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illetékes helyre felterjesztett  határozatai folytán,  a m. kir. belügyminiszter ur 1912. évi 
február  hó 16-ik napján kelt 185325—1911. számú rendeletében a parajdi  járás  léte-
sítését engedélyezte, s egyúttal a szükséges hivatali állások szervezését a megfelelő  költ-
ségek utalványozásával lehetségessé tette. Ezzel a vármegye egyik tekintélyes és értékes 
része, az u. n. »Sóvidék« lakosságának régi óhajtása teljesedett, egy népes, gazdasági 
ipari szempontokból előrehaladott vidék jutott hozzá mindazokhoz az előnyökhöz, a 
melyek a főszolgabírói  hivatal közelségével járnak. 

A parajdi főszolgabírói,  szolgabírói, valamint az ezeknek az állásoknak betöltése 
folytán  megüresedett más állásoknak választás utján való betöltése a törvényhatósági 
bizottság április hó 2-ik napján megtartott rendes tavaszi közgyűlésében történt. Ez 
alkalommal parajdi főszolgabírónak  Szabó  Nándor; I. osztályú szolgabírónak Bartha 
Gábor; II. osztályú szolgabiráknak Tompa  László és Máthé  Tibor megválasztattak. 
Ugyancsak az uj járás létesítésével kapcsolatosan a tisztviselő kar személyzeti beosztá-
sában is némi változtatás vált szükségessé, minek folytán  a vármegye főispánja  Biró 
Dénes szolgabírót a székelykereszturi járásból az udvarhelyi járásba helyezte át, Máthé 
Tibort pedig a parajdi járásba osztotta be. Tompa  László szolgálattételre beosztva to-
vábbra is az alispáni hivatalnál maradt. Ezeken kívül a főispán  ur még Nagy  Sándor 
drt közigazgatási gyakornokká nevezte ki, akit a székelykereszturi járásba osztottam 
be szolgálatételre. 

A kivándorlók számában az 1912. év folyamán  fokozott  emelkedés mutatkozott, 
ami a rosz gazdasági év folytán  a munkásviszonyokban előállott kedvezőtlen változá-
soknak tulajdonitható. 

Útlevél, illetve ezzel kapcsolatos kivándorlási engedély iránti kérés 1986 eset-
ben adatott be; mig ezzel szemben az 1911. évben benyújtott kérések száma 911 drb 
volt. Az 1912. év folyamán  tényleg ki is adott útlevelek száma összesen 1555; mig 
1911. évben csak 702. A többi kérés vagy elutasittatott, vagy a kérelmező által visza-
szavonatott; de többet kellett, mint függőben  levőt, elintézés végett az 1913. évre is 
áthozni. 

Az északamerikai és romániai kivándorlás közt mutatkozott eddigi arány is 
lényegesen megváltozott, vagyis az utóbbi időben — mint az alábbi számok is feltün-
tetik ismét jóval többen vándorolnak ki Amerikába, mint Romániába. Eszakamerikába 
s^jjó útlevélért 1912. évben 1337 egyén, Romániába szóló útlevélért pedig csak 622 
egyén folyamodott.  Ezen kívül 13 egyén Németországba, 6 Európára, 3 Délamerikába, 
2 Francziaországba, 2 Angolországba és 1 világkörüli körútra szóló útlevelet kért, mely 
utóbbi kérés azonban elutasittatott. 

A 1922000—1912. B. M. sz. körrendelet és 7252—1912. M. E. sz. rendelet a 
fegyveres  erő kötelékébe tartozó egyének részére útlevelek kiadását beszüntette s ez 
alapon 200—300 egyén utasíttatott el kérésével, mely ügyek azonban mint még füg-
gőben levők a folyó  1913. évre áthozattak. 

Házalási engedély az 1912. évben 74 drb állíttatott ki. Ebből 66 kizárólag 
székely háziszöttessel; 6 kelme, szövet, gyapot, selyem, vászon és czérna árukkal; 1 
üveg, porczelán és agyag-edény árukkal; 1 pedig szőnyegárukkal való házalásra szólott. 

Az 1912. év folyamán  kiállított könyöradomány gyűjtési engedélyek száma 98 
volt. Ezek közül 89 esetben a gyűjtés czélja magánsegély, 2 esetben népház épités 
illetőleg templom javítás volt és az engedély érvénye mind a 91 esetben 60 napra szó-
lótt; 7 esetben pedig az engedély templomépitési illetve felszerelési  költségek fedezésére 
egy évi érvénynyel állíttatott ki. 

Itt említem meg, hogy a felsősófalai  tüzkárosultak segélyezésére az 1911. évben 
kérelmezett 50 ezer korona államkölcsönt a község az elmúlt év folyamán  megkapta. 
A sóvidéket azonban az elmúlt évben ujabb elemi csapás is érte, amennyiben a május 
hóban Erdély nagy részét végigduló toradó a sóvidék több községében is romboló 
pusztításokat végzett. A károsodás enyhítésére a Jósziv-Egyesület, s a magyar kir. be-
lügyminiszter ur adott '.000—1000 korona segélyt, melynek sürgős kiosztása iránt intéz-
kedtem. Egyúttal a kereskedelemügyi miniszter úrhoz is előterjesztést tettem, hogy a 
károsult lakosság az illető vidék érdekkörébe tartozó utmunkák által juthasson bővebb 
keresethez. Ez előterjesztésemre a kereskedelmi miniszter ur 30 ezer korona államsegélyt 
engedélyezett olyan utmunkákra, melyeket ínséges lakosság foglalkoztatásával  kell elvé-



gezni. Az inségniunkát mult év augusztus havában folyamatba  tétettem, s intézkedé-
seimet az októberi közgyűlés magáévá tette és a kereskedelmi miniszter ur is jóváhagyta. 
A szélvihar által károsítottak ügyében még azt a lépést tettem, hogy Siklód község 
részére 10 ezer korona összegű kamatmentes államkölcsönt eszközöltem ki, melyet e 
jelentésem keltéig az állampénztár már folyósított  is. 

A székely  udvarhelyi  főszolgabírói  hivatalnál  közigazgatási iktatóra érkezett 3984 
drb , kihágási iktatóra érkezett 1600 drb. Kiadatott igazolási jegy 1, épitési engedély 
356, cselédkönyv 436, munkakönyv 3(5, mezőőri könyv 47, pásztorkönyv 2, tánczenge-
dély 198, iparigazolvány 47, iparengedély 14 darab. 

A székelykereszturi  főszolgabírói  hivatalnál  közigazgatási iktatóra érkezett 6290 
drb., kihágási iktatóra érkezett 863 drb. Kiadatott cselédkönyv 236, munkakönyv 9, 
iparigazolvány 46, iparengedély 8, építkezési engedély 197, tánczengedély 231, igazolási 
jegy 10, tolonczolás előfordult  8 esetben, feleskettetett  mezőőr 47. 

Az  oklándi  főszolgabírói  hivatalnál  közigazgatási iktatóra érkezett 5588 drb., 
kihágási iktatóra érkezett 1604 drb. Kiadatott cselédkönyv 346, iparigazolvány 48, mező-
őri szolgálati könyv 81, erdőőri bizonyítvány 6, épitési engedély 332, tánczengedély 101, 
munkakönyv 19. 

A parajdi  főszolgabírói  hivatalnál  közigazgatási iktatóra érkezett 1710 drb., 
kihágási iktatóra érkezett 442 drb. Kiadatott épitési engedély 75, tánczengedély 59, ipar-
engedély 9, iparigazolvány 10, cselédkönyv 67, munkakönyv 64, igazolási jegy 1, erdő-
őri eskü bizonyítvány 7, mezőőri könyv 26, pásztor könyv 8, fegyvertartási  engedély 
100, vadászjegy váltására jog. igazolvány 16, halászjegy váltására jog. igazolvány 15. 

Székelyudvarhely  r.  t. város  igazgatásának egyes ágait a következő adatok tün-
tetik fel:  A városi tanácshoz összesen 14007 ügydarab érkezett iktatóra, melyből 9745 
közigazgatási és 4262 drb. adóügyi. A városi árvaszékhez beadatott 976 drb. A rendőr-
séghez közigazgatási 2655, kihágási 619, a községi bírósághoz 980 drb. Bűnügyi érke-
zett 181, idegen biróságtól 43 drb. Képviselőtestületi közgyűlés volt 15, tanácsülés volt 
98, árvaszéki ülés volt 88. Kiadatott iparigazolvány és engedély 32, iparostanoncz be-
szegődtetett 88, munkásigazolvány kiadatott 1, igazolási jegy kiadatott 15, cselédkönyv 
kiadatott 24, cselédnyilvántartásba bevezettetett 361, tánczengedély kiadatott 75, vadász-
jegy engedély kiadatott 46, tologtsoltak száma 118, öngyilkosság történt 5, tüzeset tör-
tént 2 esetben, a kár 195 K 20 fill.,  elzárva 277 egyén 481 napra. A szegény alap 
javára kiméretett 1649 kor. 35 fillér  büntetés pénz, luetve és elszámolva lett 525 kor. 
97 fillér,  leirva vagyontalanság miatt 805 kor. 50 fillér. 

A vármegye  árvaszéke  1912. évi működéséről a következőket jelentem: 
Az 1911. évi végén elintézetlen maradt 23 beadvány, az 1912. év folyamán 

iktatóra érkezett 13203 drb. rendes és 4798 drb. ad. szám alá vett beadvány és 4322 
drb. hivatalos előterjesztés. 

Ezen 22346 darabból elintézést nyert 22321 beadvány és elintézés alatt maradt 
25 drb. Az elnök elintézett 2825, Br. Orbán János ülnök 2864, Dr. Majthényi Miklós 
ülnök 6332, Dolny Róbert aljegyző 5437, Dr. Kovácsy László aljegyző 4898 darabot. 

A megyei tiszti főügyésznek,  mint árvaszéki ügyésznek a mult évben 147 drb. 
lett rövid uton kiadva, melyeket mind el is intézett. 

Per lett indítva 46 esetben, melyek közül 35 esetben a per befejeztetett,  folya-
matban van 11. 

Tanács ülés 119-szer tartatott, melyek közül 13 a folyamatban  lévő telekkönyv 
helyesbítés során a bírósági kiküldött által felvett  jegyzőkönyveknek az érdekelt kisko-
rúak és gondnokoltak nevében gyámhatósági nyilatkozat megtétele végett 14 községben 
a helyszínén tartatott meg. 

A 106 rendes tanács ülés 6894 határozatot hozott. 
A kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségnek 1892 drb. lett rövid 

uton kiadva, melyek mindenike elintézést is nyert. 
Az 1912. évben 603 gyám volt olyan, a ki a vagyon jövedelméről évi száma-

dással tartozik. Ezen 603 gyám közül 1912. év folyamán  számadást adott vagy az évi 
haszonbért 568 gyám fizette  be. 

Az éves számadások bevétele, az éves kimutatások beadása esetleg más ha-
nyagság esetében 49 gyám lett kisebb-nagyobb birsággal sújtva, összesen 350 korona 



birságon elmarasztalva, melyből 107 korona befizetve  és az illetékes község vagyonta-
lan árvái segélyezése alap javára elszámolva, 25 korona még felhajtás  alatt áll, 218 
korona pedig kellő igazolás alapján töröltetett, a bírság alól a gyám felmentetett. 

A kiskorúak és gondnokoltak összesítve a gyámpénztárban bevett pénzeinek 
1912. évi forgalmáról  a következő kimutatást közlöm : 

Tárgy Készpénz 
Értékpapírok 
részv., sors-
jegyek stb. 

Pénzinté-
zeti 
betét 

Nem ka-
Kamatozo . . „ . 

matozo Dragasag 
adóslevelek & d ó s l e v é l 

Gyámpénztári letét ma-
radványa 1911. év végén 

K 

8851 92 

' K 

3200 — 

K K K K 

Gyámpénztári alap ma-
radvány 1911. év végén 8385-92 63308 — 151641 69 721489 69 6743 03 329 20 

Maradvány együtt . . 17237 84 66508-— 15164169 721489 69 6743 03 329 20 

1912. évi bevétel a letétnél 75186-38 29886 60 — • — —•— 160— 104 — 

1912. évi bev. az alapnál 369100-05 17644-41 5703 93 255149-— 3812 25 —•— 

Maradv. és bevétel együtt 461524 27 114019 01 157345-62 976638 69 10715 28 433 20 

1912. évi kiadás letétnél 83624 04 29806 60 — • — —•— 160— —•— 

1912. évi kiadás az alapnál 369109 54 448 — 10146552 54010 99 823-08 —•— 

1912. évi összes kiadás 452733 58 30254 60 10146552 54010 99 983-08 — — 

1912. év végén maradvány 8790 69 83764 41 55880-10 922627-70 9732 20 433 20 

A gyámpénztárban a kamatozó adóslevél rovata 201138 korona 01 fillérrel 
emelkedett. A kikölcsönzési kamatláb emelendő, mert a pénzviszonyok ezt indokolttá 
teszik, hogy az árvák kamatveszteséget ne szenvedjenek. 

A kiskorúak és gondnokoltak száma az 1911. év végén 13007 volt. Mult év 
folyamán  felügyelet  alá került 1242 egyén. 

Ezen 14249-ből felszabadult  a) teljes koruság következtében 716 egyén, b) 
nagykorúnak lett nyilvánítva 20 egyén, c)  férjesülés  folytán  nagykorú lett 146 egyén, 
d)  a nyilvántartott kiskorúak közül meghalt 92 egyén, e) más gyámhatóságra a illető-
ség átadásával a nyilvántartásból töröltetett 10 egyén. 

A kiskorúak közül a házasságon kivül született gyermekek száma mutat leg-
nagyobb emelkedést. 

A gondnokoltak száma szintén szaporodott, a mennyiben 208 gondnokolt az év 
folyamán  226-ra szaporodott. 

Ügygondnokság alatt maradt 802 egyén. 
A 128000—1902. számú ügyviteli szabályzat 4. §-a értelmében a községi gyám-

ügyi ügyvitel megvizsgálása végett az elnök 40 községben szállott ki, hol az ügyvitelt 
és a gyámoknak a kiskorúakkal szemben tanúsított bánásmódját és az ügykörben elő-
forduló  panaszokat intézte el, illetve készítette el tanácsi határozat hozatalra. 



IL Községi költségvetések* 

Folyó- Szükséglet Fedezet Felesleg Hiány Pótadú °/0 

szám K Ö Z S é « n e V e K K K K 1911 1912 

I. S^ékelytidvarhely r. t. város. 

1 Székely udvarhely város 195932 34 140628 21 55304 13 60 60 

II. Udvarhelyi járás. 

1 Agyagfalva  . . . . . 5881 17 5915 66 34 49 — — — 170 
2 Ábránfalva  . . . . . 994 81 1011 25 16 44 — — 65 70 
3 Arvétfalva  . . . . . 1333 70 1333 70 — — — — 100 180 
4 Béta . 1472 — 1472 — — — 50 65 
5 Bikafalva . 1795 51 1795 51 — — 90 70 
6 Bogárfalva  . . . . . 1289 30 1289 30 — — — 129 
7 Bögöz . 4340 70 4340 70 — — 25 25 
8 Décsfalva  . . . . . 812 96 821 33 8 37 — — 100 140 
9 Farczád . 3565 77 3565 77 — — — — 50 100 

10 Farkaslaka . . . . . 4470 55 4470 55 — — — — 90 95 
11 Felsőboldogfalva  . . . 3442 13 3442 13 — — — — 

12 Fenyéd . 4997 02 5158 62 161 60 — — 75 80 
13 Firtosváralja . . . . 1098 17 1140 57 42 37 — — 144 127 
14 Hodgya . 1451 90 1451 90 — — — — 20 70 
15 Homoródbene . . . . 4307 54 4307 54 — — — — 30 30 
16 Homoródszentlászló . . 2161 71 2216 86 55 15 — — 100 120 
17 Jásfalva 978 83 1517 40 583 57 — — 100 — 

18 Kadicsfalva  . . . . . 2264 64 2282 70 18 06 — — 81 136 
19 Kányád . 4487 90 4487 90 — — — — 50 88 
20 Kápolnásfalu  . . . . 13814 57 13814 57 — — — — — — 

21 Kecsetkisfalud  . . . . 1733 62 1733 62 — — — — 89 100 
22 Küküllőkeményfalva  . . 1997 39 1997 39 — — 90 30 
23 Máréfalva  . . . . . 5996 57 5996 90 — 33 — — 130 80 
24 Mátisfalva  . . . . . 1255 77 1255 77 — — — — 80 100 
25 Miklósfalva  . . . . . 2004 28 2049 90 45 62 — — 100 100 
26 Nyikómalomfalva  . . . 2264 56 2264 56 — — 65 70 
27 Óczfalva . 922 40 922 40 — — — — 100 100 
28 Oroszhegy . . . . . 5014 11 5014 11 — — — — 108 95 
29 Patakfalva  . . . . 1695 75 1695 75 — — 50 50 
30 Petek . 3529 53 3596 95 67 42 — — 50 70 
31 Sándortelke . . . . . 671 29 711 18 39 89 — — 160 150 
32 Sükő . 1627 68 1627 68 — — — — 60 100 
33 Szentegyházasfalu . 8653 44 8653 44 — — — — 30 30 
34 Székelybetlenfalva . 3315 32 3315 32 — — — — 100 90 
35 Székelyderzs . . . 7150 — 

• 5844 53 
7150 — 
5844 53 37 

170 
30 

36 Székelydobó . . . . 3713 37 3713 37 — — — — 200 200 
37 Székelyfancsal  . . . 867 36 875 01 7 65 — — 120 130 
38] JSzékelylengyelva . . . 2087 41 2087 41 — — — — 80 100 
39 Székelymagyaros . . . 1737 40 1737 40 — — — — — 50 
40 Székelymuzsna . . . 4331 58 4331 58 — — — — 6 27 
41 Székelypálfalva  . . . 1676 60 1676 60 — — - - — 165 150 
42 Székelyszentkirály . 3172 94 3179 87 6 93 — — 130 128 
43 Székelyszenttamás . 1216 63 1216 63 — — — — — — 

44 Szentlélek . . . . . 2051 85 2051 85 — — — — 28 8 
45 Telekfalva  . . . . . 1691 67 1731 70 40 03 — — 130 120 
46 * Tibód . 549 64 549 64 — — — — 68 75 
47 Ulke . 2188 30 2188 30 — — — — 100 100 
48 Vágás . 8442 99 8442 99 — — — — 100 50 
49 Zetelaka . 13893 11 13893 11 — — — — 88 75 



Folyó- Szükséglet Fedezet Felesleg Hiány 
Község neve v » v v 

szam ° K K K K 

III. Okíándi íárás. 

1 Abásfalva  . . . . . 3354 52 3354 52 — — — 

2 Bardocz 3935 62 3953 89 18 27 — 

3 Bágy . 2818 55 2819 56 1 01 — 

4 Bibarczfalva  . . . . . 3188 08 3188 08 — — — 

5 Erdőfüle 4179 66 4196 38 16 72 — 

6 Ége . 2131 58 2131 58 — — — 

7 Felsőrákos . . . . . 3586 64 3586 64 — — — 

8 Gyepes . 2109 52 2109 52 — — — 

9 Homoródalmás . . . 1250 — 1250 — 9 Homoródalmás . . . • 14316 66 14406 17 89 51 — 

10 Homoróddarócz . . . 18991 90 19408 37 416 47 — 

11 Homoródjánosfalva . 2941 50 2941 50 — — — 

12 Homoródkeményfalva . 3226 76 3317 92 91 16 — 

13 Homoródremete . . . 2161 71 2216 86 55 15 — 

14 Homoródszentmárton . 11791 76 11791 76 — — — 

15 Homoródszentpál . . . 3811 89 3811 89 — — — 

16 Homoródszentpétcr . . 1405 82 1405 82 — — — 

17 Homoródujfalu  . . . . 3022 21 3052 21 30 — — 

18 Karácsonyfalva  . . . 4738 83 4784 50 245 67 — 

19 Kénos 1721 83 1721 83 — — — 

20 Kisbaczon . . . . . 2418 18 2418 18 — — — 

21 Lókod 1498 77 1417 77 — — 81 
22 Lövéte 9513 70 9513 70 — — — 

23 Magyarhennány . . . 3216 33 3216 33 — — — 

24 Oklánd 8608 67 8887 84 279 17 — 

25 Olasztelek . . . . . 5012 70 5017 09 4 39 — 

26 Recsenyéd . . . . . 2347 12 2347 12 — — — 

27 Székelydálya . . . . 2822 98 2822 98 — — — 

28 Száldobos . . . . . 3504 95 3447 77 — — 57 
29 Székelyzsombor . . . 89842 26 89848 70 6 44 — 

30 Vargyas 6327 55 6331 77 4 22 — 

31 Városfalva . 4999 59 4999 59 — — — 

IY. Parajdi Járás. 

1 Alsósófalva  . . . . . 5376 23 5376 23 — — — 

2 Atyha . . 4038 06 4038 06 — 
3 Felsősófalva  . . . . . 3779 46 3779 46 — — — 

4 Korond . . . . . . 8278 67 8278 67 — — — 

5 Küsmöd . . . . . . 2216 01 623 46 1592 
6 Parajd . . 12747 93 12747 93 — — — 

7 Siklód . . . . . . 5077 30 3151 58 1925 
8 Székelyvarság . . . . 4214 02 4214 02 — 
9 Szolokma . . . . . 1100 34 448 02 652 

V. Székelykereszttirí járás. 

1 Alsóboldogfalva . . 3866 48 2229 48 — 1637 72 
2 Benczéd . . . . . . 1243 01 1535 06 292 05 — — 

3 Betfalva  . . . . . . 4486 19 1583 12 — — 2903 07 
4 Bordos . . . . . . 4050 99 2516 14 — — 1534 79 
5 Bözöd . . 3327 56 978 71 — — 2348 85 
6 Bözödujfalu  . . . . . 2898 74 1262 19 1636 45 
7 Csehétfalva  . . . . . 1369 85 551 22 — — 818 63 
8 Csekefalva  . . . . . 2472 10 2656 19 184 09 — — 

9 Csöb . . 2430 28 1496 — — — 934 28 
10 Erked . . 31888 74 32216 97 328 23 — — 

11 Etéd . . 6033 83 4193 34 — — 1840 49 
12 Énlaka . . . . . . 1841 82 1181 36 660 46 
13 Fiatfalva  . . . . . . 4421 01 1423 86 2997 15 

Pótadó °/u 

1011 1012 

50 100 
135 120 
100 151 
13 110 

138 80 
41 16 
60 60 
60 30 

22 
70 71 

80 120 
50 40 
60 60 
50 — 

41 923/io 
20 607/io 

125 12b 
115 100 

— 100 
71 — 

140 120 
30 72 
85 100 

100 80 
30 45 
60 90 

75 65 
120 150 

80 80 
875/io — 
80 80 

100 90 
60 80 
50 50 
90 90 

100 70 
73 80 

90 90 

69 95 
50 70 
48 80 
70 95 
52 102 

— 87 

20 30 
50 50 
60 bO 



p , . Szükséglet Fedezet Felesleg Hiány Pótadó °/o 
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14 Firtosmartonos . . . . 2835 88 975 21 — — 1860 6/ 70 100 
15 Gagy . 2950 16 2549 77 — — 400 39 — 21 
16 Kadács . 1286 57 729 97 — — 556 60 36 46 
17 Kisgalambfalva  . . . . 3000 — 2008 50 — 991 50 20 50 
18 Kiskede . 845 03 274 95 — — 570 08 112 76 
19 Kissolymos . . . . . 4420 77 1975 46 — — 2445 31 70 70 
20 Kobátfalva  . . . . . 2724 62 4088 14 — — 1363 52 85 85 
21 Körispatak . . . . . 4972 11 3069 57 — — 1902 54 50 62 
22 Magyarandrásfalva . 736 49 469 71 — — 266 78 77 36 
23 Magyarfelek  . . . . . 1518 56 451 25 — — 1067 31 90 90 
24 Magyarhidegkut . . . 1184 81 222 32 — — 962 49 170 150 
25 Magyarzsákod . . . . 2531 52 1819 47 — — 712 05 50 50 
26 Medesér . 1861 27 1020 19 — — 841 08 45 40 
27 Nagygalambfalva  . . . 6728 89 4328 89 — — 2400 — 60 60 
28 Nagykede . . . . . 798 63 293 16 — — 505 47 93 72 
29 Nagysolymos . . . . 4000 — 1136 12 — — 2863 88 100 100 
30 Rava . 4111 65 4123 37 11 72 — — 90 — 

31 Rugonfalva  . . . . . 2837 29 649 33 — — 2187 96 93 98 
32 Siménfalva  . . . . . 2866 20 1755 56 — — 1110 64 40 40 
33 Szederjes . 2144 71 861 24 — — 1283 47 100 80 
34 Szentábrahám . . . . 4223 62 2871 10 — — 1352 52 56 46 
35 Szentdemeter . 4594 56 1489 58 — — 3104 98 30 120 
36 Székelyandrásfalva . 1721 04 421 72 — — 1299 32 130 80 
37 Székelyhidegkut . . . 1651 80 577 71 — — 1074 09 2o0 150 
38 Székelykeresztur . . . 40756 03 28192 63 — — 12563 60 75 46 
39 Székelyszállás . . . . 2362 16 2054 20 — — 307 96 75 63 
40 Székelyszenterzsébet . . 3795 57 1389 00 — — 2406 51 100 70 
41 Székelyszentmihály . 1222 36 363 97 — — 858 39 58 55 
42 Székelyszentmiklós . 577 04 150 25 — — 426 79 120 90 
43 Székelyvéczke . . . . 4124 81 3809 15 — — 315 66 20 20 
44 Tarcsafalva  . . . . 1467 11 527 73 — — 939 38 74 94 
45 Tordátfalva  . . . . . 1625 88 562 43 — — 1063 44 80 80 
46 Ujszékely . . . . . 4170 92 2723 48 — — 1446 64 50 33 

IIL Közegészségügy* 

Az 1912. év első felében  a vármegye közegészségi állapota — viszonyítva a 
megelőző év hason időszakához — általánosságban kedvező volt. Az év második felé-
ben azonban — az abnormalis időjárás miatt — ugy a hevenyfertőző  bántalmak, mint 
a légző, emésztő és mozgásszervi és vérkeringési betegségek nagyobb számban merül-
tek fel.  A súlyosabb természetű hevenyfertőző  bántalmak közül a hasihagymáz és ron-
csoló toroklob merült fel  igen sok községben, néhol járványos alakot öltve. A küteges 
bántalmak közül a kanyaró és vörheny lépett fel  nagyobb szómban. 

Az általános közegészségi viszonyok javítását czélzó intézkedések között a leg-
főbb  gondot ez év folyamán  is az ivóviz szolgáltatás képezte. Az 1912. év folyamán, 
az ezt megelőző év folyamán  megkezdett vízvezetéki munkálatok közül a Kecsetkisfalud 
községi nyert csak befejezést.  Nagysolymos, Székelyvéczke, Firtosmartonos és Felsőrá-
kos községeknek megkezdett vízvezetéki munkálatai azonban a községi hozzájárulás 
megtagadása, részben pedig az ajánlott hozzájárulás csekély volta miatt fennakadtak. 
Székelyudvarhely város ivóviz vezetéke pedig már szintén annyira előrehaladott stádi-
umban van, hogy a belügyminisztérium műszaki osztálya a vízvezeték terveit és költ-
ségvetését is elkészítette s azok a közegészségügyre rendkívül fontos  csatornázási mun-
kálatokkal együtt tárgyalás alatt vannak. 

A különböző nemű heveny fertőző  bántalmak köréből összesen 611 bejelentés 



történt, 808 al kevesebb, mint a megelőző évben. A betegek közül meggyógyult 523, 
meghalt 09, az év végén gyógykezelés alatt maradt 19. 

Előfordult  kanyaró:  Máréfalva,  Csekefalva,  Székelykeresztur és Székelyudvar-
helyen; vörheny:  Parajd, Oroszhegy, Szentkirály, Felsőrákos, Kisbaczon, Bardocz, Ok-
lánd, Homoródalmás, Homoródszentpál, Recsenyéd, Vargyas, Olasztelek, Bibarczfalva, 
Bözödujfalu,  Erked, Szederjes, Székelykeresztur, Fiatfalva,  Magyarandrásfalva,  Szent-
ábrahám, Alsóboldogfalva,  Magyarzsákod és Kőrispatakon; bárányhimlő:  Lövéte, Ho-
moródalmás, Homoródszentpál, Olasztelek, Bikafalva  és Székelyudvarhelyen ; roncsoló 
toroklob:  Betlenfalva,  Lengyelfalva,  Kadicsfalva,  Bögöz, Zetelaka, Ülke, Kecsetkisfalud, 
Szentkirály, Felsőboldogfalva,  Firtosváralja, Vargyas, Székelyzsombor, Erdőfüle,  Olasz-
telek, Oklánd, Homoróddarócz, Száldobos, Recsenyéd, Homoródalmás, Felsőrákos, Vá-
rostalva, Hoinoródbene, Lövéte, Székelydálya, Szentkeresztbánya, Siménfalva,  Etéd, 
Bordos, Tarcsafalva,  Tordátfalva,  Kiskede, Szentdemeter, Székelykeresztur, Nagygalamb-
falva,  Szentmiklós, Fiatfalva,  Rava, Kadács, Kisgalambfalva,  Betfalva  és Székelyudvar-
helyen; hasi  hagymáz:  Bögöz, Agyagfalva,  Lengyelfalva,  Kápolnásfalu,  Bikafalva,  Siikő, 
Szentegyházasfalu,  Parajd, Alsósófalva,  Pálfalva,  Korond, Oroszhegy, Karácsonfalva, 
Felsőrákos, Homoródkeményfalva,  Gyepes, Kénos, Homoródszentpál, Homoródalmás, 
Székelyzsombor, Lövéte, Bardocz, Bibarczfalva,  Abásfalva,  Oklánd, Székelydálya, Var-
gyas, Petek, Szentkeresztbánya, Homoródbene, Recsenyéd, Homoródujfalu,  Városfalva, 
Rugonfalva,  Magyarzsákod, Bordos, Ujszékely, Alsóboldogfalva,  Bözödujfalu,  Rava, 
Szentábrahám, Küsmőd, Etéd, Tarcsafalva,  Székelykeresztur, Bözöd, Kobátfalva,  Erked, 
Szenterzsébet, Kőrispatak, Magyarzsákod és Székelyudvarhelyen; hökhurut:  Homoród-
szentpéter, Gyepes, Ege és Székelyudvarhelyen. 

Orvosrendőri hullavizsgálat 99 esetben végeztetett. 
A nyilvántartott és gyógykezelt pellagrás betegek száma 7 volt. Maradt a meg-

előző évről 6, az év folyamán  felmerült  1 ujabb eset: Szolokmán 1 nő, Homoródke-
ményfalván  1 férfi,  Kőrispatakon 1 férfi,  Zetelakán 1 férfi,  Szentdemeteren 1 gyermek, 
Siménfalván  1 férfi,  Medeséren 1 nő. Az esetek közül 3 elmebaj nélküli könyü, 1 elme-
baj nélküli súlyos és 3 elmebajjal végződött eset volt. Az egyik elmebajos pellagra be-
teg a vármegyei közkórházban meghalt. Az év végén ellenőrzés és gyógykezelés alatt 
maradt 6 beteg. 

Az év folyamán  ellenőrzés és gyógykezelés alatt állott 15 trachomás szembeteg, 
kik közül maradt a megelőző évről 8, az év folyamán  találtatott 7 uj beteg. Ezek kö-
zül gyógyult 4, a vármegye területéről végleg távozott 1, az év végén ellenőrzés és 
gyógykezelés alatt maradt 10. 

A védhimlőoltást 10 orvos végezte, kik 3976 első és 4266 ujraoltást végez-
tek jó sikerrel. 

Veszett és veszettségre gyanús eb által megmart 17 egyén részesült a buda-
pesti »Pasteur« intézetben jó sikerű oltásokban. 

Az év folyamán  8 anya- és 2 kézi gyógytár állott a közönség rendelkezésére. 
A gyógytárak kezelő személyzetében beállott változások a következők: a székelyudvar-
helyi »Oroszlán«-hoz czimzet gyógyszertár bérlője Meiszner Vilmos eltávozásával, a 
realjogu gyógytár kezelését a tulajdonos vette át s az etédi gyógytárat, mint bérlő, 
Márkus Elek okleveles gyógyszerész vette át. 

A év folyamán  két kézi gyógytár engedélyeztetett, Korond és Lövéte község 
részére. A lövétei Dr. Szabó Endre körorvos vezetése mellett működését meg is kez-
dette, mig Dr. Ádám Endre korondi körorvos engedélyezett kézi gyógytárát az év vé-
géig még be nem rendezhette. 

A vármegye területén levő gyárak, ipartelepek, a gőz- és benzinmotoros cséplő-
gépek munkás személyzete gondos orvosi vizsgálat alatt állott. Ugy a gyárak, mint az 
ipartelepek, valamint a cséplőgépek az első segély nyújtására szükséges gyógy- és köt-
szerekkel el vannak látva s azok kezeléséhez kitanított egyének állanak rendelkezésre. 

Egészségügyi személyzet: 1 vármegyei tiszti főorvos,  3 járási tiszti orvos, 1 
városi tiszti orvos, 9 körorvos, 1 kórházi igazgató főorvos,  1 kórházi alorvos. Magán-
gyakorlatot folytatott  Székelyudvarhelyen 1 kir. törvényszéki orvos, 1 orvostudor és 1 
cs. és kir. tényleges szolgálatban álló törzsorvos, Etéden 1 sebész mester. 

Van a vármegyében 113 elsőrendű képesitéssel biró bába és 9 másodrendű bába. 



A halottkéinlést G orvostudor és 93 képesített halottkém végezte. 
A vármegyei közkórházban ápoltatott 1305 beteg, kik közül maradt a megelőző 

évről 85, az év folyamán  felvétetett  1220. Elbocsáttatott gyógyulva 946, javulva 161, 
gyógyulatlanul 30, meghalt 78, az év végén a kórházban vissza maradt 90. 

Az ápolási napok összes száma 34701 s 1 korona 80 fillér  napi ápolási dijból 
68730 korona 87 fillér  bevétel és 66083 korona 74 fillér  kiadás volt. 

A kórház orvosi teendőit az igazgató főorvos  és egy alorvos, az administrativ 
teendőket pedig az igazgató főorvos  vezetése mellett a gondnok és egy irnok végezte. 
Alkalmazva volt 1 férfi  és 6 nőápoló, 1 kapus, a ki az igazgató-főorvos  vezetése mel-
lett a kertészeti teendőket is végezte, 1 szolga és 2 mosónő. 

A kórház betegeit és személyzetét ez évben is vállalkyzó, özv. Kapcza Ta-
másné élelmezte, ki kötelességének minden tekintetben általános megelégedésre 
eleget tett. 

Az év folyamán  330 orvosi műtét végeztetett, melyek közül a legtöbb sebé-
szeti és nőgyógyászati bántalom gyógykezelése czéljából volt szükséges, szülészeti és 
szemészeti eset kevesebb számmal fordult  elő. A műtétek közé most is csak a na-
gyobb művi Deavatkozások vannak felvéve,  mig a kisebbek, mint foghúzások,  a sebek 
kezelése alkalmával végzett kisebb műtétek slb. műtét számban nem szerepelnek. A 
műtétek legnagyobb része, mivel nagyobb művi beavatkozás volt, valamilyen általá-
nos érzéketlenitő eljárás, chloroform,  aether bóditás mellett végeztetett. A hol általános 
bódotást nem lehetett valamilyen szervi bántalom, vagy egyéb ok miatt alkalmazni, ott 
valamilyen helyi érzéstelenítő eljárás vétetett igénybe. Azonkívül sok esetben alkalmaz-
tatott kemény kötés csonttörések vagy különböző bántalmak gyógykezelése czéljából. 

A kórház részére a szükséges beszerzések ez év folyamán  is a megfelelő  mér-
tékben történtek, habár a Reiner Jánostól megvásárolt birtok 7000 korona vételárát ez 
évben kellett kifizetni  s tekintettel a rossz gazdasági esztendőre, a kórházi követelések 
nehezen voltak behajthatók. 

IV* Közbiztonság és közrendészet 

A vármegyei csendőrök tevékenységéről készitett kimutatás adatai szerint bün-
tető és kihágási ügyekben az eljárás az 1912. évben 3225 esetben tétetett folyamatba. 
Ezek közül a király, a királyi ház tagjainak bántalmazása, megsértése miatt 2, ható-
sági közeg elleni erőszak miatt 25, alkotmány, törvény s hatóság elleni izgatás miatt 
1, magánosok elleni erőszak miatt 5, pénzhamisítás miatt 10, hamis tanuzás és hamis 
eskü miatt 4, szemérem elleni büntettek és vétségek miatt 9, rágalmazás és becsület-
sértés miatt 126, emberi élet elleni bűntett és vétség miatt 35, testi sértés miatt 311, 
személyes szabadság megsértése miatt 6, magánlak megsértése miatt 57, lopás miatt 
308, rablás és zsarolás miatt 20, sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés miatt 27, jog-
talan elsajátítás miatt 13, orgazdaság és bűnpártolás miatt 49, csalás miatt 32, okirat 
hamisítás miatt 44, más vagyonának megrongálása miatt 53, gyújtogatás, tüzokozás 
miatt 32, fegyveres  erő elleni bűntett és vétség miatt 4, hivatali és ügyvédi bűntett 
1, a királyi járáságok hatáskörébe utalt kihágások miatt 177, a közigazgatási hatósá-
gok hatáskörébe utalt kihágások rniatt 1874 esetben. 

Az első fokú  rendőri büntető bíróságok által hozott elsőfokú  ítéletek közül 
felebbezések  folytán  másodfokban  kettőszázhetvenegyet bíráltunk felül. 

Ezen másodfokulag  is felülbírált  271 elsőfokú  ítélet közül hozatott 60 erdei ki-
hágási ügyben, 43 közegészségrendőri kihágási ügyben, 39 iparrendőri kihágási ügy-
ben, 31 közrend elleni kihágási ügyben, 17 építkezési ügyekben, 15 utrendőri ügyek-
ben, 14 testi épség elleni kihágási ügyekben, 12 állategésszégügyekben, 11 vizrendőri 
ügyekben, 10 hatóság elleni ügyekben, 7 mezőrendőri ügyekben, 6 vadászati ügyek-
ben, 4 cselédrendőri ügyekben és 2 tüzrendőri ügyekben. 

Ezen másodfokulag  is felülbírált  elsőfokú  ítéletek közül hoztak; 



Székelyudvarhely város rendőrkapitányságánál 62-őt, a melyek közül lényegi-
leg helyben hagytunk 49-et, megváltoztattunk 13-at. 

Az udvarhelyi szolgabiróságnál 51-et, a melyek közül másodfokulag  lényegileg 
helybenhagytunk 40-et, megváltoztattunk 6-ot, felbontottunk  5-öt. 

A székelykereszturi szolgabiróságnál 60-at, a melyek közül másodfokban  lé-
nyegileg helybenhagytunk 47-et, megváltoztattunk 7-et, feloldottunk  kettőt és meg-
semmisítettünk 4-ct. 

A homoródi szolgabiróságnál 79-et, a melyek közül másodfokulag  lényegileg 
helybenhagytunk 61-et, megváltoztattunk 7-et, feloldottunk  3-at, megsemmisítettünk 8-at-

A parajdi szolgabiróságnál 19-et, a melyek közül másodfokulag  légyegében 
helybenhagytunk 15-öt, megváltoztattunk 1-et, feloldottunk  2-őt, megsemmisítettünk 1-ct. 

A másodfokban  hozott ítéletek közül az illetékes miniszterek, mint harmad-
fokú  rendőri büntetőbíróságok közbevetett felebbezések  folytán  felülbíráltak  37-et, a 
melyek közül helybenhagytak 30-at, feloldottak  2-őt és megsemmisítettek 5-öt. 

V* Fegyelmi ügyek* 

Az 1911. évről átjött 12 befejezetlen  fegyelmi  ügy. Az 1912. évben folyamatba 
tettek 14 fegyelmi  ügyet. Ezen összesen 26 ügy közül egyet kórházi tisztviselő 
ellen tettek folyamatba,  a mely még elintézetlen; négyet állami tisztviselők (állator-
vosok) ellen, a melyeket elintéztek; huszonegyet pedig községi tisztviselők ellen, a 
melyek közül 5 elintézetlenül átjött a folyó  évre. 

VL Tanügy* 

r* A vármegye területén 1 állami tanítóképző intézet, 1 állami és 1 községi pol-
gári leány, — 2 iparos és 1 kereskedő tanoncz, továbbá 63 állami, 22 községi, 32 róm. 
kath; 12 református;  3 ág. hitv. evang; 9 unitárius; 5 gör. kel. és 2 magán elemi 
iskola, végül 6 állami; 1 községi és 1 róm. kath. kisdedóvoda; 13 községi nyári gyer-
mek menedékház szolgálja a népoktatás érdekeit. 

Bár a tanköteles gyermekek beiskolázása tekintetében évről-évre fokozatos  a 
haladás, de e téren még mindig van elég kívánni való. 

Az 1912. évben az égei, firtosváraljai  és gyepesi községi elemi iskolák vétettek 
állami kezelés alá. 

A folyó  1913. évben pedig az énlakai unitárius, továbbá az árvátfalvai,  cseke-
falvai,  felsőboldogfalvai,  homoródjánosfalvai,  homoródszentpéteri, kis és nagykedei, ócz-
falvai,  recsenyédi, székelymagyarósi és miklósfalvai  községi elemi iskolák államosítása 
iránt tétetett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz felterjesztés. 

A mult évben a bögözi áll. elemi iskola építése nyert befejezést,  a székelyderzsi 
állami el. iskola épülete pedig építés alatt áll. 

A siklódi, székelyvarsági, korondfenyőkuti  és korondpálpataki áll. elemi iskolák, 
valamint a bögözi áll. kisdedóvoda korszerű elhelyezésére szolgáló uj épületek felépí-
tésére is megtétettek a szükséges intézkedések, ugy hogy a közel jövőben ez intézetek 
is teljesen modern, uj otthont fognak  nyerni. 

Az államon kivül a többi iskolafentartókban  is meg van a jóakarat, hogy isko-
láik korszerű elhelyezését biztosítsák, azonban e tekintetben nagy akadályt képez a 
szegénység. 

A már emiitett 3 községi iskolánk az 1908. évtől kezdve: az abásfalvai,  bétái, 
gagyi, homoródszentlászlói 1 — 1 tanerős, a korondi 3 tanerős, korondpálpataki, kénosi 
lókodi 1—1 tanerős, székelyudvarhelyi 4 tanerős, székely varsági 2 tanerős községi, a 
székelyzsombori róm. kath. és ág. evang. 1 — 1 tanerős elemi iskolák vétettek át állami 
kezelésbe. 



Uj iskola szerveztetett 1 tanerővel Korondfenyőkuton  és Székely varságon. 
Az 1908. évtől kezdve uj épületet nyertek a homoródalmási, oklándi, olaszte-

leki, felsősófalvi,  gagyi, részben a parajdi, bögözi, székelyderzsi áll. elemi iskolák, az 
alsósófalvi  és homoródalmási óvodák, mig az 1908. évet megelőzőleg évtizedekre visz-
szamenőleg állami kezelésbe vétel, vagyis épületemelés ugyszólva nem történt. Az 1908. 
év után biztosíttatott az áll. tanítóképző intézet Székelykereszturon való maradása és 
az uj épület felépítésének  meginditása is. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  főreáliskolában  az 1911 —1912. iskolai év 
minden akadály nélkül folyt  le. Betegség, vagy bármely más a tanítást gátló körülmény 
nem fordult  elő. Az évzáró vizsgálatokat junius hó második felében  tartották meg, de 
ugy, hogy a tanulók közül 30-an már 24-én hajnalban útra kelhetlek Budapest, Fiume, 
Pola, Trieszt és Velenczébe tett tanulmányi utjokra, tanáraikkal egyetemben. 

Az egész iskolai év alatt beiratkozott 138 rendes és 3 magántanuló, 3 tanulóval 
kevesebb, mint a megelőző tanévben. 

Az intézet tanulóinak létszám hullámzása, nemkülönben feltűnő  alacsony volta 
megérdemli, hog> e kérdéssel behatóbban foglalkozzunk. 

Ezt az intézetet annak idején azzal a reménnyel és hittel alapította a magyar 
kormány, támogatta s járult a fenntartásához  jelentékeny összeggel a vármegye és vá-
ros, hogy majd melegen felkarolt  intézménye lesz a székelységnek. A hova tömegesen 
küldi gyermekeit, hogy a napról napra mind szükségesebbé váló reális pályákon kerese-
nek kiképzést és majd boldogulást. Sajnos e reménység még mindig távol áll a meg-
valósulástól ! Kezdetben elég szép számmal voltak a székely fiuk  is a tanulók létszá-
mában, különösen addig, amig az úgynevezett Dávid Antal Mózes-féle  alap 1400 K. 
tevő jövedelmét az intézet kapta s abból évenként 25—30 tanuló kaphatott segélyt, ami-
ből fenntartási  költségeinek jelentékeny részét tudta fedezni. 

Az agyag és kőipari szakiskola felállításával  az ösztöndijt elvonták intézetünktől 
s ennek adták át. Hiánya azonnal érezhetővé lett, a csak segélylyel tanulni tudó szé-
kely fiuk  száma évről évre fogyott. 

Az intézettel kapcsolatos internátusba se juthat mindenki be, mert a legjutá-
nyosabb fokú  dijat, a 250 K. is igen kevesen tudják megfizetni.  Az ingyenes helyek 
száma korlátolt, mivel az állam Ufrtja  fenn,  nem csupán székely gyermekeket, hanem 
más honpolgárok gyermekeit is részesiti ilyen helyek élvezetében. 

Nagy hátrányára van az intézet fejlődésének  az anyagiakon kivül az a folyton 
meg-megujuló hirlapi és szájról szájra járó, de minden alapot nélkülöző híresztelés, 
hogy az intézetet itt beszüntetik, más városba helyezik át. Hogy kik azok a jóakarói 
az iskolának, akik megszűnését annyira lelkükön viselik, tudni nem lehet, de jó szolgá-
latot nem tesznek vele se az intézetnek se a gyermekeiket taníttatni szándékozó szü-
lőknek se, az bizonyos. 

Ezeken az állapotokon, melyek az intézet fejlődését  megnehezítik segíteni kell i 
Segíteni pedig azért, mert a reális nevelés már a jelennek is, de méginkább a jövő 
nevelése. 

A vármegye karöltve a várossal vegye komolyan kezébe az intézet sorsának 
intézését. Igyekezzék egyszer s mindenkorra tisztázni itteni fenntartásának  kérdését s 
megnyugtatni a közönséget, hogy bátran taníttathatja gyermekeit, mert a tanításnak 
egy csapásra való megszakítása ki van zárva. Igyekezzenek továbbá esetleges olyan 
alapjaikból, melyeknek szigorúan meghatározott rendeltetésük nincs, alapot létesíteni* 
melyből a szegény sorsú székely tanulók támogatást, segélyt nyerhessenek. 

Intézetükből, daczára a mostoha viszonyoknak, szép számmal kerültek ki emigy 
is a reális pályákon jelentős állásokat elfoglaló  növendékek. Mennyivel többen lennének, 
ha módjában állott volna több jó tanulót segélyezni. 

Általános elösmert tény, hogy a székelység egy olyan méhkas, mely folyton 
kibocsátott rajaival az országban a magyar elemet fenntartja.  Ne engedjék, akik e téren 
szóval és tettel tehetnek e nagy érdek szolgálatában, hogy ez az éltető forrás  beduguljon. 

Az iskolai évet bevégezte és vizsgálatot tett 136 tanuló. Ezek közül nemzeti-
ségre nézve volt, magyar 114, német 18, oláh 3, olasz 1. 

Vallásra nézve: róm. kath. 55, református  23, ágostai ev. 27, gör. kel. 3, uni-
tárius 13, izraelita 15. 



Illetőségre nézve: Székelyudvarhely városi 37, megyebeli 21, más törvényható-
sági 76, horvátországi 1, külföldi  1 tanuló. 

A tanévet sikeresen végezte 93 tanuló, javitóvizsgálatot tett 2ö s igy felsőbb 
osztályba léphetett 118 tanuló. Ismételnie kellett 18 tanulónak. 

Érettségi vizsgálat a tanév alatt 2 izben volt, a tanév elején szeptember havá-
ban és a rendes időben, jánius havában. Vizsgálatra jelentkeztek összesen 14-en. Ered-
ményesen levizsgázott 12 tanuló, a vizsgálat megismétlésére utasíttatott 2 tanuló. 

A latin nyelvet, mint rendkívüli tárgyat a felső  osztályos tanulók közül 15-ön 
tanulták s ezek közül az érettségi vizsgálat után azonnal kiegészítő vizsgálatra állottak 
4-en s még egy olyan is, aki a megelőző évben tett érettségi vizsgálatot. Mindannyian 
megszerezték a kiegészítő érettségi bizonyítványt, még pedig egy jó s a többi egyszerű 
fokozattal. 

A tanulmányi előmenetel, fegyelmi  állapot s egész iskolai évben kifogástalan 
volt, a tanulók elég szorgalmasak voltak s tudatával birtak annak, hogy mi a köte-
lességük. 

A folyó  tanévben a létszám emelkedett a mult évben beirt tanulók számához 
képest 8 tanulóval. A beiratkozott 149 tanuló közül eddig még csak 3 maradt ki. Leg-
örvendetesebb jelenség az, hogy az I-ső osztályba iratkoztak annyian a mennyien már 
rég ideje nem voltak, 47-en iratkoztak be s eddig csak 3-an maradtak el, pedig épen 
ebből az osztályból szoktak legkorábban s legtöbben kimaradni. 

Az intézettel kapcsolatos internátus, mely 65 tanulóra van berendezve, tele van. 
Az egészségi állapotok jók, a tanítás és tanulás fenakadás  nélkül jó eredmény-

nyel folyik. 
A székelyudvarhelyi  m. kir.  áll.  kő-  és agyagipari  szakiskolában  az 1912—913. 

tanévet 9 negyedéves tanuló végezte, kik valamenynyien jó alkalmazást mestereknél és 
gyárosoknál nyertek. A mostan végzett, valamint az ezelőtti években végzett növendé-
keink az életben igen jól érvényesülnek, beválnak, ami onnan is látható, hogy évközben 
gyakran a mesterek és gyárosok megkeresik az iskolát végzett növendékeket keresve 
segédekül. Vannak a végzett növendékek közül segédek, művezetők nagyobb telepen, 
önálló mesterek. Egyesek magasabb tanulmányaikat a budapesti felső  épitő ipariskolában, 
vagy a m. kir. iparművészeti tanodában folytatják.  Lehetett volna még több tanulót is 
elfrelyezni,  mert a kereslet a mesterek részéről nagyobb volt. mint a végzett tanulók száma. 

Az 1911 —1912. tanévben beiratkozott tanulók száma 60 volt; ezek közül volt 
20 kamarai székely ösztöndíjas és 33 állami ösztöndíjas tanuló, a többi részint künn-
lakó és bejáró és részint fizető  tanuló volt. 

A szakiskolában internátus és konviktus is áll fenn  és igy a beiratkozott tanu-
lók nagyobb része, bennlakó. Az élelmezés havonként és fejenként  ez idő szerint, előirt 
és miniszterileg jóváhagyott étlap szerint 24 korona. 

Örömmel jelenthetem, hogy ugy helyben, mint a környéken, valamint távolabb 
levő városokban is az intézetnek az iparra fejlesztő  hatása mindkét szakon észlelhető, 
amit bizonyít ama körülmény is, hogy a miniszter úr tovább képzés czéljából gyakran 
fazekas  mestereket, segédeket, kőfaragó  segédeket, távoli vidékről is iskolánkhoz bizo-
nyos időtartamra, állami segély mellett oszt be. 

Fazakas és kályhás mesterek, valamint kőfaragók,  ugy helyben, mint az ország 
különböző részeiből, gyakran szakkérdésekben megkeresték az iskolát, mely minden 
esetben, a kellő szakvéleményt díjmentesen megadta. Az ország különböző részeiből 
kályhásmesterek, (kisiparosok) használati gypszformákkal,  mérsékelt ár mellett nyertek-
Továbbá a rajzoktatáshoz szükséges mintákkal a pancsovai és szolnoki áll. polgári 
leányiskoláknak egy-egy gyűjtemény küldetett meg; miniszteri engedélylyel díjmentesen. 

Az 1912. évi költségvetés 62740 koronával személyi járandóságok és dologi 
kiadásokra a m. kir. kereskedelmügyi minisztérium által hagyatott jóvá. 

A tantestület állott: egy igazgatóból, négy rendes tanárból, egy bejáró óraadó 
tanárból, intézet: orvosból, hitoktatóból és négy rendes művezetőből. 

Egészségi állapot ugy a tantestületben, mint a tanuló ifjúság  között — kisebb 
és enyhébb betegségeket nem számítva, — elég jónak volt mondható. 

A Dávid A. Mózes-féle  alapítvány kamataiból, a mintázásból és szabadkézi 
rajzból rendezett tanfolyam,  helybeli elemi és középiskolai tanulók számára, a lefolyt 
évben is megtartatott és ezeken 225 tanuló vett részt. 



Az alsófoku  iparos tnnonczok közül szabadkézi rajzra 93 inas iratkozott be. 
Volt azonkívül még más vidékről 3 fazekas  mester és 2 segéd, kik továbbképzés 

czéljából rövidebb-hosszabb ideig állami segélylyel be voltak osztva, végül egy kőfaragó 
segéd is, ki saját költségén 4 hónapig volt mint rendkívüli tanuló beiratkozva. Ismé-
telten panasz tárgyává tehető azon körülmény, hogy az iskola nem tud terjeszkedni, 
megfelelő  és egészséges helyiségek hiányában. Ezen hiány eloszlatása czéljából már 
több izben lépéseket tettem. 

A székelyudvarhelyi  róm.  kath.  főgimnáziumba  az 1911 —12. iskolai évben 
beiratkozott 313 tanuló, osztály vizsgálatot tett 289. Illetőség szerint helybeli volt 97, 
udvarhely vármegyei 92, más megyebeli 99. külföldi  1. Anyanyelv szerint magyar 273, 
német 5, oláh 10, tót 1. Vallásra nézve róm. kath. 254, gör. kath. 1. örm. kath. 1, 
ev. ref.  11, ág. ev. 4, gör. keleti 10, unit. 6, izr. 2 Erkölcsi állapotra jó viseletű 187, 
szabályszerű 98, kev. szabályszerű 2. Tanulmányi előmenetelre nézve jeles 9, jó 48, 
elégséges 162, elégtelen 70. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 22 növendék, ezek közül 
jelesen érett 3, jól érett 7, egyszerűen érett 8, javító vizsgálatra utasíttatott 4. Egész 
tandíjmentességben részesült 26, fél  tandíjmentességben 45 tanuló. Az ifuság  egész-
ségi állapota elég kedvező volt. nagyobb számú mulasztás, vagy számbavehető jár-
vány betegség nem fordult  elő a tanulóknál. A fegyelmi  állapot is megfelelő.  Az In-
ternátusban volt 43 alapitványos, 107 fizető  növendők, mig 11 növendék a szervitori 
teendőket végezte. 

Az 1912—13. tanévre beiratkozott 308 tanuló. 
A székelyudvarhely  református  kollégiumba  az 1911 —12. évre beiratkozott 288 

rendes és 7 magán tanuló, összesen 295 növendék, önként kimaradt 8, tanácsra el-
távozott 3, meghalt 1. Osztály vizsgálatot tett 276 rendes és 7 magán tanuló, vagyis 
283 tanuló, még pedig jeles eredménnyel 31 (11%>), jó eredménnyel 75 (26%), elég-
séges eredménnyel 136 (47°/o), elégtelen eredménnyel 41 (16°/o). Székelyudvarhelyi volt 
77, udvarhelyvármegyei 88, más megyebeli 118. Vallás szerint református  216, ág. 
hitv. ev. 20, unitárius 17. róm. kath. 10, gör. kath. 1, gör. keleti 6, izraelita 13; anya-
nyelv szerint magyar volt 269, néinet 8, oláh 6. A szülők foglalkozását  tekintve nagy-
birtokos 2, középbirtokos 13, kisbirtokos 67, kisbirtokos és napszámos 16, gazdasági 
tisztviselő 4, kisiparos 24, ipari tilktviselő 9, kiskereskedő 17, keresk. vagy közleke-
dési tisztviselő 4, köztisztviselő 17, pap 12, tanár és tanitó 38, más értelmiségi (orvos, 
ügyvéd stb.) 19, altiszt vagy szolga 5, nyug. tisztviselő 5, magánzó 16. Rendkívüli 
tárgyak közül tanult: franczia  nyelvet 18, egészségtant 23, szabadkézi rajzot 48, min-
tázást 28, gyorsírást 40, müéneket 74, zenét 15 és vívást 3 növendék, valamennyit, a 
vivás kivételével, ingyenes kurzusban. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 20 növendék. 
A vizsgálatot jeles vagy jó eredménnyel állotta ki 8 (40%), egyszerűen 10 (50%), 
javítóra utasíttatott 2 (10%). Pályaválasztás szerint igy oszoltak meg: papi pályára 
készült 2, tanárira 1, mérnökire 2, orvosira 4, jegyzőire 2, jogira 1, gazdaságira 1, 
kereskedelmire 2, hivatalnokira 2. Az internátusban lakott 173, a konviktusban nyert 
élelmezést 178 tanuló. A tanári kar állott 12 rendes, 1 helyettes, 2 bejáró óradíjasból 
és 3 bennlakó intemátus-felügyelő  tanárból. Az uj iskolaépület 1912. szeptemberére a 
szerfelett  kedvezőtlen időjárás és más okok miatt nem készülhetvén el teljesen, az 
1912—13. tanévet a régi épületben kezdették meg s ott folytatják  mindaddig, mig az 
uj épület helyiségei teljes felszereléssel  és uj bútorzattal el nem láttatnak. A tanulók 
közvetett és közvetlen segélyezése mintegy 15 000 koronára tehető. Az 1912—13-ik 
tanévre 312 tanuló iratkozott be. 

A székelykereszturi  unitárius  gimnázium  tanári személyzete az 1911 — 12. isk. 
évben 9 rendes tanárból és egy felügyelőből  állott, a ki egyúttal gyakorló tanár is volt. 

Az intézet népessége az 1911 —12. isk. év elején 217 volt, évközben önként 
kimaradt 7. Vizsgázott 198 rendes és 2 magántanuló. Közülök magyar 164, német 11, 
oláh 25; unitárius 104, ref.  32, r. kath. 15, g. kel. 21, g. kath. 4, ág. ev. 12, izr. 12. 
A szülők polgári állásuk szerint: nagybirtokos 2, kisbirtokos 81, nagyiparos 1, kis-
iparos 28, kiskereskedő 15, köztisztviselő 25, magántársulati 2, katona 2, más értelmi-
ségi 35, személyes szolgálatban élő 2, magánzó 7. Illetőség szerint: helybeli 61, Ud-
varhelymegye más helyeiről 85, más megyékből 54. A tanulásbeli előmenetelt illetőleg 
jelesen vizsgázott minden tárgyból 11, jól 28, elégségesen 109, elégtelent kapott egy 



tárgyból 21, két tárgyból 19, több tárgyból 12, összesen 52; javitó vizsgára állt 31,. 
elbukott ott is 1. Erkölcsi állapot szerint jó magaviseletű volt 195, szabályszerű 23. 

Az egészségi állapot kedvezőnek mondható. A gondos orvosi felügyelet  na-
gyobb betegségeknek útját állotta. 

Az internátusban 139 tanuló nyert elhelyezést. 
Az 1912 — 13. iskolai évre beiratkozott 219 rendes és 2 magántanuló, összesen 

221; anyanyelvük szerint magyar 188, oláh 24, német 9; vallás szerint: unitárius 129, 
ref.  33. r. kath. 13, ág. ev. 10, g. kel. 22, g. kath. 2, izr. 12. 

Az internátusban ez isk. évben elhelyeztetett 154. Az internátus fejlesztésére 
és fentartására  előző isk. évben 2294 K-t fordítottak. 

Az intézet nemzeti fontossága  mellett fényesen  bizonyit az idegen nemzetiségű 
tanulók évről évre gyarapodó száma. 

Az intézet könyvtárának gyarapítására 360 K-t fordítottak.  Ajándékozás utján 
is számos könyvvel gyarapodott. Nagyobb ajándékozó Geréb Márton ny. ref.  tanár, 
a ki mintegy 200 K értékű könyvet ajándékozott ez intézetnek. Ez évi szerzemény : 
282 kötet, 396 drb. 517 korona értékben. Állománya ma 19826 mü, 25608 drb. 

Ifj.  könyvtára is számottevő, 1101 mü, 1831 kötet, 1217 drb 2157 K értékben. 
Szertárai gyarapodtak vétel utján 387 K, ajándékozás utján 115 K, összesen 

502 K értékű tanszerrel. 
A tanulók évközben 5438 K, év végén 574 K, összesen 6192 K segélyben és 

62 K könyv- és tárgyjutalomban részesültek. A segélyben és jutalomban részesülők 
száma 137. Mindezen segélyekből 5203 K egyházi alapítványokból. 550 K külső ösz-
töndijakból, 427 K pedig intézetek és egyesek adományából folyt  be; tárgyjutalom 
magától az intézettől 50 K és egyesektől könyvjutalom 12 K értékben. 

Alapitványai is szaporodtak. Tibáld József  homoródujfalusi  néhai unitárius lel-
késztől és nejétől Petke Vilmától 8000 K, dr. Kozma Endre közjegyzőtől 200 K, özv. 
Vitályos Albertnétől 100 K, önsegélyző Népbanktól 100 K, összesen 8400 K. 

A fokozatos  államsegély 1912-ben 21000 K volt. Az intését kiépítése, kifejlesz-
tése nagy munkája ez évben teljesen előre haladt, befejezéshez  közeleg. 

Az egész épitkezési államsegély a 470700 K már ki van utalva, belőle 420 
ezer K az uj intézet fölépítésére,  50700 K az internátus átalakítására fordítandó.  1913. 
fa  már az építkezés éve leszen. Erre már az előkészületet minden irányban megtelték. 

Vármegyénk kulturális érdekéből mi is várjuk ez intézet kiépítését és kifejlesz-
tését. Azt a szép missziót, a mely reá vár a nemzetiségek határvonalában, teljes mér-
tékben csak ugy tudja szolgálni. Nagy óhajunk tehát, hogy minél előbb teljes dísz-
ben vármegyénk többi díszes középiskolái sorában lássuk, ezekhez hasonló viszonyok 
közt, díszes épületben, a tanügyi és egészségügyi követelményeknek mindenben meg-
felelő  felszereléssel  és berendezéssel. 

A székely  keresztúti  áll.  tanítóképző  intézet.  I. Az 1911 —12. iskolai évben 1 
igazgató, 6 rendes, 1 segédtanár, 1 gazdasági tanár, 1 gyak. iskolai tanitó, 1 szlöjd-
tanitó, 5 hitoktató, 1 óraadó, 1 kertész-tanitó és 2 nevelő, összesen 20 tanerő működött. 

Az 1912. polgári évben az igazgatótanács elnöke Hajdú Ferencz kir. tanfel-
ügyelő. Az intézeti tanárok közül Lengyel Gyula zenetanárt a minisztérium a pápai 
intézethez helyezte át, a zenei teendők ellátásával Berzátzy László zenetanár-jelöltet 
bizta meg. Botos Iinre gyak. isk. tanító aug. hó 10-én meghalt, az igy megüresedett 
állásra Ferenczi István söjtöri róm. kaih. felek,  tanítót nevezte ki a miniszter. 

A tanulók száma az 1911 —12. tanév elején az I. osztályban 32, a 11-ban 21, 
a Ill-ban 15, a IV-ben 18. összesen 86. Évközben eltávozott 3 első, 3 másod és 1 
harmadéves. A tanév végén vizsgát tett 79 rendes és 1 magántanuló. 

Vallás szerint volt 39 róm. kath., 9 g. kath., 2 g. kel., 29 ref.,  3 ág. ev., 7 
unitárius és 1 izraelita. 

Anyanyelv szerint volt 76 magyar, 4 német, 6 oláh. 
Megyei illetőség szerint volt 5 helybeli, 15 Udvarhelymegye vidéki, 15 három-

székmegyei, 10 csikm., 9 marostordam., 5 nagyküküllőm., 4 kisküküllőm., 3 szolnok-
dobokam., 2 alsófehérm.,  2 hunyadm., 2 pestm., 1 — l abaujm., békésm., brassóm., 
csanádm., fogarasm.,  Csongrádm., hajdúm., kolozsm., somogym., szabolcsm., szebenm., 
szilágym., temesrn., és torontálmegyei. 



A szülők foglalkozása  szerint volt 34 földmives,  14 tanitó, 2 lelkész, 11 iparos, 
6 kereskedő, 13 tisztviselő és 6 egyéb foglalkozású. 

Az 1912—13. iskolai évre beiratkozott az I. osztályba 35, a II-ba 27, a Ill-ba 
19 és a IV-be 14, összesen tehát 95 rendes tanuló. 

Tanitói oklevelet kapott 1912-ben 11 intézeti tanuló. Kántorságra 4 róm. kath., 
5 ref.  és 2 unitárius tanitó nyert képesítést. Ezen tanévben az uj tanképesitő szabály-
zat értelmében osztályképesitő- és befejező  képesítő vizsgálatot tettek a II, III., IV. 
éves növendékek. 

Teljes ingyenes ellátást élvezett 28, féldijkedvezményt  27 tanuló, teljes dijat 
(havi 28 K) fizetett  25, havi 14 K ösztöndijat kapott 4 bejáró, segély nélküli volt 2. 
Az intézetben lakott 80, bejárt 6. A tényleg élvezett kedvezmények értéke 11536 K. 

A földmivelési  m. kir. minisztérium 1912. évi julius 4-étől jul. 2l-ig és julius 
25-től aug. 11-ig tanitók és lelkészek számára méhészeti tanfolyamot  rendezett. Az 
első tanfolyamon  31, a másodikon 28 tanitó és lelkész vett rész az ország minden 
vidékéről. 

Az egészségi állapot kedvezőnek nem volt mondható, mert az uj épület falai 
nem száradtak ki és a vízvezeték sem működött kifogástalanul.  Súlyos eset volt 7r 
könnyebb 27, járvánnyá válható 12, összesen tehát 46 eset. 

Az ifjúsági  önképzőkörnek tagja volt minden rendes tanuló. A kör tartott 4 
pedagogiai-irodalmi, 4 zenei, 4 közös, 2 nyilvános és 2 diszgyülést. 

A zenekar vonós- és fuvóhangszereken  játszott. 
Az ifjúsági  dalkör népes volt. 
II. A tanítóképzővel kapcsolatos gyakorló népiskola 6 osztályú 1 tanítóval. A 

minden napi iskolába járt 32 fiu  és 22 leány, összesen 54 tanuló, a gazdasági irányú 
ismétlő iskolába 29 fiu  tanuló. Az ifjúsági  egyletnek az iskolából kikerült ifjakból  volt 
13 tagja s tartott 16 összejövetelt a téli időszakban. A tanítónövendékek tanítottak a 
mindennapi és az ismétlőiskolában s résztvettek az ifjúsági  egylet gyűléseinek ve-
zetésében. 

III. Az 1911 —12. iskolai év már az uj patotában folyt  le. Az internátus ké-
nyelmes elhelyezést, a konviktus egészséges és tápláló ellátást biztosított 80 benlakó 
tanulónak. Az épület közvetlen környezete, sajnos, még mindig rendezetlen. Különösen 
sok bajt okoz és az egészségi állapotra hátrányos azon sajnálatos körülmény, hogy a 
szennyvizet levezető csatorna még mindig nem épült meg, a telek még mindig nincs 
rendezve és parkírozva, de mindez az 1913. évben meg fog  történni. 

VIL Mezőgazdaság és állattenyésztés* 

a) A vármegyei gazdasági egyesület működése. 

Az egyesület 1912-ben két köz és tiz választmányi ülést tartott, melyeken 152. 
jkvi szám alatt hozott országos, vármegyei, községi jelentőségű, valamint egyeseket ér-
deklő gazdasági kérdésekben határozatokat. Ugy köz, mint választmányi ülései mindig 
látogatottak voltak. 

Felirattal fordult  a magyar országgyűlés képviselőházához a magyar föld  meg-
mentése érdekében teendő törvényes intézkedések létesítése ügyében, a földmivelésügyi 
és pénzügyminisztériumokhoz a korcsmáknak vasárnapon át való zárva tartása, a ke-
reskedelemügyi minisztériumhoz az Ínséges évre való tekintetből gabonanemüek és ta-
karmányok szállítási kedvezménye tárgyában, kérelmezeti az állami csemetekertnek 
Székelyudvarhelyt való meghagyása, a Lántzky féle  legelő megvásárlására adandó ál-
lamsegély, Farkaslaka községben egy minta gazdaság felállítása,  kiállítási jutalmak ado-
mányozása, fajbaromfiaknak  a vármegye tenyésztőitől való bevásárlása és kiosztása, 
kincstári korpa engedélyezése, az egyesületnek más irányban való segélyezése ügyében. 

Az Erdélyrészi Kirendeltségtől engedélyt kért 50 drb mangalicza tenyész kocza 
beszerzése és államsegélylyel közép birtokos gazdák közt való kiosztására, a szász 



gazdasági egyesület által rendezett brassói tenyész állatkiállitás tanulmányozhatására kis 
gazdák uti költségeire segélyt, folyamodtunk  az ingyenes jogsegély intézményének ki-
terjesztése, Székelykereszturott egy ily czélu jogvédő iroda létesítése, a szüzgulya segé-
lyezése, téli gazdasági előadások rendezési költségeinek adományozása, kisorolt kincs-
tári kanczáknak kisgazdák között való kedvezményes áron való kiosztása ügyében. 

A vármegye több izben kért véleményt az egyesülettől különböző gazdaság-
ügyi kérdésekben: Farkaslaka, Homoródszentmárton uj vásár engedélyezése iránti ügyé-
ben, Székelyudvarhely és Oklánd helypénz és behozatali illetéket szabályozó szabály-
rendelet tervezete, Árvátfalva  község faiskolája,  Bikafalva  községnek nyugati fajta  biká-
nak a köztenyészetbe való behozhatása czéljából beadott kérvénye ügyében, intézkedést 
kért Székelykeresztur vásárterének rendezése tárgyában, az adókivető bizottságba oly 
szakértő gazda kinevezését kérte, aki az uj adózási törvények szövevényei közöt a 
gazdákat támogatni tudja, kérte az árvizek által sújtott községek adóbehajtásának eny-
hébb lefolytatását,  lépéseket tett a különböző községekben a földadó  bérletek ki-
puhatolására. 

Elintézte a különböző társintézetek megkeresését, adatokat szolgáltatott az alis-
páni jelentéshez, Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének évkönyvéhez, a cs. és 
kir., valamint a honvéd élelmezési raktár parancsnokságok megkeresésére adatokat szol-
gáltatott a vármegye széna, szalma, zab és rozstermésről, a termelőkről. Községekkel 
birtokosságokkal, egyesekkel levelezett köz- és magánérdekű gazdasági kérdésekben ; a 
földmivelésügyi  minisztérium fontosabb  leiratait hivatalos lapja utján hirdette. 

Az Erdélyrészi Kirendeltség anyagi támogatása mellett részt vett a nép gazda-
sági ismeretei fokozásának  munkájában; 30 községben 60 előadást tartott, mely elő-
adások körében törvény és rendeletek, köz- és állategészségügyi intézkedések ismerte-
tését az állattenyésztést, földmivelést  érdeklő szakkérdések fejtegetését  vette fel. 

Rendezte február  29-én és márczius 1-én a székelykereszturi országos jellegű 
magyar erdélyi fajta  bikakiállitást és vásárt, melyre nem csak az e haza rész legjobb 
tenyésztői, de a Királyhágón tuli részből is jött tenyésztő bikáival. A felhajtott  bikák 
száma 137 drb volt, melyből 85 drbot, az egésznek 62% át vették meg 73,270 K 
vételárért községek és birtokosságok, m. k. gazdasági felügyelők  és magánosok, mai 
âsnak mondható árakon. 2500 K ért adott el pl. a radnóti uradalom egy darab bikát, 
5 drb eladott állat után 1800 K átlag árt ért el, mig a kis tenyésztők átlag ára 
690 korona. 

Ugyanekkor ugyanitt kistenyésztők szopós borjas tehenei III. és IV. éves üszőit 
dijazta, melyre 29 drb szopó borjas tehén, 21 drb 2 éves üsző lett felhajtva,  melyek 
között 570 K jutalomdíj osztatott ki. 

Ezen kivül az év őszén Székelyudvarhelyt, Parajdon és Homoródszentpálon ren-
dezett borjas tehén és üsző díjazást 905 K jutalomdijjal. 

A jutalomdijból a várm. gazdasági Felügyelőség utján a nagyrn. m. kir. Földmi-
velésügyi Minisztérium adományozott 2400 K át, az E. G. E. 200 K-át, az O. M. G. 
E. 100 K át és 2 drb bronz érmet, Gróf  Haller János, Gróf  Serényi Béla emlékére 
100 K-át, az egyesület 125 K át adott. 

Az erdélyrészi kirendeltség nagylelkű támogatásával 48 drb mongolicza tenyész 
koczát szerzett be és osztott ki árkedvezménnyel közép és kisbirtokosaink között. 

Hét kistenyésztőnek az üszőbeszerzési alapból, két évi részletfizetésre  kamatmen-
tesen 4180 K értékű 9 drb tenyésztehenet adott. 

Az erdélyi szász gazdasági egyesület által rendezett brassói tenyészállat kiállítás 
tanulmányozására 63 gazdát vezetett. A tanulmányi k rándulás útiköltségeire az Erdély-
részi Kirendeltség részéről 291 K 45 f.  segélyben résziesült. 

Ez évben is fenntartotta  a szüzgulyát, melyre 60 gazda 118 drb üszőborjút haj-
tott fel,  melyek mind jó minőségben jöttek vissza a legelőről, egy darab azonban kö-
zülök serczegő üszögben elpusztult, költségek fedezésére  az Erdélyrészi Kirendeltségtől 
559̂ koronát kapott. 

Az uj tagositási törvény életbeléptetése óta a birtokrendezési munkálatok a vár-
megyében megakadtak, pedig községeinknek majdnem fele  még tagositatlan. Áthatva 
azon tudattól, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között jövedelmező gazdálkodás 
csak tagositott határ mellett lehetséges, demcsak szóval, de tettel is iparkodott szol-



gálni a tagosítás ügyét. Több szolokmai kisgazda kérésére, kik Etéd nagyközség tago-
sítását kérelmezték, az 500 K előleget befizette  az adóhivatalhoz, sajnos, eredmény 
nélkül, mert a rendezést ellenző etédiek addig presszionálták a kérelmezőket, hogy 
azok kérvényüket visszavonták, az 500 k'-át a törvényszék visszautalta. 

A kolozsmonostori gazd. akadémia növénytermelési szakosztályainak kezdemé-
nyezésére 50 mm. mütrágyázási kísérletet indított meg őszi vetésekkel, sajnos a kísér-
letek sikerét a rossz időjárás kétségessé tette. 

Az egyesület által kezelt négyféle  alap pénz és érték forgalma  170,337 K 95 
fi  11. volt, az egyesületi főpénztár  és üsző-alap vagyon állománya 46,254 K 08 fill.,  mely-
hez még 489 K tagdíj hátrálék járul, a vérmegyei állattenyésztési alap 1913-ra átmenő 
vagyona 8561 K 10 fill.  és a baromfi  alap vagyona 1891 K 39 fill.,  amelyben sajnos 
még mindig igen sok a kétes követelés. 

b) Állategészségügy és állattenyésztés. 

A községekben végzett állatösszeirási munkálatok alapján a hasznos háziállatok 
kimutatását a következőkben terjesztem elő: 

Ló : 

Mén . . . 
Felnőtt kancza 
Felnőtt herélt 
Növendék 

összesen 

32 drb. 
6105 » 
7416 » 
1717 » 

15260 « 1911. évben 15325 drb. 

Szamár és öszvér . 39 

-Szarvasmarha 

a) Magyar erdélyi 

Bika felnőtt  és növendék 
Tehén 
Üsző 
Ökör 
Tinó 

összesen 

774 drb. 
14680 » 
6642 c 

10425 » 
9147 » 

41668 » 1911. évben 43590 drb. 

b) Piros tarka 

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

összesen 

125 drb. 
3300 
1788 » 
615 » 
1777 » 
7605 « 1911. évben 6090 drb. 

c)  Másfajta  tarka 

Bika felnétt  és növendék 
Tehén 
Üsző 
Ökör 
Tinó 

Összesen 

2 drb. 
25 » 
17 » 
7 » 
8 » 

59 » 1811. évben 65 drb. 



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

Összesen 

12 drb. 
204 » 
117 „ 
78 » 
94 » 

505 ~ 1011. évben 495 drb. 

Bivaly : 

Bika felnőtt  és növendék . . 94 drb. 
Tehén 2494 » 
Üsző 824 » 
Ökör 275 » 
Tinó 156 » 

összesen . 3843 » 1911. évben 3649 drb. 

Sertés: 

Kan 230 drb. 
Felnőtt 15285 » 
Növendék 21259 » 

Összesen . 36774 » 1911. évben 30820 db. 

Juh: 

Felnőtt kos 1400 drb. 
Felnőtt juh 88685 » 
Növendék juh 20875 » 

összesen . 110960 » 1611. évben 109331 db. 

Kecske: 
Felnőtt 9784 drb. 
Növendék 1589 » 

összesen . 11373 » 1911. évben 10461 db. 

A vármegye területén állati ragadós betegségek a következők fordultak  elő: 
1. Lépfene  9 községben, 12 udvarban és 1 legelőn, megbetegült 12 db szarvas-

marha, mely mind elhullott. A betegség miatt elrendelt zárlat alól feloldottam  8 köz-
séget és 1 legelőt; egy községben az udvarzárlat feloldása  átjött az 1913. évre, mivel 
a zárlati feloldást  megelőző megfigyelési  idő az 1912. évben még nem járt le. 

2. A veszettség előfordult  5 községben 5 drb ebnél, 2 db szarvasmarhánál és 1 
drb juhnál. A 2 drb szarvasmarhánál előfordult  veszettségi eset tulajdonképpen az 
1911. évről jött át ez évre. Veszettség fertőzésének  gyanúja miatt kiirtatott 23 db eb. 

3. Rühösség 4 községben és pedig 2 db lónál és 2 községben a juhok között 
fordult  elő. A juhok közötti rühösségi eset átment az 1913. évre. A megbetegedett 2 
drb ló meggyógyult. 

4. A sertésorbáncz 47 községben, 1583 udvarban és 2 legelőn fordult  elő. 
Megbetegült 4440 drb sertés, melyek közül 1302 drb elhullott, meggyógyult 3138 drb. 

Sertésorbáncz elleni gyógyító és védőoltás 19 községben 3588 drb sertésnél lett 
foganatosítva.  A sertésorbánczban megbetegült állatok között a beoltott állatok is benn 
foglaltatnak,  ezen oknál fogva  tűnik fel  az, hogy ezen ragadós betegségnél kedvező a 
gyógyulási arány, mivel a beoltott állatok között elhullás egyáltalában nem fordult  elő. 

5. A sertésvészt és sertéskolerát az 1912. évi esetekkel és az 1911. évről 
1912. évre átjöttekkel együtt, 41 községben és Székelyudvarhely városban állapították 



meg hivatalosan ; még pedig 1526 udvarban, 2 közlegelőn. Megbetegedett 3086 darab 
sertés, elhullott 2627 drb, leöletett 4 drb, gyógyult 455 drb. 

Sertésvész elleni oltás Székelyzsombor községben 749 drb sertésnél eszközöl-
tetett, a mely oltás költségeire a földmivelésügyi  miniszter ur 800 K segélyt engedélye-
zett. A beoltott állatok közül elhullott 196 drb, a be nem oltott 558 drb közül pedig 
404 drb. A beoltott sertések közötti elhullási arány nagysága arra vezethető vissza, 
hogy már az oltáskor a beoltott állatok részben fertőzve,  részben már betegek is vol-
tak. Ezen kivül még Székelyudvarhely városban oltottak be 8 drb sertést. Ezek között 
se betegedés. se pedig elhullás nem történt. 

6. Bivalyvész. Ez a ragályos betegség a vármegye területén 11 községben és 
3 közlegelőn fordult  elő. 

Megbetegedett 72 drb bival és 3 drb sertés, mely mind el is hullott. 
7. Ivarszervi hólyagos kiütés. Ezen betegség 2 községben, 4 udvarban 6 drb 

lónál fordult  elő. A megbetegült állatok mind meggyógyultak. 
8. A juhhimlő. Ez a betegség egy községben fordult  elő. Megbetegedett 400 

drb juh, elhullott 120 drb, gyógyult 280 drb. 
9. Serczegő üszök 5 községben, 7 udvarban egy közös legelőn fordult  elő 6 

drb szarvasmarhánál és 4 drb bivalynál. A megbetegült állatok mind elhullottak. 
Serczegő üszök elleni védőoltást e vármegye területén első izben az Ábrán-

falva  község határában Szöllősi Sámuel Székelyudvarhely városi lakos által bérletben 
birt birtokon végeztek 45 drb szarvasmarhánál. A beoltott állatok közül egy se hullott el. 

A fenti  betegülési és elhullási eseteket községenkint csoportosítva, a követke-
zőket találjuk : 

A lépfene  fellépett  Felsőrákos, Olasztelek, Bibarczfalva,  Homoródujfalu,  Homo-
ródalmás (két izben), Ege, Erked (két izben), Kisgalambfalva  községekben. 

A veszettség fellépett  Siklód, Etéd, Oklánd, Homoródalmás és Bibarczfalva  (két 
izben) községekben. 

A rühösség Magyarhermány, Kápolnásfalva,  Homoródszentlászló és Sándortelke 
községekben. Ezek közül a két utóbbi községben történt, betegülési, elhullási és gyó-
gyulási esetnél, miután még a törvényes megfigyelési  idő le nem járt, a zárlat feloldása 
átment az 1913. évre. / 

A sertésorbáncz Székelyudvarhely városban, Székelypálfalva  (két izben), Farkas-
laka, Firtosváralja, Bogárfalva,  Székelylengyelfalva,  Szentlélek, Bikafalva,  Óczfalva,  Má-
tisfalva,  Kadicsfalva  (2 izben), Zetelaka, Hodgya, Homoródszentlászló, Kányád, Petek, 
Székelydobó, Décsfalva  (2 izben), Sükő, Farczád, Fenyéd, Homoródbene, Székelybetlen-
falva,  Ülke, Felsőboldogfalva,  Bögöz, Székelyvarság, Agyagfalva,  Szolokma, Bibarcz-
falva,  Homoróddarócz, Székelykeresztur, Székelyszenterzsébet, Székelyandrásfalva,  Cseke-
falva  (2 izben), Betfalva,  Rugonfalva  (3 izben), Magyarandrásfalva,  Ujszékely, Erked, 
Csöb, Siménfalva,  Kobátfalva,  Tarcsafalva,  Medesér, Alsóboldogfalva  (3 izben), Székely-
keresztur. Ezek közül a Székelykeresztur, Csöb és a Székelyandrásfalva  községekben 
fellépett  betegülési, elhullási és gyógyulási esetek átmentek az 1913. évre. 

A sertésvész és kolera fellépett  Székely udvarhely városban, Atyha, Parajd (2 
izben), Korond, Felsősófalva,  Kápolnásfalva  (2 izben), Szentegyházasfalu,  Máréfalva, 
Küküllőkeményfalva,  Székelyszenttamás, Farezád, Székelylengyelfalva,  Farkaslaka, Vá-
gás, Béta, Décsfalva,  Felsőboldogfalva  (2 izben), Kányád, Székelymuzsna, Homoródbene, 
Árvátfalva,  Székelykeresztur (3 izben), Betfalva  (2 izben), Fiatfalva  (2 izben), Alsóbol-
dogfalva  (2 izben), Nagygalambfalva,  Kisgalambfalva,  Székelyszentmiklós, Medesér, 
Csekefalva,  Bözödujfalu,  Bözöd, Kőrispatak, Rava, Bordos, Csöb, Szentdemeter, Szé-
kelyszállás, Székelyhidegkut, Magyarhidegkut, Székelyandrásfalva,  Székelyszenterzsébet, 
Szederjes, Magyarfelek  (2 izben), Erked (2 izben), Kiskede, Nagykede, Kissolymos, Ok-
lánd, Vargyas, Székelyszáldobos, Bardocz, Erdőfüle,  Kisbaczon (2 izben), Bibarczfalva, 
Magyarhermány (2 izben), Homoródszentpál, Városfalva,  Recsenyéd, Lókod, Kénos, Gye-
pes, Homoródremete, Abásfalva,  Homoródujfalu,  Székelyzsombor, Lövéte, Homoródal-
más, Homoródszentpéter községekben. Ezek közül Homoródszentpál, Városfalva,  Bor-
dos, Rava, Székelykeresztur, Fiatfalva  és Farczád községekben a zárlat feloldás  átment 
az 1913. évre. 

A bivalyvész Homoródszentlászló, Bikafalva,  Ülke, Homoródbene, Máréfalva, 



Erked (2 izben), Kisgalambfalva,  Recsenyéd, Székelyzsombor, Homoróddarócz és Felső-
rákos községekben. 

A juhhimlő Ujszékely községben. 
Az ivarszervi hólyagos kiütés Székelyzsombor és Oklánd községekben. 
A serczegő üszök Székelydobó, Ábránfalva,  Patakfalva,  Erked és Szentlélek 

községnek Tartod nevü erdei legelőjén. 
Megemlítem még, hogy a tuberkulózis kiderítése, megállapítása szempontjából 

tuberkulussal beoltottak 2 drb tejelő szarvasmarhát, mindkettő a tuberkulusra reágált, 
s közülök az egyik állat elhullott, a másik levágatott, de husa közfogyasztásra  nem 
bocsáttatott. 

Nem ragadós betegségek következtében az 1912. évben elhullott: 

Ló 106 darab 
Szarvasmarha 57 » 
Bivaly 14 » 
Sertés 92 » 
Juh és kecske 14971 » 

A juhok között történt tömeges elhullás oka a mételykór volt. Az 1912. év 
folytonos  esőzés és vizáradás lévén, a kérődző állatok legnagyobb részben mételykóro-
sokká lettek. A juhok és kecskék mételykóros elhullási esetének a száma a fent  közöl-
tek szerint igen nagy s az év végén észlelt jelentésekből ugy ez állatok, mint a szarvas-
marhák között és a mételykór miatt még tömegesebb elhullás várható. 

Közfogyasztásra  levágottak: 

Bika . . 68 
Ökör . . 234 
Tehén . . 1243 
Növendék . . 1121 
Borjú . . 609 
Bivaly és bivalyborju . . 697 
Juh . . 7504 
Bárány . . 11267 
Kecske . . 598 
Gödölye . . 86 
Sertés . . 3971 

darab 

Rendes vágáskor közfogyasztástól  el vonatott egészben 3 drb szarvasmarha, 2 
drb bivaly és 2 drb sertés. 

Kényszervágás előfordult:  szarvasmarhák és bivalyok között 103 esetben, ju-
hok között 3 esetben, sertések között 12 esetben. A kényszerrel vágott állatok közül 
elkoboztak egészben 3 drb szarvasmarhát, 2 drb bivalyt. 

A vármegye területén lévő magyar kir. adóhivatalok által a községek ré-
szére kiadatott: 

20 filléres  marhalevél . . . 45900 darab 
12 » » . . . 21600 » 
4 » » . . . 24300 » 

Összesen . 91800 ~ 1 911. évben 118900 drb 

A megtartott országos állatvásárokra felhajtatott: 

Ló 11470 darab 
Szarvasmarha és bivaly . . 48868 » 
Juh és kecske 12658 » 
Sertés 2471 » 



Eladatott 
Ló 3160 darab 
Szarvasmarha és bivaly . . 16884 » 
Juh és kecske 4842 » 
Sertés 1618 » 

Ezen adatokat összehasonlítva az 1911. évi vásári forgalmi  adatokkal, az 
tűnik ki, hogy 

Lovaknál 1854 darab 
Szarvasmarhák és bivalyoknál 27922 darabbal kevesebb felhajtás 
Ellenben juhok és kecskéknél 2741 darab 
Sertéseknél 1035 darabbal több volt a felhajtás. 

Az eladást tekintve hasonlólag az tűnik ki, hogy 

Lovakból 3213 darab 
Szarvasmarhák és bivalyokból 7038 darabbal kevesebb adatott el 
Mig ellenben juh és kecskéknél 1679 darab 
Sertéseknél 182 darabbal több adatott el. 

A vármegye területén lévő négy va&uti marharakodó állomásról elszállítottak: 

Szarvasmarhát és bivalyt . . 3256 drbot 
Juhot és kecskét . . . . 1358 » 
Sertést 84 » 

A mult évi adatokat ezen adatokkal összehasonlítva az tűnik ki, hogy szarvas-
marhából és bivalyból 1612 drbbal, sertésből 75 drbbal kevesebb, mig ellenben juhból 
és kecskéből 741 drbbal többet̂ szállitottak el. 

A vármegye területén a lótenyésztés emelését, fejlesztését  ez év folyamán  is 
első sorban a tiz községben létesített fedeztetési  állomáson elhelyezve volt 31 drb állami 
gazdaságból való mén és Homoródbene községben a vármegye lótenyész-bizottsága által 
megvizsgált és köztenyésztésre alkalmasnak talált 1 drb magángazdaságból való mén, 
valamint a székelyföldi  kirendeltség által egyes községekbe kihelyezett mének voltak 
hivatva előmozdítani. 

A lótenyésztés emelése érdekében a vármegye lótenyésztési bizottsága a m. kir. 
földmivelésügyi  miniszter ur részéről adományozott 600 korona segélyből október hó 
6-án Oklánd községben egy díjazással összekötött lókiállitást rendezett. 

A szarvasmarha tenyésztés emelésének czéljára szolgált a vármegyében volt 
232 drb felnőtt  községi és magán gazdaságbeli magyar-erdélyi, 37 pirostarka és 3 drb 
borzderes bika. Bivalyoknál a 34 drb bivaly bika, juhoknál az 1400 tenyészkos, serté-
seknél a 230 drb tenyészkan. 

A m. kir. földmivelésügyi  miniszter ur által az 1908. évben a husvizsgálat or-
szágos rendezése tárgyában kiadott 54300. számú rendelet életbe lépte után ezen jelen-
tési év bezártáig a vármegye területén felépült  2 közvágóhíd és 24 vágóhely. Az eddig 
fennállott  közvágóhidak közül a Bibarczfalva  községben lévőt a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter ur folyó  évi szeptember hó 18 án 96500. szám alatt kelt rendeletével beszüntette. 

A vágóhelyek építése az ezen év folyamán  uralgott abnormalis időjárás és az 
ezután bekövetkezett gazdasági- és pénzválság miatt halasztást szenvedett; mennyiben 
azoknak felépithetését  jövő évre igen sok község kérelmezte. 

Képesített husvizsgáló még nincs Székelyvarság, Ujszékely, Magyar- és Székely-
hidegkut, Székely andrásfalva,  Bözöd, Bözödujfalu,  Kőrispatak, Küsmőd és Szolokma 
községekben. 

A közvágóhidak közül a Székelyudvárhely városban meglevő, de a kor köve-
telményeinek és rendeltetésének meg nem felelő  közvágóhíd újra alakitási munkálatait 
tanulmányozás alá vették. 



Újra építés alalt állanak az Oklánd és Parajd községekben meglevő köz-
vágóhidak is. 

c) At Erdélyrészi (Székelyföldi)  Miniszteri Kirendeltség működése. 

Az Erdélyrészi (Székelyföldi)  Miniszteri Kirendeltségnek vármegyénket érdeklő 
működéséről a következőkben számolhatok be : 

A lótenyésztés  emelésére rendelkezésére állt 4 drb (mezőhegyesi félvér)  fedező 
mén, oly községek és gazdakörök részére, melyek a kincstári fedező  állomásoktól távol 
fekűsznek,  tehát a gazdák kanczáikkal oda nehezen juthatnak vagy amelyek, mint sza-
bad ménesben födöztetve  használják a havasi legelőkön. 

A méneket a Kirendeltség telelteti át a saját költségén. Igy a fenti  czélból az 
1912. évben Etéd, Nagysolymos, Kecsetkisfalud,  Zetelaka községekben mezőhegyesi 
félvér  mén adatott ki. 

Bikatartási  segély  tekintettel a vármegye egyes községeinek gyenge anyagi 
viszonyaira, s ezzel a községekre súlyosabban nehezülő háztartási terhekre, ezen terhen 
könyitve — mint a megelőző években ugy 1912. évben 40 község 4000 K. összegben kapott. 

Mezőgazdasági tekintetben a jobb fajta  vetőmagvak  terjesztése  és a mesterséges 
takarmány termelés fejlesztése  czéljából a tavaszi vetőmagvakból kiosztatott a beszer-
zési ár 20—30°/o kedvezmény elengedése mellett: 

86 q 18 klgr. bükköny 
9 » 61 » baltaczin 

32 « 9 » lóhere 
19 » 18 » luczerna 

9714 K 50 fill.  értékben. A kiosztás történt 44 községben 720 kisgazda között. 
A legelőgazdaság  fejlesztése  érdekében az elhanyagolt közbirtokossági közlegelők 

feljavítása  igen szép eredményekkel folytattatott. 
Mig az akczió kezdetén alig 5—6 községben folytak  a legelőjavitási munkálatok, 

addig az 1912. évben a következő közbirtokosságok folytatták  a közlegelők kitisztítását 
f*  és fel  ja vitását. 

1. Kisbaczon 70 hold. 
2. Erdőfüle  . . 
3. Olasztelek 

120 
140 
170 
160 
80 

110 
90 

160 
130 
55 

110 
115 
140 
230 
80 

330 
340 

61 
160 
64 
50 
95 
55 
30 

4 Bardocz . . 
5. Vargyas . . 
6. Felsőrákos 
7. Homoródujfalu 
8. Oklánd . . 
9. Székelyzsombor 

10. Homoródszentpéter 
11. Homoródjánosfalva 
12. Recsenyéd . . 
13. Homoródszentpál 
14. Kápolnásfalu 
15. Lövéte . . . . 
16. Gyepes . . . 
17. Zetelaka . . . 
18. Oroszhegy . . 
19. Kadicsfalva  . . 
20. Betlenfalva  . . 
21. Szentkirály . . 
22. Székelyudvarhely 
23. Farkaslaka . . 
24. Korond . . . 
25. Homoródszentlászló 



26. Kányád . . 
27. Székelyderzs . 
28. Erked . . . 
29. Homoródbene 
30. Fiatfalva  . . 
31. Csekefalva  . , 
32. Székelykeresztur 
33. Ujszékely . . 
34. Szederjes . . . 
35. Sándorfalva  . . 
36. Székelyszállás 

5)0 » 
90 » 

190 » 
90 » 
85 » 
40 » 
56 » 
65 » 
50 » 
80 » 
45 » 

Összesen . . 4126 kataszteri hold legelőjavitási 
segélyre kifizetett  összesen 36 községnek 11,111 K. 

Rétjavítások:  Az állattenyésztés fejlesztése  és ezzel kapcsolatos takarmányter-
melés elősegítésére irányuló törekvéseiben a Miniszteri Kirendeltség a legelőjavitás mel-
lett a mesterséges takarmányok nagyobb mérvű termesztését is elősegítette. 

Ugyanis az 1912. évben egyes kisgazdáknak a felújítandó  rétjök bevetésére 
1 k. holdra ingyenes fümagkeveréket  adományozott, 1912. évben rétjavitások a követ-
kező gazdáknál történtek : 

A kísérletezés átlagban véve jól sikerült, — átlagos szénatermés 10—11 q. 
A gazdasági  gépek  használata is az egész vármegyében örvendetesen terjed. 
Eme haladást előmozdítandó, a Miniszteri Kirendeltség az 1912. év folyamán 

30% árkedvezmény mellett gazdakörök és szövetkezetek részére 81 drb gazdasági gépet 
33 község részére 3064 K 53 fill.  értékben osztott ki. 

Gazdasági  előadásokat  tartottak 59 községben 31 előadóval 9782 hallgató részére, 
2000 K. segélylyel a vármegyei gazd. egylet részére. 

A vármegyében működik 8 tejszövetkezet,  melyeknek üzeme állandóan szép 
rendben folyik,  eme szövetkezetek életképessége biztosítottnak látszik. 

Az  állatbiztosító  szövetkezetek  a jelenben jól működnek, vezetői lelkes egyének, 
s hasznuk az állattenyésztés érdekében elég szépen észlelhető. 

Ingyen  jogsegély  a kisgazdák részére az 1912. évfolyamán  is minden keddi 
napon váltakozó sorrendben felkért  udvarhelyi ügyvédek utján tanácsadás, esetleg ki-
sebb beadvány megszerkesztése, vagy személyes utánjárás (telekkönyvi, perkedési stb.) 
díjtalanul az állam által adott tiszteletdijak ellenében a kirendeltségi irodában eszközöltetett. 

Községi  ivóvízvezetékek:  Udvarhelyármegyében a vízhiányban szenvedő községek-
ben ugy az 1912. évben is vascsővezetékes betonkutak létesíttettek a közegészségügy-
mérnöki hivatal által az állam anyagi támogatásával. így az 1912. évben vízvezeték 
létesíttetett Kecsetkisfalud  községben a Miniszteri Kirendeltség anyagi támogatásával. 

A Miniszteri Kirendeltség a gazdasági gépek használatával kapcsolatosan, a 
nagyobb számú gépekkel rendelkező gazdakörök részére gépszínek  létesítéséhez is segéd 
kezet nyújtott. 

így az 1912. évben gépszin 200—200 K. segélylyel: Homoródszentlászló, Kö-
rispatak, Recsenyéd, Árvátfalva,  Oklánd községekben létesíttetett. 

Segélyezések:  A fenti  segélyezéseken kivül egyes gazdakörök és szövetkezetek 
külön segélyezésekben is részesültek. így a rugonfalvi  erkölcsi testületek (gazdakörök, 
hitelfogyasztási  szövetkezet és tejszövetkezet) elhelyezésére, illetve egy alkalmas helyiség 
»népház« építésére 1000 K segély engedélyeztetett, a bikafalvi  gazdakör részére 300 K, 
mely állami támogatással egy igen szép népház létesíttetett. 

1. Jakab Antal . . 
2. Gombos Mihály 
3. Székely Zsigmond 
4. Balázs József  . 
5. Nagy Ferenzc . 
6. József  Ignácz . 
7. Sugár István 

Farkaslaka. 
Tordátfalva. 
Vargyas. 
Lövéte. 
Bethlenfalva. 
Kápolnásfalu. 
Bardocz. 



A fogyasztási  szövetkezetek közül még segélyezésben részesültek a következők : 

Kányád . 
Oroszhegy 

1000 kor. 
600 » 

összesen . 1600 » 
államsegély lett engedélyezve. 

A Miniszteri Kirendeltség Udvarhelyvármegyében egyes kisgazdák gazdaságaik-
ban minta  trágyatelepek  létesítéséhez is segéd kezet nyújtott, hogy ezáltal a kisgazdá-
kat a trágya helyes kezelésére rászoktassa. 

Igy az 1912. évben minta trágyatelep létesíttetett a következő kisgazdáknál: 

Összesen tehát létesített 7 minta trágyatelep 60 K államsegély anyagi támogatással. 
Munkás  közvetítés:  Az 1912. évben Udvarhely vármegyéből 410 gazdasági mun-

kás lett szerződtetve tartalék munkásnak Mezőhegyesre. 
Eme munkásoknak fele  itthon dolgozott a székelykeresztur—erdőszentgyörgyi 

törvényhatósági útvonalon, a többi pedig pár hétig Mezőhegyesen. 
A munkások az itteni aratási időre haza érkeztek. 
Ezen kivül az ősz folyamán  az egyes alföldi  uradalmakba répaszedésre és egyéb 

munkálatokra szerződtetve lett 610 munkás, kik egy pár hét alatt 60,000 K keresetre 
tettek szert. 

Szakértők  alkalmazása:  Az irodai munkálatok végzésére egy dijnok, a legelő-
javítási munkálatok felügyeletére  két állandó legelőmester alkalmaztatik, mig a tejszövet-
kezetek teendőit az időközönként leküldött vajmester látja el. 

d) Udvarhelyvármegyei ín. kir. Gazdasági Felügyelőség. 

Az udvarhely vármegyei gazdasági felügyelőség  1912. évi működéséről az aláb-
biakban számolhatok be. 

Udvarhelyvármegye állattenyésztésének fejlesztésére  való tekintettel, a felügye-
ség minden rendelkezésére álló eszközzel azon volt, hogy azt fejlődésében  minél előbbre 
vigye. Igy különösen a tenyészanyag beszerzésénél nagy körültekintéssel járt el, kivált-
képen az egyes hátramaradottabb községek apaállatai beszerzésénél, hogy azok jó 
tenyész apaállatthoz jutva, állatállományunkat javíthassák. 

Eme czélból a felügyelőség  1912. év folyamán  a szarvasmarha állomány fej-
lesztésére udvarhelyvármegyei községek részére 65 drb tenyészbikát szerzett be és osz-
tott ki 50090 K vételárban 20% árkedvezmény hozzájárulásával. 

Ehhez hasonlóan a sertés tenyészanyag javítására is nagy gondot fordított  a 
felügyelőség.  Beszerzett 18 község részére 27 drb mangolicza tenyészkant 3394 K. 
vételárban, melyhez pedig 20% kedvezményt nyújtott. 

Abból az érdekből, hogy a beszerzett tenyész apaállatok további jó karban tar-
tása is némileg biztosittassék, de legfőképpen,  hogy a községek az apaállatok gondo-
zását minél nagyobb arányban eszközöljék a községi tenyészbikák gondozóit a felügye-
lőség 35 községben összesen 600 K jutalomban részesítette. 

1. Vékás Elek . 
2. Jakab Mihály 
3. Miklós József 
4. Bálint Péter . 
5. Sándor Miklós 
6. Vadász József 
7. Sándor István 

Kisgalambfalva. 
Farkaslaka. 
Kisgalambfalva. 
Székelymagyaros 
Szombatfalva. 
Csekefalva. 
Szombatfalva. 

Az Erdélyrészi (Székelyföldi)  Miniszteri Kirendeltség udvarhelyvármegyei gaz-
dasági ügyeit, ugy a Miniszteri Kirendeltség, mint a gazdasági felügyelőség  részéről az 
1912. évben Székelyhidy Viktor miniszteri kirendeltségi megbízott teljesítette. 



VIII. Erdészet. 

I. Udvarhelyvármegyében 1912. év folyamán  az 1898. évi XIX. t.-cz. alá tar-
tozó erdők közül állami kezelés alatt állott: 

1. 89 kis- és nagyközségi erdő . . . 14,399.4 k. h. területtel 
2. 14 úrbéres erdő . . . . . . . 2,624.4 k. h. « 
3. 5 vétel utján szerzett erdő . . . 1,363.5 k. h. « 
4. 1 városi erdő 544.6 k. h. « 
5. 176 egyházi erdő 6,284 0 k. h. « 
6. 115 közbirtokossági erdő . . . . 104,902.7 k. h. « 
7. 71 kopár terület 1,008.4 k. h. « 
8. 4 magánvéderdő 235.2 k. h. « 
9. 1 kincstári erdő . . . . . . . 340.4 k. h. « 

Összesen 476 birtok . 131,702.5 k. h. területtel 

Az állami kezelés alatt nem álló magán erdőterületek megközelitő kiterjedése 
62,041.0 k. holdat teszen ki. 

II. Az állami kezelés alatt álló erdők 1912. év folyamán  három jövedelmező-
ségi osztályba voltak besorozva, a kezelési költség kat. holdanként átlag 135 fillért 
teszen ki. 

III. Rendszeres üzemterv készíttetett 12 erdőbirtokról, 7941.5 k. holdról, elké-
szítendő még 30 birtokról 11,660 k. h. területről, melyek közül azonban 25 erdőbir-
toknak van rendszeres terve, de az erdő külső és belső viszonyaiban beállott változás 
folytán  helyette uj üzemterv elkészítése vált szükségessé. 

Üzemátvizsgálási munkálat elkészíttetett 14 birtok 8469.6 k. hold területről. 
IV. A rendszeres üzemtervvel nem biró birtokok közül a külső erdőrendezési 

munkálat befejeztetett  13 birtokon 7252.1 k. holdon. 
V. Rendszeres és ideiglenes tervekben előirt használatok közül a rendes évi 

vágásterület kijelöltetett 169 birtokon, 3445.2 k. hold területtel, a kijelölést igénybe 
nem vette 16 birtokos 16.25 k. h. területtel. 

VI. Rendkívüli fahasználat  1912. év folyamán  engedélyeztetett 10 erdőbirtokon, 
1772.4 k. hold területtel. 

VII. Az állami kezelés alatt állott erdőbirtokokon az értékesítésnél elért átlagos 
m8-kénti eladási ár következő volt: 

Tölgy rönkő I. osztályú 24 K — f. 
« € II. « 20 € — € 

Bükk műfa  4 « 20 « 
« tűzifa  3 « — « 

Luczfenyő  fürész  áru I. osztályú . . . . 7 « — « 
« « « II. « . . . . 5 « 30 « 
« faragott  fa  4 « 70 « 
« gömbölyű épületfa  3 « 60 « 

Az értékesítésnél elért átlagos kat. holdankinti eladási ár a fenyőnél  651 K, a 
bükkfánál  497 K. 

VIII. 124 birtokon 1203.4 k. hold vágás és tisztás terület beerdősitése volt 
1912. év folyamán  előirányozva, ebből erdősittetett 115 birtokon 9770 k. hold terület, 
elmaradt 28 birtokon 226.0 k. hold terület, az erdősítés elmaradásának oka csemete, 
illetve tölgymakk hiány volt. 

IX. Az állami erdőhivatal kerületében 7 állami facsemete  kert volt 19.0 k. hold 
területtel berendezve és egy állami gyümölcsfa  iskola 4.0 k. hold területtel, ezen kivül 
az erdőbirtokosok fentartottak  2 erdei facsemete  kertet 1.5 k. holdon. 



Az állami facsemete  kertekben készletben volt 5.035,000 drb erdei facsemete 
közül 1912. év folyamán  ingyen kiosztatott 2.050,000 drb. 

Az állami gyümölcsfaiskolából  kiadatott 4707 drb. nemes gyümölcsfa-ojtvány 
és 20.200 drb magcsemete. 

A birtokosok költségén fenntartott  csemetekertekből kiadatott 140 ezer darab 
erdei facsemete. 

Az állami csemetekertből kiadott facsemetékből  265.000 drb kopár és vízmo-
sásos területek befásitására  adatott ki, mely területek befásitását  teljesen államköltségen 
teljesítették. E czélra 1912. év folyamán  1752 koronát adott ki az állampénztár. 

X. A törvény alapján állami kezelés alatt állott erdőbirtokok összes területéből 
1912. év folyamán  18%-on volt tilos a legeltetés és az összes terület 23% án volt fás 
legelő gazdaság. 

XI. Az állami erdőhivatal kerületében alkalmazásban állott 19 hatósági erdőőr 
és 20 hatósági erdőszolga, a birtokosok ezen kivül 163 kisegítő erdőszolgát vagy 
mezőőrt is alkalmaztak. 

A hatósági erdőőrök és erdőszolgák nyugdíjazásáról alkotott szabályrendelet 
jóváhagyatott és életbelépett. 

XII. Az állami kezelés alatt álló közbirtokossági és úrbéres erdők gazdasági 
ügyviteléről alkotott szabályzatok elkészültek, azok kevés kivétellel életbe is léptek és 
ezek alapján a birtokosságok végrehajtó közegek választása által véglegesen szer-
vezkedtek. 

XIII. Nagyobb értékesítés történt 20 erdőbirtokon 281.226 korona értékben. 
Az üzleti viszonyok a lefolyt  évben gyengék voltak, a keményárut (tölgy) egy-

általán nem keresték és az eladás alá bocsátott mintegy 300 ezer korona értékű tölgy-
fakészlet  eladatlan maradt. Ellenben a bükk kereslet igen megélénkült, főleg  Parajd 
vidékén, hol a bükköt igen magas árak mellett értékesítették, a mi főleg  a meglevő és 
a most épités alatt álló vasútnak köszönhető. 

XIV. A bejelentett összes erdei kihágási esetek száma 2413 volt 20.227 K 
értékkel, a bejelentett erdőrendészeti áthágások száma pedig 2. 

IX* Közlekedési ügyek* 

A vármegyei közutak állapotáról általában jelenthetem, hogy az elmúlt év nem 
volt alkalmas arra, hogy látható fejlődést  lehessen felmutatni,  miután az úgyszólván 
folytonosan  tartó rendellenes időjárás a munkák elvégzését is nehezítette és azok minő-
ségét is lényegesen befolyásolta. 

a) Állami közutak. 

Az állami közutakon előirányzott építések és szállítások nagyobb része elvégez-
tetett és a bizottságilag átvett fedanvag  az útpálya javítására felhasználtatott. 

A műtárgyak építése, — részben egyes részlettervek késedelmes bemutatása, 
részben a nagy vízállások miatt — késedelmet szenvedett, ugy, hogy egyes munkákat 
befejezni  sem lehetett és ezek átvétele csak 1913. év folyamán  várható. Igy befejezet-
lenül maradt a bikafalvi  76 számú Nagyküküllő hid építése, melynek vasszerkezeti 
szerelése azonban most már készen áll és forgalomnak  átadatott és a 157. sz. hid 
felszerkezete,  a hol a téli időjárás miatt a munkálatot hivatalból kellett beszüntetni. 
Teljes befejezést  nyert a székelyudvarhelyi kőkereszttér szabályozása olyformán,  hogy 
az elmúlt évi térkiképzéssel kapcsolatban a Vargapataki hid végleges jellegű vasbeton 
szerkezettel láttatott el és a balparti feljáró  is 8. o. méter szélességben bazalt koczka-
kővel kiburkoltatott. 



A marosvásárhely—gyergyószentmiklósi állami közút 55—5G km. szakaszán 
Parajd község közötti ellenemelkedés az év folyamán  szabályoztatott, ugy, hogy ott 
most már a terhelt szekerek is normálisan közlekedhetnek. 

A közlekedés biztosítására szolgáló védkorlátok mindenütt elhelyeztettek és egy-
szersmint vállalatba adatott a máréfalvi  végleges jellegű Fenyéd pataki hidnak épitése is. 

Az állami utak sorába legutóbb felvett  fenyéd—zetelaka—gyergyószentmiklósi 
közút állapota az állami kezelésbe vétel óta lényegesen javult több uj műtárgy épitése 
és egyes szakaszok hengerelése folytán;  a kir. államépitészeti hivatalai továbbá egy 
oly czélu általános tervezet kidolgozását végzi, hogy a 0—6 km. mélyen fekvő,  helyen-
ként mocsaras jellegű útszakasz teljesen szilárd állapotba hozassék. Ezen rendezési 
munkálat 1914. évben fog  kezdődni és előreláthatólag 3—4 év alatt fog  keresztül vitetni. 

Az államutak fenntartására  szükséges anyagi eszközök rendelkezésre állanak 
ugyan s ezen vonalak rendes körülmények között teljesen szilárd és megbízható állapot-
ban is vannak, azonban az elmúlt évi állandó esőzések itt is nagy kárt okoztak, ugy, 
hogy a közlekedés akadálytalansága érdekében a kereskedelemügyi miniszter ur nagyobb 
költséget volt kénytelen egyes szakaszok rendbehozására folyósítani. 

b) Törvényhatósági közutak. 

Az elmúlt évre előirányzott összes törvényhatósági közúti munkák a kedvezőt-
len viszonyok daczára befejeztettek,  kivéve a székelyudvarhely—parajdi tvht. közút 
0—2 km. szakaszának kiépítését, mely azonban különben is három éves cziklus-
ban lett volna elvégzendő. Ezen munkálat is azonban teljesen biztosítva van, miután a 
közigazgatási bejárás kedvező eredménnyel megtartatott és ott egyhangú megállapodások 
jöttek létre. Nehézségeket csupán egyes, a kisajátításnál felmerült  tulkövetelés okoz, 
melynek elhárítására kénytelen leszek a kisajátítási törvény által nyújtott jogokat 
igénybe venni. 

A közúti hálózatban elmúlt év folyamán  lényeges változások határoztattak el. 
Ugyanis a fenyéd—zetelaka—gyérgyói  (kerek számban 26 km. hosszú) közút állami 
kezelésbe vétetett és a kereskedelemügyi miniszter ur kilátásba helyezte, hogy a felső-
boldogfalva—felsőrákosi  mintegy 42 km. hosszú útszakaszt is 1913. év folyamán  ál-
lamosítani fogja.  Ezen változások indokolttá tették, hogy egyes oly viczinális közutak, 
melyeknek közforgalmi  fontossága  azt megkívánta a törvényhatósági közúti hálózatba 
bevétessenek, igy a gagy—erdőszentgyörgyi és homoródszentmárton—homoródfürdői 
közutak és pedig az előbbi székelykeresztur—erdőszentgyörgyi név alatt. 

Minthogy ezen a székelykeresztur—erdőszentgyörgyi útvonalon lévő nagy víz-
választó körül az útszakasz oly meredek, hogy az ott való szabad közlekedés akadályba 
ütközött, minden rendelkezésre álló eszközzel odahatottam, hogy ezen meredek szakasz 
áthelyeztessék. Az áthelyezés földmunkája  még a földmivelésügyi  miniszter ur által ren-
delkezésre bocsátott tartalék arató munkásokkal kezdetett meg és ezek 1—1 km. hossz-
ban az áthelyezést el is készítette. 

Az építés folytatása  a kereskedelemügyi miniszter ur által rendelkezésre bocsá-
tott 30000 korona rendkívüli inség-segélyből történt a melyből az egész, mintegy 5—5 
km. hosszú vonal földmunkája  elkészíthető. A kőpálya előállításánál számitok a régi 
érdekeltség áldozatkészségére, miután a rendelkezésre bocsátott fedezet  már kimerül és 
az érdekeltség még a törvényhatósági kezelésbe vétel előtt kötelezően kijelentette, hogy 
a kapcsolatos szállítási munkát hajlandó elvégezni. 

A közúti vonalak fejlődését  azonban nagymérvben megakadályozta az elmúlt 
évi rendellenes időjárás, mely nem csak egyes műtárgyakat, de egész utvonalakat a 
forgalomból  kikapcsolt. Ezen közlekedési akadályok ugyan, ugy a hogy, helyreállíttattak, 
azonban a gyökeres javítás oly nagy költséget igényelt, a melyelatörvényhatóság nem 
rendelkezik. 

Ezen állapotok megszüntetése végett a kereskedelemügyi miniszter urhez for-
dultunk és ez alkalomból ő nagyméltsósága a legnagyobb bajok orvoslására 50000 K 
segélyt bocsátott rendelkezésre és egyszersmint további nagyobb mértékű segélyezést is 



kilátásba helyezett. Természetesen az nem remélhető, hogy ezen államsegélyekből min-
den kár pótolható és évek hosszú sorának fentartási  munkájára van szükség, mig a 
romlások utolsó nyoma eltüntethető lesz. 

c) Viczínálís közutak. 

A jelenlegi körülmények között egyik legnehezebb feladatát  a közigazgatásnak 
a viczinális közút fenntartása  képezi, a mennyiben itt mutatkozik a legkisebb anyagi 
fedezet,  a mi nélkül kellő eredményt felmutatni  nem lehet. Főleg az utóbbi években 
mindenütt mutatkoztak azok a nehézségek, melyek a közmunkaerő kirendelése folytán 
keletkeztek és ezek az elmúlt évben kettős mértékben voltak érezhetők. A mélyen fekvő 
helyek termését az árvizek vitték el, az oldalas területek pedig átázódtak annyira, hogy 
onnan elszállitani alig lehetett valamit és igy a vármegye lakosságának úgyszólván csak 
inségtermése volt. Ezen körülmények között kellett a közmunkaerőt több izben kirendelni 
oly czélból, hogy az egyes közutakon előfordult  közlekedési akadályok elhárittassanak 
és hogy főleg  az átmenő közlekedés megakasztva ne legyen. 

Ugy ezen körülmények okozta kimerülés, valamint a termelő helyek megköze-
líthetetlensége folytán  az egyes érdekeltségi csoportok nem tudtak feladatuknak  megfe-
lelni, fentartási  kavicsot keveset szállítottak, sok helyen semmit sem. Az uti bizottsági 
elnökök feldadata  lesz, részben, hogy a közutakat rendes állapotba hozzák vissza, rész-
ben, hogy a fenntartási  kavicsnak kiszállítása iránt kellő tekintetek szem előtt tartásá-
val, erélyesen intézkedjenek. 

Nagyobb építkezés fenti  okokból végezhető nem volt, de több kisebb műtárgy 
épült és számos partbiztositás, a mi a folytonos  árvizekben leli magyarázatát. A bor-
dos—székelyszállási közúton már elmúlt év folyamán  megkezdett kis ut áthelyezést 
folytatták,  de az, egyes érdekeltek részéről tanúsított késedelmezés folytán,  mostanáig 
sem volt befejezhető. 

Az elemi események több közúton a közlekedést teljesen megakasztották és 
ezen akadályok megszüntetése nemcsak munkát, hanem anyagi hozzájárulást is igényel. 
A tarthatatlan állapotok megszüntetése iránt a kereskedelemügyi miniszter úrhoz felter-
jesztés tétetvén, a miniszter egyelőre 50000 korona rendkívüli hitelt bocsátott rendelke-
zésre és szintén kilátásba helyezte a további állami segélynyújtást. 

Ezen segély természetesen részletes elszámolás tárgyát képezi s a miniszter ur 
kiküldöttje által megállapított kereteken belül egyrészt a közforgalmi  igényeknek, más-
részt a legnagyobb takarékosságnak szem előtt tartásával fog  felhasználtatni. 

X* Iparfejlesztő  bízottság* 

A főispán  ur elnöklete alatt működő iparfejlesztő  bizottság az elmúlt év folya-
mán több, széles körben megtartott háziipari tanfolyam  rendezése által törekedett az 
iparfejlesztést  elősegíteni. 

A bizottság 3 nagyobb községben: Parajdon, Korondon és Etéden 100—100 K 
segély kiutalásával egy-egy több hétre terjedő női szabászati tanfolyamot  rendezett. A 
tanfolyamok  ügyes vezetés mellett, kellő számú résztvevővel és eredményesen fejeződtek  be. 

Hasonló jó eredménnyel végződtek a Székelyudvarhelyen és Székelykersszturon 
rendezett csipkeverő tanfolyamok,  minek czéljára a bizottság tiszteletdíj czimén 150 
K-t utalt ki. 

A megelőző évhez hasonlóan, az 1912. évben ismét 100—100 kor. segélyben 
részesítette a bizottság a zalatnai kőfaragó  és kőcsiszoló ipari szakiskola két kiváló 
szorgalmú, de szegény sorsú udvarhelyvármegyei tanulóját Szállasy Antal és Oláh András 
korondi fiukat.  Végül a marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara által a szegény-
sorsú iparostanulók karácsonyi felruházására,  az elmúlt évben is megküldött 300 kort 
a bizottság, a maga részéről még 200 korval egészítette ki, hogy az e tekintetben hí-



ányt szenvedő nagy számú iparostanulók legalább a legszükségesebb ruhadarabokkal 
elláthatók legyenek. 

Ezeken kivül a bizottság több más, az iparfejlesztés  körébe tartozó ügyet moz-
dított elő, megkereséseket intézett magánfelekhez  és hatóságokhoz, több alkalommal 
átiratot a marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamarához. 

Az 1913. évre a kereskedelemügyi miniszter ur a bizottságnak csak az admi-
nistrativ költségekre adott fedezetet  és tanfolyamok  az iparfelügyelő  köztenjöttével 
fognak  létesülni. 

XL Központi választmány* 

A vármegye központni választmánya az 1912. év folyamán  4 rendes ülést tar-
tott, melyeken az 1913. évi névjegyzék kiigazítása felőli  intézkedésekkel foglalkozott. 

A választó jogosultaknak 1913. évre érvényes állandó névjegyzékeit az év vé-
géig az 1899: XV. t.-cz. rendelkezéseinek megfelelően  ugy a m. kir. belügyminiszter 
úrhoz, mint a kir. közjegyzőkhöz, valamint a községeknek és a vármegyei levéltárnak 
is megküldötte. 

A végleg megállapított névjegyzék szerint: 

1. Az udvarhelyi választó kerületben 2407 
2. A székelykereszturi választó kerületben 2121 
2. A homoródi választó kerületben 1878 

Összesen . 6406 
képviselőválasztó jogosult van. 

Az oláhfalvi  választó kerületben 177 képviselőválasztó jogosult gyakorolja vá 
lasztói jogát, mig a Székelyudvarhely városi képviselőválasztói jogosultak száma 750. 

Az 1912. évi állandó nĵ Jfegyzékkel  való összehasonlítás alapján kitűnt, hogy a 
választói jogosultak számában az 

Udvarhelyi választó kerületben 70 apadás 
Székelykereszturi választó kerületben . . . . 86 szaporodás 
Homoródi választó kerületben . 30 apadás 

Tehát összesen 14 apadás 
mutatkozik. 

A Székelyudvarhely városi választó kerületben a jogosultak száma 53-al, az 
oláhfalusi  kerületben pedig 11-el szaporodott a mult évi jogosultak számához képest. 

XIL Katonai ügyek* 

M. kir. honvédelmi miniszter ur által 1912. év julius havában jóváhagyott uta-
zasi és működési tervezet szerint az 1912. évi fősorozás  részben már az uj védtörvény 
értelmében foganatositatott  s eltérőleg a rendes ujonczozási időszaktól augusztus és 
szeptember hónapokban tartatott meg. 

A fősorozástól  távol maradt hadkötelesek nagy számára való tekintettel a véd-
törvény végrehajtására vonatkozó Utasítás I. Részében megállapított működési napokon 
kivül még október hó 12-ikén és 26-ikán, továbbá november hó 5-ikén is tartattak utó-
állitások. A fősorozás  eredménye viszonyítva az előző 1911. évi ujonczozás eredményé-
hez elég kedvező volt. Az 1911. év folyamán  ugy a katonai nyilvántartási munkálatok, 
mint a mozgósítási iratok a kolozsvári m. kir. VI. Honvédkerületi Parancsnokságtól ki-
küldött szakközeg által megvizsgáltattak s azók rendben találtattak. 



Az utóállitások 1912. évben a védtörvény értelmében mindig rendesen és pon-
tosan megtartattak. Az 1912. évi fősorozás  eredményét feltüntető  adatokat közlöm : 

1. Udvarhelyi sorozó járásban 

2. Székelykereszturi sorozó járásban 

3. Homoródi sorozó -járásban 

felhivatott  . . . . 928 állitásköteles. 
távolmaradt . . . 102 » 

előállíttatott . . . . 826 » 
besorozott ujoncz . . 314 » 
póttartalékba . . . 17 » 
felhivatott  . . . . . 892 » 
távolmaradt . . . . 110 » 
előállíttatott . . . . 782 » 
besorozott ujoncz . . 276 » 
póttartalékba . . . 13 » 
felhivatott  . . . . 724 » 
távolmaradt . . . . 123 » 
előállíttatott . . . . 601 » 
besorozott ujoncz . . 234 » 
póttartalékba . . . 17 » 
felhívatott  . . . . 158 » 
távolmarodt . . . 37 » 
előállíttatott . . . 121 » 
besorozott ujoncz . 32 » 
póttartalékba . . . 2 » 
felhivatott  . . . . . 2702 » 
távolmaradt . . . . 372 » 
előállíttatott . . . . 2330 » 
ebből besoroztatott . 905 » 

Ezzel kapcsolatosan bejelentem a törvényhatósági bizottságnak, hogy a m. kir. 
honvédelmi miniszter ur részéről m. kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg intézkedés 
történt, hogy a Parajd székhelylyel újonnan szervezett parajdi közigazgatási járás is 
cparajdi« elnevezéssel és »Parajd« ujonczállitási székhelylyel önálló sorozó járássá szer-
veztessék, s a székelyudvarhelyi cs. és kir. kiegészítési kerületi és a m. kir. 24. hon-
védkiegészitő parancsnokság területi körébe osztassék be; továbbá a parajdi közigaz-
gatási járás szervezése következtében a homoródi közigazgatási járásból az udvarhelyi 
közigazgatási járásba átcsatolt Ábránfalva,  Homoródszentlászló, Miklósfalva,  Sándortelke, 
Jásfalva,  Kányád, Petek, Homoródbene, Székelyderzs, Székelymuzsna és Telekfalva 
községek a homoródi sorozó járásból az udvarhelyi sorozó járásba osztassanak be; s 
az 1913. évi ujonczállitás, valamint annak előmunkálatai is már az uj szervezés szerint 
foganatosíttassanak. 

Ezen rendelkezés folytán  az átcsatolt községek állitásköteleseinek állítási lajst-
roma, valamint egyéb előjegyzési és nyilvántartási lajstromai az illetékes kiegészítési 
kerületi és honvédkiegészitő parancsnokságokkal egyetértőleg elkészítettek s azok a 
parajdi, illetőleg az udvarhelyi sorozó járás megfelelő  lajstromaiba leendő bevezetés 
végett a parajdi, illetve udvarhelyi járás főszolgabírójának  kellő időben elküldettek. 

Tisztelettel kérem a fentiekben  előadott jelentésem tudomásul vételét. 

Székelyudvarhely, 1913. április hó 10. 

Dr* Scbcsí János, 
alispán. 
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