 kor. 32 fill. Értékbevétel 19617 kor. 81 fill., kiadás 1400 kor., készlet 18217
kor. 81 fillér.
4. Ipardijak naplója szerinti bevétel 4444 kor., kiadás 4130 kor. 70 fill., készlet
313 kor. 30 fillér.
5. Tüzollóalap naplója szerinti bevétel 1811 kor. 35 fill., kiadás 1738 kor. 72
fill. Készlet 72 kor. 63 fillér.
6. Építkezési és szabályozási alap naplószerinti bevétel 1168 kor., kiadás 1168
kor., készlet — kor. Értékbevétel 1170 kor. 72 fill. kiadás 1000 kor., készlet 170
kor. 72 fillér.
7. Tisztviselői nyugdij-alap napló szerinti bevétel 11180 kor. 49 fill., kiadás
10853 kor. 33 fill, készlet 327 kor. 16 fill. Érték 66569 kor. 28 fill., kiadás 1620 kor.,
készlet 64949 kor. 28 fillér.
8. Sétatér-alap naplószerinti bevétel 912 kor. 55 fill., kiadás 912 kor. 55 fill.,
készlet — kor. Értékbevétel 657 kor. 51 fill., kiadás 251 kor. 80 fill., készlet 405
kor. 71 fillér.
9. Járda-alap bevétel 10039 kor. 10 fill., kiadás 10038 kor. 90 fill., készlet —
kor. 20 fill. Értékbevétel 2954 kor. 73 fill., kiadás 2745 kor., készlet 209 kor. 73 fillér.
10. Elhagyott gyermekek segély-alap bevétel 356 kor. 94 fill. kiadás 356 kor.
94 fill., készlet — kor. Értékbevétel 1279 kor. 24 fill , kiadás 356 kor. 94 fill. készlet
922 kor. 30 fill.
11. Gazdasági cselédmunkás segélypénztár bevétel 788 kor. 59 fill., kiadás 788
kor. 59 fill., készlet — kor. Értékbevétel 1647 kor. 03 fill., kiadás — kor., készlet
1647 kor. 03 fillér.
12. Községi szegényalap értékbevétel 548 kor. 81 fill., kiadás — kor., készlet
548 kor. 81 fillér.

13. Közigazgatási őrizet naplóbevétel 42661 kor. 99 fill., kiadás 960 kor., készlet
41701 kor. 99 fillér.
14. Polgármesteri és rendőrfőkapitányi letét 19403 kor. 30 fill., kradás 8026 kor.
28 fill., készlet 11377 kor. 02 fill. Értékbevétel 3220 kor., kiadás — kor., készlet
3220 korona.
II. Árvái pénztár

állapota.

1. Árvái napló készpénzbevétel 44186 kor. 86 fill., kiadás 43367
készlet 819 kor. 13 fillér.
2. Magánkötvényekben bevétel 52682 kor. 08 fill., kiadás 7910
44772 kor. 08 fillér.
3. Takarékpénztári betét bevétel 69584 kor. 06 fill., kiadás 29086
készlet 40497 kor. 65 fillér.
4. Árvái őrizet naplóbevétel értékben 444 kor. 20 fill., kiadás 220
224 kor. 20 fillér.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Városi

kor. 73 fill,
kor., készlet
kor. 41 fill.
kor., készlet

adóhivatal.

Állami egyenes adóba bevétel . . .
Küladó és illeték
»
. . . .
Birtokrendezési költség
. . . .
Iparkamarai illeték
Fegyveradó
Hadmentességi adó
Országos betegápolási adó
Megyei útadó
Megyei pótadó
Mezőgazdasági munkás és cseléd-segély
hozzájárulás

IV. Gazdasági

123146 kor. 15 fill.
5928 » 64 »
»
»
»
»
1043
»
288 »
615 » 31 »
8302 » 53 »
8767 » 43 »
2863 » 54 »
—
—
—

32

»

40

»

állapot.

1. Szarvasmarha állomány 920 drb, bivaly 80 drb, ló 212 drb, sertés 961 drb.
2. Az 1907. évben megtartott 4 országos vásáron eladatott szarvasmarha 3022
és ló 237 drb.
3. Heti vásárokon eladatott szarvasmarha 476 drb, sertés 1976 drb.
4. Köznapokon átíratott szarvasmarha 317 drb, sertés 1576 drb, bárány és juh
932 darab.
5. Levágatott az 1907. évben szarvasmarha 1105 drb, borjú 1189 drb, sertés
1680 drb, juh 945 drb, bárány 5191 drb.
Az 1907. évben sertésorbáncz járvány volt egy esetben és tartott 1907. év
junius hó 18—1907. év október 7-ig.
Száj és körömfájás miatt zárlat elrendelve nem volt.
Az egész 1907. évben elhullt állatok száma 70.
Marhalevél űrlap kiadatott:
20
12
4

filléres
»
»

1035
397
. 1524

V. Egészségügy.
1. Heveny fertőző betegség ez év folyamán volt. Ebből
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bárányhimlő
Roncsoló toroklob
Hasihagymáz
Kanyaró . .
Vörheny . . .
Szamárhurut
Gyermekágyi láz

5
—
51
25
7
10
—
Összesen

. 206

2. Kéjnők és szobalányok hetenként egyszer megvizsgáltattak, betegülési eset
volt 9.
3. Halálozási eset kórházba 45, kórházon kivül 192, együtt 237.
4. Erőszakos halál folytán elhalt 5 egyén, ebből 2 vizbefullás, 1 önakasztás, 2
őnlővés által.
5. Vendéglők és korcsmák udvarai negyedévenként egyszer megvizsgáltattak.
6. Piacz és élelmiszerek hetenként, szükség szerint naponként is megvizsgáltattak.
VI.

Népesedés.

1. Született 235, ebből fiu 118, leány 117, halva született 10. Törvényes volt
218, elismert 10, el nem ismert 17, összesen 235.
2. Elhalt 237 egyén, ebből férfi 134, nő 103.
3. Házasodott 61 pár.
VII.

Iskola-ügy.

1. Összeirt óvó- és tankötelesek száma 1364. Ebből
fiu
756
leány
608

VIII.

Katonaügy.

1. Fősorozás volt 1907. márczius hó 6-án, besoroztatott összesen 38 egyén,
ebből a hadsereghez 36, a m. kir. honvédséghez 2, végleges beosztással 7 és a beosztás fenntartására 31 egyén az ujonczjutalék javára. Póttartalékba helyeztetett 8 egyén
és póttlegény állíttatott 8 egyén helyett.
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vámbevételek.

Helypénzvámból
Kövezetvámból
Sátorvámból
Csempészetből
Mázsavámból .
Padvámból
.
Fa vámból . .

.

.
.
.

23774
7464
1321
565
439
94
3932

kor.
»
»
»
»
»
»

40
91
—
—
10
—
85

fill.
»
»
»
»
»
»

B) VALLÁS
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XIII. Tanügy.

A vármegyebeli egyes intézeteknek 1906—7. évre vonatkozó adatait következőkben adhatom elő:
Székelyudvarhelyi
m. kir. állami főreáliskola.
Az 1906—1907. iskolai é
rendes időben, 1907. junius havában zártuk. Az iskolai év folyamán olyan akadály,
mely a rendes tanitás menetét megakadályozta volna, nem fordult elő. A vizsgálatokat
junius hó második felében szabályszerűen megtartottuk.
A városban járványosán fellépett tifusz a tanulók közt nem terjedt el annyira,
hogy amiatt az iskola működését meg kellett volna szakítani. Áldozatot azonban tanulóink sorából is szedett. Két jeles tanulónkat, egy ötödik s egy nyolezadik osztályost,
ragadott magával az intézet kárára s övéinek mérhetetlen fájdalmára. Más betegség, meg
éppen súlyosabb jellegű, nem fordult elő. Az egészségügy kellő ellenőrzésben részesült.
A tanulók a tanév alatt kétszer vizsgáltattak meg, különösen szembetegségre való tekintettel, de szembetegek egyáltalán nem találtattak. A vizsgálatokat az intézet orvosa és
egészségtan tanára végezte.
Az évzáró vizsgálatok az I—VII. osztályokban junius 14—24. napjain tartattak
meg; a Vili. oszt. osztályvizsgálata május hó 13 án tartatott meg.
A tanévre beiratkozott a nyolez osztályba 163 rendes és 5 magántanuló, öszszesen 168. Kevesebb a megelőző évhez 10 tanulóval. Év folyamán kilépett 10 tanuló,
vizsgálatlan maradt 2 s a tanévet rendesen elvégezte 156 tanuló.
A vizsgálatot tett 156 tanuló közül nemzetiségre nézve volt magyar: 134,
német: 20, román : 2. Illetőségét tekintve Székelyudvarhely városi: 48, megyebeli: 29,
más megyebeli: 78, más állami: 1.
Vallásra nézve: róm. kath.: 58, gör. kath.: 2, gör. keleti: 4, református: 32.
ág. hitv. ev.: 26, unitárius: 10, izraelita : 24.
A tanévet sikerrel végezte s felsőbb osztályba léphetett a vizsgálatot tett tanulók
G9°/0-a; javitóvizsgálatra utasíttatott 15°/0 s osztályismétlésre 16°/0.
Érettségi vizsgálat a tanév alatt három izben tartatott. Az egyik 1906. szeptember 14 én, mikor egy tanuló javitó érettségit tett s két, katonai főreáliskolát végzett
növendék teljes érettségi vizsgálatot.
A második érettségi vizsgálat 1906. deczember 8-án volt, mikor egy tanuló
javitó érettségi vizsgálatot tett.
A harmadik, vagyis az 1906—07. tanév rendes érettségi vizsgálatai 1907. május
és junius hónapjaiban tartattak meg. A vizsgálatra 9 en állottak s egynek kivételével
mindnyájan éretteknek nyilvániitattak, még pedig 3 jeles, 3 jó és 2 egyszerű fokozattal.
A folyó 1907—08. tanévre a beiratások szeptember hó elsó négy napján eszközöltettek. Az iskolai év megnvitása 5-én volt s a tanitás azóta fennakadás nélkül folyik.
A tanári karban jelentékeny változás nem fordult elő. A latin nyelv tanára
Budapestre helyeztetvén át, helye egy helyettes tanárral töltetett be.
A székelyudvarhelyi
róm. kath. főgimnázium.
Az 1906—07. tanévre beiratk
342 tanuló, ebből az 1907. évi junius hó folyamán vizsgálatot tett 327. Helybeli volt
100, udvarhelymegyei 83, a többi más megyebeli. Magyar 297, román 28, német 2.
Érettségi vizsgálatot tett 37, ebből 7 javitóvizsgálatra utasíttatott, 1 pedig ismétlő
vizsgálatra.
Az ifjúság egészségi állapota 1907. évi május hó folyamán a tifusz-járvány
miatt kedvezőtlenné vált s ezért a tanitás 21 napig szünetelt, a vizsgálatokat is junius
hó folyamán összevonással három nap alatt kellett befejezni. A járványban 1 tanuló
meg is halt.

A fegyelmi állapot kielégítő volt. Tandíjmentességet élvezett 18, féltandijmentes
volt 01. Alapitványos 39, mcgánalapitványos 1, kézi ösztöndíjas 10. Az intemátusban
kedvező feltételek mellett 82 tanuló volt elhelyezve.
A főgimnázium az 1907. évre 300,000 korona államsegélyben részesült, ezenkívül a tanárok a személyi pótlékot is megkapták. A tanév folytán több iskolai ünnepély volt s a közönség érdeklődésének szép jelét adta, mi a tanulók buzgóságának
emelésére kedvevőleg hatott.
Az 1907—98. tanévre 324 tanuló iratkozott be, kevesebb, mint a mult évben.
A tanítás a rendes időben megkezdődött s habár a tífusz nem is szűnt meg, teljesen
akadálytalanul folyt az 1907. év végéig.
A székelyudvarhelyi
ref. Kollégiumban
az 1906—07. évben 292 beirt tan
közül év végén 284 tett vizsgálatot és pedig minden tárgyból jeles eredménnyel 21, jó
eredménnyel 91, elégséges eredménnyel 120, elégtelen eredménnyel 52, mely utóbbiak
kétharmad része szeptemberben sikerrel állván ki a javitó vizsgálatot, ezek is felsőbb
osztályba léptek fel. Vallás szerint : református volt 224, ágost. 10, unitárius 13, róm.
kath. 15, gör. kath. 1, gör. keleti 10 és izraelita 11; anyanyelv szerint: magyar volt
268, német 5, román 11; illetőség szerint : helybeli 75, udvarhelymegyei 88, más vármegyebeli 121. Érettségi vizsgálatra állott 21 növendék, kik közül 5 jeles, 8 jó és 8
elégséges osztályzatú minősítést nyervén, valamennyi érettnek nyilváníttatott.
Az intézettel kapcsolatos intemátusban év végén volt 175 tanuló, kik közül
teljes díjfizető volt 99, V* kedvezményes 45, félkedvezményes 32 és 3/4 kedvezményes
2. Az egri kerületi tornaversenyen részt vett növendékek közül kettő elsőrendű kitüntetést nyert. A tanulmányi, fegyelmi és egészségi állapot teljesen megnyugtató volt, ugy
hogy a városon járvánnyá fajult tífusz-betegség miatt se kellett intézetünket szétoszlatni.
A tanulók segélyezése pénzértékben 16,863 koronára tehető. Mint örvendetes eseményt
emiitjük fel, hogy a magyar állam kormánya iskolánknak uj építkezésekre 220yUX) koronát volt szíves felajánlani és hogy Gróf Apponyi Albert nagynevű kultuszminiszterünk
a felekezeti és községi középiskolák tanárainak a fizetését az államiakéval egyenlővé
tette. Az 1907—8. iskolai évre 287 tanuló iratkozott be, mert helyszűke miatt többet
felvenni nem lehetett.
M. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola. Felvétetett összesen 52 tanuló. Végze
ez évben 10 negyedéves nöffendék (6 kőiparos és 4 agyagiparos).
A végzett növendékek az iskola közvetítése folytán, mind jó alkalmazást nyertek.
Megjegyezni kívánom, hogy a kereslet oly nagy volt végzett növendékeinkben, hogy az
iskola nem volt képes a gyárosokat, illetve mestereket kielégíteni.
A tanulók előmenetele a lefolyt évben ugy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban általában jónak mondható.
Egészségi állapot:
1. A tantestületben, kisebb betegségeken kivül egy súlyos betegség fordult elő,
amennyiben az egyik művezető félévi szabadságot kapott, egészségének helyreállítása
czéljából.
2. A tanulók egészségi állapota, daczára a városban járványszerüen fellépett
betegségeknek, enyhébb lefolyású betegségeken kivül, súlyos betegség két esetben fordult elő. Haláleset nem volt. Az előadások szünet nélkül egész éven át rendesen folytakAz 1907. évi költségvetés 58,928 koronával (személyi és dologi kiadások) hagyatott a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium által jóvá. A fentartáshoz hozzájárult
a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 500 kor. Az udvarhelymegyei takarékpénztár
egy szegény sorsú megyebeli tanuló részére 209 K. ösztöndijat adományozott, továbbá a m.
kir. pénzügyminisztérium, a jövedéki bírságalap fölös összegeinek terhére, négy tanuló
egyenként 500—500 korona össztöndijban részesült, a pellérdi Brázay Kálmán-féle ösztöndijat, évi 500 kor., egy tanuló élvezte, s végül Udvarhelyvármegye által kezelt 76
koronányi agyagip^riskolai alap kamatait egy a díszítő munkában kiváló eredményt
tanúsított növendéknek adományozta.
Az ipartermékek elárusitásából (kő-és agyagipari szak) az 1907. évben 3114 K
61 fillér folyt be, azonkívül készáru készlettel rendelkezett az iskola mindkét szakon.
Az intézettel kapcsolatosan internátus és konviktus is áll fenn, amelynek közvetlen felügyeletét az igazgató gyakorolja. Bennlakó és bennétkező tanuló 50 volt.

Tanfolyamok rendeztettek megyebeli fazekas háziiparosok részére állami segélylyel, továbbá az alsófoku iparostanonczok vasárnapokint a szabadkézi rajzoktatásban
nyertek kiképzést. A Dávid A. Mózes-féle alapítvány kamataiból (1528 kor.) a kereskedelmi miniszter engedélyével a három középiskola és elemi iskolák tanulói részére
rendeztettek mintázási és szabadkézi rajz, valamint az iparosok részére könyvviteltani
(üzleti levelezés és számtan) tanfolyamok, melyek intézetünk fejlődésében is nagy jelentőségűek voltak. Nevezett tanfolyamokon összesen 299 tanuló vett részt.
A tanszemélyzet állott: egy igazgató-tanár, öt rendes tanár, 4 rendes művezető,
egy intézeti orvos, három hitoktatóból. Volt az intézetben még egy rendes élelmező.
Végül még felemlítendő, hogy az iskola helyszűke miatt hivatását teljesen talán
nem töltheti be, mivel sokban, helyiség hiányában meg van akasztva s igy nagyon
kívánatos, hogy ezeken a bajokon segítendő lenne. Továbbá, hogy a székely ifjak e
két ipari szakra nagyobb számban jelentkeznének. Az iskola igazgatósága ez irányban
mindent elkövet, de sajnos, nem a várt eredménnyel, s igy az ösztöndijakat nagyobbrészt nem székely ifjak élvezik.
A székelykereszturi
áll. tanítóképző-intézet.
I. Az 1906—7. iskolai évben 1
erő működött (1 igazgató, 4 rendes tanár, 2 segédtanár, 1 gyakorlóiskolai tanitó, 1 kézimunkatanitó, 1 gazdasági szaktanár, 3 hitoktató és 1 kertésztanitój.
A tanári karban az 1907. polgári év végéig lényeges változás történt. Mindjárt
az év elején Szentannai Sámuel gazd. szaktanárt a földmiv. miniszter áthelyezte a kiskunfélegyházi társintézethez s helyét betöltötte Cfcirmes Bálint gazd. szaktanárral Békéscsabáról. Szeptember hóban Végler Gyula saját kérelmére 31 évi buzgó és eredményeiben hasznos munkásság után, miniszteri elismerés mellett nyugalomba vonult; az igy
megüresedett ének-zenei tanszékre kineveztetett Lengyel Gyula, oki. zenetanár segédtan ri minőségben.
Az intézet igazgatótanácsa uj elnököt kapott Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelő
személyében. Az eltávozott Papp Ödön rendes tag helyére gróf Mikes János székelyudvarhelyi plébános, főesperes neveztetett ki.
A közlakási felügyelet, főleg pedig a tanulók tanulmányi támogatása czéljából
2 nevelői állás szerveztetett. Sajnos, a megbízott nevelők közül csak egy foglalta el az
állását. A nevelői teendőket ez idő szerint Wagán Károly oki. poig. isk. tanár végzi.
A tanulók száma az 1906—7. tanév elején volt az I. osztályban 29, a Il.-ban
21, a 111.-ban 2& és a IV.-ben 18; összesen 91. Évközben eltávozott 1 első, 1 másodés 1 harmadéves növendék. A tanév végén levizsgázott 88 rendes és 2 magántanuló.
Vallás szerint volt 28 róm. kath., 1 gör. kath, 1 gör. kel., 35 ref.. 7 ág. ev. és
16 unitárius.
Anyanyelv szerint: 83 magyar, 3 német és 2 román.
Megyei illetőség szerint: 31 udvarhely megyei (9 helybeli és 22 vidéki), 8 csikmegyei, 19 háromszékmegyei, 12 marostordamegyei, 4 nagyküküllőmegyei, 2 kisküküllőmegyei, 1 csongrádmegyei, 2 hunyadmegyei, 3 brassómegyei, 1 zólyommegyei, 3 békésmegyei, 1 beszterczenaszódmegyei és 1 alsófehérmegyei.
A szülők foglalkozása szerint: 41 földmives, 5 tisztviselő, 3 pap, 15 tanitó, 17
iparos és 7 egyéb foglalkozású szülő gyermeke.
Az 1907—8. iskolai évre beiratkozott az I. osztályba 29, a II.-ba 26, a III.-ba
20 és a IV.-be 19, összesen 94 tanuló; tehát 3-mal több, mint az előző évben.
Tanitói oklevelet nyert 1907-ben 15 jelölt.
Kántorságra képesítő bizonyítványt szerzett 2 róm. kath., 6 ref., 1 ág. ev. és
2 unitárius.
Tandijat senki sem fizetett. Állami segélyt élvezett 74 tanuló. A növendékek
állami segélye 16137 K 71 f. Egy növendék átlagos segélye évi 218 K. 07 f.
A kertészkedésben kifejtett kiváló szorgalom és eredményes munkálkodásért
20—20 K jutalmat kapott: Sándor Albert és Bokor Miklós IV. éves tanuló.
Az intézeti tornaverseny megtartatott jun. hó 9 én; a győztesek közt 30 K osztatott ki jutalomdijak fejében.
Az ifjúsági önképzőkör tanárelnökei voltak : Végler Gyula és Pasnáry Győző.
A kör tartott 22 rendes, 2 disz- és 1 választmányi gyűlést.
A közegészségi állapot kielégítő volt.

II. A gyakorlati kiképzés szolgálatában állott egy hat osztályú elemi népiskola
24 tanulóval, egy 3 osztályú gazdasági ismétlőiskola 19 tanulóval és az »Ifjusági egyesület iparos ifjak részére« változó mennyiségű taggal.
III Az iskolai épület még mindig a régi. Felszerelés hiányos és szintén a régi.
A közlakás czélszerütlen bérházban van elhelyezve. A köztartás (konviktus) vállalkozók
kezében van.
A gazdasági kert 4 kat. hold területü.
A minta-méhesben van 3G méhcsalád.
A baromfi-telep állományát betegség miatt ki kellett irtani; jelenleg a telep néptelen.
A székelykereszturi
unitárius gimnázium
tanári személyzete 190G—7. isk
évben 7 rendes és 2 helyettes tanárból állott, az unitárius tanulók hitoktatását a helybeli unitárius lelkész mint hitoktató végezte, más felekezetű tanulókat hitoktatásban a
helybeli egyházak lelkészei és a nagygalambfalvi gör. kel. lelkész részesítették.
1907—8. isk. év elején a tanári karban lényeges változás történt. Ugyanis Sándor János igazgató-tanár és Gombos Sámuel 35 évi érdemes szolgálataik után nyugalomba vonultak. Távozásukkal az igazgatói szék is megüresedett, melyet közmegelégedésre 30 évig Sándor János töltött be, helyébe igazgatónak Pap Mózes tanár választatott meg. Uj tanárokul alkslmaztattak Szentmártoni Kálmán rendes és Fogarasi Géza
helyettes tanár. A tanárok fizetését, miként a többi egyházak tanáraiét, a kultuszminisztérium személyi pótlék czimén az állami tanárod fizetésével egyformán rendezte.
Az intézet népessége a 1906—7. isk. évben 157 volt. Közülök udvarhelyvármegyei 78, más vármegyékből 51, székelykereszturi 28; anyanyelv szerint magyar 140,
román 14, német 3; vallás szerint unitárius 87, református 33, róm. kath. 16, gör. kel.
14, ág ev. 3. izraelita 4. Intemátusban 108 nyert elhelyezést.
1907—8. isk. évre beiratkozott 193 tanuló, magyar 167, román 18, német 6;
unitárius 104, református 41, róm. kath. 17, gör. kel. 18, ág. evang. 6, izraelita 7.
Létszámemelkedés a múlthoz képest 36. Az intemátusban ez isk. évre elhelyeztetett
136, előző évinél több 28-czal.
Fenti adatok eléggé megvilágítják, hogy ez intézet valláskülönbség nélkül nagy
szolgálatot teszen a magyar kulturának; nemzeti fontossága mellett pedig fényesen
bizonyít az idegen nemzetiségű tanulók évről évre gyarapodó száma.
Az intézet igazgatósága éfe az egyházi főhatóság mindent megteszen az intézet
ügyeinek előbreviteléért; könyvtárát és szertárait is folyton gyarapítja. Tekintélyes könyvtára a magyarországi összes középiskolai könyvtárak közt 37-dik helyen áll. Mult isk.
évben gyarapítására fordíttatott 367 K. 80 f., ajándék utján pedig 445 K. 50 f. értékű
könyvvel gyarapodott, 9415 műből, 23164 drbból állott.
Ifjúsági könyvtára is számottevő. Gyarapítása ennek is folytonos és fokozott.
Szertárai 349 kor. 10 fill. értékű ujabbi szerzeménynyel gyarapittattak.
A tanulók évközben 4588 kor. 12 fill.. év végén 743 kor., összesen 5331 kor.
12 fill. segélyben részesittettek. Ez intézet e téren is sok jóakarattal találkozik ugy testületek, mint intézetek részéről.
A fokozatos ideiglenes államsegély 1907. évben 13000 kor. volt.
Az intézet tanulmányi és fegyelmi, valamint egészségügye is kedvezőnek mondható. Járványos betegség nem fordult elő.
örvendetes jelenségként említhető fel, hogy ez intézetnek főgimnáziummá fejlesztését az egyházi hatóság 1907-ben kimondta. Ez irányban a szerződési tervezet
ez év ős?én a kultuszminisztérium képviselője: Kuncz Elek kir. főigazgató és az unitárius egyház képviselői által meg is állapíttatott, tehát csak rövid idő kérdése, hogy a
szerződési tervezet a szerződő felek részéről megtörténendő aláírással szerződéssé váljék.
Ezután kezdetét veszi az építkezés. A fejlesztés ily nagy mértékben való előhaladása
eredménye annak, hogy az állam és az egyházi főhatóság egyaránt belátta ez intézet
nemzeti és egyházi fontosságát és kifejlesztésével lehetővé akarja tenni azt, hogy magasztos hivatásának teljes mértékben megfelelhessen. A közoktatási kormány jóakaratát
ily nagy mértékben az intézet részére Kuncz Elek kir. főigazgató nyerte meg. Másfél
évtizeden át történt örvendetes haladása és rövid időn belül történendő kifejlesztése nevezett főigazgató nevével, érdemeivel szorosan összefügg és attól elválaszthatatlan.
Az intézet tanárai érzik azt a nagy feladatot, mely ez intézet kifejlesztésével

rájuk vár. Az intézet ügyét minden irányban előre igyekeznek vinni. Az internátus
berendezésére, felszerelésére s az összes szertárakra az uj isk. évben már is több fordíttatott 2000 koronánál. Terjedelmes játéktér csatoltatott az intézet kertjéhez és az
berendezés előtt áll.
Igyekeztek és igyekeznek szent ügyöknek megnyerni a vármegye főispánját és
alispánját is. Főispán és alispán készséggel is ajánlták fel támogatásukat e kulturális
intézet igazgatóságának is. Az ősz folyamán az intézetet személyesen meg is látogatták
a járás főszolgabirájával együtt és Ígéretet tettek arra, hogy az állami útból az intézet
felé vezető utat jó karba hozatják, gyalogjárdával láttatják el. Az alispán ez iránt ki is
adta a rendeletet, az előkészület részben már meg is történt. Járási főszolgabíró az
ügyet teljes jóakarattal a kezébe vette és a tervbe vett munkálatot a tavasz folyamán
be fogja fejezteni. Ezzel a gimnáziumnak egy állandó, fennállásától mostanig meglevő
nagy hiánya, nagy baja lesz elenyésztetve, tanulói nem lesznek kénytelenek, különösen
őszi és tavaszi nagy sárban habucskolni, hanem e helyett a czélnak megfelelően kövezett és járdával ellátott uton fognak járni.
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XIV. Közgazdaság.
A megye közgazdasági viszonyainak ismertetése czéljából a Gazdasági Egyesület munkásságára kell utalnom, melyről a következő tájékoztatást nyertem.
Az egyesület 1907-ben két közgyűlést és tizenkét választmányi ülést tartott,
melyeken egész sora a fontos közgazdasági kérdéseknek került megvitatásra, mely gyűléseken a rendesen nagy számban megjelent tagok élénk érdeklődése és hozzá szólása
mellett 14 illetve 154 jegyzőkönyvi számok alatt hozattak országos és megyei érdekű
közgazgasági jelentőségű határozatok.
Kérésekkel, feliratokkal fordult az egyesület a nagymélt. m. kir. földmivelésügyi
minisztériumhoz a szabad korcsmároltatás korlátozása, a cseléd-törvény, a hidegvérű
lótenyésztés érdekében, a komló termelés és értékesítés ügyében, kiállítási segélyért, a
mezőrendőri törvény módosítására vonatkozó javaslatot terjesztett fel, kérte a vizmesteri dijaknak állami teherként való elfogadását, a szüzgulyának nagyobb arányú támogatását, vándor tejgazdasági, gyümölcsfa kezelési tanfolyamok, háziipari tanfolyamok,
minta trágya-telepek létesítését.
A székelyföldi kirendeltséget megkereste tavaszi vetőmag adományozása, téli
tanfolyamok, főleg fafaragó tanfolyamok létesítése, a vármegyében használatban levő
miskolczi váltóekénél jobb szerkezetű ekék forgalomba hozatalának segélyezése érdekében.
A vármegye megkeresésére javaslatokat adott be: egyes községekben a nyugati
piros-tarka szarvasmarhának a köztenyészetbe való engedélyezése, bányamunkások szerződtetése, állatvásárok engedélyezése, a gazdasági érdekképviselet, Székelyudvarhely
vámdij szabályzata ügyében.
Társegyesületekhez és más hatóságokhoz átírt kiállítási segélyért, kiállításokra
való meghívás, ajánlatos gyümölcsfajok, statisztikai adatok gyűjtése, munkásügyi bizottság szervezése, gazdasági érdekképviselet, őszi borsó és bükköny termesztés, bonyhádi
tehenek importja, a szüzgulya, a pécsi kiállítás látogatása, stb. ügyben, magánosokhoz
a legkülönbözőbb megkeresések érdekében.
Iktatóra érkezett, illetve expediáltatott 510 drb.

A nagymélt. m. kir. földmivelésügyi minisztérium segélyezése, az O. M. G. E.
és az E. G. E. anyagi támogatása mellett két tenyészállat-kiállítást rendezett. Egyet
febr. 28. és márcz. 1-én Székelykereszturott, a hol magyar erdélyi fajta tenyészbikák,
borjas tehenek, három és két éves üszők állíttattak ki és dijaztattak és egyet Székelyudvarhelyt okt. 5-én, hol borjas-tehenek, három és két éves magy. erd. tenyészüszők,
baromfiak mutattattak be és dijaztattak.
A székelykereszturi kiállításra felhajtatott 10G drb tenyészbika, 30 drb borjas
tehén, 37 drb 3 és 2 éves üsző, melyek minőségüket tekintve majd mind első rendűek
voltak. Jutalomdijul kiosztatott nagytenyésztők között 390 K és egy drb ezüst érem,
kistenyésztők között 1035 K, községek között 75 K, melyből 1200 K-t a nagymélt. m.
kir. földmivelésügyi miniszter ur, 200 K-t az E. G. E., 100 K-t és kiállítási ezüst érmet
az O. M. G. E. adományozott. A felhajtott bikákból a beérkezett adatok szerint eladatott 52 drb 32028 K árban. A legmagasabb ár 1400 K, az átlagár 616 K volt. A
kiállításon a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urat Dr. Leidenfrost Aurél
állattenyésztési felügyelő, a székelyföldi kirendeltséget Dr. Koós Mihály min. titkár, az
E. G. E-tet Lészai Ferencz és Tokaji László urak képviselték.
A székelyudvarhelyi őszi kiállításon, a melyen csak kisbirtokosok borjastehenei,
3 és 2 éves üszői állíttattak ki, már kisebb volt az érdeklődés, minek oka abban keresendő, hogy az udvarhelyi járásban hiányoznak a nagytenyésztők, a kiknek példája jó
hatással lehetne a kistenyésztőre az anyag helyes megválasztása tekintetében. A felhajtott 13 drb borjas tehén és 21 drb 3 és 2 éves üsző minőségileg kifogástalan volt,
400 K államsegélyből nyert dij osztatott ki a kiállítók között.
A tavászi kiállítással kapcsolatban Székelykereszturott a csekefalvi, székelykereszturi, siménfalvi és székelyszentmiklósi téli fafaragó tanfolyam növendékei bemutatták készítményeiket, melyek általános feltűnést keltettek, dokumentálva az ily téli
tanfolyamok áldásos voltát. A kiállítók között 18 an díszoklevéllel jutalmaztattak.
Az őszi kiállítással kapcsolatban az első székely baromfi-tenyésztő egyesület
baromfi-kiállítást rendezett, melyre egyesületünk 50 K jutalomdijat tűzött ki. A kiállított
baromfiak általános feltűnést keltettek; a segesvári m. kir. állattenyésztési felügyelő ez
alkalommal 1141 K értékű, 154 drb fajbaromfit szerzett be, melyeket székely kisgazdák közt osztott ki a baromfi-állomány javítása czéljából. Hogy a baromfiak iránt mily
élénk a kereslet s hogy mily szép pénzt szerezhetnének be gazdáink, ha az okszerűséget e téren is szem előtt tartják, a baromfi-tenyésztésből, bizonyítja azon körülmény,
hogy emdeni ludakat alul 20—40 koronás darabonkénti árban, száz és száz darabot
tudott volna az egyesület a tél folyamán eladni, de az anyag kevés volta miatt, az eladás csak szűk körre szorítkozott.
A vármegyében szaporodó tejszövetkezeteknek jó tejelő tehenekre van szüksége, másrészt a nagyobb tejfogyasztó központok körül az inkább tejelő nyugati fajták
minden rendszer, fajta, jelleg nélkül erősen szaporodván, az egyesület irányt óhajtván
szabni e téren, 11870 K értékű bonyhádi jellegű tehenet hozatott, a melyeket részint
készpénzért, részint 2 évi részletfizetésre hitelbe adatott át a jelentkező gazdáknak. Ez
akczió folytatása bármily kívánatosnak mutatkozott is, az ősz folyamán előállott pénzválság egyrészt, másrészt a nagy mérvű takarmányhiány arra bírta az egyesületet, hogy
azt a viszonyok jobbra fordultáig felfüggeszti. Renényli az egyesület vezetősége, hogy
a nyár folyián ez akcziót újra kezdheti.
A szüzgulyában ez évben 118 drb 1—3 éves üsző legelt, ezek egészségi állapota teljesen kielégítő volt, 3 drb istállozott borjú talpa a kihajtás alkalmával nem levén
szokva a hosszas járáshoz, feltörött, ezeken kivül a többi mind jelentékenyen gyarapodva jött vissza a legelőről. Sajnos ez évben ezen intézményünk a nagymélt. m. kir.
földmivelésügyi Miniszter részéről segélyben nem részesittetett.
Az egyesület jótevői voltak : a nagymélt. m. kir. fölemívelésügyi Minisztérium,
aki a székelyföldi Kirendeltség ajánlatára az egyesületet 1600 kor.-val segítette, kiállításokra külön 1600 kor.-t adományozott. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület és az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület, az első kiállítási czélokra 200, a második 100 kor.-t
és ezüst érmet ajándékozván. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége díjtalanul
vette fel egyesületünket az egyesület kötelékébe. A debreczeni és temesvári megyei
gazdasági egyesületek díjtalanul küldötték meg hivatalos lapjukat, díjtalanul kapjuk az

illetékes kiadó hivataltól a Halászat czimü szaklapot is. A székelyföldi kirendeltség jótéteményeit annyiban élveztük, hogy a földmivelésügyi Miniszterhez intézett felterjesztéseinket, kérelmeinket ajánlattal látta el, a helyi megbízott úr tagjaink számának szaporításában buzgólkodott, az általa alapított gazdaköröket egyesületünk kötelékébe való
belépésre buzdítván.
Alapitó és évdijas tagjaink száma 361 volt, 24-el több mint az előző évben.
Az egyesület bevételei voltak: értékben 34040 kor., készpénzben 23,798 08
kor. együtt 57,839 08 K; a kiadások értékben 8426 84 K-ra, készpénzben 23797 08 K-ra
rúgtak, az 1908-ra átmenő vagyon kitett 2561424 K-t. A vagyonból 4650 K ért. alapítványi kötvényben, 5000 K ért. papirjáradékban, 1000 K ért. Magyar Mezőgazd. részvényben, 10438 24 K az udvarhelyvármegyei tak.-pénztárnál, 4)517 88 K az agrár takarék* pénztárnál betétben van elhelyezve. Az üsző beszerzési alap vagyona 8050 21
K, melyből 1907. év végén 5137 K kötelezvényekben, 2913 21 K takarékpénztári betétben szerepel. Az állattenyésztési alap vagyona kitesz 6917'21 K-t, melyből 5369 75 K
kötvényekben, 553 46 K betétben van. A három alap összforgalma kitett 1907-ben
172.29496 K-t.

XV. Állategészségügy és állattenyésztés.
Udvarhely vármegye területén az 1907. évben az egyes községek által összeirt
s a járási főszolgabiróságok utján a községektől, Székelyudvarhely város polgármesterétől a városról nyert adatok alapján összeállított, a hasznos házi állatok létszámát feltüntető kimutatást, az ezek között előfordult ragályos és nem ragályos betegülési és
elhullási esetek számát, a vármegye területén a községek által az adóhivataloktól kivett
marhalevelek minőségét és darabszámát, a négy vasúti marharakodó állomáson feladott
és elszállított állatokról szóló adatokat a következőkben van szerencsém előterjeszteni :
A hasznos állatok létszáma a vármegye területén.
Ló:
Mén
Felnőtt
Növendék
összesen
Szamár és öszvér

37

Szarvasmarha
a) Magyar erdélyi
Bika felnőtt és növendék
Tehén
Üsző
Ökör
. .
Tinó
. . .
összesen
b) Piros tarka
Bika felnőtt és növendék
Tehén
Üsző
Ökör
Tinó

.

11 drb
12450 »
1459 »
13920 drb.

.

»

396 drb
19744 »
10347 »
12379 »
11736 »
54602 drb.
91 drb
2107 »
1350 »
419 »
808 »

c) Másfaju tarka marha
Bika
. . . .
Tehén .
Üsző
Ökör
Tinó
összesen .
d) Borzderes
Bika felnőtt és növendék . .
Fehér
Üsző
Ökör
Tinó
összesen

1 drb.
69 »
22 »
23 »
30 »
145 drb.
10 drb.
1G2 »
8G »
22 »
59 »

.

339 drb.

Bivaly :
Bika felnőtt és növendék . .
Tehén
Üsző
Ökör
Tinó

99 drb.
2436 »
678 »
577 »
562 »

összesen

4353

»

Sertés:
Kan
Felnőtt
Növendék

206 drb.
12120 »
19821 »

. . . . . . .
összesen

32147

»

Juh:
Felnőtt kos
Anya juh'Ürü és bárány

1477 drb.
93971 »
25316 »
összesen .

120764 drb.

Kecske :
Felnőtt
Növendék
összesen

.

11258 drb.
2513 »
13771 drb.

Ezen adatokat összehasonlítva az 1906. évben a községek által hasonló módon
beszolgáltatott adatokkal, * az tűnik, hogy:
a lovaknál
421 drb.
a magyar erdélyi szarvasmárhánál 3240 »
a piros tarkánál . . . . . .
1744 »
a borzderesnél
1233 »
a sertéseknél
4308 »
a juhoknál
21073 »
a kecskéknél
1388 drb.
szaporodás, illetve növekedés van, mig ellenben
a szamár és öszvérnél
. . .
a másfaju szarvasmarhánál . .
a bivalynál

25 drb.
118 »
318 »

apadás van.
A vármegye szarvasmarha állománya között észlelhető fenti tetemes szaporodás,
főleg a tarka fajta állatok között első sorban annak tulajdonitható, hogy a szarvasmarha,

juh és sertés tenyészetről intézkedő vármegyei szabályrendelet módosíttatott és a m. kir.
földmivelésügyi Miniszter ur által jóvá is hagyatott. Ezen módosított szabályrendelet
folytán a szarvasmarha tenyész irány megváltozott és pedig oly irányban, hogy a kisebb községben, a hol csak egy bika tartása kötelező, a tehéntulajdonosok kétharmad
részének kívánságára, nagyobb községben, a hol több bika tartása kötelező, legalább
50 tehéntulajdonos kérelmére piros-tarka hegyi fajta bikatartása is engedélyeztetett az
erdélyi magyar fajta mellett.
A tenyészirány ily értelmű megváltoztatása tárgyában az Udvarhelyvármegyei
Gazdasági Egyesület és az illetékes állattenyésztési felügyelő véleményének előzetes meghallgatása mellett a törvényhatóság határoz.
Másodsorban a szaporodás általában annak is tulajdonitható, hogy a vármegye
területén alakult tejszövetkezetek következtében a szövetkezeti tagok részint az országban, részint külföldről a székelyföldi miniszteri kirendeltség utján is több és jobb minőségű tejelő állatot szereztek be.
A sertések és juhok között a szaporodás elsősorban a vármegye kedvező állategészségügyi viszonyában is, a székelyföldi miniszteri kirendeltség utján a vármegyébe
hezott és külföldről importált, honi és angol származású sertések és juhok vásárlásában
s a tenyésztés folytán előállott szaporodásnak is tulajdonitható.
A vármegye területén ragályos betegségek a következők fordultak elő :
1. Lépfene 6 községben és 1 városban, 23 udvarban és 3 legelőn, megbetegült
26 drb szarvasmarha, 1 drb ló, 1 drb sertés és 10 drb juh, melyek mind el is hullottak.
2. Veszettség 9 községben, 1 városban két izben, összesen 11 drb. ebnél, egy
macskánál.
3. Rühösség 10 községben, 53 udvarban, 1 legelőn, 91 drb lónál, 15 drb juhnál. A lovak közül elhullott 2 drb, a tulajdonos beleegyezésével kártalanítás nélkül
kiirtatott mint beteg 4 drb ló.
4. Sertésorbáncz 25 községben 325 udvarban, 866 drb sertésnél, melyek közül
gyógyult 640 drb, elhullott 226 drb.
5. Sertésvész 15 községben és egy városban, 154 udv^.ban 223 drb sertésnél,
melyek közül gyógyult 10 drb, elhullott 213 drb.
6. B«felyvész előfordult 7 községben, 19 udvarban és egy legelőn, 17 drb bivalynál, 13 drb sertésnél, melyek mind elhullottak.
7. Juhhimlő 4 községben fordult elő.
A nem hivatalból jelentendő ragadós betegségek közül még előfordult:
a) A serczegő üszök 7 községben, 7 udvarban 7 drb szarvasmarhánál.
b) A baromfikolera 2 községben és pedig Oklándon 160 drb, Székelykereszíuron 17 drb baromfinál fordult elő, melyek mind elhullásával végződtek.
A számadatokat járásonként és községenként csoportosítva a következőket
találjuk:
A lépfene fellépett a homoródi járásban : Városfalván, Homoródbenében, Homoródalmáson, Abásfalván, Bibarczfalván, Magyarhermányon és Vargyason, ezen községeken
kivül még Székelyudvarhely városban.
A vármegye udvarhelyi és székelykereszturi járásban ezen betegség nem fordult elő.
A veszettség az udvarhelyi járásban Fenyéd, Szentegyházasfalu, a homoródi
járásban Homoródszentpál, Homoródbene, Karácsonyfalva és Olasztelek, a székelykereszturi járásban Szederjes, Erked, Nagygalambfalva községekben, továbbá Székelyudvarhely városban 2 izben fordult elő.
A rühösség előfordult: az udvarhelyi járásban: Székelydobó, Parajd, Vágás és
Küküllőkeménytalvn községekben, a két utóbbiban 2 izben.
A homoródi járásban : Székelyzsombor, Lövéte községekben és Ábránfalva községnek a 17 falusi erdei legelőjén.
A székelykereszturi járásban : Szentábrahám, Székelykeresztur és Firtosmartonos
községekben.
A sertésorbáncz: az udvarhelyi járásban Alsósófalva, Felsősófalva, Kápolnás-

falu, Székelylengyelfalva, Szentlélek, Décsfalva, Szentegyházasfalván 2 izben, Agyagfalván 2 izben, Székelyszentkirály, Székelyszenttamás, Bögöz és Felsőboldogfalva községekben.
A homoródi járásban : Hotnoródbenén.
A székelykereszturi járásban ; Bordos, Tarcsafalva, Székelyszenterzsébet, Magyarzsákod, Kissolymoson 2 izben, Székelykeresztur, Székelyvéczke, Székelyszállás,
Tordátfalva, Magyarandrásfalva, Szentdemeter és Bözöd községekben
A sertésvész : Az udvarhelyi járásban Parajd, Zetelaka, Farczád és Székelylengyelfalva községekben.
A homoródi járásban : Homoródszentpál, Homoródszentlászló, Bibarczfalva,
Magyarhermány, Oklánd, Karácsonyfalva, Gyepes és Petek községekben.
A székelykereszturi járásban : Siménfalva, Rava és Erked községekben.
Székelyudvarhely rend. tanácsú városban.
A bivalyvész: Az udvarhelyi járásban : Agyagfalva és Székelylengyelfalva községekben.
A homoródi járásban: Homoródszentpál, Oklándon 2 izben, Homoródujfalu,
Székely dálya és Karácsony falva községekben.
A székelykereszturi járásban ezen betegség nem fordult elő.
A juhhimlö: az udvarhelyi járásban : Fenyéd községben.
A homoródi járásban Olaszteleken 2 izben.
A székelykereszturi járásban Rava községben.
A serczegő üszők : Az udvarhelyi járásban: Agyagfalva és Alsósófalva községekben.
A homoródi járásban : Homoróddarócz, Homoródszentlászló, Bibarczfalva és
Homoródszentmárton községekben.
A székelykereszturi járásban Ujszékely községben.
A baromfikolera Oklánd és Székelykeresztur községekben.
A vármegye területe az 1907. évben a takonykórtól, ragadós száj- és körömfájástól, a tenyészbénaságtól, az ivarszervi hólyagos kiütés és a ragadós tüdőlobtól,
mint hivatalból jelentendő ragadós betegségektől teljesen vészmentes volt.
A hivatalból nem jelentendő, de fertőző ragadós természettel biró betegségek
közül a szarvasmarhák között" a fertőző méhhüvelyhurut észleltetett, mely betegség az
ujabb időkig e vármegye területén teljesen ismeretlen volt, jelenleg azonban terjedő
féiben van.
Ezen fertőző méhhüvelyhurut, mely a szarvasmarhák közül a tehenek, üszők
és a bikák között terjedt el és van terjedő félben, első sorban annak tulajdonitható,
hogy ezen betegség enyhe, mintegy lappangó lefolyása és elkárosodással illetve elhullással nem járó természete miatt azt a gazdaközönség észre se vette, vagy ha igen is,
arra nagyobb súlyt nem fektetett, s a beteg állatokat az egészségesektől el nem különítette s igy az egészséges állatok befertőzésére az istállókban és a legelőkön az együtt
tartózkodás által bő alkalom nyújtatott.
Elősegítette ezen betegség elterjedését másodsorban azon körülmény is, hogy
miután ezen fertőző természetű betegség még mindezideig nem tartozott azon hivatalból
bejelentendő betegségek sorába, a melynek felléptét a gazdaközönségnek a községi elöljárósághoz, ez pedig az illetékes I. fokú hatósághoz bejelenteni tartozik, — igy annak
elfojtása érdekében a hatóságok külön intézkedést nem is tettek.
Harmadsorban elősegittetett ezen betegség terjedése közvetlenül az által is,
hogy az ezen betegségben szenvedő apa és anyaállatokat egymással párzani illetve
hágatni engedte, közvetett módon pedig azáltal, hogy az ezen fertőző betegségben szenvedő állatok körül foglalkozó gazdák, cselédek és más személyek ruházatával, az
állatok tisztításával, alomszalmával közvetítették a betegség terjedését, a beteg állatoktól származó anyagnak az egészséges állatokra való öntudatlan átvitelével, avagy a
fertőző anyaggal befertőzött tárgyak és eszközök együttes közös használatával is.

A méhhüvelyhurut elterjedésére befolyással volt és van jelenleg is azon körülmény, hogy az egyes községekben egyes tulajdonosok beteg állatainál eszközölt hoszszas, költséges, de eredményes gyógykezelése, illetve kigyógyulása a szarvasmarháknál
nem állandó jellegű, mennyiben az tapasztalható, hogy ezen betegségből már teljesen

kigyógyult állatok, ha újólag beteg állatokkal, vagy ezen beteg állatoktól származó fertőző anyaggal érintkeznek, vagy az ezzel befertőzött istállóban maradnak huzamosabb
ideig, a betegséget újra megkapják.
A betegségnek ezen felette hátrányos természete miatt a gazdaközönség a másodszori hosszas, költséges és eredményében is újra bizonytalan gyógykezelést nem
alkalmazva, a betegség tovább terjedését szabadon engedte haladni ; ezáltal ugy magának, mint másoknak is az ezen betegségben szenvendő állatoknál a beállani szokott
vemhes állatok elvetélése és a nem vemhes állatoknál a mutatkozó meddőségek miatt,
anyagi károkra és veszteségekre szolgáltat alkalmat.
Miután a betegség nemcsak Udvarhely megyében, hanem az ország legtöbb
vármegyéjében is el van terjedve, a betegség újra való ragályozó természete illetve
kifejlődése az állandó állatkereskedelem miatt fönnáll s az annak elfojtására, kiirthatására
irányuló intézkedések is csak azon esetben járhatnának sikeres eredménnyel, ha az ezen
betegség elfojtására, kiirtására vonatkozó általános jellegű intézkedések is az egész országra kiterjedő és kötelező hatálylyal bírnának.
Ezen közérdekű czél elérhetése szempontjából a vármegye közigazgatási bizottsága a m. kir. földmivelésügyi Miniszter úrhoz az év folyamán előterjesztését megtette.
Hogy hatósági intézkedések a vármegyére vonatkozólag eddig életbeléptetve
nem lettek, az részben a gazdaközönség érdekében történt, a mennyiben csupán részleges, csak e vármegyére, avagy egyes fertőzött községekre irányult intézkedésekkel,
esetleg az állatok kötelező gyógykezeltetésével a gyógyszerek drága, de jóvolta mellett
se lehetett volna állandó sikert, eredményt elérni. Ugyanis a más vármegyékből vett beteg
állatoknak az egészséges állatok közé való beállítása és a beteg állatoknak a közös
vásár- és forgalomba való járása-kelése miatt az újra való befertőzés ismét elterjedne.
A baj további növekvésének elfojtása tehát csak az egész országra terjedő intézkedéssel lehetséges. Egy megye területére terjedő részleges intézkedés a helyzeten keveset javit.
Ezzel nem az lett mondva, hogy a gazdaközönség ezen betegség elfojtása,
kiirtása tekintetében mit se tegyen, de sőt kell tennie, ha a bajt és a velejáró károsodást, illetve vemhes állatainál az elvetélést, a növendék és borjas állatainál a meddőséget
ki akarja kerülni.
Fennebb csak a veszélyt és a betegség ragályozó, megujuló természetét igyekeztem feltárni, hogy az ellene való védekezésnél a gazdaközönség jó előre tájékozva
legyen és e tájékozottság alapján mindezeket szem előtt tartva mindent tegyen meg a
betegség elfojtása érdekében.
A vármegye területén uralgott ragadós betegségek közül a lépfene járványos
uralgása miatt Homoródalmás község összes hasznos állataira julius 31-től szeptember
29-ig a községi zárlat el volt rendelve.
A bivalyvész járványos uralgása miatt pedig Karácsonyfalva és Székelydálya
községek bivaly és sertés állományára, mig Székelyzsombor a rühkór járványos uralgása miatt volt a községi zárlat elrendelve.
A nagyobb háziállatok között előfordult ragadós betegségek miatt más községekre nézve a községi zárlat elrendelve nem volt.
A sertések között uralgott sertésorbáncz és sertésvész miatt az udvar és a
községi zárlat a következő esetekben volt alkalmazva.
Sertésorbáncz miatt az udvarzárlat 7 községben 14 udvarra, a községi zárlat
pedig 18 községben 311 udvarra, a sertés vész miatt az udvarzárlat 7 községben 10
udvarra, a községi zárlat 8 községben 133 udvarra és Székely udvarhely városban 12
udvarra volt elrendelve.
Nem ragadós betegségek következtében az 1907. év folyamán elhullott:
Ló . . .
Szarvasmarha
Bivaly
Sertés
Juh .

49 drb
3G »
2 »
44 »
38 »

Ha tekintetbe vesszük a vármegye fenti állatlétszámát és az évfolyamán a ragályos és nem ragályos betegségek következtében a lovak között előfordult ö7, a szarvasmarhák közötti G9, a bivalyok közötti 19, a juhok közötti 381, a sertések közötti
8(30 drb elhullási esetet, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a vármegye területén ugy a
nagyobb, mint a kisebb hasznos háziállatok között előfordult veszteség és az ezzel járó
anyagi károsodás is nem nagy mérvű volt.
Ezen károsodásokat illetve a hasznos házi állatok között az év folyamán beállott veszteséget összehasonlítva a mult évi veszteségekkel az tűnik ki, hogy
a lovak közötti elhullás
a sertések »
»
a juhok
»
»

76
1082
364

esettel kisebb volt, mig a szarvasmarhák közötti elhullás 38 drbbal nagyobb volt,
mint az 1906. évben.
A sertésorbáncz ellen ez év folyamán Székelyszentkirályon alkalmaztatott a
védőójtás 585 drb sertésen kedvező eredménynyel.
A juhoknál pedig a juhhimlö ellen Rava községben eszközöltetett ojtás 593 drb
juhnál szintén kezvező eredménynyel.
A baromfi állomány között ez év folyamán is a baromfikolera pusztított, de
nem oly nagy mérvben, mint az előző évben.
Közfogyasztásra levágatott:
Bika . .
Ökör
Tehén
Növendék
Borjú
Bivaly
Juh . .
Bárány .
Kecske

18 drb.
308 »
1508 »
608 »
1408 »

Gödölye
Sertés

28

»

6053
8523
561
276
3512

»
»
»
»
»

A vármegye területén az 1907. évben közfogyasztásra levágott állatok számát
az 1906. évben levágott állatokéval összehasonlítva, az eredmény a következő lesz : az
1907. évben levágott szarvasmarha és bivaly darabszáma 965-tel, a kecskék és gödölyék száma 143-al a sertéseké 270 drbbal nagyobb volt, mig ellenben a levágott juhok
és báiányok száma 2422 drbbal kevesebb volt.
Kényszervágás előfordult szarvasmarhánál 101, juhnál 17 és sertésnél 16 esetben.
Közfogyasztástól elvonatott egészben :
Szarvasmarha 1 esetben, sertés 3 esetben.
A közfogyasztásból csak részben vonatott el.
Szarvarmarha 100 esetben, sertés 4 esetben, juh 17 esetben.
A székelyudvarhelyi m. kir. adóhivatal által az udvarhelyi és homoródi járásokhoz tartozó községek részére kiadatott
20 filléres marhalevél . . . .
24600 drb.
12 »
»
. . . .
10100 »
4
»
»
. . . .
15600 »
Összesen . 50300 »
A székelykereszturi m. kir. adóhivatal által a székelykereszturi járáshoz tartozó
községek részére kiadatott:
20 filléres marhalevél
12 »
»
4
»
»

. . .
. . .
. . .

13000 drb.
8500 »
14300 »

A vármegye területére az 1907, év folyamán a 20 filléres marhalevélből 16G00,
a 12 filléresből 5200 drbbal kevesebb, mig a 4 filléres marhalevélből 2100 drbbal több
adatott ki, mint az előző 1906. évben.
A vármegye területén 15 országos állatvásár tartására jogosított község, illetve
város van, mely helyeken az 1907. év folyamán a nagyobb hasznos háziállatokkal az
állatvásárok mindenhol meglettek tartva.
A kisebb háziállatoknál előfordult ragadós betegségek miatt a heti vásártatás
Székelyudvarhely városban junius 28-tól november 8-ig, Székelykcreszturon junius 23-tól
augusztus hó 5-éig volt betiltva.
A megtartott országos és heti állat vásárokra felhajtatott:
Ló
11728 drb.
Szarvasmarha és bivaly . . . 71839 »
Juh és kecske
5743 »
Sertés
12581 »
Eladatott:
Ló
Szarvasmarha és bivaly . . .
Juh és kecske
Sertés

2500 drb.
14052 »
3127 »
9748 »

Az 1907. évben a vásárokra felhajtott állatok számát az 1906. évben felhajtottakéval összehasonlítva az tűnik ki, hogy az 1907. év folyamán lovaknál 2838 drbbal,
szarvasmarháknál és bivalyaknái 8444 drbbal volt nagyobb a felhajtás, mig az eredmény lovaknál 439 drbbal, szarvasmarháknál 2838 drbbal kevesebb volt, mint a megelőző évben.
A sertések közötti felhajtás a mult évit 9817 drbbal multa felül. A vásárokra
felhajtott sertések közül közfogyasztásra levágatott 3512 drb, vasúton elssállittatott 4069 drb.
A vármegye területén levő 4 vasúti marharakodó állomásról elszállíttatott :
Szarvasmarha és bivaly
Juh és kecske
Sertés

. . 2504 drb.
820 »
4069 »

Ezen adatokat összehasonlítva a mult évi adatokkal azt találjuk, hogy szarvasmarha és bivaly 524 drbbal kevesebb, mig juhnál 575 drbbal, sertésnél 3725 drbbal
nagyobb volt az elszállítás az előző évinél.
A vármegye területén a lótenyésztés emelését, fejlesztését első sorban a 9 községben és Székelyudvarhely városban létesített fedeztetési állomásokon elhelyezett 22
drb állami, és az egyes községekben megvolt és a ménvizsgáló bizottság által megvizsgált és köztenyésztésre alkalmasnak talált 11 drb magán és községi mének, valamint
az ezenkívül a székelyföldi kirendeltség utján az államtól nyert és Etéd, Küsmöd, Székelymuzsna, Székelydálya, Homoródalmás, Kecselkisfalud, Felsősófalva, Fiitosmartonos,
Székelyszentkirály és Oroszhegy községekben a nyári idényre kihelyezett 11 drb mén
volt hivatva előmozdítani.
A fedeztetési állomások száma a Székelyzsomboron az év folyamán létesített
állomással szaporodott.
A lótenyésztés emelése szempontjából a lótenyésztési bizottság a m. kir.
földmivelésügyi Miniszter ur részéről adományozott 600 kor. segélyiyel október hó 6-án
Oklándon egy dijjazással összekötött lókiállitást rendezett, melyen a kisebb tenyésztők
anyakanczái és az 1—2 és 3 éves kanczacsikók jutalmaztattak pénzbelileg.
Ezen kiállításra felhajtatott csikós kanczákból 40 drb, 3 éves kanczacsikóból 9
drb, 2 éves kanczacsikóból 21 drb és egy éves kanczacsikóból 12 drb.
A kiállításra felhajtott állatok száma az eddig a vármegyében évente a járosokban felváltva megtartott hasonminőségü lókiállitásra felhajtott áliatok számát ugyan nem
érte el, de a minőség tekintetében az eddigieket jóval felülmulta.
A kiállításra felhajlott állatoknál a gondozás és ápolás mellett az államkincstár
által a fedeztetési állomásokra a székelyföldi kirendeltség utján az egyes községekbe

kiadott állami mének után eső egyedeknél (csikóknál) a javulás, a tökéletesebb irányban
való tenyésztés meglepően észlelhető volt. Maguk a kiállítók, valamint a kiállításon résztvett gazdaközönség is a jó irányban való haladáson és a lovaknál elért jó testű és
kiillemü nemesbítésen csodálkozását és megelégedését szavakkal is kifejezésre juttatta.
A szarvasmarha tenyésztés emelésének czéljára szolgált, a vármegyében volt
'21G drb felnőtt és tenyészig izolványnyal ellátott községi és magán magyar-erdélyi, 18
drb pirostarka, 5 drb borzderes bika.
A szarvasmarha tenyésztés emelése szempontjából tartotta fenn a vármegye
gazdasági egyesülete a T-irtod nevü havasi legelőn a szüzgulyát, melybe ez év folyamán 118 drb üsző hajtatott fel, melyek szeptember havában jó állapotban jöttek le.
Ez év folyamán február hó 28-ác és a rákövetkező napon Székelykereszturon
az országos jellegű bikavásár és a vármegyére kiterjedőleg a tehén és üsző kiállítás
is megtartatott, melyre felhajtatott a nagy tenyésztők részéről 41 drb, a kistenyésztők
részéről és a község által G5 drb bika. Ezek közül a helyszínén eladatott 50 drb bika
30988 korona értékben.
Borjas tehenek, két és három éves üszőkből felhajtatott 55 drb.
A minőség ugy a bikáknál, mint a teheneknél és az üszőknél is igen kedvező volt.
Ugyancsak a szarvasmarha tenyésztés emelése és fejlesztése czéljából rendeztetett folyó évi október 13-án Székelyudvarhelyen egy díjazással összekötött tenyészszarvasmarha kiállítás, melyre felhajtatott :
Borjas tehén . .
Három éves üsző
Két éves üsző

.
.

13 drb,
7 »
13 »

Ezen kiállításra a felhajtás igen csekély volt, a minőség is alig elégítette ki a
közönség és a biráló bizottság igényeit, főleg a két és három éves üszőket illetőleg.
A bivalytenyésztés emelésére 48 drb tenyészbika szolgált.
A juhoknál a tenyésztés emelését a községekben volt 1477 drb tenyészkos volt
hivatva elősegíteni.
A sertéseknél a községekben volt és teny ész igazolvány nyal ellátott 206 drb tenyészkan hatott emelőleg.
Udvarhelyvármegye területén az év folyamán észleltetett, sőt több izben panasztárgyát képezte az, hogy egyes községek a vármegyei szarvasmarha, juh és sertés
tenyésztésről alkotott szabályrendelet 3. §-ban meghatározott s az anyaállatok számának megfelelő számú apaállatot nem tartanak, sőt hogy a tartás kötelezettsége alól fel
legyenek oldva, az anyaállatok létszámát eltitkolják. Ennek megszüntetése érdekében a
járási mezőgazdasági bizottságok és az I. fokú hatóságok utasítva lettek, hogy a községek az anyaállatok létszámához, ott hol szükségessé válna, az 1904. évi XII. t.-cz.
25. §. értelmében a kellő számú apaállatok beszerzéséről gondoskodjanak.
Az év folyamán módosítást nyert fenti vármegyei szabályrendeletben a tenyészkosoknak a járási mezőgazdasági bizottság részéről történő vizsgálat ideje, a mennyiben
az február haváról augusztus l-től szeptember 15-ig terjedő időre tétetett át. Ez által a
járási mezőgazdasági bizottsági tagoknak is több alkalmuk leend arra, hogy a járásokhoz
tartozó községek tenyészállat állományát megismerve, a megfelelő és kellő számú apaállatok beszerzésével az állattenyésztés előhaladását elő fogják mozdítani és nem engedik, hogy a gazdaközönség az apaállatok tartását avagy nem tartását az állattenyésztés
hátrányára és a gazdaközönség kárára kénye-kedve szerint eszközölje.
A baromfitenyésztés emelése, nemesítése a már az előző években a vármegye
is behozott fajbaromfiak okszerű tenyésztése és azok utódainak szétosztásával és eladásával nyert lendületet, melyet az »Első székely baromfitenyésztő egyesület* utján a
m. kir. földmivelésügyi Miniszter úr is előmozdítani igyekezett azáltal, hogy az október
hó 13 án megtartott szarvasmarha kiállítással kapcsolatosan a második baromfi kiállítás
is megtartatott.
Ez alkalommal kiállíttatott:
Emdeni libákból.
Orpington tyúkból

. 19 drb.
. 06 »

Plymuth tyúkból
Langshan
»
Ruczákból

4 drb.
3 »
72 »

Ezen kiállított baromfiak közül a legtöbb a kiállítás tartama alatt eladatott.
A vármegye állattenyésztésének mikénti állásának szempontjából még bátor
vagyok megemlékezni arról, hogy a folyó évben Szepsiszentgyörgyön megtartott s a
székelykiállitással kapcsolatos állatkiállitáson a vármegye gazdaközönsége közül többen
résztvettek és kiállított állataikkal a jutalmazásra kitűzött dijak közül ugy'a szarvasmarha, mint a ló, juh és sertésekkel is az elsőrendű dijakat nyertek meg.
A baromfitenyésztést illetőleg is hasonlólag jelenthetem, hogy a vármegyéből
ez év folyamán több baromfitenyésztő vett részt a Budapesten megtartott nemzetközi
baromfi kiállításon, a hol szintén több kisebb nagyobb dijat illetve érmet nyertek el
kiállított állataikkal.

XVI. A Székelyföldi Miniszteri Kirendeltség
működése.
A miniszteri kirendeltség itteni működéséről a kirendeltségi megbízott a következőkben számol be :
A) Állattenyésztés.
A székely kisgazdaság az állattenyésztésre van fektetve és legfőbb jövedelmi
forrásai az állattenyésztésből erednek.
A miniszteri kirendeltség egyik főföladata az állattenyésztés javítása, föllenditése,
jövedelmezőbbé tétele.
A tenyésztés javítását jó apaállatok kiosztásával, a beszerzés segélyezésével,
továbbá anyaállatok kedvezményes kiosztásával, a tenyésztés megkönnyítését az olcsóbb
és jobb takarmányozás terjesztésével (takarmány készítő gépek, mesterséges takarmány
termelés, közlegelők javítása, vásárlás segélyezése, takarmányozási ismeretek terjesztése,
slb.) iparkodik elérni.
Az anyagi segélyezés mérve nem képez akadályt, csupán a nép conzervativ
természete és minden újtól való idegenkedése gátol a nagyobb eredmények elérésében.
A lótenyésztés terén az elért eredmények elég jók. A használati lovak magas
ára és a jobb hátas és kocsi-lovak iránti élénkebb piaczi kereslet a lótenyésztésre még
olyan községekben is ösztönözni tudta a gazdákat, hol annak előtte nem hogy csikókat
nem neveltek, hanem még kanczákat sem igen tartottak. A vármegye sok községében
ugyanis a lótartó gazdák fuvarozásból élnek és a kanczák vemhes állapota, továbbá a
fiatal csikókkal való bajlódás a kisgazdát keresetében akadályozva, a csikókat a gazda
lebunkózta inkább, mint annak fölnevelésével bajlódott volna.
Ma már több olyan község kért és vett igénybe ménlovat, hol azelőtt köztenyésztés nem volt és hol a kanczák száma kevés is volt és minősége is rossz volt
(Varság, Oroszhegy, Szentkirály, Felsősófalva).
Jellemző, hogy a tenyésztés megkezdése után a kanczák száma is szaporodott
a bevásárlások által, de minősége is javult, ugy, hogy a reákövetkező évben már magasabb termetű és jobb minőségű ménlóért kérelmeztek, tehát az apaló iránti igényük
nem csak fölébredt, hanem fejlődött is.
1907-ben kiadatott 11 drb ménló (1906-ban 10 drb, 1905-ben 3 drb.'):
1. Homoródalmás községben arabs fajta.
2. Etéd
»
>
»

3.
4.
5.
6.
7.

Etéd
Firtosváralja
Dálya
Szentkirály
Muzsna

8. Kecsetkisfalud
9. Oroszhegy
10. Felsősófalva
11. Küsmöd

községben lipiczai fajta.
»
arabs »
» arabs-angol félvér.
»

»

»

»

»

»

»
»
»
»

lipiczai fajta.
arabs
»
békási »
arabs
»

A 11 darab ménló befödözött 505 kanczát és vemhesnek látszott az év végéig
454 kancza.
A ménlovak téli tartásra Székelyudvarhelyre gyűjtettek be és a kirendeltség
költségén teleltettek ki.
A szarvasmarha
tenyésztés. A községeknek, gazdaköröknek és állatbiztosít
szövetkezeteknek a tenyészbikák beszerzésére segély nyújtatott 14 községben 17 bikára
2655*50 korona értékben.
A tehén-állomány javítására kiosztatott 1907. évben 4 községben 67 drb erdélyi
fehér lenyésztehén és üsző 15040 korona értékben.
Eddig kiosztatott összesen 540 drb tehén. 144395 korona értékben.
Ezenkívül Muzsna község állatbiztosító szövetkezetének 33 drb tehén beszerzésére 16000 korona összeg után 2% kamatkülömbözéti segély 3 évre nyújtatott.
Felsőrákos községnek pedig 20000 korona után 3 éves 2°/„-os segély utalványoztatok ki, de takarmány hiány miatt a tehén beszerzés elmaradt és a segély nem
folyósittatott.
A szarvasmarha tenyésztés föllendülése, különösen a tejszövetkezetekkel csatlakozott községekben, valóban szembeszökő. Volt község, hol a tehén-állomany a tejszövetkezet által egy év alatt az azelőtti mennyiségnek háromszorosára
eme
tehenek nem csak számszerűleg, hanem minőségileg is javultak és értékesebbekké váltak. A fehér tehén a bivalyokat erősen kiszorítja a községekből, sőt a kecskék számát
is apasztja. Ez pedig a vagyqposodás jele.
Terjed azonban a tejszövetkezetek által — a miniszteri
kirendeltség
minden
nemű direkt beavatkozása
nélkül — a tarka marhák száma is. A szász pinzgaui m
hák borjait a vásárokon ma már a székely kisgazda vásárolja össze, nem a mészáros.
Igy kevés pénzzel a szegényebb gazda is szert tesz a jobb tejelő marhára, noha tény
az, hogy a hol tagosítás nincs és a hol a hármashatár rendszer van még megtartva,
ott mesterséges takarmányt (lóhere, luczerna, zabosbükköny, répa, stb.) a székely gazda
termelni nem tud és igy marháit szépen kitenyészteni, jól tartani nem tudja, mert a
meglévő rossz legelőkön és a ma még sok helyen csökönyösen megmaradt primitív
takarmányozási mód mellett csupán a fehér marha az, mely a silány tartást ugy, a
hogy kibírja.
A szarvasmarha tenyésztést érzékenyen visszavetette 1907-ben a takarmány
hiány, továbbá a méhhüvely-hurut terjedése, mely utóbbit a kirendeltség ingyenes állatorvosi kezeléssel és ingyenes orvosszer (bacillol rudak) kiosztásával igyekezett leküzdeni. A mühhüvely-hurut a fehér marhák között is fellépett (Nagygalambfalva) a vásárokról behurczolva.
Sertéstenyésztés.
A tejszövetkezeteket alkotott községekben folytattatott az angol
yorkshire sertés kedvezményes áron (30°/0 engedmény) való kiosztása, a lefölözött tej
és savó értékesítésére.
A tarló és erdőlegelőkre továbbá mongolicza sertések osztattak ki, de csak
kevés kérelmező akadván, kis mértékben.
Kiosztatott:
yorkshire fajta sertés 13 községben 167 drb.
mongolicza »
»
5
»
10 »
összesen 4932 korona értékben.
Kanokra segély csak 1—2 községben adatott. Sajnos, a kanokra a községek
nem helyezik azt a súlyt, melyet kellene és inkább megveszik a kanokat egymástól

Plymuth tyúkból
Langshan
»
Ruczákból

4 drb.
3 »
72 »

Ezen kiállított baromfiak közül a legtöbb a kiállítás tartama alatt eladatott.
A vármegye állattenyésztésének mikénti állásának szempontjából még bátor
vagyok megemlékezni arról, hogy a folyó évben Szepsiszentgyörgyön megtartott s a
székelykiállitással kapcsolatos állatkiállitáson a vármegye gazdaközönsége közül többen
résztvettek és kiállított állataikkal a jutalmazásra kitűzött dijak közül ugy'a szarvasmarha, mint a ló, juh és sertésekkel is az elsőrendű dijakat nyertek meg.
A baromfitenyésztést illetőleg is hasonlólag jelenthetem, hogy a vármegyéből
ez év folyamán több baromfitenyésztő vett részt a Budapesten megtartott nemzetközi
baromfi kiállításon, a hol szintén több kisebb nagyobb dijat illetve érmet nyertek el
kiállított állataikkal.

XVI. A Székelyföldi JVLiniszteri Kirendeltség
működése.
A miniszteri kirendeltség itteni működéséről a kirendeltségi megbízott a következőkben számol be :
A) Állattenyésztés.
A székely kisgazdaság az állattenyésztésre van fektetve és legfőbb jövedelmi
forrásai az állattenyésztésből erednek.
A miniszteri kirendeltség egyik főföladata az állattenyésztés javítása, föllenditése,
jövedelmezoJjbé tétele.
A tenyésztés javítását jó apaállatok kiosztásával, a beszerzés segélyezésével,
továbbá anyaállatok kedvezményes kiosztásával, a tenyésztés megkönnyítését az olcsóbb
és jobb takarmányozás terjesztésével (takarmány készítő gépek, mesterséges takarmány
termelés, közlegelők javítása, vásárlás segélyezése, takarmányozási ismeretek terjesztése,
stb.) iparkodik elérni.
Az anyagi segélyezés mérve nem képez akadályt, csupán a nép conzervativ
természete és minden újtól való idegenkedése gátol a nagyobb eredmények elérésében.
A lótenyésztés terén az elért eredmények elég jók. A használati lovak magas
ára és a jobb hátas és kocsi-lovak iránti élénkebb piaczi kereslet a lótenyésztésre még
olyan községekben is ösztönözni tudta a gazdákat, hol annak előtte nem hogy csikókat
nem neveltek, hanem még kanczákat sem igen tartottak. A vármegye sok községében
ugyanis a lótartó gazdák fuvarozásból élnek és a kanczák vemhes állapota, továbbá a
fiatal csikókkal való bajlódás a kisgazdát keresetében akadályozva, a csikókat a gazda
lebunkózta inkább, mint annak fölnevelésével bajlódott volna.
Ma már több olyan község kért és vett igénybe ménlovat, hol azelőtt köztenyésztés nem volt és hol a kanczák száma kevés is volt és minősége is rossz volt
(Varság, Oroszhegy, Szentkirály, Felsősófalva).
Jellemző, hogy a tenyésztés megkezdése után a kanczák száma is szaporodott
a bevásárlások által, de minősége is javult, ugy, hogy a reákövetkező évben már magasabb termetű és jobb minőségű ménlóért kérelmeztek, tehát az apaló iránti igényük
nem csak fölébredt, hanem fejlődött is.
1907-ben kiadatott 11 drb ménló (1906-ban 10 drb, 1905-ben 3 drb.V.
1. Homoródalmás községben arabs fajta.
2. Etéd
»
»
»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Etéd
Firtosváralja
Dálya
Szentkirály
Muzsna
Kecsetkisfalud
Oroszhegy
Felsősófalva
Küsmöd

f,l —
községben lipiczai fajta.
»
arabs »
» arabs-angol félvér.

lipiczai fajta,
arabs
»
békási »
arabs
»

A 11 darab ménló befödözött 505 kanczát és vemhesnek látszott az év végéig
454 kancza.
A ménlovak téli tartásra Székelyudvarhelyre gyűjtettek be és a kirendeltség
költségén teleltettek ki.
A szarvasmarha
tenyésztés.
A községeknek, gazdaköröknek és állatbiztosít
szövetkezeteknek a tenyészbikák beszerzésére segély nyújtatott 14 községben 17 bikára
2655'50 korona értékben.
A tehén-állomány javítására kiosztatott 1907. évben 4 községben 67 drb erdélyi
fehér tenyésztehén és üsző 15040 korona értékben.
Eddig kiosztatott összesen 540 drb tehén. 144395 korona értékben.
Ezenkívül Muzsna község állatbiztosító szövetkezetének 33 drb tehén beszerzésére 16000 korona összeg után 2% kamatkülömbözéti segély 3 évre nyújtatott.
Felsőrákos községnek pedig 20000 korona után 3 éves 2°/0-os segély utalványoztatott ki, de takarmány hiány miatt a tehén beszerzés elmaradt és a segély nem
folyósittatott.
A szarvasmarha tenyésztés föllendülése, különösen a tejszövetkezetekkel csatlakozott községekben, valóban szembeszökő. Volt község, hol a tehén-állomány a tejszövetkezet által egy év alatt az azelőtti mennyiségnek háromszorosára
em
tehenek nem csak számszerűleg, hanem minőségileg is javultak és értékesebbekké váltak. A fehér tehén a bivalyokat erősen kiszorítja a községekből, sőt a kecskék számát
is apasztja. Ez pedig a vagyqposodás jele.
Terjed azonban a tejszövetkezetek által — a miniszteri
kirendeltség
minden
nemű direkt beavatkozása
nélkül — a tarka marhák száma is. A szász pinzgaui m
hák borjait a vásárokon ma már a székely kisgazda vásárolja össze, nem a mészáros.
Igy kevés pénzzel a szegényebb gazda is szert tesz a jobb tejelő marhára, noha tény
az, hogy a hol tagosítás nincs és a hol a hármashatár rendszer van még megtartva,
ott mesterséges takarmányt (lóhere, luczerna, zabosbükköny, répa, stb.) a székely gazda
termelni nem tud és igy marháit szépen kitenyészteni, jól tartani nem tudja, mert a
meglévő rossz legelőkön és a ma még sok helyen csökönyösen megmaradt primitív
takarmányozási mód mellett csupán a fehér marha az, mely a silány tartást ugy, a
hogy kibírja.
A szarvasmarha tenyésztést érzékenyen visszavetette 1907-ben a takarmány
hiány, továbbá a méhhüvely-hurut terjedése, mely utóbbit a kirendeltség ingyenes állatorvosi kezeléssel és ingyenes orvosszer (bacillol rudak) kiosztásával igyekezett leküzdeni. A mühhüvely-hurut a fehér marhák között is fellépett (Nagygalambfalva) a vásárokról behurczolva.
Sertéstenyésztés.
A tejszövetkezetekel alkotott községekben folytattatott az angol
yorkshire sertés kedvezményes áron (30°/0 engedmény) való kiosztása, a lefölözött tej
és savó értékesítésére.
A tarló és erdőlegelőkre továbbá mongolicza sertések osztattak ki, de csak
kevés kérelmező akadván, kis mértékben.
Kiosztatott:
yorkshire fajta sertés 13 községben 167 drb.
mongolicza »
»
5
»
10 »
összesen 4932 korona értékben.
Kanokra segély csak 1—2 községben adatott. Sajnos, a kanokra a községek
nem helyezik azt a súlyt, melyet kellene és inkább megveszik a kanokat egymástól

(többnyire barátok és rokonoktól) nem nézve annak minőségére, mint kérnék az állat,
tenyésztési felügyelő beavatkozását. Ilyen esetben pedig állami segély az állattenyésztés
helyes elveinél fogva nem nyújtható.
A juhtenyésztés.
A drága munkabérek és rossz cseléd viszonyok miatt utóbbi
időben a gabona termelés rovására a legelő-gazdaság hódit tért és igy a juhtenyésztés
kapott lendületet, amiben valami része van az itt létesített juhturó gyár részvénytársaságnak is, inely vállalat által, a gazdák egyrésze az esztenázás termékeit jobban tudja
értékesíteni mint edd'g, tehát a juhtenyésztés jövedelmezősége emeltetett.
1906-ban a juhokat métely és himlő nem pusztította oly mérvben mint máskor és igy tenyészjuh iránt kevesebb volt a kérelmező mint a mult években.
Kiosztatott:
9 községben 814 drb raczka juh és bárány
1
»
68 » czigája fajta juh.

A Besszarábiából 1906 ban hozott karakul kosokkal a keresztezések megkezdettek és a félvér bárányok gyapja kiválóan szép lett. Most a további keresztezések
fognak folytattatni, hogy a finom asztrakán prémet itt is elérhessük.
A kísérletezés eredményeit károsan befolyásolta az, hogy a behozott 5 darab
telivér kos közül 2 darabot a farkasok téptek széjjel, 1 darab hólyag-féregben elpusztult és csak 2 maradt meg 2 községben.
Az észak-német frízekkel az eredmény még nem ismeretes, miután a félvér
bárányok csak 1908-ban kerülnek fejés alá.
Nemes baromfi-tenyésztés
terén elég jó eredményt ért el az első székely baromfi
tenyésztő egyesület. Kár, hogy a tenyésztőkben kevés a kitartás. Amint az ivadékot
nem tudják az ő általuk kívánt jó árakkal értékesíteni, fölhagynak a tenyésztéssel, pedig kitartás nélkül eredményt nem lehet elérni, mert a kereslet hullámzik.
Az egyesület részt vett a Budapesten tartott nemzetközi
baromfi-kiállításon és
dijakat is nyert.
A segesvári állattenyésztési felügyelőség által a kirendeltségnek rendelkezésére
bocsátott fajbaromfiakból kiosztatott:
„

7 községben 201 drb sárga orpington
1
»
15 » fekete langsám.

Nemes házinyulakból
2 pap gazdaköri elnöknek 3—3 = 6 drb szibériai
nyul lett adományozva, hogy ezen más vármegyékben már meghonosult kiváló jó és
hasznot hajtó állat itt is elterjedhessen és a nép fölötte gyenge élelmezését Ízletes húsával javíthassa. Az ivadék tovább fog kiosztatni a kérelmezők között.

ezi

B) Mezőgazdaság.
Az udvarhelymegyei kisgazdaságok még az okszerű mezőgazdaságtól nagyon
messzire vannak. A kirendeltség egyik legfőbb törekvése, hogy a különféle állami kedvezményekkel, de legkivált gazdasági szakelőadások tartásával, ügyes, buzgó gazdakörök segélyével a régihez, a megszokotthoz csökönyösen ragaszkodó és minden uj
dolog iránt bizalmatlan köznépnek a gazdasági haladás iránti érzékét fölébressze és a
czélszerübb, okosabb gazdálkodásra rávezesse.
Ez most már végre mindig több és több községben sikerül és a haladásnak
kétségtelen jelei mutatkoznak.
A jelek, a fölébresztett gazdasági érdeklődés és a haladás iránti fölkeltett érzéken kivül, a jobb és több szántás, vasfogu boronákkal való fogasolás, hengerczés,
trágyakezelés, jobb trágyázás, trágyáié megbecsülése, jobb vetőmagvak használata,
vetőmagvak és piaczi gabona tisztítása, (rostával, triőrrel) értékesebb magvak produkálása, termés átlagok emelkedése, mesterséges takarmány termelés megkezdése, soros
vetés és fogatos kapáló gépek alkalmazása által termelési (üzem) költségek csökkentése,
tehát nagyobb jövedelem elérése.
Ha a nép nem viseltetne minden uj dolog iránt olyan csökönyös indolencziá-

val, mint ahogyan viseltetik, ugy ezen eredmények sokkal kirívóbbak cs szembetűnőbbek lennének és sokkal rövidebb idő alatt volnának elérhetők.
Tavaszi vetőmagvakból kiosztatott:
40000 kgr. duppani zab
4328 » lóhere
5000 » bükköny
9500 » burgonya
összesen 5X828 kgr., 15008 korona értékben, 164 községben, 1039 kisgazda között.
<hzi vetőmag kiosztatott:
2600
(300
700
470

kgr. diószegi óriás buza
» szent János rozs
» őszi bükköny
»
» borsó

összesen 4370 kgr., 970.73 korona értékben, 11 községben, 87 kisgazda között.
Gyümölcsfa
csemetékből kiosztatott: a) Gyümölcsös-telepek létesítésére ingyen
904 drb alma-csemete (3 éves)
600 » körié
»
»
363 » dió
»
»
összesen 1867 drb., 6 községben és pedig: Siménfalva, Derzs, Muzsna, Ujszékely,
Abásfalva, Székelykeresztur.
b) Gazdaköröknek tagok közötti kiosztásra (10 filléres árban):
1016
823
2591
500
64
293

drb
»
»
»
»
»

alma csemete (3 éves)
körte
»
»
szilva »
»
meggy »
*
dió
»
»
cseresnye-csem. »

összesen 5287 drb., 528.70 korona értékben, 33 községben, 414 kisgazda között.
Összeg : 7154 drb., 715.40 korona érték.
Ingyenes ribizli-tő kiadatott 2810 drb Felsőrákosnak.
A komló-termelés
a túltermelés veszélye miatt nem terjesztetett. Csupán egy
kisgazda (Küküllőkeményfalva) kapott kisebb segélyt, de az udvarhelyi komlótermelőtársaság, mint szövetkezet kapott rigolirozási pénzsegélyt és a mesterséges gőzszáritó
gép berendezésre nagyobb államsegélyt. A kir. komlótermelési szaktanár több izben
vizsgálta fölül a telepet az év folyamán.
A szöllő-termelés
a keresztúri hegy-községben szépen halad. A vesszők kitermelése végett vessjő-isleolát állítanak be állami támogatás mellett, a dicsőszentmártoni
szöllőszet felügyelőség vezetése mellett.
A trágyakezelés
elhanyagolt állapotán minta trágyatelepek
fölállításával igye
zünk segíteni. Egy telep már fölállitattott Siménfalván, a többiek fölállítása jövó évre
maradt.
C) Gazdasági

gépek és eszközök.

A gépek használata örvendetesen terjed a jobban vezetett gazdakörökben. Azelőtt még sok község volt, hol rostát, triőrt nem is ismerték, a gabonát lapáttal szelelték, mint azt őseink tették.
A piaezra került gabona tisztítatlan, szemetes volt. Ma már maguk a kereskedők elismerik, hogy 3 év óta az udvarhelyi piaezra sokkal tisztább, jobb és értékesebb
gabona kerül, mint annak előtte, ami a magasabb eladási árakban is kifejezésre jut.

A soros vetés azelőtt csak az uri birtokosoknál volt látható. Ma már a soros
vetés és íogatos kapálás (lókapa) használatát sikerült több községben elterjeszteni.
A cséplés módja is alkalmazkodik a modern kor szelleméhez. Benzinmotoros
cséplőgépek terjednek a megyében és gőzcséplők is szaporodnak.
Egy vállalkozó gőzeke szántást is igyekezett megkezdeni.
A mérlegek használata és ismerete is terjed, tehát az ósdi, megbizhatlan űrmértékkel való adás-vétel helyett a sokkal biztosabb, megbízhatóbb sulymértékkel való
adás-vétel kezd gyökeret verni.
Siménfalva gazdaköre kapott egy 500 korona értékű marha mérleget
és azt a
főutezán csinos deszkaszinben helyezte el, hogy állataiknak súlyát az idegen vásározók
és hizlalók is megtudhassák, tehát értékét megbecsülhessék.
Nagy baja ezen vármegye gazdaságának, hogy egy, az itteni talajviszonyoknak
megfelelő könnyű vas váltó eke nincs közkézen. E végből egy megfelelő jó eketipus
szerkesztése és egy eke verseny rendezése elengcdhetlen szükség.
A takarmányozó gépek (szecskavágó, répavágó, daráló stb.) használata feltűnően
terjed, ez pedig sokkal fontosabb dolog, mint első pillanatra látszik, mert a székely kisgazda sok bajjal küzd a gyenge takarmány termés miatt és ilyen gépek nélkül az
állandóan magas takarmányárak miatt állatállományát igen drágán tartja, vagy egyáltalán nem is tudja a téli hónapokban (ami itt sajnos 7 hónap, tehát több mint fele az
évnek) kitartani.
A gazdakörök között kiosztatott 1907-ben:
5 drb K.R. jegyű Kalmárrosta á 96.80= 484-— K
5 » F. R. »
»
á 132 — =
660 — K
11 » Kühne triőr szelelővel á 188 — ^ 2068 — K
1 » Komló eke
100'— K
1 »
» töltögető
Összesen: 23 darab gép.
Összesen: 3312.— K értékben.
Eddig kiosztatott: 210 darab gép, mult évi jelentésben drbként
megnevezve
16839.24 K értékben.
Mindösszesen: 233 darab gép.
Összesen: 20151*24 K értékben.
Jrgazdaköröknek

a bevásárlásnál

segély

nyújtatott:

összesen 18 darabra 879 45 K értékben.
Eddigi összeg 75
»
6208.— »
»
Mindösszesen 7087.45 »
»

D) Legelőgazdaság.
E részben fönnállanak azok, miket a mult 1906. évi alispáni évi jelentésben
emiitettem és kiemeltem.
Csodálatos, hogy mig itt a székely kisgazda majdnem csupán és kizárólag az
állattenyésztés jövedelméből tartja fenn magát, azért az állattenyésztés előföltételét képező
közlegelőket botrányos nemtörődömséggel elhanyagolta, ugy, hogy évről évre rosszabbodtak az állapotok e téren és az állattenyésztés jó közlegelők nélkül nem is fejlődhetik.
Ezen állapot kétféle fő okozatra vezethető vissza.
Először a székely kisgazda azon helytelen fölfogására, hogy sok marhát akar
tartani, de azok minőségével nem törődik. A rossz legelőkön az állat nyáron csak tengődik, télen pedig tengeri kóróval, a kiélt sovány kaszálókon nyert sovány, értéktelen
szénával a marhát csak életben tartja, mig tavasszal azon gyenge áron túladni képes.
Ezen rossz tartást, gondozatlanságot, koplaltatást csupáiV csak a fehérmarha
állja ki, mely a sanyarusághoz már fiatal korában hozzászokva igy vagy amúgy mégis
megél és fejlődik.
A másik oka a közlegelők rossz állapotának a közbirtokossági szervezet, mely

a hatóság beavatkozási jogkörén majdnem kivül állva, elég kevés felelősséggel és még
kevesebb szellemi intelligencziával viszi az ügyeket.
Addig, mig ezen szervezet meg nem lesz változtatva, ebben a megyében mindazon dolgokban, mely ezen vezetés alá tartozik, eredményt elérni nem lehet.
Midőn a miniszteri kirendeltség belátta, hogy a közlegelők feljavítása nélkül az
állattenyésztés föl nem lendíthető, nemcsak szóval és tettel, de jelentékeny pénzáldozattal jött a községeknek segélyére a legelők jobb karba hozatala végett. Most azutan
épen a közbirtokosságok vezetői és tanácstagjai voltak azok, kik a végzendő javítási
munkálatokat megtagadták és az államsegélyt visszautasitották, mert tartottak az állami
beavatkozástól.
Mindazonáltal néhány lelkes gazdaköri elnök (pap, tanitó, jegyző) buzgólkodásával sikerült elérni, hogy a köznép ezen ügy fontosságát, jóhiszeműségét és áldásos
voltát belátta és a kirendeltség utmutatása mellett megkezdette a följavitási munkálatokat.
Mig 1904. évben a javítási munkálatokra államsegélyül kiutalt 7500 korona nem
volt az első 5 községben (az előirt munkák el nem végzése miatt) elkölthető, addig
már lí)05-ben 7 községben folytak a munkák és elköltetett G299 92 korona, 1906 ban
már 16 községben 10574 6 J korona, 1907-ben pedig már 30 községben elköltetett
29000 korona államsegély, bokortisztitásra, kőszedésre, fogasolásra, trágyázásra, vízmosás
kötésre, itatok létesítésére, fűmagra, műtrágyára, faültetés és karózásra stb.
Kiadatott 1907. évben:
3750 kgr. fümagkeverék 241 hold bevetésére.
400 50 métermázsa műtrágya a próba-parczellák megtrágyázására.
1867 drb. facsemete gyümölcsösök létesítésére.
Végeztetett 1907. évben :
Bokor- és tuskótakaritás .
Kőszedés
Trágyázás
Fogasolás
Fümagvflfés
Műtrágyázás
Faültetés
Összesen
és vizmosáskötés . . . .

1130
287
409
557
241
132
75
2831

k. holdon
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
k. holdon

4780 folyóméteren.

Az eredmények néhol már valóban szembeszökők.
Van község, hol a legelő már a javítási munkák után 1 évre 30—40°/0-kal
több állatot tudott eltartani, mint eddig és a rajta élő állatok jó kondiczióban voltak
(Ujszékely, Kadicsfalva).
Van község, hol eddig idegen községtől vettek ki bérlegelőt drága pénzen, mert
saját állatállományuk a saját legelőn nem élt meg. mig most már a bérletet visszamondották, mert a saját legelő is eltartja ugyanannyi, sőt több állatjukat (Felsőrákos,
Bethlenfalva).
Van község, mely följavitott legelőjének egy részét most már kaszálónak hagyja
meg és a rajta termett szénát elárverezve, eddig soha el nem ért jövedelemre tesz szert
(Bethlenfalva, Siménfalva).
De vannak még kisebb eredmények másutt is és általában mondható, hogy a
legelőjavitások ma a miniszteri kirendeltség egyik legszebb eredményei és olyan eredményei, melyet az azelőtti legnagyobb falusi ellenzői is elismernek.
A közlegelők legnagyobb baja, különösen a havasalji községekben a szőrfü
(nárdus stricta) nevű növény, mely a kiélt talajon fészket verve, ellepi a területet és
miután teljesen értéktelen növény, elértékteleníti a legelőt is.
Ezen haszonvchetctlen növény kipusztítása kísérletek által megkezdetett. 1906 ban
a Czckend-tetőn egy 12 holdas 6 parczellából álló kísérleti telepen, 1907-ben pedig 28
községben állíttatott föl kísérleti próba-parczella 2—2 holdon, hol fogasolás, fűmagvetés,
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műtrágyák különféle alkalmazása által tétetett tanulmány tárgyává az itteni klima és
talajnak megfelelő fűfélék kiválasztása és a szőrfü kipusztítása.
Ezenkívül a budapesti velőmagvizsgáló állomás adjunktusa és az aradi növénytermelési kísérleti állomás vezetője küldetett le ezen kérdés tanulmányozására. Ezen
tanulmányozás folyományaképen tervezi a miniszteri kirendeltség vezetője azt, hogy egy
állami növénytermelési kísérleti állomás legyen Erdélyre fölállítva.
A közlegelők másik baja az állandó vízhiány, ami az erdők kipusztitásának
egyik káros következménye. Ezen vízhiány évről évről évre komolyabb mérveket ölt,
amiben része van a már harmadik évben uralkodó szárazságnak is.
A legelőkön ennélfogva rendszeres és szakszerűen készített vascsővezetékes
beton itatóvályuk fölállításával lehet e bajon, a források kikutatása, összeszedése és
összegyűjtésével segíteni.
Ez meg is fog kezdetni a jövő évben nagyobb mérvű államsegélyek adományozásával.
E) Szövetkezetek.
A mult évi jelentésben kiemeltem az 1906. évi közgazdasági fontosságát, mely
ebben a megyében 1907-ben a tej szövetkezetek
fokozatos létesítése és erősbödése által
még jelentékenyebbé vált.
1906. évben volt fölállítva 12 tejszövetkezet.
1907-ben létesült
13. Petek
községben
14. Muzsna
»
15. Olasztelek
»

16. Ujszékely községben
17. Bözödujfaiu
»
18. Kissolvmos
»

Az 1906. és 1907. évben a tejszövetkezetek forgalma a következő volt:

t* Év

1906

|

Napi tejfor-!
galom

Készült
vaj

liter

kgr.

j!
673737

| Tejért tagoknak
| kifizetve lett
|

kor

I fill.

II

1 33-82 83 | 81703

1907

Összes
pénzforgalom
kor.

| fill.

93 || 97168

94

I1

922838% | 4451043 jl07800 87 126029 78
Ez olyan jövedelem, mely eddig nem volt.
A vaj Budapestre és Bécsbe lett szállítva, a sajt pedig az itteni juhturógyár
részvénytársaságnál lesz földolgozva munkás-turónak.
A tejszövetkezetek jövedelmezősége emelkedne a hulladék tejnek angol yorkshire
sertésekkel való föletetése által, mint az van a magyarországi lejszövetkezeteknél. Sajnos,
a nép ettől is idegenkedik és ezen jövedelmező vállalatot a szövetkezeti sertéshizlalást
miatt nagyobb arányokban megindítani nem lehet.
A fogyasztási
szövetkezetek
a Hangya vezetése mellett nagyobb mérvű állam
támogatással folytatólagosan létesíttettek.
A hitelszövetkezetek
az országos központi hitelszövetkezet vezetése mellett folytatólagosan létesíttettek.
Az állatbiztosító
szőve tkezetek az országos állatbiztosító társaság vezetése melle
a tejszövetkezetekkel kapcsolatban létesíttettek.
A már 1904-en alakított siménfalvin kivül megalakittatott 1907-ben :
2.
3.
4.
5.

Kobátfalván
Enlakán
Etéden
Abásfalván

6.
7.
8
9.

Szentpálon
Városfalván
Szentábrahámon
Muzsnán

Ezen okos és áldásos intézmény további szervezése a jövőben folytattatni fog
és részükre államsegély fog kieszközöltetni.
A gazdakörök száma 1907-ben ismét növekedett. Ma már 105 gazdakör van a
megyében és a vármegye községeinek 78 36°/0-a van gazdakörbe tömörülve.
A magyar gazdák értékesítő
szövetkezete
(azelőtt vásárcsarnok) itteni f
gabona, vetőmag, tojás, gép, bor, élőállat, élelmi szer, vaj stb. értékesítéssel foglalkozott
és jó kihatása a végtelen hullámzó piaczi árak nivellálásában és a közvetítő kereskedelem egyes túlkapásainak (pl. olcsó beszerzés, drága eladás) visszaszorításában jutott
érvényre.
A gabonaraktár szövetkezet raktárhelyisége a vasút mellett fölépült és jövő év
ben üzembe fog helyeztetni az itteni hitelszövetkezet által.
A juhturógyár és hizlalda részvénytársaság
25000 korona alaptőkével — nagy
mérvű állami támogatással — megalakult és működését május hóban meg is kezdette
és kiválóan jól működik.

F) Különfélék.
Népkönyvtárak.
Hogy a falusi nép az oly káros korcsmázástól elvonassék és
gazdasági ismeretei fejlődhessenek, gazdaköröknek és községeknek ingyenes népkönyvtárak adományoztattak a következő községekben: Bágy, Muzsna, Kadicsfalva, Homoródabásfalva, Szenttamás, Homoródjánosfalva, Homoródvárosfalva, Firtosváralja, Magyaros,
Kénos, Szentábrahám, Atyha, Kányád, Benczéd, Martonos, Rugonfalva, Nagygalambfalva, Olasztelek, Siménfalva, Kápolnásfalu, Csehétfalva, Nagysolymos, Betfalva, Lövéte.
Száldobos = 25 községben.
Gazdasági előadások. A földmivelő kisgazdák gazdasági képzettségének emelésére egyes gazdakörökben télen népszerű gazdasági előadások, nyáron pedig határbejárásos gazdasági oktató előadások tartattak.
1907—1908. telén tartatott összesen előadás:
26 előadás 26 községben 2220 hallgató előtt.
1907. nyarán határbej árásos oktató előadás tartatott:
10 előadás 10 községben 340 hallgató előtt.

Kisegítő előadókul díjazás mellett a gazdasági egyesület tagjai és a gazdaköröknek jobb vezetői (lelkészek, tanítók) vétettek igénybe. Az előadásoknak eredménye kiválóan jó. Az elhangzott tanácsokat minden községben követik néhányan, akiket azután
a falvak többi lakói is követnek lassankint és igy lassan-lassan haladnak előre a gazdaság modern követelményei felé.
Gazdasági tanulmányi kirándulások.
Hogy a nép gazdasági' érzéke fölkeltessé
és hogy a legtöbb gazda, ki saját faluján és megyéjén kivül mást még nem látott, hogy
ismereteit látás által kibővithesse, a kirendeltség költségén az algyógyi gróf Kun Kocsárd
székely földmives iskolába vitetett tanulmányútra és pedig: Julius 6., 7. és 8-án 35
községből 75 gazda 75170 korona költséggel.
A jövő évben az algyógyi tanulmányut mellett a barczasági szászokhoz is
vezettetni fog kirándulás, hogy a szászok elismert gazdasági szervezettségét és munkásságát is megismerhessék.
Sepsiszentgyörgyi
kiállítás. A vármegyéből a gazdakörök és szövetkezetek álta
kiállíttatott a vaj. sajt, vetőmagvak, növényeken stb. kivül
1. Szarvasmarhák.
fehér
tarka
fehér
tarka

. . . 12 drb
. . .
18 »
borjú . 3 »
. . .
13 »

2. Juhok.
fríz .
czigája .
raczka .
karakül.

2 drb
4 »
3 »
. . 3 »

4. Sertések.

3. Lovak.
knncza .
csikó . . .
herélt . . .
Összesen

7 drb
1 »
1 »
9 drb

yorkshire. . 19 drb
malacz . . 13 »
Összesen 32 drb
5. Baromfi.
emdeni . . .
3 drb

Ezenkívül a gazdakörök két csoportban vettek részt tanulmányi kiránduláson
ésapedig:
I. csoportban 23 község 34 gazdával 428-10 kor. költséggel
II.
»
12
»
13
»
10972 »
»
Összesen 35
»
47
»
597-82 »
»
Hozzáadva az állatok, termények stb. szállítási és egyéb költségeit, az összes
költségek 1396*12 koronára rúgtak.
Háziipari tanfolyamok.
Hogy a nép téli időben foglalkozást nyerhessen és idejét
hasznos dolgokkal töltse, háziipari tanfolyamok szerveztettek a következő községekben:
a) Czirmes Bálint keresztúri gazd. szaktanár vezetése mellett: Énlakán, Medeséren, Siménfalván, Kissolymoson, Etéden:
Kiadatott költség 1700 korona.
b) A kirendeltségi megbízott által:
1.
2.
3.
4.
5.

Bözödön szalmakalapfonó tanfolyam
Vargyason fafaragó
»
Peteken
»
»
Bordoson
»
»
Derzsben gyermekjáték fafaragó tanf.

20 tanulóval.
17
»
17
»
17
»
17
»

Kiadatott költség 1580 korona.

Munkás közvetítés. A mezőhegyesi m. kir. ménesbirtokra nyári tartalék munkásnak közvetittetett: 585 férfi, 155 nő. Összesen - 740 egyén, olyan vidékekről, honnét
más birtokosak érdekei nem sértettek.
Munkadíjban befolyt c. 35.000 korona.
Községi ivóvízvezetékek.
A mindjobban terjedő ivóviz hiányon segítendő, a v
hiányban szenvedő községek részére vascső vezetékes beton kutak létesíttetnek a közegészségügyi mérnöki hivatal által az állam nagyobb mérvű anyagi támogatásával.
Szentmiklós és Szentmárton községben a munkák jövő évben fognak megkezdetni.
Összesen 16200 korona állami segély mellett.
Szakértők alkalmazása. Az irodai szolgálatra egy dijnok, a tejszövetkezetek részére egy állami vajmester (ki a háromszéki és kisküküllői teendőket is ellátja), a legelő
javítási munkálatok felügyeletére egy állandó legelőmester és 4 ideiglenes erdőőri szakiskolás növendék alkalmaztatott.
Ingyenes jogsegély. A kisgazdák részére minden keddi napon váltakozó sorrendben fölkért udvarhelyi ügyvéd a kirendeltségi irodában jogi tanácscsal, esetleg kisebb
beadvány megszerkesztésével, vagy személyes utánjárással (telekkönyvi, pereskedési stb.
ügyekben) látja el díjtalanul — az állam által adott tiszteletdijjak ellenében — a kérelmezőket.
Lóheremag tisztító telep létesítése iránt a lépések megtörténtek.

XVII. Erdészet.
Udvarhely vármegye erdőterülete 1907. év végén 19862C k. koldat foglalt eí,
amely fanemek és birtok czimek szerint következőleg oszlik meg :
1.
2.
3.
a)
b)
c)

Tölgy erdő
Bükk és más lomblevelű erdő
Fenyő erdő
Állami erdő
Községi és városi erdő . .
Egyházi testületek és személyek erdője
d) Volt úrbéri természetű erdő
e) Közbirtokossági erdő . . .
f) Magán erdő

27128
137117
34384
340
14468

k.
k.
k.
k.
k.

hold
hold
hold
hold
hold

6234
4107
109256
64224

k.
k.
k.
k.

hold
hold
hold
hold

Az 1908. évi XIX. t.-cz. rendelkezéseihez képest állami kezelés alatt állott 125
község határán 401 birtokos tulajdonát képező 130948 k. hold erdő 3455 k. hold véderdő 1133 k. hold véderdő jellegű kopár.
Az erdőtörvény 17. §. alá tartozó birtokosok tulajdonát képező erdők kezelése
és használati módjának rendezése vagyis a törvény által megkövetelt rendszeres gazda
sági tervek a mult évben 17 erdőbirtokról s illetve 2152 k. hold területről hagyattak a
földmivelésügyi kormány által jóvá; 17 erdőbirtokról pedig 2152 k. holdról készíttetett el.
A rendszeres gazdasági tervek hiányzanak 54 birtokról, vagyis a birtokok számának 13°/0-áról, sem rendszeres sem ideiglenes gazdasági tervvel nem birt 23 birtok.
A gazdasági tervtől eltérő, továbbá egyéb kihasználására engedélyezett területekből a lakosság házi és egyéb szükségleteinek fedezésén, valamint a kicsinybeni eladásain kivül a mult évben eladatott: 607 k. holdról 190557 m3-re becsült tölgy, fenyő és
bükk mű és tűzifa 359445 korona értékben.
Az 1895. évtől kezdve 1907. év végéig 131 birtokon összesen 10812 k. hold
területtel 2 millió 612 ezer 713 korona folyt be erdőeladások után.
Az erdőbirtokos közönség némi tájékozásául itt fel kell említenem, hogy ezen
1907. év folyamán foganatosított faértékesitéseknél az elért átlagos köbméterenkénti
eladási tőárak a következőképpen alakultak :
Bükk műfánál
1 kor. 20 fill.
Fenyő fürészárunál 5 kor. 27 fill.—6 kor. — fill.
Fenyő épületi fánál 2 kor. 40 fill.—2 kor. 80 fill.
Tölgy műfánál
13 kor. 30 fill.
Tűzifánál
1 kor. — fill.
Az elért átlagos holdankénti fakészlet utáni eladási árak bükknél: 142 kor., a
fenyőnél il 100—1568 kor. és a tölgynél 1600 kor. volt.
Az erdők fentartása érdekében mig a magán erdőbirtokosok erdeiben daczára
a folytonos vágatás és kihasználásnak, általában nem történtek erdősítések, az 1898.
évi XIX. t. cz. 1. §. alá tartozó állami kezelésbe vett községi, közbirtokossági stb. erdőknél az erdőművelési munkálatok — az erdőbirtokosok által szegénységök miatt habár
közmunkával végzik is — teljesítése és általában véve az erdőgazdaságnak helyesebb
vitele, ahol az ez ellen való izgatás a kedélyhez nem férkőzhetett, mind inkább javul s
nagyobb része hozzá szokott, hogy az erdők fenntartásának legelső feltételét az erdőfelújítások tőle kitelhető módon lehetőleg nemesebb és értékesebb fanemek megválasztásával és elültetésével foganatosítsa.
Így az állami kezelés alatt álló erdőbirtokokon az 1907. évi természetes utoni

felujudások mind sikerültek; a gazgasági tervek szerint mesterséges uton beerdősitendo
1300 k. holdból 1050 k. hold 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 a tulajdonos jólfelfogott érdekében kívánatos, hanem közgazdasági tekintetben is sürgősen szükséges és az
erdőtörvény ide vágó szakaszai alapján a kötelezőleg is kimondható lenne, e helyett
azonban a kényszer mellőzésével, most is a felvilágosítás, buzdítás, jutalmazás, az erkölcsi és anyagi támogatás eszközei alkalmaztattak s ennek köszönhető, hogy a lefolyt
évben is a kopárterületek beerdősitése örvendetes haladást mutatott, amennyiben 178
k. hold kopár, részint újonnan erdősitett be, részint az előző évi erdősítések hézagos
helyei pótoltattak ki.
Ezen erdősítésekhez állami kezelés alatt álló községi stb. erdők részére fentartolt állami csemetekertekből : 702 ezer darab különböző fajú csemete teljesen ingyen
osztatott ki, ezenkívül az erdősítési kedv fokozása érdekében több szeg énysorsu birtokos
holdanként 15—20 korona pénzsegélyben részesittetett és 19 birtokos 1612 korona állami
segélyt kapott.
Közgazdasági szempontból beerdősitendo kopár területek és letarolt vágások
beerdősitésére és a gyümölcsfa tenyésztés emelése czéljából a földmivelésügyi kormány
1907. évben 5 erdei facsemetekertet 10.0 k. hold és egy gyümölcsfa-iskolát 4 hold
kiterjedéssel tartott fenn. Ezen csemetekertekből: 2 millió 758 ezer drb csemete osztatott ki ingyen és 12797 drb nemesitett gyümölcs-faojtvány és 2841 drb dió árkedvezmény mellett adatott ki többnyire az udvarhelyvármegyei birtokosoknak.
Az erdőbirtokosok költségén 15 csemetekert 6. 7 k. hold kiterjedéssel tartatott
fenn, melyből 1907. év folyamán 114 ezer drb csemete ültettetett ki.
Az állam és a birtokosok csemetekertjeiben a csemetekészletek 1907. év végén
7 millió 444 ezer darab csemete és ojtvány volt.
A mezőgazdasági törvény 13. és 14 szakaszainak rendelkezése alá eső vízmosás
veszélyének kitett területek megkötésére és befásitására a földmivelésügyi kormány 1907.
évben újólag 20 ezer korona segélyt engedélyezett s igy remélhető, hogy ezen a gazdaközönségre igen fontos kérdés előbbre vitelének és kedvező megoldásának, ha azt a
gazdaközönség is a maga jól felfogott érdekében előmozdítani fogja, semmi akadály
nem áll útjába.
Az állami kezelés alatt állott erdők területéből 31990 hold, vagyis az erdőterület
23 °/0-a legelő erdőgazdaságra volt engedélyezve és 112639 holdon volt az erdei legeltetés megengedve, vagyis az összes területnek 84 °/o-án.
A fent elősorolt legeltethető területeken kivül 117 esetben, összesen 6910 k.
holdon a marha szája alól még ki nem nőtt fenyő-ültetvényeknek és fiatalosoknak és
régi elhanyagolt vágásterületeknek a legeltetése és 59 birtokosnak 2832 holdon a fühasználat lett engedélyezve.
A vármegye területén az 1879. évi XXXf. t.-cz. 17. § ában felsorolt erdőbirtokosok tulajdonát képező és az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-ának hatálya alá tartozó erdőknél az erdővédelmet szövetkezés alapján az erdőbirtokosok által közösen feltartott s a
jóváhagyott szolgálati és fegyelmi szabályok értelmében 20 hatósági erdőőr és 17 hatósági erdőszolga, kik 2401 erdei kihágási esetet, valamint az erdőbirtokosok által külön
elfogadott 136 erdőszolga, vagyis az úgynevezett »felelős pásztorok®, kik többnyire
mezőőrök is és 1090 erdei kihágási esetet jelentettek be, gyakorolták.
Erdei tüzesetek, melyek számát kivált az őszi hónapokban át tartó száraz időjárás nagyban előmozdította, 68 esetben 6076 k. holdon fordultak elő; az okozott kár,
mely a 10—30 évesnél fiatalabb luczfenyő, tölgy és bükkfiatalos elégése által származott, 17627 koronát tett ki.
Itt megjegyzem, hogy a közös és magán érdekek rendkívülien veszélyeztető s
igen gyakoriakká és nagymérvüekké vált erdőégések megakadályozása és oltása czéljából az összes községi elöljáróságot, valamennyi községi és körjegyzőt és a három főszolgabírót a vármegye hivatalos lapja utján a legszigorúbb óvó rendszabályok és oltási
intézkedések megtételére felhívtam és az utasításokat megadtam.
A hasznos vadak és háziállatok között kárt okozó duvadak a lefolyt évben

összesen 2 drb hiúz, 6 drb kifejlett és 4 drb kölyök farkas pusztíttatott el, a duvad
pusztítók 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 megtétettek, de a zavaros birtokviszonyok, arányosítások és telekkönyvek rendezetlensége miatt egyeseknél igen lassan halad.
Eddigelé a 113012 k. hold területtel biró 101 erdőbirtokosság közül: 107295
k. hold területtel 88 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 39 szabályzatot hagyott jóvá.
Az erdőkihágási tárgyalások menete és az • azok körül követett eljárás ellen,
kivéve a vagyontalan sági bizonyítványok kiállítása körül történt visszaéléseket, 1907.
évben panasz nem adatott be.
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XVIII. Közlekedési ügyek.
/. Állami közutak.
Az állami közutakra az 1907. évre előirányzott összes munkák engedélyeztettek
kivéve a korlátok tovább fejlesztésére és a homoródi utkaparóház átépítésére előirányzott összegeket.
Az engedélyezett munkák foganatba is vétettek, kivéve a héjjasfalvi Nagyküküllőhid építését, mely a tervezet módosítása miatt csak 1908. évben kerül kivitelre és a
Kőkereszt-tér szabályozása, mely Székelyudvarhely város által támasztott igények és
ebből származott kijavítási nehézségek miatt 1909. évre halasztatott.
Kisebb mütárgy-épitkezések és helyreállítások mellett a marosvásárhely—
gyergyószentmiklósi állami közút 54—56 km. szakaszán levő két igen meredek szakasz
áthelyezése, illetve átépítése vétetett építés alá, melyek egyike az elmúlt évben el is
készült — bár a forgalomnak átadható nem volt — a másik részlet építése a folyó
évre maradt.
A munkabérek és anyagárak rohamos emelkedése folytán előállott bizonytalanságnak tudható fel, hogy az engedélyezett munkák biztosítása czéljából tartott versenytárgyalások eredménytelenek voltak, illetve oly nagy felülfizetéseket kértek az ajánlattevők, hogy ajánlataik nem voltak elfogadhatók és az összes munkák házi kezelésben
foganatosíttattak.
Mivel a munkabérek az elmúlt években oly rohamosan emelkedtek, hogy a
kavicsszállitó vállalkozók csak tetemes veszteséggel bírtak volna vállalati kötelezettségieknek eleget tenni: kereskedelemügyi miniszter ur az 1910. évig megkötött szerződéseket — kérelmük folytán — felbontotta és igy a fedanyag szállítása mindkét állami
közúton házi kezelésben foganatosíttatott, még pedig teljesen kielégítő eredménnyel, mivel
a vállalati uton szállitottnál jobb anyagot sikerül tetemesen olcsóbban előállítani, mint
aminő árat a vállalkozók követeltek.
Mivel az állami közutakra 1908—1910. évekre szükséges fedanyag szállításának
biztosítása czéljából tartott versenytárgyalások eredménytelenek maradtak, igy a fedanyag szállítás az állami közutakon is házi kezelésben fog végeztetni.
A héjjasfalva—csikgyimesi állami közút 0—16. és 25—26. km. szak. alma,

illetve körtefák kiültetésével az állami közutaknak gyümölcsfákkal való szegélyezése megkezdetett, s remélhetőleg a gyümölcstenyésztésre alkalmas szakaszok befásitása 2—3
cv alatt befejezhető lesz.
2. Törvényhatósági

közutak.

Vármegyénk törvh. közútjainak fentartása és fejlesztése tekintetében az 1907.
évvel egy uj, szebb jövő kezdetéhez értünk és méltán mondhatjuk, hogy ez fordulópontot képez közgazdasági fejlődésünk e nagy fontosságú tényezője tekintetében.
Mint már félévi jelentésemben is jeleztem, a vármegye törvényhatósági bizottságának 1906. évi őszi közgyűlésében hozott határozata folytán a főispán ur ő méltóságának vezetése alatt küldöttséggel járultunk a kereskedelemügyi miniszter elé, hogy a
héjjasfalva—székelyudvarhelyi h. é. vasút építéséhez törzsrészvények ellenében adott
920,000 korona hozzájárulást az 1904. évi XIV. t.-cz. alapján ne csak a sárd—zsákod—
szentdemeteri és felsőboldogfalva—felsőrákosi törvh. közutak kiépítetlen szakaszainak
kiépítésére engedélyezett 164288 92 és 171253 39 kor., összesen tehát 335542 31 korona
erejéig vegye át, hanem teljes összegében váltsa meg törzsrészvényeinket, kötelezvén
magunkat arra, hogy ezen váltságösszeget törvényhatósági utainknak a modern igényeket is kielégítő módon való kiépítésére és jókarba helyezésére fogjuk fordítani.
Ezen kérelmünket ily alakban éppen az 1904. évi XIV. t.-czikk rendelkezései
folytán kereskedelemügyi miniszter ur teljesíthetőnek nem találta, hanem — mint már
idézett jelentésemben is emiitettem — közúti viszonyaink megvizsgálására, azok rendezésének modózataira vonatkozó javaslat előterjesztésére egyik műszaki főtisztviselőjét és
központi számvevőségének egyik közegét küldötte ki.
Az ezen kiküldöttek eljárásához fűzött reményeink immár valóra váltak. Az
eléje terjesztett javaslat alapján kereskedelemügyi miniszter úr akként döntött, hogy az
útfenntartási alapnak utóbbi években nyújtott 20—30 ezer korona államsegélyt az 1908.
évre 60000 koronában, 1909-től számított 12 éven át évi 100000 koronában állapította
meg és igy az általunk kért mintegy 60000 korona helyett, az eddig szokásban volt
20-30 ezer korona évi segélyt figyelembe véve, a 12 év alatt tisztán úthálózatunk
fejlesztésére és jókarban helyezésére 8—9 százezer korona fog iutni.
Kereskedelemügyi miniszter ur eme elhatározásának najry horderejét nem kell
külön hangsúlyosom.
Aki ismeri vármegyénk népességének üzleti hajlamát, aki tudja, hogy a székelység milyen tetemes hányadának képezi főkeresetét a fuvarozás és aki ismeri főközlekedési útjaink hiányait, aki tudja minő forgalmi és fuvarozási hátrányt képez a pálfalvi
és kalandai hágó a parajdi uton, a kénosi és oklándi hágó az oklánd—brassói uton, a
szentkeresztbányai, a lövétei és almási kapaszkodó a szentegyházasfalu—székelyzsombori uton : az tudja méltányolni azokat a mérhetlen előnyöket, amelyek ezen közforgalmi akadályok elhárításából szegény székely véreinkre hárulnak, az kellőkép fogja
méltatni kereskedelemügyi miniszter ur ezen elhatározását.
Az igen tisztelt törvényhatósági bizottság bizonyára megfogja találni a helyes
módot, hogy kereskedelemügyi miniszter ur eme ténye fölött érzett hálájának kellő
formában kifejezést adjon.
A törvényhatósági utak fenntartása tekintetében szintén fontos tényként említhetem fel, hogy a házilagos kavicstermelés czéljaira egy kőzuzógépet szereztem be,
mely a gyártási nehézségek miatt csak az év végével érkezvén meg annak működéséről és eredményeiről csak jövőre lesz alkalmam beszámolhatni.
Az 1907. útfenntartási évre nézve még jelentem, hogy a jóváhagyott költségelőirányzatba felvett munkálatok tervszerűen foganatosíttattak, kivéve a szentegyházasfalu—székelyzsombori tvh. közút 30—31 km. szak. lévő 104 és 105 számú egyesítendő
hidak felépítését, mely munka az 1908. évre maradt, mivel a két hid egyesítésével járó
hatósági tárgyalások, a hozzá kapcsolódó magánügyek miatt kelő időben befejezhetők
nem voltak.
A redkivüli magas munkabérek miatt a tvh. közutakon teljesítendő építkezések
szintén házikezelésbcn voltak foganatositandók.
Az elmúlt évnek jelentékeny eseményeként említem fel, hogy az 1904. évi XIV.

t.-cz. alapján vármegyénk területén előirányozott beruházási munkák, a sárd—zsákod—
szentdemeteri és felsőboldogfalva—felsőrákosi tvh. közutak kiépítetlen részeinek kiépítése
is megkezdetett és ezen munkáknak a f. évben leendő teljes befejezése biztosítottnak
tekinthető, annak ellenére, hogy ezen munkák a rendkívül kedvezőtlen munkás és fuvarozási viszonyok mellett szintén házikezelésben foganatosíttatnak.
A fedanyag szállítás ez évben is, mint már évek óta, házikezelésben végeztetik,
s az kellő időben, kevés kivétellel, be is fejeztetett. A késedelem csakis a kőtörőgép
elkésett szállításából származott és ezen késedelem pótlása folyamatban van az által,
hogy a téli zord időben sem szünetelt a munka.
Felemlítem még, hogy szűkes viszonyaink mellett is sikerült a tvh. közutak
forgalom biztonságát azzal fokozni, hogy azon helyeken, ahol leginkább szükséges volt,
mintegy 5000 korona költséggel uj korlátokat és kerékvetőket állíttattam fel.
Az általános és mindig fokozódó drágaságra való tekintettel oly irányú előterjesztést tettem a törvényhatósági bizottságnak, hogy az utkaparók bére és az utmesterek utiáltalánya az állami alkalmazottak bére, illetve utiáltalányával egyenlővé tétessék.
A törvényhatóság ily irányú határozata felsőbb helyen jóváhagyatván, az utkaparók bére az 1907. év második felére — segély czimén — ki is adatott.

XIX. Iparügyek.
A vármegye főispánjának elnöklete alatt működő iparfejlesztő bizottság 1907.
évi működéséről a törvényhatóságot a következőkben van szerencsém tájékoztatni.
Az Iparfejlesztő-bizottság a vármegye agyagiparának fellendítésére és ezzel kapcsolatosan különösen a Filep Dezső korondi agyagiparos telepének szélesebb alapokra
leendő fektetésére az 1906. évben megindított akczió befejezéseül a m. év január 25-én
megtartott ülés határozatából egy memorandumot dolgozott ki, melyben nemcsak az
agyagipar fellendítésére terjeszkedett ki, hanem konkrét javaslatot tett a vármegyében
űzött minden házi és gyári iparágffe vonatkozólag. Ez emlékiratot a főispán-bizottsági
elnök vezetése alatt küldöttség adta át a miniszternek.
A bizottság mult évi jelentésében kiemelte volt egy árubeszerzési raktár létesítésének szükséges voltát is. Az előző években tett tanulmányok alapján ezen háziipari
bazár jóváhagyott alapszabályait további tevékenység kifejtése végett a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarával, úgyszintén az erdélyi hatóságokkal közölte.
A bizottság az ipar minden ágára vonatkozó ezen általános működése mellett
a vármegyében létező kisebb-nagyobb iparvállalatokat részint anyagi erejéhez mérten
segélyezésekkel, részint a beadott kérelmeknek felsőbb helyre való felterjesztésével
igyekezett támogatni.
A Székelyudvarhely városba bevezetett villanyvilágítás szükségessé tette, hogy
a városban ezen ágban is jártas iparosaink legyenek s e végből Bartók István és Kelemen Lajos idevaló lakatos iparosoknak 150—150 kor. segélyt utalt ki, mely támogatással lehetővé tette, hogy nevesettek a budapesti technológiai iparmuzeumban az elektrotechnikai tanfolyamot elvégezzék és a képesítést megszerezzék. Jakabos György szabó
iparosnak a szabászati tanfolyam elvégzésére 100 koronát utalt ki. Kézsmárki Ákos
kocsigyártónak és iMártonfi Sándor kovácsmesternek 50—50 K, Salamon Kálmán faszobrásznak 100 korona segélyt szavazott meg a sepsiszentgyörgyi székely kiállításon
való résztvehetés czéljából.
A csipkeverés elsajátítása és terjesztése czéljából az előbb Székelykereszturi,
majd Székelyudvarhelyt Simó Ágnes óvónő által rendezett tanfolyam czéljaira, különösen a szükséges eszközök beszerzésére nevezett óvónőnek 200 koronát szavaztak meg,
mely összegből az eszközök beszerzésén kivül fentmaradó összeg a tanfolyamot vezető
tiszteletdijául szolgált. A Székelykereszturon rendezett tanfolyam ugyanis teljesen díjtalan volt. A bamutatott elszámolás szerint az eszközök beszerzésére 100 korona fordíttatott. Mindkét tanfolyamon 40—40 egyén nyert oktatást. Koncz Imre agyagipari szak-
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iskolai tanuló részére megszavazott 180 korona segély fele része az iskolai évnek megfelelően csak a folyó évben folyósittatott.
Barcsai és társai, Balázs Károly, Czehe Aladár, Márton János, Simó Pál, Szentes és társai, Derzsi Árpád, Albert Péter és Rudolf Józsefnek gépek és műhely felszereléseknek államsegélyképpen leendő adományozása iránti kérelmét a miniszterhez felterjesztették. A kosárfonó iparág művelésére fenntartott füzfatelep bérletére 60 koronát
fizetett ki.
A bizottság az 1907. év őszén Sepsiszentgyörgyön megtartott székely kiállításon résztvett. A résztvétel akként történt, hogy a bizottság az egyes termelőktől a termékeket bevonta s azok el- és hazaszállításáról, valamint kiállításáról maga gondoskodott s a felmerült összes költségeket fedezte. A kiállításon elért sikerét igazolják a megnyert állami és kiállítási érmek. Ezen kiállítással felmerült költségek a miniszter által az
évközben kiutal 1200 K pótállamsegélyből, valamint a földmivelésügyi miniszter által
adományozott 500 K és a vármegye közönsége által kiutalt 500 K adományból nyertek fedezetet, a felmerült kiadások összesen 1530 K 95 fillért tesznek ki.

XX. Házalási ügy.
A házalás ügyéről szólva, az előző években ugyaninnen elhangzott panaszokat
csak megismételhetem. A házaló-kereskedést szabályozó 1852. évi és ma is érvényben
levő császári nyílt parancs határozatlansága és hézagossága visszaélések megakadályozására elég támaszt nem nyújt.
A fennálló korlátok között mindenképpen arra törekedtem, hogy a hazai s
különösen a székely kisipar termékeinek értékesithetését elősegítsem. Azonban nagyon
természetes, hogy e törekvés nyomában megfelelő siker csak ugy járhatna, ha ezt
velem együtt az összes más illetékes hatóságok is teljes igyekezettel elérni törekednének. Én 3709—907. sz. a. e kérdésben rendeletet is adtam ki, mely szerint azoktól, a
kik kérésükben székely házi szőttessel való házalásra folyamodnak engedélyért, szigorúan i$#gkivánom a beszerzési forrás megnevezését, v alamint onnan származó elfogadható hitelességű számlák becsatolását is. Azonban ellenőrzésem határa már nem
terjedhet odáig, hogy a házaló az ország más részeiben kereskedvén, árukészlete kifogyásával azt újonnan is az eredeti forrásból pótolja-e ? Így aztán könnyen előfordulhat, hogy egyes házalók csupán a házaló könyv elnyerhetéséhez szükséges számlakivonat megszerzése végett vásárolnak néhány koronáért honi czégtől székely szőttest,
de áruik tömegét már olcsóbb, silányabb és a közönség megtévesztésére inkább alkalmas bécsi czikkekből állítják össze. Az Ausztriával fennálló kereskedelmi viszony e
czéljuknak eléggé kedvez. Megtörténhetik az is, hogy egyesek házalás ürügye alatt
szanaszét kóborolva, házaló könyvüket bűncselekmények és pedig különösen lopások
könnyebb elkövethetésére használják palástul.
Mindezen bajokon a házalókereskedés sajátos természeténél fogva még egy,
azt szabályozó szigorú, de idáig hasztalanul óhajtott törvény sem tudna eléggé segíteni.
Minden egyes házaló áruinak minősége, házalás közben elkövetett minden cselekedete
lépésről-lépésre igy sem lenne ellenőrizhető. Pedig a házalók legnagyobb része éppen a
társadalom legkevésbbé nyugodt és megbízható elemeiből kerül ki. Igy tehát ily teljes
hatású ellenőrzés nélkül mindig fölös számmal fordulnának elő visszaélések. Ezek csupán
a házaló-kereskedés megszüntetése mellett lennének elkerülhetők. A közlekedés, a kereskedelmi forgalom mai könnyűsége mellett a vevők érdeke nem is teszi szü'tségessá
fenntartását. A kisipar termékeinek értékesithetése pedig e mellett elég érv gyanánt annál
kevésbé fogadható el, mivel az itt is\ felhozottak, valamint a tapasztalat egyéb bizonyítékai szerint az igy forgalomba kerülő áruk legcsekélyebb részben a kisipar termékei.
Bécsi czégek és kétes megbízhatóságú egyének meg nem érdemelt gazdagítása pedig
a nemzetgazdaság szempontjából is aligha lehet törekvésünk.
Az 1907. évben vezetett nyilvántartás szerint hivatalomnál összesen 88 egyén

nyert engedélyt. Ezekből székely házi szőttesekre 82, kelmék, szövetek, gyapot, selyem,
vászon és czérna árukra 4, üveg, porczellán, agyag és edényárukra 1, taplóárukra 1
egyén. Legszámosabbak a Székelyzsombor, Oroszhegy, Székelyderzs és Erked községbeliek.
Különben a fenti szám a mult évekhez képest csökkenést jelent.
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XXI. Katonai ügyek.
Az 1907. évi fősorozások az előre kidolgozott és felsőbb helyen jóváhagyott
utazási és működési tervek pontos betartásával mindenhol a legnagyobb rendben és
fennakadás nélkül folytak le; ugy ezért, mint a katonai nyilvántartások, valamint mozgósítási iratok szigorú rendbentartásáért a járási főszolgabirák elismerést érdemelnek.
A fősorozások eredményét a következőkben van szerencsém bejelenteni.
Udvarhelyi sorozó járásban

felhivatott
távol maradt . . .
előállíttatott
besoroztatott ujoncz
póttartalékba . . .
Székelykereszturi sorozó járásban
felhivatott
távol maradt . . .
előállíttatott
. . .
besoroztatott ujoncz
póttartalékba . . .
Oklándi sorozó járásban
felhivatott
távol maradt . . .
előállíttatott
. . .
besoroztatott ujoncz
póttartalékba . . .
Székelyudvarhelyi sorozó járásban
felhivatott
távol maradt . . .
előállíttatott
. . .
besoroztatott ujoncz
póttartalékba . . .
Összesen tehát a vármegyében előállíttatott
. . .
ebből besoroztatott .

.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

888 védköteles.
»
142
»
74G
>
2ö4
»
28
»
799
7>
215
»
584
»
189
»
36
»
650
»
25
»
025
»
290
»
35
»
134
»
47
»
87
»
38
»
8
»
2042
»
878

Ebből látható, hogy az 1907. évi fősorozás alkalmával az előállítottaknak jóval
több mint egyharmada lett besorozva.
Végül bejelentem, hogy az utóállitások az előirt napokon pontosan megtartattak.
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XXII. Állami adók és jövedékek forgalma.
T á r g y

Egyenesadóban kivettetett
Hadmentességi dijban kivettetett
/ dij
R ]
neiveg- | £s jogilleték czimén kiszabatott . . .
Szesztermelési adó fejében előiratott
Szeszfogyasztási adó »
»
Szeszadóhitelezés volt 190G. évben
Szeszadópótlékban előiratott
Sörtermelési adó fejében előiratott
Söradópótlék fejében előiratott
Borital és husfogyasztási adó fejében előiratott .
Kbből esik :
megváltásra
bérbeadásra
ráutalásra

1906.

1907.

kor.

f.

14?1142
60841

80
64

}503525
10082
702294
65998
77573
6194
13414
• 67297
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Az 1906. évi és az 1907. évi kimutatás között nagy különbség mutatkozik.
A különbség, mely szerint az 1907. évi forgalom a megelőző 1906. évinél majdnem
50"/„-kal lenne kevesebb, csak látszólagos, mert az 1906. évi kimutatást az udvarhelymegyei pénzügyigazgatóság területéről szerkesztették s abban benne foglaltatik Csikvarmegye forgalma is. Az 1907. évi kimutatásba pedig igen helyesen csak Udvarhelyvármegye adó- és jövedékforgalmát mutatta ki a m. kir. püig. mellé rendelt számvevőség.
Fizetési halasztást a pü. igazgatóság az 1907. évben 78 esetben engedélyezett.
Elemi csapások által okozott kár 4 községben volt az 1907. év folyamán, még
pedig Homoródkarácsonfalván, Bardoczon, Erdőfülében és Ujszékelyen, a kárt részben
jégverés, réjjfcben árviz okozta. A közigazgatási bizottság 10 elemi kár folytán 1369 K.
82 fillér földadó és 217 K. 22 fillér ezután járó általános jövedelmi pótadó leírását engedélyezte. Behajthatlanság czimén 9.848 K. 13 fillér adót töröltek.
A püig. ideiglenes házadómentességet adott 41 esetben 8 évre, 50 esetben 10 évre.
Udvarhelyvármegye területén két dohánynagyáruda van, az egyik Székelyudvarhelyen, a másik Székelykereszturon. Ezek közül a székelyudvarhelyi különlegességi is.
E két nagyáruda el idási jutaléka 1907. évben 13731 korona 57 fillért tett ki, forgalma
pedig 485243 K. 27 fillér volt. A dohánykisárusok száma az 1907. évben az 1906. évben kimutatott 327 ről 418 ra emelkedett s ezek összesen 12664 K. 16 fillér haszonbért
fizettek.

Méltóságos Főispán ur I
Tekintetes törvényhatósági bizottság!
A fentiekben igyekeztem részletesen felsorolni mindazon nevezetesebb körülményeket, melyekből a megye mult évi közállapotáról képet lehet nyerni. Amennyiben a
jelentésben esetleges hézagok csúsztak volna be, ugy erre nézve szolgáljon mentségül,
hogy az összeállításhoz kevés idő állott rendelkezésemre. Mindazonáltal törekedtem,
hogy ennél a jelentésnél is az előző évi jelentések kereteit betartsam és kellően betöltsem.
Kérem a törvényhatóságot, hogy szives támogatását jövőben se vonja meg az
ismertetett közügyekben dolgozó tisztikartól, s ezt a jelentésemet jóindulattal tudomásul
venni méltóztassék.
Székelyudvarhely, 1908. ápr. 4-én.
Alispáni szék üres:

Dr. Paál Árpád,
h. főjegyző.

Udvarhelyvármegye árvaszékétől.

Szám ad 1648—008.
árva.

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés !
Méltóságos főispán ur !
Midőn a vármegye árvaszékének 1907. évi működéséről jelentésemet megteszem,
különös kötelességemnek tartom hangsúlyozni, hogy utóbbi 10 év alatt árvaszékünk a
vármegye minden rendű és rangú lakóinak elismerését és a becsületes, odaadó munkásságával teljes bizalmát érdemelte ki, mit igazol a nap-nap után hallható nyilatkozat.
Ezen elvek mellett csak ugy végezhető a munka tovább, ugy haladhat az árvaszék tekintélye és megbízhatósága előre, ha felülről is bizalom és támogatás jut osztályrészül.
Nem mondom, hogy az utóbbi időben támogatásban nem részesültünk, sőt a
vármegye Főispánjának nagy elismeréssel tartozom, azért a hathatós, jóindulatu segélyért, mely szerint egy uj aljegyzői állás szervezését előmozdítani, megteremteni és
egyik gyakornok beosztását eszközölni szives volt.
Ezen támogatás és további jóindulat teszi lehetővé, hogy az árvaszék ne a
központ, a vármegye mostoha gyermeke módjára felszerelés, elhelyezés tekintetében
elhanyagolva, hanem azon bizonyosan társadalmi, közgazdasági és nemzeti szempontból
a legfontosabb államszerv ép erővel és telies szervezettel működhessék és rá és hozzá
utalt egyének segitsége és boldogi!ására törekedve, a czélt el is érhesse.
Nem képzelem, hogy volna a tek. törvényhatóság tagjai közt is, csak egy is
ki ne érezné, ne tudná, hogy mily nagy, fontos munkát végez a lelkiismeretes tisztviselőkkel ellátott árvaszék.
A mult évben ily nagy horderejű és megvalósítás esetén Magyarország közgazdaságára, népességi viszonyaira, szellemi és erkölcsi emelkedésére nagy befolyású
kezdeményezése a m. kir. belügyminiszter úrhoz tett felterjesztése, melyben az összes
kiskorúak és gondnokoltak, úgyszintén mindazon szülők kivándorlásához, kik 14 éven
alóli kiskorúakat hagynak itthon, árvaszéki engedély kikérése is köteleztessék.
Hasonlóan fontos intézkedés, hogy a mult évben november 1-én éleibe lépett
rendelet folytán 4 egyén, 7 éven felüli züllött kiskorú lett az állami gyermek-menhely
gondozása alá adva, kik részben javító intézetbe, részint megbízható családoknál leltek
elhelyezve.
A mult évben 95 kiskorú lett a jó házi anyai nevelés hiányában az állami
gyermek-menhelybe felvétetve és ez által ezeknek jövője, fejlődése biztosítva.
Ezen feltétlenül fontos és általános érdekű ténykedések teljesen igénybe vették
az előadók és az árvaszék segéd- és kezelő személyzetének minden munka erejét, idejét,
mit igazol az alábbi ügyforgalom :
I. Belső ügykezelés.
1906. év végével elintézetlen maradt
1907. évben érkezett

241 drb.
14286 »

melyből 280 darab maradt hátrálékba.
Ad szám 4042 darab lett kiosztva és elintézve.
1905. évben beérkezett
1864.
»
»
1879.
»
»

14369 drb.
1750 »
7414 »

Az 1906. évi forgalmat az 1907. évihez viszonyítva 83 darabbal kevesebb volt.
Már ezen szép, nagy szám is igazolja, hogy két előadó rendszeresítése feltétlen szükséges volt.
A kiadó 14444 darab kezelésével foglalkozott.
Ezen nagyszámú rendes darabon kívül a 4 ezeren felüli ügydarab elkezelése,
leírása és elküldése mind egy 2 (azaz kettő) koronával javadalmazott dijnok munkakörét képezte, természetesen elnöki felügyelet mellett.

Ezen ügykör elintézése méltán megkívánja, hogy az fegyelmi felelősséggel tartozó rendszeresített kiadó által látassék cl.

Az előadandó darabok közül 0109 képezte egy előadónak a tevékenységét.
Minden héten, rendszerint csütörtökön tartott az árvaszéx tanácsülést s mivel
az árvaszék előadóiból csak egy tanács-ülés alakitható, teljes ülés tanács ülés is volt,
tehát a teljes üléseket is összeszámítva összesen 5500 darab lett 89 ülésben elintézve,
vagyis egy előadóra 1855 darab esett.
Az ülési darabok elintézése körül 12 esetben volt érdekellentét, mely darabok
az érdekelt előadó kizárásával tartott ülésben nyertek elintézést.

A rendes ülésekben rendszerint egy elnök, két ülnök, egy jegyző és a tiszti
főügyész vett részt, hol a nagyobb fontossággal biró ügyek részletes ismertetése mellett
azok megvitatva és mindig a legjobb tudás szerint nyertek elintézést.
Az ülés hetenként egyszer, de szükség szerint naponként is tartatott.
1905. évben 107 ülésben 5593 darab nyert elintézést.
A beérkezett ügy darabok többi része tehát 13003 darab ülésen kivül nyert elintézési. Minden egyes ügydarab elnöki felülvizsgálat után lett a kiadóba küldve.
Ezen ülésen kivüli darabok az ügyek előkészítésére, esetleg kisebb jelentőségű
ügyek befejezésére vonatkoznak, de egyetlen darab sem lett olyan elintézve, melyben
az érdem itt elbujtatva lett volna.
Általában az ügyek elintézése, tekintettel az árvaszéki fenti ügyforgalomhoz
nagyon is kevés személyzetre, nagyobb hátrányt vagy fennakadást nem szenvedett, mert
mindenik előadó a havonként megtartott elnöki vizsgálat alkalmával általában kellő
szorgalmat és pontosságot tanúsított, csak is ennek köszönhető, hogy a nagy forgalom
lebonyolítása úgy érdem, mint gyorsaság szempontjából a felekkel történő minden napi
érintkezésnél a legnagyobb megelégedést és bizalmat vívta ki.
Az 1907. évben 580 hagyaték ügy kezeltetett olyan, melyben az ingatlan évi
jövedelméről a gyám éves számadással és 292 ügy olyan, melyben a szülők vagy gyám
kezelése, felelős felügyelete alatt a kiskorúak tulajdonát képező ingóság használat végett
kellő biztosíték mellett meghagyatott.
Ezen évi számadás köteles gyámok közül az 1906. év folyamán befolyt haszonbérek és más évi jövedelmekről összeállított számadást 577 adta be, ugy ezen 577
számadás, valamint a megelőző évekről hátrálékos 3 számadás a helybeli számvevőség
vélej»énye alapján tanács-ülésben elfogadtatott és jogerős véghatározattal megállapittatott.
A hátrálékos 4 éves számadás az év folyamán lett beadva, szintén jogerős véghatározattal megállapítva.
1902. évben 609, 1903 ban 613, 1905-ben 601, 1906. évben 609 egyén volt évi
számadás köteles.
Az ingóságokról és a hagyatékot terhelő adósság törlesztéséről évi kimutatásra
köteles gyámok és gondnokok ezen kimutatást a mult évben mind beadták.
Az évi számadások rendén megállapított pénzkészlet legtöbbször egyenesen a
gyámpénztári alapba bevétetett, a többi részlete letétből oda beutaltatott.
A befolyt, tehát az összesített árvapénztárt képező pénzalap összesített kezelése
mellett minden egyes gyámhatósági felügyelet alatt álló egyén javára a helyi kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség által vezetett számla-könyvekben nyilván
van tartva. Erről az 1907. évi számadás és mérleg készítés most van foly amatba téve,
de az a tavaszi, tehát első rendes közgyűlésen aligha lesz bemutatható, mert 2 személy
távolléte és kevés volta annak elkészítését lehetetlenné teszi. Ep ezért nem vagyok
abban a helyzetben, hogy az eddigi években szokásos számadás kivonattal a tekintetes
törvényhatósági közgyűlést az árvapénztár 1907. év végi állapotáról behatóan tájékoztatni tudjam.
Az összesített árvapénztár készlete részben egyeseknek a megyei szabályrendelet
pontos szemelőtt tartása mellett kellő biztosítékot nyújtó ingatlanokra I-ső helyű bekebelezés mellett kikölcsönöztetett, de sajnos nagyrészben még ma is a marosvásárhelyi Agrár-takarékpénztár helyifiókintézete, az Udvarhelymegyei takarékpénztár részvénytársaság és a székelyudvarhelyi zálogkölcsön intézet és betéti pénztárnál van kamatozás végett elhelyezve. Bár igaz az is, hogy jelenben ugy ezen betétek, valamint a
kikölcsönzött össszeg 5°'0 kamatot hoz, de az 1907. év folyamán a betétek csak 4°/0-ot

jövedelmeztek és ép ezért lett a kiskorúak javára adott pénz 4V4—4V,7o mellett jővedelmeztetve.
A mint a tekintetes törvényhatósági közgyűlés előtt is tudva van, a kölcsönök
a megyei szabályrendelet értelmében f>"/0 mellett adatnak ki, tehát oly olcsón, jutányosán, mint a mily olcsón pénzt ma hazánkban kapni alig lehet és még is csak a mult
év végén előfordult hatalmas pénzdrágaság után kezdették a mi embereink pénzszükségletüket itt keresni.
Ezen pénzkeresők igényeit sajnos, oly mértékben mint ők kívánták, vagy más
magasabb kamat mellett kölcsönző intézetek, kielégíteni nem tudtuk, mert a kataszteri
tiszta jövedelem 35—40-szerese olj bizonytalan, legtöbbször oly kevés összeget ad ki,
hogy a kölcsönnel megterhelendő birtok jövedelmének 10—20-szoros értékét is alig
adja és ezért a kérelmcs ingatlanát be sem kebelezteti.
Feltétlen szükséges volna a szabályrendeletünk megfelelő módosítása.
A gyámpénztár kezelése és annak a közönség érdeke szolgálása szempontjából
feltétlenül hátrányos, hogy a számvevőség a megye házában, a kii. adóhivatal a pénzügyi épületben és annak is a számfejtő osztálya az emeleten, a pénztár a földszinten
van elhelyezve, ugy hogy a közönség csak sokszori utasitgatás, kóborolás mellett képes
ügyét eligazítani, ugy ép ezen elhelyezés miatt azt elvégezni nem tudja és »elkéstem«mel jön hozzám vissza, mi neki is, de az érdekelt kiskorúaknak is nagyon hátrányos.
A kir. adóhivatal és számvevőség együtt, egy épületben leendő elhelyezése
volna szükséges.
Az 1907. évben két izben lett az árvaszéki elnük meghallgatása mellett megállapított napon adóhivatali rovancsolás tartva.
Miután a mult évben I-ső rendes közgyűlést megelőzőleg tartott állandó választmány ülés utasítása szerint is a pénztár állása, a kiadott kölcsönök teljes biztosítása
szóvá tétetett, a fent jelzett első rovancsolás alkalmával a tiszti-ügyész jelenlétében a
gyámügyi osztály számvevősége, a kir. pénzügyigazgatóval pontos és részletes gyámpénztári vizsgálat tartatott, mely alkalommal minden egyes kölcsön kötvény az adósok
főkönyve vonatkozó lapjával pontosan összehasonlittatott, a feljegyzés eltérése kiigazittatott és mindazon kölcsön-kötelezvények kiegészítése elrendeltetett, melyeknél a jelzálogos ingatlan tulajdonosa ma már ^ kötvény aláírójával nem azonos.
Úgyszintén részletesen megvizsgáltatott minden egyes kötvény azon szempontból is, nehogy elevülés miatt a pénztár kárt szenvedjen.
1878. évben és azt megelőző években keltezett kötelezvény 12 drb volt, melyek
között 9 kölcsönző már ügyét részben az összes tartozása lefizetése, részben a kötelezvénye újítása által teljesen rendezte. A 3 drb kötelezvény ujitása jelenben van folyamatba.
Ezen szempontból teljes nyugodsággal jelenthetem, hogy elévülés által a pénztár kárt szenvedni ez idő szerint nem fog.
A mult évben 18 esetben lett uj kölcsön engedélyezéve és utalva.
Ezen pénztárvizsgálat alkalmával a jelzálog biztosítékul szolgáló épületek tüz
elleni biztosításáról és a dij-nyugták pontos beküldéséről is meggyeződés szereztetett.
Ugy a fenti kötelezvényekről mint a többi értékekről vezetett okmány-jegyzék
és leltár a megfelelő értéktárgygyal összehasonlitatott, azok rendben levőknek találtattak.
Gyámpénztári követelés egyetlen esetben sem lett törlésbe hozva.
A helyi számvevőséget csaknem naponként, az érintkezés alkalmával mindig
ellenőrzöm, a feljegyzéseket, a naplók mikénti vezetését ellenőriztem, ott lényeges hiba
vagy hiány már azért sem fordulhatott elő, mert a gyámügyi osztály vezetője legkisebb
kétsége esetén is tőlem kér útbaigazítást, felvilágosítást, mely dicséretére legyen mondva,
az ügykezelés nagyhorderejű előnyére van és lesz.
II. A gyámhatóság alatt álló egyének száma évenként szaporodik, mi tán nem
az elhalálozások nagyobb számát igazolná, hanem, mert az 1894. évi XVI. t.-cz. életbe
lépése óta a kötelező hagyatéki eljárás bevezetésében keresendő.
Az illetékes kir. Járásbíróságok minden esetben pontosan bevezettetik a hagyatéki eljárást, minden oly esetben, hol kiskorú vagy gondnokolt van érdekelve; ezen
állításomat igazolja az is, hogy a mult évben 12139 kiskorú maradott gyámhatósági
felügyelet alatt, ezen létszámhoz a mult évben nyilvántartásba vétetett 1102 egyén 1905.
évben 1293 egyén.

A 13241 kiskorú közül a gyámhatósági felügyelet alól felszabadult a 24 életév
elérésével 711 kiskorú. Oclszerüség okból nagykorúnak nyilvánitatott 30 egyén, férjesült 137, elhalt 08, más gyámhatóság felügyelete alá utaltatott illetékességből 10 kiskorú
vagyis összesen 080 egyén, tehát a kiskorúak létszáma 12255-öt tett ki. Létszámszaporodás 110 kiskorú.
Ezen fenti összes létszámmal szemben volt 1897. évben 80(31, 1900. évben
1053."), 1903. évben 11294. egyén, 1905. évben 1 1774.
Ha ezen létszámot tekintetbe vesszük, a munka szaporulat állandósága megállapítható.
Mivel azonban köztudomásu tény, hogy a 20 ik század mind nagyobb és nagyobb igényekkel lép fel, nem csak a megélhetés áz önfentartás kérdése válik nehezebbé, de az igények, a folyton szaporodó szükségletek önként és hatványozodva nőnek,
az ily kiskorúak nevelése, azok erkölcsi anyagi érdeke megvédése, legtöbb esetben azok
jövőjének megállapítása, a kapsi lelketlen embertársak kizsákmányolása ellen való védekezés, mind nagyobb, bár szebb és nemesebb, de sokkal terhesebb teendőt ró az árvaszéki tisztviselőre. Vajha oly tökéletesek lehetnének, hogy szivem egész melegével és ügyszeretetével boldogíthatnám ezen szép tekintélyes létszámot.
Gondnokság ügy volt 1906. évi január 1-én 155 egyénre nézve; kik részben
elmebetegség, részben pazarlás vagy más hasonló fogyatkozás miatt lettek gondnokság
alá helyezve; 1906. év folyamán gondnokság alá jött 9 egyén, tehát 1907. évben gonnokság alatt volt 158 egyén. Ezen létszám szaporodott 13 egyénnel. Ezen 161 közö
elhalt 11, birói Ítélettel felmentetett 2 egyén, tehát az év végén a létszám 158-at tett ki.
Az 1894. év XVI. t.-cz. mindazon esetekben kötelességévé teszi az árvaszéknek,
hogy a hagyatéki eljárás alkalmával a kir. közjegyző nem kézbesíthető idézése szerint
teljesen ismeretlen helyen lakónak talált egyén részére a kir. közjegyző jelentése alapján
gondnokot rendeljen ki.
Ilyen ügygondnokolt volt 1906. év végén 685, 1907. év folyamán gondnokság
alá került 233 egyén, kik közül felszabadult 138 egyén, tehát az év végén 780 egyén
állott ily czimén nyilvántartásunkba.
Az árvaszéki személyzet létszámába előfordult változ.'skép jelentem, hogy a
főispán Ő méltósága Dr. Kovácsy László gyakornokot állandó.... az árvaszékhez osztván be, a fennebb már részletezett ügyek lebonyolítása körül nv-ysegitség volt.
A 4®07. év ianuár 1-től kezdődőleg lett rendszeresítve egy jegyző, melyre a
tisztújító szék Lukácsffy József gyakornokot választotta meg.
A beszüntetett nyilvántartói állás helyébe uj kiadói és egy iktatói állás lett rendszeresítve, mely előbbi állásra Pap Dénes nyilvántartó lett áthelyezve, mig az iktató
állásra Zilman József neveztetett ki, de őt a vármegye főispánja maga mellé osztotta bc,
ugy, hogy az iktatást ma is egyik írnok végzi.
A rendszeresített dijnoki állás be lett töltve.
Ezek szerint tehát a létszám az aljegyzővel és egy dijnokkal szaporodott.
A személyzet munkássága javult, betegség vagy egyéb ok miatt 15 esetben
volt egyik-másik távol, de ezen elnöki jogomnál fogva csak 3 napig terjedő időre kapott
szabadságidő az ügymenetet nem hátráltatta, az ügyforgalom fennakadást nem szenvedett.
A végrehajtó közegek, a gyámok kötelességüket elég pontosan végezték.
A végrehajtó közegek ellen csak 15 esetben tétetett feljelentés, de a melyek
között csak egy esetben lett birság kiróva.
A gyámok és gondnokok kötelességmulasztás miatt 34 esetbe lettek kisebb rendbírság megfizetésén elmarasztalva és pedig összesen 633 korona birság rovatott ki.
Ebből belett fizetve 17 korona. Igazolás után törlésbe hozatott 522. A többi felhajtás
alatt áll.
Külszolgálat.
Ha az ügyviteli szabályokat egy kissé jobban és behatóbban vizsgáljuk, feltétlen
kivehető ugy abból, mint az életbe léptetési utasításból, hogy a központi tisztviselőknek,
de főkép az árvaszéki tisztviselőknek feltétlen és elengedhetetlen feladatuk a néppel
érintkezve, a hivatalt közelebb hozni az élethez. Ép ezért eltekintve a 128000—1902. számú
ügyviteli szabályzat 4. § ában kötelező elnöki vizsgálattól, feltétlenül arra törekedtem,

hogy az előadók is az ügyekkel lehetőleg a helyszínén is ismerkedjenek, e végett a
fontosabb ügyekben a helyszínén megjelennek.
Különösön érvényesül ezen közvetlen érintkezés a telekkönyv helyesbítések és
átalakítások alkalmával a telekkönyvi hatóság kiküldöttje által felvett jegyzőkönyveknek
a kiskorúak és gondnokoltak érdekében leendő felülvizsgálata és gyámhatósági jóváhagyása végett megtartott helyszíni tanácsülés tartása által.
Ezen tanácsülés megtartása előtt az ügyek előadója 1 —10 napig is az ügyek
tanulmányozása, előkészítése végett helyszínén dolgozik és előkészítés után a tanács
még eddig a tiszti főügyész jelenlétében megtartott ülésében határoz.
Ily telekkönyv helyesbítés volt ez év folyamán Olasztelek, Homoródujfalu, Városfalva, Farkaslaka, Küküllőkeményfalva, Bordos, Rava, Patakfalva, Nagygalambfalva
községekben, hol a tanácsülés fenakadás nélkül mindig megvolt tartható. A felmerült
1450 korona uti-számla szerinti költség a tekintetes törvényhatósági közgyűlés határozata értelmében a gyámpénztári tartalékalapból kiszakított 2000 korona terhére lett elszámolva, nyert ezen összeg fedezetet.
A telekkönyvi helyesbitések általános érdekből történnek, tehát nem kizárólag
az árvák érdeke megvédése végett, mely okból feltétlen szükséges lenne, hogy a tartalékalap ezen összeg fizetése alól feloldassék és az igazságügyminiszteri tárcza terhére
nyerjen fedezetet.
Ez irányban előterjesztett javaslatom ezen közgyűlés tárgysorozatába fel van véve.
A községekben rendezett nyilvántartás megvizsgálása és az árvaszék hatáskörébe eső ügyekben a feleknek tanács, utasítás adás végett személyesen 26 napot töltöttem külszolgálatban, vagyis addig, mig az e czimén megállapított 600 korona általány
uti-szála szerinti fedezetett nyújtott.
Vizsgálatot tartottam Kecsetkisfalud, Firtosváralya, Korond, Atyha, Alsósófalva,
Felsősófalva, Parajd, Miklósfalva, Sándortelke, Székelyszentlászló, Ábránfalva, Kányád,
Petek, Bene, Székelyderzs, Muzsna, Erked, Szederjes, Ége, Dálya, Bágy, Óczfalva, Bikafalva, Hodgya, Felsőboldogfalva, Árvátfalva, Patakfalva, Telekfalva, Kénos, Homoródszentmárton, Homoródalmás, Kadicsfalva, Oklánd, Homoródujfalu, Zsombor, Etéd, Küsmőd, Siklód, Szolokma községekben.
Ezen helyszíni vizsgálat, szóval a néppel való közvetlen érintkezés előnyét és
hasznát azt hiszem felesleges bővebben indokolnom, hisz az magában hordja bizonyítékát.
A községi gyámügyi közigazgatás helyes irányítása és pontos vezetése alapja
az egész gyámügynek. A községekben kevés kivétellel ilyenről szó sincs, nem hogy a
gyámügyet ismernék, még az egyes kiskorúak hollétéről, személyi és vagyon viszonyairól sem képes a község elöljárósága felvilágosítást adni. Daczára, hogy a nyilvántartások pontos vezetése a község feladata, azzal semmit sem törődnek. Feltétlenül szükséges volna a mai, némely községben írni sem tudó közgyám helyett, egy kellő képességgel biró közgyámot alkalmazni.
Ennek rendezése végett kérésemet elkészítettem és egyidejűleg előterjesztem.
A helyszíni vizsgálatok alkalmával észlelt hibákat, mulasztásokat kiigazítottam,
minden egyes községben a közgyámot a kötelessége teljesítésére iskoláztatás utján kitanítottam és komolyan figyelmeztettem kötelessége teljesítésére, de mindennek mi
haszna akkor, midőn, ha nem is minden évben, de feltétlenül minden harmadik évben
uj, ép oly kevés ismerettel biró ember kerül a közgyámságra, kit hasonló tanítás képez
ki állása betöltésére.
Ezekben voltam bátor lehető röviden az árvaszék működéséről évi jelentésemet
előterjeszteni. Bár azon nagy fontosságú működés csak érintve van, de bizonyosan az
eredmény több és fényesebb bizonyítékot szolgáltat.
Tisztelettel kérem jelentésemet tudomásul venni és a nekem ajándékozott bizalmukat továbbra is fenntartani kegyeskedjék.
Székely udvarhelyt, 1908. évi márczius 6-án.

Barabás András,
Udvar hely vármegye árvaszékének elnöke.
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