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Méltóságos Főispán Úr! 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 

Az 1886. XXI. t.-cz. 68. §-ának s) pontja alapján az 1914. évről szóló jelenté-
semet az alábbiakban terjesztem elő. 

L Törvényhatósági ügyek és ügyforgalom* 

A törvényhatósági bizottság az 1914. évben 3 rendes és 1 rendkívüli közgyű-
lést tartott. 

A vármegyei pénzalapok 1914. évi zárlatát a jelentés  végén  levő  kimutatás-
ban  közlöm. 

A vármegyeház épitó^ alap czéljaira 3°/o, a tisztviselő nyugdij alap czéljaira 
5%> volt az elmúlt évben a vármegyei pótadó. 

Az  ügyintézés  menetét az alábbi adatokban tüntetem fel: 

1. Az alispáni iktatókönyvbe . . . . 10929 ügydarab érkezett. 
2. Kihágási iktatókönyvbe 314 » 7> 
3. Központi választmányi beadványi jegy ző-

könyvbe 133 » » 

4. Tiszti ügyészi beadványi jegyzőkönyvbe 27 » » 

5. Iparfejlesztő bizottsági beadványi jegy-

zőkönyvbe 40 » » 

6. Közigazgatási bizottsági és gazdasági 

albizottsági beadványi jegyzőkönyvbe . 2374 » » 

Az alispáni iktatóban rendes iktatás alá került 10929 ügydarabból, valamint a 
kihágási iktatóban iktatott és az »ad« számot nyert összesen 7291 ügydarabból elin-
tézett az alispán 828 drbot, főjegyző 2781 drbot, másodfőjegyző 2067 drbot, I. aljegyző 
3644 drbot, II. aljegyző 1734 drbot, beosztott szolgabíró 2233 drbot, tiszti főügyész 123 
drbot, tiszti főorvos 566 drbot, főállatorvos 418 drbot, főlevéltárnok 246 drbot, számve-
vőség 2716 drbot, államépitészeti hivatal 735 drbot, gazdasági felügyelő 129 drbot, ösz-
szesen 18220 drbot. 

Ezenkívül az alispáni előadók számos más bizottsági, választmányi, valamint 
az utlevélnyilvántartásban foglalt ügydarabot intéztek el. 

Az általános mozgósítás és a hadi állapot elrendelése az útlevél és a kivándor-
lás ügyében is lényeges változásokat okozott. A m. kir. minisztérium az 5471 —1914. 
M. E. számú rendeletével elrendelte, hogy a fegyveres erő kötelékébe tartozó és tény-
leges szolgálatban nem álló személyek részére útlevél további rendelkezésig nem áilit-



ható ki. Ugyanakkor az 5474—1914. M. E. számú kormányrendelettel a véderőről szóló 
1912. évi XXX. t.-cz. 62. § ának C. bekezdésében megjelölt férfiszemélyek kivándorlása 
a magyar szent korona országainak egész területéről egy évre általában megtiltatott. 
Végül az 5473—1914. M. E. számú rendelet által a minisztérium az útlevelek kiállítá-
sának jogát az 1903. évi VI. t.-cz. G. §-ában megállapított hatóságok hatásköréből is 
kivette és a m. kir. belügyminiszter ur hatáskörébe utalta. Ettől kezdve tehát az Ud-
varhelyvármegye területén lakó egyének útleveleit is a m. kir. belügyminiszter ur állította ki. 

Mindezekhez hozzájárult, hogy a polgári szemétszállítással foglalkozó hajós-
társaságok a hajójáratokat majdnem teljesen megszüntették, s ez és egyéb akadályok 
miatt is a tengeren tuli kivándorlás majdnem teljesen lehetetlenné vált. Ezek folytán a 
belügyminiszter ur az év második felében — egy-két kivételtől eltekintve — többé ten-
geren tuli kivándorlás czéljából útlevelet nem is állított ki. 

Útlevél , illetve ezzel kapcsolatos kivándorlási engedély iránti kérést az 1914. év 
folyamán összesen 1739 esetben nyújtottak be, mig ezzel szemben az 1913. évben 
beadott kérések száma 2309 volt. Az 1914. évben tényleg ki is adott útlevelek száma 
1182 volt, mig az 1913. évben 1*687. A többi kérés vagy elutasittatott, vagy a kérel-
mező által visszavonatott, de többet kellett, mint függőben levőt, elintézés végett az 
1915. évre is áthozni. 

A tényleg kiadott útlevelek közül Ameiikába 516, Romániába 648, Németor-
szágba 8, más európai államokba 9, Afrikába és Ázsiába 1 útlevél szólott. 

Házalási  engedély  az 1914. évben 90 drb adatott ki. Ebből 60 kizárólag szé-
kely házi szőttessel; 15 kelme, szövet, gyapott, selyem, vászon és czérnaárukkal; 1 
üveg, porczelán és anyagedény árukkal; 1 saját készilményü taplómunkával, 7 gyári 
szőttesekkel; 6 szőnyeg és rövidárukkal való házalásra szólott. 

A 18613—1882. B. M. számú körrendelet alapján magánszemélyek részére az 
1914. év folyamán 107 esetben adtak ki engedélyt. A kérelmezők legnagyobb része 
kérését elemi csapások, mint árviz és tűzvész, továbbá nyomorékság folytán beállott 
Ínségre jutás által indokolta. 

A ni. kir. belügyminiszter ur templomépítés és felszerelések beszerzése czéljából 
az ország területére szóló könyöradománygyüjtést 2 esetben engedélyezett. 

Törvényhatósági tisztviselő ellen fegyelmi eljárás három esetben indult, egy 
esetbe**a fegyelmi eljárás abbanhagyatott, egy esetben büntető határozat hozatott, egy 
eljárás terhelt hndbavonulása miatt befejezhető nem volt. 

A levéltári  selejtezés  folyamatban levő munkája tárgyában jelentem : A már 
1895. évben elhatározott, azon évben Belügyminiszter ur által engedélyezve is lett, 
azonban akkor keresztül nem vitt levéltári selejtezést az lí)09. évben a törvényhatóság 
újból elhatározván, a felterjesztett selejtezési tervezetet és utasítást Belügyminiszter ur 
még ez évben jóváhagyta. A munkálat azonban csak az 1913. év II ik felében lett 
megkezdhető, a mikor a költségvetésben e czélra 1000 korona összeg beállitva és jóvá-
hagyva lett Az elmúlt év végéig kiselejtezve lettek a levéltárba beszállítva volt szolga-
birósági iratok, u. in. székelyudvarhelyi járási 1882 — 1902. évi, székelykfcreszturi járási 
1882—1903. évi és oklándi járási 1882—1903. évfolyambeli iratok. Ezeknek selejtezési 
jegyzékei Belügyminiszter ur által részben már jóváhagyva, részben jóváhagyás alatt 
vannak. A közgyűlési terem melletti levéltári helyiségben fölszabadult állványokkal az 
alispáni, főszolgabírói hivatal és az árvaszék állványszükséglete nagyrészben födözhető lesz. 

A székelyudvarhelyi  Jöszolgabirói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 5057 
drb, kihágási iktatóra 1513 drb, kiadatott igazolási jegy 3 drb, építési engedély 225 drb, 
cselédkönyv 320 drb, munkakönyv 11 drb, mezőőri könyv 72 drb, pásztorkönyv 1 
drb, tánczengedély 64 drb, iparigazolvány 7 drb, iparengedély 12 drb. 

A székelykereszturi  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 5660 
drb, kihágási iktatóra érkezett 716 drb, kiadatott cselédkönyv 13.7 drb, munkakönyv 8 
drb, iparigazolvány 22 drb, iparengedély 12 drb, építkezési engedély 87 drb, tánczenge-
dély 108 drb, igazolási jegy 2 drb, tolonczolási eset előfordult 15 esetben, feleskettetett 
mezőőr 58. 

Az  oklándi  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 4876 drb, 
kihágási iktatóra érkezett 1041 drb, kiadatott cselédkönyv 259 drb, munkakönyv 
31 drb, iparigazolvánv 20 drb, tánczengedély 41 drb, építési engedély 117 drb, igazo-



lási jegy 7 drb, erdőőri eskübizonyitvány 15 drb, mezőőri könyv 90 drb, halászjegy 
váltására jogosító igazolvány 18 drb, fegyvertartási engedély 102 drb, tolonczolás elő-
fordult 11 esetben. 

A parajdi  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 2485 drb, 
kihágási iktatóra érkezett 842 drb, kiadatott csclédkönyv 107 drb, munkakönyv 13 drb, 
iparigazolvány 6 drb, iparengedély 5 drb, tánczengedély 34 drb, építkezési engedély 48 
drb, igazolási jegy 1 drb„ erdőőri eskübizonyitvány 13 drb, mezőőri könyv 38 drb, va-
dászjegy váltásra jogosító igazolvány 3 drb, halászjegy váltásra jogosító igazolvány 18 
drb, fegyvertartási engedély 37 drb. 

Székelyudvarhely  r. t.  város  igazgatásának  egyes ágait a következő adatok 
tüntetik fel: 

A városi tanácshoz összesen 13210 ügy darab érkezett iktatóra, melyből 9834 
közigazgatási és 3376 drb adóügyi. A városi árvaszékhez beadatott 1690 drb. A rend-
őrséghez közigazgatási 1908 drb, kihágási 465, a községi bírósághoz 618 drb. Bünü-
gyi érkezett 126, idegen bíróságtól 48 drb. Képviselőtestületi közgyűlés volt 12, tanács-
ülés volt 96, árvaszéki ülés volt 78, iparigazolvány és engedély kiadatott 38, iparos-
tanoncz beszegődtetett 32, munkásigazolvány kiadatott , igazolási jegy kiadatott 29, 
cselédkönyv kiadatott 99, cselédnyilvántartásba bevezettetett 402, tánczengedély kiada-
tott 54, vadászjegy engedély kiadatott 26, tolonezollak száma 105, öngyilkosság történt 
3, tüzeset történt 3 esetben, a kár 1230 K, elzárva 224 egyén 352 napra és 15 órára. 
A szegényalap javára kiméretett 1718 K. 80 fillér bünletéspénz, fizetve és elszámolva 
lett 373 K. 75 fillér, leírva vagyontalanság miatt 800 K. 75 fillér, átjött a folyó évre 
mint hátrálék 544 K. 30 fillér. 

A vármegye  árvaszéke  1914. évi működéséről a következőket jelentem : 
Iktatóra érkezett rendes szám alatt 11070 darab. Ad szám alatt beérkezett 

5742 drb, elintézés alatt maradt 161 drb. 
Elnök elintézett 1555 darabot, br. Orbán János ülnök elintézett 3235 darabot, 

dr. Majthényi Miklós ülnök elintézett 3254 darabot, Gyárfás Pál ülnök 3079 darabot, 
Dolny Róbert aljegyző elintézett 5112 darabot, ur. Kovácsy László aljegyző elintézett 
111 darabot. 

A számvevőségnek kiadatott 283^ darab. 
A tiszti főügyésznek kiadatott 88 darab. 
A tiszti főügyész, mint árvaszéki ügyészhez, iktatóra érkezett 90 darab, me-

lyekben a további intézkedés meg lett téve. 
54 per indíttatott, 21 per megszüntetésével és 8 esetben Ítélettel befejezve. 

Jelenben 6 ügyben van per folyamatban, 19 per szünetelőbe helyeztetett vagy 
a hadi állapot miatt felfüggesztetett. 

Az év folyamán 81 ülés tartatott, melyekben 4906 darab nyert elintézést. 
Éves számadás köteles gyám volt 626. 

Beadatott 11 darab 1912. évi és 529 1913 évi számadás. 

Számadás tétel alól felmentetett 88, hátralékban maradt 9 gyám. 
Az éves számadások, kimutatások vagy más kisebb mulasztás miatt 992 K. 

•rendbírság volt kiróva, melyből 103 korona be lett hajtva, mig 307 korona behajtás 
alatt áll és 522 korona igazolás és vagyontalanság alapján törlésbe hozatott. 

Az eladott ingóság és ingatlan árából a kiskorúakat illető követelések behaj-
tattak és a gyámpénztárba kamatozólag elhelyeztettek. Ugv ezekből, valamint a beke-
belezés mellett kiadott kölcsönökből befolyt pénzek és értékek a következő gyámpénz-
tári forgalmat tüntetik fel: 
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A letét bev. 1914-ben 

Az alap bev. 1914-ben 

Együtt 

A letét kiadása 914-ben 

Az alap kiad. 1914-ben 

Együtt . ' . . . . 
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6720 69 2948441 100940487 1010420 

11689 19 297-16 37 100940487 1010420 

22003 17 16484 31 —•— —'— 

26587613 60323 80 125063 25 !00 — 

287879 30 768i>811 13446812 10204 20 

18476 84 14569 82 — — • — 

259433 08 644380 43362'16 400 — 

277909 92 21013 62 43362 16 400 — 

3398418 333-20 

33984'18 333 20 

101019 34 333 20 

101019 34 333 20 

80990 02 —•— 

8494 83 2176 45 

6443 05 53880'— 1088193 96 9804 20 

14937 88 56056*45 1088193 96 9804 20 

20029 32 333-20 

20029-32 333-20 

^ Az árvaszék már a 161000—1914. számú belügyminiszteri rendelet vétele előtt 
a család-apa és fentartó hadbavonulása miatt gyámolitás nélkül maradt családokat 
összeiratta és azon kiskorúak hatósági ellenőrzését, az ellátás ki által és mily minőség-
ben való gyakorlását igazoltatta. Gondoskodott, hogy minden kiskorúnak törvényes kép-
viselője legyen és ezek a gondozást kifogástalanul teljesítsék, s ezt az elnök a helyszíni 
vizsgálatok alkalmával is minden egyes kiskorura vonatkozólag ellenőrizte. 

A m. kir. Belügyminiszter ur 161000—914. számú rendelete vétele után pedig 
a hadban elesett vagy hadi fáradalmak vagy sebesülés, vagy más ily természetű beteg-
ség miatt meghalt egyének kiskorú gyermekei ügyeit, továbbá az eltűntek és ezek gyer-
mekei ügyeit ellenőrizte, e végett a szükséges intézkedéseket megtette. A nyilvántartások 
elkészítése iránt intézkedett és az ellenőrzés és felügyelet gyakorolhatása végett az ösz-
szes lelkészeket felkérte. 

A kiskorúak létszáma 1913. év végével 13577-et tett ki, az év folyamán gyám-
hatósági felügyelet alá került 1026 egyén, felszabadult: 1. teljes koruság elérése folytán 
680, 2. nagykorúsítás folytán 27, 3. férjesülés folytán 135, 4. kiskorúság ideje alatt 
elhalt 114, 5. más árvaszékhez át tétetett 9. Az év végén felügyelet alatt maradt 13638. 

A gondnokság alá helyezettek száma 250. 
Ügygondnokság alatt egyén maradt 
Az elnök 34 napon a községi gyámügy megvizsgálása végett helyszíni vizs-

gálatot tartott. 

IL Közegészségügy, 

A vármegye közegészségügyi állapota az 1914. évben — viszonyítva a meg-
előző évihez — általánosságban kedvező volt. A megelőző év abnormális időjárása 
miatt támadt tömegesebb légcsőszervi megbetegedések nagymérvben csökkentek, vala-
mint a hevenyfertőző bántalmak is jóval kevesebb számban merültek fel. 



Az év második felében beállott hadiállapot miatt a hatóságok közegészségügyi 
intézkedései majdnem kizárólag a nagy tömegmozgások által beállható fertőző betegség 
behurczolások ellen irányultak. Az ily irányú intézkedéseknek meg is volt a kivánt 
eredménye, amennyiben a harczszintéren és az ország északi vármegyéiben járványo-
sán fellépett ázsiai kolera vármegyénkben egyetlen esetben sem merült fel, a vérhas 
pedig — más évekhez hasonlóan — csak szórványosan lépett fel. 

Az ivóvízben szegény községeknek vízvezetékkel való ellátása czeljából föld-
mivelésügyi miniszter ur 1914. év julius havában 29930 korona államsegélyt engedé-
lyezett, mely összeg Homoródszentlászló, Szentegyházasfalu és Korond községek víz-
vezetékeinek munkálataira lesz a há'ooru befejezése után felhasználva. 

A különböző nemti heveny fertőző betegségek köréből 917 bejelentés történt — 
5G4-el kevesebb, mint a megelőző évben. A beteggek közül meggyógyult 801, meg-
halt 53, az év végén ellenőrzés és gyógykezelés alatt maradt 63. 

Előfordult bárányhimlő:  Oklánd, Honioródkeményfalva, Székelykeresztur és 
Székelyudvarhelyen; kanyaró:  Szentegyházasfalu, Petek, Kápolnásfalu, Homoróddarócz, 
Városfalva, Székelyzsombor, Szederjes, Magyarfelek, Székelyszállás. Betfalva, P'arkas-
laka, Homoródahr.ás, Székelyderzs, Telekfalva, Homoródremete, Karácsonfalva, Székely-
keresztur, Homoródszentpál, Bözöd, Kecsetkisfalud, Oklánd, Parajd és Székelyudvar-
helyen ; vörheny:  Erked, Telekfalva, Székelyszentmihály, Székelydálya, Oklánd, Nagy-
solymos, Gyepes és Székelyudvarhelyen ; roncsoló  toroklob:  Agyagfalva, Székelyderzs, 
Pelek, Szederjes, Székelyhidegkut, Telekfalva, Székelymuzsna, Olasztelek, Kőrispatak, 
Homoródujfalu, l'lke, Székelykeresztur, Alsósóíalva, Felsőboldogfalva, Recsenyéd, Szé-
kelydálya, Kisgalambfalva, Parajd, Bikafalva, Székelyszenterzsébet, Benczéd, Korond, 
Homoródszentmárton, Medesér és Székelyudvarhelyen; hasihagymáz:  Székelyzsombor, 
Korond, Parajd, Erked, Patakfalva, Homoródalmás, Lövéte, Homoródszentpál, Recsenyéd, 
Homoródszentpéter, Abásfalva, Városfalva, Székelydálya, Homoródszentmárton, Honio-
ródkeményfalva, Olasztelek, Bibarczfalva, Homoródujfalu, Székelykeresztur, Oklánd, 
Zütelaka, Vargyas, Bögöz és Székelyudvarhelyen; járványos  fiiltőmirigylob:  Székely-
szentkirály, Ülke, Székelyszenttamás, Szentlélek, Hodgya, Farczád, Bikafalva, Óczfalva, 
Kányád, Jásfalva, Lókod és Székelyudvarhelyen. 

Orvosrendőri hullavizsgálat 96 Jetben végeztetett. 

A nyilvántartott és gyógykezelt pellagrások  száma 8 volt. 1914. évben ujabb 
eset nem merült fel. A betegek közül szolokmai lakos volt 1 nő, homoródkeményfalvi 
1 férfi, kőrispataki 1 nő, zetelaki 1 férfi, szentdemeteri 1 férfi, siménfalvi 1 férfi, kis-
solymosi 1 férfi, fenyédi 1 férfi. Az esetek közül elmebaj nélküli könnyű volt 4, súlyos 
2, elmebajjal végződött 2. Az év végén nyilvántartásban és gyógykezelés alatt maradt 
mind a nyolez. 

Az 1914. év első felében ellenőrzés és gyógykezelés alatt állott 13 trachomás 
beteg, kik közül gyógyult 3, a félév végén maraJt 10. A második félévben 4 ujabb 
eset merült fel. A második félév betegei közül gyógyult 2, a vármegye területéről vég-
leg távozott 2, az év végén ellenőrzés alatt maradt 10. 

A védhimlőoltást 9 orvos végezte, kik 3481 első és 4473 ujraoltást végeztek. 

Veszett és veszettségre gyanús eb által megmart 11 egyén részesült a budapesti 
»Pasteur« intézetben jó sikerű védőoltásokban. 

Az év folyamán 8 anya- és 1 kézigyógytár működött. A gyógy tárak kezelő-
személyzetében változás nem állott be. 

A vármegye területén levő gyárak és ipartelepek, gőz és benzinmotoros cséplő-
gépek munkásszemélyzete állandó orvosi felügyelet alatt áll. Az első segély nyújtására 
szükséges gyógy- és kötszerekkel fel vannak szerelve és azok kezeléséhez kellő módon 
kioktatott egyének állanak rendelkezésre. 

Egészségügyi személyzet: 1 vármegyei tiszti főorvos, 3 járási tiszti orvos, 1, 
városi tiszti orvos, 8 körorvos, kik közül a parajdi a járási orvosi teendőket is végezte 
1 kórházi ig. főorvos, 1 kórházi alorvos. Magángyakorlatot folytatott 1 kir. törvényszéki 
orvos Székelyudvarhelyen és 1 sebész mester Etéden. 

A vármegye területén működő orvosok közül tényleges katonai szolgálatot 2 
-orvos teljesített. 

130 elsőrendű képesítésű bába és 7 másodrendű minősítésű működött. 



A halottkémlést 5 orvostudor és 81 képesített halottkém végezte. 
A vármegyei közkórházban ápoltatott 109G egyén, kik közül maradt megelőző 

évről 52 férfi, 45 nő, az év folyamán felvétetett 578 férfi, 421 nő. Elbocsáttatott gyó-
gyulva 805, javulva 1GG, gyógyulatlanul 10, meghall 43, az év végén kórházban visz-
szamaradt 72. 

Az ápolási napok összes száma 28028 s I korona 8G fillér napi ápolási díjból 
bevétel volt 52082 korona 01 fillér. 

IIL Közbiztonság és közrendészet, 

A vármegyei csendőrörsök tevékenységéről készitett kimutatás adatai szerint 
büntető és kihágási ügyekben az eljárás az 1914. évben a király megsértése miatt 1, 
hatóságok s hatósági közegek elleni erőszak miatt 12. magánosok elleni erőszak miatt 

4, személyes szabadság stb. közhivatalnok általi megsértése miatt 1, pénzhamisítás miatt 

5, hamis tanuzás és hamis eskü miatt 7. hamis vád miatt 1, szemérem elleni büntettek 
és vétségek miatt 1, családi állásra vonatkozó büntettek és vétségek miatt 1, rágalma-
zás és becsületsértés miatt 13G, ember élete elleni büntettek és vétségek miatt 32, testi 
sértés miatt 253, személyes szabadság megsértése miatt 1, levél és sürgönytitok meg-
sértése miatt 4, magánlak megsértése miatt 37, lopás miatt 307, rablás és zsarolás miatt 
17, sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés miatt 40, jogtalan elsajátítás miatt 9, orgaz-
daság és bűnpártolás miatt G6, csalás miatt 22, okirat hamisítás miatt 17, csalárd és 
vétkes bukás miatt 1, más vagyonának megrongálása miatt 45, gyújtogatás, tüzokozás 
miatt 86, fegyveres erő elleni bűntett és vétség miatt 8, hivatali és ügyvédi bűntett és 
vétség miatt 15, egyéb törvénybe ütköző bűntett és vétség miatt 11, királyi járásbíróság 
hatáskörébe utalt kihágás miatt 95, közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágás 
miatt 1643 esetben tétetett folyamatba. 

A kihágási ügyekben az elsőfokú rendőri büntetőbíróságok által hozott elsőfokú 
itéfttek közül felebbvitel folytán 189-et bíráltam felül, melyek körül 48 erdei, 21 köz-
rend elleni, 20 mezőrendőri, 20 közegészség rendőri, 19 iparrendőri, 13 vizrendőri, 9 
hatóság elleni, 8 fegyvertartási, 6 utrendőri, 5 vadászati, 4 cselédrendőri, 3—3 állat-
egészségrendőri, építkezési és bérkocsi szabály elleni, 2 — 2 tiizrendőri és tulajdon elleni, 
1 — 1 utlevélrendőri, testi épség elleni és véderő elleni kihágási ügyekben hozatott. 

Ezen ítéletek közül lényegében helybenhagytam 147-et, feloldottam 8 at, meg-
semmisítettem 12-öt, megváltoztattam 22-öt. 

A másodfokban hozott ítéletek közül az illetékes miniszterek közbevetett felebb-
vitelek folytán 26 ot bíráltak felül; ezek közül 20-at helybenhagytak, egyet feloldottak,. 
3-at megsemmisítettek, 2-öt megváltoztattak. 

IV. Tanügy, 

A vallás- és közokt. m. kir. miniszter ur a tan- és óvókötelesek összeírását — 
a háborús viszonyokra való tekintettel — az 1914. évre kivételesen (elfüggesztette és 
az elöljáróságokat (városi hatóságokat) az iskolába be nem iratkozott tankötelesekről 
szerkesztendő statisztikai kimutatás összeállításának s a statisztikai hivatalhoz való be-
terjesztésének kötelezettsége alól felmentette. 

A vallás- és közokt. m. kir. miniszter ur a háborús állapotra való tekintettel 
a IV—VI. osztályú tanulókat az iskolába járás kötelezettsége alól felmentette, de az 
érdekelt szülők közül nagyon kevesen éltek e kedvezménnyel és a felső osztályba is* 
a legtöbb szülő rendesen küldi gyermekét. 



A vármegye területén hat állami kisJcdóvóda van, melyekben hét óvónő mű-
ködik. Egy állami óvóda kincstári épületben van elhelyezve, öt állami óvóda elhelyezé-
séről — ideiglenesen — az érdekelt községek gondoskodtak. 

Ezenkívül egy községi és egy róni. kath. jellegű óvoda van, előbbiben két, 
utóbbiban egy nő van alkalmazva. Ugy a községi mint róm. kath. jellegű óvoda saját 
épületében van elhelyezve. 

Az 1914. év folyamán nyári menedékház volt felállítva Alsóboldogfalva, Cseke-
falva, Kisgalambfalva, Karácsonfalva, Nagygalambfalva és Városfalva községekben. 

Állami kisdedóvoda szervezése iránt tárgyalások folynak Nagygalambfalva és 
Fiatfalva községekkel, továbbá Alsósófalva községgel a II. óvónői állás létesítése iránt. 
Elsőrendű szükség volna kisdedóvóda szervezésére Felsősófalva, Korond, Kőrispatak, 
Kápolnásfalu, Máréfalva, Lővéte, Szentegyházasfalu, Székelyderzs, Székelymuzsna, Var-
gyas és Zetelaka községekben. 

Az állami óvodai épületek, kivéve a liomoródalmásit, a törvény által előirt kí-
vánalmaknak nem felelnek meg. 

A vármegye területén 08 állami, 17 községi, 34 róm. kath., 12 református, 9 
anitárius, 3 ág. hitv., 5 görögkeleti és 2 társulati elemi iskola van. 

Az 1914. évi szeptember hó 1 tői kezdődő hatállyal állami kezelésbe vétettek 
az árvátfalvi, csekefalvi, homoródszentpéteri, recsenyédi és székelymagyarosi községi 
elemi iskolák. 

Kivánatos volna, hogy elsősorban a kiskedei, óczfalvi és patakfalvi községi és 
az énlaki unitárius elemi iskola, de általában minden községi iskola állami kezelésbe 
vétessék, mert a községek anyagi helyzetén az államosítás folytán nagy mértékben 
volna segítve és az iskolaépületek megfelelően létesülhetnének. 

Korondpálpatak, Siklód, Székelyderzs községekben a közoktatásügyi tárcza ter-
hére uj iskolai épületek emeltettek. 

Az alsóboldogfalvi, bögözi, felsőrákosi, gyepesi, lókodi, székelyszáldobosi és 
ujszékelyi állami elemi iskolai épületek az elmúlt nyáron jókarba helyeztettek. 

Jókarba volnának helyezendők a karácsonfalvi, parajdi és székelykereszturi 
állami elemi isko'ák épületei. Ez utóbbi községben 3 tanterem bérházban van elhelyezve 
s igy a közel jövőben az iskolai épüljek kibővítésére feltétlenül szükség van. 

A vármegye területén levő községi elemi iskolák épületei egyike sem felel meg 
az 1868. évi XXXVIII. t-cz. 27. §-ában előirt követelményeknek. 

A hitfelekezeti elemi iskolai épületek elenyésző csekély százaléka helyett szintén 
uj iskolai építésekre van szükség. 

Az iskolák felszerelése legnagyobb részben csakis a minimális szükségletet 
elégíti ki. A hiányok pótlása túlnyomóan állami adományozás utján történik, de mivel 
sok iskola szorul állami segélyezésre, az iskolák taneszközökkel való ellátása csak foko-
zatosan vihető keresztül. 

A közoktatásügyi kormány az 1914. év folyamán ingyen taneszközökben 25, 
ingyen tankönyvekben pedig 33 állami elemi iskolát részesített. 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 38. §-a értelmében iskolai alapvagyonnal a legtöbb 
iskola rendelkezik s annak a közös községi területből a tagosítás kapcsán való törvény-
szerű kihasitása, megfelelő telekkönyvveztetése, az 1876. évi XXVII. t.-cz. 13. §-a értel-
mében való szabályszerű kezelése iránt az intézkedések részben folyamatban vannak, 
de az évekre visszamenő ügyek tisztázása sok akadályba ütközik és a közbevetett 
intézkedések miatt az alapvagyonok rendezése lassan haladhat. 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 50. §-a alapján szervezendő általános ismétlő 
iskolai tanfolyam minden iskolánál van, ahol az ismétlő korban levő növendékek száma 
oly csekély, hogy az 1902. évi 66,569. szám alatt kiadott szervezetnek és tantervnek 
megfelelő gazdasági ismétlő iskola szervezése egyelőre nem lehetséges. Gazdasági ismétlő 
iskola ez idő szerint 52 van. 

A tanítás átlagos eredménye kielégítő. 
A vármegye területén — kivéve a katonai szolgálatot teljesítő néhány helyet-

test — minden tanitó törvényes képesítéssel rendelkezik. 

Udvarhelyvármegyében három tanitó-egyesület működik, nevezetesen: az 1868. 
évi XXXVIII. t.-cz. 147. §-a alapján szervezett Udvarhely  vármegyei  általános  tanitó 



egyesület,  mely 3 járáskörre oszlik, az Udvarhelyi  róni.  kath.  espereskerületi  taniíó 
egylet  és az Erdővidéki  tanitó  egyesület. 

Az 1013 — 14. évben a tanfelügyelő a vármegyei népoktatási intézeteket, kevés 
kivételével, meglátogatta. 

A VI. osztályú fiu tanulók 1914—15. tanévi záróvizsgájára a vallás- és közokt. 
miniszter ur 5 iskolafelügyelőt küldött ki. 

A vármegye területén 155 állami tanitó működik, kik fizetés, lakpénz és családi 
pótlék czimén 343,980 koronát élveznek. 

A községi és hitfelekezeti tanitók száma 120, kik az 1913. évi XVI. t.-cz. alap-
ján 153,903 korona fizetéskiegészitő államsegélyben részesülnek. 

Ezen két összegen kivül a vármegyei tanügyi czélokra a közoktatásügyi kor-
mány 205,996 koronát, vagyis összesen 703,897 koronát fordított. 

Iparos  és  kereskedő  tanoncziskola  van Székelyudvarhelyen és Székelykereszt-
uron. Mindkettő megfelel a követelményeknek. 

Előbbi helyen állami, utóbbi helyen az állam által segélyezett községi polgári 
leányiskola van. 

Mindkét intézet bérházban van elhelyezve. A székely udvarhelyi állami polgári 
leányiskola állandó elhelyezése a közel jövőben megoldást fog nyerni. A székelykereszt-
uri községi polgári leányiskola elhelyezése pedig, tekintve a község rossz anyagi viszo-
nyait, csakis az intézet állami kezelésbe vétele után oldható meg. 

A tankerület tanitói közel 100 an hadbavonultak. 
Az itthonmaradt tanitók és tanítónők pedig a tanórákon kivül elismerésre méltó 

társadalmi tevékenységet fejtettek és fejtenek ki, részben a hazáért küzdő hősök téli 
ruhával való ellátása, részben a haza védelmében elesett testvéreink segélyezésére irá-
nyuló adományok gyűjtésében. 

A katonaság részére a tanítóság közreműködésével készült hósapka, lábszárvédő. 
érmelegitő stb. várakozáson felüli mennyiségben érkezett be. 

A vármegyei tanítóság 33,900 korona hadikölcsönt jegyzett. 

A hadbavonult katonák karácsonyfájára 1472 koronát, a Vörös Kereszt javára 
pedig a pénzbeli adományon kivül vezették a kórházaknak ágynemüekkel való felsze-
relésére a gyűjtéseket. Az iskolás gyermekek adományából és társadalmi uton a Vörös 
Felhold javára közel 768 kor. gyűjtött. 

Általában a tanítóság a jótékony társadalomnak egyik letéteményese volt és ott 
volt a háború kitörése óta, mindenütt, ahol áldozatokat kellett hozni, tanácsot kellett 
adni. A törvényhatóság területén működő tanítóság megtette hivatásához mért kö-
telességét. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  főreáliskolában  a beiratások az 1913—14. 
tanévre szeptember 1, 2. és 3. napján történtek. 4-én volt a tanév megnyitója s a 
tanitás 5 én kezdődött meg. Az évzáró vizsgálatok junius 15—20. között tartattak. A 
VIII. osztályt végzett tanulók osztályvizsgálata május 16 án volt. Az érettségi írásbeli 
vizsgálatok május 18, 19. és 20. napján folytak le. A szóbeli érettségi vizsgálatok 
junius 13. és 15 én tartattak meg; az évzáró junius végén volt. 

Az egészségi állapot az intézetben és internátusban az egész iskolai év alatt 
kitűnő volt. 

Az egész iskolai év alatt beiratkozott 151 rendes és 7 magántanuló; a beirt 
tanulók száma 6 al volt több, mint a megelőző évben. Az összes tanulók közül az év 
folyamán kimaradt 2, vizsgát tett 156 tanuló. 

A vizsgát tett tanulók közüí anyanyelvére nézve magyar volt 132, német 16, 
román 6, horvát 1, olasz 1. Illetőségre nézve székelyudvarhelyi 51, udvarhelyme-
gyei 30, más törvényhatóságbeli 72, horvát-szlavonországbeli 1. 

Vallásra nézve róni. kath. 56, gör. kath. 3, reform. 47, ág. ev. 23, görögkeleti 
7, unitárius 6, izraelita 11. 

A tanévet sikeresen végezte el s felsőbb osztályba léphetett 77°/o-a a vizsgá-
latot tetteknek, javitóvizsgálatra utasittatott 16°/o, osztályismétlésre 7°/o. 

A juniusi érettségi vizsgálatra jelentkeztek 13-an, közülök 2-en 3 hónapra 
visszavettettek; 11 -en érettnek nyilváníttattak, azok közül 1 jelesen, 3 jól és 7 egy-
szerűen. 



Az intézet fegyelmi állapota az egész éven át kifogástalan jó volt. 
Az internátusba ez évben 67 tanuló volt felvéve, kik közül teljes dijra 13, 

mérsékelt dijra 41 s egészen ingyenes helyre 13 tanuló vétetett fel. 

Az  erdélyi  róm.  kath.  Státus  székely  udvarhelyi  főgimnáziumába  az 1913—14. 
iskolai évre beiratkozott 269 rendes és 9 magántanuló, összesen 278 tanuló. Osztály-
vizsgálatot tett 260 rendes és 8 magántanuló, mégpedig jeles eredménnyel 17 (634%), 
jó eredménnyel 53 (19,76°/o), elégséges eredménnyel 146 (54 46«), o) és elégtelen ered-
ménnyel 52 (1939%). Illetőség szerint helybeli volt 95 (35-44°/o), udvarhely megyei 95 
(3544%), más megyebeli 77 (28,71°/«), külföldi 1 (037%). Anyanyelv szerint: magyar 
254 (94%), német 2 (074%), oláh 11 (4*10%), tót 1 (0'37%). Vallásra nézve: róm. 
kath. 236 (88%), gör. kath. 2 (074o/0), örm. kath. 2 (0 74o/0), reform. 9 (3-35%), ág. 
ev. 5 (r86°/o), gör. kel. 9 (3 35%), unit. 5 (186%). Erkölcsi állapotra: jó viseletű 211 
(7872%)), szabályszerű 49 (18 27%). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 37 tanuló, kik 
közül jelesen érett 5 (13 51%), jól érett 5 (13-51%), egyszerűen érett 20 (5405%), 
javitó vizsgálatra lett utasítva 1 tárgyból 6 (16 21%), visszalépett 1 (270%). Egész 
tandíjmentességben részesült 33 (12 30%), féltandijmentességben 42 (15 66%). A fine-
velő intézetben (Internátus) alapitványos növendék volt 49, fizető növendék 81, szolga-
tanuló 11. A tanári kar állott 15 rendes tanárból és 5 bejáró óradíjasból. Az ifjúság 
egészségi állapota kedvező volt; nagyobb szabású mulasztás vagy számbavehető jár-
ványos betegség nem fordult elő. A fegyelmi állapot is megfelelő volt. A folyó iskolai 
évre beirt tanulók száma 230. 

A székelyudvarhelyi  református  főgimnázium  közel háromszázados történetében 
az elmúlt iskolai év fordulópontot képez* mert ebben vonultak be az uj pompás és 
czélszerüen berendezett palotába. Az ősök áldozatkészségével alapított s a közművelő-
dés oltárán áldozók adományából fentartott iskola a kormány bőkezű támogatása foly-
tán megfelelő elhelyezést és fölszerelést talált s szolgálhatja teljes sikerrel a magyar 
nemzeti kultura ügyét. 

A tanulók száma: beiratkozott 331 rendes és 2 magántanuló, vizsgát tett 316. 
Ebből magyarországi 312, romániai 4; helybeli és vármegyénkből való 180; magyar 
anyanyelvű 296, német anyanyelvű 8, román 12. Előmenetelre nézve minden tárgyból 
jeles 17, jó 62, elégséges 163, javit^jfiásgálatra utasíttatott 60, megbukott 14. Tandíj 
egy évre 50 kor. bármely felekezetű tanulónak. Tandíjkedvezményt kapott 69 tanuló. 
Iskolai ösztöndijak és segélyek czimén kiosztatott a tanulók között 4424 korona. 

Az iskolával kapcsolatosan internátus van, amelyben 220 tanuló kaphat lakást 
kellő tanári fegyület alatt 50 kor. évi díjért; ezeknek közös étkezőjük van, ahol jó el-
látást kapnak évi 240 kor. dijért. 

Ezen dijakból a szegény és jó tanulók részére 10600 koronát engedett el a 
tanári kar. 1914 ben érettségi vizsgálatra állott 25 tanuló, mindnyájan sikerrel tették le 
a vizsgát. 

Az intézetnél működő tanerők száma: 12 rendes tanár, 1 helyettes és 2 inter-
nátusi felügyelő tanár, 1 rendes torna és 1 rendes ének- és zenetanár, 1 iskola orvos 
és egészségtantanár. 

A testnevelésre az intézet nagy gondot fordit, évközben rendeztek tornaünne-
pélyt, a tornavizsgával kapcsolatosan versenyeket, a nagyobb fiuk tanultak vivást és 
czéllővést. Volt egy nagyobb tanulmányi kirándulás Fiúmén keresztül Velenczébe. 

A székelykereszturi  unitárius  főgimnázium  tanári személyzete az 1913—14. 
isk. évben 9 rendes tanárból, 1 felügyelőből, 5 hitoktatóból, 1 énektanitóból állott. A 
mozgositás alkalmával Gálfalvi Sámuel és Péter Lajos tanárok hadnagyi rangban hadi 
szolgálatban álltak. Az 1914—15. iskolai év elején Dr. Borbély Ferencz mint uj tanár 
lépett az intézet szolgálatába. A vall. és közokt. miniszter utján 4 tanár a tanügy 
érdekében hadmentességet nyert. A tanítás a rendes időben megkezdődött. A tanításban 
a tanárok nagy óraszámvállalása mellett fennakadás nem volt. 

Az intézet népessége az 1913-14. isk. év elején 229 volt, év közben önként 
kimaradt 2. Vizsgázott 221 rendes és 3 magántanuló. Közülök magyar 191, német 13, 
román 20; unitárius 128, ref. 37, róm. kath. 19, gör. kel. 23, gör. kath. 1, ág. hiv. ev. 
13, izr. 7. A szülők polgári állásuk szerint: középbirtokos 6, kisbirtokos 103, kisiparos 
25, kiskereskedő 15, köztisztviselő 29, katona 6, pap, tanár és tanitó gyermeke 34,. 



alkalmazott 1, nyugdíjas 2 és magánzó 3 Illetőség szerint: helybeli G3, Udvarhelyme-
gye más helyeiről 113, más megyékből 45. A tanulásbeli előmenetelt illetőleg jelesen 
vizsgázott minden tárgyból 20, jól 28, elégségesen 139, elégtelent kapott 1 tárgyból 17, 
2 tárgyból 1G, több tárgyból 14, összesen 37, javítóvizsgára állt és sikeresen javított 2G. 

Erkölcsi állapot szerint: jó magaviseletű volt 198, szabályszerű 17, kevésbbé 
szabályszerű G. 

Az egészségi állapot kedvező volt. 

Az internátusban 140 tanuló nyert elhelyezést, év végére 137-re apadt. 
Az 1914—15. iskolai évre beiratkozott 209 rendes és 7 magántanuló, összesen 

216; anyanyelvük szerint: magyar 192, román 14, német 10; vallás szerint: unitárius 
126, ref. 39, róm. kath. 19, ég. hiv. ev. 10, gör. kel. 14, izr. 8. 

Az internátusban ez iskolai évben elhelyeztetett 129. Az internátus fejlesztésére 
és fenntartására előző iskolai évben 2915 K -t fordítottak. 

Az intézet könyvtárának gyarapítására 600 K. t fordítottak. Ajándékozás utján 
is számos könyvvel gyarapodott. Ez évi szerzemény 233 kötet, 279 drb 842 K. érték-
ben. Állománya ma 19943 mii, 26200 drb. 

Ifjúsági könyvtára is számottevő, 1212 mű, 1942 kötet, 1328 drb 2471 K. 
értékben. 

Szertárai gyarapodtak vétel utján 462 K. ajándékozás utján 155 K. értékben, 
összesen 617 K. értékű tanszerrel. 

A tanulók évközben 6884 K. év végén 778 K. összesen 7662 K. segélyben és 
90 K. értékű könyv- és tárgyjutalomban részesültek. A segélyben és jutalomban része-
sülők száma 126. Mindezen segélyből 0987 K. egyházi alapítványokból, 100 K. külső 
ösztöndíjból, 333 K. pedig intézetek és egyesek adományából folyt be; tárgyjutalom 
magától az intézettől 50 K. egyesektől 40 K. értékben. 

Uj alapítványok: Péter Sándor homoródvárosfalvi unit. lelkésztől 1100 K., S/.é-
kely László nyug. unit. lelkésztől, Aranyostorda vármegye főlevéltárosától 1000 K., 
mindkét alapítvány konviktusi czélra tétetett. 

A fokozatos államsegély 1914-ben 2500J K. volt. 
1914. évben a gimnázium főgimnázium lett, a VII. osztályt felállították, a YIII. 

osztály fogja követni. A diszes uj intézet elkészült, nov. 2 án adatott át rendeltetésének, 
a Szépítkezés 394000 K. -ba került. Az intézeti telek hosszában a Fiatfalva felé vezető 
sztik ut 15 méteres szélességben szabályoztatott. A tervbe vett aszfalt járda készítését 
a háború elodázta. Az intézet berendezése folyamatban van. 

A székelykereszturi  itt.  kir.  állami  elemi  népisk.  iattilóképző-tnlézelben  az 1913— 
14. iskolai évben 1 igazgató, 6 rendes tanár, 1 segédtanár, 1 gazdasági tanár, 1 gyak. 
iskolai tanitó, 1 szlöjdtanitó, 6 hitoktató, 2 nevelő és 1 kertésztanitó, összesen 20 tanerő 
működött. 

Az igazgatótanácsnak a kir. tanfelügyelőn és az intézeti igazgatón kivül 6 
tagja volt. 

Személyi változások : Miliálik  József tanár áthelyeztetett Kiskunfélegyházára, 
Zala  István tanár Losonczra ; előbbinek helyére Popity  Károly oki. kép. tanár, utób-
binak helyére Kovács  Ábel losonczi kép. tanár került. 

A tanulók száma az 1913 — 14. iskolai év elején: az I. osztályban 32, a 11.-ban 
28, a III.-ban 28, a IV.-ban 20, összesen 108. Évközben eltávozott 3 első-, 1 harmad-
és 1 negyedéves növendék. A tanév vé<;én vizsgázott 101 rendes és 3 magántanuló, 2 
tanuló betegség miatt nem tett vizsgát. 

Vallásfelekezetek szerint volt 42 róm. kath,. 4 gör. kel., 33 református, 3 ág. 
ev., J6 unitárius és 3 izraelita. 

Anyanyelv szerint volt 97 magyar, 1 német és 10 oláh. 

Megyei születés, illetve illetőség szerint volt 41 udvarhelymegyei (10 székely-
keresztúri és 31 vidéki) 19 háromszékmegyei, 9 csikm., 11 marostordam., 6 kiskükül-
lőm., 4 nagyküküllőmegyei, a többi megoszlik más-más megye szerint. 

A szülők foglalkozása szerint volt 18 tanitó, 7 lelkész, 39 földmives, 18 iparos, 
10 kereskedő, 10 tisztviselő és 6 egyéb foglalkozású szülő gyermeke. 

Az 1914—15. iskolai évre beiratkozott 33 az I. osztályba, 27 a II. osztályba, 
29 a III. osztályba és 24 a IV. osztályba, összesen tehát 113 tanuló. 



Tanítói oklevelet kapott az 1914. évben 18 tanitó. Kántorságra nyert képesítést 
2 róm. kath., 7 reform, és 1 unitárius vallású tanitó. 

Segélyezés:  Havi 15 K\, ösztöndijat élvezett 3, teljes ingyenes ellátást 22, fél-
dij kedvezményt 35 növendék. Teljes dijfizetéses bentlakó volt 36. Segélynélküli bejáró 
tanuló volt 9. A tényleg élvezett kedvezmények értéke körü'belül 12000 korona. 

Az egészségi viszonyok az elmúlt évben kielégítők voltak. 
Az ifjúság Eötvös-Önképzőkörének 106 tagja volt. A kör 18 rendes 2 rendkí-

vüli gyűlést tartott. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter által tanítók és lelkészek számára 1914. 
jul. 14-étól jul. 26 ig rendezett méhészeti  tanfolyamon  18 tanitó vett részt, mint rendes 
hallgató s 3 helybeli iparos mint vendég. A tanfolyam vezetője Ujváry  Mihály igazgató, 
tanárai Nemes  Győző méhészeti szaktanár és Zala  István intézeti szlöjdtanár. 

Az ifjúsági  lövészeti  tanfolyam  vezetője Vadász  Ferencz m. kir. honvédfőhad-
nagy volt, kinek 2 altiszt segédkezett. A tanfolyamon a 111. és IV. évesek vettek részt. 
Az év vége felé 5 ízben éles tölténnyel lőttek Székelyudvarhelyen a katonai lőtéren. 
Egy 13 tagból álló lővészcsapatunk résztvett a kolozsvári czéllővő versenyen, mely 
alkalommal intézetünk csapata a 13 versenyző intézet között a 8 ik helyet vivta ki; 
egy tanulónak emléktárgyat (óra márványtalapzaton), a mintacsapat vezetője bronzér-
met kapott. 

Az intézettel kapcsolatos gyakorlóiskola hatosztályu elemi népiskola 1 tanítóval. 
A mindennapi iskolának volt az év elején 54, az év végén 49 tanulója (20 leány és 
34 fiu); a gazd. ismétlőiskolának volt az év elején 30, az év végén 24 fiutanulója. 

A kapcsolatos Ifjúsági Egyesület megalakult 42 rendes taggal s 18 össze-
jövetelt tartott. 

Az intézet 5 holdas telke kedves képet mutat. A minisztérium áldozatkészsége 
folytán a főépület körüli telekrész parkírozva van ; gondozott utak és szakszerűen elhe-
lyezett növénycsoportok gyönyörködtetik a sétálók szemét, lelkét; pihenőhelyül 1 fedett 
és két nyitott lúgos szolgál, továbbá 30 vaspad van az utakon elhelyezve. A nyári 
tornatér 6 mászópóznával, 4 mászókötéllel, 1 gyürühintával, 1 körhintával, 1 nyújtóval 
és 2 korláttal van felszerelve. 

A főépület pinczéje víztelenítve#ran. Az uj kút is elkészült s annak vize ivásra 
is alkalmas. 

A gazdasági udvarban uj sütőház, a gazdasági keriben uj modern méhes épült. 
A kertész számára faszin és sütőkemencze, az intézet részére szerszámkamra és ko-
csiszín készült. 

A tervezett bolgárkertészet berendezését, czélszerü üvegház, baromfi- és disznóól, 
továbbá tehénistálló felépítését a bekövetkezett háborús állapot meghiúsította, illetve 
elodázta. 

A bekövetkezett világháború miatt az 1914—15. iskolai év csak szept. 15-én 
nyílt meg. A tanári testületből Kovács  Ábel, Berzátzy  László tanárok, Ferenczy  István 
gyak. iskolai tanitó, Szommer  Máté nevelő és Fazekas  Pál kertész hadbavonultak, Groisz 
Ottó gazd. tanár Algyógyra rendeltetett, Pasnári  Győző és Kiss  János tanárok beteg-
ség miatt szabadságoltattak. A gyak. iskolai tanítás ellátására Árkossy  Lenke áll. isk. 
tanítónő berendeltetett, az ének-zene tanulását Végler  Gyula nyug. tanár díjtalanul vál-
lalta. Az igazgató és az itthon maradt tanárok a hadbavonultakat díjtalanul hazafias 
készséggel helyettesitik s igy a köteles heti 18 óraszám helyett heti 30—32 órán át 
tanítanak. 

A tanári testület tagjai, a kik itthon maradtak, a hadbavonultak családtagjainak 
segélyezésére a háború egész tartamára fizetésök l°/oát ajánlták fel; a kibocsátott hadi-
kölcsönre 1600 K.-t jegyeztek. Az intézeti alapok terhére 3850 K. hadikölcsön jegyeztetett. 

Az intézet ifjúsága nagyszámban önként jelentkezett hadi szolgálatra. Alkal-
masnak találtatott 17 negyedéves és 15 harmadéves, akik okt. hóban be is vonultak; 
jelenleg a marosvásárhelyi tartaléktiszti-iskola tagjai. Az ifjúság a katonák karácsony-
fájára 110 K. 91 fill.-t adományozott, továbbá tetemes mennyiségű teának való szeder-
levelet gyűjtött. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  kő-  és  agyagipari  szakiskolában  az 1913— 
'914. tanévben ezen intézetbe beiratkozott 57 rendes tanuló közül tanulmányi évét 53 



fejezte be. Ezenkívül az intézetnek 6 rendkívüli növendéke volt; egy szakiskolát végzett 
a kerámia, három iparművészeti szobrásznövendék a kőfaragás és két tanuló a mintázás 
és agyagipari festés tanulmányozása czéljából kereste fel az intézetet. 

E tanévben 0 növendék fejezte be rendes tanulmányait és nyert végbizonyít-
ványt ; a végzett tanulók a súlyos gazdasági viszonyok daczára mind elhelyezést nyertek. 

Az intézet rendes szakosztályai mellett mintázás és szabadkézirajztanfolyamok 
tartattak a közép és elemiiskolai tanulók részére. 

E tanfolyamokra összesen 214 tanuló Iratkozott be. 

Ezenkívül 73 iparostanoncz részesült az intézet helyiségeiben szakszerű rajz-

oktatásban. 

Az elmúlt tanévben az intézet tanszemélyzete : egy igazgató, négy rendes és 
egy óraadó tanár, egy óraadó intézeti orvos, három hitoktató és négy művezetőből állott. 

Az iskola fentartási költségei az 1914. évben összesen G6200 K.-át tettek ki; 
ebből 4G,000 K.-a személyi, 20,200 K. pedig dologi kiadásokra esett. 

Állami ösztöndíj gyanánt, teljesen ingyenes ellátást élvezett 27, félingyenes 
ellátást pedig 5 tanuló. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara hozzájárulásából 20 tanuló élve-
zett teljesen ingyenes ellátást. 

Ipartermékek elárusitásából az intézet 4340 K.-át vett be, ezenkívül műhelyei 
az ország több kályhás-kisiparosát látták el ez évben is önköltségi áron számított min-
tákkal, mintaformákkal, dijtalan tervekkel. Több hazai középiskola részére rajzoktatási 
-tanmeneteket és egyéb szemléleti mintákat készített az iskola. 

Az intézet szaktanárai díjtalanul szolgáltak szakvéleménnyel az azt igénylő 
agyagiparos és kőiparosoknak. 

Az intézet helyiségei a rendkívüli állapotok beálltával katonai elszállásolások 
czéljaira voltak lefoglalva ugy, hogy a folyó tanév csak ez év február hó 3-án volt 
megnyitható. 

V. Mezőgazdaság és állattenyésztés* 

a) Az  Udvaríieíyvármegyeí Gazdasági Egyesület. 

Az egyesület a lefolyt évben 2 köz- és 10 vál. ülést tartott, melyeken 12, illetve 
154 jkvi szám alatt hozattak az egyesületet, egyeseket, a vármegye és az ország mező-
gazdasága és állattenyésztése érdekeit szolgáló határozatok. 

Feliratokkal járult a Nagym. M. kir. Földmivelésügyi Miniszter Úrhoz közvet-
lenül vagy az Erdélyrészi Kirendeltség utján : kiállítási jutalomdijak, háziipari tanfolya-
mok, gazdasági előadások költségeinek adományozásáért, a katonaságtól kisorolt, de még 
tenyészképes kanczák, nemes házi nyultörzsek, vetőmagvak, takarmánykorpa engedé-
lyezéséért, a szüzgulya segélyezéseért, Szolokma, Székelylengyelfalva, Csekefalva tago-
sítása, felső nép-, illetve gazdasági ismétlőiskolák létesítése ügyében. Lépéseket tett, 
hogy a hadsereg széna és vágómarha szükségletéi lehetőleg közvetlenül szerezze be a 
termelőktől, de a súlyos feltételek miatt az egyesület kénytelen volt a közvetítésről 
lemondani. 

Megkereste a vármegyét az apaállatok szigorúbb ellenőrzéseért; a nép iszá-
kossága és perlekedési hajlandóságából származó társadalmi bajok orvoslása érdekében. 

A vármegye fő- és alispánjának megkeresésére véleményt mondott a cseléd és 
gazdasági munkások jutalmazása, az aratási szerződések ügyében, képviseltette magát 
a vármegye ármegállapitó bizottságában, véleményt adott Firtosmartonos, Erked, Szé-
kelyszentmiklós, Farczád községekben a tenyészirány megváltoztatása, Parajd község 
piaczi díjszabása és vásárvám szabályozása, a homoródkeményfalvi gazdakör alapsza-
bálya, a cserebogárirtás kötelező elrendelése ügyében. 



Kiküldötteivel képviseltette magát az országos kukoricza kiállítás megnyitásán, 
az G. E. O. Sz. több választmányi ülésén és közgyűlésén. 

Az (). M. G. E. és a Budapesti Levelező megkeresésére adatokat szolgáltatott 
a vármegyei földárak, az őszi vetések elvégzése, a kapás növények termelése ügyében. 

Febr. 28 án es márcz. 1-én megtartotta Székelykereszturott országos jellegű 
bika kiállítását, kapcsolatban borjastehén, 3 és 2 éves üsző díjazással és vásárral a megye 
és a szomszéd vármegyék gazdaközönsége élénk részvétele mellett. Felhajlott a kiállí-
tásra 12 nagytenyésztő 78 drb, 51 kistenyésztő 58 drb, 11 község 13 drb magyar 
crd. fajta és 9 kistenyésztő 11 drb nyugati fajta bikát, melyek között jutalomdijul ki-
osztatott 820 K államdij, az E. G. E. részéről adományozott 200 K, az Erd. Jeli. Ma-
gyar Marhát Tenyésztők Egyesülete által adott 100 K, az O. M. G. E. részéről ado-
mányozott 100 K és az erd. kirendeltség részéről adományozott 300 K, összesen 1420 
K pénzdíj. Az egyidejűleg megtartott borjas tehén, 3 és 2 éves üsződijazásra felhajtot-
tak kistenyésztők 27 drb borjastehenet, 6 drb 3 éves, 13 drb 2 éves magyar erd. fajta 
üszőt, 3 drb nyugati fajta borjas tehenet. Kiosztatott köztük 480 K államdij és 2 drb 
bronz érem. 

A felhajtott állatok minősége minden kívánalomnak megfelelt, a mi 'a lefolyt 
vásárlásban talált megfelelő méltatást. 8 nagytenyésztő eladott 25 drb bikát 31800 K, 
38 kistenyésztő 45 drbot 32,865 Kért. A legmagasabb árat 2800 K. Gyergyóalfalu 
fizette a radnóti uradalom egy drb bikájáért, a kistenyésztők által elért legmagasabb 
ár 1000 K volt. 

Az őszi, járási állatdijazások az időközben kiütött - háború miatt nem voltak 
megtarthatók. 

Ugy az üszőbeszerzési, mint a vármegyei állattenyésztési alap tőkéi előbb adott 
segélyezések miatt le voltak kötve, ép azért ez évben uj segélyek csak minimális meny-
nyiségben voltak folyósithatók. 

Az állattenyésztés és mezőgazdaság érdekeit szolgálandó lépéseket tett az egye-
sület az erdélyrészi kirendeltségnél kedvezményes áru takarmány és vetőmag engedé-
lyezéseért, ily módon sikerült két kocsirakomány rozskorpát, ugyanannyi vetőburgo-
nyát, 1000 kg. bükkönyt, 500 kg. lóhere és 30 kg. fűmagot önköltségi árban juttatni 
az idejében jelentkezett kisgazdáknak.^ 

Ez évben is fenntartotta a szüzgulyát, melyből a borjuk a tulajdonosok teljes 
megelégedésére, kiváló jó állapotban kerültek vissza a legelőről. A gulyát a vármegye 
legkülömbözőbb községeiből való gazdák vették igénybe. Székelyudvarhely, Farczád, 
Szentlélek, Kőrispatak, Tordátfalva, Bögöz, Agyagfalva, Mátisfalva, Décsfalva, Ége, 
Kányád, Oczfalva, Yarság, Firtosváraljáról hajtották fel kisgazdáink üszőborjaikat, ami 
kétségtelen jele annak, hogy ez intézmény közszükségletet elégit ki. Hogy az előbbi 
évek 140—150 borjú létszáma csökkent, annak oka a juhállomány elpusztulásában 
keresendő, melynek hatása alatt minden községben legelőterületek szabadultak fel, a 
hova gazdáink jutányosabban hajthatták ki állataikat, nem törődve azzal, hogy minden 
neniii és korú állatnak egy legelőn való jártatása minő károsan hat az üszők fejlődésére. 

A gazdasági ismeretek terjesztése czéljából 14 községben tartatott gazdaság-
tárgyú előadásokat, melyek iránt a közönség nagy érdeklődést tanúsított. Az előadást 
tartó urak ez érdeklődésben találhatták erkölcsi jutalmukat fáradozásukért, mert az 
anyagi kárpótlás a minimális volt, úgyszólván csak a fuvarköltség megtérítésére szorítkozott. 

A háború kitörésekor sietett a jótékonyság oltárán áldozni: 100 K-t adott az 
Országos Vörös kereszt egylet czéljaira, 50 K-t az O. M. G. E. által fentartott hadi 
kórház javára. 

Jegyzett 5000 K névértékű hadikölcsönt. A földmivelésügyi minisztérium az 
egyesület administratios költségeire 3000 K-t adományozott, továbbá az egyesület könyv-
tára részére külömböző kiadványait, a Földmivelésügyi Értesítő, Halászat, Baromfite-
nyésztés, Társadalmi Muzeum czimü lapokat, illetve folyóiratokat küldte meg. Mint-
hogy az őszi állatdijazások nem voltak megtarthatók, a Serényi gróf emlékére tett ala-
pítványa Gr. Haller János v b. t. t., ny. főispán urnák, nem lett igénybe véve. 

Az egyesület kötelékéből elhalálozás, alapszabályszerü kilépés és törlés által 
kiváltak 11 -en, az alapítók közé belépett 4, a rendes tagok közé 18 uj tag. 

Az egyesület pénztári forgalmát a következő adatok tüntetik fel: 
A főpénztár és üszőbeszerzési alapban az értékbevétel volt 63,139 09 K, a 



készpénzbevétel 21,008-10 K, együtt 84,14715 K; az érték kiadás 7933 08 !\, a kész-
pénzkiadás 20,915 58 K, összesen 28,848 66 K, az 1915-re átmenő vagyon 55,298 83 
K. A baromfitenyésztési alapban az érték- és készpénzbevétel 2190 52 K, a kiadás 
16818 K, az 1915-re átmenő vagyon 2022 34 K. Az egyesület kezelése alatt álló Vár-
megyei Állattenyésztési alap értékbevétele 10,803-78 K, készpénzbevétele 1880 41 K, 
összesen 12,68419 K; értékkiadása 1562'65 K, készpénzkiadása 1880 41 K, együtt 
3443 06 K, az 1915 re átmenő vagyona 9241 13 K. A három alap összes pénztári for-
galma 188,043 80 K. 1915 re átmenő vagyona 66,562 — K. 

b) Állategészségügy és állattenyésztés. 

A vármegye területén végzett tavaszi haszonállatösszeirási munkálatok alapján 

a hasznos háziállatok kimutatása a következő volt: 

Ló: 

Mén 
Felnőtt kancza 
Felnőtt herélt . . . . 
Növendék 

Összesen 

Szamár és öszvér . . . . 

Szarvasmarha: 

a)  Magyar erdélyi: 

t* 
Bika felnőtt . . . 
Bika 2 éven alóli . 

Tehén 
Üsző 2 éven felüli 
Üsző 2 éven alóli 
Ökör . . 
Tinó 

összesen 

b)  Pirostarka: 

Bika felnőtt . . 
Bika 2 éven alóli 
Tehén . . . . 
Üsző 2 éven felüli 
Üsző 2 éven alóli 
Ökör . . 
Tinó 

Összesen 

c)  Másfajta : 

Bika felnőtt . . 
Bika 2 éven alóli 
Tehén . . . . 
Üsző 2 éven felüli 
Üsző 2 éven alóli 

28 drb. 

5943 » 

7209 » 

1920 » 

15100 • ; 

45 » 

238 drb. 

26(5 » 

» 

2964 » 

5633 » 

10816 » 

8299 » 

29793 » ; 

51 drb. 
249 » 

3537 » 

779 » 

1317 » 

1051 » 

1374 » 

8358 • ; 

2 drb. 

3 » 

285 » 

57 » 

72 » 

1913. évben 15392 drb. 



Ökör Gö drb. 
Tinó 117 » 

Összesen . 595 »; 1913. évben 238 drb. 

d)  Borzderes : 

Bika felnőtt 
Bika 2 éven alóli . . . . 

Tehén 
Üsző 2 éven felüli . . 
Üsző 2 éven aluli . . 
Ökör 

Tinó 

Összesen 

5 drb. 
8 » 

239 » 
40 » 

109 » 
46 » 

84 » 

531 »; 1913. évben 1089 drb. 

Bivaly 

Bika felnőtt és növendék 

Tehén 

Üsző 2 éven felüli . . 
Üsző 2 éven alóli . . 
Ökör 

Tinó 

Összesen 

80 drb. 
2504 » 
569 » 
250 » 
299 » 
190 » 

3892 »; 1913. évben 4216 drb. 

Sertés : 

Kan . . 
Felnőtt . 
Növendék 

226 drb. 
7837 » 

13481 » 

Összesen . 21544 » ; 1913. évben 24508 drb. 

Juh: 

Felnőtt kos 493 drb. 
Felnőtt juh 27873 » 

Növendék 4720 » 

Összesen . 33086 »; 1913. évben 58524 drb. 

Kecske: 

Felnőtt 4431 drb. 
Növendék 857 » 

Összesen . 5288 » ; 1913. évben 8557 drb. 

A fenti hasznos háziállatok között.a következő ragadós betegségek fordultak elő: 

1. Léptene 10 községben, 33 udvarban és 7 legelőn, megbetegült és el is hul-
lott 4 drb ló, 34 drb szarvasmarha, 6 drb bivaly és 1 drb sertés. 

Lépfene ellen oltva lett Erked községben 974 drb szarvasmarha és bivaly, Bi-
barczfalva községben 2 drb, Vargyas községben 2 drb és Homoródszentpál községben. 
1 drb tenyészbika. 

2. Veszettség előfordult 1 városban, 7 községben és pedig 8 drb többnyire 
koborló ebnél. 

Veszettség fertőzésének gyanúja miatt kiirtatott 43 eb. 

3. Ragadós száj- és körömfájás előfordult 61 községben 4503 udvarban, 4 le-
gelőn, megbetegült 15259 drb szarvasmarha és bivaly, 2283 drb juh és 398 drb sertés. 
Elhullott 38 drb szarvasmarha (szoposborju). 



A ragadós száj- és körömfájás e vármegye területén első izben folyó évi au-
gusztus hó 12 én lett hivatalosan megállapítva Bözöd közégben és annak erdei lege-
lőjén, de nagyobb elterjedést csak október és november havában nyert. Hogy a fen-
tinél nagyobb elterjedést nem nyert, azt jórészt annak lehet tulajdonítani, hogy az 
időjárás hidegre fordult, s igy az állatoknak a legelőkön egymással való nem érintke-
zése miatt a betegség továbbterjedésére alkalom nem nyilt. 

4. Rühösség 2 községben 2 udvarban 3 drb lónál fordult elő, melyek közül 
kettő gyógyult, s 1 mint gyógykezelés alatt álló átment az 1915. évre. 

5. Sertésorbáncz 9 községben 52 udvarban fordult elő. Megbetegült (J5 drb 
sertés, mely közül 00 elhullott, meggyógyult 5 drb. Sertésorbáncz elleni védőoltás a 
vármegye területén G községben 1010 drb sertésnél lett foganatosítva. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur által szegénysorsu kisgazdák részére 
felajánlott ingyenes oltóanyag adását csak Erked község kérelmezte. Az meg is adatott, 
sőt az oltás körül felmerült költségeket is fenti miniszter ur fizette. 

Beoltva lett Erked községben 070 drb sertés. 

6. Sertéspestis az 1914. évi esetekkel és az 1913. évről átjöttekkel együtt 25 
községben és Székelyudvarhely városban állapíttatott meg hivatalosan, még pedig 282 
udvarban. Megbetegült 557 drb sertés, elhullott 457 drb, gyógyult 100 drb. 

7. Bivalyvész G községben, 22 udvarban, 1 legelőn fordult elő. Megbetegedett 
7 drb szarvasmarha, 02 drb bivaly, mely megbetegült állatok mind el is hullottak. 

8. Serczegő üszök 3 községben, 3 udvarban 3 drb szarvasmarhánál fordult 
elő, mely állatok el is hullottak. 

A fenti betegülési és elhullási eseteket községenként csoportosítva, a követ-
kezőket találjuk : 

a)  A lépfene fellépett: Magyarzsákod (két izben), Bözöd, Erked (két izben), 
Székelydálya, Magyarhermány (két izben), Felsőrákos, Bardocz, Homoródalmás, Bibarcz-
falva és Korond (kényszer vágott állat húsának a felülvizsgálata alkalmával lett meg-
állapítva) községekben. 

b)  Veszettség fellépett: Székelyudvarhely városban, Oroszhegy, Zetelaka, Máré-
falva, Erked, Székelyszenterzsébet, Homoródalmás és Korond községekben. 

2({t  c)  Ragadós száj- és körömfájás fellépett Székelyudvarhely városban, Székely-
pálfalva, Kecsetkisfalud, Nyikómalomfalva, Farkaslaka, Szentlélek, Bogárfalva, l'lke, 
Székelyfancsal, Oroszhegy, Székelyszentkirály, Kadicsfalva, Székelybetlenfalva, Fenyéd, 
Küküllőkeményfalva, Zetelaka, Kápolnásfalu, Szentegyházasfalu, Székelylengyelfalva, 
Farczád, Hodgya, Székelydobó, Mátisfalva, Oczfalva, Miklósfalva, Kányád, Székely-
derzs, Petek, Homoródbene, Firtosmartonos, Etéd, Kőrispatak, Bözöd, Bordos, Csöb, 
Szentdemeter, Székelyszállás, Székelyvéczke, Magyarzsákod, Ujszékely, Fiátfalva, Ma-
gyarfelek, Erked, Székely keresztúr (két izben), Símén falva, Nagygalambfalva, Parajd, 
Alsósófalva, Felsősófalva, Korond, Küsmőd, Gyepes, Homoródszentpál, Városfalva, 
Homoróddarócz, Vargyas, Székelyszáldobos, Felsőrákos, Bardocz, Magyarhermány, 
Székelydálya községekben. 

d)  Rühösség fellépett Kőrispatak és Alsósófalva községekben. 

e)  A sertésorbáncz fellépett Székelylengyelfalva, Székelybetlenfalva, Székely-
szentkirály, Kissolymos, Nagykede, Betfalva, Erked, Székelyszenterzscbet és Kisbaczon 
községekben. 

f)  A sertés pestis fellépett Székelyudvarhely városban, Székelylengyelfalva, 
Székelyderzs (két izben), Patakfalva, Székelymagyaros, Petek, Homoródszentlászló, 
Küküllőkeményfalva, Mátisfalva. Agyagfalva, Székelykeresztur (négy izben), Kissoly-
mos (két izben), Rugonfalva, Fiátfalva, Abásfalva, Homoródszentpál, Firtosmartonos, 
•Bözöd, Eléd, Magyarfelek, Homoróddarócz, Homoródszentmárton, Vargyas és Kará-
csonfalva községekben. 

g)  A bivalyvész fellépett Homoródbene (három izben), Agyagfalva (két izben), 
Székelyderzs, Székelybetlenfalva, Farkaslaka, Erked, Homoróűujfalu, Székelyzsombor 
és Homoródszentmárton községekben. 

h) A serczegő üszök Erked, Homoródalmás és Parajd községekben. 
A gümőkór fennállásának kiderítése szempontjából tuberkulinnal oltva lett 1 

drb tejelő tehén, mely azonban arra nem reagált. 



Nem ragályos betegségek következtében az 1914. évben elhullott: 

Ló . . . . 
Szarvasmarha 
Bivaly . . 
Juh és kecske 
Sertés . . 

97 darab 
214 « 
80 « 

2807 « 
38 « 

A szarvasmarhák, juhok és kecskék közötti elhullás nagysága ezen évben is 

a mételykór következtében történt. A lovak közötti elhullás a mirigykór uralgása 

miatt történt. 
Közfogyasztásra levágatott: 

Bika 
Ökör « 

Tehén 2122 « 

Növendék (tinó és üsző) . . 2460 <L 

Borjú . . . . . . . . 1200 « 

Bivaly és bivalyborju . 661 « 

Juh . 6326 « 

Bárány . 3557 « 

Kecske . 207 « 

Gödölye 21 « 

Sertés . 3300 « 

205 darab 

Rendes vágáskor közfogyasztásból elvonatott egészben 11 drb szarvasmarha, 
17 drb sertés, 3 drb juh. 

Kényszer vágás előfordult szarvasmarha és bivalyok között 177 esetben, ser-
tések között 149 esetben, juhok között 14 esetben. 

Kényszervágott állatok közül a közfogyasztásból elvonatott egészben 9 darab 
szarvasmarha, 21 drb sertés és 3 drb iwh. 

A vármegye területén levő mrkir. adóhivatalok által a községek részére kiadatott: 

20 filléres marhalevél . . 47800 darab 
12 « « . . . 18800 « 
4 « « . . . 21000 « 

Összesen 876U0 darab 

Az 1913. évben 81900 darab. 
A vármegyében megtartott országos állatvásárokra felhajtatott: 

Ló 16410 darab 

Szarvasmarha és bivaly . 61435 « 
Juh és kecske . . . . . 5795 « 
Sertés 3896 « 

Eladatott: 

Ló 3843 darab 

Szarvasmarha és bivaly . 16527 « 
Juh és kecske 2547 « 
Sertés . 1972 « 

Ezen adatokat összehasonlítva az 1913. évi vásári adatokkal, az tűnik ki, hogy 

Lovaknál 6319 darab 

Szarvasmarha és bivalyoknál . 8857 « több volt a felhajtás. 
Ellenben : 

Juh és kecskénél . . . 3336 « 
Sertésnél . 792 « kevesebb a felhajtás. 



Az eladást tekintve hasonlólag az tűnik ki, hogy 

Lovaknál . . . . 
Szarvasmarha és bivaly 
Juh és kecske . 
Sertésnél . . 

1117 darab 
483 « 
311 «• 

17 darabbal több adatott el, 

noha a ragadós száj- és körömfájás uralgása miatt a hasított körmű állatokkal Parajd, 
Farkaslaka, Zetelaka, Szentegyházasfalu községek és Székelyudvarhely városban egy-
egy országos állatvásár nem lett megtartva. 

A vármegye területén levő 4 vasúti marharakodó állomásról elszállíttattak: 

Az eddig fennállott közvágóhidak közül az Oklánd községben levő a m. kir. 
Töldmivelésügyi miniszter urnák az 1913. évben 91513. szám alatt kelt rendeletével a 
fenti miniszter ur által az 1908. évben 54300 szám alatt kiadott rendelet 11. §-a alap-
ján, tekintettel arra, hogy az évente Oklánd községben levágásra kerülő állatok száma 
csekély, a közvágóhíd fentartási kötelezettsége alól felmentette, s helyette csupán az 
1910. évben 102300 szám alatt kiadott rendelet szerint építendő közvágóhely létesí-
tésére kötelezte a községet. 

Ezen kötelezettségnek ugy Oklánd, mint az 1913. évről Erked községek eleget 
is tettek ; a mennyiben a követelményeknek megfelelő közvágóhelyet felépítették. 

Székelyudvarhely rendezett tanácsú város jelenlegi közvágóhidjának az átalakí-
tási munkálatai, léghűtőre való berendezési tervezete elkészült. 

A fennálló közvágóhidak közül még újra építést igényel Zetelaka, Parajd és 
Szentdemeter községekben. 

Közvágóhelynek részben újra építtetése, részben ujaknak felépíttetése sok köz-
ségben szükségeltetik, de a beállott hadi állapot és a súlyos gazdasági és pénzügyi 

i f válság miatt halasztást szenvedett. 
Képesített husvizsgáló minden helyen, a hol annak szüksége fennállott, kiké-

pezve lett, de ezeknek legnagyobb része a hadi állapot miatt katonai szolgálatra bovonult. 

A vármegye területén lévő állatorvosok közül az 1914. év folyamán a hadi 
állapot fennállása óta katonai szolgálatra bevonult Dénes Samu udvarhelyi járási és 
városi m. kir. és László Zsigmond Székelyudvarhely város helyhatósági állatorvos. 

c) Az tidvarhelyvármegyei m. kir. gazdasági felügyelőség működése. 

Udvarhelyvármegye állattenyésztésének és mezőgazdaságának fejlesztésére való 
tekintettel a felügyelőség minden rendelkezésre álló eszközzel azon volt, hogy azt fej-
lődésében minél előbbre vigye. 

így különösen a tenyészanyag beszerzésénél nagy körültekintéssel járt el, kivált 
képen az egyes hátramaradott községek apaállatai beszerzésénél, hogy azok jó tenyész 
apaállatokhoz jutva, állatállományukat javíthassák. 

A szarvasmarha  állomány fejlesztésére udvarhelyvármegyei községek részére 57 
drb tenyészbikát szerzett be és osztott ki 43315 korona vételárban, 15—20°/o árked-
vezmény hozzájárulásával. 

Lótenyésztés  emelésére rendelkezésre állott 4 drb fedező mén oly községek és 
gazdakörök részére, melyek a kincstári fedező állomásoktól távol feküsznek, tehát a 
gazdák kanczáikkal oda nehezen juthatnak, vagy a melyeket mint szabad ménesben 
fedeztetve használják a havasi legelőkön. 

A mének téli tartására a felügyelőség egyenként 100 korona segélyt folyósított. 
Etéd, Nagysolymos, Kecsetkisfalud és Zetelaka községekben 4 mén helyeztetett el. 

Szarvasmarha és bivaly 
Az 1913. évben . . 
Juh 
Sertés 

. 4992 darab 

. 3651 « 
35 « 
9 « 



Bikatartási  segély  czimén tekintettel a vármegye egyes községeinek gyenge anyagi 
viszonyaira, ezzel a községekre súlyosabban nehezülő háztartási terhekre, ezen terhen 
könyitve az 1914. évben 40 községnek egyenként á 100 korona, összesen 4000 korona 
összeget fizetett ki a felügyelőség. 

Abból az érdekből, hogy a beszerzett tenyész apaállatok további jó karban 
tartása biztosittassék, de főképen, hogy a községek az apaállatok gondozását minél 
nagyobb arányban eszközöljék, a községi tenyészbikák gondozóit a felügyelőség 23 
községben 164 korona jutalomban részesítette. 

Mezőgazdasági tekintetben a jobb fajta vetőmagvak  terjesztésére  és mesterséges 
takarmánynövények termelése fejlesztése czéljából a tavaszi vetőmagvakból kiosztott a 
beszerzési ár 20—30°/o kedvezménye mellett: 

198 métermázsa 65 kilogram büköny. 

2231 > 39 » burgonya. 

84 » 10 » lóhere. 
27 » 63 » luczerna. 
20 » 10 » baltaczim. 
5 86 » répamag. 
9 » 84 y> törpepaszuly 

20,331 korona 60 fillér értékben. 
A kiosztás történt 90 gazdakörben 1500 kisgazda között. 
A legelőgazdaság  fejlesztése érdekében az elhanyagolt közbirtokossági közlege-

lők feljavítása folyamatban volt 22 közbirtokosság területén, azonban a beállott moz-
gositás folytán a munkálatokat beszüntettük és igv csak az alább jelzett 8 közbirtokos-
sági legelőn lettek a munkálatok elvégezve: 

1. Homoródszentlászló . . . 35 hold. 
2. Jásfalva 70 » 
3. Kányád 70 » 
4. Székely udva^ely . . . . 40 » 
5. Fenyéd 75 » 
6. Székelyszentkirály . . . . 70 » 

7. Zetelaka 190 » 
8. Farkaslaka 195 » 

Összesen . . 745 » 

Legelő javítási segélyre kifizetett 2023 koronát. 
1914. év végéig a miniszteri kirendeltség udvarhely vármegyei közbirtokosságok 

legelőin 50 drb (átlag 10—12 méter hosszú) forrás összefoglalással, vas és alag csöve-
ken vezetett vízvezetékkel ellátott czement betonból készített itatókat létesített. 

A gazdasági  gépek  használata az egész varmegyében örvendetesen terjed. 
Eme haladást előmozdítandó a gazdasági felügyelőség az 1914. év folyamán 

3ü" o árkedvezmény mellett gazdakörök részére 18 drb kisebb gazdasági gépet osztott ki. 
A kedvezmény 485 koronát tett ki. 
Az udvarhelyvármegyei gazdasági egyesületnek a miniszteri kirendeltség díja-

zások czéljaira 300 korona, gazdasági előadások tartására 300 K. segélyt engedélyezett. 
A vármegyében működik 6 tejszövetkezet, melyeknek életképessége biztosí-

tottnak látszik. 

Ingyen  jogsegély  a kisgazdák részére az 1914. év folyamán minden kedd napon 
tanácsadás, esetleg kisebb beadvány szerkesztése vagy személyes utánjárás (telek-
könyvi, perlekedési, stb.) díjtalanul a felügyelőségi irodában eszközöltetett. 

Az 1913 — 14. év telén házi  ipari  tanfolyamok  tartattak: Mátisfalva, Homoród-
szentpál, Homoródujfalu és Tordátfalva gazdaköreiben, 1510 K. állami segélylyel. 

Az 1914. évben vármegyei gazdakörök és községek részére kedvezményes 
árban a gazdasági felügyelőség kiosztott: 12243 mm. tengerit 125283 K. értékben. 

Az irodai munkálatok végzésére egy díjnok, a legelőjavitási munkálatok veze-
tésére egy legelőmester alkalmaztatott. 



A tejszövetkezetek teendőit az időközönként leküldött vajmester látta el. 
1914. év augusztus hó l étől kezdve — hazánk hadiállapotára való tekintettel 

— felsőbb rendeletre, a gazdasági felügyelőség mindennemű segélyezést beszüntetett 
és csak az esetről-esetre felmerülő gazdasági természetű ügyek nyertek ellátást. 

VL Erdészet* 

I. Udvarhely vármegyében 1914. év folyamán az 1898. évi XIX, t.-cz. alá tar-

tozó erdők közül állami kezelés alatt állott: 

1. 89 kis- és nagy községi erdő 14.399.4 k. h. 
2. 14 úrbéres erdő 2624.4 » » 
3. 5 vétel utján szerzett erdő . . . . . 1303 5 » » 
4. 1 városi erdő . . . 544.6 » » 
5. 176 egyházi erdő 6291.2 » » 
6. 117 közbirtokossági erdő 104.939.6 » » 

7. 70 kopár terület 982.0 » » 
8. 8 magánvéderdő 414.6 » » 
9. 1 kincstári erdő 340.4 » » 

Összesen 481 birtok . 131.899.7 k. h. 

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

II. Az állami kezelés alatt álló erdők 1914. év folyamán három jövedelmezőségi 
osztályba voltak besorozva ; a kezelési költség kat. holdanként átlag 13.5 fillért teszen ki. 

III. Rendszeres üzemterv készíttetett 9 erdőbirtokról 798.4 k. holdról, elkészí-
tendő még 12 birtokról 9,353.4 k. hold területről. 

Üzemátvizsgálási munkálat elkészíttetett 21 birtok 1788 3 k. h. területről. 
IV. A rendszeres üzemtervvel nem biró birtokok közül a külső erdőrendezési 

munkálat befejeztetett 4 birtokon 179.5 k. holdon. 
V. Rendszeres és ideiglenes tervekben előirt használatok közül a rendes évi 

vágás terület kijelöltetett 134 birtokon 2941.0 k. hold területtel, a kijelölést igénybe 
nem vette 67 birtokos 843.1 k. h. területtel. 

VI. Rendkívüli fahasználat 1914. év folyamán engedélyeztetett 1 erdőbirtokon 
39.1 k. h. területtel. 

VII. Az állami kezelés alatt állott erdőbirtokon az értékesítésnél elért átlagos 
m3-kénti eladási ár következő volt: 

Épületfa . . 3 korona. 

Az értékesítésnél elért átlagos kat. holdankénti eladási ár tölgynél 238.4 korona. 

VIII. 92 birtokon 870.7 k. hold vágás és tisztás terület beerdősitése volt 1914. 
év folyamán előirányozva, ebből beerdősitett 86 birtokon 679.2 k. hold terület, elmaradt 
24 birtokon 191.6 k. hold terület, az erdősítés elmaradásának oka csemete hiány volt, 
18.7 k. holdon pedig a közigazgatási gazdasági bizottság a birtokosoknak időhaladékot 
engedélyezett. 

IX. Az állami erdőhivatal kerületében 7 állami facsemetekert volt 17.4 k. hold 
területtel berendezve, az erdőbirtokosok fenntartottak 12 erdei facsemetekertet 4.75 
kataszteri holdon. 

Az állami facsemetekertekben készletben volt 4.668000 drb erdei facsemete 
közül 1914. év folyamán ingyen kiosztatott 1.514,000 drb, készletben maradt az év 
végén 4.789.000 drb erdei facsemete. 

A birtokosok költségén fenntartott csemetekertben volt 600,000 drb facsemete, 
1914. év tavaszán kiadatott 400 ezer drb készletben maradt az év végén 650 ezer 
drb facsemete. 



Az állami csemetekertekből kiadatott kopár és vízmosásos területek befásitására 

422 ezer drb facsemete. Kopár és vízmosásos területek megkötése és befásitása állam-

segél vlyel lett teljesítve, mely czélra 1914. év folyamán 5G90 korona lett az állami 

erdőhivatal előterjesztésére kiutalva. A kopár és vízmosások megkötését és befásitását 

az állami erdőhivatal az 1914. év folyamán a következő községek határában teljesítette : 

Székelyszentkirály, Oroszhegy, Árvátfalva, Bögöz, Székelydálya, Székelymagyaros, Etéd, 

Kisgalambfalva. Kőrispatak, Korond, Kénos, Küktillőkeményfalva, Szentlélek, Homoród-

almás, Karácsonyfalva. 

X. A törvény alapján állami kezelés alatt állott erdőbirtokok összes területéből 

1914. év folyamán 21.8°/o-on 28.730.1 k. holdon volt a legeltetés tilalmazva és az összes 

terület 22.2° o-a 30.180 5 k. hold volt fás legelő gazdaságra berendezve. Ezen kívül 2 

birtok 39.6 k. hold területe botoló üzemben kezeltetik, a mi szintén a legeltetés érdekét 

szolgálta. 

XI. Az állami erdőhivatal kerületében alkalmazva volt 19 hatósági erdőőr és 

20 hatósági erdőszolga, a birtokosok ezen kivül 1G8 kisegítő erdőszolgát vagy mezőőrt 

is alkalmaztak. 
A hatósági erdőőrök és erdőszolgák nyugdíjazásáról alkotott szabályrendelet 

jóváhagyatott és életbeláptettetett. 
XII. Az áHami kezelés alatt álló közbirtokossági és úrbéres erdők gazdasági 

ügyviteléről alkotott szabályzatok elkészültek és azok kevés kivétellel életbe léptettettek 
és ezek alapján a birtokosságok végrehajtó közegek választása által véglegesen szer-
vezkedtek. 

XIII. Nagyobb értékesítés a háború következtében beállott pangás és az ezzel 
járó rossz conjunkturók miatt nem történt. 

Az üzleti viszonyok a lefolyt évben is igen rosszak voltak, sem a keményáru 
(tölgy) sem fenyő egyáltalán nem kerestetett, a bükk iránt volt némi kereslet, de ez is 
már a mult években értékesített készletek feldolgozására szorítkozott csak. 

XIV. A bejelentett összes erdei kihágási esetek száma 2590 volt 26457 korona 
50 fillér értékkel, a bejelentett erdőrendészeti áthágások száma pedig 12. 

** 

VIL Közlekedési ügyek* 

A) Álíami közutak. 

A vármegye területén levő állami közutakon az elmúlt évek okozta elemi károk 
legnagyobb része megszűnt és az útpálya most már mindenütt kifogástalan állapotba 
hozatott. 

A talajnedvesség folytán nagyobb számú és terjedelmű csuszamlások keletkez-
tek ugy a héjjasfalvi, mint az állami kezelésbe átadott felsőboldogfalva—felsőrákosi 
közúton, melyek megszüntetése csak külön állami adomány által volt lehetséges. 

Előfordultak azonban nagyobb kiterjedésű és a közlekedési lényegesen befolyá-
soló munkák, melyek a közbejött hadiállapot folytán beszüntettettek és igy a tervbe 
vett utfejlesztési akczió a rendkívüli viszonyok tartamára fennakadt. 

Így elhalasztódon a felsőboldogfalva—felsőrákosi uton a 4—8.5 km. közti 
meredek, kénosi útszakasznak áthelyezése, a 40—41 km. közti szakaszon a Vargyas 
es Rika hidak megépítése és a környéknek árvíztől való mentesítése, a 43—44 km. 
szakaszon a Kormos pataki vashid építése. 

A székelyudvarhely—gyergyószentmiklósi állami uton fenti események folytán 
halasztást szenvedett a 0—6 km. szakasz mélyén fekvő részeinek átépítése és az 50. 
es 59. sz. Nagyküküllő hidak kivitele ; úgyszintén nem engedélyezte a kereskedelem-
ügyi miniszter ur a Fenyéd község közötti Fenyéd pataki híd építését, bár itt már a 
munkák ki voltak adva. 



A hcjjasfalvi állami uton szintén elmaradt több oly nagyobb műtárgy épitése, 
melyeknek árlejtése már megtartatott, de a bizonytalan helyzet miatt vállalkozók a mun-
kák lebonyolításától visszaléptek. 

Az elmúlt év közepe óta az államépitészeti hivatal személyzetének legnagyobb 
része, úgyszintén az utszemélyzet jelentékeny része katonai szolgálatra hivatott be és 
igy ujjabb munkák nem voltak megkezdhetők és a jelen visszonvok mellett kettős fon-
tossággal biró fenntartási munkákat csak nagy nehézségekkel, ideiglenes alkalmazottak 
utján lehet elvégeztetni. 

Az előirányzott munkák közül két utkaparóház épült, két kisebb és három 
nagyobb hidépités fejeztetett be, egy pedig a gyergyói uton levő 56. számú Ivópataki 
hid és csatlakozó utépités még folyamatban van. 

Engedélyezve volt 5172 m3 fedanyag, tényleg kiszállíttatott és átvétetett 5686 
köbméter. 

B) Törvényhatósági közutak. 

A háborús viszonyok okozta munkás és anyaghiány hasonlóképen volt érez-
hető a törvényhatósági közutak fejlődésében is. 

A rendes közúti előirányzat terhére végzendő munkák közül 3 kisebb és 2 
nagyobb hidépités 1915. évre maradt, részben mert vállalkozók hadiszolgálatot teljesítenek. 

Leglényegesebb nagyobb építkezés a székelyudvarhely—parajdi ut kezdősza-
kasza, a melynél az utépités teljesen kész, a Nugyküküllő hid pedig oly állapotban 
van, hogy a közlekedésnek megnyitható voll. 

Úgyszintén megkezdetett a 13.5—27.0 km. átépítendő szakaszból az első hat 
kilóméter, melynek nagyobb részén a kőpálya is elkészült. 

Ezen útvonal gyors kiépítése és a közlekedés részére való megnyitása jelentékeny 
éérdeke a törvényhatóságnak, miután az útvonalnak állami kezelésbe való vételét a ke-
reskedelemügyi miniszter ur ettől tette függővé. 

Sok panasz tárgyává tétetett a székelykereszturi—erdőszentgyörgyi thvt. közút 
12—17 kmének meredek volta, melyet fokozott azon körülmény, hogy számos hegycsuszam-
lás eddig járható szakaszokat is tönkre tett. Nehogy ezen fontos és élénk forgalmi ut a 
közlekedéstől teljesen elzárassék, a legmeredekebb részeket az árvizkársegély kamataiból 
áthelyeztettem és kőpályával láttam el. A terepnehézségek le lévén győzve a közlekedés 
most már az uj vonalon megindiiható volt, de a viczinális közúti állapotból visszama-
radt számos hiány és időközi uj csuszamlások még sok dolgot fognak adni és hosszú 
ideig tart, mig az a megkívánható kifogástalan állapotba jut. 

A törvényhatósági közutakon előfordult 1912. évi árviz károk legnagyobb 
része el van háritva. 

Pontosabbak ezek közül a sárd—zsákod—szentdemeteri uton a 10—11 és 14— 
15 kmén. előfordult nagyobb hegycsuszamlások, az óczfalva—kányádi közúton az 1. 
sz. Küküllő ártéri hid és a 2—3 km közti hegycsuszamlás, mely Miklósfalva község 
belsőségeinek egy részét is összedöntéssel fenyegette, valamint a szentlélek székely-
keresztúri uton a malomfalvi Nyikóhid ós csatlakozó útszakasz kiépítése. 

Sajnos, hogy 1913. évi árvizek ujabb károkat is okoztak az utvonalokon, me-
lyek helyreállítása csakis a kormánytól kért és kilátásba helyezett államsegélyből 
remélhető. 

A műszaki felvételek ezekre nézve megtörténtek és az engedélyezési tárgyalások 
is részben megtartattak. Kivitelről azonban csak a háború befejezése után lehet szó,. 
miután a mostuni rendkívüli viszonyok közt sem kellő képzettségű szakmunkás, sem 
anyagszállításra nem lehet számítani. 

Végül még bejelentem, hogy a műtárgyépítésekkel kapcsolatosan átvétetett 
4773 m3 fedanyag, tehát 518 köbméterrel több az engedélyezettnél és az szükség; 
szerint el is teríttetett. Ezen többlet daczára hiteltullépés nem fordult elő. 



C) Vicinális közutak. 

A vármegye területén levő viczinális közutak állapota az 1912—13. évi kedve-
zőtlen gazdasági viszonyok daczára is az 1914. évben fejlődést mutat az előző évek 
állapotához képest. 

E fejlődést nem az érdekeltségek fokozottabb tevékenysége okozta, hanem azon 
körülmény, hogy az 1912. évi árvízkár okozta károk helyreállítására a kormánytól 
juttatott segélyösszeg tetemes része éppen a viczinális utakra fordíttatott. 

így e segélyből az alsóboldogfalva-fiatfalvi viczinális uton uj Küküllő-hid épít-
tetett mintegy 400 m. h. mederátmetszéssel kapcsolatban. 

A bözödujfalu—árcsoi viczinális ut korond—atyhai szakassza 6.5 km. hosszban 
elkészült műtárgyakkal együtt, csupán 3 km. hosszú rész alapkövezése és az egész 
6.5 km. hosszú résznek intenzivebb kavicsolása hiányzik. 

E munka befejezését a háború gátolta meg, amennyiben a szükséges kőanya-
got, melyet az érdekelt Atyha és Korond községeknek kellett volna kiszállítani, az em-
iitett két község a háborús viszonyok miatt nem szállította még ki teljesen. 

Az alsósófalva—siklódi viczinális útnak Felső és Alsósófalva közötti kezdősza-
kaszán egy 10 m. nyilásu Korondpatakhki és ugyanott 3 drb 4 0 m. nyílású ártéri 
hid építtetett. 

A székelyszállási viczinális ut Bordos és Székelyszállás közti részén az úgy-
nevezett Völgyárok hid és ezzel kapcsolatban egy 150 m. h. uj utáthe'yezés elkészült 
s a már az előző évben a községek által készített 600 m. hosszú utáthelyezés föld-
munkája kőpályával láttatott el. A szentdemeter—ravai viczinális uton Rava községben 
keletkezett s a közlekedést akadályozó hegycsuszamlás megszüntetett és Rava patak 
e részen fenék gátakkal és partbiztositással láttatott el. 

Az etéd—siklódi viczinális uton a küsmődi határban a Mátyás-patak melletti 
csuszamlás nagy költségű támfalakkal biztosíttatott, de az útpálya helyreállítását az 
érdekelt községek eddig többszöri intézkedés daczára sem végezték cl. Ugyanez uton 
több kisebb csúszás kijavíttatott, megfejelő víztelenítési munkával. 

A kányád—erkedi viczinális jiftón a kányádi, derzsi és muzsnai határban 12 
drb nagyobb műtárgy épült. 

A szentpál—kányád viczinális ut 4—5 km. szakaszán a dályai határban egy 
800 m. hosszú, részben meredek, részben mély fekvésénél olykor járhatatlan útrész 
átépíttetett és kőpályával elláttatott. 

Megkell azonban említenem, hogy az egész viczinális uti érdekeltségekbe beosz-
tott községek még a háború előtti időszakban sem teljesítették mindenütt azon utfen-
tartási munkákat, melyek az ut konzerválása, s a forgalom könyüvé tétele czéljából 
szükségesek ; a közbejött háború pedig meggátolta a lakosságot abban, hogy az év 
második felében pótolják az első felében mulasztottakat ugy, hogy viczinális utaikon a 
tervszerű végleges jellegű hidak mellett a közmunkák nehézkes működése folytán, he-
lyenkint nehezen járható szakaszok vannak. Az itt mutatkozó hátrányok megszüntetése 
a járási főszolgabirák és a községi elöljáróságok eredményesebb tevékenységét igénylik. 

Egyes érdekeltségek a rendelkezésünkre álló anyagi eszközök mellett, helyen-
kint vármegyei segítséggel, utvonaluk egy-egy hidját építették vagy kijavították. Az 
érdekeltségek által 1915. évben építendő műtárgyak nagy része felméretett és a tervek 
is részben elkészültek. 

Az 1913. évi árvizek a viczinális utakon is tetemes károkat okoztak. Az ennek 
folytán kilátásba helyezett államsegélyre tekintettel a tervek nagy része elkészült és az 
epitést megelőző eljárások folyamaiban vannak, sőt az ujszékelyi Küküllő-hid építésére, 
a sürgősség miatt, megfelelő államsegély még a mult év folyamán engedélyeztetett, de 
a közbejött háború miatt az építkezés egyelőre elhalasztatott. 



VIIL Központi választmány* 

Az 1013 : XIV. türvényczikkbe foglalt uj választójogosultsági törvényből a köz-
ponti választmányok és szavazókörök megalakítására, továbbá a választójogosultak 
névjegyzékének első elkészítésére vonatkozó rendelkezések 1914. márczius 31-ikétől 
kezdve életbe léptek. Ennek megfelelően Udvarhelyvármegye közgyűlése mult évi 
április hó 27*én megalakította az uj választó-törvény szerinti első központi választ-
mányt, ugyanekkor határozott a szavazókörök és azok székhelyei megállapításáról is. 

Ami ez utóbbi megállapítást illeti, ez szorosan összefügg a vármegye választó-
kerületeinek uj beosztásával, mely az 1914 :XV. t.-cz. és az ennek alapján kelt 55000— 
1914. számú belügyminiszteri rendelet szerint akként történt, hogy Székelyudvarhely 
városnak, továbbá az oláhfalvi választókerület néven ismert Szentegyházasfalu és Ká-
polnásfalu községeknek a külön képviselőküldési joguk megszűnt, s ezek is a vár-
megyére megszabott 5 választókerület községei közé csoportositódtak. Az öt uj választó-
kerület a következő: I. Az oklándi, mely áll 31 községből. II. A parajdi, mely áll 14 
községből. III. A székelykereszturi, mely áll 44 községből. IV. A székelyudvarhelyi 
mely áll Székelyudvarhely városból é£ még 17 községből. V. A szentegyházasfalvi, 
mely áll a régi oláhfalusi kerületből és még 27 községből. 

A választókerületeknek ez uj csoportosítását a vármegye közgyűlése 30 sza-
vazókörre osztotta, melyből 7 van az oklándi, 4 a parajdi, 8 a székelykereszturi, 4 a 
székelyudvarhelyi és 8 a szentegyházasfalvi választókerületben. Minthogy pedig az uj 
választókerületi csoportosítás Székelyudvarhely és Oláhfalu külön képviselőküldési jogát 
megszüntette, ezzel az itteni külön központi választmányok is megszűntek, s az egész 
vármegye területére az 1913 : XIV. t.-cz. 25. § a értelmében egy központi választmány 
alakult, melynek az idézett törvény 20. § a értelmében 28 a tagjai száma. 

Ez az uj központi választmány 1914. évi julius hó 3-án tartotta első gyűlését, 
mikor is megalakította az összeíró küldöttségeket, melyek szavazókörönként a választó-
jogosultak névjegyzéke tervezetének az elkészítésére voltak hivatva. A névjegyzéki ter-
vezeteket a központi választmány három gyűlésen keresztül vette átvizsgálás alá, s a 
vonatkozó miniszteri rendeletek által előirt időben közszemlére helyeztette. Az ideig-
lenes névjegyzékek ellen 37 községből 125 felszólalás érkezett be, amiket a központi 
választmány deczember 9-iki ülésében érdemlegesen mind elintézett. A központi választ-
mánynak e határozatai ellen 8 panasz jött be, melyek közül a közigazgatási bíróság 
négynek helyet adott, négyet pedig elutasított. Ekként az első névjegyzék elkészítése 
befejeződvén ezt a központi választmány folyó évi márczius 22-én tartott ülésében 
véglegesítette. 

Az első névjegyzék számbeli eredménye az, hogy az egész vármegye terüle-
tén 10120 a választók száma, 2797-tel, vagyis 38%-kal több, mint a régi választójog 
szerint. Ebből az oklándi választókerületben 2467 (a régi oklándi névjegyzék szerint : 
1989; emelkedés 24 5°/o)» a parajdi választókerületben 1610, a székelykereszturi vá-
lasztókerületben 2352 (a régi székelykereszturi névjegyzék szerint 2141 ; emelkedés 
9 8°/o), a székelyudvarhelyi kerületben 1876, a szentegyházasfalvi kerületben 1815 a 
választók száma. A mostani parajdi, székelyudvarhelyi és szentegyházasfalvi kerület-
ből a székely udvarhelyi, szentegyházasfalvi és homoródbenei szavazókörök leszámítá-
sával visszaképzelhető régi udvarhely vidéki választókerület összes helységeiben 3584 
a választók száma (a régi névjegyzék szerint 2250; 59°/o emelkedés), mig Székely-
udvarhely városban 1031 (a régi névjegyzék szerint 764; emelkedés 35° •>), s az egy-
kori oláhfalvi kerületben 296, mely a régi névjegyzék szerinti 179-hez képest 65° o 
emelkedés. 



Méltóságos Főispán ur! 
Tekintetes Törvényhatóság ! 

A fentebbieken kivül még a következőket jelentem: 

A törvényhatóság hadikölcsönre a gyámpénztári alapból 30000 K-t, egyéb 

alapokból 20000 K-t jegyzett. 

Az áprilisi közgyűlés az elhagyott gyermekek segélyalapjából egyes községek-
nek 6460 K 48 fillért szavazott meg. 

Lövéte község elcsúszott lakosai számára 62 telek parczelláztatott és egy 
iskolai telek 500 négyzetöl nagyságban biztosíttatott. A m. kir. kormány Lövéte köz-
ségnek 100000, Atyha községnek 50000, Bágy községnek 25200, Kadicsfalva község-
nek 15000, Siklód községnek 10000 Firtosmartonos községnek 5000, Kadácsnak 
15000, Ciagy községnek 13800 K tiz év alatt kamatmentesen visszafizetendő inségkölcsönt 
engedélyezett. — A községi költségvetések és pótadó százalékok kimutatását a járási 
számvevők hiánya miatt el kellett hagynom, de az 1913. évvel szemben lényeges vál-
tozás nincs; Kbtonai ügyekben pedig kimutatást a hadi állapot miatt nem terjeszthet-
tem elő, nehogy illetéktelen egyének abból fölvilágosítást nyerhessenek. A julius hó 
végével elrendelt mozgósítás és az ajánlati lappal ellátott lovak beszolgáltatása a leg-
nagyobb rendben folyt le, amiért a hadtestparancsnokság köszönetét és elismerését 
nyilvánította. A népfölkelő bemutató szemlék és bevonulások, valamint szekerek s 
lovak szolgáltatása, a mi a vármegye lakosságát nagy mértékben igénybevette; továbbá 
földmunkások, lóápolók és más katonai parancsnokság által igényelt munkások bevo-
nulása szintén a legnagyobb rendben történt ineg. A hadbavonultak családtagjainak 
segélyezése (ami az összes közigazgatási hatóságokra óriási munkatöbblettel jár) sok 
panasz mellett, de a jogosult igények kielégítésével foly. Dr. Imreh Domokos vármegyei 
közkórházi igazgató ápolónői tanfolyamot rendezett, a kiképzett ápolónők a székely-
udvarhelyi tartalék kórháznál teljesítenek hasznos és elismerésre méltó szolgálatot. 

A vármegye társadalma minden várakozást felülmúló eredménynyel teljesiti a 
háborúval összefüggő humanitárius kötelességét és a közjótékonyság sokféle ágában 
legnagyobb áldozatkészséget tanúsítón. A háború miatt az 1914. évben a főszolga-
birák és községek helyszíni ellenőrzését nem teljesíthettem. Jelentem továbbá, hogy a 
belügyminiszter ur az 1913. évi hiányok fedezésére a tisztviselői nyugdijalapnak 12035 
korona 59 fillért folyósított. Mult év deczember havában a vármegye lakosságának 
kukoriczával való ellátását megkíséreltem, de a métermázsánkénti 21 K 30 filléres árat 
többnyire sokalták, ugy hogy összesen csak 17 vaggon kukoriczát tudtam elhelyezni. 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásul vételét. 

Székelyudvarhelyen, 1915. évi április hó 12-én. 

Dr* Scbesí János, 
alispán. 



K I M U T A T Á S 

Udvarhelyvármegye tulajdonát képező pénzalapoknak 1914. deczember 31-iki zárlatáról. 
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