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alisp. 

Méltóságos főispán ur! 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 

Rendes tavaszi közgyűlésünkkel újólag elérkezett azon időpont, melyben egy 
évnek munkásságáról, eredményeiről beszámolnom kell. Kötelességemmé teszi ezt a tör-
vény rendelkezése, s én örömmel ragadom meg az alkalmat arra, hogy törvényhatósági 
bizottságunkat, lehető részletességgel, nemcsak a talán elért sikereket, de fogyatkozá-
sainkat is teljes őszinteséggel és nyíltsággal feltárva, tájékoztassam vármegyei közigaz-
gatásunk egy évi történetéről. 

Ezen elmúlt év az első, melyben ezen nemes vármegye közigazgatása a maga 
teljes egészében vezetésem alatt állott. S most, midőn a felelősség teljes súlyát kizáró-
lagosan viselnem kell, megvallom, nem minden aggodalom nélkül lépek elő, nem tudva 
azt, váljon az elvek, az irányzat, a törekvések olyanok voltak-e, melyek ezen nemes 
vármegye törvényhatósága részéről mindenben helyesléssel találkoztak és fogadtattak. 
Erős váram azonban azon biztos tudat, azon erős meggyőződés, hogv ha bár tévedés, 
mint általában senkinél, ugy nálam sem lehetett kizárva, mindazonáltal intézkedéseimben, 
elhatározásaimban más sohasem vezetett, mint a köznek  jól  felfogott  érdeke,  a pártat-
lan,  becsületes  és  pontos  közigazgatás,  a törvény,  jog  és  igazság.  Igyekeztem minden 
alkalmat felhasználva, behatolni székely népünk szellemébe, felismerni törekvéseit és 
szükségleteit, hogy azoknak szolgálhassak; felkeresni mindenütt a bajt, melv orvoslást 
igényel, s előmozdítani mind azt, mi jónak, üdvösnek, szükségesnek mutatkozott. 

Es most áttérek jelentésem tulajdonképeni anyagának tárgyalására, melynek be-
osztásánál első sorban azt tartottam figyelemben, hogy az elrendezés az egyes szak-
minisztériumok ügykörének megfelelően csoportosittassék. Ehhez képest tehát első sorban 
vettem tárgyalás alá a belügyminisztérium, továbbá a vallás- és közoktatásügyi, föld-
mivelési, kereskedelmi és pénzügyi tárczák ügykörét. 

A)  BELÜGYMINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

I. Központi ügyforgalom és ügykezelés. 

A központi ügykezelés egyik lényeges akadályául kell felemlítenem azon körül-
ményt, hogy vármegyei tisztikarunk az elmúlt 1ÍKX). évben, különösen a kardinálisabb 
állások viselőiben volt több személyváltozásnak alávetve. S hogy ezen a tevékenységre 
minden esetben bénitólag ható viszonyok még sem vonták maguk után az ügymenet-
nek még időleges fennakadását sem, első sorban a helyettesítő tisztviselők buzgalmá-
nak, igyekezetének tulajdonitható, mert, hogy pusztán a statisztikai tényeket soroljam elő : 

1. Ugrón István árvaszéki elnök meghalt; helyébe Ferenczy Gyula árvaszéki 
ülnök megválasztatott. 

2. Árvaszéki ülnökké Nagy Lajos megválasztatott. 

3. Szabady Ferencz vármegyei főorvos meghalt; helyébe dr. Lengyel József 
kórházi főorvos kineveztetett. 

4. Kórházi főorvossá dr. lmreh Domokos kineveztetett. 

5. Lukácsffy Dénes vármegyei főpénztárnok nyugdíjba ment. Helyébe Gotthárd 
János megválasztatott. 

(>. Az újonnan rendszeresített vármegyei III. alszámvevői állásra Ferenczy Fe-
rencz árvaszéki írnok kineveztetett. 

7. Szakács Zoltán közig, gyakornok szolgabiróvá megválasztatott. 



8. Páll'ly Jenő közig. gyakornokká kineveztetett. 
9. Kénossy (iéza vm. irnok állásáról lemondott, helyéhe Zillmann János kine-

veztetett. 
10. Fodor Boldizsár vm. irnok állásáról lemondott, helyébe Yajna Géza kine-

veztetett. 

11. Az újonnan rendszeresített árvaszéki nyilvántartói állásra Pap Dénes kine-
veztetett. 

12. Árvaszéki Írnokká Jakab Miklós kineveztetett. 
13. Az udvarhelyi szolgabírósághoz Nagy István írnokká kineveztetett. 
14. A keresztúri szolgabírósághoz Jakabházy Gáspár Írnokká kineveztetett, Lu-

kácsfly Lajos kórházi írnokká kineveztetett, s végül Koncz Aurél 1. alszámvevő, Bartha 
Gábor várm. útadó számvevő és dr. Egyed Balázs kórházi segédorvos állásaikban vég-
legesítettek. 

Ezen változások között kettő volt, mely tisztikarunkat fájdalmasan érintette, 
l'gron István árvaszéki elnök és Szabady Ferencz vármegyei főorvos elhalálozásával a 
tisztikarnak két kötelességtudó, buzgó és rokonszenves tagja dőlt ki. 

Az elősoroltakon felül még a kezelő és szolgaszemélyzetben is történtek sze-
mélyváltozások. 

Ennek daczára, tisztikarunk sikerrel oldotta meg az ügyforgalom és a követel-
mények növekedésével fokozottan reá nehezedő feladatokat, melyek számokban a kö-
vetkezőkben fejezhetők ki: 

1900-ban 1900-ban- Függő-
be- elin- | ben 

érkezett téztetett | maradt 

. _ ü 8 y d a r a h 

1. Alispáni beadványi jegyzőkönyvbe 22742 22(593 49 
2. Kihágási beadv. jkönyvbe ikt. . . . 534 534 — 

3. Központi választmányi beadv. jkönyvbe 
59 

59 i — 

4. Számvevőségi: 
2060 a)  Beadványi jzőkönyvbe . . . 2060 2059 7 

b)  Számvevői tárgvalásra leadatott 2(508 2(501 ; 7 
c)  Számvevői ellenjegyzésre beadott utalvány 4302 4302 — 

5. Kebli pénztár beadv. jkvbe 998 998 ; — 

<). Tiszti ügyészi » : • > . . . 1(KX) 1000 — 

7. Tisztviselői nyugdíj beadv. jkvbe. . 18 18 — 

S. Igazgató választmányi beadv. jkvbe. 52 52 — 

0. Állandó biz. vál. beadv. jkvbe 2 2 — Állandó biz. vál. beadv. jkvbe 
25 db. 4 kor. 25 db. 4 kor 

10. Halászati jegy kiadatott 1ÍKX). évben 81 » 1 » 81 » 1 » — 

11. Marhalevél kiadatott 1900. évben . . . . 92100 92100 — 

12. Központi árvaszéki beadványi jegyzőkönyvbe 20(570 20343 327 
13. Közigazg. bizottsági beadványi jegyzőkönyvbe . 2571 25(54 : / 

14. Erdészeti bizottsági beadványi jegyzőkönyvbe . . (503 032 . 31 
15. Egészségügyi bizottsági beadványi jegyzőkönyvbe 29 29 1 

— 

1G. Mezőgazdasági » » » • 4 4 í — 

17. Közigazgatási bírósági » » . 7 7 -

18. Iparfejlesztő bizottsági » » . 87 87 ! — 

Már a mult évi jelentésemben volt szerencsém jelezni azon törekvésemet, hogy 

a felesleges formaságok elhagyásával, az eljárásnak lehető egyszerűsítésével kívánom a 

vármegyei tisztikarnak fontasabb czélok elérésére igénybevehető tevékenységét felhasz-

nálni. Ezen törekvésemet a mult év folyamán következetesen megvalósítani igyekeztem, 

s bár az eddigi kezelési módok meg nem változtattak s szabályrendeleti és miniszteri 

intézkedéssel szemben általam megváltoztathatók sem voltak, mégis sikerült elérni azt, 

hogy az alispáni beadványi jegyzőkönyvbe az 1900. évben 1533 számmal, a kihágásba 

871 számmal, a pénztáriba 358 számmal, vagyis összesen 27(32 számmal kevesebb ik-

tattatott, mint a megelőző évben. 

A központi ügykezelés több ágazatában tapasztaltam továbbá azt, hogy igen 

nagy számban adatnak ki olyan rendeletek az alispáni hivatal részéről, melyek a fő-



szolgabírónak szorosabb értelemben vett érdemi intézkedését nem csupán a rendeletnek 
a községi elöljáróságokhoz leendő továbbítását teszik szükségessé s a melyeknél épen 
ez okból, a szolgabírói hivatalok ugyszólva csak postai munkát végeznek. 

Ilyenek például a kórházi gyógvköltségek felhajtása iránti intézkedések s az 
ezzel kapcsolatban kiadott sürgetések; községi számadások és költségvetésekre tett 
észrevételek elenyésztetése iránti rendelkezések; az összes kézbesítési ügyek stb., me-
lyek mind olyan természetűek, hogy azok tulajdonképen a községi és körjegyzők által 
teljesíttetnek s a főszolgabírót általában sem nem érdeklik, sem azok ismeretének hiánya 
folytán a községet érdeklő teendőikben nem hátráltatják. 

Mult évi 7803 szám alatt kiadott rendeletemmel a főszolgabirák előzetes meg-
hallgatása alapján intézkedtem ennélfogva az iránt, hogy a hasonló lényegtelenebb 
ügyek közvetlenül az illető községi elöljáróságokhoz küldessenek ki, s ezeknek közve-
títésétől a főszolgabíró felmentessék. Hogy ezek folytán az egyes főszolgabírói hivata-
loknál a Tiunkaapadás milyen arányú, ez idő szerint adatok hiányában számot adni 
még nem tudok, kétségtelen azonban, hogy az ügyforgalomban ezen módosítás lénye-
ges könnyebbséget kell eredményezzen. 

A közigazgatási ügyvitel egyszerűsítése és gyorsítása érdekében tett intézkedé-
sek között, mint egyik leglényegesebbet kell felemlitenem azt, hogy a vármegyei táv-
beszélő hálózat kiépiésére vezető módokat sikerült akként megtalálnom, hogy a vár-
megye amúgy is túlterhelt lakosságának áldozatkészsége e czimen igénybe teljességgel 
nem vétetett. A közúti költségvetésben az 1900. évre ugyanis felsőbb rendelet folytán 
20000 kor. volt a héjjasfalva—székelyudvarhelyi vasút továbbépítési költségei czimén 
felvéve. Miután pedig ezen továbbépítés megkezdése az 1ÍKX). évre amúgy sem volt 
kilátásban, előterjesztésem folytán a bizottsági közgyűlés ezen összegből a távbeszélő 
létesítésére szükséges kiadásokat megszavazta, kereskedelemügyi minister ur ő nagy-
méltósága pedig ezen határozatot nem csak jóváhagyni, de az összes építési költségek 
(K)"/0-át tárczája terhére elvállalni kegyeskedett. Ezen kedvező körülmények mellett a 
távbeszélő hálózat kiépítése a mult év őszén megkezdetett, a Sz.-Udvarhely városi és 
h.-oklándi útvonal kiépítése be is fejeztetett, a sz.-keresztúri vonal kiépítése, tekintettel 
a téli évszak időközbeni beálltára, az 1 íK) 1. év tavaszára halasztatott. Az előfizetők 
száma különösen Sz.-Udvarhelv városban igen gyors emelkedést mutat, miután már ez 
ideig is, daczára, hogy a vármegyei hálózat nem teljes, máris í) előlizető jelentkezett. 
(Alispáni hivatal, szolgabírói hivatal, főmérnöki hivatal, Válentsik iroda, Megyei ta-
karékpénztár, Székelyegyleti takarékpénztár, Szabó Albert kir. közjegyző, Szöllősi Sá-
muel és a kir. ügyészség.) Ezen szám az esetben, ha annak idején Héjjasfalvánál a 
létesítendő budapest—brassói vonalba a bekapcsolás eszközölhető lesz, kétségtelenül 
megyeszertc emelkedni fog, miután ez esetben nemcsupán az összes nagyobb erdélyi 
városokkal, de Budapesttel is lehetséges lesz a szóbeli érintkezés. 

Hogy a távbeszélő hálózat létesítése, minő óriási haladást képvisel s minő elő-
nyökkel van összekötve, annak részletezése felesleges. 

A hivatali élet és személyzeti viszonyok terén különösen két körülmény az, 
mely kiváló fontosságánál fogva ezen jelentésem keretében helyet igényel. Az egyik azon 
belügyminiszteri intézkedés, melylyel a vármegyei segéd- és kezelőszemélyzeti tagok, 
valamint a hivatalszolgák fizetése az 1ÍKX). évi január hó 1-től kezdődő hatálylyal föl-
emeltetett. A másik azon szintén belügyministeri rendelet, melylyel a belügyi tárcza 
terhére egy szolgabírói, egy Ill-ik alszámvevői, egy árvaszéki nyilvántartói és két uj 
dijnoki, vagyis összesen 5 uj állás rendszeresítetett. Mindkét intézkedés ékesen szóló 
bizonyítéka azon előrelátó és bölcs gondoskodásnak, melylyel magas belügyi kormány-
zatunk a vármegyei közigazgatás érdekei iránt viseltetik. 

A régi önkormányzati rendszernek egyik jellegzetes tartozékát képezte, hogy a 

községi jegyzők elméleti és gyakorlati képzettségének elbírálása, jegyzői vizsgák tartása 

a vármegye joga volt. A községi közigazgatási tanfolyamok felállításával örömmel üd-

vözöljük az uj korszakot, melylyel most már a leglényegesebb közigazgatási funkeziók 

végzésére hivatott ifjak kiképzését a maga hatalmas erkölcsi és anyagi erejével az állam 

veszi kezébe s ekként a siker biztosítására minden eddig talán hiányzó garanczia is 

meg lesz adva. Mindazáltal nem érinthetett közönbösen annak tudata, hogy vége van 



az eddigi öröklött rendszernek, s az 11)00. évi junius 18. és 1 D-ikén az utolsó jegyzői 
vizsga tartatott i vármegyében meg. 

A községi közigazgatási tanfolyamok egyikének vármegyénk székhelyén leendő 
elhelyezése iránt annak idejében törvényhatóságunk is terjesztett belügyminister úrhoz 
indokolt kérést fel, a mely azonban teljesíthető nem volt. 

A vármegyei tisztikar tevékenységét a mult év végén különösen belügyminister 
urnák a közigazgatási ügyvitel és pénzkezelés egyszerűsítése tárgyában 12"),000—1000. 
szám alatt kiadott rendelete folytán folyamatba tett munkálatok vették igénybe. Az ösz-
szesen három napon át folytatott értekezlet rendén elfogadásra talált 21 javaslat, me-
lyek közül, mint leglényegesebbeket kell felemlítenem a következőket: a község által 
kezelt összes alapoknak a községi költségvetések és zárszámadásokba való beillesztése, 
az útadó kivetésének a községi jegyzőre leendő átruházása, a halálesctfelvételi íveknek 
a kir. adóhivatalhoz leendő beterjesztésének mellőzése, kézbesítési ügy rendezése, a ki-
hágási ügyek kezelésének és különösen nyilvántartásának egyszerűsítése, a vármegyei 
alapokat állandó jogczimen illető tartozások nyilvántartásainak a főszolgabirák általi ve-
zetésének mellőzése, a kihágási statistikai ügylapok és havonkénti sommás kimutatások 
mellőzése, kis- és nagyközségek költségvetésének 2 évre leendő megállapítása, kórházi 
betegfelvételi értesitők és számlák ügyeiben a kórház és községi elöljáróságok közötti 
közvetlen levelezés, az ugyanazon állami adók alapján követhető megyei és községi pót-
adóknak egy kivetési lajstrom, egy főkönyv és beszedési napijegyzékben leendő elköny-
velése, az irattári kezelés egyszerűsítése, a községi költségvetések és zárszámadások 
felülvizsgálatának a törvényhatósági közgyűlés hatásköréből leendő kivétele és alispáni 
hatáskörébe leendő utalása. A javaslatok mindenike beható részletességgel s részben a 
községi előljárósági tagok egy néhányának bevonása mellett lett megvitatva. 

Tisztviselői könyvtárunk az 1900. évben mintegy 400 korona értékű szakmun-
kával gyarapodott. 

II. Megyei háztartás. 

A vármegye házi pénztárában kezelt alapok 1900 év végéveli állapotát a 10—11, 
oldalon levő kimutatás tünteti elő. 

Keltünő nagy számban vannak a fenntiek szerint vármegyei alapjaink, ezek 
között van olyan is, melynek keletkezése ma már ki sem puhatolható, másfelől melynek 
rendeltetése más alappal rokon természetű. Az egy rendeltetéssel biroknak egyesítése 
már legközelebbi közgyűlésünk elébe fog terjesztetni, mire annál is inkább szükség 
van, mert a jelenlegi állapot ugy a számvevőségi és pénztári kezelést, mint annak ellen-
őrzését szerfelett nehézkessé és hosszadalmassá teszi. 

III. Törvényhatósági ügyek. 

Az elmúlt 1900. évben összesen 8 bizottsági közgyűlés tartatott és pedig az 

újonnan módosított vármegyei szabályrendelet értelmében 4 rendes és 4 rendkívüli, 

mely alkalommal a következő fontosabb határozatok hozattak: 

1. 7—900 számú közgyűlési határozattal kereskedelmi miniszter urnák leirata alap-

ján kimondatott a f.-rákosi hídnak a megváltása. A megváltási dij az útalapból nyer 

fedezetet. 

2. G—900. számú közgyűlési határozattal a vármegye alispánja utasíttatott, 

hogy kedvező időpont beáltával a zetelaka-gyergyói vasút kiépítése iránt kereskedelmi 

miniszter úrhoz tegyen felterjesztést. 

3. 9—900. sz. kgy. határozattal a vármegye alispánja utasíttatott, hogy a vár-

megye meg nem felelő beosztással bíró közegészségügyi köreinek uj beosztása tárgyá-

ban tegyen a közgyűléshez előterjesztést. 



4. 2")—ÍKX). kgy. sz. a. belügyminiszter ur által jóváhagyott határozattal a várme-
gye i nyugdíj szabályrendelet 14. 1(5. 2<S. 29 és 44 Jj-ai módosittatak oly irányban, 
hogy az esetben, ha esetleg a nyugdíjalap jövedelme az esedékessé vált nyugdijakat 
nem fedezné, a fedezésről a törvényhatóság gondoskodik. 

ő. 20—íKX). A kórházi bizottság indítványára elhatároztatott, miszerint a helyi 
közkórház uj berendezése, felszerelése és kisebb építkezéseire a kórház tőke-alap fel-
használható. 

(>. 102—900. szánni kgy. határozattal elhatároztatott, az oklánd f.-rákosi út-
vonalnak a viezinális utak hálózatából való kihagyása. 

7. 12ö—{>00. szám alatt Dániel Ciábor törv. hat. biz. tag indítványára elhatározta-
tott Széli Kálmán miniszterelnök urnák, a költségvetés tárgyalása alkalmával mondott 
országyülési beszéde és kormányra lépte évfordulója alkalmából való üdvözlése. Az 
üdvözlő feliratra Ő Nagyméltóságától következő köszönő válasz érkezett: 

« 

^Őszinte örömmel vettem kézhez a vármegye t. közönségének f. évi 
április hó 19-ikén tartott közgyűléséből hozzám intézett üdvözlő sorokat, a 
melyekben kormányra léptem első évfordulása alkalmából ugy személyem, 
valamint az elnökletem alatt álló kormány iránt teljes bizalmának és ragasz-
kodásának ad kifejezést. 

A mióta Felséges Urunk legmagasabb bizalmából a magyar kormányt 
vezetem, a magyar nemzeti eszmétől áthatott hamisítatlan szabadelvüség volt 
az iránytűm, miként eddig is egész előző politikai pályámon. 

Hazafias megelégedéssel tölt el engem az, hogy ily irányú tevékeny-
ségem az ország minden részében és minden rétegeiben élénk viszhangra 
talál s mint azt a vármegye t. közönségének üdvözlő irata tanúsítja, talált 
önöknél is, a mi csak erőt önt belém arra, hogy ezen vezéreszmék mellett 
továbbra is minden megalkuvás nélkül kitartsak. 

Fogadja a t. vármegye közönsége szives megemlékezéseért ugy a ma-
gam, valamint minisztertársaim nevében is köszönetemet és annak kijelenté-
sét, hogy Udvarhely vármegye érdekeit mindig szivemen visclendem. Buda-
pesten, 1900 évi május hó 4-én. Szeli s. k.« 

Ezen leirat löl—900. számú közgyűlési határozattal örvendetes tudomásul 
vétetett. 

8. 1(52—900. kgy. határozat jóváhagyó tudomásul veszi a vármegye alispánjá-
nak azon intézkedését, mellyel a vármegyei lovaslegényi állást beszüntette s a lovas-
legénv-illetményeit a telephon hálózat előfizetési dijjainak fedezésére fordította. 

9. 204—ÍKX). kgy. sz. Ugrón Zoltán törv. hat. biz. tag indítványára Darányi 
Ignácz földmivelési Miniszter urnák eddigi kormányzati működéséért elismerés és biza-
lom nyilváníttatott s ez felirat utján tudomására hozatott. Ezen feliratra következő 
válasz-leirat érkezett: 

»Nagyságos Alispán Ur! A vármegye tekintetes törvényhatósági bizott-

ságának folyó évi szeptember hó 17-én 228. szám alatt hozzám intézett ép-

oly nagybecsű, mint lekötelező szives megemlékezéseért és annak megkül-

déseért fogadja Nagyságod hálás köszönetem nyilvánítását és tisztelettel 

kérem méltóztassék azt a vármegye nagyérdemű közönsége előtt is tolmácsolni. 

Bár eddigelé nem is állott módomban, hogy Udvarhelymegye mező-
gazdasági viszonyait a helyszínén megszemlélhessem, ezen körülmény nem gá-
tolt abban, hogy a. tisztelt közönségnek a mezőgazdaság fejlesztésére irá-
nyuló szerves munkásságát meleg és éber figyelemmel ne kisérjem. 

Részemről mindenkor kiváló örömemre fog szolgálni, ha a vármegye 
jogos érdekeit előmozdítanom alkalmam lesz s én viszont azon kérésemnek 
adok kifejezést, hogy engem szives bizalmukban továbbra is megtartani mél-
tóztassanak. Fogadja Nagyságod tiszteletem őszinte nyilvánítását. Darányi 
Ignácz s. k.« 

Ezen leirat a vármegye közönségének 18229/900 szám alatt bemutattatott. 
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Udvarhelyvármegye házipénztári hivatalának 1900. évi 

Kész-

s I 
(T. 

Az alapok megnevezése bevétel 

ro kor. Hl. 

1 Államjavadalmazási pénzalap 141(533 48 
2 Közmunka váltsági » 143104 48 
3 j Kórház fentartási i 32Ő13 98 
4 Kórház tőke - 1(X)90 17 
5 Betegápolási » (>322 91 
G | Rendelkezési » 4(i88 86 
7 1 Tisztviselői nyugdíj 17810 82 
8 Körjegyzői nyugdíj » 2700 45 
}> Közigazgatási letéti » 1429(5 (59 

10 Községek italmérési » — — , 
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13 Fuvarpótlási 347 88 
14 Katona heszállásolási — 24 
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2.") Állami m. k. anyakönyvvezetői pénzalap . 220(59 84 
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11. .301—900. sz. a. közgyűlési határozattal Parajd község és a Sóvidék azon 
kérésére, miszerint tekintettel a szolgabírói székhelytől levő nagy térbeli távolságra, Parajd 
székhelyivel szolgabírói és járásbirósági hivatal állitassék fel, a vármegye alispánja uta-
síttatott ezen kérdésnek beható tanulmányozására s ennek alapján nemcsak a sóvidéki, 
de a parcziumbeli és erdővidéki szolgabiróságokra vonatkozólag is előterjesztés tételére. 

12. 312—900. sz. alatti határozattal Ugrón János törv. hat. biz. tag indítvá-
nyára Széli Ignácz belügyi államtitkár ur közszolgálatának 30 éves évfordulója alkal-
mából feliratilag iidvözöltetctt. Az erre érkezett köszönő irat alispán utján 34S—900. 
kgy. szám alatt bemutattatott. 

13. 340—ÍKX). kgy. sz. alatti határozat alapján Ugrón János bizottsági tag in-
dítványára felirat intéztetik a m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz oly czélból, misze-
rint engedélyeztessék a mezőgazdasági bizottsági előadó tisztelet dijának fedezésére a 
vármegye részére 2000 kor. államsegély. 

14. 400—900 kgy. A vármegye alispánja a közgyűlésnek bejelentvén, hogy 
Szadeczky Lajos a vármegye monographiáját bevégezte, felhatalmaztatik hogy részére 
800 kor. tiszteletdijat a monographia alapból utaljon ki. 

15. A képviselőválasztók fuvardijjainak szabályozása tárgyában szabályrendelet 
alkottatott, mely belügyminiszteri jóváhagyást is nyert. 

1(3. Vármegyei muzeum egylet alakítása iránti intézkedések megtételével alispán 
megbízatott. 

17. Az agyagfalvi emlékoszlop javára a törvényhatósági pénzalap teljes pénzkész-
lete (140 kor. 70 íill.), valamint a jótékonyczél alapból 200 kor. adomány szavaztatott meg. 

* 
* * 

Vármegyénk m. évi junius 9-ikén a József főhcrczeg ő császári és királyi Fen-
ségének megtisztelő látogatásával járó kitüntetésben részesült. A fogadtatás, melyben a 
Fenséges úr a vármegye lakossága által, ugyszólva minden hivatalos színezet nélkül, 
önként részesittetett, ő Fenségének legmagasabb elismerését érdemelte ki. 

Julius hó 1-én pedig Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minister ur kegyeske-
dett székelyföldi körútja alkalmából vármegyénket is meglátogatni. Fogadtatása alkal-
mával már a külsőségekben is megnyilvánult azon öröm, melyet e látogatás a társa-
dalom minden rétegében s főként az iparos osztály körében keltett. Mert ipari fejlett-
ségünk sok tekintetben hagy ugyan fenn még kívánni valót, mindazáltal a kereskede-
lemügyi kormányzatnak az ezen látogatással is megnyilvánult figyelme és élénk érdek-
lődése, tanújele annak, hogy nem csupán a már elért eredménynek méltatása, de a 

czéltudatos kezdeményezések iránt is megvan az erős akarat és fogékonyság. 

«-

* • 

Törvényhatósági bizottságunknak m. évi szeptember hó 17-én tartott közgyű-
lésében megállapittattak az 1901. évre kivetendő vármegyei pótadók is, és pedig a vár-
megyeházépitési pótadó 3°/0-ban, a tiszti nyugdij pótadó l72

0/o-bíUi vagyis összesen 4 
'/g^o-ban. Az 1901. évi vármegyei pótadó összege az 1900. évi kivetés összegénél l1/, 
°/0-al kevesebb, a mennyiben az 1900. évre kivetett 1 °/0-os vármegyei betegápolási pót-
adó ezen év lejártával megszűnt, a tiszti nyugdij pedig az eddigi 2°/0 pótadó helyett 
csupán P/g^o-ban irányoztatott elő. 

Egy °/0 pótadó mintegy 5000 korona összeget tesz ki, a mi vármegyénk sze-
génységének kiáltó bizonyítéka. 

IV. Községi ügyek. 

A vármegye területén lévő 1 rendezett tanácsú város és 134 község vagyon-

jövedelmét és a községi közszükségletek fedezésére igénybe vett községi pótadó száza-

lékokat feltüntető adatokról összeállított 4 drb kimutatást tisztelettel bemutatom. Ezen 

kimutatásokba a községi törzsvagyon értéke felvehető nem volt, mert a zavaros birtok-

viszonyok és a telekkönyvi jogezimek téves felvétele miatt a községi vagyont mind-



eddig törzskönyveim nem lehetett. A községek által összeállított leltárak pedig legtöbb 
esetben a tényleges állapotnak nem felelvén meg, azok alapján a törzsvagyon értékét 
megnyugvással fel nem vehettem. 
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50 

í i 
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1 Agyagfalva 1 575 50 820:20 — — — 

2 Atyha . . 1713 28 122 8 — 455 94 .'30 
3 Árvátfalva 25 20 87 50 16 1 28.S (50 80 
4 Betlenfalva 03 214 02 10 — 2080 38 40 
5 Béta 232 80 4 200 — — — — 
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11 I.obó . . . 750 — 8 — (30 1100 5(5 .50 
12 Fancsal . . . 304 50 (5 — — — 248 — 40 
13 Farczád 787 50 52 02 93 40 — — 

14 j Farkaslaka 27 — : 45(5 02 .50 20 1295 3(5 40 
15 ' Fenyéd 37 8Q 370 94 200 — 741 - 1 30 
10 Hodgya . 04 — ; 25(5 — — 452 (54 — 

17 Kadicsfalva . 50 40 (5 — 34 — 1332 — (55 
18 Kecset-Kisfalud . . (53 80 12 — ; 10 — 979 18 35 
10 K.-Keményfalva 1324 48 110 02 — — — — — 

20 Korond . . 320 — ; 8(58 — 1452 — 374(5 (58 37 
21 Lengyelfalva . 56 40 24 02 201 718 48 35 
22 Magyaros . . — 548 — 3(58 — 

1 592 — 30 
23 Malomfalva . 868 20 81 80 120 — — — 40 
24 1 Mátisfalva — 1 227 20 124 - - 1 272 70 30 
25 Máréfalva . 1 Kii 177 88 — — — — — 

2(5 Oezfalva . . . . 10 80 1 — — — 594,2(5 80 
27 Szt.-E.-Oláhfalu . . 3380 08 124 — 1314 20 — — -

28 Kápolnás-( Máhfalu . 2003 j 375 (50 1022 1 15030(5 1(3 
20 ()roszhegy 81 — : 3(51 20 — 

1 4597 24 70 
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31 Pálfalva 21 — ' 12 — — 1193 12 94 
32 1 

Patakfalva 128 32 221 — 118 — 4(58 98 (50 
33 Alsó-Sófalva . 249 — 1024 — : 122 — , — — .50 
34 Felső-Sófalva 289 80 1(5 — 110 — 4100 52; (55 
35 Sükő . . 310 52 3(5 02 190 —1 — — — 

3(5 Szent-Király 813 — 8 — (54 —i 13(54 1 (50 
37 Szent-Lélek . 58 80 112 ii — — ; 1(540 (34! 110 
38 Szent-Tamás . I 480 88 28 !, 3(5 — 115 70 ;30 
30 Tibód 345 28 4 — — 154 40 .50 
40 Ül ke . 7(55 — 42 1 (5 —1 5(53 82 50 
41 Vágás . . 1 (575 — 8 ZJ; 90 — — 1 — 

42 F.-Váralja . j 202 48 4 34 — 1 — . 583 42 58 
43 Zetelaka . | — 704 1Í — 2532 54 (59 
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A kimutatósokban felvett egyes községeknél mutatkozó és jelentékenyebb pót-
adó °/« emelkedések okát a következőkben emlitem fel: 

1. Sz.-Udvarhely  r.  /.  város  által igénybe vett 10°/(( pótadóból a felsőbb leány-
iskolára 5"/n. — a kisdedovó (Mária Valéria gyermekkert) fenntartására 3"/,,, — ipar-
iskolai költségekre 2% és a községi közszükségletck fedezésére 6"/,, pótadó esik. A 
közsziikségletek fedezésére szolgáló pótadó az előző évekhez képest csupán 3'Vo-al 
emelkedett. Megjegyzendő, hogy az 1891). évi jelentésemben a városnak csupán köz-
szükségletek fedezésére szolgáló pótadó mutattatott ki. 

2. Fcnyéd  községnél  különnemü adók, irodai szükségletek és előre nem látható 
költségek rovatán magasabb összegek vétettek fel a költségvetésbe mint a megelőző 
évben. 

3. Kadicsfalva  községnél  egyfelől a kiadásoknál különnemü adók, szolgasze-
mélyzet bére és hivatalos helyiségek bére rovatán a megelőző évihez képest magasabb 
összegek vétettek fel, másfelől a bevételeknél mult évi pénztári maradvány czimen 354 
kor. 84 fillérrel kevesebb összeg állíttatott be költségvetésbe, mint a megelőző évben. 

4. Firtos-Váralya  községnél  az 1900 évi költségvetés rendén különnemü adók 
és szolgaszemélyzet rendes bére rovatán magasabb összegek irányoztattak elő. 

5. Hodgya  községnél , egyfelől a kiadásoknál épületek fenntartása rovaton kissebb 
építkezésre az előző évihez képest nagyobb összeg vétetett fel, másfelől a bevételeknél 
községi jogok jövedelme- rovatán nyomás határ miatt fedezet nem volt felvehető. 

6. Lcngyelfalva  községnél  különnemü adók, szolgaszemélyzet bére és előre nem 

látható költségek rovatán az előző évihez képest magasabb összegek irányoztattak elő. 

7. Kecset-Kisfalud  községnél  fedezeti szakasz községi jogok jövedelme rovatán 
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regále bérlet utáni jutalék ezimen eddig előirányozva volt összeg, mint olyan mely nem 
képez többé községi jövedelmet, költségvetésbe felvéve nem lett. 

8. Magyaros  községnél  szükségleti szakasz különnemü adók, szolgaszemélyzet 
rendes bére és épületek fenntartása rovatán az előző évihez képest magasabb összegek 
vétettek fel. 

9. Felső-Sófalva  községnél  fedezeti szakasz különféle bevételek czimén eddig 
előirányozva volt összeg költségvetésből kihagyatott, továhhá a szükségleti szakasz 
szolgaszemélyzet bére rovaton, szülésznő és anyakönyvvezetői szolga fizetése czimén, 
az előző évihez képest, magasabb összegek vétettek fel. 

10. Szent-Erzsébetit  községnél  szükségleti szakasz szolgaszemélyzet rendes bére 
rovatán szülésznő, községi éjjeli őr fizetése felemelt összegben, és a községi hirdető 
Hzetése mint uj tétel állíttatott be a költségvetésbe, továbbá a körjegyző fizetése ezen 
körben 800 koronáról 1200 koronára emeltetett fel. 

11. Ü-Hidegkut  községnél  szükségleti szakasz XI. rovatán körjegyző fizetése 
ezen körben 800 koronáról 1200 koronára emeltetett fel. 

12. M.-Hidegkút  községnél  szükségleti szakasz XI. rovatán körjegyző fizetése 
ezen körben 800 koronáról 1200 koronára emeltetett fel. 

13. Bordos  községnél  fedezeti szakasz községi fekvőségek rovatán a megelőző 
évihez képest kevesebb összeg irányoztatott elő. 

14. Csekefalva  községnél  szükségleti szakasz IV. rovata alatt korábbi években 
felkölcsönzött tőke és kamat törlesztésére 864 korona állíttatott be. 

lő. ()-Andrásfalva  községnél  a szükségleti szakasz XI. rovatán körjegyző fize-
tése ezen körben 800 koronáról 1200 koronára emeltetett fel. 

16. Nagy-Solymos  községnél  községi jogok czimén az előző évben költségve-
tésbe felvett 625 kor. 02 fillérből az 1900 évi költségvetésbe csak 12 kor. állíttatott be, 
miután a regálé bérlet utáni jutalék megszűnt. 

17. Enlaka  községnél  előirányzott pótadó kivetése a költségvetés reálisabb ala-
pokra fektetése czéljából határoztatott el és csak azon esetben szedetik be, ha az eddigi 
szokástól eltérőleg mutatkozó hiányt a birtokosság nem fedezné. 

18. Tordátfalva  községnél  a fedezeti szakaszt illetőleg megelőző évi pénztári 
maradvány áthozat nem volt, ezenkívül a községi jogok jövedelme a megelőző évihez 
képest kevesebb összegben irányoztatott elő, továbbá a kiadásoknál tisztviselők szállás-
bére magasabb összegben vétetett fel és a községi levélhordó fizetése mint uj tétel 
állíttatott be, s az elöljárók részére meghatározott összegekben uti átalány állapíttatott meg. 

19. Szent-Miklós  községnél  különnemü adók és irodai szükségletek rovatán az 
előző évihez képest magasabb összegek állíttattak be. 

20. Alsó-Siménfalva  községnél  a szükségleti szakasznál különnemü adók, irodai 
szükségletek, uti költségek az előre nem látott jövedelmek rovatán, a megelőző évihez 
képest a szükséglet emelkedett. A fedezeti szakasznál megelőző évi pénztári készlet, 
különféle bevételek, téritmények és előre nem látott jövedelmek előirányozhatok nem 
voltak. Ezen kivül az ö"/„ iskolai pótadó is igénybe vétetett. 

21. Bethfalva  községnél  a költségvetés szükségleti szakasz különnemü adók, 
szolgaszemélyzet fizetése, hivatalos helyiségek bére és előre nem látott költségek rova-
tán megelőző évihez képest magasabb összegek irányoztattak elő. 

22. Martonos  községnél  a költségvetés szükségleti szakasz tisztviselők szállás-
bére, szolgaszemélyzet fizetése, irodai szükségletek, uti költségek és előre nem látott 
kiadások a megelőző évihez képest magasabb összegben irányoztattak elő. 

23. Nagy-Kede  községnél  költségvetés szükségleti szakasz különnemü adók, 
irodai szükségletek, előre nem látott kiadások rovatán a megelőző évihez képest ma-
gasabb összegek irányoztattak elő. 

24. Szent-Demeter  községnél  fedezeti szakasz községi jogok jövedelme rovatán 
228 kor. 20 fillér helyett 8 kor. 20 fillér irányoztatott elő, mert a» község jövedelmét 
képező regálé bérlet után járó 220 kor. jutalék mint olyan, mely ezen évben községi 
jövedelmet nem képezett, — a költségvetésbe felvéve nem lett. 

25. Etéd  községnél  a költségvetés szükségleti szakasz épületek fenntartása rova-
tán iskola padozás czimén magasabb összeg vétetett fel. 

26. K.-Galambfalva  községnél  fedezeti szakasz téritmények rovatán a megelőző 



évihez képest semmi sem irányoztatott elö, ellenben a szükségleti szakasznál a körjegyző 
felemelt illetménye heállittatott. 

27. Xagy-Galantbfalvti  községnél  a körjegyző tizelése felemeltetett, valamint 
irodai szerek és épületek fenntartása rovaton az előző évihez képest magasabb össze-
gek vétettek fel. 

28. Siklód  községnél  szükségleti szakasz X. rovat épületek fenntartása czimén 
építkezésre heállittatott 1238 kor. összeg. 

29. H.-Szt-Péter  község  uj községi iskolát építtetett. 

30. Dcrzs  község  uj tanítói lakot építtetett. 

31. H.-Remete  községnél  18ÍH>. évről pénztári készlet áthozva, és az előre nem 
látható költségek rovatán a megelőző évihez képest fedezet felvéve nem lett, másfelől 
a körjegyző fizetése felemeltetett. 

32. Miklós/alva  községnél  a költségvetés szükségleti szakasza II. III. V. VI. 
VIII. IX. Xl-ik rovatai alatt a szükségletek az előző évihez képest magasabb összegek-
ben irányoztattak elö. 

33. Jásfalva  községnél  a költségvetés fedezeti részében a községi fekvőségek 
és előre nem látható jövedelmek rovatán 22(5 kor. összeggel a megelőző évihez képest 
kevesebb állíttatott be. 

34. H.-Almás  községnél  a szükségleti szakasz különnemű adók, épületek fenn-
tartása rovatán az előző évihez képest magasabb összegek vétettek fel. 

35. Szent-László  községnél  a megelőző 1899 évről pénztári készlet áthozat ki-
mutatva nem lett. 

36. Bágy  községnél  a községi pótadó a községi közszükségletek fedezésére irá-
nyoztatott elő és pedig pótköltségvetés rendén, mivel a rendes költségvetés keretében 
előre nem látott jövedelmek czimén a beállított összeg, — mely a pótadót volt hivatva 
fedezni, — nem folyt be. 

Összegezve az adatokat, vármegyénk 33 községében egyáltalán nincs községi 
pótadó; az előző évihez képest, emelkedést találunk 50 községben, apadást 35 község-
ben; az előző évi pótadó megmaradt 17 községben. 

» * 
* 

A községek háztartási ügyeinek felügyeleténél azonban a hivatalos jelentések 
alapjáni tájékozódást elégségesnek nem tartván, szükségesnek láttam azt is, hogy egyes 
községek administráczióját a helyszínén, az illetékes főszolgabírónak közreműködésével 
személyesen is megvizsgáljam. Szükségesnek láttam ezt egyfelől azért, mert első sor-
ban és főként a községek közigazgatása az, melyben az egész rendszernek, a vezetés-
nek, az intézkedéseknek képe visszatükröződik, s a melyben az egész vármegyét ér-
deklő, sőt országos érdekű bajoknak okai felismerhetők. Szükségesnek láttam ezt más-
felől azért, hogy a törvények és rendeleteknek tulajdonképen mikénti végrehajtásáról a 
helyszínén és személyesen győződjem meg, s egyúttal megismerjem künnt a községben 
azokat a szükségleteket, kívánalmakat, törekvéseket, melyek azok érdekeivel kapcsola-
tosak, s módot szerezzek magamnak és alkalmat nyújtsak azoknak arra, hogy az ér-
dekek kielégítésében is hathatósabban közremunkálkodhassam, s a felsőbb hatóság 
által tanúsított érdeklődés által a népben a közigazgatási hatóság működése iránti bizal-
mat szilárdabbá tehessem. S bár ezen vizsgálatok alkalmával fordultak elő esetek, mi-
dőn az egyes községi elöljárók működése az ügyvitel terén a kívánalmaknak még ala-
csonyabb mértékét sem ütötte meg, mindazáltal megnyugvással kellett konstatálnom 
azt, hogy eddig tapasztalataim szerint, különösen a pénzkezelés megbízhatósága tekinte-
tében a községi elöljárók működése kívánni valót alig hagy hátra. 

Mint a községi háztartás ellenőrzésére igen hátrányos befolyást gyakorló kö-
rülményt kell megjegyezzem az érdeklődésnek azon hiányát, mely a képviselőtestületi 
tagok részéről tapasztalható. A leglényegesebb vagyoni kérdések tárgyalása alkalmával, 
községi költségvetéseket és számadásokat tárgyaló képviselőtestületi gyűléseken, 4—5 
képviselő jelenik meg s ezek által döntetik el sok esetben igen magas százalékú köz-
ségi potadó kivetése. A községi számadásvizsgáló gyűléseken a törvényhatósági köz-
gyűlés által kiküldött elnökök igen ritka esetben vesznek részt s igy az érdektelen bí-
rálatnak tér nem nyittatik. Pedig nem volna elhanyagolandó egyetlen alkalom sem, 
mely a községek háztartási ügyeinek minél szélesebb körben való megvitatását lehetővé 
teszi, mert a közterhek apasztása iránti törekvésünknek itten van a kezdőpontja. 



Epén ezen intenczióból szándékom van a központi számvevőséget fokozottabb 
mértékben felhasználni az egyes községek és a hol ez kívántatik, közbirtokosságok 
pénzkezelésének megvizsgálására is. Az líKH). évben, összetorlódott személyzeti aka-
dályok miatt, számvevőségem csak 35 > napot tölthetett kiilfoglalkozásban, a mit a kitű-
zött czélok mellett kevésnek kell tartanom. Remélem azonban, hogy az MK) 1. évben e 
tekintetben sokkal kedvezőbbek lesznek a viszonyok. 

A községi ügyek keretében kell hogv megemlékezzem arról is, hogy az 1900. 
évben bejelentetett összesen 106 tüzeset. Nagyobb mérvűek voltak: Oroszhegyen, hol 
55 gazdának épületei (lakház és gazdaságiak), Zsomboron, hol ló gazdának lakóháza, 
gazdasági épületei és a betakarított terményei; H.-Keményfalván, hol szintén ló gazdá-
nak mindene égett el. 

A tüzesetek okozta kár összesen . 130487 kor. 
Ebből biztosítva volt . 25730 kor. 

Az oroszhegyi tüzkárosultak felsegélyezésére, távirati előterjesztésemre, bcliigy-
minister úr f>80 kor. és a »Jószív« egyesület 10(K) koronát volt kegyes adományozni, 
azonfelül érkeztek több helyről kisebb adományok, összesen 303 kor. 02 f. összegben. 

Ezen könyöradományok a főszolgabíró elnöklete alatt e czélra alakult segély-
osztó bizottság által a károsultak között kiosztattak. 

* 
* * 

l Mvarhely r. t. város és a járási szolgabiróságokhoz tartozó községek ügyeinek 

részletezése tekintetében jelentésem XIV. fejezetében elmondottakra utalok. 

4 A közegészségi állapot az év első felében nem volt kielégítő, amennyiben igen 
nagy számban léptek fel a légző és emésztőszervek részben hurutus, részben lobos 
bántalmai, nagyon sok esetben súlyos lefolyás mellett. Az év első felét közegészségi te-
kintetben kedvezőtlenné tette a majdnem az egész vármegyére kiterjedő heveny fertőző 
betegségek nagy számú fellépte is. A heveny fertőző betegségek közül felmerült a ka-
nyaró  Kükiillő, Kcményfalva, Zetelaka, Kecsed-Kisfalud, Firtos-Váralja, Sükő, Fenyőd, 
Szent-Király, Bethlenfalva, Malomfalva, Kápolnás-Oláhfalu, Szentegyházas-Oláhfalu, Ti-
bód, Ülke, Szent-Tamás, Oroszhegy, Béta, H.-Almás, Darócz, Jásfalva, Kányád, H.-Szt.-
Márton, H.-Oklánd, H.-Szt.-Pál, Rccsenyéd, H.-Szt.-Péter, Sándorfalva, H.-Városfalva, H.-
Ujfalu, Kadács, Alsó-Siménfalva, Székely-Kercsztur, Kőrispatak, Véczke, Ujszékely, Ru-
gón falva, M.-Felek, Tarcsafalva, Nagy-Solymos, Nagy-Galambfalva községekben és Szé-
kely-lTdvarhely városban összesen 1278 egyénnél, ezek közül meggyógyult 110(>, meg-
halt 112: vőrhenyben  megbetegedett: Oroszhegy, Lcngyelfalva, Malom falva, Szt.-László, 
Olasztelek, Recsenyéd, H.-Újfalu, Vargvas, Zsombor, Erked községekben Sz.-Udvarhely 
városban összesen 35 egyén; meggyógyult 32, meghalt 3.; hólyagos  és  módosított  him-
lőben  :  Felső-Rákos, Bözöd-Ujfalu, Etéd, Kőrispatak, Szt.-Demeter, Véczke községekben 
és Székely-Udvarhely városban összesen 47 megbetegedés történt, ezek közül meggyó-
gyult 45, meghalt 2.; roncsoló  toroklobban  megbetegedett: Alsó-Sófalva, Hodgya, Bö-
göz, Atyha, Lengyelfalva, Bágy. Kís-Baczon, Bardocz, Bibarczfalva. M.-Hermány, Recse-
nyéd. Száldobos, Vargyas, Gyepes, Olasztelek, Lókod, Lövéte, Zsombor, Alsó-Boldog-
falva, Erked, Csehétfalva, Kis-Solvmos, Székely-Keresztur, Rugonfalva, Medesér, Bözöd, 
Nagy-Solymos, Kis-Galambfalva, Kőrispatak községekben és Székely-Udvarhely város-
ban összesen 51, ezek közül meggyógyult 42, meghalt 0.; hasi  hagyntáz  fordult e!ő 
Alsó-Sófalva, Szentegyházas-Oláhfalu, Firtos-Váralja. H.-Almás, Felső-Rákos, Recsenyéd, 
Alsó-Siménfalva, Szent-Erzsébet községekben és Sz.-Udvarhely városban összesen 15 
egyénnél, kik közül meggyógyult 11, meghalt 4.; Korond, Alsó-Sófalva, Felső-Sófalva, 
Atyha, Parajd, Lövéte, Petek, Rugonfalva és Kobátfalva községekben összesen 9 tracho-
más és 4 trachoma-gyanus egyén állott gyógykezelés és ellenőrzés alatt, ezek közül meg 
gyógyult 2 trachomás, 1 trachoma-gyanus, végleg távozott a vármegyéből 2 trachomás, 
ápolás alatt maradt 5 trachomás és 3 trachoma-gyanus. 



Február havában a nagyobb számban történt hólyagos himlő megbetegedések 
miatt Véczke és Szt.-Demeter községekben a Nagyméltóságú belügyminiszter ur a fel-
nőttek ujraoltását engedélyezte. 

A nagyszámú kanyaró eset miatt május havában az iskolai év végéig a Szent-
egy házas-oláhfalvi és homoród-almási községi iskola alispáni rendelettel bezáratott. 

Veszett vagy veszettségre gyanús eb által megmaratott 3 férfi, 3 nő és 2 gyer-
mek, kik a budapesti Pasteur intézetben védőoltásokban részesültek s mint egészsége-
sek hazahozattak. 

(írvosrendőri hullavizsgálat (57 esetben végeztetett. Ezek közül a halál oka 10 
esetben önakasztás, 4 esetben elégés, 3 esetben megfagyás, 1 esetben villámsujtás, Ki 
esetben halva születés, 10 esetben elvetélés, 2 esetben gyilkosság, 4 esetben gutaütés, 
3 esetben vizbefulás. 

A vármegyei közkórházban ápoltatott 40,"> beteg, 2(50 ti. 139 nő. A betegség 
nemeire nézve volt a légzőszervek betegségével 40 f., 1(5 nő, a vérkeringési szervek 
hántalmával 4 f., 2 nő, emésztő szervek betegségével 12 f., 4 nő, máj és epeutak bán-
talmával z f., 2 nő, húgyszervek bántalmával 11 f., 1 nő, ivarszervek venerias bántal-
mával 18 f. 10 nő, idegrendszer betegségével 0 nő, bőrbetegségekkel 28 f., 7 nő, moz-
gási szervek bántalmával 4 f., 7 nő, fertőző bajjal 18 f., 2 nő, idült fertőző korral 40 
f., 29 nő, anyagforgalom betegségével 1 f., 1 nő, elmebajjal 8 f., 0 nő, aggaszályban 

1 f., 1 nő, sebészeti kezelést igénylő bajjal 41 f., 21 nő, szemészeti bántalmaknál 10 f. 
0 nő, női betegséggel 19 nő. A kórházból gyógyultan elbocsáttatott 20(5 f., 9ö nő, ja-
vulva 24 f. 17 nő, gyógyulatlanul 2 f., 1 nő, meghalt 12 f., 7 nő, további ápolás alatt 
maradt 22 f. 19 nő. 

1900. év második felében a közegészségi állapot, daczára azon körülménynek, 
hogy a heveny fertőző bántalmak még mindig nagy számban jelentkeztek s a vármegye 
olyan községeiben is léptek fel, hol az év első felében nem fordultak elö, általánosság-
ban, viszonyítva az előző év hasonló időszakához kedvező volt, amennyiben a magán-
orvosi gyakorlatban előfordult csekély számú emésztő és légzőszervi bántalmak is tul-
nvomó részben envhe és kedv ező letol vasnak voltak. 

A heveny fertőző betegségek közül felmerült a kanyaró : Bögöz, Kápolnás-
Oláhfalu, Mátisfalva, Agyagfalva, Derzs, H.-Karácsonfalva, H.-Oklánd, X.-( íalambfalva, 
K.-Cialambfalva, Martonos, Bözöd, Bözöd-Ujfalu, Siklód, M.-Hidegkút, ().-Hidegkut, Nagy-
Solymos, Oláh-Andrásfalva, Kobátfalva, Szolokma, Székely-Keresztur községekben és 
Sz.-Udvarhely városban összesen 233 esetben, ebből kigyógyult 219, meghalt 14.; vör-
henyben  megbetegedett: Farczád, Máréfalva, Bardócz, Bene, Bibarczfalva, Muzsna, Var-
gyas, Erked községekben és Székely-Udvarhely városban összesen 38, ezek közül meg-
gyógyult 33, meghalt 5.; módosított  himlőben  Bethlenfalva községben és Székely-Ud-
varhely városban 20 gyógyulással végződő megbetegedés történt; roncsoló  toroklobban 
Atyha, Lengyelfalva, Fclső-Boldogfalva. Kis-Baczon, Bibarczfalva, Füle, Muzsna, Bardocz, 
Zsombor, H.-Városfalva, X.-lialambfalva, Fiátfalva, Betfalva, Ujszékely, Szt.-Demeter, 
Kis-Solymos községekben és Sz.-Udvíirhely városban összesen f>2 eset fordult elő, ezek 
közül meggyógyult 34, meghalt 18.; hasi  hagymázban:  Alsó-Sófalva, Felső-Sófalva, Ze-
telaka, Küküllő-Keményfalva, Erked, Rava, M.-Zsákod, Csöb, Martonos községekben és 
Sz.-Udvarhely városban összesen 39 gyógykezeltetett, ezek közül meggyógyult 30, meg-
ha't 9.; vérhasban:  Parajd, Felső-Sófalva, Petek és Zsombor községekben összesen 10 
megbetegedés történt, 1 haláleset és 9 kilencz gyógyulással; a megelőző fél évről ellen-
őrzés és gyógykezelés alatt maradt 5 trachomás és 3 trachoma-gyanus szembeteg kö-
zül meggyógyult 2 trachomás és 1 trachoma-gyanus egyén, 1 trachomás a megyéből 
végleg távozott és igy további ellenőrzés és ápolás alatt maradt 2 trachomás és 2 
trachoma-gyanus szembeteg. 

Orvosrendőri hullavizsgálat 50 végeztetett, ezek közül a halál oka 10 esetben 
önakasztás, 3 esetben önlövés, 4 esetben vizbefulás, 4 esetben elégés, 2 esetben halált 
okozó testi sértés, 3 esetben elvetélés, 12 esetben halva születés, 7 esetben vele szüle-
tett gyengeség, ö esetben gutaütés. 

A vármegyei közkórházban ápoltatott 344 beteg, 223 férfi, 121 nő. A 233 belbeteg kö-
zül volt a légzőszervek bántalmával 30 f., 7 nő, a vérkeringési szervek bántalmánál 2 f., 
2 nő, emésztési szervek betegségével 10 f., 10 nő, máj és epeutak betegségével 4 f., 1 



nő, húgyszervek hántalmával 11 f., 2 nő, ivarszervek venerias hántalmával lő f., 9 nő, 
idegrendszer hántalmával 2 f., 11 nő, bőrbetegségekkel 13 f., 3 nő, mozgási szervek 
hántalmával 10 f., 6 nő, heveny fertőző bajokkal 8 f., 3 nő, idült fertőző bajokkal 30 
f., 18 nő, elmebajjal 4 f., 6 nő, heveny mérgezéssel 1 nő, sebészeti kezelést igénylő baj-
jal gyógykezeltetett 68 f., 18 nő, szemészeti bántalommal 3 f., 7 nő, női betegségekkel 
ló nő. Elbocsáttatott gyógyultan 147 f. .Y> nő, javulva 30 f. 23 nő, gvógyulatlanul 0 
f. 6 nő, meghalt "> f., ~> nő, kórházban visszamaradt 3f> f. 32 nő. 

Vármegyei közkórházunk berendezésére nézve meg kell jegyezzem, hogy az 
még a mult év első felében is, szerfelett hiányos volt. A nagyméltóságú belügyminisz-
térium egy kiküldött bizottság által azt az 1900. év január havában megvizsgáltatta s az 
ez alkalommal előadott észrevételeink alapján intézkedések tétettek aztán arra nézve, 
hogy közkórházi költségvetés egyes tételei a tényleges szükségletnek megfelelően állít-
tassanak be, s ezzel az eddigi hiányok okai elenvésztettessenek. Már a mult év máso-
dik felében különösen butorzati czikkekben és fehérnemüekben igen nagy összegre menő 
beszerzések eszközöltettek. 

Ugyancsak a kiküldi')tt miniszteri vizsgáló bizottsággal történt megállapodások 
alapján a kórház adminisztracziójára nézve is üdvös változások léptettek életbe. 

Vármegyei törvényhatósági bizottságunk is átlátva, hogy csak ugy vehetjük fel 
a versenyt a szomszéd vármegyei s különösen a legnagyobb kontingenst magához vonó 
segesvári közkórházzal, ha a kezdet nehézségeivel küzdő közkórházunk nemcsak a be-
tegek ellátása, de a szükséges kényelmi szempontok és berendezési czikkek tekinte-
tében emelhető igényeknek is megfelel: kimondotta, hogy a közkórház tőke alapból ló 
ezer koronát műszerek beszerzésére, az épületben szükséges átalakításokra, jégverem 
építésére stb. stb. a bemutatott költségvetés alapján megszavaz. Ezen határozat jelen-
ben belügyminiszteri jóváhagyás alatt áll, s annak megnyerésével remélhető, hogy a be-
tegek létszámában már is tapasztalható emelkedés még magasabb fokot fog elérni. 

A vármegye területén 13 oltó orvos 2486 első és .">077 ujraoltást végzett jó 
eredménynyel. 

A vármegye fürdőinek forgalma a következő volt: Homoród-fürdőn állandó ven-
dégül 71 férfi, 136 nő, 46 gyermek = 2.">3, ideiglenes vendég Ö20, az állandó és ideig-
lenes vendégek száma összesen 773 volt. Korond-fürdőn .">2 férfi, 92 nő, 36 gyermek 
mint állandó vendég = 180, ideiglenes vendég 178, az állandó és ideiglenes vendégek 
száma volt összesen 308. Szejke-fürdőn 10 férfi, 10 nő, 9 gyermek = 3."> állandó, 8 
ideiglenes, összesen 43 vendég. 

A K.-Oláhfalu község tulajdonát képező Homoród-fürdő emelése érdekében kí-
vánatos intézkedések megtételénél szintén egyik legnagyobb akadály a fürdő tulajdonos 
község szegénysége, mely minden nagyobb anyagi áldozatot igen nehézzé tesz. Szük-
séges volna különösen a jelenlegi nagy vendéglőnek, mely kedvezőtlen elhelyezésénél 
fogva a fürdő tovább fejlesztésének egyik legnagyobb akadálya, áthelyezése, s ezzel az 
Ilona-völgybe vezető, vadregényes útnak megnyitása, valamint egy gyógyterem építése. 
Ez a terv csakis egy nagyobb kölcsön felvételével lenne megvalósítható, mire nézve az 
előintézkedések már megbeszélés tárgyává tétettek. A mult évben a homoród-fürdő szé-
pitési alapból egy lawn-thennis pálya készíttetett. 

A vármegye területén létező 7 anya, 1 fiók és 2 kézi gyógytár hivatalosan 
megvizsgáltatván, azoknak felszerelése és kezelése szabályszerűnek találtatott. 

A székely udvarhelyi és székelykereszturi kéjnő telepeken állandóan 18 nő és 
Székely-Udvarhelyen 2 vendéglőben alkalmazott szobaleány állott hetenként egyszer or-
vosi vizsgálat alatt. Bujakór miatt kórházi ápolásban részesült 11. 

A bábaügy rendezése czéljából Udvarhelymegye bábaszabályrendelete megal-
kottatott, s az épen ezen közgyűlésünknek képezi egyik tárgyát. 

Az egészségügyi körök uj beosztása iránt törvényhatósági bizottságunk a mult 
év folyamán szintén intézkedett. A közegészségügyi szolgálat pontos ellátásának egyik 
legnagyobb akadályát képezte az, hogy egy körorvos működési körébe egymástól arány-
talan távolságra eső, sok esetben a közlekedési viszonyokra való tekintet nélküli cso-
portosított községek osztattak be, s éppen ezért a körorvosi állás több esetben hosszabb 
ideig betölthető nem volt, különösen a jelenlegi csekély fizetések mellett. Ezen a feltét-
lenül orvoslást igénylő kérdésen kivánt a vármegye közgyűlése valamely megoldási mó-



dot találni s annak tanulmányozásával és egy tervezet bemutatásával az alispánt bizta 

meg. Ennek folytán a körorvosi körök uj beosztásának tervezete egy bizottság közre-

működésével elkészíttetett s az az egyes községeknek a formaszerü tárgyalás és hatá-

rozathozatal végett kiküldetett. 
Miután a bizottság a körök megalkotásánál főként az egészségügy követelmé-

nyeit tartotta szem előtt, lehetséges, sőt valószínű, hogy a tervezet elfogadása az anyagi 
eszközök hiányán több helyen hajótörést fog szenvedni. Mindazonáltal, ha a közegész-
ségügy óhajtva várt államosítása bekövetkezik, és ezzel az anyagiakról való gondosko-
dás feltétele elesik : a már kész terv elfogadásával bizton megszüntethető lenne azon 
kedvezőtlen arány, mely jelenleg a születési és halálozási esetek között fennáll. 

Egészségügyi  személyzet.  A vármegye területén 20 orvostudor és 1 szigorló or-

vos működött, kik közül hatósági orvos volt: 1 tiszti főorvos, 3 járási tiszti orvos, 1 

városi tiszti orvos, 1 kórházi igazgató főorvos, 1 kórházi segédorvos, 1 községi orvos 

és 10 körorvos. Magángyakorlatot folytatott 3 orvostudor. 

Hatósági és magángyakorlatot folytató okleveles szülésznő volt 01. 

Képesített halottkém 93. 

VI. Útlevél és kivándorlási ügy. 

Egész évre érvényes útlevél kiadatott az 1900. évben 087 drb, a mi az erdélvt 
vármegyék átlagos forgalmánál alig magasabb. A megelőző 1899. évben 1111 drb. A 
mult évben tehát a csökkenés az előző évhez képest 424 drb. 

Újabbi időben a napisajtó mind élénkebben kezd foglalkozni a székely kiván-
dorlás kérdésével s e tekintetben természetszerűen a székely vármegyék azok, melyekre 
a hivatkozás első sorban történik. Nem Víigyok abban a helyzetben, hogy különösen a 
határszéli székely vármegyék — Csik és Háromszék — erre vonatkozó és egyedül 
iránvadónak vehető statisztikai adatait közelebbről ismerném. Az Udvarhely vármegyét 
érdeklő adatok azonban s különösen az egyes községekben megejtett vizsgálataim al-
kalmával eszközölt puhatolások, melyek rendén az útlevél nyilvántartásban előforduló 
egyének hazatérése csekély kivétellel mindenesetre megállapittatott, arról győztek meg, 
hogy vármegyénk területén kivándorlási kérdésről beszélni nem lehet. Mert kivándorlás-
nak csak azt kell tekintenem, ha az útlevelet kérő egyén visszatérési szándék nélkül, 
esetleg családjának hátrahagyásával és vagyonának elidegenítésével azon czélból távo-
zik el, hogy a sanyarú megélhetési viszonyok nyomásától menekülve, magának külföl-
dön tudjon létfentartást biztosítani. Ilyen esetek pedig vármegyénkben igen-igen szór-
ványosan fordulnak elő. 

A székely nép ugyanis vállalkozó természetű s ezen tulajdonsága a külföldre, 
különösen Romániába való kiutazásra készteti igen sok esetben akkor is, a midőn a 
megélhetés feltételeit magának itt az anyaországban is biztosítani tudná. Sem magyar 
állampolgárságáról, sem hazatérési szándékáról azonban le nem mond s hogy utazá-
sának czélja, mint az útlevelek mutatják, mégis legfőként Románia felé irányul, annak 
magyarázata egyfelől az idegen és ismeretlen viszonyok természetszerű vonzása, mely 
a keresetforrásokat kedvezőbb színben tünteti fel, másfelől azon közelség, mely köny-
nyebbé és olcsóbbá teszi a Románia, mint például a felvidék vagy dunántúli részek 
felé való gravitálást. Ez azonban még távolról sem egvjelentőségü a kivándorlással. 

Ennek daczára azonban a kivándorlás kérdése már több esetben foglalkoztatta 
a hatóság ellenőrző tevékenységét. Az 1ÍKX). évben ugyanis, a szomszéd kisküküllő-
megyebeli Héjjasfalva községéből kivándorolt több egyén befolyása alatt, vármegyénk-
ből is három szenterzsébeti egyén vándorolt ki Amerikába, családjának hátrahagyásá-
val, vagyona nagy részének eladásával. Ezek közül kettő már több izben küldözött haza 
kisebb-nagyobb összegű pénzt, s ezen körülmény a legnehezebben ellensúlyozható csá-
bítási eszköz. Nyomozat tárgyává tettem, honnan kerültek az Amerikába való kiván-



dorlás módozatait ismertető és Missler nevü brémai ügynökség által kibocsátott nyom-
tatványok az egyes községi lakosok birtokába, mert a hasonló nyomtatványoktól a 
postai szállítás meg van vonva. Kitűnt, hogy a már kivándorolt egyének által haza-
küldi itt pénzeket is a nevezett ügynökség továbbítja zárt pénzes levélben s egyúttal 
gondja van természetesen arra is, hogy az ilyen zártlevelekben egyúttal megfelelő 
tájékoztatót is csatoljon, tudatában annak, hogv a falusi nép között az ilven távoli vi-
lágból érkező leveleknek mindig kétszeres érdeke és jelentősége van, s annak az kész 
terjesztője. 

Ez ügyben a hivatalos eljárás folyamatban van, s annak eredményéről illetékes 
helyen is lesz jelentés téve. Mindenesetre feltűnőnek kell azonban tartanom azt, hogy 
hogy akkor, a midőn a hatóságok, a legfelsőbbtől a legalsóbb rétegekig, .állandóan éber 
figyelemmel és munkássággal törekszenek arra, hogy a kivándorlási kedv fokozására 
alkalmas minden körülmény a köznéptől lehetőségig elzárassék: ugyanakkor a nép kö-
zött legnagyobb elterjedtségnek örvendő »Székelyegyleti képes naptár« és »Szent Csa-
lád naptár« (Mehner Y. Budapest, kiadása) mindjárt első lapjaikon illusztráczióval köz-
lik azon adatokat, melyek mellett az Amerikába való utazás a leggyorsabban és leg-
olcsóbban eszközölhető. 

Mindvégig azonban ennek daczára sikerült a kivándorlási eszmék terjedésétől 
népünket megóvni, minek bizonyítéka az, hogy a jelzett három egyénen kivül Ameri-
kába az 1900. évben vármegyénk területéről több nem vándorolt ki. A Románia felé 
való gravitálásnak pedig olyan jellege, mely hatósági közbelépést igénylő veszélyekre 
engedne következtetni, jelenleg egyáltalában nincs, mit mutat az is, hogy munkáshiány 
e vármegyében á mult évben sem fordult elő. 

VII. Könyöradománygyüjtés. 

j Belügyminister ur őnagyméltóságának 1882. épril hó ló-én 18103. sz. a. kelt 
rendelete alapján az 1900. év folyamán 79 egyén nyert Udvarhelyvármcgyc területére, 
legtöbb esetben (>0 napi időtartamra érvényes engedélyt könyöradomány gyűjtésre. Az 
ez iránti folyamodványok túlnyomó része az oroszhegyi és homoródszentmártoni tüz-
eseteknek tuladonitható. 

VIII. Állami anyakönyvi ügyek. 

Az állami anyakönyvvezetést érintő és a mult évre vonatkozó adatokat a kö-
vetkezőkben terjesztem elő. 

Az 1900. év folyamán a vármegye területén a születési anyakönyvekbe beje-
gyeztetett: élve született 4253, halva született 12"), összesen 4378. Ebből volt törvényes: 
3900, törvénytelen: elismeréssel 234, cl nem ismeréssel 238. Összesen liu: 2201, leány 
2117. 

Haláleset bejegyeztetett: fiu (férfi) 1899, leány (nő) 1783, összesen 3G82. 
Házasság köttetett: kihirdetéssel 848, kihirdetési alóli felmentvénnyel 50, nyert 

meghatalmazás folytán 0, összesen 900. 

A születendő gyermek vallására vonatkozó egyezség 1 esetben köttetett. 
A törvénytelen gyermek anyja és természetes atyja házassága 10 esetben jegyez-

tetett fel. 

A köteles bejelentés késedelmesen tétetett meg: születésnél 10, halálesetnél 
3 esetben. 

Utólagos anyakönyvelések eszközöltettek a születési anyakönyvben 17 íiu, 7 
leány, a halotti anyakönyvben 3 íiu, 3 leányra vonatkozóan. 

Rendbüntetések szabattak felekre 3, anyakönyvvezető és helyettesekre 15 esetben. 



A bejelentett vallásváltoztatás száma 11, családi névváltoztatás száma 2. Kül-
földi anyakönyv alapján teljesített bejegyzések: születés 4, halál 4. 

Vadházasságban élő felek száma 821. A kimutatott vadházasságban élő párok 
közül az 190(1 évben házasságot kötött 58. 

Az anyakönyvi másodpéldányok a vármegyei levéltárba hiány nélkül beszolgál-

tattak. 

IX. Közbiztonság. 

Vármegyénk területén a közbiztonság az 1900. évben nagyobb mértékben ve. 
szélyeztetvc nem volt. Katonai karhatalom igénybevételének szüksége egy esetben sem 
merült fel. 

A csendőrség működését feltünteti a következő tevékenységi kimutatás Udvar-
hely vármegye területén az 1900. évben végzett közbiztonsági szolgálatok eredményéről: 
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A gyakrabban előfordult bűnesetek a következők: 

2 szándékos emberölés Magyar-Hermánv községben. 
Testi sértés 53 esetben történt, legtöbb a bardóczi őrskörletben és pedig Bar-

dóez, Magyar-Hermány, Vargyas és Füle községekben. 
Lopási eset 94 volt, ezek közül legtöbb szintén a bardóczi őrskörlet Füle és 

Magyar-Hermány községeiben. 
Tüzeset 88 fordult elő, ezek közül szintén a legtöbb a bardóczi őrskörletben 

nevezetesen Magyar-Hermány községben. 

A kihágások közül az utrendőri kihágások a leggyakoriabbak, volt összesen 317 
eset, leginkább Alsó- és Felső-Sófalva, Atyha és Parajd községekben. 

Éjjeli csendzavarás összesen 333 eset. Ezek legtöbbje szintén a fenti 4 köz-
ségben. 

Éjjeli őrködés elmulasztása összesen 147 eset, megoszolva a megye összes köz-
ségeiben. 

A megye közbiztonsági állapota egyébiránt Magyar-Hermány község kivételével 
teljesen kielégítő. Ezen községet illetőleg az intézkedések jelenleg folyamatban vannak, 
s addig is, míg azon tárgyalások, melyek M.-Hermány községben egy csendőrőrsparancs-
nokságnak felállítása iránt folyamatba tétettek, véglegesen befejeztetnének, a bardóczi 
őrsparancsnokság személyzete 2 fővel szaporittatott. 

A csendőrség működése általában véve kifogástalannak jelezhető. 



X. Fegyelmi ügyek. 

A/ 1900. óv folyamán 24 esetben lett fegyelmi, illetve az ezt megelőző vizsgá-
lat folyamatba téve, — és pedig: 

1. Vármegyei tisztviselő ellen . . . 2 

2. Sz.-Udvarhely városi tisztviselő ellen 1 

3. Községi elöljárók ellen . 21 ügyben. 

Ezek rendén hivatalvesztésre Ítéltetett 1 panaszlott. 
Pénzbüntetéssel befejeztetett 7 ügy. A pénzbüntetések végösszege 48.~> korona. 
Felmentés és beszüntetéssel elintéztetett 4 eset, a többi vizsgálat alatt áll. 

Az év végén folyamatban volt 19 fegyelmi ügv, melyeknek végleges befejezé-
sét részint az ügyeknek hosszadalmasabb eljárást igénylő természete, részben az eljárás 
folyama alatt is ujabban és ujabban beérkező feljelentések, részben a beadott felebbe-
zések akadályozták. Külnönös figyelem fordittatik azonban arra, hogv a tisztviselői te-
kintélyt érintő és az ügyvitelre is bénitólag ható fegyelmi ügyek a lehetőleg gyorsan 
és mindig soron kívüli intézkedésekkel bonyolittassanak le. 

XI. Központi választmány. 

Udvarhely vármegye központi választmánya az 19(X)-iki év folyamán 4 rendes 
ülést tartott, s ezen ülésekben hozott határozatai és intézkedéseivel a törvény által 
hatáskörébe utalt teendőket a kitűzött határidőkre pontosan elvégezte; s a folyó 
lí)01-ik évre érvényes országgyűlési képviselő választó jogosultak névjegyzékét, a mult 
év végéig, az 1899-ik évi XV. törv.-czikk értelmében egy-egy példányban ugy a belügy-
miniszter úrhoz, mint a helyi kir. közjegyzőhöz, az érdekelt községekhez és az alispáni 
levéltárhoz elküldötte. 

A végleg megállapított állandó névjegyzék szerint: 

1. Az udvarhelyi választó kerületben . 29f>4 

2. A keresztúr » » 2183 
3. A homoródi » » . . . 2017 

összesen 7154 
választó jogosult egyén van. 

A választó jogosultak választó jogaikat a következő jogezimen és arányban 
gyakorolják: 

Régi jogon . f)7f>7 
Földbirtok után . 118 
Ház » » . . . 3 
Föld- és házbirtok után . 28Ö 

Jövedelem után . 243 
Értelmiség jogán 522 

Füstök után . . . . 22(5 

összesen 71Ö4 

Az Olahfalusi választó kerületben 2(58 választó jogosult egyén van. 

Ezek közül : 

Régi jogon . 219 

Földbirtok után . 1 

Házbirtok után 1 

Jövedelem után . . 18 

Földház birtok után 14 

Értelmiség czimén . 11 

Füstök után . . . . 4 

lasztói jogát. 
összesen 2(58 egyén gyakorolja vá-



Székely-Udvarhely városi választó kerületben (547 választó jogosult egyén van 

Ezek közül 

lasztói jogát. 

Régi jogon 
Földbirtok után . 
Ház » » 
Jövedelem után . 
Értelmiség czimén 
Füst után 

144 
5 

14ö 
24(5 
106 

1 

összesen (547 egyén gyakorolja vá-

XII. Szegényügy. 
Mint már a mult évi jelentésemben is volt szerencsém a tts. törvényhatósági 

bizottságot tájékoztatni, Belügyminiszter ur <"> nagyméltóságának a községi szcgényala-
pok egyesítése tárgyában 3(523—1X97 sz. a. kiadott rendelete alapján ez irányban a 
vármegyei közgyűléshez már korábban előterjesztés tétetett, s egyidejűleg az összes 
községi alapok egyesítésével és felhasználásával egy szegény menháznak létesítése iránt 
is megindittattak a tárgyalások. 

Ezek rendén bár Sz.-l'dvarhely város késedelmes intézkedése folytán nem is 
haladhattunk gyorsabb léptekkel előre, mindazáltal annyi eléretett, hogy a város a je-
lenlegi, de áthelyezés alatt álló barom-vásártér közelében egy 1(500 D-öl területű helyet 
a szegénymenház czéljaira ingyen átengedett, mely határozata jelenleg felsőbb jóvá-
hagyás alatt áll. Amint ez bekövetkezik, a legközelebbi vármegyei közgyűlésnek a to-
vábbi teendők iránti határozathozatal végett a menház kezelésére vonatkozó szabály-
rendeleti tervezet bemutatása mellett előterjesztést tcendek, a mely már amúgy is csak 
rövid idő kérdése lévén, reményem van arra, hogy a menházat az lí)01 év végére, 
vagy az 1ÍK32 év tavaszán már felépíthetjük s rendeltetésének átadhatjuk, s ezzel a sze-
gényügy érdekében egy igen nagy lépéssel haladhatunk előre. 

Az egyes községek szegényalapjának az 1ÍXY) év végéveli állapotát a követ-
kező kimutatás tünteti fel. 

Összesen 

kor. f. 

1. Udvarhelyi járás és Sz.~Udvarhely r. t. város. 

1 Agyagfalva 8(5 80 20 í Korond (5.50 98 
2 Atyha . . 1 1028 (52 21 1 Lengyelfalva . 282 28 
3 ! Árvátfalva 402 .50 22 ] Magyaros . . 42 .50 
4 Betlen falva í ö72 .'30 23 Malomfalva 158 34 
."> ! Béta . ' 8(5 .52 24 Mátisfalva 315 08 

o i Bikafalva . 272 68 2ö Máréfalva . . . 384 42 
7 Bogárfalva . . . 257 96 26 | Óczfalva . . . . 1Ö4 80 
8 F.-Boldogasszonyf. . 173 .54 27 Szt.-E.-Oláhfalu . . j 412 14 
9 Bögöz . 1076 72 28 ! Kápolnás-Oláhfalu . 275 .54 

10 Décsfalva . 4ö 24 29 | Oroszhegv . . 17 lő 10 
11 I obó . 38 22 30 1 Parajd / . . 1 7.51 7(5 
12 Fancsal 12(5 (54 31 Pálfalva . j 103 82 
13 Farczád 16(5 48 32 Patakfalva j (511 12 
14 Farkaslaka 230 30 33 Alsó-Sófalva . .537 0(5 
lő Fenyéd 38 10 34 Felső-Sófalva Ő49 00 
10 Hodgya 231 10 35 Sükő . . ! 12(5 30 
17 , Kadicsfalva 138 92 3(5 Szent-Király 1 322 00 
18 Kecset-Kisfalud . ; 29(5 38 37 Szent-Lélek . | 188 72 

i, K.-Kemény falva ; 207 56 38 i Szent-Tamás 86 56 

!i 
N I T.  ! 
'O I 

Községek neve 
()sszeg 

Községek neve 

kor. f. o 
u. 



()sszesen 

Községek neve 

5 kor. i f. 

39 Tibód 74 ! 12 
40 l'lkc ! 2")7 í 44 
41 Vágás . 217 | 12 
42 F.-Váralja 131 j 12 

()sszesen 
t/J 
•O Községek neve 

"c 
- u kor. f. 

43 Zetelaka . . . . 1777 02 
44 Sz.-Udvarhely r. t. v. 8989 12 

()sszesen 24001 04 

2. Homoródoklándi járás. 

1 i Abásfalva . . (549 90 23 Lövéte . . i 1291 — 

9 j Ábrahámfalva i (57 24 24 Miklósfalva 4(5(5 48 
3 ! H.-Almás . í 2(513 2(5 25 Muzsna 342 30 
4; Kis-Baczon 083 42 2(5 Oklánd 937 98 
.-) ! Bardóez 208 98 27 Olasztelck í (575 90 
0 1 

Bágy : 380 4(5 28 Petek . . (52 40 
/ Bene . . 1171 98 29 j Felső-Rákos ! 304 94 
s Bibarczfalva 1371 24 30 ' Recsenyéd 

1 735 70 
0 Darócz 242 — 31 Remete 353 84 

10 Dálya ! 1508 .58 32 í Sándorfalva . 398 .50 
11 Derzs 895 92 33 . Száldobos . . 387 5(5 
12 I Ege ; 4 5 44 34 Szent-László . j 100 10 
13 | Füle ! 430 38 35 Szent-Márton 517 18 
14 ' Gyepes . . , | 683 34 30; H.-Szt.-Pál 

!! 649 16 
lő M.-Hermánv i 2441 0(5 37 Szent-Péter 200 82 
10 ! Jánosfalva 2(50 22 38 l Telekfalva 53 8(5 
17 i Jásfalva I 00 22 39 j H.-Újfalu . ! 240 3(5 
18 Kányád . . 1 572 64 40 Vargvas . II 1482 44 
10 : Karácsony falva . 900 24 41 Városfalva ;i 4fx> 08 
20 ' H.-Keményfalva ; (552 02 42 | Zsombor . . . . j! 547 30 
21 Kénos . . ' 577 00 ! ii 
22 Lókod . . 667 18 összesen ;|27777 30 

3. Keresztúri járás. 

1 M.-Andrásfalva . ! 146 48 27 | Kis-Solymos . .'305 88 
2 ().-Andrásfalva 1 74 72 28 | Martonos . ; 477 (58 
3 Benczéd 139 3(5 29 1 Medesér . . . i 168(5 36 
4 Bctfalva . . : 1041 72 30 Nagy-Cialambfalva . ! 483 38 
5 | A.-Boldogfalva ! <x)i 50 31 Nagv-Kcde 3(5 16 
(5 1 Bordos i <J4 74 32 Nagv-Solymos 1194 82 
7 Bözöd . j 459 12 33 Rava . . ! 151 — 

8 1 BMTjfalu . i 35 12 34 Rugonfalva . . i 114 82 
9 , Csehétfalva 579 30 35 Alsó-Siménfalva | 1422 32 

10 Csekefalva 434 14 3(5 Siklód . ! 425 04 
11 Csöb 183 92 37 Szederjes . i 74 (50 
12 Erked ; 927 (Ki 38 Szolokma . . 300 32 
13 l Etéd . 682 71 39 Székely-Szállás . 1 51 88 
14 Énlaka . . . 474 74 40 j Szent-Ábrahám . 823 04 
15 Magyar-Felek 97 .50 41 Szent-Demeter 899 88 
10 j Fiatfalva 290 70 42 , Szent-Mihály . 141 84 
17 C.agv . . 38 04 43 Szent-Miklós . 14 94 
18 ! M.-Hidegkut 182 22 44 ! Tarcsafalva 105 78 
19 0.-Hidegkút . . 15 08 45 Tordátfalva 297 44 
20 Kadács . . . . 196 58 40 Uj-Székely 427 92 
21 Sz.-Keresztúr v. nk. 1183 88 47 l Véczke 252 14 
22 ! K.-Demeterfalva 20(3 04 48 1 M.-Zsákod • • • 1 — — 

23 Kőrispatak — — 49 1 Szent-Erzsébeth . | 360 74 
24 Küsmöd . . . 129 — | 
25 Kis-Galambfalva 237 ÍH3 Összesn j 18816 01 
26 Kis-Kede . . . 38 54 

Összesn j 01 



XIII. Szolgabiróságok és Székely-Udvarhely 
r. tan. város. 

A) Udvarhelyi főszolgabírói hivatal. 

1. Járási  ügyforgalom  1. Közigazgatási igtatóra érkezett 9432 tlrb, ebből elin-
téztetett 9380 drb., elintézetlen maradt T>2 drb., kihágási igtatóra érkezett 2821 drb., 
ebből elintézetlenül maradt 5 drb. Anyakönyvi igtatóra érkezett 222 drb., ebből elintéz-
tetett 222 drb., elintézetlen nem maradt egv sem. Bűnvádi igtatóra érkezett 93, ebből 
elintéztetett K4 drb., elintézés alatt van 9 drb. 

A csökkenés a mult évi kimutatáshoz képest csak látszólagos, mivel a kezelés 
egyszerűsítése végett lehetőleg ad számozva lett. 

2. Kiadott a hivatal 42(3 drb. cselédkönyvet, 12 drb. iparengedélyt, 12 drb. 
iparigazolványt, 1 drb. igazolási jegyet, 127 drb. erdőöri eskübizonyitványt. 1 drb. fő-
és 34 drb. segéd-halászjegyet, 104 drb. építési engedélyt, 194 tánczengedélyt, tolonczo-
lási eset volt 32. 

3. Iparengedélyekért és igazolványokért befolyt 72 korona, halászjegyekért 
38 korona, tánczengedélyekért 522 korona. 

II.  Községi  közigazgatási  ügyforgalom.  1. A járásban levő lő körjegyző igta-
tójára érkezett összesen .">4.947 drb. a kézbesítési ügydarabokkal együtt. Kisebb polgári 
pörös ügy 359 drb. 

2. Költségvetések, számadások hátrálékban nincsenek. 

III.  Közrendészet.  A személy- és vagyonbiztonság a járás területén jó volt. 
Tüz eset volt Vágásban 1 esetben, Oroszhegyben 5 esetben, Kecset községben 

1 esetben, Firtos-Váralján 5 esetben, Szent-Királyon 1 esetben, Máréfalva község hatá-
ran 2 esetben, Bögözben 1 esetben, Óczfalva havasán 1 esetben. Szent egy házas-Oláh -
faluban 1 esetben, Kápolnás-Oláhfaluban 2 esetben, Parajdon 1 esetben erdőégés és 
Atyhában 1 esetben. 

IV.  Katonaügy.  A fősorozásra az előmunkálatok kellő időben megtétettek. 

V.  Közlekedési  ügyek.  A viczinális és a községi közlekedési utak rendszeres 
gondozás alatt állanak és jó állapotban vannak. 

VI.  Közgazdasági  állapot.  A mult évben elemi csapás volt a május végi nagv 
fagy, mely ugy a termésben, mint különösen a gyümölcsökben igen sok kárt okozott 
s a termés e miatt csak gyenge közepes volt. 

A mezőrendőri törvény kellően végrehajtatik, s a kihágások száma évről-
évre csökken. 

Hasznos házi állatok száma 18759 db. szarvasmarha, 4927 db. ló, 25159 db. 
juh, 3115 db. kecske, 7834 db. sertés, 275 bival. 

Tenyész apa állatokkal minden község kellően el van látva, de itt sajnosan 
kell tapasztalnom, hogy az erdélyi faj rovására a nyugoti faj mind hova tovább sza-
porodik ; a mi állattenyésztésünkre hátrányos. 

A tagosítás befejeztetett: Bikafalván, Fclső-Boldogasszonyfalván, Patakfalván, 
Décsfalván; folyamatban van: Bögöz és Óczfalva községekben. 

Az arányosítás folyamatban van: Szentegy házas-Oláh falu községben. 

B) A székelykereszturi főszolgabírói hivatal. 

I.  A főszolgabírói  hivatal  ügyforgalma: 

1. Közigazgatási iktatóra érkezett 10833 drb. 
Ebből elintéztetett . . . 10883 » 

2. Kihágási iktatóra érkezett 1911 » 
Ebből elintéztetett . . . . 1911 » 

3. Anyakönyvi iktatóra érkezett 25(5 » 
Ebből elintéztetett , 256 » 



Ebből elintéztetett . 
.">. Cselédkönyv kiadatott 

6. Munkakönyv kiadatott 

7. Iparigazolvány kiadatott 
8. Iparengedély kiadatott . . . . 
9. Mezőőri szolgálati könyv kiadatott 

10. Epitési engedély kiadatott 
11. Tánczengedély kiadatott . 
12. Tolonczozási eset előfordult 
13. Halászjegy kiadatott: 2 db fő- és 20 segédjegy 

4. Bűnügyi iktatóra érkezett 

7 » 
9 » 

00 » 
170 » 

242 » 
9 eset. 

összesen 
14. Krdőőri eskületéti bizonyítvány nem adatott ki. 
ló. Tánczenedélyek után befolyt . . . . 
10. Iparigazolvány és engedélyek után befolyt 
17. Halászjegyekből befolyt 

22 drb. 

.">12 kor, 

48 » 

28 » 

II.  A községi  közigazgatás  ügyforgalma  : 

1. A járásban lévő 14 körjegyző iktatójáia érkezett 27109 drb 

26940 » 

169 » 

2097 » 

2094 » 

Ebből elintéztetett 

Elintézetlen maradt 

2. Kisebb polgári peres ügyben beérkezett 
Ebből elintéztetett 

Elintézetlen maradt 3 » 
3. Községi hitelszövetkezet van: Kiskede, Bözöd, Székely-Keresztur, Erked, 

Etéd, Szent-Ábrahám, Nagy-Solymos és A.-Siménfalva községekben. 

4. Községi pótadó 41 községben van .">—115% közt váltakozva. 

f>. A tenvész apaállatok jók. 
0. Tüzeset volt: Magyar-Zsákod, Székely-Szállás, Bözöd-Ujfalu, lljszékely, 

Szent-Ábrahám, Énlaka, Gagy, Rugonfalva, Kőrispatak, Siklód, Alsó-Siménfalva, Erked, 
Medcsér és Etéd községben. Ebből Etédre esik .">087 kor., Erkedre 2180 kor., Siklódra 
9172 korona kár, melyek közül biztosítva nagyon kevés volt. 

7. A tűzoltó intézmény fejlődése jó. A tüzoltószerek jókarban vannak. 
8. A dúvadak által kár okoztatott: Erkeden .">00 kor., Kőrispatak határán 1000 

korona értékben. 
9. A közegészség általában véve kielégítőnek mondható. 

10. Az állategészségügy általában véve szintén kielégítőnek mondható. 

Veszettség  előfordult:  1 sertésen és ennek 8 drb 2 hetüs malaezain Csekcfalva 

községben. Továbbá Erkeden egy kutyán. 
Seiiésorbáncz  uralkodott : Szederjes, Székely-Keresztur, Rugonfalva, A.-Boldog-

asszonyfalva, Betfalva, Kissolymos, Szenterzsébet, M.-Hidegkút, Martonos, Bözöd, Szo-
lokma, Fiatfalva, N.-Galambfalva, Kis-Kede, Kőrispatak, Medesér, Ujszékely és Véczke 
községekben. 

Rűhkór  volt Etéden. 

Lépfene  volt Siklódon. 
11. Gabona termés középen felüli. 

12. Zöldség és szénatermés közepes. 
13. Gyümölcstermés középen aluli. 

14. A mezőrendőri törvény hatása jó. 
lő. A vízmosásos helyek megkötése befejeztetett Kobátfalva, Kadács, Erked. 

Nagy-Galambfalva, Nagysolymos. Kissolymos, Magyar-Hidegkút, Oláh-Hidegkút, Küsmöd 
és Szolokma községekben; folyamatban és részben elvégezve van: Székely-Keresztur, 
Énlaka, Martonos Etéd. Kőrispatak, Csöb és Alsó-Siménfalva községekben. 

Tapasztalván a községi lakosok, hogy a vízmosásos helyek megkötésével ha-
táraik értékesebbek és hasznavehetőbbek lesznek, sokan önként is létesítenek gátakat a 
vízmosásos helyek megkötése czéljából. 

16, Külföldre távozott útlevél mellett 182 személy. Útlevél nélkül 3 személy. 



17. Tagosítás folyamatba nem tétetett. A már folyamatban levő községekben 
nagyon nehezen halad a munkálat, a mi a birtokos osztályra rendkívüli káros követ-
kezményekkel jár. 

18. Az iskoláztatást semmiféle körülmény nem akadályozta meg. 
lí). Az adóbehajtás eredménye kedvező volt. 

20. A közbiztonság állapota jó. 

21. A hasznos házi állatok száma a következő. 

Ló 34(51 
Szamár és öszvér . . 20 

Szarvasmarha tisztavérü 784(5 
Borzderes 139 

Tarka 2(53 

Bival . 1218 

Sertés (548(5 

Juh 21149 

Kecske . . . . 1009 

()sszesen 421 ."> 1 

A mult évi márczius havi jelentésem szerint (50,200 volt a hasznos házi állatok 
létszáma, e szerint az apadás 18,118 drb, a mi főképen annak tulajdonitható, hogy az 
ottani egyik tekintélyes takarékpénztár a fizetési feltételeket megszorította s a kölcsönük 
kiadását egyátalán beszüntette. Különben is a pénzforgalom és hitelviszonyok kedve-
zőtleneknek mondhatók. Az ingatlanokra a kölcsönöket az »Albina« tak. pénztár fedezi. 

22. A szegényügy állapota és rendezése, tekintettel a községek anyagi viszo-
nyaira, kielégítő. 

23. Jégkár Martonos, Medesér, Szent-Erzsébet és Szederjes községekben volt. 
24. Jótékonyczélu egylet van 24, s mindenik a törvény korlátai közt működik. 
2Ö. Uzsora ellen panasz nem merült fel. 

C) H.-Oklándi főszolgabírói hivatal. 

1. Az HKXMk évben igtatóra érkezett: közigazgatási ügyben 15402, kihágási 
ügyben 2230, anyakönyvi ügyben 283, rendőri nyomozás (Jő drb, összesen 17.080 drb, 
a melyek közül ellátást nvert 17.985, függőben maradt 4 drb. 

Kiadatott: cselédkönyv .">73, munkakönyv iparos segédek részére 1(5, iparigazol-
vány 10, iparengedély 1, erdőőri bizonyítvány 2, mezőőri szolgálati könyv 81, építési 
engedély 220, tánczengedély 171, útlevél külföldre 388, igazolási-jegy belföldre 21, ha-
lászjegy 4 koronás 17, segédjegy 1 koronás — drb. 

A tánczengedélyek után befolyt 490 korona, rendeltetési helyére beküld ve lett. 
Tolonczolási eset előfordult 16. 
2. A kör- és községi jegyzők ügyforgalma: 

Oklándi körjegyzőnél . 2082 drb. 
Dályai » 2080 » 

Szt.-Mártoni » 1714 » 

K.-Baczoni » 1 .">33 » 

Szt.-Páli » 1(>T)2 » 

Bardóczi » 3040 » 

Vargyasi » 1887 
Kénosi körjegyzőnél 2074 » 

Derzsi » 2(509 » 

Almási közs. jegyzőnél 1501 » 

Benei » 1081 » 

Lövéti » 2036 » 

Daróczi » » 1160 » 

Zsombori » » 1275 



3. Községi hitelszövetkezet van: Lövétén, Lokodban, Dálvában, Égében, Derzs-
ben, Peteken, F.-Rákoson, Karácsony falván. — Takarékpénztár: Olaszteleken, azonban 
ezek forgalmáról adataim nincsennck. 

A járáshoz tartozó 42 község közül 23 pótadóval fedezi kiadásait és pedig az 
állami egyenes adónak ló—70 °/0-vál. A pótadót általánosságban az italmérési váltság 
felosztása és az idézte elő, hogy a székely községekben minden közvagyon birtokossági 
tulajdonnak nyilváníttatván, a községek legnagyobb része minden közvagyon nélkül 
maradt. 

Ott hol a községnek közvagyona van, — annak hasznosítása szabályszerű el-
járás utján történt. 

4. A községi rendészet feltétlen fejlesztést igényel, azonban a községeknek ehez 
anyagi erejök nincs. Az alkalmazott rendészeti közegek értelmifokát és csekély létszá-
mát tekintve, a közrend kellően megvédve volt. 

A közbiztonság általában jó volt — a személybiztonság is általánosságban jó 
volt. Gyilkossági eset 2 fordult elő. 

A vagyonbiztonság nagyobb mén ben megtámadva volt M.-Hcrmány községben, 
a hol 18 tüzeset volt. Nagyobb mérvű tüzeset volt: H.-Kemény falván, a hol szeptember 
18-án, tehát a betakarodás után ló gazdának lett mindene semmivé. Az egész járás 
területén 55 tüzeset volt, a melyek által összesen 40.823 kor. kár okoztatott — a mi-
ből biztosítva volt 15.351 kor. érték. 

A községi tűzoltók képzettségökhöz képest kellően megfelelnek kötelességüknek. 

Dúvadak ezen évben számbavehető károkat nem okoztak. 
5. Emberi egészséget veszélyeztető járvány azon évben nagyobb mérvet nem 

öltött, a járványosán jelentkezett fertőző betegségek terjedését a kellő időben alkalma-
zott és kellő időben végrehajtott óvintézkedésekkel sikerült meggátolni. Kanyaró beteg-
ség fordult elő 14. Roncsoló toroklob l(i. Vörheny 10. Hasi hagy máz 0. Szamárhurut 
1. Holyagos himlő 1 községben. Ezek közül elhalt: kanyaróban 9, roncsoló toroklob-
ban 11, — kik közül beoltva egy se volt, vörhenyben 4, hasi hagymázban 5. 

Véletlen haláleset 3, öngyilkossági eset 10, ezek közül 9 önakasztás, 1 lövés 
által okoztatott. Magzat elvetélési eset volt 5. — Hirtelen haláleset 2 gutaütés miatt. 

(i. A hasznos házi állatok között a fertőző betegségek csak szórványosan for-
cfulnak elő, — az annyira veszélyes sertésvész is csekélyebb áldozattal elfojtva lett. 

Elhullás történt sertésvészben Oklándon 52, Karácsony falván 5, Újfaluban 20, 
H.-Szt.-Mártonban 24, H.-Szt-Pálon 25, Jánosfalván 9, Fülében 10, Bardoczon 7, Olasz-
teleken 7, Almáson 125 és Zsomboron (50 drb. — Takonykór miatt kiirtatott Dálvában 5 ló. 

Bival vészben elhullott H.-Szt.-Mártonban 1, Bardoczon 7, Olaszteleken 5, Kará-
csonyfalván 1 drb. bival. 

A hasznos háziállatok létszáma volt a tavaszi számbavétel szerint: ló 5437, 
szarvasmarha 1.5498, sertés 8483, juh 27040, kecske 3490. drb. 

Állatvásár tartatott H.-Szt.-Mártonban 3, Oklándon 2, Daróczon 2. Ezek közül 
igen látogatott \olt a h.-szt.-mártoni vásár, a hol különösen a szarvasmarhák közül 
történtek nagyobb mérvű vételek. Az árak általánosságban közepesek voltak. 

7. A mult évi termés általában jó volt — ugy az őszi, mint a tavaszi vetések] 
várakozásnak megfelelőleg fizettek, — azonban az alacsony gabona ár miatt a birto-̂  
kosoknál előhaladás nem észlelhető. 

Takarmány ugyan kevés termett, azonban a hosszú őszszel igen nagy meg-
takarítás éretett el s ezért takarmányhiány nem mutatkozott. 

Gyümölcsben jóllehet épp virágzásban dér találta, várakozásnak megfelelő, 
termés volt. 

Elemi csapás ezen évben általában nem volt — s a mi igen ritkán történt meg, 
a vizek által sem történt károsítás. 

Tagosítás azon évben befejezve lett Bágyban, folyamatban van Yargyason, 
Olaszteleken, Fülében, Bibarczfalván, Daróczon, H.-Szt.-Péteren, Yárosfalván, Dálvában, 
Miklósfalván, Almáson. A hol keresztül lett vive, elégedetlenség nem észlelhető. 

8. Az adóbefizetési eredmény várakozásnak megfelelt, alig van község, a mely-
ből az előírásnak megfelelő összeg be ne folyt volna s igv a megelőző évi hátralékok-
ból is törlesztve lett. 



0. (".várak és ipartelepek azon évben nem keletkeztek, a meglevők közül mun-

kában volt: a szt.-keresztbányai vasgyár, a bardóczi és vargyasi gazdasági szeszgyár. 

Általában ezen járásban iparfejlődés nem észlelhető, csakis a szatócs üzletek szaporodnak. 

Gazdasági gépek közül csakis a cséplőgépek nyernek alkalmazást, ez van 9 s 

mindenik kapott munkát. 
Munkáshiány nem volt, azonban az itteni viszonyokhoz mé ten magas munka-

bért kezdenek követelni a munkások. 
A munkások között elégedetlenségnek legkisebb jelét sem lehet észlelni. 

D) Székelyudvarhely város. 

Székely udvarhely rendezett tanácsú város K)00. évi életét azon küzdelem tölti 

be, melvet az utóbbi időben a városok a modern kor követelményeivel szemben foly-

tatnak. 

Szőnyegre kerültek mindazon kérdések, melyek több közegészségügyi, kultu-
rális és közgazdasági intézmény létesítésével állnak kapcsolatban, mint a milyenek a 
községi elemi iskola államosítása, közvágóhíd, asphalt-járda, villany világítás létesítése, 
szegényház építés, az Y-ik kerületben levő Ki'iküllő-hid újra építése, ifjúsági játszótér 
létesítése, marha-vásártér áthelyezése, piacznagyohbitás stb. stb. 

Mindezen szükséges és már elodázhatatlan alkotások közül azonban a kedve-
zőtlen pénzügyi viszonyok folytán csupán az asphalt-járda létesülhetett, mintegy 70,<XX> 
korona költséggel, melynek felerészét a telektulajdonosok, felerészét pedig a város lizeti 
ki 10 év alatt az épitő Neuchatel asphalt-társaságnak. 

Remélhető azonban, hogy a város a pénzügyi helyzet javulásával a fennti in-
tézményeket sürgősen létesíteni fogja, s akár egy nagyobb összegű kölcsönnel, akár a 
közbirtokosság 300,000 korona értékű italmérési kártalanítási kötvényének tervbe vett 
felhasználásával meg fogja találni a módot arra, hogy polgárainak nagyobb megterhel-
tetése nélkül a korral haladhasson. 

Az 1ÍKX). év végével megtartott városi tisztújítás alkalmával változás csupán a 
polgármester és tiszti ügyész személyében volt, a mennyiben polgármesterré Szakáts 
Zoltán szolgabíró, tiszti ügyészszé dr. Soó Rezső ügyvéd választattak meg. 

A városi adminisztráczió egyes ágait a következő adatok tüntetik fel: 
A városi tanácshoz összesen 1281") iigydarab érkezett iktatóra, melyből 8.">83 

közig., .">04 iparokt. és 3728 adóügyi. 
A városi árvaszékhez beadatott 871 darab, a rendőrséghez öHö 1 közigazgatási 

és 17Ö2 kihágási, a községi bírósághoz 17.Y> darab. 

Képviselőtestületi ülés volt 12 
Tanácsülés volt . (57 
Árvaszéki ülés volt .">7 

Iparigazolvány és engedély kiadva . .">2 
Igazolási jegy kiadatott 14 drb. 
Gselédkönyv kiadatott . . . . 43 » 
Cselédnyilvántartásba bevezettetett . 427 cseléd. 
Tánczengedély kiadatott 77 esetben. 
Tolonczoltak száma . .210 

Öngyilkosság történt . . 0 

Tüzeset történt 1 (11(5 kor. kárral, mely összeg biztosítás által megtérült). 
Elzárva volt 101 egyén 243 napra. 

Szegényalap javára kiméretett 1002 kor. büntetéspénz, fizetve és elszámolva 
lett &>0 kor. ÖO fillér, leírva vagvontalanság miatt 3.")0 kor., átjött a folvó évre, mint 
hátralék 38ő kor. 00 fillér. 

1. Pénztári  állás:  1. Közpénztári napló szerint készpénzben bevétel 149,884 k. 
70 f. Kiadás 143,030 k. 09 f. Készlet 0348 kor. 11 f. 

2. Kövezetvám napló szerint bevétel 10Ö93 kor. 47 f. Kiadás 8787 kor. 30 f. 
Készlet 1800 k. 17 f. 

3. Szegenvalap készpénzbevétel 1247 kor. 18 f. Kiadás 1247 kor. 18 f. Érték 



bevétel 2338 kor. 7(5 f. Készlel 2338 k. 7(5 f. Magán kötvényben 1(),(XH) kor. bevétel. 
Készlet 10,OCX) korona. 

4. Ipardijak napló 1227 kor. 22 f. Kiadás 11 .">9 kor. Készlet (58 k. 22 f. 
5, Tüzoltóalap napló 4048 kor. 2(5 f. Kiadás 37(59 kor. 40 f. Készlet 278 kor. 

8(1 f. Értékbevétel 242 kor. 40 f. Kiadás 242 kor. 40 f. 

(5. Polgármesteri letétnapló. Készpénz készlet 1792 kor. 9(5 f. 

7. Epitési és szabályozási alap napló. Készpénz bevétel (54(5 kor. Készpénz ki-
adás 640 kor. Érték bevétel 1(589 kor. 04 f. Érték kiadás 250 kor. Készlet 1439 
kor. 04 f. 

8. Tisztviselői nyugdijalap napló. Készpénz bevétel 10(520 kor. Készpénz kiadás 
1002") kor. 04 f. Érték bevétel 15770 kor. (52 f. Érték kiadás 1000 kor. Érték készlet 
14770 kor. (52 f. Magán kötvény bevétel 20,000 kor. Magán kötvény kiadás 1500 kor. 
Magán kötvény készlet 18,">00 kor. 

9. Mária-Valéria gyerm. alap napló. Készpénz bevétel 319 kor. 20 f. Készpénz 
kiadás 7(5 f. Készpénz készlet 318 kor. 44 f. Érték bevétel ">31 kor. 76 f. Érték kész-
pénzben készlet .">31 kor. 7(5 f. 

10. Közigazgatási őrizet napló bevétel értékben 322,055 kor. (52 f. Értékben ki-
adás 1076 kor. 36 f. Készlet 320,979 kor. 2(5 f. 

11. Kisajátítási alap napló. Készpénz bevétel 10 kor. Készpénz kiadás 10 kor. 
Értékben bevétel 10 kor. 29 f. Érték készlet 10 kor. 29 f. 

12. Sétatéralap napló. Értékben bevétel 308 kor. 7(5 f. Értékben készlet .'308 
kor. 76 fillér. 

13. Rendőralkapitányi napló. Készpénzben készlet 103(5 kor. 98 f. 

II.  Arvaí  pénztár  állapota.  1. Árvái napló. Készpénz bevétel 36344 kor. 19 f. 
Készpénz kiadás 36327 kor, 54 f. Készpénz készlet (5 kor. (55 f. Bevétel értékben 4049 
kor. 84 f. értékben. Kiadás 4049 kor. 84 f. Magán kötvényben bevétel 83402 kor. 70 f. 
Magán kötvény kiadás 11732 kor. Magán kötvény készlet 71(570 kor. 70 f. 

2. Árvái letéti napló. Készpénz bevétel 27449 kor. 13 f. Készpénz kiadás 27365 
kor. 7(5 f. Készlet készpénz 83 kor. 37 f. Bevétel értékben 2400 kor. Érték készlet 
2400 korona. 

3. Árvái őrizet napló. Készpénzben bevétel 101 kor. 34 f. Készpénzben kiadás 
itff kor. 34 f. Bevétel értékben 20002 kor. 95 f. Értékben kiadás 101 kor. 34 f. Ér-
tékben készlet 19901 kor. (51 fillér. 

III.  Városi  adóhivatal: 

1. Állami egyenes adóban bevétel . 92(540 kor. 84 f 111. 

2. Különadó és illetékben 4322 » 59 » 
3. Birtok rendezési költség 82 » 28 » 
4. Iparkamarai illetékben 1(524 » 38 » 

összesen 98(570 kor. 09 fi 11. 
5. Megyei útadóban bevétel . 10025 kor. 88 fill. 

/I".  Gazdasági  állapot. 
A szarvasmarha állomány 191 drb, bival (53 drb,, ló 115 drb., sertés 2ÍK) drb. 

Az 1900. évben tartott 4 országos vásáron eladatott szarvasmarha és ló 4984 drb. 
A heti vásárokon eladatott szarvasmarha 1532 drb., sertés 1(543 drb. Köznapokon át-
íratott szarvasmarha 225 drb., sertés 1521 drb., bárány 593. Levágatott szarvasmarha 
1255 drb., borjú 1399 drb., sertés 1449 drb., juh 2082 drb., bárány 7544 drb. 

A kézi közmunka kötelesek száma 2701, igás 151. 

V.  Egészségügy. 
1. Hevenyfertőző betegség az év folyamán volt 368. Ebből: 

a)  Bárányhimlő . . . 12 gyógyult 12 elhalt — 

b)  Roncsoló toroklob 6 » 5 » 1 
c)  Hasi hagymáz 5 » 5 » — 

d)  Trachoma . . 3 » 3 * — 

e)  Kanyaró . 330 » 311 19 
f)  Vörheny . 15 » 15 y> — 

összesen 371 » 351 20 



2. Kéjnők és szobaleányok hetenkint 1-szer vizsgáltattak. Retegülési eset 13 

merült föl — a telepeken a rend és tisztaság kifogástalan volt. 
3. Halálozási eset a kórházokon kivül volt 187, ebből halva született 7. 
4. Erőszakos halál folytán halt el összesen 10. 

a)  Ezek közül: 2 elgázolás, 1 vizbe fulás, 1 lezuhant föld általi elteinetés és 

megfulladás folytán. 
b)  Öngyilkos volt összesen (5, kik közül 3 önlövés, 2 önmérgezés, 1 önszántu 

torokmetszés folytán halt el. 
ő. Vendéglők korcsmák udvarai negyedévenként vizsgáltattak. 

6. A piacz és élelmiszerek hetenkint, szükség szerint naponkint is vizsgáltattak. 

VI.  Népesedés. 
1. Született róm. kath. Hu 50, leány 7(5, összesen 132. Törvénytelen íiu 6. 

leány .">. meghalt íiu ó(5, leány (58, összesen 124, erőszakos halállal 4. 
2. Evangélikus református szül. 30 íiu, 28 leány, összesen (57, törvénytelen 

íiu 2, leány 3, meghalt íiu 38, leány 2(5, összesen (54, erőszakos halállal ó. 

3. Ciö'rög kath. szül. 1 leány, összesen 1, törvénytelen 1 íiu, 1 leány, meghalt 

íiu 4. leány ">, összesen 0. 
4. Ágostai evangelikus szül. íiu (5, leány 1, összesen 7, törvénytelen 1 íiu, 

2 leánv, meghalt 2 íiu, 3 leány, összesen ő. 
f>. Unitárius szül. Hu ő, leány 8, összesen 13, meghalt 11 Hu, leány (5, 

összesen 17. 

6. Izraelita szül. 4 íiu, 4 leány, összesen 8, törvénytelen 1 leány, meghalt Hu 

3, leány 2, összesen 5. 

Halva született lő. 

Házasodott ö3 pár. 

B)  VALLÁS  ÉS  KÖZOKTATÁSI  MINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

XIV. Tanügy. 

Tankötelezettség.  A tankötelesek a vármegye területén levő összes községekben 
az 1802. évi Ő3240. sz. a. kelt közoktatásügyi miniszteri rendeletnek megfelelően pon-
tosan összeirattak, ugy ezen összeírás egyik hiteles példánya, mint a tényleg iskolába 
járó tankötelesek (mindennapiak és ismétlők) névjegyzéke a tanév megnyíltával minden 
község részéről beterjesztetett a kir. tanfelügyelőséghez. Az iskolába egyáltalán nem járó 
tankötelesek a fokozatos bírság alkalmazásával kényszeríttettek a törvényszerű iskola-
látogatására. Az iskolamulasztók jegyzékét az iskolaszékek a községi elöljáróságok-
nak kétszer havonként szolgáltatják ki. A községi elöljáróságok általában véve alkal-
mazzák az iskolamulasztókkal szemben a törvény 4 §-ában rendelt pénzbírságot, egyes 
mulasztások eseteiben pedig erre kényszeritettek. Az elmúlt tanévben összesen 43.35 >9 
mulasztási eset lett kimutatva, melyek közül 2(508 nem lett igazolva. A lefolyt 18W— 
í)00 tanévben kirovott pénzbírság összege 321 kor. volt, mely be is lett hajtva s így 
hátrálék nincs. A birság behajthatlansága esetében a mulasztók szülői iskolai kényszer 
munkára lettek alkalmazva. A törvény 4. §-ában emiitett gyámkirendelés az elmúlt is-
kolai évben nem alkalmaztatott. Az iskolai pénzbírságok szegény gyermekek tanköny-
veire s egyéb iskolai czélokra fordíttattak. Szülői háznál magántanitásban gyermekek 
nem részesültek. 

Iskolák.  A népoktatási törvény 27 §-ában kívánt építkezési kellékek csak a 
bethfalvi ev. ref. és a zsombori ág. ev. iskoláknál nem felelnek meg, de mindkét helyen 
epitkezés van folyamatban. A legszükségesebb belső felszerelést egy iskola sem nélkü-
lözi. Uj iskola állítása egy községben sem szükséges. A törvény 38. és 39. §§-ai értel-
mében létrejött községi iskolai alapvagyon 60 községben jött létre s ezek szabályszerűen 
kezeltetnek. A tanítás átlagos eredménye az egyes iskolák jellege szerint méltatva, a 



kővetkező képet nyújtja: állami iskoláknál jeles, róni. kath. iskoláknál jó, ev. ref. isko-
láknál jó, ág. ev. iskoláknál jeles, gör. kel.: elégséges és unitárius iskoláknál jeles az 
általános eredmény. A hit és erkölcstani tanításban netán előforduló hanyagság egy fe-
lekezet lelkészeitől sem észleltetett. Ismétlő iskolai tanfolyam valamennyi iskolánál van 
szervezve. 

Tanítók:  Képesítetten tanitó 7 van a vármegye területén. Önálló osztály veze-
tésre segéd-tanitó nem lett alkalmazva. Lelkésztanitók alkalmazva nem voltak. Tanító-
egyesület 3 van működésben. 

A kir. tanfelügyelőség 50 napot töltött iskola látogatással. Ezen idő alatt meg-
látogatott 08 községben 113 iskolát. Miniszteri iskolalátogató ez idő szerint még nincs 
kinevezve. A közigazgatási bizottság összesen 070 iskolai ügyet tárgyalt. Iskolai ügyek-
ből eredő okok miatt községi elöljárók ellen 0 fegyelmi eset fordult elő. A törvény 7 
§-a alapján a közigazgatási bizottság egy tanitó ellen sem rendelt el fegyelmi eljárást. 
Államellenes tankönyvek vagy taneszközök elkobzása nem történt. Felekezeti iskolai 
tanitó ellen sem indíttatott fegyelmi eljárás. Minden iskola helyi felügyeletére van iskola-
szék vagy gondnokság alakítva. 

Oly tanitó, ki a magyar nyelvet oktató képességgel nem birja, a daróczi és a 
oláh-hidegkuti gkel. iskolánál volt alkalmazva, de ezen állomások törvényszerű betölté-
séről már gondoskodva van. Nem magyar tannyelvű népiskola a vármegye területén 0 
van működésben. Ezek közül a magyarnyelv tanítása a törvény kívánalmainak az előbb 
megjelölt iskolákban nem felel meg, de jelenleg magyarul tudó tanítók vannak alkal-
mazva. 

A törvényes legkisebb javadalmazással még 1 gkel. (erkedi) és 2 róm. kath. 
állomás nincs ellátva, az utóbbi két állomás javadalmazása tárgyalás alatt áll. Tanítói 
állomások javadalmazásának kiegészítésére 38 község, 30 rkath., 30 ev. ref., 13 unit., 
és 3 gkel. iskolában van államsegély engedélyezve. Az államsegély főösszege: 75.330 
kor., 800 kor. fizetés kiegészítésre 121 tanítói állomásnál van engedélyezve államsegély, 
120 koronánál nagyobb segély 123 állomásnál van engedélyezve. A tanítók évötödös 
korpótléka minden iskolánál biztosítva van. Megfelelő lakás minden tanitó részére biz-
tosítva van. A törvény 13 §-a alapján a közigazgatási bizottság fegyelmi vizsgálatot nem 
indított tanítói ellen. 

* Az óvóda kötelesek ép ugy írattak össze, mint a tankötelesek. Az óvóda köte-

lezettség érvényre emelése érdekében a községi elöljárók megtették a szükséges intéz-
kedéseket. A kisdedóvóda és menedékház épületei, azok felszerelése, a játszóterek és 
kertek megfelelőek. Kisdedóvódák az állami iskolákkal bíró községekben volnának szer-
vezendők, a nyári menedékházak pedig, a hol azt a község anyagi helyzete megengedi. 
Állandó és nyári menedékházak vezetőinek kiképzésére tanfolyam a mult évben nem 
rendeztetett. Figyelemmel a törvény 8 §-ában foglalt követelményekre a kisdedóvás át-
lagos eredménye kielégítő. A magyar beszéd tanítási eredménye a nem magyar tan-
nyelvű kisdedeknél kielégitő. Szeretetházak a vármegye területén ez idő szerint nin-
csenek. 

Iparos tanoncz-iskola van Székely-Udvarhelyt és Székely-Kereszturt, kereskedő-
tanoncz iskola pedig Székely-Udvarhelyt. Mind a három iskola a miniszteri szervezet-
nek mindenben megfelel. Ez iskolákban a hiterkölcstan hetenként 2 órában rendesen 
taníttatik. Faiskola minden községben van. A gyümölcsfa tenyésztésre valamennyi is-
kola növendékei nyernek oktatást. Különösen az ismétlő tankötelesek 40 iskolánál ré-
szesülnek gazdasági oktatásban, nagyobb részt az ilv értelmű tanfolyamokon képesítést 
szerzett tanítók által. 

A vármegye területén levő egves nagyobb tanintézetekre vonatkozólag a kö-
vetkező adatokat van szerencsém előterjeszteni. 

A sz.-udvarhelyi  m. kir.  állami  főreáliskolában  az 1809—1000. tanévet végezte 
140 tanuló; a végzett tanulók közül megyebeli és Székely-Udvarhely városi illetőségű 
volt 71 tanuló. 

Nemzetiség szerint a 140 tanulóból magyar volt 115, német-szász 20 s más 
nemzetiségű 5. 

A tanév végével tartott érettségi vizsgálatra jelentkezett 0 tanuló s mindnyájan 
eredményesen állották ki. 



A folyó tanévre beiratkozott 147 tanuló, 4-el több, mint a megelőző tanévben. 
A beirt tanulókból magyar 11(J, német-szász 24, román 4. Vallásra nézve róni. kath. 
5S, görög kath. 5, görög keleti 4, ev. ref. 28, ág. ev. 33, unitárius 8, izraelita 11. 

Ugy az elmúlt tanévben, valamint a folyó tanévben is ez ideig a tanitás menetét 
semmi se zavarta, járványos jellegű betegségek nem fordultak elő. 

Székely  udvarhelyi  ev.  ref.  kollégiumban , illetőleg a főgymnasium nyolez osztá 
Ivába az 1890—lí)00-ik iskolai esztendőre beiratkozott összesen 237 tanuló, ebből re-
formátus volt 184, ág. hitv. 13, unitárius 18, róm. kath. 0, gör. keleti 1, izraelita 5. Év 
végén vizsgálatot tett 230 növendék, a kik közül javitó vizsgálatra utasíttatott 40, osz-
tályismétlésre 3, a többi sikerrel állotta ki a vizsgálatot. A vizsgálatot tevők közül hely-
beli volt 49, udvarhely vármegyei 82, más megyebeli 90 tanuló. Egészben vagy részben 
92 tanuló nyert felmentést a tan- és internátusi díj fizetése alól. Az intézettel kapcsola-
tos konviktusban 100 tanyló nyert ellátást, még pedig 3 teljesen ingyen, 13 egynegyed, 
2i) két negved, 17 háromnegyed dijért. .4 tanulók  1900—1901,  évi  közvetett  és  közvet-
len  segélyezése  13,9X3  korona  34  fillér  és  16  darab  (10  koronás)  arany  értéket  képviselt. 
Az líKX)-ik évben az államkormány 20,000 korona fentartási segélyben részesítette az 
intézetet. Beruházási államsegély czimén ugyancsak a magyar állam kormánya 20,(XX) 
korona összeget utalványozott ki a mult évben a kollégiumnak, melyből az iskola há-
tulsó udvarán igen díszes'és jól felszerelt uj tornacsarnokot épitettek, mely november 
havában használatba is vétetett. Érettségi bizonyítványt kiállítottak 1900-ban 10-ot. Hely-
beli pénzintézetek és magánosok a tanulók segélyezésére és jutalmazására 890 korona 
összeget áldoztak egy év alatt ezen intézetnél, mi a hazafias áldozatkészségnek eléggé 
nem méltányolható bizonyítéka. 

Az 1900—1901-ik évre beiratkozott 243 tanuló a kollégium nyolez osztályába 
felvétetett 103 növendék. A tanulók vallás szerint igy oszolnak meg: református 202, 
unitárius 17, ág. hitv. 9, róm. kath. 7, gör. keleti 4, izraelita 4. 

A székelyudvarhelyi  róm.  kath.  főgymnasiuntban  1ÍXX). január 3-ától kezdve 
209 tanuló látogatta az előadásokat és tett január hó végén vizsgálatot. Érettségi vizs-
gálatra 24 ifjú jelentkezett, sikerrel vizsgázott 18. 

Az ifjúság egészségügyi állapota 1900. első felében kielégítő volt. Fordult ugyan 
elő járványos természetű baj is, skarlát 4 és vörheny 2 esetben, de mindenik esetben 
javulás következett be. 

A fegyelmi állapot 1900. év első felében általában kielégítő volt, de kívánatos 
volna, hogy a szülők állandó érintkezésbe legyenek az iskolával s a kapott tanácsokat 
értékesítsék is gyermekeik érdekében, mert az iskola magára hagyatva, vagy a szülők 
akarata ellenében nem képes az ifjút minden — veszedelmet rejtő — alkalomtól vissza-
tartani, s végül a szülők is megérzik gyermekeik tévedéseit vagy kihágásaik káros kö-
vetkezményeit. 

A főgymnasium 1900. év első felében négy iskolai ünnepélyt tartott és pedig : 
márczius ló, április 17, május 27 és junius 29-ikén. A közönségnek volt tehát alkalma 
ezen ünnepélyek alkalmával is az intézet szellemi életével megismerkedni. 

Az 1900—1901. tanévre 303 rendes tanuló iratkozott be és látogatja az elő-
adásokat. Az előadások szeptember hó 5-én kezdődtek és a rendes szünidők leszámí-
tásával deczember hó 22-ig fennakadás nélkül folytak. Ezen idő alatt az egészségügyi 
állapot kedvezőnek mondható. 

1900. év második felében a főgymnasium két iskolai ünnepélyt tartott: novem-
ber hó 5-én Szent-Imre tiszteletére és deczember hó 2-ikán Vörösmarty Mihály szüle-
tésének száz éves évfordulóján. Ezen tanév folytán is nyújtatott tehát alkalom a 
közönségnek, hogy az intézet belső életét megfigyelhesse. 

A székelyudvarhelyi  ni.  kir.  állami  kő-  és  agyagipari  szakiskola  ezen évvel 
fennállásának nyolezadik évét töltötte be. 

Felvétetett az első évfolyamra 13, a 2-ik évf. 11, a 3-ik évf. 9 és a 4-ik évf. 
12 tanuló. Összesen 45 tanuló. 

A felvett tanulók között volt 39 egész ösztöndíjas, félösztöndijas egy, egész fi-
zető volt három és két rendes bejáró, összesen 45. 

A tanulok előmenetele ugy az elméleti, mint a gvakorlati tárgvakban általában 
,ln eredménynyel volt. 



A tanulók egészségi szempontjából csak enyhébb lefolyású betegség volt az in-
tézetben. Súlyos betegség egy esetben sem fordult elő. 

A tantestület állott: egy igazgató tanár, öt rendes tanár és négy rendes műve-
zetőből. A hitoktatást három lelkész végzi. 

Az MKX). évi költségvetés 44.3(50 koronával hagyatott jóvá. 
Az intézettel kapcsolatban egy internátus és convictus is áll fenn. Az intézet-

ben ifjúsági önképzőkör is létesült. 

A tanulók az elvégzett munkák után munkadíjban is részesittetnek, a mely 
munkadíj azonban mindig csak a tanuló tanulmányainak teljes befeztekor fizetődik ki. 

A végzett tanulók az igazgatóság közvetítésével átlag jól cl vannak helyezve és 
aránylag jó keresettel bírnak. 

Folyamatban van végül a helybeli iparos mesterek és segédek részére egy az 
iskolában rendezendő továbbképző tanfolyam létesítése. Az erre vonatkozó lépések az 
igazgatóság által megtétettek. 

A székely  udvarhelyi  m. kir.  állami  felsöleányiskola  működésének 1ÍKX)—1901. 
iskolai év első felére vonatkozó adatok: Az állami felsőleány iskolában az 1900—1901. 
tanévben a beiratások szeptember hó 1—4-ig bezárólag tartattak, az ünnepélyes meg-
nyitás szept. .Vén történt. A rendes tanitás szeptember 0-án vette kezdetét. 

Az első osztályba beiratkozott 38 tanuló, a másodikba 3(5, összesen 74 tanuló. 
A létszám az elmúlt tanévhez hasonlítva, ismét némi emelkedést mutat, örven-

detes jelenség tehát, hogy az utóbbi években tapasztalt emelkedés állandónak bizonyult. 

A beiratkozott növendékek hitfelekezetek szerint: az I-ső osztályban róm. kath. 
9, ev. ref. 20, gör. kel. 1, lutheránus 1, unit. 5, izraelita 2, összesen 38 tanuló. A Il-ik 
osztályban róm. kath. 7, görí kel. 2, ev. ref. 10, luther. 1, unit. 0, izraelita 4, össze-
sen 30 tanuló. 

A tanári személyzetben változás annyiban történt, hogy György Lázár róm. 
kath. és Kállay Ferencz ev. ref. hitoktatók eltávozván, helyettök uj hitoktatók végzik a 
felsöleány iskolában is a vallástanitást. 

Folyó iskolai évben Udvarhelymegye kir. tanfelügyelője 3(5 szegénysorsu, jó 
magaviseletű és szorgalmas tanuló részére 550 korona tandijat kegyeskedett elengedni. 

»Szegénysorsu tanulók segélykönytárá«-ból ezen iskolai évben is több növen-
dék részesült tankönyvekben. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszter ur () nágyméltósága az elmúlt tanévben a 
franczia tanfolyamra vonatkozólag adott magas rendeletét, mely szerint a franczianyelv 
állami felsőleány iskolánkban, mint rendkívüli tantárgy tanittassék, folyó HKX)—líK)l-ik 
tanévre is kegyeskedett kiterjeszteni. Továbbá 48.275—HKX). szám alatt kelt magas ren-
delettel engedélyt adott, miszerint a rajz, ének és tornatanitást óraadó tanárok végezhessék. 

Az egészségügyi viszonyok teljesen kielégítők voltak és így a tanitás menetét, 
előhaladását semmi sem gátolta meg. 

A székelykereszturi  unitárius  gymnasiumba  az 1ÍKX)—1!X)1. isk. év elején, az 
1—V. osztályba beiratott összesen lf>9 tanuló. Ezek közül magvar l.">4, oláh 5, unit. 
105. ev. ref. 27, róm. kath. 11, gör. kel. 5, ágost. hitv. 2, izraelita 9. 

A tandij egész évre 10—20 korona. Ezekből s a henlakási stb. dijakból bevé-
tetett összesen 4380 kor. 20 fii. Átlag egy tanulóra esik 27 kor. 59 fii. Ezekkel szem-
ben az egyes alapítványok kamataiból s ajándékokból segély- és jutalomképpen kiacla-, 
tott a tanulóknak 2782 kor. 72 fii. Átlag 17 kor. 50 fii., mit a befizetett dijak átlaga 
csak 10 kor. 9 fillérrel mul felül, vagyis a segélyképen kiadott összeget 1(503 kor. 48 
fillérrel. Ha pedig a Dersi János-alap megindul, akkor a segély összege, a tan- stb. di-' 
jak összegét ezerekkel fogja felülmúlni, sőt már is sokat emelkedett a segély összege, 
a mennyiben a Rafaj Károly alapból, a folyó isk. éven elkezdve, 1(50—100 kor. adatik 
négy tanulónak évenként. ^ 

Az 1900. év folyamán segélyezésre ajándékozott az» Udvarhelymegyei takarék-
pénztár« 50 koronát; a »SzékelyegyIeti első takarékpénztár* 80 koronát és a »Székely 
Egyesület« 80 koronát. Ezeket az igazgatóság köszönettel felhasználta a jelzett czélra. 
Továbbá hasonló czélra tétetett egy száz koronás alapítvány is Djcső-Szentmártoni es-
peres Guidó Béla és neje által. 

A gymnasium pénztárából a könyvtár gyarapítására fordíttatott 1143 kor. 1 



Egyesek pedig adakoztak 371 kor. 80 til. értékű könyvet. Tanszerekre kiadatott 102") 
kor. 45 fii. és a gymn. kórházára 184 kor. 00 fii. Az agyagfalvi székelycmlékre adott 
az ifjúság 11 kor. 02 fillért. A felsőbb osztályúak közül 15XX). május 31-én és junius 
1 9 napjain, két tanár vezetése alatt 32 kirándultak Szentkeresztbányára és a h.-almási 
barlanghoz. 

Az uj tanterv szerinti játék-délutánok beosztattak. Játéktér a gymn. udvara és 
az ennek végében levő kert. Ezek együtt 4108 m*-t tesznek. Sz.-Keresztúr határán a 
tagosítás folvamatban lévén, ez akadály a külön játéktér szerzésére és berendezésére, 
mihelvt azonban bevégződik, azonnal a gondoskodás megtörténik. 

Deczember 0-án elhalt Barabás József tanár. Helye a jövő iskolai év elején 
töltetik be. Jelenleg a tanerők száma 8. 

A nagyméltóságú miniszter ur az államsegélyt 201X) koronával emelte s így az 
1Í)00. évre 4000 koronát kegyeskedett adni. Szerződésileg azonban csak abban esetben 
biztosítja a segélyt, ha a gymnasium 8 osztályra fejlesztését az egyház elhatározza. 
Erre pedig még egy kis idő szükséges, hogy keresztülvihető legyen. Addig is azonban 
ideiglenesen segélyezi évről-évre, a rendelkezésre álló fedezet határain belül, a 00788— 
18í>0. szánni magas leirat szerint. 

Ez intézetnek jól berendezését és fejlesztését, itt a Székelyföld szélén, az oláh 
és szász községek szomszédságában, az unitáriusok egyházi érdekeitől eltekintve is fon-
tos nemzeti érdek kivánja. Tgyan azért a nagyméltóságú miniszter ur jóakaratú támo-
gatását, az unitárius egyház intéző férfiai és minden egyes tagjai nagy örömmel fogad-
ják s az 1900. évi egyh. főtanácson ki is mondatott, hogy mihelyt a kolozsvári főgym. 
ügyei rendben lesznek, azonnal a keresztúri gymn. rendezése és fejlesztése fog következni. 

A székelykereszt  urt  itt.  kir.  állami  tanitóképző-intézetben,  az 1899—900. iskolai 
évben, a 4 hitoktatóval és a kertészszel együtt 14 tanerő működött. 

A tanulók száma volt az első osztályban 30, a másodikban 27, a harmadikban 
24 és negyedikben 19, összesen 1(X). Vallás szerint: róm. kath. 12, gör. kath. 1, gör. 
keleti 0, ág. ev. 2, ev. ref. 43, unitárius 30; anyanyelv szerint: magyar 91, német 2, 
román 7; megyei illetőség szerint: udvarhelymegyei 07, csikmegyei 1, háromszékm. 21, 
fogarasm. 1, szebenm. 1, n.-küküllőm. 7, k.-küküllőm. ö, marostordam. 4, alsó-fehérm. 
1 és torda-arayosm. 2. Évközben egy sem távozott cl s év végén vizsgálatot tett mind 
a 100 ifjú ; magán vizsgálatot pedig tett, miniszteri engedélyivel 2 nő a harmadik és 1 
nő a harmadik és negyedik oszt. tantárgyaiból. 

Tanév végén tanitóképesitő vizsgálatra jelentkezett 19 ifjú, kik közül tanitóké-
pesitő oklevelet nyert 18, s 1 visszavettetett egy félévre, de deczember havában ez is 
oklevélhez jutott. A 19 ifjú közül 13 külön kántorképesitő oklevelet is szerzett. 

A tanulók semmi tandijat nem fizetnek, sőt 95 állami segélyben részesült. Az 
állami segély összes pénzértéke tett 13,304 kor. őT» fillért. 

A tanítóképzővel kapcsolatos 0 osztályú gyakorló elemi népiskolának csak a 
négy alsó osztályába iratkoztak be tanulók összesen 2.Vön, kik közül az első osztály-
ból betegség miatt kimaradt 1, s igy az év végén vizsgálatra állottak 24-en. 

Az intézet összes kiadása volt, a tanerők fizetését is beszámítva, .">0247 kor. 48 fii. 



C)  FÖL  DM  IVEL  ÉSÜG  YI  M1NISTEKIUM. 

XV. Állategészségügy és állattenyésztés. 

l'd várhely vármegye területére az lOtX). év folyamán összeirt s a községektől 
nyert adatok alapján összeállított, a hasznos háziállatok létszámát feltüntető kimutatást, 
az ezek között előfordult ragályos- és nem ragályos betegülési és elhullási esetek szá-
mát, az év folyamán közfogyasztásra levágott állatok számát, a vármegye területén a 
községek által kiállított marhalevelek minőségét és számát, a vármegye területén tartott 
állatvásárokon felhajtott és eladott állatokról, valamint a vármegye területén levő három 
vasúti állat rakodó állomáson feladott és elszállított állatokról szóló adatokat a követ-
kezőkben vagyok bátor előterjeszteni: 

A hasznos háziállatok létszáma lAivarhelyvármegye területén: 

Ragadós betegségek a következők léptek fel: 

1. Lépfene 2 községben 2 drb. szarvasmarhánál, 4 drb. juhnál fordult elő, me-
lyek elhullással végződtek. 

2. Veszettség előfordult 4 drb kutyánál, 1 drb lónál, 2 drb sertésnél, mely kö-
zül kiirtva lett mind a 7 drb. Veszett kutyák által megmart állatok közül kiirtatott 8 
drb sertés, 13 kutya, 1 drb. kecske, 9 drb. baromfi. 

3. Takonykóros és takonykórfertőzésre gyanús ló találtatott a vármegye terü-
letén Dálya községben öt darab, melyek kiirtatván, mind az öt ló tényleg takony kórban 
szenvedőnek találtatott. 

4. Ragadós száj- és körömfájás ez év folyamán a vármegye területén nem for-
dult elő. 

ó. Riihkórban megbetegedett 10 községben 17 udvarban 2ö drb ló, mely közül 
kiirtatott 2 drb ló. 

ö. Sertésorbánczban megbetegedett 28 községben 431 udvarban 004 drb sertés, 
melyek közül elhullott 005 drb. 

7. Sertészvészben megbetegedett 10 községben, 304 udvarban 745 drb sertés, 
mely közül elhullott 050 drb. i 

8. Bivaly vészben megbetegedett 5 községben, 7 udvarban és legelőn 1(5 drb bi-1 
valy, mely közül elhullott 15 drb. ] 

0. Baromfivészben elhullott 2000 drb szárnyas állat, főleg oly községekben a] 
hol a sertésorbáncz uralkodott. \ 

A számadatok községenként csoportosítva a következők: 

Lépfene fellépett: Siklódon szarvasmarhánál, Kénosban júhoknál, összesen 2 
községben. 

Veszettség fellépett: Homoród-Karácsonfalván, Csekefalván, Etéd, Szentegyhá-
zas-Oláhfalván, Erkeden 1 — 1 kutyánál. Csekefalván és Erkeden 1—1 sertésnél, Kis-
C.alambfalván 1 lónál, összesen (5 községben. 

Rühkór a lovak között: Petek, Homoród-Almás, Etéd, Máréfalva, Mátisfalva, 
Dálya, Recsenyéd, Hodgya, Bene, Malomfalva, összesen 10 községben. 

Sertésorbáncz fellépett: Szederjes, Bethfalva, Korond (két ízben) Kis-Solymos, 
Szent-Erzsébet, Magyar-Hidegkut, Martonos, Kénos, Xagy-Galambfalva, Küküllő-Kemény-
falva, Szolokma, Bözöd, Lengyelfalva, Farczád, Szent-Tamás, Ülke, Kőrispatak, Farkas-] 

a) Állategészségügy. 

Ló . . . 
Szarvasmarha 
Bivaly 
Juh . 
Kecske . 
Sertés . . 

14377 darab. 
45835 » 

3574 » 

73874 » 

9750 » 
22400 » 



laka, Malonifalva, Erked, Kugonfalva, Székely-Keresztur, Alsó-Boldogasszonyfalva, Fiát-
falva, Kis-Kede, Medesér, l/j-Székely, Yéczke, összesen 28 községben. 

Sertésvész fellépett: Száldobos, Homoród-S/t.-Pál (két izben) Miklósfalva, Derzs, 
Muzsna, Székely-Udvarhely, Oklánd, Karácsonfalva, Ége, Homoród-Szt.-Márton, Orosz-
hegv, Jánosfalva, Olasztelelek, Zsombor, Homoród-Almás, Homoród-Ujfalu, Bethlenfalva, 
Zetelaka, Füle, összesen lí) községben. 

Bivalyvész fellépett: Homoród-Karácsonfalva, Homoród-Szt.-Márton, Olasztelek, 
Bardócz, Bibarczfalva, összesen ö községben. 

A lépfene és a rühkór az év folyamán is községenként csupán 1 — 1 udvarban 
fordult elő szórványosan, a többi betegségek ellenben nagyobbára járványos jelleggel birtak. 

A ragályos betegségek szórványos- és járványos esetei az elmúlt év negyedé-
ben kedvező lefolvásuaknak voltak mondhatók, ellenben a második évnegyedtől kezdő-
dőleg lassan-lassan rosszabbodott, a tetőpontot az év második felének első hónapjaiban 
érte el. 

A fönti adatok szerint feltűnő, hogv az elmúlt év folyamán is a sertésvész és 
sertésorbáncz a sertésállományban milv nagy mérvű pusztítást vitt végbe. Ezen beteg-
ségek nagyobbmérvií fellépésének oka abban keresendő, hogy az egyes községi lakósok 
a betegségeket hajlandók titkolni, beteg állataikat az egészségesektől nem különítik cl, 
sőt azokat nem ritkán a közös legelőre is kihajtják, beteg vagy elhullott állataikkal 
érintkezett fertőzött állatokat eladva, a betegség széthurczolására bő alkalmat adnak. A 
beteg állatokon való vérbocsátás és kuruzslás oka továbbá annak is, hogy a betegség 
fellépése és megszűnése között újólag elhullott állatokat vagy el se temetik, vagy na-
gyon felületesen, mi által a fertőzésre újólag bő alkalom adatik. A ragályos betegségek 
fellépése eseteiben az állatok összeírását a községekben még most is sok esetben hiá-
nyosan és felületesen teljesitik. 

A vármegyében a vásárterek sok kívánni valót hagynak hátra, a törvényszabta 
követelményeknek meg nem felelők. Ezen állapotok megszüntetése iránt a szükséges 

intézkedések megtétettek. 
Nem ragályos betegségek közetkeztében az líKX). év folyamán elhullott: 

Ló . . . 02 darab. 
Szarvasmarha •40 » 
Bivaly 13 » 
Juh 108 » 
Sertés 43 » 

Közfogyasztásra levágatott: 
Bika . 8 darab. 
Ökör . f)01 » 
Tehén 1310 » 
Növendék 1081 
Borjú 1401 
Bivaly l.">2 
Juh . 7278 » 
Bárány . . 9003 
Oödölye és kecske . 142.") » 
Sertés . . . . 3187 

Kény szervága tás történt .">."> esetben, 
A vármegye területén kiadatott: 

Tiz filléres marhalevélből 84800 darab. 
Hat filléres marhalevélből 73a) » 

Tényleg kiállíttatott: 

Tiz filléres marhalevélből 81714 » 
Hat filléres marhalevélből . . . (5029 » 

A vármegye területén lő országos állatvásár tartására jogosított község és vá-
V í , n» melyekben 41 országos állatvásár tartatott. Ezen országos állatvásárra felhajtatott: 

Ló . . . llő(57 darab. 
Szarvasmarha 78959 » 
Bivaly 4063 » 



Juh . 
Kecske 
Sertés . 

11200 darab. 
ÍH» » 

1236 » 

Eladatott: 

Ló 3574 darab. 

Szarvasmarha 24800 

Bivaly 1273 » 

Juh ' 0802 » 

Kecske . 43 » 

Sertés . . . . -">02 » 

A vármegye területén levő három vasúti állatrakodó állomásról elszállíttatott: 

Bika . 
Tehén 
Ökör 

lOó darab. 

Bivaly 
Juh . 
Sertés 

Növendék és borjú . 

101 
2140 » 
(ÜK* » 
2(>0 » 

496 » 

2Ö3 » 

A vármegye területén a lótenyésztés emelését, fejlődését, közvetlenül l."> darab, 
részint az államtól, részint magánosoktól egyes tenyésztők vagy községek által vett, de 
a köztenyésztésre alkalmasnak talált mének, s ezenkívül a hat fedeztetési állomáson el-
helyezve volt 17 drb állami mén volt.hivatva előmozdítani. 

A szarvasmarha tenyésztés emelésének czéljára szolgált a vármegyében a köz-
ségekben volt 186 drb tenyészigazolványnyal ellátott bika. 

A sertéstenyésztésnél a községekben volt, s hasonlólag tenyészigazolványnyal el-
látott 170 drb kan. 

A Székcly-Kercszturon minden év február hó 28-án és a rákövetkező napon 
tartani szokott országos jellegű hika-kiállitás és vásár a magyar erdélyi szarvas-
marha jobb tartására, gondozására, fejlesztésére, tenyésztésére nagy befolyással van, 
mit igazol azon tény, hogv évente több és jobb minőségű magyar-erdélyi bika 
kerül a vármegyéből a kisebb birtokosság részéről is a vásárra. És itt a legőszintébb 
köszönettel kell megemlékezzem a magas földmivelésügyi kormánynak azon jóakaratú 
figyelméről és gondoskodásáról, melylyel a magyar fajmarha tenyésztésének emelése 
érdekében a mind inkább országos jelleget öltő székelykereszturi bika-kiállitás erkölcsi 
sikerét az lí:00. évben is méltóságos Tormay Béla miniszteri tanácsos ur kiküldésével, 
anyagi sikerét pedig 800 koronára rugó és jutalmazásokra fordítandó dijak kitűzésével 
előmozdítani kegyeskedett. 

Az 1900. évben megtartott ezen országos jellegű bika-kiállitás és vásárra fel-
hajtatott Székelv-Kereszturra: 

a) A 100 holdat meghaladó nagyobb birtokosok által 03 drb. 
b) A 100 holdon alóli kisebb birtokosok által 04 drb. 

c) Az egyes községek részéről, mint község tulajdon 22 drb., összesen tehát 
147 drb bika. 

A községek által felhajtott bikáktól eltekintve eladatott 86 drb bika, melyből te-
temes számot külföldre is vittek. 

Mindazonáltal nem hagyhatom említés nélkül azon sajnálatos tényt, hogy a 
magyar-erdélyi fajta szarvasmarha tenyésztés mellett a piros-tarka vagyis a pinzgauifajta is 
tért kezdett hódítani a vármegye területén, mi a tagosítás által a legelők szűk határok 
közé szorítása, vagy megszűnése folytán létrejött belterjesebb gazdálkodásnak tulajdo-
nitható. 

E gazdálkodás nem igényelvén nagy erőt, kezd felhagyni a gazdaközönség 
egyes helyeken az erő kifejtő, lassabban fejlődő, gyengén tejelő magyar-erdélyi szarvas-
marha tenyészettel és rövidebb idő alatt fejlődő, hizékonyabb, petyhüdtebb szervezetű, 
kevesebb ellenálló képességgel biró tarka marha után nyul, melynek bővebb mennyi-
ségű, de rosszabb minőségű tejét a városban jól tudja értékesíteni. 

Itten kellene a hatóságok működésének támogatása czéljából az egyeseknek is 
közbelépni és az állatok keresztezésével járó törvényellenes és káros állapotok meg-



szüntetése érdekében minden egyes esetet, melyben a tarka bikát tartó tulajdonos ré-

széről visszaélés követtetik el, az illetékes főszolgabíró tudomására hozni, annál is in-

kább, mert hasonló esetek ismételt előfordulása rövid időn egész vidékek marhaállomá-

nyát elértékteleníti, a magyar fajmarha fenntartása érdekében kifejtett tevékenységünk 

eredményét veszélyezteti. 

b) Állattenyésztés. 

A segesvári m. kir. állattenyésztési felügyelőségnek Udvarhelyvármegyében ki-
fejtett HMX). évi működéséről a következő adatokat van szerencsém előterjeszteni. 

Elhelyezett a felügyelőség az lí)00-ik évben Udvarhely vármegyében fekvő köz-
ségekben összesen 40 darab tenyészbikát, 5 darab tenyészkant és 4 darab tenyészkost, 
tehát öö darab tenyész apaállatot 24010 korona értékben, mely összegből a földmive-
lésügyi m. kir. Minister Ur <) nagyméltósága felterjesztéseinkre öl03 koronát volt ke-
gyes árkedvezmény czimén elengedni, az igy főn maradó 18817 koronában megállapított 
vételárra nézve pedig három fél évi kamatmentes részletfizetés engedélyeztetett. 

Ezen működéssel szemben 1800-ben elhelyezést nyert Udvarhelyvármegyében 
.'30 darab tenyészbika, 12 darab tenyészkan és 14 darab tenyészkos, összesen 00 darab 
tenyész apaállat 18347 korona értékben, a nyújtott kedvezmények összege pedig 410(> 
korona 70 fillért tett ki. Ezen adatok összehasonlításából kitűnik, hogy mig a tenyész-
bikák között bizonyos emelkedés konstatálható, mert az előző évi 30 darabbal szemben 
40 darab lett elhelyezve, addig a kanok és kosok igénybevételénél határozott visszaesés 
állott be, mely sajnálatos körülmén)' abban leli magyarázatát, hogy a nép saját gazda-" 
sági érdekeinek koczkáztatásával sem kérelmezi a némileg drágább, de egyúttal jobb — 
állami közvetítés utján beszerezhető — tenyészanyagot, minek következtében juh és 
sertés tenyésztése a folytonos beltenyésztés és vérfertőzés miatt satnyul, hanyatlik, pe-
dig ezen két tenyésztési ág ép a legszegényebb néposztályra nézve bir óriási jelentő-
séggel. Miért is igen kívánatos volna az egyes községek részéről beszüntetni azon ál-
talánosan divó szokást, mely szerint a községek köztenyésztési czélokra szolgáló kan 
és kosaikat rendszerint a községben tenyésztett, oly állatok beszerzésével fedezik, me-
lyek — eltekintve attól, hogy külemtanilag is sok kívánni valót hagynak maguk után 
— az évtizedek óta folytatott rokontenyésztés következtében a tenyészetnek határozot-
tan hátrányára szolgálnak. 

Annak megvilágítására, hogy Udvarhelyvármegye még mindig nem veszi oly 
mértékben igénybe a felügyelőség utján elérhető előnyöket, mint az kívánatos volna 
szabadjon felemlítenem, hogy pl. Nagy-Küküllő vármegyében, melyben 12 községgel 
van kevesebb, mint Udvarhely vármegyében, az elhelyezett apaállatok száma 130 da-
rabra, a nyújtott kedvezmény összege pedig 8033 koronára rúgott a lefolyt évben. 

Kívánatos volna ennélfogva, ha nem csupán és kizárólag a hivatalos gépezet 
működését bevárva és arra számítva, de maga a gazdaközönség is saját kezdeménye-
zéséből oda törekednék, hogy a vármegye állattenyésztése fellendülése érdekében, me-
rítse ki a lehető legnagyobb mértékben azon előnyöket, melyeket a felügyelőség köz-
vetítése folytán élvezhet. 

Végül megemlítem még, hogy állatdijazási czélokra, nevezetesen mint fentebb 
is említve volt, a székelykereszturi tenyészállatvásár támogatására a mult évben 800 ko-
rona államsegély adatott, mely összeget a tenyészállatok árából nyújtott öl93 korona 
kedvezményhez hozzáadva, kitűnik, hogy a földmivelésügyi Miniszter Ur Őnagyméltó-
saga az 1ÍKX). évben összesen 5993 koronával járul hozzá a vármegye állattenyészté-
sének támogatásához. 

XVI. Közgazdaság. 
Az elmúlt évet mezőgazdasági szempontból, kedvezőnek jelezhetem. A zab és 

gyümölcs kivételével, minden gazdasági termény jó hozamot adott, s a föld gazdáink-
nak reá fordított fáradságát megjutalmazta. 



Kclemlitésre méltó elemi csapások, vármegyénk területén nem fordultak elé. 
A gyümölcsfákon és kertekben előforduló álezák és tojások megsemmisítésére, 

valamint a szerb tövis kiirtására az intézkedések kellő időben megtétettek, s azok ked-
vező eredményre vezettek; s hogy a gyümölcsfák megfelelő termést még sem adtak, 
ez a virágzás idején volt kedvezőtlen időjárásnak volt kifolyása. 

Terményeink és állataink értékesítési viszonyait egészen kedvezőknek nem 
jelezhetem, s ennek okát kutatva, azt a Romániából való behozatalban és a kedvezmé-
nyes vasúti szállitás és kocsi díjszabás hiányában kell feltalálnom. 

Nincs kétségem, hogy a mint kormányunk a mezőgazdaság érdekében az 185)8. 
évi Il-ik és az 1900. évi XVI. törvények megalkotásával és életbeléptetésével, a mező-
gazdaság bajainak elhárítására felette fontos és nagyszabású lépéseket tett, ugy ezen 
általánosan ismert nehézségek elhárítására szükséges intézkedések megtétele is, gondos-
kodás tárgyát fogja képezni. 

Mezőgazdasági bizottságunk működése, a megyei gazdasági egyesületünknek meg-
újulásával, részben korlátozva lett. 

Ezen két fontos bizottságnak együttes, vagy legalább egyetértő működése lenne 
mindenesetre kívánatos, oly értelemben, hogy egy közösen megalkotott szabályzat ke-
retébe, a működések határvonala világosan és tüzetesen megvonassék. Ez irányban 
lettek is lépések téve, s remélem, hogy annak megoldása, a vármegyei gazdasági fejlődés 
előnyére, nem fog sokáig magára váratni. 

Az e tekintetben tett első lépés, a törvényhatósági bizottság határozatából, a 
nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minister úrhoz intézett azon felirat, miszerint a 
mezőgazdasági bizottság titkári állásának szervezésére nyújtson anyagi segélyt, — kinek 
aztán mindkét bizottság működésének irányítása képezné kizárólagos munkakörét. 

Ha ezen felterjesztésünk kedvező megoldást fog nyerni, nincs kétségem, hogy 
ezzel mindkét bizottság működése fokozódni fog. 

XVII. Erdészet. 
Udvarhely vármegye erdőterülete 1900. év végén 204331.0 k. holdat foglalt cl; 

ezen területből az államra 373.9 k. hold, községekre 1287Ó.1 hold, egyházi testüle-
tekre és személyekre 0879.1 hold, közbirtokosságokra 12Ö740.3 hold, társulatokra Ó2.2 
hold s végül magán erdőbirtokosokra 08423.9 hold és pedig 274.")(}.í) hold törgy erdő 
143240.8 hold bükk és más lomb erdő és 33033.8 hold fenyő erdő esik. A fenti össz-
területből az 1898. évi XIX. t.-cz. rendelkezéseihez képest 128 község határán 473 bir-
tokos tulajdonát képező 14f>5»07.0 k. hold állott állami kezelés alatt. 

Az 1899. évi állapothoz képest tehát az erdők állaga apadást mutat, mely apa-
dást más mivelési ágakra átengedett területeknek az erdők sorából való leírása és terü-
lcthelyesbitések idézték elő, ezenkívül több erdőbirtokosoknak a földművelésügyi kor-
mány engedély', adott arra, hogy más gazdasági müvelésre alkalmas erdőterületeit szán-
tóvá, kaszálóvá stb. alakithassa át még pedig azon feltétellel, hogy e helyett a birto-
kosok a fatenyésztésre ráutalt területeket kötelesek beerdősiteni. 

Az erdők fentartását veszélyeztető törvényellenes cselekmény vagyis tiltott erdő-
irtás és tarvágás az 15)00. évben 2 esetben s mind két eset magán erdőbirtokosok er-
dejében forduit elő, a mely miatt folyamatba tétetett az erdőrendészeti eljárás s a 
kiirtott s a feltétlen erdőtalajon álló terület, valamint a tarra vágott véderdő újra erdő-
sítése rendeltetett el. I 

Itt megjegyzem, hogy a míg az erdők fentartása érdekében a magán erdőbir-j 
tokosok erdeiben daczára a folytonos vágatás és kihasználásnak általában nem, vagy! 
alig történtek erdősítések, addig az 1898. évi XIX. t.-cz. 1 §. alá tartozó állami keze-! 
lésbe vett községi közbirtokossági stb. erdőknél az erdőművelési munkálatok teljesítése 
és általában véve az erdőgazdaságnak helyesebb vitele mindinkább javul s nagyobb 
része hozzá szokott, hogy az erdők fentartásának legelső feltételét az erdő felújításokat 
tőle kitelhető módon, lehetőleg nemesebb és értékesebb fanemek megválasztásával és 
elültetésével foganatosítsa. 



Igv az állami kezelés alatt álló erdőhirtokokon az 1900. év természetes feluju-
lások általában véve sikerültek; az üzemtervek szerint heerdösitésre előirt 1412 k. hold-
ból 10(53 k. hold beerdősitetett, a beerdősittetlenül maradt 370 hold pedig azért nem volt 
beerdősithető, mert e vármegyében és a szomszéd vármegyében tölgy-makk termés a 

mult évben nem volt. 
Mindazonáltal remélhető, hogy a mult időkből maradt erdősítési hátrálékok 

apadni fognak, mert ugy a magas földmüvelésügyi kormány által évenként ingyen ado-

mánvozott csemeték, mint a birtokosok által létesített csemetekertekben levő készletek-

ből ez kipótolható lesz. 
A kopár területek azon részeire nézve, melyek beerdősitése a szomszédos te-

rületek használhatóságát, termőképességét vagy közlekedési utak s más építmények 
biztosságát is veszélyezteti, a melyeknek beerdősitése tehát nemcsak a tulajdonos jól 
felfogott érdekében kívánatos, hanem közgazdasági tekintetben is sürgősen szükséges és 
az erdőtörvény idevágó szakaszai alapján ez kötelczőleg is kimondható lenne, e helyett 
azonban a kényszer mellőzésével, eddig inkább a felvilágosítás, buzdítás, jutalmazás, az 
erkölcsi és anyagi támogatás eszközei alkalmaztattak. 

Ennek köszönhető, hogy a lefolyt évben is a kopár területek beerdősitése ör-
vendetes haladást mutatott. Az 1ÍHX). évben 18 birtokon 154 hold kopár elég jó cred-
ménynyel erdősittciett be. 

Ezen erdősítésekhez az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők részére fen-
tartott állami csemetekertekből: 737  ezer  darab  különböző  fajit  csemete  teljesen  ingven 
osztatott  ki , ezenkívül az erdősítések gyorsítása és a kedv fokozása érdekében 0 birto-
kos (50 hold kopárnak sikeres beerdősitéséért 980  korona  pénzsegélyben  részesittetett. 

Végül itt felemlitendőnek tartom, hogy a míg az erdőtörvény 165. alá tar-
tozó kopárok beerdősitése mindinkább örvendetesen halad előre, addig a mezőgazdasági 
törvény 13. és 14. szakaszainak rendelkezése alá eső vízmosásos és vízmosás veszé-
lyének kitett területek megkötésének és befasitásának felkarolása és előmozdítása ügyé-
ben — kivéve a keresztúri járás egyes községeit - alig tétetett valami. 

A közgazdasági szempontból beerdősitendő kopár területek és letarolt vágások 
beerdősitésére a földmivelésügyi kormány által 1ÍKX). évben 5 csemetekert (5.(55 k. hold 
kiterjedéssel 340(5 korona költséggel tartatott fenn, ezen csemetekertekből egy  millió 
393  ezer  darab  csemete  osztatott  ki  az  udvarhelyvármegyei  birtokosok  között.  Itt meg-
jegyzem, hogy a selyemtenyésztés előmozdítása czéljából a birtokosok közt kiosztandó 
eperfacsemeték nevelése végett Kereszturon egy fél holdas csemetekert van telepítve, de 
sajnos, hogy az itt termelt csemetéket a birtokos osztálynak ez iránt táplált közönye 
miatt e vármegyében nem igen használják fel, s igy azok szétosztás végett a királyhá-
góntuli megyékben küldetnek. 

Örvendetes haladásnak mondható, hogy a birtokosok költségén fenntartott cse-
metekertek száma és terjedelme folyton szaporodik ugy, hogy 1ÍKX). év folyamán ösz-
szcsen 3(5 csemetekert 8.5 hold kiterjedéssel tartatott fenn, melvekből a lefolvt évben 
800 ezer darab csemete ültettetett ki. 

Az állami és a birtokosok csemetekertjeiben a csemetekészletek 1900. év végén 
7 millió 153 ezer darab volt. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. 1 §. hatálya alá tartozó birtokosok tulajdonát képező 
erdők kezelési és használati módjának rendezése, vagyis a törvény által megkövetelt 
rendszeres gazdasági tervek, 1900. év folyamán 35 birtokról 18433 hold területtel ha-
gyattak jóvá, s eddig összesen 313 birtokról 89232 holdról készíttettek el a rendszeres 
gazdasági üzemtervek, hiányzanak 1(50 birtokról 571ÍK) hold területről. 

A legeltetés, mint ezt már a mult évi jelentéseimben is kifejtettem az itteni köz-
ségi es közbirtokossági erdőknél kiváló fontossággal hír azon okból, mert Udvarhely 
varmegyeben a közlegelők nagyobbrészt hiányoznak, s a lakossága csekély értékű és 
jövedelmű mezőgazdasága mellett reá van utalva az állattenyésztésre s igv az erdei le-
gelőre is. 

Ezen a gazdaközönségre kiváló fontossággal biró érdekre való tekintettel az 
erdőgazdaság sem zárkózhatott el, hogy az erdőtörvénynek mind szélesebb körre ter-
jedő megszorítása mellett a lakosság megélhetésében annyira fontos állattenyésztés ér-
iekei kielegitest ne nyerjenek, miért is az itteni állami erdőhivatal az állattenyésztés 



előmozdításához és emeléséhez szükséges legelő területek nyerését legfőképen az által 
vélte megoldottnak, hogy olyan erdőterületek, melyek a talaj jóság állandó megvédésé-
nek s illetve a termőképesség fokozásának érdeke megengedte, az úgynevezett legelő 
erdő üzemmódban való kezelése iránt a vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága 
utján a magas földmivelésügyi kormány engedélyének kikérése végett már az előző 
években javaslatait megtette. 

A földmivelésügyi kormány méltányolva ezeket 1ÍHX). évben megengedni mél-
tóztatott, hogy: 

az alsósófalvi közbirtokosság erdejéből 1(561 hold 
a korondi közbirtokosság erdejéből 1(5.57 » 

a parajdi közbirtokosság erdejéből . 200 » 

a szt.-mihály unit. erdejéből . . 205 » 

a fancsali közbirtokosság erdejéből . 144 » 

a szentléleki közbirtokosság erdejéből . 790 » 

a bogárfalvi közbirtokosság erdejéből . 4(52 » 

a felső-sófalvi közbirtokosság erdejéből 773 » 

az atyhai közbirtokosság erdejéből . 4a) » 

a szt.-egyházas oláhfalvi eredejéből. 481 » 

Zsombor község erdejéből (540 » 

a hom.-oklándi közbirtokosság erdejéből 258 y> 

a hom.-ujfalui közbirtokosság erdejéből 300 » 

a vargyasi közbirtokosság erdejéből 1352 

a száldobosi közbirtokosság erdejéből . (52(5 » 

a m.-hermányí közbirtokosság erdejéből . . . . . 1003 hold 
legelő erdő üzemmódban kezeltessék; ezen üzemmódnál a legeltetés szélesebb korlátok 
között s mennél kiterjedtebb mértékben fog gyakoroltatni, miután a fatermelés csak 
másodrangú czéllá van téve. ehhez mérten a fák a körülményektől megengedett legki-
sebb záródásban fognak tartatni, minek következtében a gyéren álló fák között a fü-
termés és ezzel a legeltethető területek is sokkal nagyobbak és jobbak lesenek, mint a 
zárt erdőben. 

Az állami kezelés alatt álló erdőknél ily üzemmódba való kezelés Udvarhely 
vármegyében 32 birtokról 24887 kt. hold kiterjedéssel lett engedélyezve. 

Az 1ÍKX). évben a 145907.0 hold állami kezelés alatt álló erdőből összesen 
1207(53.3 holdon volt az erdei legeltetés megengedve, vagyis az öszterületnek S3°/0-án. 

A lefolyt 15)00. év folyamán e vármegyében az erdőgazdasággal kapcsolatos uj 
iparvállalatok száma dr. Otrobán Nándor és társai erdővidéki erdőipartársasággal sza-
porodott, mely egy gőzerőre berendezett müfürészt leginkább tölgyfa parquet gyártásá-
val üzemben tart. Kát fogyasztó ipari vállalat e vármegyében, a közönséges vizifüre-
szeken kivül egy-egy, gőzerőre berendezett müfi'irész 5 van. 

A lefolyt évben 500.7 k. hold kiterjedésű 53755 köbméterre becsült különböző 
mü és haszonfa, valamint tűzifa 05203 korona értékben adatott el. 

Az erdei tüzesetek 28 esetben 70.5 holdon fordultak elő, mely azonban legtöbb 
esetben alom tüz volt, az okozott kár 763 koronát tett ki. A leégett területeknek hc-
erdősitése és a legeltetés elleni tilalmazása minden esetben elrendeltetett. 

Nagyobb rovarkárok az elmúlt évben nem fordultak elő, sőt az előző évben 
szórványosan előfordult rovarkárok is megszűntek. Nagyobb széltörések a 17 falu ha-
vasán és Zetelakán fordultak elő, fenyő és bükkfák estek áldozatul. 

Végül daczára, hogy erdőségeink, mint az ezekben levő hegyi vizeink nagyon 
is alkalmasok a hasznos vadak és halak tenyésztésére, ezeknek emelésére eddig alig 
vagy semmi sem történt, miért is az oktalan vad és hal pusztításnak végett kellene 
vetni s azzal együtt ezen közgazdasági életünkben fontos ágaknak állandó és előnyös 
használatát kellene biztosítani, üdvösnek tartanám tehát, ha vármegyénkben az jelentéke-
nyen megfogyott halak és hasznos vadak tenyésztésének sikeres előmozdítása érdeké-
ben társulatok alakulnának, melyek kezükbe véve közgazdaságunk ezen fontos tényezőit is, 
földbirtokos osztályunk vagyoni viszonyaínak kedvezőbbé tételét ezáltal is elősegítenék. 



D)  KERESKEDELEMÜGYI  MINISTERUJM  ÜGYKÖRE. 

XVIII. Közlekedési ügyek. 

Közútjaink 1ÍKV). évi állapotára vonatkozólag a következőket terjeszthetem elő. 

A héjjasfalva—csik-gvimesi állami közút állapota teljesen megfelelő volt. Fel-
építtetett 1ÍXX). évben egy uj műtárgy, befejeztetett a bethlenfalvi útszakaszon 1899. 
évben elmaradt munka és megkezdetett az HHX"). évre előirányzott folytatólagos útpálya 
emelés és hengerelés. Ez utóbbi munka ismét belenyúlván a késő őszi időbe, annak 
befejezése a következő tavaszra halasztatott. Ugy az építkezések, mint a faanyag szál-
lítás az elmúlt őszön sikeresen felülvizsgáltattak. 

Az állami közúti hálózatban változás állott be, amennyiben a nagyméltóságú 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák mult évi 42232 sz. rendeletével a parajd— 
bucsini törvényhatósági közút és az udvarhely—szovátai törvényhatósági közút egy 
szakasza összesen 23.344 km. hosszban állami kezelésbe vétetett és a mult évi julius 
hó 1-től összes tartozékaival együtt át is adatott az államkincstárnak. Az 1000. évi ju-
lius hó 1-je után teljesített munkálatok és szállítások már az államkincstárt terhelték és 
a törvényhatóság által végzett munkák költségei jelenleg visszatérítés végett átszámitás 
alatt vannak. 

Ezzel kapcsolatban megemlitem, hogy ezen uj állami útszakasz kezelésére Pa-
rajdon uj utmesteri állás szerveztetett. 

Törvényhatósági közútjaink hossza 200.036, melyből kiépített 198.13(5, kiépítet-
len 7.900. A törvényhatósági közutak állapota kielégítő volt. Ugy az építkezések, mint 
a szállítások végrehajtattak és felül is vizsgáltattak. Kiszállíttatott a törvényhatósági 
közutakra 5370 rakás két köbméteres kavicshalom ; felépíttetett és a forgalomnak átada-
tott a felső-boldogfalva—felső-rákosi törvényhatósági közúton a 73. 7(5. és 87. szánni 
műtárgy. 

Az udvarhely—szovátai közúton a 1(5. 50. .">9. ('50. és 82. sz. műtárgy. 

A szentlélek—keresztúri uton az 1. és 23. számú műtárgy. 

A keresztúr—etédi közúton a 31. 33. 34. és 3(5. szánni műtárgy. 
A keresztúr—szentdemeteri közúton a 21. 27. (52. (54. és (55. szánni műtárgy. 
A fenvéd—zetelaka—gyergvói közúton a (5. 9. 10. 15. 05. 34. 48. és 43. szánni 

műtárgy. 
Ezen munkák összes vállalati értéke (51 .">04 kor. 37 fillért tesz ki. 
Ezen munkákon kívül felépíttetett a felsörákosi vámos híd is, melynek rozoga ál-

lapota miatt az 1001. évre előirányzott építés nem volt addig elhalasztható és azért az 
1ÖOO évben építtetett föl, 0308 kor. 9(5 tillér kiviteli összeggel. 

Forgalmi zavar sehol sem fordult elő, az utszemélyzet rendesen teljesítette kö-
telességét. 

Megemlítem, hogy a keresztúr járási útmester hosszabb ideig tartó betegsége 
miatt szabadságoltatott és teendőit a helyettesítéssel megbízott udvarhelyjárási útmester 
végezte. 

A közúti alappénztár forgalma 1ÍXX). évi január 1-től a következő volt: 

Mult évi maradvány 13571 k. 41 f. 
Bevétel . 129533 k. 07 f. 
Kiadás 135283 k. (58 f. 

Maradvány 1900. év végén 7820 k. 80 f. 
Értékben maradvány, mely-

ben forgalom nem volt . 919400 k. — f. 

3. A viczinális és községi utak körében megemlitem, hogy az összes viczinális 
utak pontosan felmérettek és azok kilometrirozása, valamint a műtárgy kimutatások el-
készítettek. Ez által elérhető lesz, hogy a fentartás gazdaságosabb és eredményesebb, 
l,gy a fedanvag szállítás mint a műtárgy építkezések terén. Viczinális útjaink hoszsza 
37í).199. A viczinális közutak műszaki ellátását az államépitészeti hivatal teljesiti, mely 
ftltal a közutak évenként 3-szor vizsgáltattak meg, a kiszállított fedanvag számbavéte-



tett, az egyes építkezések felülvizsgáltattak és megemlíthetem, hogy a községek a vi-
czinális útjaik fentartásához szükséges munkákat mind pontosabban és jobban végzik. 
Általában a viezinális közutak minden időben jól járhatók és megfelelő állapotban voltak. 

Jelentékenyebb munka végeztetett a hözöd-ujfalu—árcsói viezinális közúton, hol 
a 29—30 km. szakasz megcsúszott útszakasz biztosíttatott a községek által teljesített 
munkákon kívül 400 korona költséggel, valamint a sikaszó—tartódi viezinális uton, hol 
ezen teljesen kiépítetlen 10 kilométer hosszú útvonal kizárólag községi közmunkával 
teljesen járhatóvá tétetett. 

Több kisebb műtárgyépítés és útépítési munka mellett megemlítem még, hogy 
a zsákoditető jelentékenyen leszállittatott községi erővel, s addig is mig ezen meredek 
útszakasz kiépítése végrehajtható lesz, a közlekedés ezen vonalon nagymértékben meg-
könyittetett. 

Viezinális közútjaink hálózatát, valamint a közelebbi adatokat a következő ki-
mutatás van hivatva feltüntetni, melynél csupán csak azt jegyzem meg, hogy annak 42., 
43. és 48 pontjai alatt felvett közutaknál a kiépítésre és fentartásra vonatkozó hozzájá-
rulási arány törvényellenesen lett a községek »községi közmunka erejének arányában« 
megállapítva, miután az minden esetben százalék szerint fejezendő ki, s igv ezen arány 
ujabbi határozattal megfelelően módosítandó lesz. 
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i i i 2 Etéd—siklódi. Kiindul Eté- ! 
den a bözödujfalu—ár-
csói vicz. útból, átmegy j 
Küsmödön s vég/ődik | 

Etéd , 
Küsmöd ' 
Siklód 

20 
30 
.50 10073-97 

Siklódon 8-350 — S350 i 
3 | Szolokma—küsmödi. Kez-

i dődik Ki'ismödön az etéd ) 
—siklódi vicz. küzutból J 

i s végződik Szolokmán j 4.000 — 4 000 
• i 

Szolokma 
Küsmöd 

50 | 
50 | 10074-97 

4 i Bözödujfalu—árcsói. Kez- i 
j dődik Bözöd-lTjfalu mel- ! 
i lett a gagy—erdőszent- i 

györgyi vicz. útból, át- i 
megy B.-Ujfalu Kőris- ! 

( patak, Etéd, Atvhán s 
1 végződik az udvarhely— ' 

Bözöd-l/jfalu 
Körispatak | 

Eted 
Atyha ! 
Korond j 

15 
25 
20 
25 
15 10059-97 

I s z o v á t a i k ö z ú t 2 0 . 7 k m . i 2 0 4 4 0 — 2 0 4 4 0 j i 

5 | Gagy—erdőszentgyörgyi. j 
| Kezdődik a keresztúr— i 

etédi t. h. közutból Gá-
li gvon, átmegy Bözödön 
; s végződik a megye ha-

tárán * 15-084 — 15-084 

! Csekefalva ' 
Szt.-Ábrahám , 
M.-Andrásfalva 
Gagy és Bözöd, 

i | 
! i ; 

19 i 
18 j 
!) 

17 
37 19120-99 
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(i Szt.-demeter—ravai. Kez-
dődik Szt.-Demeteren a 
keresztúr—szentdemeteri 
t. h. közutnál átmegy 
Bordoson s Haván végz. 

•1 I Í 

j 8500 

í 
i 

— 

r • i 
J Szt.-Demeter 
! Bordos 
í Rava 

S-505. 

i 
23 

1 32 
! 37 
i 8 
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25! >( 5(5-07 

7 j B o r d o s — s z é k e l v s z á l l á s i . 
Kezdődik Bordoson a szt.-

| demeter—ravai vicz. ut-
1 hói s végződik Szt.-Szál-
i láson a tvht. közutban ! 4.8(58 

i 

í 
4-8(58 

Bordos 
Székely-Szállás 

75 
25 25! M 5(5-07 

i 
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8 
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10 

Bordos—csöbi. Kezdődik 
Bordos előtt a 7 sz. vicz. 

! útban s végződik Csöbön 

J Ú j l a k — m . - z s á k o d i . K e z d ő -
! d i k a m . - h i d e g k u t — s á r d i 
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Keresztúr—szederjes—er-
kedi. Kezdődik a héjjas-
falva—csikgyimesi állami 
közút 8.0 km.-nél Fiát-
falván és Szederjesen át-
menve végződik Erkeden 7780 

21.50 

10-250 

12.570 

2-1.50 

10-250 

20-35(5 

Bordos 
Csöb 

M.-Zsákod 
Véczke 

Sz.-Demeter 
| Székely-Szállás , 

Bordos 
i Rava ! 

Csöb 
Szt.-Erzsébet 

i 

Sz.-Keresztur 
Fiát falva ! 
Szederjes 

Erked 

20 
80 

34 
30 
0 
4 
2 
2 
9 

20 

45 
10 
12 
24 

25!M5<>-07 

25!)()()-! >7 

' 10070-07 

11 Szederjes—m.-teleki. Kez-
dődik Szederjesen a sze-
derjes—erkedi vicz. útból 
s végződik M.-Feleken 2 500 2-500 

M.-Felek 100 
i 

10081-07 

12 

i i 

Muzsna—agyagfalvi. Kez-
dődik a kányád—erkedi 
vicz. útban s Muzsnán 
átmenve végz. Agyag-
falván az áll. ut.—mátis-
falvi vicz. útban 

i 

8-500 N-500 

Muzsna 
Agyagfalva 

• 

i i 
50 
5° , 

i 
i i j 
í 

31210-07 

13 Kányád—erkedi. Kezdődik 
Kányádon a kányád— 
benei vicz. közútból Der-
zsen átmenve végződik 
Erkeden 

i 

1 14-400 14*400 

i 

Kányád 
Derzs 

Muzsna 
Erked 

13 
41 
14 
32 10077-7!) 

14 i Állami közút—mátisfalva 
Kezdődik a héjjasfalva— 
csikgyimesi állami közút 
24.3 kmnél, Agyagfalván 
átmenve, végződik Mátis-
falván 3(500 

i I 
— 3(500 

Agyagfalva i 
Mátisfalva 

i 
i ! 
í 

•40 
(50 

1 

j 
1 

31227-07 
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, Kányád—benei. Kezdődik 
Kányádon az oezfalva— 
kányádi t. h. közút végén 
Peteken átmenve végző-
dik Bene alatt a vasúti-
állomásnál ! 11-7(50 11-7(50 

Bene 
Petek-

Kányád 

j 
1 48 
! 42 
' 10 

10083-97 

Ki Szentpál—kányádi. Kez-
dődik Szt.-Pálon a szt.-
pál—daróczi t. h. közút 
0.18 kmnél, Dálya, Ége, 
Jásfalván átmenve, vég-
ződik Kányádon az oez-
falva—kányádi th. közút 
végén 1 12-300 12-300 

i Szt.-Pál 
Dálya 
Ége 

Jásfalva 

! 
i 

! 13 

41 
14 
32 

100(50-97 

17 Bágyi. A f.-boldogfalva— 
f.-rákosi th. közút 11.23 
kmében kezdődik s vég-
ződik Bágyon. 

; 3-840 3-840 

Hágy 100 31353-97 

IS | Oklánd—zsombori. Kez-
1 dődik a f.-boldogfalva— 
| f.-rákosi th. közút 22.19 
' kmj$>en, Horn.-Újfalun, 

Zsomboron átmenve, vég-
ződik a vármegye határán 9-200 

i 
1 

9-2(X̂  

H.-Oklánd 
H.-Újfalu 
Zsombor j 

25 
20 | 
55 ; 

27320-97 

19 Száldobosi. A bikás—ba-
ezoni th. ut 0 kmében 
kezdődik és Száldoboson 
végződik 2-300 2-300 

Száldobos 100 

1 

l(X)8l-97 

20 Olasztelek—hatodi. Kez-
dődik a bikás—baezoni 
th. ut. 0.9 kmében. Bar-
docz, Fülén átmenve, 
végződik a Margit-udvar 
nevü helyen (5-400 .y(500 12-000 

Füle 
Bardoez 

Olasztelck 
Vargyas 
Száldobos 

3M 
22 ! 
18 
12 
15 

10085-97 

21 Bibarezfalva—M.-Hermány 
Kezdődik a bikás—ba-
ezoni th. közút 10.9 km-

*ben s Kis-Baezonon át-
menve, végződik M.-Hcr-
mányon 7*800 

i 

7-800 

M.-Hermány 
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Bibarezfalva 

! 

.50 
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22 Állami közút—Királyfürdő 
Kezdődik az áll. közút 
08.0 kmében s végződik 
Királyfürdőn. — 2-700 2700 

Lövéte 

1 

100 

li 

5455-98 
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24 i Abásfalva—homoródfürdő 
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I 

1*920 9*900 11-82Q 
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H.-Kemény falva 

Abásfaiva 
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40 
30 
15 
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5 27323-97 

25 Szt.-márton- —remetei. 
Kezdődik a f.-boldogfal-
va—f.-rákosi th. ut 10.17 
kmében s Gyepesen át-
menve végződik Remetén SMKK) KU0U 

H.-Szt.-Márton 
Gyepes 
Remete 

45 
30 
25 27325-97 

2(> Kénosi. A f.-boldogfalva— 
f.-rákosi th. közút (3.9 
kmében kezdődik s Ké-
noson végződik 
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1 -4(>8 14(i8 

Kénos 100 | 
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31355-97 

27 
i i 

Lokodi. A f.-boldogfalva— 
f.-rákosi közút (>.5 kmé-
ben kezdődik s Lókodon 
végződik i 2-000 2-000 

Lokod 100 31354-97 

28 i 
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Telekfalva—sándorfalvi. 
Kezdődik a f.-boldogfal-
va—f.-rákosi th. ut 5.47 
kmében, Telekfalván át-
menve végződik Sándor-
falván 3500 1-500 

í 
5-(X)0 

Telekfalva 
Sándorfalva 

70 

.'30 1 27321 97 
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Kezdődik a 29. sz. vicz. 
közút 0.2 kmében s vég-
ződik Szt.-Lászlón j 

Sikaszótöve—tartódi. Kez-
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—gyergyói th. ut 17 kmé-1 
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32 Betlenfalva—oroszhegyi. 
Kiindul a héjjasfalva— 
csikgyimesi állami közút 
39.42 kmében, átmenve 
Kadicsfalván. Tibód és 
Szt.-Királyon, Oroszhe-
gyen végződik 

i 
9940 9 940 

Bethlenfalva 
Kadicsfalva 

Tibód 
Szt.-Király 

1 Oroszhegy 

5 
15 
10 
30 
40 

i 
31220-97 

33 Szt.-Tamás—fancsali. Kez-
dődik az udvarhely—szo-
vátai th. közút 4.9 kmé-
ben s Szt.-Tamás—Ül-
kén átmenve, Fancsalon 
végződik ' r> i3<> 

1 
1-814 <>•950 

i 

Üke 
Fancsal 

! Szt.-Tamás 

54 
23 
23 31223-97 

34 Szombatfalva—sükői. 
Kezdődik az udvarhely— 
szovátai th. közút 1.4") 
kmében s Farczádon át 
Siikőn végződik 

1 

7-.')(J0 75(k) 

Szomhatfalva 
Farczád 
Siikő 

2(i 
44 1 
30 31224-97 

35 

í 

Bikafalva—hodgyai. Kez-
dődik Bikafalván s vég-
ződik Hodgyán 

i 
2-200 2-2(i0 

Bika falva 
Hodgya 

Í 
40 j 

! (K) 
! 

37225-97 

3<» ; tifiögöz—dobói. Kezdődik 
Bögözön a héjjasfalva— 
csikgyimesi áll. közuiban 
Bétán és Dobón átmenve 
Vágáson végződik i 4-87") 

1 

4875 

Dobó 
Vágás 
Béta 
Bögöz 

í 35 1 
! 35 

20 ! 
10 j 31222-97 

37 

1 i 

l 
í 

Sz.-kereszturi vasúti állo-
máshoz vezető ut. Kez-
dődik a héjjasf.—csik-
gyimesi áll. közút 11 —12 
kmében és végződik a 
vasúti állomás előtt 

í 
! 

0 440 0-440 

Sz.-Keresztúr 100 

i 

5454-98 

38 i Magyarosi. Kezdődik a 
héjjasfalva—csikgyimesi 
áll. közút 24.5 kmében 
s végződik Magyaroson 0-983 0983 

Magvaros 100 31221-97 

1 
39 ! 

| 

Kisgalambfalvi. Kezdődik 
a héjjasf.—csikgyimesi 
áll. közút 1(}.9 kmében 
s végződik K.-Galamb-
falván 0-520 0-520 

Kisgalambfalva 

j 

100 10082-97 
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40 Kugonf.—nagykedei. Kez-
dődik a szentlélek—ke-
resztúri th. ut lő.7 kmé-
ben s végződik X.-Kedén 4144 4144 

Nagy-Kede 
Bethfalva 

55 
45 i 

i 
1 (XX .1-97 
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41 Rugonf.—kiskedei. Kezdő-
dik a szt.-lélek—keresz-
túri th. ut 10.24 kmében 
s végződik Kis-Kedén 4-540 4-r>40 

Rugonfalva 
Kis-Kede 

.">0 
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42 Siménfalva—szentmiklósi. 
Kiindul a szt.-lélek—ke-
resztúri th. közút 11 .f> 
kméből s Szt.-Miklóson 
végződik 

r j. 
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43 Siménf.—medeséri. Kez-
dődik Siménfalván a szt.-
miklósi vicz. közutból s 
Medeserén végződik 3 (580 

2-0(>0j 
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44 Tordátfalvi. Kiindul Tor-
dátfalván s végződik a 
kobátdemeterfaiva—mar-
tonosi vicz. útban 

í. 
| 0-837 

j 

0-837 

Tordátfalva 1(X) 10071-97 

4.") i Kobátdemeterfaiva—mar-
tonosi. Kezdődik a szt.-
lélek—keresztúri th. ut 
7.Í)7 kmében s Tarcsa 
falván és Martonoson át-
menve, végződik a ke-
resztúr -etédi th. közút 
15.4 kmében 

J 

i: 

; 

i 9*380 

i j 
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K.-Dcmeterfalva 
Tarcsafalva 
Tordátfalva 

Martonos 
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4<i Tarcsafalva—csehétfalvi. 
Kezdődik Tarcsafalván a 
kobátf.—martonosi vicz. 
útban s végződik Csehét-
falván ; 3-240 

i : 
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Tarcsafalva 
Csehétfalva 

, 

34 
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47 Szentmihály—kecsedi. A 
szentlélek- keresztúri th. 
ut 4.2 kmében kezdődik 
Kisfaludon és Kecseten 
átmenve, végződik az 
udvarhely—szovátai tvht. 
közutban ' P900 3400 

r 

:>-300 
i 

i 
I 

Szt.-Mihály 
K.-Kisfalud 

20 , 
80 | 

í 
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48 Pálfalva—martonosi. Az 
udvarhely—szovátai th. 
közút 18.0 kmében kez-
dődik s Firtos-Váralján, 
Énlakán át, végződik 
Martonoson a martonos 
—kobátfalvi vicz. útban 3(340 7710 

1 ; 1 

11 -350j 

Pálfalva 
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49 Bogárfalvi. Kezdődik az 
udvarhely—szovátai th. 
ut 8.7 kmében s végző-
dik Bpgárfalván 1-560 

i 
1 

i 

i 
löoq 

Bogárfalva 100 

i 
10005-97 



Viczinális útjaink segélyezésére az 1900. évben a közúti költségvetés megfelelő 

rovata terhére a következő összegek utaltattak ki, u. m. Magyaros község részére a 

Kitküllő híd építési költségére 400 korona, továbbá a b.-ujfalu-árcsói viczinális közúton 

épitett műtárgyak segélyezésére 1000 korona. 
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| Lengyelfalvi. Az udvar-
| hely—szovátai th. ut4.0 

kmében kezdődik s Len-
j gyelfalván végződik 
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.">1 Szentmihály—benczédi. 
Kezdődik a szentlélek— 

' keresztúri th. ut 5 OH 
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52 H.-szt.-márton—h.-almási. 
j Kiindul a f.-boldogfalva 
1 —f.-rákosi th. ut 10.94 km-
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f>4 O.-andrásf.—n.-solymosi. 
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meteri th. közut 11 —12 
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57 Alsórákos—felsőrákosi. 
Alsórákos felől a megye 
határán kezdődik s vég-
ződik Baróth felé Három-
székvármegye határán 5-395 ."> 39.") 

Felső-Rákos 100 7.V>0-99 

Összesen 284-308 90-891 375 199| 



4. A posta- és távírda távbeszélő ügyekben van szerencsém felemlíteni, hogy 
az udvarhely—oklándi távbeszélő vonal az elmúlt évben felépittetett és kilátás van ezen 
hálózatnak a vármegye jelentékenyebb pontjai felé leendő tovább fejlesztésére. 

A zetelaka—székely udvarhelyi gyalog ki'ildöncz helyett 1 fogatú kocsi küldöncz-
járat szerveztetett Daróczon és Gagyhan uj postahivatal állíttatott be és megindittattak 
a tárgyalások egy Szenterzsébeten létesítendő postahivatal érdekében is. 

XIX. Iparügy. 

Vármegyénk iparfejlesztő-bizottságának működését az alábbiakban van szeren-
csém ismertetni. 

Az 1900-ik év folyamán 7 iparfejlesztő bizottsági ülés tartatott. 

A kereskedelmi és iparkamara közvetítésével az 1ÍH». évben magán iparosok-
hoz 28, az állami gépgyárba 5 székely tanoncz helyeztett el. 

Mult év julius 1-én, a kereskedelemügyi miniszter úrnak látogatása alkalmából, a 
kereskedelmi kamara és a helyi kő- és agyagipariskola tanárainak szives közreműkö-
désével, a megyei iparosok gyártmányaiból egy rögtönzött kiállítás lett rendezve. 

A kiállítás általánosságban sikerültnek volt mondható; s magát a kereskedelmi 
miniszter urat is, a timárok és czipészek kiállított tárgyai magas elismerésének kijelenté-
sére indították. 

Az államvasútakhoz szükségeltető 35,000 darab nyirág-seprünek ugy a mult, 
mint a folyó évbeni szállítása e vármegye lakosai részére lett biztosítva, minek közve-
títését Lántzkv Sándor iparfejlesztő bizottsági tag vállalta el. 

A vármegye több községében háziiparilag eddig is űzött pokrócz gyártás töké-
letesítése és a termelendő pokrócz értékesítése szempontjából kereskedelemügyi minister 
ur az iparfejlesztő bizottság felterjesztése folytán Csorba Sámuel szakférfiút küldötte ki 
a Sóvidék községeibe, ki is tapasztalatai eredményéről tett jelentésében ezen háziipar 
ágnak tökéletesítését melegen ajánlotta s annak értékesítésére ajánlkozott is. 

A székelyföldi fürdők fellendítése ügyében tett felterjesztésre, kereskedelemügyi 
minister ur 03470—1900. szám alatti leiratában az ásványvizek vasúti kedvezményes 
szállítását engedélyezte. 

Az iparfejlesztő bizottság továbbá a vármegye összes községeiből — kérdőívek 
alapján — adatokat gyűjtött össze, az ipar terén feldolgozásra váró és található ipari 
anyagokról, részben azért, hogy működését ezek alapján rendszerbe foglalva, tervsze-
rűen irányithassa; részben azért, hogy az ipari feldolgozásra alkalmas anyagoknak, 
szakértők által való kikutatását és ismertetését eszközölhesse; mire nézve már a szük-
séges lépések meg is tétettek. 

Ezen adathalmazt, az iparfelügyelő bizottság felkérésére Örley János m. kir. 
kerületi iparfelügyelő rendszerbe foglalva összeállította s ezt az iparfejlesztő bizottság, 
mint felette érdekes és értékes munkát kinyomatta és a vármegye területén szétosztatta. 

Mint a vármegyénk gazdasági élete és iparára nagy fontossággal biró tényt 
említem fel, miszerint az iparfejlesztő bizottság, élén a vármegye főispánjával, lanka-
datlan kitartással folytatja a lentermelés érdekében megkezdett akczióját. 

A tél elején a kereskedelemügyi minister úr által kiküldött lentermelési gazda-
sági szaktanár a vármegye több község \ben a lentermelésre való buzdítás érdekében 
ismeretterjesztő előadásokat tartott s a lentermelés mikéntjére és annak előnyeire szabad 
előadás és nyomtatott útasítás szétosztásával a lakosságot kioktatni törekedett. 

Ennek, valamint az iparfejlesztő bizottság elnökének a vármegye érdemes fő-
ispánjának, fáradságot nem ismerő lankadatlan működése eredményezte, hogy ez év 
folyamán hihetőleg már 200 hold területen fog e vármegye területén len termesztetni; 
mihez a vetőmagot a földmívelésügyi miniszter ur messzemenő kedvezmények mellett 
volt kegyes megadni. 

Ezen új gazdasági ág meghonosítására, e vármegye éghajlati viszonyai és 

földje szakemberek által kiválólag alkalmasnak lévén jelezve, miután ennek meghonosi-



tásával a textil ipar is kapcsolatosan fog fejlesztetni; s az itt termelt lennek helyben 
való feldolgozása is kilátásba lett helyezve; magam részéről is ezen mozgalmat annyira 
üdvösnek és vármegyénk lakosaira nézve annyira előnyösnek hiszem, hogy ez alkalmat 
is megragadom arra nézve, hogy ez úton is arra kérjem a vármegye — különösen 
havas alatti — lakosait, miszerint saját jól felfogott érdekökben is, az iparfejlesztő bi-
zottságnak ezen mozgalmát teljes odaadással támogassák. 

Lépéseket tett továbbá az iparfejlesztő bizottság, egy a vármegye egész terü-
letére kiterjedő háziipar szövetkezet létesítése iránt, minek czélja a háziiparral foglal-
kozó egyéneknek anyagbeszerzésre előleget adni, gyártmányaikat a m. kereskedelmi 
részvénytársaság közvetítésével értékesíteni; mire nézve ez utóbbi támogatását teljes 
készséggel fel is ajánlotta. 

Ha ezen háziipar szövetkezet létesíthető lenne, kétségtelen, hogy az a háziipar 
óriási fellendülésével járna. 

Ezekben vázolhatom, bár nagy vonásokban, iparfejlesztő bizottságunk műkö-
dését, a melyről túlzott remények nélkül állithatom, hogy az vármegyénk életében egy 
új korszak beálltát jelzi. 

XX. Házalási ügy. 

Egyike azon igazgatási ágazatoknak, melyeknek szabályozása mindinkább sür-
getővé válik. Vármegyénkre ez kiváló fontossággal bírna azért, mert igen tekintélyes 
azon iparosok és közvetítők száma, kik különösen a székely szőttesek előállításával és 
eladásával foglalkoznak. A haladottabb kor követelményeinek, a forgalmi viszonyok 
teljes átalakulásának s általában az ipari fejlődés mai feltételeinek pedig semmi esetben 
sem felelhet meg egy olyan szabályzat, melynek alapelvei egy a még 18.72. évi szept. 
hó 14-én kiadott császári nyílt parancsban vannak lefektetve. 

Vármegyénkben a házaló kereskedés egy igen elterjedt és határozottan jöve-
delmező foglalkozás; és pedig különösen azért, mert a székelyszőttes egyike a kereset-
tebb és nagy piaczczal bíró háziipari czikkeknek. Sajnálatraméltó körülmény ebben csak 
az, ho$V a székely szőttes czégére alatt eladott készítményeknek alig öO"/0-a valódi szé-
kely szőttes s a házalók 90%-a nem székely, hanem czigány. 

Már mult évi jelentésemben volt szerencsém jelezni, hogy épen az említett ok-
ból házalási engedélyt csupán azon kérelmezőknek adtam ki, kik a házi szőtteseknek 
tényleg vármegyei székely iparosoktól való beszerzését nyugtával, számlával vagy ha-
tósági bizonyítvánnyal igazolták. Mert ezen óvintézkedés egyedül látszott alkalmasnak 
arra, hogy székely iparczikkek neve alatt külföldi gyárak silány termékei ne adassanak 
el s ez által a székely házi ipar s különösen a házi szőttes hitelét és piaczát ne ve-
szítse. Szükségesnek jeleztem, ha nem csupán a hivatalos körök figyelme hivatnék fel 
a visszaélés megakadályozására, mely különösen nagyobb városokban amugv is elég-
telen, hanem maga a közönség tétetnék hírlapok útján vagy bármely más, alkalmas-
nak látszó módon figyelmessé arra, hogy székely szőttesekkel és házi iparczikkckkcl 
házaló egyének árui valódiaknak csupán az esetben tekinthetők, ha a vármegye alis-
pánja által kiadott házalási engedélyek mellett, az árunak honnan való beszerzése 
számlával vagy hatósági bizonyítvány nyal is igazolva van. 

Az elmúlt év tapasztalatai azonban meggyőztek arról, hogv ezen óvakodás 
sem biztos szer a házalók visszaélései ellen. 

A házaló könyvek kiadásánál életbe léptetett szigorúbb rendszabályoknak meg-
lett ugyan az eredményök, hogy az 1899. évben kiadott 247 házalási engedélyivel 
szemben az 1900. évben csupán 198 engedély adatott ki és pedig, a mi feltűnő, a 
nélkül, hogy ez a székely házi-iparczikkeknek vármegyénkben való keresletét csökken-
tette volna, de ezzel még nem éretett el azon czél, hogy a legtöhbnyire czigány háza-
lók, kizárólag csak székely ezikkeket házaljanak s ne követtessék azon gyakorlat, hogv 
a székely szőttest belevegyitve a külföldi silány termékek közé, ezeket is, mint erede-
tieket árusítsák el. 



Hogy különösen a magukat székelyeknek valló czigány házalók kiszámíthatat-
lanul töhb székely szőttest adnak el, mint a mennyi produkáltatik, arra a következők-
ből kell hogy határozott következtetést vonjak. 

A házaló könyvek évenként megujitandók. Ilyen alkalomból a régi könyveket 
mindig bevontam. Miután pedig a házalónak minden egyes községben, hol kereskedni 
akar, az elöljáróságnál jelentkezni kell, a mi a házalókönyvbe bevezettetik, ezen köny-
vekből gondoltam legbiztosabban megállapíthatónak azt, hogy hol van a székely szőt-
tesek vevő közönsége, piaeza. Ezen eljárás közben kitűnt aztán az, hogy az emiitett 
ezigány házalók nemcsak Magyarország legtávolabbi megyéibe, de Alsó- és Felső-
Ausztriába, Csehországba, Olaszországba, Schweiczba is eljutnak áruikkal. Az »Ötvüsök, 
Forgácsok« házíilókönvveiben Bécs, Leibnitz, YVildow, Luttenberg, Mureck, Strassgang 
(Grácz mellett), Pettau, Strass, Radkersburg, Fiume, Strassburg, Hall, Igls, Trento, Ro-
vereto, Percine, Landeck, Ienbach, Kufstein, Ischl, Brixen, Riva, Ciraz, Cileisdorf, W'els, 
Hallein, Meran községi és városi hatóságok hivatalos pecsétjei találhatók fel. Miután 
pedig ezen helységekbe vármegyénkből székely szőttesek a házalóknak után nem kül-
detnek s miután egy házaló sem indul akkora készlettel útnak, a mi egy egész évi 
szükségletnek megfelel: kétségbevonhatatlan tényként következik az, hogy az eladott 
áruk külföldön kell hogy beszereztessenek s igy a házaló kereskedéssel a legnagyobb 
visszaélés követtetik el. Igazolja ezt másfelől az is, hogy Magyarország több főszolga-
bírójától, sőt külföldi hatóságtól is kaptam már olyan határozatot, melylvel itteni háza-
lók nem székely szőttessel való házalás miatt elitéltettek. 

Hasonló esetek előfordulásának megakadályozására csak egy mód lehet. Ha 
megalakittatik az előző pontban, fennebb jelzett vármegyei háziipari szövetkezet, mely 
az egyes iparosoktól bevásárolja, készpénz fizetés mellett, a házi iparczikkeket, azokat 
könnyen felismerhető védjegyével ellátva, áremelés nélkül kiadja az egyes házalóknak 
s a vevő közönséget a legszélesebb körben figyelmeztetve, ugyszólva köztudatba át-
viszi azt, hogv székelv házi iparczikknek csak az tekinthető, mely a szabályszerű véd-
jegygvel ellátva van. 

Ezen megoldási mód az, melynek létesítésén iparfejlesztő bizottságunk most 
buzgólkodik s a mely, ha megvalósul, hivatva van egy csapással kiszámíthatatlan len-
dületet adni háziiparunk fejlődésének. 

E)  HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

XXI. K&tonai ügyek. 

Az 1900 évi fősorozás az előzetesen jóváhagyott utazási és működési terv 
alapján a rendes időben, márczius havában tartatott meg. Kivételt kellett azonban ten-
nem Zetelaka községére, honnan az éppen a sorozás idejében uralkodott nagy mérvű 
kanyaró járvány miatt, a ragály széthurczolásának megelőzése czéljából a felhívott had-
kötelesek nem a rendes fősorozásra, hanem egy későbbi utóállitási napra rendeltettek be. 

A fősorozáson a polgári elnöki tisztet csupán az udvarhelyi járásra és Székely -
Udvarhely r. tan. városra vonatkozóan teljesíthettem. A mult évben módosított szabály-
rendeletünkkel megállapított négy rendes közgyűlés közül ugyanis a tavaszi, éppen már-
czius 10-ikára esik. Miután pedig a közgyűlés előmunkálataiban, valamint a közgyűlésen 
való részvételem feltétlenül szükséges : a sz.-kereszturi járásban eszközölt sorozáson a 
váimegye főjegyzőjével, a h.-oklándi sorozáson Jakab Gyula ny. alispán, törvényhatósági 
bizottsági taggal kellett magamat helyettesittetnem. 

A fősorozás általában igen szép rendben, s az átlagosnál kedvezőbb ered-
ménynyel folyt le, melyet részletekben a következőkben van szerencsém ismertetni. 



Udvarhelyi járásban besoroztatott 270, póttartalékba 31, Összesen 307. 
Sz.-Keresztúri » » 311), 30, >> 349. 
H.-Oklándi » » 270, 37, » 310. 
Sz.-Udvarhely városban » 43, 4, » 47. 

Az előállított hadkötelesek 32%-a bevált. 

F)  PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  ÜGYKÖRE. 

XXII. Állami adók bevételi forgalma. 

1899. évben 1900. évben 
Egyenes adóban . . ;>712.">1 kor. 93 Illl. Ó81478 kor. 92 liil. 

Hadmentességi díjban 11980 » 14 » 11708 » 41 » 

Bélyeg és jogillcték czimén 100287 * 5(5 » 92370 y> 57 » 

Szcsztermelési adó fejében 20919 » 01 103Ó 7 r> 5(5 » 

Szesz fogyasztási adó fejében . 384000 » ;>o » 37700.") >> 50 » 

Sörtermelési adóban . . . . 1818 » 40 » 1940 » 41 » 

Husfogvasztási es boritaladóban 72233 » 92 » 07750 » 05 » 

Italmérési illetékben 17201 » 32 » 18121 » 18 » 

folyt be. 

» 
* » 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 

Ezekben számolhatok be Udvarhely vármegye közigazgatásának az liHX) évbeni 
állapotáról. Jelentésem több fejezeténél szerettem volna a tárgy érdekességénél fogva, 
az egyes kérdésekbe jobban is belemerülni, de annak terjedelme talán már igv is ne-
hézzé teszi az áttekintést. Mindazáltal, az egyes részletek mindenikénél jeleztem az 
irányt, melyben működésűnk halad, s igy a tts. törvényhatósági bizottság előtt a köz-
igazgatás minden ágazatában ismeretes programmal dolgozunk. 

Ezen rövid egy év alatt nagy eredményekre még nem hivatkozhatom. De meg-
volt a törekvés, az akarat, vármegyém érdekeinek használni. Több irányban indíttattak 
meg üdvös kezdeményezések, több ponton eredménynyel folytattuk a már megkez-
dett munkát. S ennek teljesítése közben minden alkalommal örömmel kellett tapasztal-
nunk azon támogatást, a közügyek iránti meleg érdeklődést, azon tárgyilagosságot és 
szakszerűséget, mellyel a tts. törvényhatósági bizottság feladataink megoldását meg-
könnyítette. 

Annak reményében, hogy ez megvonatni a jövőben sem fog, engedje meg a 
tts. törvényhatósági bizottság, hogy jelentésem tudomásul vételét tisztelettel kérjem. 

Sz.-Udvarhely, 1901. márezius 2. 

Dr. Damokos Andor, 
alispán. 



Udvarhelyvármegye árvaszéki elnökétől. 

Szám: 5—1901. 

elnöki 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 

Az árva- és gyámhatósági ügyek állapotát, az összesitett árvapénztár forgalmát 

és a vármegye tiszti főügyésze által folyamatba tett perek állását elöiüntetö jelentése-

met az ÍÍMX). évre vonatkozólag van szerencsém a következőkben előterjeszteni: 

A)  Az ügyforgalmat illetőleg 

1 SÍK), év deczember végével elintézetlen maradt . 

ÍÍKK). év deczember végéig érkezett 

Elintézendő volt . . . . 

Ebből elintéztetett 1000. deczember végéig. 

Elintézetlen maradt . 

B)  Gyámoltak és gondnokoltak létszámát illetőleg: 

1800. év végén gyámság alatt maradt . . 10008 egyén 

1Í*00. deczember végéig gyámság alá került . . . 1212 » 

Összesen . 11280 

1900. év folyamán felszabadult . . . . 74.") egyén 

Gyámság alatt maradott 1900. deczember végén 10.")3Ö » 

F2 szerint szaporodás 407 » 

Az 1899. év végén maradt: 

a)  Gondnokság alatt . . 200 egyén 

b)  Ügygondnokság alatt. . . . . 349 » 

Összesen .V)ö » 

Az 1 íKkJ. év folyamán gondnokság alá helyeztetett . 13 egyén 

Ügygondnokság alá helyeztetett 12.") » 

Összesen . (503 » 

1900. év folyamán felmentetett: 

a)  Gondnokság alól 11 egyén 

b)  Ügygondnokság alól . 18 egyén 

Összesen 29 » 

1ÍKX). deczember végén gondnokság alatt maradt 208 egyén 

Ügygondnokság alatt . . . . . 4f>(> » 

Összesen . 004 » 
A felszabadult gyám és gondnokság közül gyámpénztárilag kezelt pénze volt 

172 egyénnek, kiknek pénze ki lett utalva. 

1900. év folyamán beadatott .">40 drb gyámi számadás, melyek megvizsgáltat-

tak, 127 gyám nem adott számadást. 1900. év végén maradt a gyámok kezén .'3020 

kor. 24 fillér. 

Az 1900. év deczember végéig megvizsgált számadások szerinti alaptőke kitett 
l.V)00 kor 78 tíllért. 

372 ügydarab 

20(570 

21042 » 

19814 

327 



Beveendő volt tehát összesen . . . . 18581 kor. 02 fillér 
Ebből 1900. év dcczember végéig befolyt 11374 kor. 0(5 lillér 

Hátrálékban maradt 7200 kor. 90 fillér, 

melynek behajtása iránt a szükséges intézkedés megtétetett. 
Az 1877. évi XX. t.-cz. í>0. §-a rendelkezéséhez képest, a kiskorúak, illetve 

gondnokoltak személyes viszonyaira vonatkozó részletes jelentését líHX). év végéig 
megtette 120 községi közgyám, hátrálékos volt 8 közgyám. 

Az árvaszéki intézkedések nem teljesitéseért az 1900. év folyamán 92 gvám lett 
összesen 7ö9 korona pénzbüntetéssel sújtva, melyből kellő indokok alapján le-

íratott . . 378 korona 
befizetetett . 28 » 
hátrálékban van . 353 » 

melynek behajtása folyamatban van. 

1900. év folyamán az árvák tulajdonát képező épületekben egy tiiz eset fordult 
elő, melyért a biztosított összeg kifizettetett. 

Az összesített árvapénztár forgalmát és a tiszti főügyész által folyamatba tett 
perek állását előtüntető kimutatásokat alatt tisztelettel előterjesztem. 

Sz.-Udvarhely, 1901. február hó 28-án. 

Ferenczy Gyula, 
árvaszéki elnök. 

** 



Kimutatás 

Udvarhelyvármegye gyámi pénztárának 1900. évi forgalmáról és deez. hó 31-én tartott zárlatáról. 

H e i « t e 1 H l t t d A l H 6 a E l e t 

•rt N </> 

Az alap 

megnevezése 

K
és

zp
én

zb
e
n
 

j 

G
y
ám

i 
p
é
n
zt

ár
i 

kö
lc

sö
-

n
ök

 
ad

ós
le

v
e
le

k
b
e
n
 

T
ak

ar
ék

p
én

zt
ár

i 
be

té
t 

É
rt

ék
p
ap

ír
 

N
em

 
k
a
m

a
to

zó
 a

dó
s-

le
v
él

 

A
ra

ny
-
 
és

 e
zü

st
n
e
m

üc
k
 

K
és

zp
én

zb
e
n
 

G
y
ám

i 
p
é
n
st

ár
i 

kö
lc

sö
-

n
ök

 
ad

ós
le

v
e
le

k
b
e
n
 

T
ak

ar
ék

p
én

zt
ár

i 
be

té
t 

É
rt

é
k
p
a
p
ír

 

t/i 

"3 

•o 
N 
o 
rt 
E 
31 _ 
X  -U 
E j j 
4» 
55 

A
ra

ny
-
 
és

 c
zü

st
n
c
m

ü
c
k
 

1 
K

és
zp

én
zb

e
n
 

G
y
ám

i 
p
é
n
zt

ár
i 

k
öl

cs
ö-

n
ö
k
 

ad
ós

le
v
e
le

k
b
e
n
 

T
ak

ar
ék

p
én

zt
ár

i 
be

té
t 

É
rt

ék
p
ap

ír
 

N
am

 
k
a
m

a
to

zó
 

ad
ós

-

le
vé

l 

j 
A

ra
ny

-
 
cs

 c
zü

st
n
c
in

ü
c
k
 

>» 

1 
í 

kor. f kor. f. kor. f kor. f. kor. f. k. f. kor. f. kor. f. kor. r.| kor. f. kor. f. k. f. kor. f. ; kor. 

-L 

f j kor. r ' kor. kor f. ík. f. 

1 Összesített 
árvái 

188394 38 575355 62 112646 64 27580 - 12987 58 158 
i 

- 188041 38 24969 26 ' 58180 2KÍ 2200 - — - - 353 - 550386 36 54466 36 25380 — 12987 58 158 — 

2 Arvai letéti 1637 42 — — 10335 56 22980 — 28847 55 212 - í!02 H2 - 358 58! 22980 - 16848 52 150 - 10: {4 80 • - - 9976 98 — 1 lí)í)9 03 
i 
| 62 45 

3 
Tűzkár 

biztosítási 
274 90' - - - — - — - 270 - — -

1 
- — - — - - 4 90 — - — - — — — -

4 
Arvai 

átfutó letét 
15344 H — - i 

i 

205591 14 - — - 10036 9:t — -

i 
-- 843 44 

1 -
- — - 5:107 25 - — - 204747 70 — -

Összesen : 205650 8» 575355 62 122982 20^56151 14 41835 3 370 - 198950 93 24969 26 58538 86 26023 44 1684S 52 150 - 6699 95 J550386 36 
i 
64443 34 230127 

7 0 
24986 61 |220 -



Kimutatás 

1900. január hó 1-től 1900. deezcmber hó végéig. 

A)  Gyámi  és  gondnoksági  ügyekről. 
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fí)  Osszesitelí  árvapénzlár  pereiről. 
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