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Méltóságos Főispán Ur! 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 

Az 1908. év az országos törvényalkotás terén a megfeszített  munkálkodás ideje 
volt. Ez évben számos oly törvény alkottatott, a melyeknek hatása különösen a földmi-
velő nép életében pillanatról-pillanatra érezhető. A II. oszt. kereseti adóról és a végre-
hajtási eljárásról szóló törvények a kisebb existentiak létfeltételéhez  szükséges vagyon 
minimum kímélésével, a büntető törvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészí-
téséről és módosításáról szóló törvény a büntetés felfüggeszthetésére  és a fiatal  korú 
bűnösökre vonatkozó intézkedéseivel, a községi közegészségügyi szolgálatról szóló tör-
vény a közegészségügy általános fejlesztésével  és a gyermekhalandóság csökkentésével, 
az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről szóló törvény az általános művelődés ter-
jesztésével vannak üdvös hatások kifejtésére  hivatva, mig a szeszadó emelésétől a káros 
pálinka ivás némi csökkenését remélhetjük. Az állattenyésztés fejlesztéséről  szóló törvény 
alapján vármegyénk számos községe nyert tenyészállatok beszerzésére állami segélyt, a 
vizi beruházásokról szóló törvény alapján pedig a vármegye területén vízmosás megkö-
tési célokra 20000 korona fordíttatott  s a további segély is kilátásba helyeztetett. 

A közigazgatási szervezetre minden új törvény egy vagy más alakban kisebb 
nagyobb terhet ró. A civilisatio terjedésével a vármegye lakosságának életviszonyai is 
napról napra komplikáltabbak lesznek s ez az elintézés alá kerülő ügyeknél is kifejezést 
nyer. A tisztviselői kar feladata,  hogy az életviszonyok fejlődésével  a jövőben is lé-
pést tartson. 

Az 1908. évről szóló alispáni jelentést a minisztériumok ügykörei szerint az 
alábbiakban terjesztem elő. 

/ 

A)  BELÜGYMINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

I. Törvényhatósági ügyek. 
A törvényhatósági bizottság az 1908. évben 3 rendes és 2 rendkívüli közgyű-

lést tartott. A két rendkívüli közgyűlés közül egyiket több sürgős ügy elintézése, mási-
kat az egészségügyi körök megalakítása tette szükségessé. 

A törvényhatóság a 1908. évben a kecskelegeltetésről, a vármegyei pótadók 
kezeléséről, a tisztviselők n . ̂ díjazásáról, a fogadó-,  vendéglő-, kávéház- és kávéméré-
sckről, a dijnokokról, a vármegye ügyrendtartásáról, az automobilok és motorkerékpá-
roknak a közutakon való közlekedéséről, a körorvosi szolgálatról alkotott szabály-
rendeleteket. 

II. ]Sflecjyei  háztartás. 
A következő kimutatásban közlöm a vármegye tulajdonát képező pénzalapok-

nak 1908. évi zárlatát. Az alapok jövedelmén kivül a törvényhatóság 3'V„-os a várme-
gyeházépités és 2"/0 tisztviselői nyugdijak czéljaira kivetett pótadóból fedezte  a fölmerült 
szükségleteket. 

Az útalapot és megyeházépitési alapot terhelő kölcsönök annuitása nem válto-
zott, mert a kedvezőtlen pénzügyi helyzet a kölcsönök konversiojára nem volt alkalmas. 
A mint a pénzügyi viszonyok jobbra fordulnak,  eziránti előterjesztésemet meg fogom  tenni. 
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I 4 Betegápolási , 
I 5 Rendelkezési » 
I ö Tisztviselői nyugdíj » 

' Körjegyzői nyugdíj 
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Kimutatás 
a vármegyei tisztviselői nyugdíj pénzalapból nyugdijat és ne-

velési járulékot élvezőkről az 1908. évben. 

Nyugdíj ! Nevelési pótl. 
A nyugdíjas neve : .1 

j k o r - ! f l , L  í k o r - i í i n-

1 Antonya János 120 — ' 

9 
" Özv. Soó Károlyné . 720 — 

3 Jakab Dánielné . 220 — 

4 Kelemen Pál . . . 183 60 
ő Dimén Sándorné . . 400 
6 Özv. Pálffy  Ferenczné . 871 20 255 60 
7 Özv. Török Bódogné 743 60 190 — 

8 Özv. Simonti Sámuelné | 500 — 

9 Jakab Gyula . . . . : 29C4 
10 Ugrón Istvánné . . . . ! 1000 
11 Márton Pálné . . . . 220 132 — 

12 Özv. Szabady Ferenczné . 760 
13 Ungvári Mózes 

Nagy Ferencz 
617 70 . 

14 
Ungvári Mózes 
Nagy Ferencz 700 — 

15 Ferenczy Gyula . . . í 2240 — 

10 Daradits Istvánné ; 250 — 

17 . Ferenczy Károly árvái 1 27(5 10 
18 Felszegi Dénesné . . . 1 500 
19 Bencze Dénes . . . . i 1000 
20 Boér István . . . . 684 — 

21 Barabás Dénes . . . . ! 456 — 

22 Vas Jblózes . . . . . ! 193 60 
23 Benkő Andrásné . . . 170 — 

24 Br. Gamerra Oszkár 844 — 

25 Lukácsffy  Dénes . . . 136 — 

26 Ugrón János . . . . . i 1533 00 
27 Pongrácz Sándorné- . . 240 — 131 22 
28 Gróf  Lázár Ádám árvái — — 1440 — 

29 Pál Sándor . . . . 294 — 

30 Özv. Kovács Józsefné  . . ! 37 50 , 
31 
32 

Kovács József  árvái 
Özv. Benedek Imréné . 

1 
. ; 840 

i 
i 

285 

33 Özv. Lukácsffy  Üénesnc . ! 770 
34 Dr. Damokos Andor j 3480 i 

i 

Összesen j 23628 80 1 2709 92 



III. Központi és árvaszéki ügyvitel és 
ügyforgalom. 

Az 1908. évben a központi ügyvitelben Különösebb változás nem volt. Az ügy-
kezelés a legnagyobb rendben végeztetett. 

Ennek igazolására felemlítem,  hogy az 1908. évben megtartott számonkérőszékek 
mindenikén ugy a központi valamint az árvaszéki előadók és kezelő személyzet ügy-
buzgalmáért főispán  ur Őméltósága megelégedését és elismerését nyilvánította. 

Az ügyforgalom  számában a mult évihez viszonyítva csak némi eltérések vannak. 

1. Alispáni (és kihá& .. , beadványi jegyzők. 8766 valamennyi elintéztetett 
2. Központi választmányi » » 13 » » 
3. Tisztviselő nyugdíj választmány bead-

ványi jegyzők 14 » » 
4. Tiszti ügyészi beadványi jegyzők. . . 46 » » 
5. Iparfejlesztő  bizottsági beadványi jegy-

zőkönyvbe 49 » » 
6. Közigazg. és erdészeti biz. beadványi 

jegyzők 3292 

Az alispáni iktatóra érkezett 8766 ügydarabból elintézett: alispán 732 drb.; 
főjegyző  1465 drb.; I. aljegyző 1145 drb.; II. aljegyző 1579 drb.; III. aljegyző 1987 
drb.; tb. aljegyző 1355 drb.; tiszti ügyész 58 drb.; főorvos  588 drb.; állatorvos 476 
drb ; levéltárnok 175 drb.; számvevőség 1056 drb.; áll. épit. hivatal 450 drb.; össze-
sen 11166 drb. 

Hogy az iktatóra érkezgtt és az egyes előadók által elintézett ügydarabok száma 
között oly jelentékeny eltérés mutatkozik, annak egyedüli oka az, hogy az iktatóra ér-
kezett számok között a körülbelül háromezer számot kitevő adnumerum nem szerepel; 
tevékenységi kimutatásnál azonban nem mellőzhetők, mert azok is rendes elinté-
zést nyernek. 

Ami külön az árvaszéki ügyvitelt illeti, erre nézve a következőket jelenthetem. 
a) 1907. évben elintézetlen maradt 280 drb., 1908. év folyamán  iktatójegyző-

könyvbe vétetett 15505 drb. Ezen 15785 rendes darabból elintéztetett 15564 drb., elin-
tézetlen maradt 218 drb. Ad szám alá a jegyzék szerint beérkezett 3184 drb., összesen 
tehát beérkezett 18689 drb. Ezzel szemben 1864. évben 1750 drb., 1879. évben 7414 
drb., 1905. évben 14369, mig 1907. évben 14286 drb. lett az iktatójegyzőkönyvbe bevezetve 

Az előadók könyvei szerint elnök 605 drbot, I. ülnök, helyettes elnök 4545 
drbot, II. ülnök 4719 drbot, I-ső jegyző 5749 drbot, Ilik jegyző 3870 drbot, az ideig-
lenesen beosztott gyakornok 1810 drbot intézett el. Összesen 21258 drb. elintézése vette 
az előadók munkaidejét igénybe. 

Ezen számok kézzel foghatóan  igazolják az ügyforgalom  s vele a munka több-
szörös emelkedését. 

Az 1Ó08. évi iktatójegyzőkönyvi szám az 1ÍX35. évit 236 darabbal, mig az 1907. 
évit 237 darabbal haladja felül. 

Az előadói könyvbe bejegyzett darabok száma évenkint átlag 2—3 ezer darab 
emelkedést mutat. 

Ha már itt tekintetbe veszszük, hogy előadónkint csak átlag és naponkint 10 
egyénnek kell szóbelileg tanácsot, utasítást, felvilágosítást  adni, ha tekintetbe veszszük, 
hogy az 1908. év folyamán  tartott 119 ülésben 6721 drb. elintézése mennyi időbe ke-
rült, ugy megállapíthatjuk, hogy az ügyek elintézése az előadókat kellőleg igénybe vette. 

b) Eves számadásköteles gyám volt 511, vagyis annyi hagyatéki vagyonról 
kellett a gyámoknak számot adni. Ugy ezen számadások, mint az 1907. évről hátrálé-



kos számadások 7 drb. kivételével bevétetett és számvevői felülvizsgálat  után megálla-
pítást nyertek. 

A hátrálékos 7 drb. számadás bevételének eddigi akadálya is a számadásköte-
les gyám hibáján kivüli okokból állott elő. 

Itt kell beszámolnom a gyámok kezelése alól kivont árvavagyon készleteiről is, 
vagyis az összesített árvapénztár forgalmáról. 

1907. év végével volt készlet 17949 korona 15 fillér  készpénzben, 947084 ko-
rona 4G fillér  értékben (kölcsönkötvény, takarékpénztári betét, nem kamatozó kölcsön 
kötelezvény, ékszer drágaság). 

Bevétel: 265800 korona 89 fillér  készpénz, 380760 korona 93 fillér.  Összesen 
érték 283750 korona 4 fillér  készpénz, 1327845 korona 39 fillér  érték. 

Kiadás: 1908. jvben 268083 korona 86 fillér  készpénz, 377072 korona 54 
fillér  érték. 

Készlet 1908. év végén 15666 korona 18 fillér  készpénz, 950772 korona 85 
fillér  értékben, tehát a vagyon állag 1908. évben szaporodott 1395 korona 42 fillérrel. 

A gyámpénztár egyéb adatait a jelen közgyűlés tárgysorozatába felvett  gyám-
pénztár 1908. évi mérlege fogja  feltüntetni. 

A fenti  készletből csak 338395 korona 36 fillér  van egyeseknek 5•/„ kamat 
mellett kölcsönbe adva, mig a készlet felénél  nagyobb 363123 korona 86 fillér  a hely-
beli Megyei takarékpénztárnál és végül a marosvásárhelyi Agrár-takarékpénztár helyi 
íiókintézeténél van elhelyezve, hol 4 és 4l/a 7o kamatot hajt. 

c) Gyámhatósági felügyelet  alatt állott 1908. január 1-én 12273 kiskorú, az év 
folyamán  felügyelet  alá került 1163 egyén. Ugyancsak az év folyamán  az árvaszék 
felügyelete  alól mentesült összesen 924 egyén s igy a felügyelet  alatt állók létszáma 
végeredményben 12452-re emelkedett. 

Gondnokság alatt állott a mult év végén 158 egyén, kiknek létszáma az év 
folyamán  19-cel szaporodott. Ezen 177 egyén közül felszabadult  1, meghalt 4, tehát a 
létszám itt is emelkedett 172-re. 

d) A 128000/1902. számú ügyviteli szabályzat 4. § a értelmében helyszíni vizs-
gálat tartatott Felsőrákos, Vargyas, Erdőfüle,  Székelyszáldobos, Bardoc, Olasztelek, 
Bibarcfalva,  Kisbacon, Magyarhermány, Homoródszentmárton, Homoródabásfalva,  Ho-
moródkfunényfalva,  Gyepes, Homoródremete, Lókod, Székelybethlenfalva,  Kadicsfalva, 
Székelyszentkirály, Székelyfancsal,  Fenyéd, Máréfalva,  Farcád, Sükő, Homoródjánosfalva, 
Homoróddaróc stb. községekben. 

Ezen helyszíni vizsgálatok alkalmával az árvaszék elnöke részletes ellenőrzés 
alá vette a községek gyámügyi közigazgatását, a közgyámoknak és elöljáróságoknak e 
közigazgatásban való buzgóbb és hatékonyabb részvételre kellő útbaigazításokat és ki-
tanitásokat adott. Mindazonáltal a közgyámok kellő értelmiségének hiánya, valamint a 
közgyámi állások csekély javadalmazása miatt előálló folytonos  változások a községi 
gyámügyi igazgatás vitelének nagy hátrányul szolgálnak. Ezen az állapoton a törvény-
hatóság egyelőre a gyámhatósági megbízottak intézményének életbeléptetésével igyeke-
zett segíteni, aminek keresztül vitele éppen most van folyamatban. 

A vármegyei tisztviselők és kezelő személyzet névsorát az alábbiakban közlöm : 
Alispán: Dr. Sebesi János. Főjegyző: Dr. Paál Árpád. Aljegyzők: Szabó Gábor 

tb. főjegyző,  Dr. Keith Ferencz tb. főjegyző,  Szabó Endre. Közig, gyakornok: Tompa 
László tb. aljegyző. Tiszti főügyész:  Dr. Válentsik Ferencz. Főorvos: Dr. Lengyel Jó-
zsef.  Törvényhat. állatorvos: Zonda József.  Főlevéltárnok: Kamocsay Mihály. Allevél-
.tárnok: Dóczy Lajos. Iktató: Ungvári Lajos. Kiadó és irodatiszt: Pap Dénes írnok: 
Kandó István. 

Árvaszéki elnök: Barabás András. Ülnökök: Br. Orbán János, Dr. Majthényi 
Miklós. Árvaszéki jegyzők : Dolny Róbert, Lukácsffy  József.  Árvaszéki levéltáros : Los-
dorfer  Emil. Árvaszéki kiadó: Szibián Gy. Iktató : Nagy Pál. írnok : Csomor József. 

Udvarhelyi járási főszolgabíró:  Dr. Demeter Lőrincz. Szolgabirók: Szabó Nán-
dor tb. főszolgabíró,  Dr. Pálffy  Jenő tb. főszolgabíró.  Közig, gyak.: Dr. Kovácsy László 
tb. szolgabíró. Orvos: Dr. Ráczkövy Samu tb. főorvos.  J. számvevő: Ferenczy Ferencz 
p. ii. számvizsgáló. Állatorvos: Dénes Samu. Utbiztos: Sándor Gergely. írnokok Nagy 
István, Filcz Rezső. 



Székelykereszturi járási főszolgabíró:  Gállíy Kálmán. Szolgabirók: Biró Dénes 
tb. főszolgabíró,  Bartha Gábor tb. főszolgabíró.  Közig. gyak. : Máthé Tibor tb. szolga-
bíró. Orvos: Dr. Jankovich Pál tb. főorvos.  Járási számvevő : Nemes Dénes. Állator-
vos : Vitányi M.Uibiztos: Péterffy  Miklós. írnokok: Horváth Károly, Jakabházy Gáspár. 

Homoródi j. főszolgabíró:  Szabady Tivadar. Szolgabíró : Tamás Pcter. Közig, 
gyakornok: Szentkirályi Andor tb. szolgabíró. ( vos: Dr. Szabady Lajos tb. főorvos. 
Járási számvevő: Szabó Dcnes. Állatorvos: Perényi Jenő. Utbiztos: Knap Emil. írno-
kok : Donát Gyula, Zajzon Zoltán. 

Főispán ur Őméltósága által kinevezett azon tiszteletbeli tisztviselők, kik tény-
leges hivatali állást nem töltenek be: Dr. Nagy Samu, Dr. Kovácsy Albert, Dr. Pál Ernő 
tb. főügyészek.  Dr. Mezei Ödön, Dr. Imreh Domokos, Dr. Egyed Balázs tb. főorvosok. 

IV: Községi költségvetések. 

A vármegye területén levő Székely udvarhely r. t. város és 135 község költség-
vetési jövedelmét és a községi közszükségletek fedezésére  kivetett községi pótadó szá-
zalékokat'feltüntető  adatokról egybeállított kimutatást az alábbiakban mutatom be. 

A kimutatásba egybehasonlitás czéljából a községi pótadók 1907. évi összege 
is fölvétetett. 

Folyó , Szükséglet Fedezet Felesleg Hiány Pótadó °/0 A kOzscc neve 
szam 

K. K. K. K, 1007 líKXS 

1. Székelyudvarhely r. t. város. 
1 Székelyudvarhely város 182084 50 174840 69 — — 7243 81 (52 (53 

2 Udvarhelyi járés. 
1 Agyagfalva  . . . . 3731 33 4293 71 562 38 — — — — 

2 Atyha 3465 73 3465 73 
o 
o 

Árvátfalva  . . . . (>05 55 605 55 — — — — 100 100 
4 Székelybethlenfalva 2710 10 2710 10 — — — — 50 50 
5 Béta 1302 40 1302 40 — — — — 80 70 
0 Bikafalva 1320 37 1320 37 37 
7 Bogárfalva  . . . . 1526 22 1526 22 — 

8 Felsőboldogfnlva  . . 2619 Öl 2981 84 366 83 — — — — 

9 Bögöz 3345 67 3345 67 15 
10 Décsfalva 626 92 626 92 
11 Székelydobó . . . . 2327 28 2377 — 50 2(5 — — — — 

12 Székelyfancsal  . . . 763 5(5 763 56 — — — — 30 30 
13 Farczád 2094 78 2094 78 — — — — 30 30 
14 Farkaslaka . . . . 4738 75 4738 75 — — — — 50 93 
15 Fenyéd 2452 70 2452 70 — — — — 40 30 
16 Hodgya 1035 67 1035 67 — — — — 20 20 
17 Kadicsfalva  . . . . 15(59 27 15(5'.) 27 — — — — 50 50 
18 Kecsetkisfalud  . . . 1486 79 1486 79 — — — — 50 45 
19 Küküllőkeményfalva  . 2369 93 2369 93 — — — — 20 20 
20 Korond 7813 33 7813 33 — — — — 25 75 
21 Székelylengyelfalva 1456 95 1456 95 — — — — 35 40 
22 Székelymagyaros . 1498 39 1498 39 — — — — 20 40 
23 Nyikómalomfalva  . . 2025 57 2025 57 — — — — 25 (50 
24 Mátisfalva  . . . . 8^0 70 800 70 — — — — 40 40 
25 Máréfalva  . . . . 5470 60 5470 6 j — — — — 40 180 
20 üczfalva 622 70 (522 70 — — — — 80 (50 
27 Szentegyházasfalu  . . 8735 96 8751 51 15 55 — — 10 30 
28 Kápolnásfalu  . . . 2757(5 91 285(54 76 987 85 — — — — 

29 Oroszhegy . . . . 6247 92 6247 92 — — — — 65 87 



Folyó , Szükséglet Fedezet Felesleg Hiány l'ótadó „/° * k Kozscs neve 
szam ° K. K. K. K. 1907. 1908 

30 Paraj d 7001 05 7061 05 50 50 
31 Székelypálfalva  . . . . 1441 51 1441 51 40 40 
32 Patakfalva  1495 03 1512 03 17 — 30 40 
33 Alsósófalva  4691 0(3 4691 06 65 65 
34 Felsősófalva  3695 56 3695 56 60 57 
35 Sükő 1553 34 1553 34 65 40 
36 Székelyszentkirály . . . 2215 75 2245 75 30 — 40 40 
37 Szentlélek 1799 13 1819 75 20 58 - — 20 55 
38 Székelyszenttamás . . 907 84 907 84 20 19 
39 Tibód 551 92 551 92 30 55 
40 Üke 1940 28 1940 28 50 — 
41 Vágás 1924 51 1924 51 35 55 
42 Zetelaka 35195 33 16262 53 18932 80 90 189 
43 Firtosváralja 999 40 999 40 5 40 
44 Székelyvarság . . . . 2072 — 2072 — 80 75 

3. Keresztúri járás. 
1 Magyarandrásfalva.  . 619 98 293 48 — — 326 50 48 44 
2 Székelvandrásfalva 1458 63 231 17 — — 1227 46 50 80 
3 Benczéd 1319 37 843 37 — — 485 90 23 58 
4 Alsóboldogfalva  . . . . 3278 57 1558 75 — — 1719 82 43 63 
5 Bethfalva  . . . . 2467 06 594 63 — — 1872 43 44 62 
6 Bordos 1983 27 1005 10 — — 978 17 60 40 
7 Bözöd . . 3134 73 1308 45 — — 1826 28 35 50 
8 Bözödujfalu  . . . . . 2100 72 1317 04 — — 783 68 34 33 
9 Csehétfalva  . . . . 1515 76 592 68 — — 923 08 97 84 

10 Csekefalva  . . . . 1744 61 1268 01 — 476 60 45 30 
11 Csöb 1398 83 979 14 — — 419 69 — 30 
12 Erked 19555 34 269 58 — — — — 

13 Etéd . 4534 73 4534 73 — — — — 19 — 

14 Énlaka 1514 27 977 40 — — 536 87 24 29 
15 Magyarfelek  . . . . 1280 37 184 83 — — 1095 54 55 60 
16 Fiatfalva . 4380 77 632 77 — — 3748 — 17 84 
& Gagy 1632 28 809 82 — — 822 46 42 40 
18 Magyarhidegkut . . 997 63 302 — — — 695 63 84 70 
19 Székelyhidegkut . . 1519 80 477 80 — — 1042 — 100 100 
20 Kadács 1124 38 859 93 — — 164 45 18 20 
21 Székelykeresztur . . . 28548 34 13163 38 — — 15384 96 33 69 
22 Kobátfalva  . . . . . 2355 24 1529 22 — — 826 02 63 46 
23 Körispatak . . . . 3891 58 1928 74 — — 1962 84 41 70 
24 k'üsnuid 1625 07 475 50 — — 1149 57 36 50 
25 Kisgalambfalva  . 2083 24 2995 73 912 49 — — 41 — 

20 Kiskede 755 76 367 89 — — 387 87 59 53 
27 Kissolymos . . . . . 3144 48 1211 84 — — 1932 64 50 50 
28 Firtosmartonos . . . 1979 85 1055 79 — — 924 0(5 40 57 
29 Medesér 2030 09 903 09 — . — 1127 — 39 50 
30 Nagygalambfalva  . . . 6263 71 3260 37 — — 3003 34 50 70 
31 Nagykede . . . . 820 05 180 85 — — 629 20 73 75 
32 Nagvsolymos . . . 2607 11 434 99 — — 2172 12 62 58 
33 Rava . 4330 64 3639 24 — — 691 40 40 93 
34 Rugón falva  . . . . 1449 30 523 74 — — 925 56 28 37 
35 Siménfalva  . . . . . 3176 23 1542 73 — — 1633 50 41 50 
30 Siklód . 3069 30 1532 15 — — 1537 15 48 71 
37 Szederjes 1954 02 597 72 — — 1356 30 70 70 
38 Szolokma 1214 35 530 78 — — 683 57 62 86 
39 Székelyszállás . . . 1973 08 1318 26 — — 654 82 75 75 
40 Szentábrahám . . . 1971 45 1177 86 — — 793 59 35 30 
41 Szentdemeter . . . . 2449 18 719 79 — — 1729 18 48 50 
42 Székelyszentmihály 1084 65 310 55 — 774 10 48 48 
43 Székelyszentmiklós 595 08 145 49 — — 449 59 74 80 
44 Tarcsafalva  . . . . 1000 01 580 41 — — 419 60 58 47 
45 Tordátfalva  . . . . 5(53 14 — — 1826 26 62 128 
46 Ujszékely . . . . . 3378 95 1482 37 — — 1896 58 20 40 



Folyó , Szükséglet Fedezet Felesleg Hiány Pótadó ®'0 n Kozseg neve 
szám K. K. K K'. 1!K)7. lí>0S 

47 Yéczke 2350 92 1811 32 548 (i() 20 20 
48 Magyarzsákod . . 1905 72 110Í) 52 — — 796 20 50 33 
40 Székelyszenterzsébet . . 3200 55 1418 07 — — 1701 48 50 50 

4. Homoródi járás. 
1 Abásfalva  . . . . 1840 41 1856 21 6 80 — — 50 33 
2 Ábránfalva  . . . . 882 86 881 09 — — 1 77 26 62 
3 Almás 11008 25 1189/ 01 10 34 — — 45 45 
4 Kisbaczon . . . . 3551 58 3626 63 75 05 — — 74 100 
5 Bardócz 4370 65 4379 32 8 67 — — 100 1 '20 
6 Bágy 1502 58 1592 58 — — — — 10 46 
7 Bene 4142 35 4172 02 20 67 — — 25 18 
8 Bibarczfalva  . . . . 2320 23 2454 71 125 48 — — — — 

9 Homoróddarócz 13343 10 19307 04 5964 84 — — — — 

10 Székelydálya . . . 2054 — 2974 — 20 — — — — 27 
11 Székelyderzs . . . 3712 75 3712 75 — — — — 30 27 
12 Ége 2070 03 2093 83 22 90 — — — 48 
13 Erdőfüle 3424 30 3445 55 21 16 — — 50 120 
14 Gyepes . . . . . 23t31 02 2361 02 — — — — 40 75 
15 Magyarhermány . . 4452 70 4516 71 63 02 — — — — 

10 Homoródjánosfalva 1043 10 1943 10 - — — — — — 

17 Jásfalva 1063 32 1063 32 — — — — 00 80 
18 Kánvád 3826 51 3826 51 — — — — 105 51 
19 Karácsony falva  . . . 3774 86 3818 36 43 50 — — 40 30 
20 Homoródkemény falva 1628 40 1685 02 57 52 — — 100 — 

21 Kénos 1355 10 1355 10 — — — — 35 40 
22 Lókod 829 08 841 20 12 12 — — 100 120 
23 62 8519 05 129 43 — - — — — 

24 Miklósfalva  . . . . 1493 20 1501 03 8 73 — — — — 

25 Székelymuzsna . . . 2059 44 2959 44 — — — — 25 23 
20 Oklánd 7786 74 7786 74 — — — — 25 30 
27 Olasztelek 74 3508 — 5 26 — — 57 76 
28 Petek 2183 85 2183 85 — — — — 40 60 
29 Felsőrákos . . . . 5208 86 5298 86 — — — — 65 65 
30 Recsenyéd . . . . 1020 32 1029 32 — — — — 20 40 
31 Homoródremete . . 1306 27 1306 27 — — — — 40 40 
32 Homoródszentmárton . 3043 26 3081 51 38 25 — 20 10 
33 Sándortelke . . . . 1007 87 1007 87 — — — — 100 200 
34 Székelyszáldobos . . 2534 78 2438 67 — — 106 11 40 40 
35 Homoródszentlászló 703 36 804 07 10 71 — — 41 77 
30 Homoródszentpál . . 2725 73 2725 73 — — — — 35 40 
37 Homoródszen: péter 1216 68 1216 68 
38 Telekfalva  . . . . 1376 74 1376 74 — — — — 50 50 
39 Homoródujfalu  . . . 2116 38 2134 24 17 86 — — 43 40 
40 Vargyas 4226 24 4188 01 — — 37 33 35 40 
41 Homoródvárosfalva 2183 48 2183 48 — — — 40 40 
42 Székelyzsombor . . 03582 01 93672 48 00 47 — — — — 

A fennti  kimutatásban foglalt  egyes községeknél mutatkozó pótadó százalék 
emelkedésének és csökkenésének oka a következő: 

Árvátfalva  község állandóan 100 V0 pótadóval képes háztartását fenntartani,  mert 
a községnek a pótadó alapját képező állami egyenes adója csekély, a községnek jöve-
delme semmi, a 100°/0-ot évről-évre megtartani kénytelen. 

Béta községnél lO'/0 apadás mutatkozik, ez pedig onnan származott, hogy az 
évről-évre felszaporodott  bevételi hátrálékok a költségvetés fedezeti  részében mint vagyon 
beállittatván, az apadást előidézték. 

Bikafalva  községnél 37 ,̂,-os uj pótadó vettetett ki, a minek szükségességét az 
idézte elő, hogy Bikafalva  az árvátfalvi  jegyzői körből kiszakittatván, külön jegyzői kör-
höz csatoltatott s igy a dologi kiadások vonták maguk után a pótadó kivetését. 

Bogárfalva,  Felsőboldogfalva  községekben pótadó nincs, azért, mert a közbirto-
kosság jövedelmeit a községi háztartás fedezésére  átengedte. 



Bögöz községnek 15°/0 pótadó kivetését az ujjonnan épült községház költsége-
inek fedezetére  felvett  kölcsön törlesztési részletének költségvetésbe való beállítása vonta 
maga után. 

Décsfalva  községnél pótadó nem volt, mert künlévő régi birtokossági követe-
lések mint vagyon a költségvetés fedezeti  részében felvétettek.  Székelydobó község-
nél szintén. 

Székelyfancsal  és Farczád községeknél változás nincs, a pótadó 50 —50%. 
Farkaslaka községnél 50% pótadóval szemben 1908. évben 93 70 volt, tehát 

43% emelkedés. 
Ezen emelkedés onnan származott, hogy a II. oszt. kereseti adó revizió alapján 

a község állami egyenes adója 43%-al esett, s igy a43%-os községi pótadó emelkedé-
sét maga után vonta. 

Fenyéd községnél 10% apadás mutatkozik illetve van, mely apadás a künt-
lévő tartozások felvételében  rejlik. 

Korond községnél 50°/0 emelkedés mutatkozik, ezen emelkedést az okozta, 
hogy Korond község lakosának nagyobb része szegény szekeresember s a II od osztá-
lyú kereseti adó revízióval adójuk elesett, s igy a pótadó alapját képező állami egyenes 
adó csökkenése a községi pótadó emelkedését vonta maga után. 

Székelylengyelfalvánál  5, Székelymagyarosnál 20% emelkedés van előbb emlí-
tett okoknál fogva. 

Nyikómalomfalva  községnél 35% az emelkedés a II osztályú kereseti adó revi-
sió alapján. 

Máréfalva  községnél 40%-al szemben 180"/0-os községi pótadó vettetett ki tör-
vényhatósági jóváhagyással; a 140% emelkedését az 1907. és 1908. évben keresztül 
vitt arányosítás és telekkönyvi helyesbítési munkálatok költségei okozták. Ez azonban 
egyszer s mindenkori, mert az 1909. évre már a pótadó a rendes mederbe vissza esett. 

Oczfalva  községnél 20% apadás van a kivetések helyes felvétele  alapján. 
Szentegyházasfalunál  20% emelkedés van. Ezen emelkedést a község tulajdonát 

képê ár »Lobogó* nevü fürdő  kiépítési és rendben hozatal költségei felvétele  okozta. 
Oroszhegy községnél 25% az emelkedés; a varsági lakosok államiadója a köz-

ségi pótadó-alapot annyival apasztván, az emelkedést maga után vonta. 
Patakfalva  községnél 10% emelkedés van, ezen emelkedést az 1908. év fo-

lyamán keresztül vitt telekkönyvi átalakítási munkálatok költségei okozták. 
Felsősófalvánál  3% apadás van, ezen apadás a követelések helyes felvételében 

indokolt. 
Sükő községnél 25% az apadás, ez pedig onnan van, hogy a birtokosság a 

községi közszükségletekhez 25% erejéig hozzájárult. 
Székelyszentkirály községnél 35% az emelkedés, ezt pedig a II. oszt. kereset-

adórevizió alapján a községi pótadó-alap csökkenése okozta. 
Tibód községnél az emelkedés 25%, az emelkedést a községi pótadó alapját 

képező állami egyenesadó csökkenése okozta, a II. oszt. kereseti adórevizió alapján. 
Ülke községnél 25%-os az apadás, mert a künlévő követelések helyes össze-

gében a költségvetés fedezeti  részében felvétetvén,  az apadást maga után vonta. 
Vágás községnél 20% az emelkedés, előlirt községnél felhozott  indok alapján. 
Zetelaka községnél 90% al szemben 189'/„-os potadó vetetett ki törvényhatósági 

jóváhagyás mellett, igy az emelkedés 99%, ezen emelkedés egyrészét a II. osztályú 
kereseti adó revizió, melylyel a község pótadó alapja 50 % kai csökkent, másrészt a 
községi iskola modern berendezésére költségvetésbe állított 5000 kor. felvétele  okozta. 

Firtosváralya községnél 35% az emelkedés, ezen emelkedés onnan származott, 
hogy az 1907. évi költségvetésben a künlévő régi követelések felvétetvén,  a pótadószá-
zalék apadását vonta maga után, ezen követelések befolyván,  az 1908. évi költségvetés-
nél a rendes 40 '/„ volt kirovandó. 

Székelyvarság községnél 5°/„ apadás van a szükségletek helyes fölvétele  alapján. 
Székelykeresztur nagy községnél a 36%-os pótadó emelkedést az állami adó-

alapcsökkenésén kivül még az is okozta, hogy községi szolgatartásra 720 korona 
helyett 1080 korona vétetett fel  az 1908. évi kölségvetésbe. 

Kugonfalva  községnél a községi bikatartás dija emelkedett 40 koronával, kü-



lönben a 9°/0-ot kitevő emelkedés az állami adóalap csökkenése miatt állott elő. 
Bethfalva,  Nagygalambfalva,  Medesér, Benczéd, Tordátfalva,  Küsmöd, Rava, Csöb, 

Székelyandrásfalva,  Fiatfalva,  Ujszékely, Alsóboldogfalva  és Körispatak községeknél a 
községi pótadó emelkedésének oka az állami adó-alap csökkenése. 

Ábránfalva  községnél a 36°/0-os pótadó emelkedést az 1908. évben az okozta, 
hogy a cselekvő hátralékok felszaporodása  folytán  1907. évben a pótadó az átlagos 
50&/«-ról leszállittatott volt. 

Kisbaczon községnél a 26%-os pótadó emelkedést a körjegyző lakbére okozta. 
A nyugalmazott jegyzőnek ugyanis lakbére nem volt. Az uj jegyzőnek lakbért ad a 
község. 

Bardocz községnél a 20°/„-os pótadó emelkedés oka az, hogy a megelőző évek-
ből nagy pótadóhátralékok voltak bevételezendők, ezek behajtásáig ideiglenesen állott 
elő a különbözet. 

Bágy községnél a pótadót 1907. évben 35°/0-ról 10°/0-ra szállították le s ez a 
3G"/o-os emelkedés oka. 

Erdőfüle  községnél 70'%-os  pótadó emelkedés csak látszólagos; mert a külön-
böző adónemek más más °/o"os kulcs szerint vetődnek ki. 

Gyepes községnél a 30'7,,-os emelkedés onnan származik, mert az 1907. év 
folyamán  a pótadó le volt szállítva. Különben valamennyi községnél az állami adóalap 
csökkenése emelte a pótadó százalékot. 

A homoródszentlászlói kör községeinél az emelkedést az uj jegyzői beosztás 
folytán  a dologi kiadásokban és általányokban előállott többlet okozta. 

V. Közegészségügy. 

Az 1908. év s annak különösen második fele  — viszonyítva a megelőző évhez 
— közegészségügyi tekintetben általánosságban kedvező volt. Kedvezőbbé vált annyiban, 
hogy az országszerte járványosán uralkodott különböző nemű hevenyfertőző  betegségek 
a vármegye területén csak szórványosan és túlnyomó részben enyhe lefolyással  jelent-
keztek. 1908-ban 503 esettel kevesebb fordult  elő mint a megelőző évben. E mellett a 
légző, emésztő, vérkeringési és mozgásszervi bántalmak is feltűnő  csekély számban ké-
pezték orvosi kezelés tárgyát. 

A közegészségügy szempontjából különös figyelmet  érdemel és megemlítendő 
azon körülmény, hogy 1908 év folyamán  a születések számában emelkedés mutatkozik, 
a halálozás csökkent, sőt a gyermek halandóságban is némi apadás volt észlelhető. 

A heveny fertőző  bántalmak köréből 639 bejelentés történt, mint fentebb  is em-
lítve volt 503-al kevesebb rnint 1907-ben. Ezek közül gyógyult 579, meghalt 60. 

Előfordult  vörheny:  Székelvszenttamás, Székelypálfalva,  Székelyszentkirály. Orosz-
hegy, Szentegyházasfalu,  Parajd, Máréfalva,  Lengyelfalva,  Fenyéd, Farczád, Fancsal, 
Betlenfalva,  Kadicsfalva,  Felsősófalva,  Kápolnásfalu,  Korond, Farkaslaka, Vágás, Szál-
dobos, Bardócz, Vargyas, Homoródujfalu,  Székelyzsombor, Olasztelek, Városfalva,  Bi-
barczfalva,  Oklánd, Homoródbene, Kisbaczon, Felsőrákos, Erdőfüle,  Székelyderzs, Re-
csenyéd, Homoródszentpál, Szentkeresztbánya, Petek, Magyarzsákod, Nagygalambfalva, 
Szentmihály, Küsmőd, Székelyvéczke, Siklód, Medesér, Kiskede, Kőrispatak, Firtosmar-
tonos, Szentdemeter, Etéd, Székclykeresztur és Székelyudvarhelyen; kanyaró:  Kápol-
násfalu,  Szentegyházasfalu,  Bogárfalva,  Szentlélek, Malomfalva,  Kecsetkisfalud,  Farkas-
laka, Parajd, Alsó- és Felsősófalva,  Agyagfalva,  Korond, Felsőboldogfalva,  Székelyma-
gyarós, Bögöz, Varság, Atyha, Homoróddarócz, Bardócz, Abásfalva,  Bibarczfalva,  Re-
csenyéd, Szentkeresztbánya, Olasztelek, Gyepes, Oklánd, Karácsonfalva,  Homoródszent-
márton, Székelyszáldobos, Abránfalva,  Miklósfalva,  Lövéte, Homoródremete, Székelymuzsna, 
Sándortelke, Székelyderzs, Kányád, Erdőfüle,  Kadács, Etéd, Székelykeresztur, Székely-
szenterzsébet, Alsóboldogfalva,  Nagygalambfalva  és Székelyudvarhelyen ; bárányhimlő: 



Karkaslaka, Betlenfalva,  Homoródszentmárton, Homoródalmás és Székelyudvarhelyen ; 
roncsoló  toroklob:  Máréfalva,  Magyarhermány, Kisbaczon, Erdőfüle,  Homoródbene, Ége, 
Oklánd, Homoródszentpéter, Recsenyéd, Olasztelek, Dálya, Erked, Csehétfalva,  Szederjes 
és Székelyszenterzsébeten ; hasihagytnáz:  Zetelaka, Szentegyházasfalu,  Hodgya, Bögöz, 
Székelypálfalva,  Farkaslaka, Patakfalva,  Felsőboldogfalva,  Székelymagyarós, Malomfalva, 
Bogárfalva,  Homoródbene, Homoródszentpál, Felsőrákos, Homoródalmás, Bibarczfalva, 
Székelyzsombor, Homoródszentmárton, Recsenyéd, Jánosfalva,  Ége, Lövéte, Oklánd, 
Bágy, Yárosfalva,  Homoródszentpéter, Szolokma, Kadács, Firtosmartonos és Székely-
udvarhelyen ; hökhurut:  Kápolnásfalu,  Szentegyházasfalu,  Máréfalva,  Parajd, Alsósófalva, 
Bágy, Székelyderzs, Lókod, Bözöd, Betfalva  és Székely udvarhelyen. Ezeken kivül elő-
fordult  pár esetben a vérhas és a járványos fültőmirigylofc  is. 

A trachomás  szembetegek  száma lényegesen csökkent. Gyepes, Magyarhermány, 
Székelymuzsna, Erked, Magyarfelek,  Magyarhidegkut, Székelyvéczke, Székelyszállás, 
Székelykeresztur, Rugonfalva,  Nagygalambfalva,  Alsóboldogfalván,  továbbá a székely-
udvarhelyi és székelykereszturi tanintézetekben összesen 17 trachomás szembeteg állott 
ellenőrzés és gyógykezelés alatt. Ezek közül gyógyult 6, ellenőrzés és gyógykezelés 
alatt maradt 11, kevesebb 5-el mint a megelőző év végén. 

Orvosrendöri  hnllavizsgálat  103 eseiben végeztetett. 
Veszett  és veszettségre  gyanús  eb által  megmart  7 egyén részesült a budapesti 

»Pasteur* intézetben jó sikerű védőoltásokban. 
A nyilvántartott  pellagrás  betegek  száma 10 volt; a megelőző évhez viszonyítva 

hárommal szaporodott. Ezek : Szentdemeteren 1 nő, Csekefalván  2 nő, Magyarzsáko-
don 1 férfi,  Körispatakon 1 nő, Siklódon 2 férfi,  Szolokmán 1 nő, Fenyéden 1 nő és 
Homoródkeményfalván  1 férfi.  Az esetek közül G elmebajnélküli könnyű, 3 elmebaj 
nélküli súlyos és 1 elmebetegséggel szövődött eset volt. 

A védhimlö  oltást  12 hatósági orvos végezte; 3513 első és 3964 jó sikerű ujra-
oltást végeztek. 

A nyilvántartott 6—14 év közti vakok száma 5. 
A közönség rendelkezésére állott 8 gyógytár és 2 kézi gyógytár Hivatalos meg-

vizsgálásuk alkalmával ugy felszerelésük,  mint kezelésük — az etédi gyógytár kivéte-
lével — szabályszerűnek találtatott. Az etédi gyógytárban talált szabálytalanságok szi-
gorú vizsgálar'tárgyát képezték s arról Belügyminiszter úrhoz jelentés tétetett. 

Az egészségügyi személyzet a következő volt: 1 vármegyei tiszti főorvos,  3 
járási tiszti orvos, 1 városi tiszti orvos, 9 körorvos, 1 kórházi igazgató főorvos,  1 kór-
házi alorvos. Magángyakorlatot folytatott  1 kir. törvényszéki orvos, 1 tényleges szolgá-
latban levő cs. és kir. ezredorvos és 1 sebész Etéden. 

Okleveles szülésznő volt 89, halottkém 91. 
A vármegyei közkórházban ápoltatott 1547 beteg, kik közül maiadt a megelőző 

évről 75 férfi,  41 nő, felvétetett  az év folyamán  929 férfi,  502 nő. Az év folyamán  el-
bocsáttatott gyógyulva 775 férfi  381 nő, javulva 124 férfi,  95 nő, gyógyulatlanul 9 férfi, 
17 nő, meghalt 38 férfi,  19 nő, az év végén kórházban vissza maradt 58 férfi,  31 nő. 
Az ápolási napok összes száma 38245 s 1 kor. 64 fillér  napi ápolási dijból bevétel volt 
59140 korona 6 fillér,  egyéb forrásból  1157 korona 95 fillér,  összes bevétel tehát 60298 
kor. 1 fill.,  a kiadás pedig 52941 kor. 39 fill.  volt. 

A kórház orvosi teendőit az igazgató-főorvos,  1 alorvos, az administrativ teen-
dőket az igazgató-főorvos  vezetése mellett a kórházi gondnok és 1 irnok látta el. A 
kórháznál alkalmazva volt 1 férfi  és 6 nő ápoló, l kapus, 1 szolga és 2 mosónő. 

Sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti és szemészeti műtét végeztetett 323 esetben 
E műtétek legnagyobb részben chloroform  narkosis mellett végeztettek, s nagyobb művi 
beavatkozások voltak, vagy valamilyen helyi érzéketlenitő eljárás (Schleich, Oberst-féle, 
vezetési érzéketlenités) alkalmaztatott ott, a hol általános narkosis valamilyen okból 
elknjavalt, vagy fölösleges  volt. Nincsenek mű létszámba véve a kisebb műtétek, melyek 
vagy a sebkezelések alkalmával, vagy azonkívül végeztettek; továbbá a foghúzások  s 
egyéb kisebb müvibeavatkozások, nemkülönben a sok esetben alkalmazott keménykö-
tések csonttöréseknél, ficamodásoknál,  elferdülések,  vagy izületi gyuladások kezelése 
alkalmával. 

A betegforgalom  ezen évben sem volt kisebb, mint a megelőzőben s mintegy 



9 hónapon át az összes helyiségek túlzsúfoltsága  volt tapasztalható annyira, hogy a 
jelentkező betegeket nagy nehézségbe ütközött sok esetben elhelyezni az összezsufolás 
dacára is, sőt több esetb 1 a hol lehetséges volt vissza kellett utasítani, a mig hely 
üresedett. A jelenlegi épüle. a mostani betegforgalom  befogadására  és lebonyolítására 
elégteleneknek bizonyultak, a mi azt mutatja, hogy a közönség mind nagyobb és na-
gyobb mértékben veszi igénybe a kórházat. Ehhez járul a szükséges mellékhelyiségek 
elégtelen és a célnak nem egészen megfelelő  volta, annyira, hogy rövid időn belől egy 
új pavillon építése elkerülhetlen lesz, a mikor megfelelő  mellékhelyiségekről is gondos-
kodni kell. 

A kórház épületeiben elkezdett mindenféle  átalakítási munkát befejezték,  azok-
nak költségei legnagyobbrészt kifizettetett. 

A vízvezetéki és csatornázási munkák felülvizsgálata,  hivatalos átvétele és le-
számolása szeptember hóban történt meg az országos vízépítési igazgatóság közegész-
ségügyi mérnöki osztályának kiküldöttei által. Az összes munkák 31501 97 koronába 
kerültek volt a költségvetés alapján a vállalkozó által tett s szerződésileg biztosított 
ajánlat szerint. A kivitelnél azonban igen sok és lényeges változtatást kellett eszközölni, 
a mi a költségeket majdnem megkétszerezte. 

A források  kitárásánál az a kedvező meglepetés ért, hogy az eredetileg felve-
hető 16 m9 napi vízmennyiség helyett 60—90 m3-ig változó napi vízhozam találtatott, 
s a forrás  foglalásokat  ehhez mérten kellett kiterjeszteni. Az igy kitárt s lényegesen 
nagyobb vízmennyiségnek kéllő felhasznájhatása  céljából a szolgálati vízmedencét a 
10 ms-re tervezett űrtartalma helyett 20 m3-re kellett megnagyobbítani, s az innen a 
korházba vezető öntött vas csővezetéket és annak szerelvényeit a tervezett 60 m jm belső 
átmérő helyett 80 m/m átmérővel kellett elkészíteni. E változtatásokra feltétlenül  szükség 
volt, hogy a kórház tulajdonát képező, nagy értéket képviselő kedvező vízmennyiséget 
hozzáférhetővé  lehessen tenni akár olyan célból, hogy a kórháznak későbbi fejlődésével 
járó nagyobb vízszükséglete mindig fedezhető  legyen, akár podig a fölösleges  vizmeny-
nyiségnek esetleges értékesítése miatt. 

A költségek szaporodásának másik lényeges részét a kórház épületeinek belse-
jében eszközölt változtatások okozták. Ugyanis a tervezéseket a kórháznak összes ren-
delkezésre álló pénze alig ttidta volna fedezni  az előirányzott 31501 "97 kor. költséget 
is, s e miatt a belső berendezési tárgyaknál a lehető legegyszerűbbeket irányozták elő 
s melegvíz nyerésére is a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb szerkezetet kellett válasz-
tani, a mi nem felelt  volna meg később minden tekintetben. Mivel időközben a kórház 
több pénz felett  rendelkezett, ezeket is tökéletesebbekkel lehetett kicserélni, a mi minden 
igényt képes legyen kielégíteni, s a jövőre való tekintetből gazdaságosabbnak is 
mutatkozott. 

Igy a kórház főépületében  a melegvizvezeték csőrendszere az épület két szár-
nyában egymástól függetlenül  működő két különálló, de egymással össze is kapcsol-
ható részre osztatott. Azonkívül a főépületben  2 Strebel-rendszerü kazán vétetett, me-
lyek közül a nagyobb 4 helyiséget egyidejűleg vizfütéssel  is ellát, a melléképületben 
pedig szintén a tervezett vizkályha helyett egy Strebel-rendszerü kazán alkalmaztatott. 
E változtatásra szükség volt, mivel a 16 keménységi fokkal  biró víz más szerkezetű 
kazánt hamar megrongált volna. 

A belső berendezés melegvezetékének csőhálózata nagyobb méretűnek és töké-
letesebb circulatió elérésére kiterjedtebb hosszúságúnak vétetett. 

A berendezési tárgyak minden igény kielégítése végett tökéletesebb minőségüek-
kel cseréltettek ki (fürdőkádak,  mosdóasztalok, mosogatók, csaptelepek stb.) s a terve-
zettnél nagyobb számban alkalmaztattak. Különösen a mütőszoba sokkal tökéletesebb 
berendezéssel láttatott el, mint a milyen elő volt irányozva. 

E változtatások miatt a vállalkozó kereseti végösszegeként 6837775 koronát 
mutatott ki, melyből a felülvizsgáló  57612 26 koronát állapított meg. A kórházfelügyelő 
bizottság tekintettel az építés közben előfordult  nehézségekre, a munka némely részét 
késleltető pótmegrendelésekre, továbbá az ajánlat és kivitel közötti időszakban beállott 
áremelkedésekre, hogy az ügy békés úton elintézhető legyen, méltányosságból 60000 
koronát ajánlott fel  a vállalkozónak, melyet el is fogadott,  s igy a vízvezetéki és csa-
tornázási munkák az előirányzott 31501 97 korona helyett 60000 koronába kerültek, 



A kórházra nézve nagyon előnyösnek mondható, hogy bár lényegesen nagyobb 
költséggel, de a jelenlegi kivitelben készült el vízvezetéke, vízszükséglete biztosítva van 
mindenkorra bármennyire fejlődjék,  belső berendezése pedig a lehető legjobban s min-
den kívánalmaknak megfelelően  van elkészítve 

A múlt évben majdnem egészen elkészített villamos világítási berendezéseket ez 
évben felszerelték  és már julius óta használatban vannak. Miután villamos erő áll ren-
delkezésre, a mint lehetséges lesz Röntgen készülék s egyéb villamos gyógykezelő és 
vizsgáló berendezések be lesznek szerezve. 

A kórház dacára, hogy vízvezeték és csatornázási munkái majdnem kétszer-
annyiba kerültek, mint a mennyi elő volt irányozva, s dacára, hogy ezzel egyidejűleg 
sok átalakítás történt, melyek szintén sokkal többe kerültek, mint a mennyire számítva 
volt, mivel minden elkészült a mi szükséges volt, holott csak a legszükségesebbek vol-
tak előirányozva, nemcsak képes volt minden tartozását kifizetni,  hanem jelenleg is ren-
delkezik pénzkészlettel és kölcsön felvételét  elkerülhette. 

VI. Útlevél és kivándorlási ügy. 

A kivándorlás vármegyénk területéről az 1908. évben is állandóan folyamatban 
és a mult évekhez viszonyítva ismét emelkedő irányú volt. A népesség mozgalmának 
ez az állandó hullámzása jelentékeny apadást — az évi átlagot tekintve — nem szen-
vedett az amerikai általános gazdasági váltsággal járó munkanélküliség és a gyárak 
üzemének hosszas szünetelése folytán  sem. Igaz ugyan, hogy a válság főerejének  ha-
tása alatt az év április, május, junius és julius havában a kivándorlási kedv tetemes 
csökkenése észlelhető, de kétségtelen, hogy ez a csökkenés — az előző hónapokhoz 
képest — nem csupán e válság javára irható. Ugyanis ezek a hónapok itthon is foko-
zottabb mértékben veszik igénybe a munkaerőt; a szántás, vetés, szénahordás és egyéb 
sürgős gazdasági teendők időszaka lévén : munkaalkalmat és ezzel együtt keresetet is 
minden évben nagyobb mértékben nyújtanak, mint a többi hónapok. 

Ezek rfblytán  a kivándorlás is általában minden évben, ilyen időtájon csök-
keni szokott. 

Egyébképen a hatóságok is a tőlük telhető mindenféle  módokon igyekeztek e 
romboló hatású hullámzások elé gátakat emelni s ezek által ugy a társadalmat mint 
az egyeseket végzetes válságoktól és az anyagi leromlástól megóvni. A m. kir. belügy-
miniszter ur 49573 — 1908. sz. rendeletével felhívta  az illetékes hatóságokat, hogy a 
kivándorlási szándékozókat mindig idejekorán figyelmeztessék  az amerikai gyáripari és 
kereskedelmi élet pangására s azokra a szomorú viszonyokra, a melyeknek a meggaz-
dagodás vágyától megszédített honfitársaink  eléje mennek. E rendelettel kapcsolatosan 
szigorúan utasítottam az utlevél-kérés fölvételénél  eljáró hatóságokat, hogy ezt a ligyel-
meztetést az Amerikába való kivándorlás eseteinél el ne mulasszák s megtörténtéről a 
fél  által is aláírandó jegyzőkönyvet állítsanak ki. Ilyen intézkedések és a vonatkozó 
törvények és rendeletek legszigorúbb szem előtt tartása továbbá a tengeren túlra sza-
kadt véreink szotr.oru sorsáról, anyagi nyomoráról minduntalan érkező riasztó hirek 
hatása folytán  bekövetkezett az az állapot, hogy 1908. év május havában csak 70, ju-
nius havában pedig összesen 20 útlevél iránti kérés érkezett be. Ezek közül is, de 
már a márczius és április hónapokban beérkezett kérések közül is a legtöbb csak a szom-
szédos Romániába való kivándorlásra irányult. Ezeknek a kivándorlóknak a legna-
gyobb része nő volt. 

Kevéssel már julius hónapban is, de azután a következő hónapokban egészen 
az év végéig ismét rohamosan fokozódó  emelkedés észlelhető a kivándorlók számában. 
()któber hóban a kivándorlók száma már 294 s november és deczember hónapokban 
sem esett 2öj-cn alul. A kivándorlások túlnyomó részében ismét Amerika felé  irányul-
tak. Ezek után az 1ÍK38. évi kivándorlás körülményei, jelenségei fölött  végzett áttekin-
tésünket még a következő számösszegezésekkel zárhatjuk le : 



Az 1908. év folyamán  hivatalomnál összesen 1701 útlevél iránti kérés fordult 
meg ; ezek közül tényleg útlevelet nyert 1033 ; a többi 68 kérés vagy visszavonatott, 
vagy clutasittatott. A kiadott útlevelek közül 731 Amerikába, 836 Romániába, 66 
egyéb államokba szólott. 

VII. Könyöradománygyüjtés. 

A m. kir. belügyminiszter ur 18613 — 1882. sz. a. keltrendelete alapján az 1908. 
év folyamán  a vármegye területére érvényes könyöradománygyüjtési engedély hivata-
lomnál 51 esetben adatott l<: 

A kérelmezők legn. . jbb része kérését főképpen  tűzvész vagy más elemi csa-
pások és nyomorékság folytan  keletkezett Ínségre jutás által indokolta. 

VIII. Közbiztonság és közrendészet. 

A vármegyei csendőrörsök tevékenységéről szerkesztett kimutatás adatai szerint 
büntető és kihágási ügyekben az eljárás folyamatba  tétetett hatóságok és hatósági kö-
zegek elleni erőszak miatt 14 esetben, hatóságok elleni izgatás miatt 5 esetben, sze-
mélyes szabadságnak közhivatalnok általi megsértése miatt 2 esetben, hamis tanuzás 
miatt 1 esetben, szemérem elleni bűntett és vétségek miatt 6 esetben, rágalmazás és 
becsületsértés miatt 34 esetbe ,̂ ember élete elleni büntettek és vétségek miatt 43 eset-
ben, közegészség elleni vétség miatt 1 esetben, magánlaknak magánszemély általi meg-
sértése miatt 55 esetben, lopás miatt 304 esetben, rablás és zsarolás miatt 12 esetben, 
sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés miatt 14 esetben, orgazdaság és bűnpártolás miatt 
1(5 esetben, jogtalan elsajátítás miatt 21 esetben, csalás miatt 12 esetben, okirathami-
sitás miatt 1 esetben, más vagyonának megrongálása miatt 53 eseiben, gyújtogatás és 
tüzokozás miatt 46 esetben, vaspályák, távírdák megrongálása miatt 6 esetben, fegyve-
res erő elleni vétségek miatt 2 esetben, a kir. járásbíróságok hatáskörébe utalt kihágási 
ügyekben 95 esetben, a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágási ügyekben 
2341 esetben. 

A mi a közigázgatási hatóságokhoz utalt kihágások elbírálását illeti, az elsőfokú 
hatóságok ítéleteit az alispánhoz megfelebbezték  93 esetben. A megfölebbezett  93 ítélet 
közül hozatott tüzrendőri ügyekben 5, úirendőri ügyekben 11, közrendelleni ügyekben 
33, építkezési ügyekben 5, egészségrendőri ügyekben 16, iparügyekben 3, hatóság elleni 
kihágási ügyekben 8, halászati ügyekben 2, vadászati ügyekben 2, állategészségrendöri 
ügyekben 5, vizrendőri ügyben 1, cselédügyben 1. 

Ezen II. fokulag  is felülbírált  kihágási ítéletek közül hozatott: 
Az Udvarhely járási főszolgabíró  által 21, a melyek közöl 19 lényegében hely-

benhagyatott, 2 meg lett változtatva. 
A Keresztúr járási főszolgabíró  által 8, melyek közül 4 lényegében helyben ha-

gyatott, 3 feloldatott  és egy meglett változtatva. 
Az Oklánd járási főszolgabíró  által 21, a melyek közül 19 lényegében helyben-

hagyatott, egy megsemmisíttetett és egy meg lett változtatva. 
A Székelyudvarhely városi rendőrfőkapitány  által 41, a melyek közül 37 lénye-

gében helybenhagyatott, 2 feloldatott  és 2 meglett változtatva. 
A II. fokú  alispáni Ítéletek közül az illetékes miniszterek által felebbezések  foly-



tán harmad fokban  felülbiráltatott  13, a melyek közül 11 lényegében helybenhagyatott, 
2 megsemmisíttetett. 

Ezen adatok a közigazgatási bizottság vagy annak albizottságai által felülbírált 
ítéletekre nem vonatkoznak. 

IX. Fegyelmi ügyek. 

Az 1908. év folyamán  12 fegyelmi  ügy tétetett folyamatba  és pedig 1 esetben 
törvényhatósági, 11 esetben községi elöljárók ellen. 

A 12 fegyelmi  ügy közül G befejeztetett,  5 folyamatban  van. 
A folyamaiba  tett fegyelmi  ügyek száma az előző évhez képest apadást mutat. 

X. Központi választmány. 

A vármegye központi választmánya az 1908. év folyamán  5 rendes ülést tartott, 
melyeken az 1909. évi névjegyzékek kiigazítása felőli  intézkedésekkel foglalkozott. 

A választó jogosultaknak 1909. 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 véjjleg megállapított állandó névjegyzék szerint: 
1. Az udvarhelyi választókerületben . . . . 2332 
2. A székelykereszturi választókerületben . . 1976 
3. A homoródi választókerületben 1911 

Összesen . 6219 
képviselő választó jogosult van. 

A képviselő választó jogosultak jogaikat a következő jogezimeken és arányban 
gyakorolják : 

Régi jogon 41C6 
Földbirtok után 309 
Házbirtok után lő 
Föld- és házbirtok után 552 
Jövedelem után 324 
Értelmiség czimén 620 
Füstök után 293 

összesen . 6219 
Az oláhfalvi  választó kerületben 211 választó jogosult van. 
Ezek közül: 

Régi jogon 153 
Föld- és házbirtok után 27 
Jövedelem után 17 
Értelmiség czimen 10 
Füstök után 4 

Összesen . 211 
gyakorolja választói jogát. 

A székelyudvarhelyi választó kerületben 653 választó jogosult van. 



Ezek közül 
Régi jogon . . . 
Földbirtok után . . 
Házbirtok után . . . 
Föld- és házbirtok után 
Jövedelem után . 
Értelmiség czimén . . 

71 
1 

199 
4 

280 
98 

Összesen . 653 
gyakorolja válaszlói jogát. 

Az 1908. évi állandó névjegyzékkel való összehasonlítás alapján kitűnik, hogy 
a választó jogosultak számában az : 

Udvarhelyi választó kerületben 56 apadás. 
Székelvkereszturi » » 69 szaporodás. 
Homoródi » » 110 szaporodás. 

Összesen: 123 szaporodás mutatkozik. 
Viszont azonban a székelyudvarhelyi városi választókerületben a jogosultak 

száma 7-tel, az oláhfalvi  kerületben pedig 16-tal apadt a mult évi jogosultak számá-
hoz képest. 

XI. Szegényügy. 

A szegényügy intézményeiben a mult évi állapotokhoz képest további előhaladás 
nem történt. A szegényekről való gondoskodást az egyes községek szegényalapja, s a 
társadalom könyörületességének szervezetlen munkája látta el; a szegénység enyhítésé-
nek szociális nagy kérdése^gy nálunk se juthatott még a közelebbi megoldás felé. 

Abban a vármegyei határozatban, melyet 1898. junius hó 16 án hozott a tör-
vényhatóság egy vármegyei szegényház létesitése érdekében, — ebben tényleg benne 
van a megoldás felé  törekvés helyes gondolata. Azonban az elmúlt év kísérletezései és 
utánagondolásai arról is meggyőztek, hogy a terv kivitele érdekében még roppant elő-
munkálat válik szükségessé. Ugyanis nem tartom még elegendőnek, ha az összes köz-
ségek szegényalapjait egyesitjük, mert ezzel még csak 90—100 ezer koronányi tőkéhez 
jutunk. Ez pedig legfelebb  >rra nyújt csak lehetőséget, hogy a vármegyei szegényház 
falait  felemelhessük,  de a . .gényházban lakok ellátására semmi összeg nem maradna 
rendelkezésünk alatt. 

A szegényalapok jövedelmezőségét — bármi csekély is az — egyelőre  még  nem 
lehet befektetni  a szegényház épületének egyáltalán nem jövedelmező tőkéjébe. A jobb 
jövedelmezőséghez azonban mindenesetre az lesz az első kiindulási pont, hogy a tör-
vényhatóság az 1886. évi 145 § ában foglalt  jogával élve, rendelje el a községi szegény-
alapok egyesítését. Az egyesítés azonnal meghozná azt az eredményt, hogy az alapok 
kezelése egységessé válna, s inkább biztosítaná azon elv betartását, hogy az alapok 
tőkéi érintetlenül maradjanak, s a büntetéspénzből való évi járulékok bizonyos hánya-
dának hozzácsatolásával is folyton  növekedjenek. A mostani községenkinti kezelésben 
ez elvek következetes keresztülvitele többnyire nem érvényesül, s ez a körülmény a 
szegényalapok tőkéinek növekvését teljesen megakasztja, vagy legalább is problema-
tikussá teszi. 

További lépésként a szegényalapok egyesítése maga előidézi azt, de célszerű és 
céltudatos működéssel még jobban el lehet érni, hogy a társadalom jótékonysága az 
egyesitett szegényalap további növelése irányában szerveződjék. A sok összejövetel, 
mulatság és gyűjtés, mely sok ezer koronát visz ki és szór széjjel, — mind az egye-
sitett szegényalapok növelését szolgálhatná, s a megyében maradhatna. Ezt a megyei 
érzést, ezt az idehaza épiteni akaró vágyat meg kell teremtenünk a közigazgatás hatá-



sainak sokféleségével,  a megyei öntudat felébresztésével,  s a jóakaratú munkák egy 
iiányba való szervezésével. 

Ebből a gondolatkörből akarok kiképezni minél biztosabb programmot, mely a 
szegényalapok gyors és gyorsan hatványozódó növekvését, s ezzel egy olyan nagy tőke 
kiképződését tegye lehetővé,-amiből megfelelő  megyei szegényházat is lehessen építeni, 
s ugy annak, mint a benne lakó szegényeknek fenntartását  is tudja biztosítani. A prog-
ramm kidolgozása még bizonyos tájékoztatásoktól függ,  s azok felhasználása  után a 
kérdés teljes áttekintésével kidolgozom az ügy megoldásának részletes tervét, ezt az 
összes helyi hatóságok megbeszélése alá bocsátom és további intézkedésre majd a tör-
vényhatóság elé fogom  terjeszteni. Az immár egy évtized óta huzodó vármegyei sze-
gényház ügyét nézetem szerint csak ezen az uton lehet valósulás felé  vinni. 

XII. Főszolgabírói hivatalok és Székely* 
udvarhely r. t. város. 

A) Székelyudvarhelyi főszolgabírói  hivatal. 

I.  Járási  ügyforgalom. 

1. Közigazgatási iktatóra érkezett 33(31 drb. 
2. Kihágási iktatóra érkezett . . 2355 drb. 

Mind elintéztetett, hátralék nincs. 
3. A hivatal részéről kiadatott: 

A tánczengedély, iparengedélyek és iparigazolványokért fizetendő  dijak felek 
által közvetlenül a kir. adóhivatalhoz befizettetnek  a mezőőri és pásztor könyvek ára 
az eskütétel alkalmával beszedetvén a kir. adóhivatalba beszállittatott. 

II.  Községi  ügyforgalom.  A községi és körjegyzők 38G12 ügydarabot intéztek el. 
A jegyzői teendők az állami és községi élet tejlődésével folyton  szaporodnak. 

Az alsósófalvi  és bögözi jegyzői körökbe rendszeresített segédjegyzői állások betöltettek, 
ujabban a zetelaki és szentegyházasfalvi  jegyzők mellé rendszeresittettek ily állások, a 
melyek az 1909. év folyamán  fognak  betöltetni. 

A járás területéhez tartozó összes községek 1907. évi számadásai felülvizsgál-
tattak, azok a törvényhatósági közgyűlés által letárgyaltattak, s a községeknek ki 
is küldettek. 

Az 1908. évi útadó, vmegyei pótadók, ebadó, gazdasági munkás cseléd pénz-
tárt illető hozzájárulási dijak 1908. deczember 31-ig, illetve 1909. évi márczius 
l-ig mind egy fillérig  behajtattak s az itteni m. kir. adóhivatalhoz beszállittattak. A 
815,900. számú közigazgatási erdészeti bizottsági határozat alapján a járás területén 
megalakult összes birtokosságok 1907. évi számadásai a helyszínén felülvizsgáltattak. 
Az 1909. évi költségelőirányzatok mind jóvá vannak hagyva. 

a) Igazolási jegy 
** b) Építési engedély 220 » 

274 » 
08 » 

119 » 
8 » 

187 » 
10 » 
10 » 

4 darab 

c) Cselédkönyv . 
d) Munkakönyv . 
e) Mezőőri könyv 
f)  Pásztor könyv 
g) Tánczengedély 
h) Iparengedély . 
i) Iparigazolvány 



III.  Közrendészet.  A személy és vagyonbiztonság kielégítő volt, a közcsend és 
rend nagyobb mértékben nem zavartatott meg. Egyes büntettek fordultak  elő, a tette-
sek azonban minden esetben a büntető bíróság elé állíttattak. 

A járás területén utóbbi években különösen a faipar  szép lendületet vett. A 
zetclaki, székely varsági és parajdi gőzfürészeknél  nagyobb tömegű munkás dolgozik. 
Munkás mozgalmak nem észleltettek. 

Az Amerikába való kivándorlás közismert okok miatt az év első felében  szü-
netelt, az év utolsó negyedében pedig különösen a járás alsó részében levő községek-
ben nagymérveket öltött. 

A havasalyi és sóvidéki községekből elenyészően csekély a kivándorlás, mivel 
ezen vidéken a fűrésztelepek  tisztességes keresetet nyújtanak. 

B) Székelykereszturi főszolgabírói  járás. 

1. Járási  ügyforga.  i. 1. Közigazgatási iktatóra érkezett: 0000 drb., elintéz-
tetett 5977, elintézetlen maradt 23 drb. 

2. Kihágási iktatóra érkezett: 917 drb., elintéztetett mind. 
3. Cselédkönyv kiadatott 46 drb. 
4. Munkáskönyv » 2 » 
5. Iparigazolvány » 31 » 
6. Iparengedély » 16 » 
7. Mezőőri szolgalati könyv kiadatott 66 drb. 
8. Építkezési engedély kiadatott 237 drb. 
9. Táncengedély » 170 » 
10. Toloncozási eset volt 20 eset. 
11. Községi  ügyforgalom.  A községi és körjegyzők 25432 ügydarabot intéztek el. 
III.  Közrendészet.  A közbiztonság általában véve kielégítő volt, tüzeset is csak 

7 esetben volt és pedig: Székelykereszturon 3 esetben, Székelyszenterzsébeten, Tordát-
falván,  Szentábrahámon és Gagyban egy-egy esetben. 

C) Oklándi főszolgabírói  hivatal. 

1. Járási  ügyforgalom.  1. Közig, iktatóra érkezett: 5047 drb., elintéztetett 
valamennyi. 

2. Kihágási iktatóra érkezett: 1381 drb., melynek nagyobb része elintézést nyert, 
egy kis része elintézés alatt áll. 

3. Kiadatott 309 drb. cselédkönyv, 9 drb. iparengedély, 22 drb. iparigazolvány, 
118 drb. mezőőri könyv, 14 drb. igazolási jegy, 316 drb. építési engedély, 102 drb. 
táncengedély. 

II.  Községi  ügyforgalom.  A kör és községi jegyzők iktatójára érkezett 31572 
drb., melyek elintézést nyertek. 

Az 1909. évi költségvetési előirányzatok beadattak, melyeket a törvényható-
ság jóváhagyott. 

Az 1908. évi zárszámadásoknak egy része beadatott. 
III.  Közrendészet.  A személy és vagyonbiztonság általában elég jó volt. 
Bardoc községben a kivételes rendőri intézkedések még életben vannak. Előző 

évihez képest a közrcndőri állapotok lényegesen javultak. 
Tüzeset a járás területén 16 esetben volt. Az épületek nagy része biztosítva volt. 



D) Székelyudvarhely r. t. város. 

A városi adminisztráczió egyes ágait a következő adatok tüntetik fel: 
A város tanácsához összesen 12832 ügydarab érkezett iktatóra, melyből 7í)f>7 

drb. közigazgatási, 780 drb. iparkihágási, 4095 drb. adóügyi. 
A városi árvaszékhez beadatott 439 darab. 
A rendőrséghez közigazgatási 7914 darab, kihágási 1043 darab, a községi bíró-

sághoz 1745 darab. 
Idegen bíróságtól 53 darab. Bünügyi érkezett 183 darab. 
Képviselőtestületi gyűlés volt 10. Ellátatott 107 ügy darab. 
Tanács ülés volt 100. Elláttatott 6000 ügydarab. 

Iparigazolvány és engedély kiadatott . • 76 
Iparos tanoncz beszegődtetett . . . 104 
Munkás igazolvány kiadatott . . i 
Igazolási jegy kiadatott 18 
Cseléd nyilvántartásba bevezettetett 397 
Cseléd könyv kiadatott 34 
Vadász jegy engedély kiadatott . . 45 
Táncz engedély kiadatott 84 
Tolonczoltak száma 139 
Öngyilkosság 4 

Tüzeset történt 5 esetben, a kár 4194 kor. 
Elzárva volt 292 egyén 671 napra. 
A szegény alap javára kiméretett 2436 kor. 75 fillér  büntetés pénz. fizetve  és 

elszámolva lett 491 kor. 25 fillér,  leírva vagyontalanság miatt 1396 kor. 75 fillér,  átjött 
az 1909 ik évre mint hátrálék 548 kor. 75 fillér. 

^ I.  Pénztári  állás. 

1. A közpénztári alap szerint készpénzbevétel 204841 korona 16 fillér,  kiadás 
197484 kor. 19 fillér,  készlet 7056 kor. 97 fillér. 

2. Kövezet vám alap szerint bevétel 10109 kor. 27 fillér.  Kiadás 10109 kor. 27 
fillér.  Készlet — kor. — fillér.  Érték bevétel 5989 kor. 8 fillér.  Kiadás 1411 kor. Kész-
let 4578 kor. 8 fillér. 

3. Szegény alap készpénz bevétel 2768 kor. 11 fillér.  Kiadás 2626 kor. 68 
fillér.  Készlet 141 kor. 43 fillér.  Érték bevétel 19120 kor. 77 fillér.  Kiadás 1000 kor.— 
fillér.  Készlet 18120 kor. 77 fillér. 

4. Ipar alap szerint bevétel 3981 kor. 30 fillér.  Kiadás 3980 kor. 36 fillér.  Kész-
let — kor. 94 fillér. 

5. Tűzoltó alap szerint bevétel 3200 kor. 48 fillér.  Kiadás 3199 kor. 76 fillér. 
Készlet — kor. 72 fillér. 

6. Polgármesteri és rendőrkapitányi letét 22901 kor. 81 fillér.  Kiadás 20790 kor. 
33 fillér.  Készlet 2111 kor. 48 fillér.  Értékben bevétel 3220 kor. — fillér.  Kiadás 220 
kor. — fillér.  Készlet 3000 kor. 

7. Építkezési és szabályozási alap szerint bevétel 75542 kor. 71 fillér.  Kiadás 
71172 kor. 71 fillér.  Készlet 4370 kor. — fillér.  Érték bevétel 61409 kor. 82 fillér.  Ki-
adás 15 kor. 71 fillér.  Készlet 61394 kor. 11 fillér. 

8. Tisztviselői nyugdíj alap szerint bevétel 11058 kor. 26 fillér.  Kiadás 10623 
kor. 32 fillér.  Készlet 434 kor. 94 fillér.  Érték bevétel 72325 kor. 79 fillér.  Kiadás — 
kor. — fillér.  Készlet 72325 kor. 79 fillér. 

9. Községi szegény alap bevétel — kor. — fillér.  Kiadás — kor. — fillér.  Kész-
let — kor. — fillér.  Érték bevétel 573 kor. 75 fillér.  Kiadás — kor. — fillér.  Készlet 
573 kor. 75 fillér. 



10. Gazdasági munkás alap bevétel 499 kor. 48 fillér.  Kiadás 499 kor. 48 fillér. 
Készlet — kor. — fillér.  Érték bevétel 2225 kor. 73 fillér.  Kiadás — kor. — fillér. 
Készlet 222ö kor. 73 fillér. 

11. Elhagyott gyermekek segély alap bevétel 916 kor. 20 fillér.  Kiadás 910 kor. 
20 fillér.  Készlet — kor. — fillér.  Érték bevétel 943 kor. 92 fillér.  Kiadás 916 kor. 20 
fillér.  Készlet 27 kor. 72 fillér. 

12. Közmunka váltság bevétel 218 kor. Kiadás — kor. Készlet 218 kor. 
13. Tenyész állat bevétel 1445 kor. 5 fillér.  Kiadás 623 kor. 69 fillér.  Készlet 

821 kor. 36 fillér. 
14. Sétatér alap bevétel 1260 kor. 60 fillér.  Kiadás 1260 kor. 60 fillér.  Készlet 

— kor. — fillér.  Érték bevétel 1285 kor. 19 fillér.  Kiadás 305 kor. 60 fillér.  Készlet 
979 kor. 59 fillér. 

15. Járda alap szerint bevétel 9404 kor. 47 fillér.  Kiadás 9404 kor. 47 fillér. 
Készlet — kor. — fillér.  Érték bevétel 2718 kor. 94 fillér.  Kiadás 1044 kor. 53 fillér. 
Készlet 1674 kor. 41 fillér. 

16. Közigazgatási őrizet alap szerint bevétel 143520 kor. 97 fillér.  Kiadás 103700 
kor. 65 fillér.  Készlet 39820 kor. 32 fillér. 

II.  Árvái  pénztár  állapota. 

1. Árvái napló készpénz bevétel 53277 kor. — fillér.  Kiadós 53098 kor. 61 
fillér.  Készlet 178 kor. 39 fillér. 

2. Magán kötvényekben bevétel 57452 kor. 8 fillér.  Kiadás 8940 kor. 30 fillér. 
Készlet 48511 kor. 78 fillér. 

3. Takarékpénztári betét készpénz bevétel 71582 kor. 36 fillér.  Kiadás 13600 
kor. — fillér.  Készlet 57982 kor. 36 fillér. 

4. Árvái őrizet napló bevétel értékben — kor. — fillér.  Kiadás — kor. — fillér, 
Készlet — kor. — fillér. 

5. Árvái betét bevétel — kor. — fillér.  Kiadás — kor. — fillér.  Készlet — kor. 
— fillér.  Érték bevétel — kor̂  — fillér.  Kiadás — kor. — fillér.  Készlet — kor. — 
fillér.  Árvái drágaság értékben bevétel 491 kor. 20 fillér.  Kiadás 30 kor. — fillér.  Kész-
let 461 kor. 20 fillér. 

III.  Városi  adóhivatal. 

1. Állami egyenes adóba bevétel . . . . 118632 kor. 89 fill. 
2. Küladó és illeték bevétel 4809 » 12 » 
3. Birtokrendezési költség bevétel . . » — » 
4. Iparkamarai illetékben bevétel . . . . 1523 » 20 » 
5. Fegyveradó bevétel 330 » — » 
6. Haddij bevétel 868 » — » 
7. Országos betegápolási pótadó bevétel . 5365 » 37 » 

Összesen . 136337 » 70 » 

8. Megyei utad i bevétel 10360 » 30 » 
9. Megyei pótatî oa bevétel 3887 » 57 » 

10. Mezőgazdasági munkás segely hozzájá-
rulási dij bevétel 188 » — * 

IV.  Gazdasági  állapot. 

1. Szarvasmarha állomány 1126 darab. Bival 71 drb. Ló 365 drb. Sertés 1009 
drb. Juh 400 drb. Kecske 4 drb. Szamár 6 drb. 

2. Az 1908. évben megtartott országos vásáron eladatott szarvasmarha 3562 
<lrb. és ló 210 drb. 



3. Heti vásárokon eladatott szarvasmarha 1125 drb. 
4. Köznapokon átíratott szarvasmarha 105 drb. Sertés 656 drb. Bárány éő 

juh 420 drb. 
5. Levágatott az 1908. évben szarvasmarha 1348 drb. Borjú 1250 drb. Sertés 

1575 drb. Juh 838 drb. Bárány 487 drb. 
Az 1908. évben sertés vész volt és tartott 1908. julius 18-tól szept. 15-ig. 
Száj és körömfájás  miatt zárlat nem volt. 
Az egész 1908. évben elhullott állatok száma 89. 
Kiadatott marhalevél űrlap : 

20 filléres  1490 
12 » 501 
4 » 1410 

összesen 3401 

V.  Egészségügy. 

1. Heveny fertőző  betegség ez év folyamán  volt 182. Ebből 

a) Bárányhimlő 1 
b) Roncsoló toroklob — 
c) Hasihagymáz 26 
d) Kanyaró 131 
e) Vörheny 12 
f)  Szamárhurut 12 
g) Gyermekágyi láz — 

2. Kéjnők és szobalányok hetenkint egyszer vizsgáltattak, betegülési eset nem 
fordult  elő. 

3. Halálozási eset a kórházzal együtt volt 224 egyén. 
4. Erőszakos halál folytán  elhalt 4 egyén. Ebből 1 vonatgázolás, 2 lövés, 

1 vizbefulás. 
5. Vendéglők és korcsmák udvarai negyedévenként megvizsgáltattak. 
6. Piacz és élelmi szerek hetenként, szükség szerint naponként is megvizsgáltattak. 

VI.  Népesedés. 

Született 212 élve, ebből fiu  112, leány 100. Halva született 7 egyén. 
Törvényes 199, elismert 8, el nem ismert 5. 
Elhalt 224 egyén, ebből férfi  134, nő 90. Házasodott 64 pár. 

VII.  Iskola  ügy. 

1. Az összeirt ovó és tankötelesek száma 1419. Ebből 

fiu  853 
leány . . 566 

VIII.  Katona  ügy. 

Fősorozás volt 1908. márczius hó 9-én; besoroztatott összesen 44 egyén, ebből 
a hadseregben 36, a m. kir. honvédséghez 8 egyén végleges beosztással és a beosztás 
fentartásával  35 egyén az ujoncz jutalék javára. 

Póttartalékba helyeztetett 8 egyén és pótlegény állíttatott 8 egyén helyett. 



1X.  Vám  bevételek. 

I. Kövezet vámból . 
II. Helypénz vámból 

III. Mázsa vámból 
IV. Sátor vámból . . 
V. Fa vámból . . . 

VI. Vám kiegyezésekből 
VII, Csempészeiből 

71 05 kor. 02 fill 
24182 » 32 » 

403 » 30 » 
1319 » 30 » 
3470 » 09 » 

566 » 
107 » 

» 
VIII. I'advám » 

X.  Fogyasztási  adók. 

Borital adó 

Szeszfogyasztási  adó pótlék 
Szemle dijból . . . . 
Vágóhídi dij 

» » pótlék . 
Husfogvasztási  adóból 

» y> pótlék 

21788 kor. 49 llll. 
1354 » 12 » 

12304 » 07 » 
3045 » 77 » 
70(51 » 68 » 
1857 » 68 » 
62 79 » 40 » 

()sszesen 53751 » 81 » 

B)  VALLÁS  ÉS  KÖZOKTATÁSÜGYI  MINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

A vármegyebeli tanintézeteknek 1907—1908. tanévi működésére az alábbi ada-
tok vonatkoznak : 

Székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  főreáliskola.  Az 1907—1908. iskolai év a 
rendes időben, 1908. junius havában fejeztetettbe.  A tanítás menetét akadályozó körül-
mény az egész tanév alatt nem fordult  elő. A vizsgálatok a szabályszerű időben, junius 
hó végével tartattak meg. 

A tanévre beiratkozott 143 rendes és 3 magántanuló. A beiratkozott tanulók 
száma 20-szal volt kevesebb, mint a megelőző tanévben. Évközben kilépett 7 tanuló, 
vizsgálatlan maradt 2 s a tanévet rendesen bevégezte 136 tanuló. Egy önként ismétlő 
tanuló nem állott vizsgálatra. 

A vizsgálatot tett 136 tanuló közül nemzetiségre nézve volt: magyar 118; német 
14; román 2; más nyelvű 2. Illetőségre nézve: Székelyudvarhely városi 40; vármegye-
beli 24 ; más megyebeli 72. 

Vallásra nézve : római katholikus 49 ; görögkeleti 5 ; ág. evang. 19 ; református 
29; unitárius 11 ; izraelita 23. 

A tanévet sikerrel végezte s felsőbb  osztályba léphet a tanulók 73°/0-a ; javitó 
vizsgálatra utasíttatott 10/„; osztályismétlésre 15"/0. 

Érettségi vizsgálat a tanév alatt két izben tartatott. Az egyiket 1907. szeptem-
ber 12-én, a mikor egy tanuló javitó érettségi vizsgálatra állott s vizsgázott eredmény-
nyel. Ugyanekkor akart egész érettségit tenni a magy. kir. honvédfőreáliskola  3. évfo-
lyamát végzett növendéke is. Ezek vizsgálata azonban nem sikerült. 

XIII. Tanügy 



A junius hóban tartott érettségi vizsgálatra 12-en jelentkeztek. Sikerrel vizsgá-
zott 0 tanuló. 

A tanulók egészségi s fegyelmi  állapota elég jó volt. Ragályos betegség nem volt. 
Az 1908—1909. tanévre a beiratások 1908. szeptember 3 első napján tartattak 

meg. A tanitás szeptember 5 én kezdődött s azóta folyik  fennakadás  nélkül. 
Az uj tanévben a tanári karban jelentékeny változás történt; négyen neveztet-

tek ki más intézetekhez s jöttek helyükre ujak. 
A tanulók száma se nem apadt, se nem emelkedett. Sajnosan kell azonban 

jelezni, hogy a megyebeli s főkép  a székely tanulók száma évről évre apad. Pedig már 
sok szorgalmas székely fiu  nyert itt kiképzést arra, hogy a társadalomban tisztességes 
s méltó álláshoz juthatott. Hiába ! A reális iránnyal a székelység még mindig nem tud 
megbarátkozni. 

A székelyudvarhelyi  rom.  katli.  főgimnázium.  Az 1907—8. tanévre beiratkozott 
333 tanuló, ebből az 1908. évi junius folyamán  vizsgálatot tett 310. Helybeli volt 100, 
udvarhelymegyei 74, a többi más megyebeli. Magyar 292, román 7, német 1. Érettségi 
vizsgálatot 33 tanuló tett. 

Az ifjúság  egészségi állapota 1908. év folyamán  kielégítő volt, jóllehet betegség 
sok esetben fordult  elő. A fegyelmi  állapot csak tűrhetőnek mondható; társadalom és 
iskola a nevelést tekintve nem egy arányban halad, a tanulók a társadalom befolyása 
alól nem tudják magukat kivenni, s amiatt sok beavatkozásra szolgáltatnak okot. 

Tandíjmentességet élvezett 14 tanuló, féltandijmentes  volt 62, alapitványos 40, 
ösztöndíjas 10. Ezenkívül az internátusban előnyös és kedvező feltételek  mellett 75 
tanuló volt elhelyezve. 

A főgimnázium  az 1908. év folyamán  32.000 korona államsegélyben részesült. 
Az 1908—9. tanévre 298 tanuló vétetett fel;  a tanitás rendes időben megkez-

dődött és akadálytalanul folyt  az év végéig. 
A székelyudvarhelyi  református  kollégiumba  az 1907—8-ik tanévre beiratkozott 

287 tanuló, kik közül év végén 281 állott vizsgálatra, még pedig 25 jeles, 74 jó, 133 
elégséges és 49 elégtelen eredménnyel. A vizsgálatot tett fiuk  közül helybeli volt 81, 
megyebeli 86, más vármegyéből való 114; református  215, ág. hitv. ev. 9, unitárius 
20, róm. kath. 17, gör. kath. 3, gör. keleti 6, izraelita 11. Érettségire állott 29 növen-
dék, ezekből 17 jfles  és jó, 11 elégséges eredményt ért el s csak egynek kellett javí-
tót tennie. Egészségi, erkölcsi és fegyelmi  tekintetben az állapot teljesen kielégítő volt. 
Az intézettel kapcsolatos internátusban 171 tanuló nyert elhelyezést. Az élelmezés dija 
200 korona, vannak azonban a/4, 1IA dijasok, sőt ingyenesek is. Pályadijak és jutal-
mak czimén 927, ösztöndijak és segélyek czimén 5116 korona osztatott ki a tanulók 
közt; tandíjban 2646, lakásdijban 1202 s élelmezési díjban 5122 korona engedtetett el. 
Igy tehát a tanulók közvetlen és közvetett segélyezése mintegy 15,000 koronára tehető. 
Az 1908—9-ik isk. évre 300 tauuló vétetett fel.  — Az államkormány, illetőleg a közok-
tatási miniszter úr 333,000 korona beruházási államsegélyt engedélyezett egy uj iskola-
épület emelésére és évenként 32,000 korona államsegélylyel járul az intézet fenntartási 
költségeihez. 

A székelykereszluri  unitárius  gimnázium  tanári személyzete az 1907—8, iskolai 
évben 7 rendes és 2 helyettes tanárból állott; az unitárius tanulók hitoktatását a hely-
beli unitárius lelkész végezte, más felekezetű  tanulókat hitoktatásban a helybeli egyhá-
zak lelkészei és a fehéregyházi  g. kel. lelkész részesítették. 

Az 1908—9. tanév elején Fogarasi Géza h. tanár a tordai állami főgimnázium-
hoz neveztetett ki, helyetteséül Derzsy Zoltán alkalmaztatott. A ref.  tanulók hitoktatá-
sát Tőkés Ernő h. lelkész, a gör. keleti tanulókét Genea János nagygalambfalvi  g. kel. 
lelkész végzi. 

Az egyházi főhatóság  ez isk. év elejétől kezdve szervezte az internátusi felügye-
lői állást. Erre Bartók Géza végzett papjelöltet alkalmazta, aki mult év végével pappá 
neveztetett ki, igy helyét januárius 1-től Benczédi Pál oki. papjelölt foglalta  el. 

Az intézet felügyelő  gondnoki karában szintén változás történt. Egyik érdemes 
felügyelő  gondnoka, tarcsafalvi  Pálffy  Dénes hosszas gondnoki működés után 1907. év 
végén elhalt, helyébe az egyház osztatlan bizalma a felügyelő  gondnoki székbe dr. 
Kozma Endre kir. közjegyzőt juttatta. 



Az intézet népessége az 1907 -8. isk. év elején 193 volt, év végéti vizsgázott 
ISO rendes és 4 magántanuló, összesen 184. Jelesen vizsgázott minden tárgyból 8, jól 
41, elégségesen 92. Elégtelent kapott egy tárgyból 11, két tárgyból 13, több tárgyból 
19, összesen 43. Egy kivételével mindnyájan javitó vizsgára álltak, 0 itt is elbukott, 
a többi javított. 

A 184 tanuló közül udvarhelymegyei 127 (helybeli közülők 35), más várme-
gyékből 57. Anyanyelv szerint magyar 162, román 10, német 0; vallás szerint unitá-
rius 103, református  37, re kath. 16, g. kel. 16, ág. ev. 6, izraelita 6. 

Az internátusban 13o tanuló nyert elhelyezést. 
1908—9. isk. évre beiratkozott 202 tanuló, magyar 175, román 21, német 6; 

unitárius 105, református  43, róm. kath. 21, g. kel. 21, ág. ev. 6, izraelita 6. 
Létszámemelkedés a múlthoz képest 9. 
Az internátusban ez iskolai évre elhelyeztetett 143, előző évinél több 7-el. Az 

internátusi növendékek ST.áma emelkedésével párhuzamban az internátus rendezésére is 
kiváló gond fordittatik.  Előző isk. évben és a mostaniban az internátus berendezésére 
2579 kor. fordíttatott. 

Fenti adatok eléggé megvilágítják, hogy az intézet valláskülömbség nélkül 
nagy szolgálatot teszen a magyar kulturának ; nemzeti fontossága  melleit pedig fénye-
sen bizonyít az idegen nemzetiségű tanulók évről évre gyarapodó száma! 

Az intézet igazgatósága és az egyházi főhatóság  mindent megteszen az intézet 
ügyeinek előbbreviteléért, könyvtárát és szertárait is folyton  gyarapítja. Tekintélyes könyv-
tára a magyarországi összes középiskolai könyvtárak közt 37-ik helyen áll. Mult iskolai 
évben gyarapítására fordíttatott  1605 kor. 82 fill.,  ajándék utján 1871 kor. 70 fillér  ér-
tékű könyvvel gyarapodott. E szaporulatban benne van a tragikus sorsú, kedves emlé-
kezetű, becsületes lelkű Ádám Albert néhai vármegyei főjegyző  könyvtári hagyománya 
is, ami 184 művet, 321 kötetet, 321 drbot teszen ki 1585 kor. 30 fill.  értékben. 

A könyvtár állománya ma 10,218 mű, 24289 drb. 
Ifjúsági  könyvtára is számottevő. Gyarapítása ennek is fokozott.  1010 műből 

1730 kötetből, 1112 drból áll, 2046 kor. 88 fill.  értékben. 
Szertárai gyarapodtak vétel utján 921 kor. 54 fill.,  ajándékozás utján 383 kor. 

16 fill.,  összesen 1304 kor. 70 îH. értékű számos tanszerrel. 
Rajzszertára keretében különös figyelmet  érdemelnek Nagy Lajos rajztanár által 

nagy előszeretettel gyűjtött, a népművészet körébe tartozó tárgyak. 
A tanulók évközben 4652 kor. 12 fill.,  év végén 668 kor., összesen 5320 kor. 

segélyben részesittettek. Az intézet e téren is, ugy egyesek, mint testületek, intézetek 
részéről sok jó akarattal találkozik. Egyes jóltevők alapitványait az előző és a folyó 
isk. évben 3000 kor. kegyes alapítvánnyal növelték. 

A" fokozatos  államsegély 1908-ban 15000 kor. volt. 
Az intézet tanulmányi és fegyelmi,  valamint egészségügye is kedvezőnek mond-

ható. Járványos betegség nem fordult  elő. Nem ragályos, hanem más természetű beteg-
ségben ez isk. év elején 1 tanuló a szülői háznál elhalt. 

Az intézet kifejlesztése  kiépítése ügyében az 1908. esztendő nagy jelentőségű. 
Az állam és az egyházi főhatóság  közt a szerződés megköttetett. Az intézet részére a 
szerződésben 36000 kor. van biztosítva. A segély azonban fokozatosan  emelkedik fel 
ez összegre, építésére 240000 kor. utaltatott ki. E szép siker hasznos küzdelemnek jól 
megérdemelt eredménye. Az intézet hálája teljes és állandó az egyházi főhatóság,  a 
közoktatási kormány és Kuncz Elek kir. főigazgató  iránt, aki 16 éven át ez intézet-
nek a fejlődés  útjára terelését legjobb akarattal, egész odaadással munkálta. Egyházi 
főhatóság  most már az uj intézeti épület elhelyezése és kiépítése kerül tevékenykedik. 
Az építkezés és kifejlesztés  megtörténtével ez intézet aztán minden akadály nélkül fogja 
szolgálni e vármegye többi testvérintézetével vállvetett munkával a székely nép kulturá-
lis érdekeit, a magyar kulturát, amely nemes munkában erejéhez mérten eddig is ki-
vette részét. 

Felemelő és lelkesítő tudat ez intézet vezetőségére, hogy az intézet több, mint 
100 éves kulturális szolgálatai után megnyerte a közoktatási kormány magas figyelmét 
is. Biztató az is, hogy a vármegyei közigazgatás figyelme  szintén mind jobban kezd 
feléje  irányulni. Környezete, sáros, rendezetlen utja rendbehozatására szívesen nyújt 



segítséget, támogatást. Igy lett lehetséges az intézet környezetében egy darabka járda 
elkészítése. Közigazgatásunk vezetői e megkezdett munkát teljes jóakarattal tovább fog-
ják folytatni. 

A székelykereszt  mi  állatni  tanitóképzőintézet.  I. Az 1907—8. iskolai évben 17 
tanerő működött (1 igazgató, 3 rendes tanár, 3 segéd-tanár, 1 gazdasági szaktanár, 1 
gyakorlóiskolai tanitó, 1 kézimunkatanitó, 4 hitoktató, 2 nevelő és egy kertésztanitó.) 

Az 1908. polgári évben a tanári karban és az igazgatótanácsban személy válto-
zás nem volt. Előléptetések : Újvári  Mihály igazgató kineveztetett a VII. fizetési  osz-
tályba, Dr. Szabó  Emil, Csiky  István segédtanár rendes tanárrá, Botos  Imre gyakorló-
iskolai tanitó a IX. fizetési  osztályba. 

A tanulók száma az 1907—8. iskolai év elején volt az I. osztályban 29, a li-
bán 2G, a 111-ban 20, p I V-ben 18, összesen 94. Évközben eltávozott 1 negyedéves 
növendék. A tanév végén levizsgázott 93 rendes és 1 magántanuló. 

Vallás szerint volt 31. róni. kath., 2 gör. kath., 1 gör. kel., 38 református,  5 
ág. ev. és 16 unitárius. 

Anyanyelv szerint volt 89 magyar, 3 román és 1 német. 
Megyei illetőség szerint: 35 udvarhelymegyei (10 helybeli, 25 vidéki), 8 csik-

megyei, 20 háromszékmegyei, 11 marostordamegyei, 1 nagyküküllőmegyei, 3 kiskükül-
lőmegyei, 2 alsófehérmegyei,  2 brassómegyei, 4 békésmegyei, 2 hunyadmegyei, 1—1 
somogymegyei, hevesmegyei, beszterczenaszódmegyei, csongrádmegyei és zólyommegyei. 

A szülők foglalkozása  szerint: 46 földmives,  2 tisztviselő, 1 pap, 18 tanitó, 16 
iparos és 10 egyéb foglalkozású  szülő gyermeke. 

Az 1908—9. iskolai évre beiratkozott az I. osztályba 23, a 11-ba 21, a III-ikba 
23 és a IV-be 15, összesen 82 tanuló, tehát 12 tanulóval kevesebb mint az előző évben. 

Tanitói oklevelet kapott 1908-ban összesen 18 jelölt. 
Kántorságra képesítő bizonyítványt nyert 3 róm. kath., 8 református  és 3 uni-

tárius tanitó. 
Állami segélyt 67 tanuló élvezett. Teljes ingyenes ellátást kapott 40, féldijat 

(havi 10 K. 50 fill.)  fizetett  15, egészdijas 7 tanuló; ösztöndijat (havi 10 K. 50 fill.) 
5 tanuló élvezett. Segélynélküli bejáró volt 27. A tanulók állami segélye összesen 
16747 K. 21 fill.  Egy növendék átlagos segélye évi 249 K. 96 fill. 

Az ifjúsági  önképzőkör Pasnary  Győző és Lengyel  Gyula tanárok vezetése 
alatt 94 taggáf  működött. A kör tartott 13 paedagogiai és 9 zenei rendes ülést, 2 disz-
ülést és egy választmányi ülést. 

A közegészségügyi állapot nem volt kedvező, mert a beiratkozott 94 tanulónál 
11 súlyos és 108 könnyű megbetegedés fordult  elő. A nehéz betegeket a székelyudvar-
helyi kórházba kellett szállítani, miután az intézet még a könnyű betegek részére sem 
rendelkezik külön helyiséggel. 

II. A gyakorlati kiképzés szolgálatában állott egy 6 osztályú elemi népiskola 30 
tanulóval, egy »Ifjusági  egyesület iparos ifjak  részére* 5—8 közt váltakozó taggal és 
egy 3 osztályú gazdasági irányú ismétlőiskola 48 tanulóval. 

III. Az iskolai épület még mindig a régi. A közlakás bérházban van elhelyezve. 
A közétkezés vállalkozó kezében van. 

A gazdasági kert 4 katasztrális hold területű. A baromfitelep  néptelen. A min-
taméhesben 35 méhcsalád van. 

Az 1909. évi állami költségvetésbe az uj épületnek 500000 koronára előirány-
zott költségéből 340000 korona fel  van véve 

M.  kir.  áll.  kő-  és agyagipari  szakiskola.  Felvétetett összesen 45 tanuló. Végezte 
az iskolát e tanévben 8 növendék (4 kőiparos, 4 agyagiparos). 

A végzett növendékek az iskola közvetitése folytán  mind jó alkalmazást nyer-
tek. Megjegyezni kivánom, hogy a kereslet évről-évre mindig nagyobb ugyannyiia, hogy 
a gyárosokat illetve mestereket e tekintetben kielégíteni nem tudta az iskola. A tanulók 
előmenetele ugy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban, általában jónak mondható. 

A tanulók egészségi állapota tekintetében, — kivéve néhány hasi hagymáz 
betegségben szenvedő tanulót, kik hosszasabban a helybeli közkórházban voltak és mely 
betegséget a városban levő rossz ivóvíz okozta, — gyakori de enyhébb lefolyású  be-
tegségek fordultak  még elő. Halálozás nem volt. 



Az internátusnak 44 bennétkező és bennlakó tanulója volt. Az előadások egész 
éven át szünet nélkül rendesen folytak. 

A tantestületben egy súlyosabb betegségen kiviil, enyhébb betegségek gyako-
riak voltak. 

Az 1008. évi költségvetés 61400 koronában — személyi és dologi kiadások — 
hagyatott a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium által jóvá. A fenntartáshoz  hozzájá-
rult a marosvásárhelyi keresk.- és iparkamara évi 500 koronával, az udvarhely megyei 
takarékpénztár egy szegénysorsu megyebeli tanuló részére 209 korona ösztöndijat ado-
mányozott, továbbá a pénzügy minisztérium jövedéki bírságalapja fölös  összegének ter-
hére öt tanuló egyenként 500 — 500 korona ösztöndíjban részesült, volt még egy »Gold-
berger Miklós«-féle  300 koronás ösztöndíj is, a marosvásárhelyi keresk.- és iparkamara 
öt tanulónak egyenként 264—264 korona ösztöndijat adományozott s végül Udvarhely-
vármegye által kezelt 76 koronányi »Agyagipari alap« kamatait, egy a díszítő munkában 
kiváló eredményt tanúsított növendéknek adományozta. 

Az ipartermékek elárusitásából. (kő- és agyagipari szak) az 1ÍX)8. évben 3628 
korona folyt  be ; azonkívül nagy készáru készlettel rendelkezett az iskola minkét szakon. 

Tanfolyamok  rendeztettek, megyebeli háziiparos fazekasok  részére állami segély-
lyel, továbbá az alsófoku  ipaios tanonczok vasárnaponként szabadkézi rajzoktatásban 
nyertek díjmentesen kiképzést. A Dávid A. Mózes-féle  alapítvány kamataiból (1504 ko-
rona) rendezett tanfolyamokon  a három középiskola tanulói közül és az elemi iskolai 
tanulók vettek részt a mintázás és szabadkézi rajzoktatásban. Az összes ingyenes tan-
folyamok  intézetünk fejlődésében  nagy jelentőségűek voltak. Nevezett tanfolyamokon 
összesen 346 tanuló iratkozott be. 

A tanszemélyzet állott: egy ig izgató-tanár, öt rendes tanár, négy rendes műve-
zető. egy intézeti orvos, három hitoktatóból. 

Végül még felemlitendő,  hogy az iskola helyszűke miatt fontos  hivatását nem 
töltheti be teljesen, mivel sokban nem terjeszkedhetik, nem fejthet  ki nagyobb tevékeny-
séget, közegészségügyi szempontból rossz az épület s igy kívánatos, ho^y ezen bajon 
mielőbb és alaposan segítve legyen. Tehát uj épület feltétlenül  szükséges ! 

Végül szomorú jelenségnek mondható, hogy a székely ifjak  oly kis számban 
jelentkeznek ezen két iparágra, s igy kénytelen az iskola sok esetben más vidékről 
jelentkező ifjaknak  az államl̂ ösztöndijakat odaítélni. Az iskola e tekintetben mindent 
elkövet, de sajnos még kevés eredménnyel. 

C)  FÖL  DMIVEL  ÉSÜG  YI  MINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE 

XIV. Közgazdaság. 

a) Talajjavítások és egyéb kultúrmérnöki munkák. 

E jelentésben nem csak az 1908. évben, hanem visszamenőleg a kultúrmérnöki 
intézmény fennállása  óta e téren történt mozzanatok foglaltatnak,  mert az eddigi jelen-
tések nem terjedtek ki az e fajta  munkálatokra. 

1. Talajjavítások. 

Udvarhelyvármegyében szorosabb értelemben vett talajjavitási munkálat öntözés, 



alagcsövezés, lecsapolás ez ideig alig lett végrehajtva. Olasztelek község határában az 
elmúlt évben Nagy József  odavaló birtokos rendezett be 32 holdas rétjén öntözést a 
Kormos patak malom árkából. Remélhetőleg e példa számos követőre fog  találni. Az 
állat tenyésztés fejlesztéséhez  a jó legelőkön kivül állandó jó termésű rétekre van szük-
ség ! Udvarhelyvármegye nem csapadék szegény terület, de a csapadék egyenlőtlenül 
van eloszolva és igy a gyakori májusi szárazságok a széna termést, a tartós őszi szá-
razságok pedig a sarjú termést teszik kérdésessé ugy, hogy a gazda közönségre gyak-
ran nehezedik takarmány hiány. A takarmány hiány okozta bajon pedig csakis a rétek 
öntözésével és trágyázásával lehet segíteni. 

Az intensivebb talajjavításnak másik válfaja  az alagcsövezés  az egész várme-
gyében csak Szenterzsébet község területén a br. Kemény Béla féle  birtokon eszközöl-
tetett ; pedig a talajvizes, csuszamlós területek megjavítására a vármegye területén 
nagyon sok helyen volna szükség! 

Alagcsövezés mint épület kiszárítására szolgáló müvelet, Székelyszenterzsébeten 
lett ez ideig foganatosítva,  hol Orosz Lajos 1904. évben alagcsöveztette meg kastélyát. 

2. Meder  rendezési  munkálatok. 

A brassói m. kir. kultúrmérnöki hivatal közreműködésével ez ideig végrehajtott 
meder rendezési munkálatok az alábbi kimutatásban foglaltatnak  : 

So
rs

zá
m

 

A község neve A munkáltató 
neve 

A munka 
megnevezése 

A mozgósí-
tott földtö-

meg m3 
Megjegyzés 

1 Alsóboldogfalva Község tagositó Szurdok patak 2791 189d. évben be-
birtokossága rendezése fejezve 

2 Bikafalva Község Hodgya patak 3832 Allamsegélylyel 
rendezése befejezve  1902. 

évben 
3 Erked » Letznervengel 2335 Befejezve  1902. 

patak rende- évben 
zése 

4 Fiatfalva Tagositó közbir- Tagosítással 18925 1905. évben, még 
tokosság kapcsolatos nincs teljesen 

vízrendezés befejezve 
5 Homoróddarócz » » 20400 Befejezve,  1903 , 

1904. évben 
0 Kadicsfalva  és Szé- » Busnyák p. 7123 1898. és 1902. 

kelybetlenfalva rendezés évben befejezve 
7 Kissolynios és Szé- Községek Magyaros p. 4993 1901. évben be-

kelyandrásfalva szabályozás fejezve 
8 Kobátfalva Község Bodolló p. sza- 2200 1898. évben be-

bályozás fejezve 
9 Nagygabambfalva » Zavaros p. ren- 4890 1898. évbep be-

dezés fejezve 
10 Recsenyéd, Homo- Községek Nagyhomoród 27840 1884. évben be-

ródszentpál, Ho- patak szabá- fejezve 
moródszentpéter, lyozása 
Városfalva,  János-
falva 

11 Nagysolymos, Ma- » Hidegkúti p. 5294 1898. és 1908. 
gyar és Székely- szabályozás években készült 
hidegkút 

12 Székelybetlenfalva  Tagositó közbir- Ordocza p. ren- 909 ' 1902. évben be-
tokosság dezés fejezve 

13 Székelyderzs Érdekeltség Kis és Nagy 5125 1902—1903. 
hére patak években befe-
szabályozás jezve 



— — 

s 
•eí 
(4 e o 

ín 

A község neve A munkáltató 
nevej 

A munka 
megnevezése 

A mozgósí-
tott földtö-
meg m3 

Megjegyzés 

14 Székelykeresztur Tagositó birto-
kosság 

Tagosítással 
kapcsolatos 
vízrendezés 

3000 1908. évben meg-
kezdve 

15 Székelyszenter-
zsébet 

Község Szenterzsébeti 
patak szabá-
lyozás 

35841 1893., 1894. 
években befe-
jezve 

Összesen 145564 

A patak rendezés terén is még nagyon sok tenni való van a vármegye területén. 
A brassói m. kir. kultúrmérnöki hivatal által ez ideig tervezett, de még nem 

létesilett munkálatokról az alábbi kimutatás nyújt felvilágositást: 

So
rs

zá
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A község neve A kérelmező 
neve 

A munkálat 
neme Megjegyzés 

1 Bibarczfalva Tagositó közbir-
tokosság 

Tagosítással 
kapcsolatos 
vízrendezés 

Hatóságilag engedélyezve 

2 Bikafalva Község Hodgya p. 
szabályozás 

» » 

3 Bögöz Tagositó közbir-
tokosság 

Tag. kapcs. 
vízrendezés 

Hatósági engedélyezési 
eljárás beszüntetve 

4 Cschétfalva Község Konyha p. 
szabályozás 

Hatóságilag engedélyezve 

5 Erdőfüle J Kormos p. 
szabályozás 

Községnek a terv meg-
küldve 

6 Erked » Erked p. sza 
bályozás 

» 

7 Homoródszent-
márton 

Tagositó közbir-
tokosság 

Tag kapcs. 
vízrendezés 

Hatósági engedélyezési 
eljárás beszüntetve 

8 Rugonfalva Érdekeltség Sás p. meder-
tisziogatás 

Hatósági engedélyezés 
folyamatban 

9 Siklód Község Nagy patak 
szabályozás 

Hatóságilag engedélyezve 

10 Székelyandrásfalva  Érdekeltség Nagysolymosi 
p. szabályo-
zás 

Hatósági eng. eljárás fo-
lyamatban 

11 Székelybetlenfalva Tagositó közbir-
tokosság 

Torok p. sza-
bályozás 

7> 

12 Székelj dálya Község Kicsid p. sza-
bályozás 

» 

13 Székelyszentmihály Ugrón Gábor Szalon p. ren-
dezés 

Hatósági engedélyezési 
eljár, beszüntetve 

14 Székelyszenter-
zsébet 

Érdekeltség Újlaki p. me-
der tiszto-
gatás 

Hatósági enged, eljárás 
folyamatban 

15 Vargyas Tagositó közbir-
tokosság 

Tag. kapcs. 
vízrendezés 

» 

16 » Andorkó István Vargyas p. 
szabályozás 

» 

17 Yárosfalva Tagositó közbir-
tokosság 

Tag. kapcs. 
vízrendezés 

Tervek a törvényszék-
nek megküldve 



3. Vízmosás  kötések. 

Udvarhelyvármegye majd nem mindenik vízfolyásnak  hordalékos hegyi patak 
jellege van, melyekben az időszakonként fellépő,  gyorsan lefolyó,  jelentékeny viztömegü 
árvizek nagy mennyiségű hordalék mozgást idéznek elő. A vízkárok a forrás  vidéken 
levő vízmosások okozta terület veszteségben, az alsó szakaszon pedig a hordalék lera-
kodásában a befogadó  vízfolyás  medrének feltöltésében  és az ebből keletkező kiönté-
sekben jelentkeznek. Ezen vízkárok megszüntetését célzó vízmosás kötések csak a 
legutóbbi időben kezdődtek meg Udvarhelymegyében. 1905. év előtt ilyen irányú mun-
kálat a vármegye területén alig végeztetett. 

Az alábbi kimutatás az eddig végzett munkálatokról teljes képet nyújt: 

E 
N S2 o 

A község 
neve 

Az államse-
gély összege 

A község hoz-
zájárulása 

pénzértékben 

A létesített 
munkálatok 
összértéke 

« 
S-S •Ts n 2> cn 
JlS 

Megjegyzés 

C/l K | f. K | f K | f < a, 

1 Bözöd 1880 220 — 2100 — 25 1905., 1908. években 
2 Bözödújfalu 2390 — 455 — 2845 — 16 * » . » 

3 Kőrispatak 1990 — 406 — 2396 — 32 » 1907. » 
4 Siklód 11195 — 6365 — 17560 — 22 1907— lí>08. » 
5 Ábrán falva 803 — 600 — 1403 — 47 1907—1908, » 
0 Farczád 4315 — 650 — 4965 — 83 1905—1906. » 
7 Küküllőke-

mény falva 4130 — 2315 — 6445 — 13 1907—1908. » 
8 Nagygalamb-

falva 1000 1220 — 2220 — 93 1905. év előtt 
9 Magyarhideg-

kút 3390 1783 — 5173 — 39 1905-1907. években 
10 Firtosmarto-

no* 7030 — 4150 — 11180 — 17 1905-1908. » 
11 Sükő 3547 — 72 — 3619 — 7 1905—1906 » 
12 Siinénfalva 2230 — 1518 — 3748 - 6 1907. évben 
13 Székelyhi-

degkút 2G38 800 — 3438 — 30 1905—1907. években 
14 Zetelaka 8132 — 9830 — 17962 -- 119 1907—1908. » 
15 Abásfalva 50ÍX) — 138 — 5228 — 25 1905—1908. » 
Ki 

17 

Bibarcfalva 

Homoródal-

1905. év előtt. Ezek-
ről adat nincs 

más 10000 — 2600 — 12600 - 50 1907 — lí)08. években 
18 Lövéte 8565 — 5100 — 13665 — 31 1907-1908. » 
19 Székelydálya 3080 — 1762 — 4842 — 54 1907 — 1908. » 

Összesen 81405 39984 — 121389 — 709 

Ezen kívül 11 községben a vízmosás kötések hatóságilag elrendeltettek, 5 köz-
ségben pedig az eljárás folyamatban  van. 

Mindezekből látszik, hogy a vármegye vizimunkálatainak zömét a vízmosás 
kötések teszik ki. Tényleg a már megkezdett munkát a legnagyobb erélylyel és kitar-
tással kell folytatni,  hogy az eddigi mulasztások káros következményei némiképpen 
ellensúlyozhatok legyenek. 

Maguk a hordalékfogó  gátak a vízmosások megkötéséhez szükséges, de nem 
elegendő müvek. A vízmosások és környékük befásitása  elengedhetetlen követelmény. 
Eredményes fásítás  ezideig elvétve található. Ennek oka az, hogy a befásitott  területek 



nem részesülnek a kellő védelemben. Különösen a helyi hatóságoknak kell fokozott 
kitartással a fásítást  foganatosítani  és annak eredményéről gondoskodni. 

4. Egyéb  kultúrmérnöki  munkálatok. 

Ezek közé sorozhatjuk a vízvezetékek és partbiztositások létesítését és tervezését. 
Községi vízvezeték ez ideig a vármegye területén nem létesíttetett, hanem a 

mult év folyamán  két községben, Székelyszentmiklóson és Homoródszentmártonon kez-
dették meg a vízvezeték kiépítését állami segítséggel. 

A brassói in. kir. kultúrmérnöki hivatal ezideig vízvezetéki tervet készített: 
Erked községének (a legelői vízvezeték) és Oroszhegy községének. 

Partbiztositási terv készült ez ideig Kisgalambfalva  községben a Nagyküküllő 
part biztosítására, Székelyudvarhelyen Ugrón Ákos birtokán szintén a Nagyküküllő 
part biztosítására. 

5. Vízjogi  törvény  végrehajtása. 

Az udvarhelymegyei ipari vízhasználatok joggyakorlatának rendezése érdekében 
a brassói m. kir. kultúrmérnöki hivatal a Nagyküküllő folyó,  Kishomoród patak, Korondi 
patak összes vizimüveit, ezeken kivül a Busnyák patak Oroszhegy község határába eső 
szakaszát felvette,  a terveket elkészítette. A Korondi patak vizimüveire az engedély-
okiratok már kiadattak, a Nagyküküllő folyó  vízhasználatai letárgyaltattak. Jövőben fel-
vétel alá kerülnek a Fehérnyikó vízhasználatai. 

A brassói m. kir kultúrmérnöki hivatalnál a következő kimutatásban foglalt 
talajjavitási és meder rende--.$i tervezési munkálatok várnak elintézésre. 

So
rs

zá
m

 

A folyamodó  neve és lakása A munkálat neme Jegyzet 

1 Nagygalambfalva  Hftzség Vágás patak szabályozás 
2 Erdekeltek Homoródszentpál Rakottyás p. szabályozás — 

3 Abásfalvi  malomtársulat Nagyhomorod p. szabályozás — 

4 Udvarhelym. közig, bizottsága Nagyküküllő holt meder le-
csapolása 

— 

5 Boda Pál és tsai Kormos szabályozás — 

(> Kir. járásbíróság Székclykeresztur Épület alagcsövezés — 

7 Székelyszáldobos község Patakfej  árok szabályozás — 

8 Székelyzsombor község Kishomorod p. szabályozás — 

!) Székelykereszturi tag. közbir-
tokosság Vízrendezés Pót terv 

Folyamatban levő munkálat a székelykereszturi tagosítással kapcsolatos vízren-
dezés, a siklódi Nagy patak szabályozása, melyre 17000 kor. állami segély van adva, 
kivitel alá kerülhetnek a bibarczfalvi  vargyasi tagosítással kapcsolatos vízrendezések, 
továbbá Székelyzsombor község határában a Kishomoród patak és mellék ágainak 
szabályozása. 

A fentebbi  kimutatásban felsorolt  tervezési munkálatok előre láthatólag az év 
folyamán  befejezést  nyernek. 

Ezek után joggal lehet következtetni arra, hogy Udvarhelyvármegyében a talaj-
javítások, meder rendezések, vízmosás kötések és egyéb kultúrmérnöki munkák az 
eddiginél "nagyobb számmal és terjedelemben kerülnek kivitelre. 



b) Vármegyei gazdasági egyesület. 

Az egyesület 1908-ban 2 köz- és 11 választmányi ülést tartott, melyeken a 
rendesen nagy számban megjelent tagok szakszerű hozzászólása mellett 9, illetve 143, 
jkvi szám alatt hozattak megyénk, sőt az egész országot érdeklő gazdaságügyi határozatok. 

Kéréssel járult az egyesület a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi  miniszter 
úr, illetve a székelyföldi  kirendeltséghez a romániai juhlcgeltetés, takarmányinség, az 
egyesület segélyezése, fajbaromfiak  vásárlása és kiosztása ügyében, a megyében meg-
levő mintagazdaságokon kivül kérte az egyesület még kettőnek a beállítását, ekever-
senyek, a szüzgulya segélyezését, háziipari tanfolyamok,  téli gazdasági előadások tar-
tását, állatdijazásokat, az országos takarmányinségre való tekintetből tenyészállatok be-
szereztetését, takarmánynyal rendelkező gazdák közti kiosztását. 10 éves miniszterkedése 
alkalmából feliratilag  üdvözölte Darányi Ignác őnagyméltóságát. 

A vármegye megkeresésére véleményt mondott több község kérvényére a nyugati 
fajta  szarvasmarha, illetve sertésnek a köztenyésztésbe való befogadására  (Muzsna, 
Székelykeresztur, Ujszékely, Kányád), Korond község hetivásárja, Zetelaka vásárnapjai, 
Székelykeresztur vámdijszabályzata, a vármegyei kecskelegeltetési szabályrendelet, az 
építkezési szabályrendelet módosítása, a hernyó és arankairtás, a cselédlakások, az 
ismétlő gazdasági iskolák, a takarmányinség, lóértékesitő szövetkezetek ügyében. 

Társegyesületeket megkereste kiállítási segélyért, parcellázások, érdekképviselet 
ügyében, képviseltette magát küldöttség által koszorút küldve a gróf  Károlyi Sándor 
szobrának leleplezésén, a gazdasági érdekképviselet ügyében az O. M. G. E. kezdemé-
nyezésére tartott közgyűlésen. Intézkedett magánosoktól beadott kérvények, szakvéle-
mények elintézése tárgyában. 

A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi  minisztérium az O. M G. E. és az 
E. G. E. anyagi és erkölcsi támogatása mellett Székelykereszturott február  29 én, Szé-
kelyudvarhelytt október 3-án tenyészállat kiállítást és vásárt rendezett. A székelykeresz-
turi kiállítás és vásárra felhajtott  113 drb. magyar erdélyi fajta  bika, 10 drb. borjas 
tehén, 37 drb 3 & 2 éves üsző, ezeken kivül 57 drb. vegyes jellegű piros-tarka te-
nyészállat, a székelyudvarhelyire 21 drb. borjas tehén, 30 drb 3 és 2 éves üsző. A két 
kiállításon kiosztatott a földmivelésügyi  miniszlerium adományából 1800 K, az E. G. E 
200 K, az O. M. G. E.-éből 100 K pénzdíj és 2 drb. művészi kivitelű ezüst érem.. 
Mindkét kiállításra felhajtott  magyar erdélyi fajta  tenyészállatok minősége kifogástalan 
volt. A nyugati fajtánál  még nagy az ingadozás, az egyesület csak berni simenthálinak 
engedélyezését javasolja, de a kisgazdaközönség még nem igen néz a jellegre, nem 
ismerve azok fajtatulajdonságát,  a szomszédos vármegyékből vegyesen szerez be pinz-
gauit, simenthálit, borzderest, sőt hollandit is és ezek keresztezéseit; hosszabb időnek 
kell még eltelnie, mig e tekintetben az egységesség kialakul. Kár, hogy valamelyik értel-
mesebb nagytenyésztőnk nem mutat e tekintetben követendő példát. 

A székelykereszturi kiállítással kapcsolatban a fafaragászati  téli tanfolyamok 
eredményeként a tanfolyamokon  részt vett kisgazdák készítményeit, melyek általános 
feltűnést  keltettek, dicsérve ugy a tanfolyam  vezetői, mint a tanfolyam  látogatói szor-
galmát, kitartását. 

A székelyudvarhelyi őszi kiállításkor az első székely baromfi  tenyésztő egyesület 
is bemutatta baromfi  állományát, melyből az állam részére 610 K értékű anyag vásá-
roltatott tenyészanyagul. E fiatal  egyesület már eddig is szép eredményt ért el várme-
gyénk baromfi  állományának regenerálásában, A gazdasági egyesület e kiállítást 50 K 
pénzdíjban részesítette. 

A szüzgulyában ez évben 160 drb. üsző legelt, melyek egészségi állapota kielé-
gítő volt, bár a nagy szárazság miatt, mely a legelőt idő előtt leperzselte, az eredmény 
nem érte el az előző évek eredményét. A kevésbbé edzett állatok nem feljavulva,  de 
meggyengülve jöttek vissza a legelőtől, miért a legeltetési dij egy része a feleknek  el is 
engedtetett. A nagyméltóságú m. kir, földmivelésügyi  miniszter úr a székelyföldi  kiren-
deltség közbejöttével 480 K-val pótolta itt szenvedett veszteségeinket. 



A vármegye gazdasági életének fejlesztésére  nagy jelentőségűnek kell tartanunk 
az április hó 16-án tartott ekeversenyt, melynek célja volt oly eketypus kikeresése, mely 
a jelenleg általános használatban levő miskolcinál jobb munkát ad, kevesebb vonóerő 
szükséglete és kisebb ára mellett a kisgazda által is megszerezhető. Tényleg sikerült ily 
ekefajtát  a helybeli Rösler és Gábor cég által kiállított Mártonfly  által felszerelten  találni, 
mely Dorner Béla székelyföldi  miniszteri megbízott úr javitásával kifogástalan  munkája, 
tartóssága, csekély vonóerő-szükséglete folytán  tényleg hivatva van a közhasználatban 
levő miskolcit kiszorítani. 

A legjobbnak talált eke munkája a nyár folyamán  12 községben a miskolcival 
összehasonlítva bemutattatott a nagy számban megjelent gazdaközönség részvételével. 
Ekeverseny, illetve szántáspróbák költségére a földmivelésügyi  minisztérium 400 K se-
gélyt adományozott. A bemutatások 1909. évben folytattatnak. 

Az egyesület jótevői voltak: A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi  minisz-
térium, a ki különböző cimeken 2480 Kt adott az egyesületnek azon 1800 koronán 
kivül, amivel a segesvári állattenyésztési felügyelőség  közbenjöttével a székelykereszturi 
és székelyudvarhelyi állatkiállitásokat dijazta, az E. G. E. 200 Kt, az O. M. G. E. 100 
Kt és 2 drb. ezüst érmet adományozva kiállítási jutalomdijakul. A Gazdasági Egyesület 
Országos Szövetsége díjtalanul vette fel  az egyesületet kötelékébe. A debreceni, temes-
vári gazdasági egyesületek folyóiratukat  ingyen küldik, ingyen küldetik meg a Halászat, 
Néplap, Földmivelésügyi Értesítő, Biztosítási Közgazdasági Lapok és a Nemzeti Állam. 
A székelyföldi  kirendeltség, ugy annak helyi megbízottja hathatósan támogatták az 
egyesületet. 

Alapitó és évdijas tagjainak száma volt 376, 15-tel több, mint az előző évben. 
Az egyesület bevétele volt értékben 39,863 37, készpénzben 16,979 35, összesen 

56,84272, kiadása értékben 696 K, készpénzben 16,979 35 K, összesen 17,675 35 K, 
1909-re átmenő vagyon 39,167 37 K, e vagyonból 725508 K a székelykereszturi kiállí-
tási szinépitési, 15200 K pedig székely szentmiklósi és Homoródszentmárton vízvezeték 
építési alapja. Az üsző alap bevétele volt értékben 11320 72, készpénzben 3159'45 K, 
összesen 1448017 K, kiadása értékben 3109 05, készpénzben 3159*45, összesen 6268 50 
K, 1909-re átmenő vagyona 821167 K. Az állattenyésztési alap bevétele értékben 
9523 23, készpénzben 2516 75, ösüzesen 12,039 98, kiadása értékben 2355'25, készpénz-
ben 251675, összesen 4872 K, 1909-re átmenő vagyon 7167 98 K. Az egyesület keze-
lése alatt álló alapok összforgalma  1908-ban 166,725*74 Kt tett ki. 

XV. Állategészségügy és állattenyésztés. 

Udvarhely vármegye területén az 1908. évben az egyes községek által a m. kir. 
földmivelésügyi  minisztérium által kiadott »Allatösszeirási lap«-ban beszolgáltatott, illetve 
összeirt s a járás: főszolgabiróságok  utján a községektől, Székelyudvarhely város pol-
gármesterétől a városról nyert adatok alapján összeállított a hasznos házi állatok lét-
számát feltüntető  kimutatást, az ezek között előfordult  ragályos és nem ragályos bete-
gülési és elhullási esetek számát, a vármegye területén a községek által az adóhivata-
loktól kivett marhalevelek minőségét és darabszámát, a négy vasúti marharakodó állo-
máson feladott  cs elszállított állatokról szóló ad ltokat a következőkben van szerencsém 
előterjeszteni : 

Ló : 

Mén 
Felnőtt kancza és herélt 
Növendék . . . 

9 drb 
. 12678 » 

1504 » 

Összesen 14191 drb. 



Szamár és öszvér 45 drb. 

Szarvasmarha : 

a) Magyar erdélyi 
Bika felnőtt  és növendék . . 464 drb. 
Tehén 20322 » 
Üsző 9778 » 
Ökör • 12677 » 
Tinó 15146 » 

Összesen . 58387 drb. 

b) Piros tarka. 

Bika felnőtt  és növendék . . 98 drb. 
Tehén 2710 » 
Üsző 1545 » 
Ökör 586 » 
Tinó 1413 » 

Összesen . 6352 drb. 

c)  Másfaju  tarka marha 

Bika felnőtt  és növendék . . 3 drb. 
Tehén 87 » 
Üsző 35 » 
Ökör 9 » 
Tinó 21 » 

Összesen . 154 drb. 

d)  Borzderes 

Bika felnőtt  és növendék . . 8 drb. 
Tehén 241 » 
Üsző 122 » 
Ökör 68 » 
Tinó 88 » 

Összesen . 527 drb. 

Bivaly : 

Bika felnőtt  és növéndék . 87 drb. 
Tehén 2582 » 
Üsző 734 » 
Ökör 683 » 
Tinó 756 » 

Összesen . 4842 drb. 

Sertés : 

Kan 250 drb. 
Felnőtt 12010 » 
Növendék 21720 » 

Összesen . 33982 drb. 

Juh : 

Felnőtt kos 1063 drb. 
Felnőtt juh 90295 » 
Növendék 20236 » 

Összesen . 119199 dib. 



Kecske : 
Felnőtt 10700 drb. 
Növendék 1722 > 

Összesen . 12422 drb. 

Ezen adatokat összehasonlítva az 1907. évben a községek és a város által ha-
sonló módon beszolgáltatott adatokkal az tűnik ki hogy : 

a lovaknál 271 drb. 
őszvér és szamárnál . . . . 8 » 
a magyar erd. szarvasmarhánál 3785 j> 
a piros tarkánál 1577 » 
másfaju  tarkánál 9 » 
borzderesnél . . . . . . 188 » 
bivalynál 489 » 
sertésnél 1835 drb. 

szaporodás, illetve növekedés van, míg ellenben 

a juhoknál 8570 drb. 
a kecskénél 1349 » 

apadás van. 
A lovak, szarvasmarhák, bivalyak és sertések között észlelt szaporodást jó részt 

annak lehet tulajdonítani illetve betudni, mert az 1908. év folyamán  a m. kir. földmi-
velésügyi miniszter ur 8200 szám alatt kelt rendeletével a tavaszi haszon állatvizsgála-
tok alkalmával a hasított körmű állatok darabonkent való vizsgálását elrendelve, a köz-
ségek az állatok összeírását az eddigieknél pontosabban végezték. 

A juhoknál és kecskéknél észlelhető apadás részint az eladás részint pedig a 
nagyobb számban történt levágásból származik. 

A vármegye területén ragályos betegségek a következők fordultak  elő : 
1. Lépfene  10 községben 8 udvarban és 3 legelőn megbetegült 2 drb ló, 15 

szarvasmarha, melyek mint' 1 is -hullottak. 
2. Veszettség 15 kc^jégben összesen 13 drb ebnél, 2 drb szarvasmarhánál és 

3 drb sertésnél. 
3. Rühösség 8 községben 10 udvarban 24 drb lónál, melyek közül elhullott 3 

drb, a tulajdonos beleegyezésével kártalanítás nélkül kiirtatott mint beteg 1 drb ló. 
4. Sertésorbáncz 42 községben és egy városban 945 udvarban 2408 drb ser-

tésnél, melyek közül gyógyult 1781, elhullott 626, leöletett 1 drb. 
5. A sertésvész és kolera 28 községben 490 udvarban, 925 drb sertésnél, me-

lyek közül gyógyult 108 drb, elhullott 816 drb, leöletett 1 drb. 
6. Bivalyvész előfordult  7 községben, 6 udvarban és 3 legelőn 22 drb bivalynál 

és 1 drb szarvasmarhánál, melyek mind elhullottak. 
A hivatalból tovább nem jelentendő ragadós betegségek közül még előfordult: 
a) A serczegő üszök 3 községben 4 drb szarvasmarhánál, melyek mind el is 

hullottak. 
Fenti számadatokat járásonként és községenként csoportosítva a következő-

ket találjuk : 
A lépfene  fellépett: 
a) Udvarhelyi járásban Korondon és Bögözben. 
b) A székelykereszturi járásban : Fiatfalva  és Székelykeresztur községben. 
c)  A homoródi járásban : Felsőrákos, Lővéte, Bibarczfalva,  Karácsony falva,  Bar-

docz és Homoródjánosfalva  községekben. 
A veszettség előfordult: 
a) Udvarhelyi járásban . Farkaslaka, Szentegyházasfalu  községben és Székely-

udvarhely rendezett tanácsú városban. 
b) A székelykereszturi járásban: Fiatfalva,  Etéd, Szederjes és Erked községben, 

utóbbi helyen kétizben. 
c)  A homoródi járásban : Homoródjánosfalva,  Homoródujfalu,  Felsőrákos, Szé-

kelyzsombor, Abásfalva  Lövéte és Karácsonyfalva  községben. 



A rühösség előfordult  az : 
a) Udvarhelyi járásban : Kiiküllőkcményfalva,  Atyha, Szentlélek, Fenyéd, Parajd, 

Béta cs Székelyvarság községekben. 
b) A székelykereszturi járásban : Etéd községben. 
A homoródi járásban ezen betegség nem fordult  elő. 
A sertésorbáncz előfordult  az : 
a) Udvarhelyi járásban : Székelyfancsal,  Székelyszentkirály, Székelypálfalvn, 

Székely magyaros, Székelylengyelfalva,  Béta, Tibód, Székelydobó, Farczád, Szentlélek, 
Ulke, Décsfalva  községekben és Székelyudvarhely rendezett tanácsú városban. 

b) A székelykereszturi járásban : Bordos, Medesér, Csekefalva,  Kisgalambfalvat 

Rava, Székelyszenterzsébet, Székelyandrásfalva,  Székelyszentmiklós, Bözöd, Tarcsafalva, 
Tordátfalva,  Erked (2 ízben), Küsmöd, Szolokma, Alsóboldogfalva,  Kissolymos, Kadács, 
Szederjes, Magyaríelek. Bethfalva,  Bözödujfalu,  Fiatfalva,  Magyarzsákod, Szentdemeter, 
Nagygalambfalva  (2 izben), Székelykeresztur. 

c)  A homoródi járásban : Gyepes, Székelyderzs, Székelyzsombor községekben. 
A sertésvész és kolera előfordult: 
a) Az udvarhelyi járásban : Korond, Atyha, Küküllőkeményfalva  és Patakfalra 

községekben. 
b) A székelyudvarhelyi járásban : Fiatfalva,  Székelykeresztur, Etéd. 
c)  A homoródi járásban : Bágy, Városfalva,  Homoródszentpál, Homoródszent-

péter, Székelyszáldobos, Kisbaczon, Oklánd, Homoródbene, Magyarhermány, Homoród-
almás, Kányád, Kénos, Homoródszentmárton, Ége, Bibarczfalva,  Jásfalva,  Vargyas, 
Homoródkeményfalva,  Lokod, Darócz, Abásfalva  községekben. 

A Bivalyvész előfordult: 
a) Udvarhelyi járásban : Székelylengyelfalván. 
b) A homoródi járásban : Abásfalva,  Városfalva,  Felsőrákos, Olasztelek, Oklánd 

és Vargyas községekben. 
A Serczegő üszők: Homoródszentpéter, Ujszékely és Szentegyházasfalu 

községekben. 
A vármegye területén uralgott ragadós betegségek közül a lépfene  járványos 

uralgása miatt Karácsonyfalva  község összes hasznos állataira volt a községi zárlat 
augusztus 28̂ 61 szeptember 21-ig elrendelve. 

A nagyobb házi állatok között előfordult  ragadós betegségek miatt más közsé-
gekre nézve a községi zárlat elrendelve nem volt. 

A sertések között uralgott sertésorbáncz és sertésvész miatt a községi zárlat a 
következő esetekben volt alkalmazva : 

Sertésorbáncz miatt 34 községben, sertésvész miatt pedig 23 községben volt 
elrendelve. 

A vármegye területén uralgott ragadós betegségek elterjedését tekintve az tűnik 
ki, hogy a lépfene  és a sertésvész a homoródi járás területén, mig a sertésorbáncz 
első sorban a székelykereszturi, másodsorban pedig az udvarhelyi járásban uralgott 
feltűnőbb  alakban. 

A vármegye területe az 1908. évben a takonykórtól, ragadós száj és köröm-
fájástól,  a juhhiinlőtől, a tenyész bénaságtól, az ivarszervi hályagos kiütéstől, a ragadós 
tüdő lobtól mint hivatalból tovább jelentendő ragadós betegségektől teljesen vészmen-
tes volt. 

A nem hivatalból jelentendő, de fertőző  ragadós természettel biró betegségek 
közül a szarvasmarhák között a fertőző  hüvelyhurut napról napra való terjedése észlelhető. 

Elfojtása  érdekében a vármegye közigazgatási bizottsága két izben tett a m. 
kir. földmivelésügyi  miniszter úrhoz előterjesztést. A vármegye területén az 1908 év 
folyamán  Székelyszentkirály, Székelyfancsal,  Székelypálfalva,  Ülke, Székelyzsombor 
községekben, ezenkívül Tóth János székelyudvarhelyi, Ugrón Zoltán fiatfalvi  és Dr. Kozma 
Endre székelykereszturi lakosoknál 1764 drb állománynál alkalmaztatatott a védő ojtás 
igen kedvező eredménnyel. 

Ezen kivül tuberkulin ójtás Dr. Dániel Gábor olaszteleki lakós 48 drb szarvas-
marha állományánál lett alkalmazva, azon czélból, hogy a tenyésztésre beállított szarvas-
marha állománya között a tuberculosis betegség fennállása  megtudható, kideríthető legyen. 



Nem ragadós betegségek következtében az 1908. év folyamán  elhullott: 

Ló . . . . 30 drb. 
Szarvasmarha 65 » 
Bivaly 24 » 
Sertĉ  . . 75 » 
Juh 487 » 

Ha tekintetbe vesszük a vármegye fennti  állatlétszámát és az év folyamán  a 
ragályos és nem ragályos betegségek következtében a lovak között előfordult  30, a 
szarvasmarhák között 80, a bivalyok között 47, a juhok között 487 és a sertések kö-
zötti 1522 drb elhuliási esetet, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a vármegye területén 
a nagyobb, de sőt a kisebb háziállatok között előfordult  veszteség és az ezzel járó ká-
rosodás sem volt nagymérvű, ámbár a sertések közötti elhullás 662 drbbal multa felül 
a inult évi elhullások számát. 

Közfogyasztásra  levágatott: 

Bika . 46 dib. 
Ökör 385 » 
Tehén 1760 » 
Növendék 1134 » 
Borjú 1684 » 
Bivaly . . 85 » 
Juli . 5249 » 
Bárány . 7013 » 
Kecske . . . 453 » 
Gödölye . . . 294 » 
Sertés . . . . . 3275 » 

A vármegye területén az 1908. évben közfogyasztásra  levágott állatok számát 
az 1907. évben levágott álatokéval összehasonlítva az eredmény a következő lesz : Az 
1908. évben levágott szarvasmarha és bivaly darabszáma 1216 darabbal nagyobb volt 
mig ellenben a levágott juhok, bárányok száma 2314-el, a kecske és gödölyék száma 
90-el, a sertések száma 237 darabbal kevesebb volt. 

Kényszer vágás előfordult  szarvasmarhánál 134, sertésnél 4 esetben, közfogyasz-
tásból elvonatott egészben szarvasmarha 4 esetben, sertés 12 esetben. 

A közfogyasztásból  csak részben vonattak el szarvasmarha 132 esetben, 
sertés 16 esetben. 

Székelyudvarhelyi m. kir. adóhivatal által az udvarhelyi és homoródi járásokhoz 
tartozó községek részére kiadatott: 

20 filléres  marhalevél . . . 27200 drb. 
12 » » 11100 » 
4 » » 16300 » 

Összesen 54600 drb. 

A székelykereszturi m. kir. adóhivatal által a székelykereszturi járáshoz tartozó 
községek részére kiadatott : 

20 filléres  marhalevél . . 15500 drb. 
12 » » . . 8ÍHX) » 
4 » » . . . 13900 » 

Összesen 38300 drb. 

A vármegye területén az 1908. év folyamán  a 20 filléres  marhalevélből 5100, 
n 12 fiII.-bői  1400 és 4 fi  11.-bői 300 darabbal több adntott ki, mint az előző 1907. évben. 

A vármegye területén 15 országos állatvásár tartására jogosított község, illetve 



város van, mely helyeken az 1908. év folyamán  a nagyobb hasznos háziállatokkal az 
állatvásárok mindenhol meglettek tartva. 

A kisebb, illetve sertések között előfordult  ragadós betegségek miatt a heti vá-
sártartás Székelyudvarhely városban julius 17 tői szeptember 15-ig, Székelykereszturon 
május 2.")-től augusztus 13 ig volt betiltva. 

A ni. kir. kereskedelemügyi miniszter ur Székelyudvarhely rendezett tanácsú 
város részére 58931 sz. a. kelt rendeletével minden év április hó 10, 11, 12 re valamint 
szeptember hó 28, 29 és 30 ra juhvásár tartást engedélyezett. 

A megtartott országos vásárokra felhajtatott: 

Ló 12308 drb. 
Szarvasmarha és bivaly . . . 702(50 » 
Juh és kecske 7993 » 
Sertés 13495 » 

Eladatott : 

Ló 3008 drb. 
Szarvasmarha és bivaly . . . 17048 » 
Juh és kecske 2421 » 
Sertés 10293 » 

Az 1908. évben az országos állatvásárokra felhajtott  állatok számát az 1907. 
évben felhajtottakéval  összehasonlítva az tűnik ki, hogy a felhajtott  lovak száma 640-el, 
a sertéseké 914 el nagyobb, míg a szarvasmarháké 1579-el kisebb volt. Az eladást te-
kintve a lovak közül 1108 drbbal, a szarvasmarhák közül 2990 drbbal és a sertések 
közül 545 drbbal több, mig a juhok közül 706 drbbal kevesebb lett eladva, mint 
az 1907. évben. 

A vármegye területén levő négy vasúti marharakodó állomásról elszállíttattak: 

Szarvasmarha és bivaly . . . 6281 drb. 
Juh és kecske 1137 » 
Sertés 5441 » 

Ezen adatokat összehasonlítva a mult évi adatokkal azt látjuk, hogy szarvas-
marha és bivaly 3777 drbbal, juh és kecske 317 drbbal és sertés 1372 drbbal nagyobb 
volt az elszállítás az előző évinél. 

A vármegye területén a lótenyésztés emelését, fejlesztését  ez év folyamán  is 
első sorban a kilencz községben és illetve Székelyudvarhely városban létesített fedez-
tctési állomásokon elhelyezve volt 23 drb állami és az egyes községekben megvolt 
és a lótenyészbizottság által megvizsgált és köztenyésztésre alkalmasnak talált 9 drb 
magán községi mének, valamint a székelyföldi  kirendeltség utján az államtól nyert és 
az egyes községekben a nyári idényre kihelyezett mének voltak hivatva előmozdítani. 

A lótenyésztés emelése szempontjából a lótenyésztési bizottság a m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter űr részéről adományozott 600 korona segélylyel október hó 4-én. 
Székelykereszturon egy díjjazással összekötött lókiállitást rendezett, melyen a kisebb 
tenyésztők anyakanczái és az 1, 2 és 3 éves kanczacsikók jutalmaztattak pénzbelileg. 

Ezen kiállításra fejhajtatott  csikóskanczákból 30 drb, 3 éves kanczacsikókból 10 
drb, 2 éves kanczacsikókból 8 drb és 1 éves kanczacsikókból 7 drb. 

A kiállításra felhajtott  lóvak közül a csikóskanczáknál a javulás és az eddigi 
határozatlan jellegű állapot illetve tenyészirány, az eddig a székelykereszturi járásban 
megtartott lódijjazással összekötött kiállítások főié  emelkedve határozottan a hiladás 
utján van, amennyiben igen szép hátas és kocsiba való és átöröklő hibától mentes 
kancza állomány lett bemutatva. 

A három és kétéves kanczacsikóknál ellenben a fejletlenség  mellett egyes átöröklő 
hibák jelenléte és a test melső részének a hátsó részszel való alaktalan, idomtalan volta 
is észlelhető volt. 

A szarvasmarha tenyésztés emelésének czéljára szolgált a vármegyében volt 
215 drb felnőtt  és tenyész igazolványnyal ellátott községi és magán magyar—erdélyi, 
23 drb piros-tarka és 2 drb borzderes bika. 



A szarvasmarha tenyésztés emelése szempontjából tartotta fenn  ez évben is a 
vármegye gazdasági egyesülete a Tartod nevü havasi legelőn szüzgulyát, melybe ez év 
folyamán  149 drb. üsző hajtatott fel,  melyek az év folyamán  uralgott, hosszan tartott 
száraz időjárás folytán  beállott takarmány, illetve eledel hiánya miatt már augusztus 
havában a fenti  legelőről haza hajtattak. 

Február hó 29-én és a rákövetkező napon Székelykereszturon megtartott orszá-
gos jellegű vásár és az ezzel kapcsolatosan csak Udvarhelyvármegyére kiterjedőleg a 
telién és üsző kiállítás is megtartatott, melyre felhajtatott  a nagytenyésztők részéről 42 
drb., a kistenyésztők részéről és a községek által 71 drb. magyar-erdélyi bika. 

Magyar-erdélyi borjas tehenek, 2 és 3 éves üszőkből felhajtva  lett 56 drb 
Ezen kivül felhajtva  lett 4 drb. simentháli bika és 46 drb. vegyes jellegű nyu-

goti fajta  tehén és üsző. 
A magyar-erdélyi f.  j a állatok között 1440 korona pénzdíj és 2 ezüst érem osz-

tatott ki, a nyugotiak közül több oklevéllel lett kitüntetve. 
A felhajtott  magyar-erdélyi bikák közül eladott 4 nagy tenyésztő 20 drb. bikát 

19820 árban, 20 kis tenyésztő 20 dibot 13150 koronáért. 
Ezen kiállításra felhajtott  állatoknál észlelhető volt, hogy a tenyésztők most már 

nem annyira az állatok hízott voltára mint inkább azoknak jóerőben való állapotára 
fektették  a fősúlyt,  a mi egy tenyész apa állatnál a jó küllem és az átöröklő hibáktól 
való mentesség mellett a hivatásának való megfelelés  az első feltétel  és nem az elhízás 
mellett a petyhüdt szervezet feltüntetése,  a mint észlelhető volt a megelőző években. 

A kiállításra felhajtott  nyugoti fajtáknál  a váltakozott tarkaság mellett a fajtát 
jellegző jelleg a szint és az alakot vajmi kevés állatnál találtatott meg, minek az oka 
abban leledzik, hogy egyes tenyésztők, illetve állattartók a tenyész apa és anya állat 
kiválasztásánál nem a fajta  jellegzetességét, hanem csupán a tarka szinezettségét ve-
szik tekintetbe. 

Ugyancsak a szarvasmarha tenyésztés emelése és fejlesztése  czéljából rendez-
tetett folyó  évi október hó 3-án Székelyudvarhelyen egy díjazással egybekötött szarvas-
marha tenyészállat kiállítás, melyre felhajtatott: 

Ezen kiállításra felhajtott  tenyész állatok közül a borjas teheneknél a jó irány-
ban való haladás, fejlődés  szembetűnően észlelhető volt, míg ellenben a 3 éves és 2 
éves üszőknél a visszamaradás jelenségei tapasztaltattak. 

Ugyancsak a szarvasmarha tenyész emelése és fejlesztése  szempontjából lett a 
székelyföldi  kirendeltség által három helyen díjazással összekötött kiállítás rendezve Js 
pedig a következő helyeken : 

November hó 21-én Székelymuzsna községben, melyre előállítva lett 31 drb. 
borjas tehén, három és két éves üsző és 29 drb. tenyész sertés, ezek között ki lett 
osztva 150 korona jutalom dij. 

November 22-én Városfalván,  hol elő lett állítva 51 drb. borjas tehén, 3 és 2 
éves üsző és 5 drb. tenyész sertés, melyek közül 28 tulajdonos 31 drb. állattal lett díja-
zással jutalmazva és egy tulajdonos dicsérő oklevéllel kitüntetve. E kiállításon ki lett 
osztva 415 korona jutalom dij. 

November hó 23-án Siménfalva  községben, hova felhajtva  lett 100 drb. borjas 
tehén, 3 és 2 éves üsző, 4 drb. tenyész bika. Díjazásba részesült 26 tulajdonosnak 26 
drb. állata, e kiállításon ki lett osztva 480 korona. 

E három kiállításon a díjazásra minősített állatok tulajdonosai a pénzdijakon 
kivül még diszes kiállítású oklevelet is kaptak. 

A bivaly tenyésztés emelésére 36 drb. tenyész bika szolgált. 
Juhoknál a tenyésztés emelését a községekben volt 1663 drb. tenyészkos volt 

hivatva elősegíteni. 
A sertéseknél a községekben volt és- tenyész igazolványnyal ellátott 250 drb. 

tenyészkan és a székelyföldi  kirendeltség által a fennti  3 helyen tartott kiállítás alkal-

Borjas êhén 
3 éves üsző 
2 » » 

. 21 drb 
7 » 

. 13 » 



mával kiállított és pénzbeli jutalomdíj kiosztása hatott emelőleg, illetve volt hivatva 
előmozdítani. 

A baromfi  tenyésztés emelésére az »Első székely baromfi  tenyésztő egyesület« 
ez év folyamán  október hó 3-án Székelyudvarhelyen megtartott tenyész szarvasmarha 
kiállítással kapcsolatosan a 3-ik baromfi  kiállítást is megtartotta. 

Ezen alkalommal kiállíttatott: 

Emdeni libákból . . . 131 drb. 
Orpington tyúkból . . 243 » 

Fehér orpington tyúkból 4() » 

Plymuth tyúkból 3 » 

A ruczák közül felhajtva  lett <)() » 

Pulykákból 30 » 

Ezen adatokat összehasonlítva az lí)07. évben kiállított állatok számával, az 
tíinik ki, hogy: 

Emdeni libákból . 112 drb 
Sárga orpingtonból 177 » 
Fehér » 4(> » 
Ruczákból 18 » 
Pulykákból . 30 » 

több lett kiállítva. 
E kiállításon a kerületi m. kir. gazdasági felügyelő  számos állatot megvásárolt, 

de a felhajtott  s kifogástalan  tenyész állatok nem részesültek oly jutalmazásban és 
fogadtatásban  mint a minőt tényleg megérdemeltek volna. 

XVI. A Székelyföldi  Miniszteri Kirendeltség 
működése 

.4) Állattenyésztés. 

A székely kisgazdaság az állattenyésztésre van fektetve,  miből kifolyólag  leg-
főbb  jövedelmi forrásai  az állattenyésztésből erednek. 

A miniszteri kirendeltség egyik főfeladata  az állattenyésztés javítása, fellendítése, 
jövedelmezőbbé tétele. 

A tenyésztés javítását jó apaállatok kiosztásával, a beszerzés segélyezésével, 
továbbá anyaállatok kedvezményes kiosztásával, a tenyésztés megkönnyebbítését az 
olcsóbb és jobb takarmányozás terjesztésével (takarmánykészitő gépek, mesterséges ta-
karmánytermelés, közlegelők javítása, vásárlás segélyezése, takarmányozási ismeretek 
terjesztése stb) iparkodik elérni. 

Az anyagi segélyezés mérve nem képez akadályt, csupán a nép konzervatív 
természete és minden újtól való idegenkedése szolgál gátul a nagyobb eredmények elé-
résében. 

A lótenyésztés terén elért eredmények elég jók. 
A használati lovak magas ára, a jobb hátas és kocsi lovak iránti élénkebb piaczi 

kereslet a lótenyésztésre még olyan községekben is ösztönözni tudta a gazdákat, hol 
annakelőtte nem hogy csikókat nem neveltek, hanem még kanczákat sem igen tartottak. 



A vármegye igen sok községében ugyanis a gazdák fuvarozásból  élnek és a 
kanczák vemhes állapota, továbbá a fiatal  csikókkal való bajlódás a kisgazdát kerese-
tében akadályozza, a csikókat a gazda lebunkózta inkább, mint annak felnevelésével 
bajlódott volna. 

Ma már több olyan község kért és vett igénybe ménlovat, hol azelőtt közte-
nyésztés nem volt s nemcsak a kanczák száma volt kevés, hanem a meglevő anyag 
minősége is rossz volt. 

Jellemző, hogy a tenyésztés megkezdése után a kanczák száma is szaporodott 
a bevásárlások által, de minősége is javult ugy, hogy a reá következő évben már ma-
gasabb termetű és jobb minőségű ménlóért kérelmeztek, tehát az apaló iránti igényűk 
nem csak felébredt,  hanem fejlődött  is. 

1908. évben 13 ménló adatott ki: 

1. Kecsetkisfalud községben lipiczai fajta. 
2. Benczéd » arabs » 
3. Lövéte » békási » 
4. Etéd » arabs » 
5. Farkaslaka » mezőhegyesi félvér. 
6. Etéd » lipiczai fajta. 
7. Szentkirály » mezőhegyesi félvér. 
8. Küsmöd » » » 
9. Rava » arabs » 

10. Felsősófalva » lipiczai fajta. 
11. Kissolymos » » » 
12. Derzs » » » 

13. Varság » arabs » 

A mének télitartásra nem hozattak be Udvarhelyre, hanem az illető községekben 
maradtak 100—120 korona téli tartási segély mellett. 

Szarvasmarha  tenyésztés.  A községeknek, gazdaköröknek és állatbiztosító szö-
vetkezeteknek tenyészbikák beszerzésére segély nyújtatott 10 községnek 12 drb tenyész-
bikára 2174 korona értékben. 

Az 1908. évben uralkodó nagy takarmány, hiány és ebből kifolyó  drágaság arra 
indította a miniszteri kirendeltséget, hogy a bikatartó kis gazdák terhén könnyítendő s 
egyszersmint megóvja az apaállat anyagot az elvesztegetéstől, bikateleltetési segélyekbe n 
részesítse a községeket. 

Ilyen segély nyújtatott 20 községnek 200J korona értékben. 
A tehén-állomány javítására kiosztatott 1908. évben : 
78 darab erdélyi fa;  fehér  tenyésztehén és üsző 11 községben 20000 korona 

értékben. Eddig kiosztatott , szesen 618 drb tehén 16439Ö korona értékben. 
Szarvasmarhatenyésztés fellendülése,  különösen a tejszövetkezetekkel csatlako-

zott községekben valóban szembeötlő. 
Volt község, hol a tehénállomány tejszövetkezet által egy év alatt az előbbi 

menyiségnek háromszorosára emelkedett és a tehenek nemcsak számszerűleg, hanem 
minőségileg is javultak és értékesebbekké váltak. A fehértehén  a bivalyakat erősen ki-
szorítja a községekből, sőt a kecskék számát is apasztja. Ez pedig a vagyonosodás jele. 

Terjed azonban a tejszövetkezetek által — a miniszteri kirendeltség mindennemű 
direct beavatkozása nélkül — a tarka-marhák száma is. 

A szász pinzgaui marhák borjait a vásárokban 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 hármas 
határ rendszer van még megtartva, ott mesterséges takarmányt (lóhere, luezerna, zabos 
bükköny, répa, stb.) a székelygazda termelni nem tud és igy marháit szépen kitenyész-
teni, jól tartani nem tudja, mert a meglevő rossz legelőkön és a még sok helyen csö-
könyösen megmaradt primitív takarmányozási mód mellett csupán a fehérmarha  az, 
mely a silánytartást ugy a hogyan kibirja. 

A szarvasmarha tenyésztést érzékenyen visszavetette az 1ÍK)8. évben uralkodó 



takarmány hiány, továbbá a méhhüvelyhurut terjedése, mely utóbbit a kirendeltség 
ingyenes állatorvosi kezeléssel és ingyenes orvosszer (bacillol rudak és bissulin kúpok) 
kiosztásával igyekezett leküzdeni. 

Szép eredményt ért el Siménfalván,  hol 108 darab tehén gyógyíttatott ki a ki-
rendeltség költségén. 

A mélyhüvelyhurut a fehér  marhák közt is fellépett  a vásárokról behurczolva. 
A tehén állomány feljavítását  és a tiszta fajtehén  tenyésztése iránti kedvet állat-

kiállításokkal és dijjazásokkal igyekszik a kirendeltség a gazdákban ébrentartani és fej-
leszteni oly helyeken, hol a gazdasági egyesület állatkiállitásai távol esnek és a nép az 
eldugott falvakból  oda a távolság vagy más ok miatt nem juthat. Ilyen gazdaköri állat-
kiállitás volt 3. Muzsnán 16 kiállító; Városfalván  30 kiállító; Siménfalván  26 kiállító 
lett 190, 410 és 400 korona; összesen 1000 korona dijjal, ezenkívül díszes kiállítású 
oklevéllel honorálva. 

Sertéstenyésztés.  A tejszövetkezeteket alkotott községekben folytattatott  az angol 
yorkshire sertés kedvezményes áron (30°/,, engedmény) való kiosztása a lefölözött  tej 
és savó értékesítésére. A tarló és erdőlegelőre mongolicza sertések osztattak ki. 

Kiosztatott : 
yorkshire fajta  sertés 6 községben 67 drb. 
mongolicza » » 5 » 52 » 

összesen 6129 korona értékben. Kanokra segély adatott 5 községnek 144'60 kor, értékben. 
Juhtenyésztés.  A drága munkabérek és rossz cselédviszonyok miatt utóbbi idő-

ben a gabonatermelés rovására a legelőgazdaság kezd tért hódítani és igy a juhtenyész. 
tés kapott lendületet, a miben valami része van az itt létesített juhturógyár részvény-
társaságnak is, inely vállalat által a gazdák egyrésze az esztenázás termékeit jobban 
tudja értékesíteni mint eddig, tehát a juhtenyésztés jövedelmezősége emelkedett. 

Kiosztatott: 2 községben 308 darab czigája 5000 korona értékben. 

B)  Mezőgazdaság. 

Az udvarhelymegyei kisgazdaságok még az okszerű mezőgazdaságtól nagyon 
meszire vannak. A kirendeltség egyik legfőbb  törekvése, hogy különféle  állami kedvez-
ményekkel, 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 czélszc-
rübb, okosabb gazdálkodásra rávezesse. 

Ez most már végre mindig több és több községben sikerül és a haladásnak 
kétségtelen jelei mutatkoznak. 

A jelek a felébresztett  gazdasági érdeklődés és a haladás iránti felkeltett  érzéken 
kivül a jobb és több szántás, vasfogu  boronákkal való fogasolás,  hengerezés, trágyake-
zelés, jobb trágyázás, trágyáié megbecsülése, jobb vetőmagvak használata, vetőmagvak 
és piaczi gabona tisztítása, (rostával triörrel) értékesebb magvak produkálása, termés 
átlagok emelkedése, mesterséges takarmány-termelés megkezdése, soros vetés és forgatás, 
kapálógépek alkalmazása által termelési (üzem) költségek csökkentése, tehát nagyobb 
jövedelem elérése. 

Ha a nép nem viseltetne minden uj dolog iránt olyan csökönyös indolencziával, 
mint a hogyan viseltetik, ugy ezen eredmények sokkal kirívóbbak és szembetűnőbbek 
lennének és sokkal rövidebb idő alatt volnának elérhetők. 

Tavaszi  vetőmagvakból  kiosztatott: 

14184 kgr. zab. 
4655 » lóhere. 
1200 » luezerna. 
7032 » árpa. 
5868 » bükköny. 

20000 » burgonya. 
^16500 korona értékben 62 községben 1793 kisgazda közt. 



()szi  velőntag  kiosztatott: 

Szentjános rozs 5000 kgr. 
Diószegi óriási búza 2500 » 
Őszi borsó 745 » 

» bükköny 497 » 

1896 60 korona értékben. 
Gyümölcsfa  csemetékből  kiosztatott: a) Gyümölcsfatelepek  létesítésére ingyen: 

Alma 225 darab. 
Körte 205 » 

összesen 430 darab. 
Derzs és Kisbaczon községekben. 

b) Gazdaköröknek tagok közötti kiosztásra (10 filléres  árban): 

Körte 1314 darab. 
Szilva 69G » 
Alma 1208 » 
Cseresnye 118 » 

összesen 3336 darab 333 60 korona értékben 22 községben 433 kisgazda között. Mind-
össze 3766 darab 376 60 kor. értékben. 

A trágyakezelés elhanyagolt állapotán minta trágyatelepek felállításával  igyeke-
zünk segíteni. 

Jelen évben felállittp'  ->tt: 

1. Száva Mihálynál '̂agygalambfalván. 
2. Köteles Istvánnál Kadicsfalván. 
3. Gedő Zsigmondnál Városfalván. 
4. P. Buzogány Józsefnél̂ Jjszékelyen. 

összesen 4 darab 800 korona államsegéllyel. 
A telepek felállítása  jövő évben még nagyobb arányban fog  eszközöltetni. 

C)  Gazdasági  gépek  és eszközök. 

A gépek használata örvendetesen terjed a jobban vezetett gazdakörökben. Azelőtt 
még sok község volt, hol rostát, triört nem is ismerték, a gabonát lapáttal szelelték, 
mint azt őseink tették. 

A piaezra került gabona tisztítatlan, szemetes volt. Ma már maguk a kereskedők 
is elismerik, hogy 4 év óta az udvarhelyi piaezra sokkal tisztább, jobb és értékesebb 
gabona kerül, mind annakelőtte, ami a magasabb eladási árakban is kifejezésre  jut. 

A soros vetés azelőtt csak az uri birtokosoknál volt látható. Ma már a soros 
vetés és fogatos  kapálás (lókapa) használatát sikerült több községben elérni. 

A cséplés módja is alkalmazkodik a modern kor szelleméhez. Benzinmotoros 
cséplőgépek terjednek a megyében és a gözcséplők is szaporodnak. 

A mérlegek használata és ismerete is teijed, tehát az ósdi, megbízhatatlan űrmér-
tékkel való adásvétel helyett a sokkal biztosabb, megbízhatóbb sulymértékkel való adás-
vétel kezd gyökeret verni. 

Siménfalva  gazdaköre kapott egy 500 kor. értékű marhamérleget és azt a főut-
czán csinos deszkaszinben helyezte el, hogy állataiknak súlyát az idegen vásárolók és 
a hizlalók is megtudhassák, tehát értékét megbecsülhessék. 

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 takarmánytermelés miatt és ilyen gépek nélkül az 
állandóan magas takarmányárak miatt állatállományát igen drágán tartja, vagy egyálta-



Ián nem is tudja a téli hónapokban (a mi itt sajnos 7 hónap, tehát több, mint fele  at 
évnek) kitartani. 

Gazdakörök  között  kiosztatott  190S-ban  : 

1 drb. 11 soros vetőgép . á 320 — = 320 — kor. 
6 » Kézi szorvavető . á 35 — = 210 — » 
3 » Kézi szecskavágó á 30 73 = 9220 » 
8 » 2 soros tengeri vető á 2522 = 201*76 » 
1 » 3 » » » á 35 — = 35 — 
8 » 5 kapás kapáló eke á 26-19 = 209-52 » 

2 » Kalmár rosta^K r á 110 — 220 — » 
2 » Iker váltó eke . . á 40 — = 80 — » 

50 » » » » á 36 — — 1800 — » 

Összesen 81 drb. 3168'48 kor. 

Eddig kiosztatott: 
233 darab gép 20151 24 kor. 
Mindösszesen : 314 drb gép 23310.72 » 

Gazdaköröknek  a bevásárlásnál  segély  nyújtatott: 

79 darabra 1699.13 kor. 
Eddigi 93 » 7087.45 » 
Összesen 172 » 8786.58 » értékben. 

D)  Legelőjavitások. 

A legelő feljavítások  ez évben is, hasonlóan a mult évekhez, folytattattak,  23 
község dolgozott s az eredmény hasonlithatlanul szép. 

A munkák arányában a községeknek kifizetett  államsegély 13590.88 korona 
volt jelen évben. 

^ E)  Szövetkezetek. 

A megyében működő 17 tejszövetkezet 1906—907—908. évbeni forgalma  a 
következő volt: 

Év 
N.-ipi tejfo  -

galom 
Készült 

vaj 
Tejért tagoknak 

kifizetve  lett 
összes 

pénzforgalom Év 

liter kgr. kor. fill kor. fill. 

190(3 
! 

67337 32282 83 
1 

81703 93 
í 

97168 94 

1907 022838'/, 44510 43 | 107800 87 126029 78 

1908 
1 

837860»/, i 
39095 93 95773 46 112473 53 

A forgalom  1908-ban a szárazság és takarmány hiány miatt visszaesett. A vaj 
Budapestre és Bécsbe lett szállítva, a sajt pedig az itteni juhturógyár részvénytársaság-
nál lesz feldolgozva  munkásturónak. 

A tejszövetkezetek jövedelmezősége emelkedne a hulladék Jteinek angol york-
shire sertésekkel való feletetése  által, amint van a magyarországi tejszövetkezeteknél. 
Sajnos a nép ettől is idegenkedik és ezen jövedelmező vállalatot, a szövetkezeti sertés-
hizlalást e miatt nagyobb arányokban megindítani nem lehet. 

A fogyasztási  szövetkezelek  a Hangya vezetése mellett nagymérvű anyagi támo-
gatással folytatólagosan  létesíttettek. 



Hitelszövetkezetek  az orsz. központi hitelszövetkezet vezetése mellett folytatóla-
gosan létesíttettek. 

Magyar  gazdák  értékesítő  szövetkezete  itteni fiókja  gabona, vetőmag, tojás, gép, 
bor, élőállat, élelmiszer, vaj, stb., értékesítésével foglalkozott  és jó kihatása a végtelen 
hullámzó piaczi árak nivellálásában és a közvetítő kereskedelem egyes túlkapásainak 
visszaszorításában jutott érvényre. 

A gazdakörök  száma  1908-ban ismét növekedett. Ma már 111 gazdakör van a 
megyében és a vármegye községeinek 80"/,,-a van gazdakörbe tömörülve. 

A jithttirógyár  részvénytársaság  a miniszteri kirendeltség egyik szebb létesít-
ménye. A vállalat kiválóan működik és ez a vezetőségnek az érdeme. Darányi Ignácz 
földmivelésügyi  miniszter a vállalat kiterjesztésére és nagyobbitására ujabb államsegélyt 
adományozott. 

F)  Különfélék. 

Népkönyvtárak.  Hogy a falusi  nép az oly káros kocsmázástól clvonassék és 
gazdasági ismeretei fejlődhessenek,  gazdaköröknek és községeknek ingyenes népkönyv-
tárak adományoztalak a következő községekben: Mátisfalva,  Hodgya, Szombatfalva, 
Homoródszentpéter, tehát a népkönyvtárak száma eddig 29. 

Gazdasági  előadások.  A földmivelő  kis gazdák gazdasági képzettségének eme-
lésére egyes gazdakörökbe! fazdasági  oktató előadások tartattak, még pedig 48 előadás 
48 községben 1136 hallgató Jött 21 előadó által. 

Kisegítő előadókul díjazás mellett a gazdasági egyesület tagjai és a jobb gaz-
daköröknek vezetői (lelkészek, tanítók) vétettek igénybe. Az előadásóknak eredménye 
kiválóan szép. Az elhangzott tanácsokat minden községben követik néhányan és így 
lassan-lassan haladnak előre a gazdaság modern követelményei felé. 

Gazdasági  tanulmányi  kirándulások.  Hogy a nép gazdasági érzéke felkeltessék 
és hogy a legtöbb gazda, ki saját faluján  és megyéjén kivül mást még nem látott, hogy 
ismereteit közvetlen szemlélődés által kibővithesse, a kirendeltség költségén tanulmányi 
kirándulások tartattak : 

1. A barczasági szászőkhoz 65 résztvevővel 1184 29 kor. költséggel. 
2. Nagydisznódra a szövőipar tanulmányozására 30 női és férfi  résztvevő 350 50 

kor. költséggel. 
3. Alsósiménfalvára  150 résztvevő 566 kor. költséggel. 
Háziipari  tanfolyamok.  Hogy a nép a téli időben foglalkozást  nyerhessen és 

idejét hasznos dolgokkal tölthesse, háziipari tanfolyamok  szerveztettek a következő 
községekben: 

1. Vargyason fafaragó  . . . 17 tanulóval 
2. Petek » . . . 22 » 
3. Bözöd » . . . 23 » 
4. Bordos » . , 17 » 
5. Derzs gyermekjáték . . 7 család 

részvételével. 
Kiadott költség 137978 kor. 
Ezenkívül méhkaptár készítő tanfolyam  tartatott 
1. Siménfalván  12 tanulóval 350 kor. költséggel. 
2. Szentkirályon 10 tanulóval 212 kor. költséggel. 
Szakértők  alkalmazása.  Az irodai szolgálatra egy dijnok, a tejszövetkezetek ré-

szére egy állandó vajmester, (ki a háromszéki és kisküküllői teendőket is ellátja), a le-
gelőjavitási munkálatok felügyeletére  egy állandó legelőmester és 4 ideiglenes erdőőri 
szakiskolás növendék alkalmaztatott. 

Ingyenes  jogsegély.  A kisgazdák részére minden keddi napon váltakozó sorrend-
ben felkért  udvarhelyi ügyvéd a kirendeltségi irodában jogi tanácsokkal, esetleg kisebb 
beadvány megszerkesztésével, vagy személyes utánjárással (telekkönyvi, pereskedési 
stb, ügyekben) látja el díjtalanul — az állam által adott tiszteletdijak ellenében — a 
kérelmezőket. 

Községi  ivóvízvezetékek.  A min.ljobban terjedő ivóvizhiányon segítendő, a víz-




