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Méltóságos Főispán Ür! 

Tekintetes Törvényhatósági Bízottság! 

Az 1886. XXI. t.-cz. 68. S-ának s) pontja alapján az 1916. évről szóló jelen-
tésemet az alábbiakban terjesztem elő. 

L Törvényhatósági ügyek és ügyforgalom* 

A törvényhatósági bizottság az 1916. évben 3 rendes és 4 rendkívüli közgyű-
lést tartott. 

A vármegyeház építési alap czéljaira 3°/u, a tisztviselői nyugdíj alap czéljaira. 
5°/o volt az elmúlt évben a vármegyei pótadó. 

Az ügyintézés  menetét az alábbi adatokban tüntetem fel: 
* 

1. Az alispáni iktatókönyvbe . . . . 9347 ügydarab érkezett. 
2. Kihágási iktatókönyvbe 326 ,, „ 
3. Központi választm. beadványi jegyző-

könyvbe 95 f  „ 
4. Közigazgatási  bizottsági és gazdasági 

albizottsági beadv. jegyzőkönyvbe  . 1340 ,, „ 
5. Gazdasági munkabizottsági beadványi 

jegyzőkönyvbe  486 „ „ 

Az alispáni iktatóban rendes iktatás alá került 9347 ügydarabból, valamint 
a kihágási és gazdasági munkabizottsági iktatóban iktatott és az „ad" számot nyert 
összesen 9089 ügydarabból elintézett az alispán 65 1 darabot, főjegyző  5785 darabot, 
másodfőjegyző  4093 darabot, I. aljegyző 2780 darabot, közig, gyakornok 519 drbot, 
tisztifőügyész  25 drbot, tiszti főorvos  707 drbot, főállatorvos  167 drbot, fölevéltárnok 
122 drbot, számvevőség 2036 drbot, államépítészeti hivatal 480 drbot, gazdasági fel-
ügyelő 54 drbot, hadifogoly  felügyeleti  tiszt 646 drbot, irodaigazgató 307 drbot, ut-
levélnyilvántartó 876 drbot; összesen 19248 drbot. 

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

Útlevélilletve  ezzel kapcsolatos kivándorlási engedély iránti kérést az 1916. 
év folyamán  összesen 50 esetben nyújtottak be, mig ezzel szemben az 1915. évben 
beadott kérések száma 331 volt. Az 1916. évben tényleg ki is adott útlevelek száma 
23 volt csak Romániába, mig az 1915. évben 46. A többi kérés vagy elutasíttatott, 
vagy a kérelmező által visszavonatott. 

Házalást  engedély  az 1916. évben 37 drb adatott ki. Ebből 29 kizárólag: szé-
kely házi szőttessel; 8 kelme, szövet, gyapott, selyem, vászon és czérnaárukkal. 



Törvényhatósági tisztviselő ellen 5 fegyelmi  ügy volt folyamatban,  két eset-
ben a fegyelmi  eljárást abban hagyták, egy eljárás terhelt hadbavonulása miatt be-
fejezhető  nem volt, 2 esetben pedig folyamatban  van. 

A vármegyei  levéltár  selejtezése  augusztus hó végéig folytatva  lett, a munká-
latok meggyorsítása czéljából a selejtezési utasítás egyszerűsítését határozta el a köz-
gyűlés (8—9(6. szám alatt. A selejtpapir értékesítve lett az elmúlt év folyamán. 

A székelyudvarhelyi  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 
4610 drb, kihágási iktatóra (265 drb, kiadatott építési engedély (7 drb, cselédkönyv 
(02 drb, munkakönyv 5 drb, mezőőri könyv (6 drb, tánczengedély 6 drb, iparigazol-
vány 4 drb, iparengedély I drb, fegyvertartási  engedély 9 drb. 

A székely  keresztúri  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 5239 
drb, kihágási iktatóra érkezett 522 drb, kiadatott cselédkönyv 50 drb, munkakönyv 4 
drb, íparigazolvány 2 drb, iparengedély 2 drb, építkezési engedély 3 drb, tolonczolási 
eset előfordult  10 esetben. 

Az oklándi  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 4894 drb, 
kihágási iktatóra érkezett 770 drb, kiadatott cselédkönyv 82 drb, munkakönyv 8 drb, 
íparigazolvány (3 drb, igazolási jegy 4 drb, mezőőri könyv 97 drb, fegyvertartási 
engedély (9 drb, építési engedély (7, halászjegy (4, erdőőri igazolvány 5, vadász-
jegy 22, igazoló jegy (333. 

A parajéi  főszolgabírói  hivatalnál közigazgatási iktatóra érkezett 280) drb, 
kihágási iktatóra érkezett 338 drb, kiadatott cselédkönyv 47 drb, munkakönyv ( drb, 
iparengedély 3 drb, építkezési engedély 2 drb, erdőőri eskübizonyitvány 5 drb, mező-
őri könyv 42 drb, pásztorkönyv 5 drb, vadászjegy váltásra jogosító igazolvány 10 
drb, halászjegy váltásra jogosító igazolvány 28 drb. 

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

A városi tanácshoz összesen 8378 ügydarab érkezett iktatóra, melyből 6497 
közigazgatási és (88( drb adóügyi. A városi árvaszékhez beadatott 85) drb. A rend-
őrséghez közigazgatási J54I drb, kihágási 444 drb, a községi bírósághoz 103 darab. 
Bűnügyi érkezett (5( drb. Képviselőtestületi  közgyűlés volt 6, tanácsülés volt 5), 
árvaszéki ülés volt 46; íparigazolvány és engedély kiadatott Í5, iparostanoncz besze-
gődtetett 24, igazolási jegy kiadatott 2052, cselédkönyv kiadatott 53, cselédnyilván-
tartásba bevezettetett Í92, vadászjegy engedély kiadatott 23, tolonczoltak száma 107, 
öngyilkosság történt (, tüzeset történt 2 esetben. Elzárva 52 egyén 53 napra. A sze-
gényalap javára kiméretett 3451 K Í0 fillér  büntetéspénz, fizetve  és elszámolva lett 
(7(6 K, leírva vagyontalanság  miatt (236 K Í0 fillér,  átjött a folyó  évre mint hát-
rálék 499 K. 

A vármegye  árvaszékének  1916.  évi működéséről a következőket jelentem: 
4848 ügyben iktatóra érkezett rendes szám alatt (0023, ad szám alatt beérkezett 
4997, előterjesztés tétetett 239Í, együtt (74((  drb. Ebből elintézést nyert (6962, el-
intézetlen maradt 449. Br. Orbán János elnök elintézett 2(6, Dr. Gyárfás  Pál h. elnök 
1546, Szentkirállyí Kálmán árv. ülnök 3465, ifj.  Ugrón Ákos vm. aljegyző 3720, 
Dr. Nagy Sándor vm. aljegyző 2673, Tompa László szolgabíró 730, Gálffy  Kálmán 
nyug. főszolgabíró  938, Rauca Izidor kisegítő munkaerő 3674 darabot. 

A számvevőségnek kiadatott 1916,  ezek közül elintézés alatt maradt (32. 
A tiszti főügyésznek  kiadatott 68, melyek közül elintézés alatt maradt 3. 

Folyamatban volt (0 per. 
Az (9(6. év folyamán  66 ülés tartatott, melyben 4422 ügy nyert elintézést. 
Az (9(4. évről hátrálékban maradt a számadásával 7( számadásköteles, az 

(9(5. évre pedig számadással tartozott 594 gyám. Ezen összesen 665 számadásból 
(9(6. év folyamán  beadatott és felülvizsgáltatott  (9(4. évről 7(, (9(5. évről 457, 
összesen 528 számadás. A számadás tétel alól felmentetett  79 és az (9(6. év végével 
hátrálékban maradt a számadás beadásával 58 számadásköteles. 

Az apák és t. és t. gyámok kezén hagyott ingóságok meglételét és az állag 
sérelem nélkül való fentartását  igazolta a 480 esetben beadott éves kimutatás, melyek 
mindenkör a leltárral tételenként összehasonlítva elintézést nyertek. Az (9(6. év folya-



mán az évi kimutatás beterjesztésének kötelezettsége alól felszabadult  51 szülő, az év 
végével pedig a kimutatás beadásával hátrálékban maradt 20. 

Az évi számadás illetve kimutatás késedelmes beadása és egyéb mulasztások 
miatt a törvényes képviselőkre az 1916. év folyamán  (67 korona birság rovatott ki. 
Ebből a mindenkor illetékes község gyámi bírság alapja javára elkönyvelve 36 kor. 
hajtatott be, igazolás folytán  97 kor. leíratott, felhajtás  alatt áll 34 korona. 

Az eladott ingó és ingatlan javak árából a kiskorúakat illető követelések 
behajtattak és a gyámpénztárban kamatozólag elhelyeztettek. Ugy az ezekből, mint 
más czimeken és a bekebelezés mellett kiadott gyámpénztári kölcsönökből befolyt 
pénzek és értékek gyámpénztári forgalmát  a m. kir. pénzügyigazgatóság  mellé ren-
delt számvevőség ideiktatott kimutatása tünteti fel: 

Tárgy Készpénz Érték 
Takarék-
pénztári 

betét 

Nem 
kamatozó 
kötvény 

Kama-
tozó 

kötvény 
Drága-

tág 

K K K K K K 

Gyámpénztári  alap  ; 

Mult évi maradvány (9828*54 (34850*— 33800*(3 (2207*45 Í0( 2470*7 ( 333*20 

Folyó évi bevétel . 3207(4*99 3046 (('62 (85759-52 2080*— 2343*- — * — 

Összesen . . . . 340543*53 43946 C62 2(9559*65 (4287*45 (0(48(3*7( 333*20 

Levonva a kiadást . 324768* (6 54980*— (48280*- (500*— (6200C95 — - — 

(9(6. végén maradv. (5775*37 38448 C62 7(279*65 (2787*45 8528 í (*76 333*20 

Gyámpénztári  leiét: 

Mult évi maradv. . 4780*87 2960*30 17500*— — * — — * — — * — 

Folyó évi bevétel . 74556*90 (738*06 24537* í 3 — * — — * — 35*25 

Összesen . . . . 79337*77 4698*36 42037* (3 — * — — * — 35*25 

Levonva a kiadást . 59776*66 3Í2C72 6443*70 — • — — * — — * — 

(9(6. végén maradv. (956í*(( (576*64 35593*43 — * — — * — 35*25 

(9(6. végén a gyámp. 
összes maradványa 35336-48 386058*26 (06873*08 (2787*45 8528 (í *7 6 368*45 

A háború miatt ujabb gyámpénztári kölcsönök nem folyósittattak. 
A IV. és V. hadikölcsönre a kiskorúak gyámpénztárilag kezelt vagyonából 

szép számban történtek egyénenkénti jegyzések s az így beváltott kötvények a tulaj-
donosaik javára letétben kezeltetnek. Az V-ik hadikölcsön jegyzés alkalmával a vo-
natkozó belügyminiszteri rendelet alapján a törvényhatóság az összesitett gyámpénz-
tár javára 80,000 korona névértékű 5 és VaVo-os pénztári jegyet jegyeztünk. 

A kiskorúak létszáma (9(5. év végével (4, (32-t tett ki, az év folyamán 
gyámhatósági felügyelet  alá került (287 egyén, felszabadult:  teljes koruság elérése 
folytán  602, nagykorúság folytán  (0, férjesülés  folytán  (5, elhalt 97 kiskorú, a gyám-
hatóság más árvaszékre ruháztatott át 5 esetben, igy tehát (9(6. év végén gyám-
hatósági felügyeletünk  alatt maradt (4,690 kiskorú. 

A gondnokoltak száma az (9(6. év végével 252, az ügygondnokoltaké  7((. 
Az árvaszék a családapa vagy családfentartó  hadbavonulása miatt gyámolitás 

nélkül maradt családokat nyilvántartotta és azok kiskorúinak hatósági ellenőrzését, az 
ellátás ki által és mily minőségben való teljesítését igazoltatta. Gondoskodott ezen 
kiskorúak törvényes képviseletéről és az iránt is megtett minden lehető intézkedést, 
hogy nevelésük és gondozásuk kifogástalanul  teljesíttessék. Sajnos azonban, hogy egy-
részt az árvaszék elnökének huzamos betegsége, az előadói kar és kezelő személyzet 
legtöbbszőr hiányos létszáma és gyakori változása miatt, az amúgy is hatványozott 



mértékben felszaporodott  irodai munka, valamint a háborús körülmények, főleg  a 
román betörés által végkép megnehezített közlekedési viszonyok az annyira szüksé-
ges helyszínén való ellenőrzést majd teljesen lehetetlenné tették. 

A hadban elesett, vagy hadi fáradalmak,  sebesülés vagy más ily természetű 
betegség miatt meghalt egyének kiskorú gyermekeinek ügyeit, továbbá az eltűntek 
és ezek gyermekeinek ügyeit a gyámhatóság a fennálló  szabályok és vett rendelke-
zések értelmében különös gonddal és méltányossággal intézte és ellenőrizte. 

A nyilvántartások tanúsága szerint (916.  deczember végéig hadhavonult 5969 
családapa, kik után (4,020 kiskorú gyermek maradt itthon. A hadbavonultak közül 
elesett vagy elhalt 476 apa, ki után maradt 849 árva kiskorú; eltűnt 372, ezek után 
maradt 869 kiskorú; hadifogságba  esett 388, ezek után maradt 948 kiskorú. így a 
hadiárvák száma összesen 2666. 

IL Közegészségügy* 
A vármegye közegészségügyi  állapota \9\6.  évben — visvonyitva a megelőző 

évhez — általánosságban kedvezőtlen volt, mert márczius hó folyamán  a parajdi 
járás négy községében a hólyagos himlő járványosán lépett fel  s onnan átterjedt Szé-
kelyudvarhelyre és Lövétére is. Az oláh betörés után behurczolás folytán  a vármegye 
minden járásában és Székelyudvarhelyen is merültek fel  hólyagos himlőesetek. A jár-
vány tovább terjedésének megakadályozása czéljából Belügyminiszter ur már május-
ban engedélyezte a kényszeroltást, deczemberben pedig a vármegye egész területére 
elrendelte. Ez által a járvány elterjedése meggátoltatott. 

A hatósági és magángyakorlatot  folytató  orvosok 944 hevenyfertőzö  beteget 
jelentettek be, kik közül gyógyult  739, meghalt (07, ellenőrzés és gyógykezelés  alatt 
maradt 98. 

Előfordult  kanyaró:  Hodgya, Erked, Fiatfalva,  Székely keresztúr, Székely-
udvarhely, Homoródszentmárton, Kobátfalva,  Fenyéd, Petek, Szentkeresztbánya, Si-
ménfalva,  Kadács, Tarcsafalva,  Magyarzsákod, Oklánd, Karácsonfalva,  Bibarczfalva 
és Olaszteleken. Vörheny:  Szentlászló, Kisbaczon, Száldobos, Vargyas, Bágy, Székely-
keresztur, Szentábrahám, H.-szentmárton, H.-szentpál, Bardocz, H.-almás, Olasztelek, 
Nagygalambfalva,  Nagysolymos, Bibarczfalva,  Ujszékely, Parajd és Székelyudvar-
hétyen. Hólyagoshimlő:  Atyha, Korond, Felső- és Alsósófalva,  Parajd, Székelyudvar-
hely, Lövéte, Zetelaka, Alsó- és Felsőboldogfalva,  Kissolymos, Szederjes, Ujszékely, 
Szenterzsébet, Székelyandrásfalva,  Kőrispatak, Rugonfalva,  Fiatfalva,  Rava, Etéd, 
Erked, Székelykeresztur, Székelyzsombor, Szentkeresztbánya, Betfalva,  Bikafalva  és 
Zetelakán. ^oncsolótoroklob:  Lövéte, Székelykeresztur, Szentábrahám, Magyarandrás-
fa  Iva, Recsenyéd, Abránfalva,  Abásfalva,  H.-almás, Fiatfalva,  Erked, Zetelaka, Dálya, 
Korond, Felsősófalva,  H.-szentmárton, Farkaslaka, Olasztelek, Etéd, Telekfalva, 
Szentlászló, Vargyas, H.-Szentpál, Bardocz, Bibarczfalva,  Bözöd, Bene, Derzs, Muzsna, 
Felsőrákos, Fiatfalva,  Alsóboldogfalva,  Patakfalva,  Magyaros, Lengyelfalva,  Agyag-
falva,  Kénos, Mátisfalva,  Csehétíalva, Kecsetkisfalud  és Székelyudvarhelyen.  Hasi-
hagymáz:  Zetelaka, Lövéte, H.-almás, Oklánd, Agyagfalva,  Felsörákos, Máréfalva, 
H.-keményfalva,  Abásfalva,  Szentmárton, Szentpál, Oroszhegy, Erked, Remete, Szé-
kelyzsombor, Magyarhermány, Szentdemeter és Székelyudvarhelyen.  Trachomában 
szenvedett az év első felében  (2 egyén, kik közül gyógyult  4, a fél  év végén ma-
radt 8; az év második felében  ellenőrzés és gyógykezelés  alatt állott (( egyén, kik 
közül gyógyult  í, az év végén ellenőrzés és gyógykezelés  alatt maradt (0. T'ellagrás 
beteg volt (7, és pedig elmebaj nélküli könnyű eset 9, elmebaj nélküli súlyos 5 és 3 
elmebetegséggel végződő eset. 

A hatósági orvosok az év folyamán  a rendes oltási cyklusban 2906 első és 
(2,400 jó sikerű ujraoltást végeztek. 

Orvosrendöri  hullavizsgálat  73 esetben végeztetett. 
A vármegyei  közkórházban  ápoltatott 829 beteg, kik közül maradt a meg-

előző évről 87, az év folyamán  felvétetett  742, az év végén kórházban visszamaradt 46. 
A vármegye területén működő gyógytárak  majdnem mindenike szenvedett az 



oláh betörés miatt, részben az ellenség dúlása, részben pedig hadseregünk rekví-
rálása által. 

Az ellenség kiűzése után a gyógytárak  vizsgálatával a kárfelvétel  megtörtént 
s a felterjesztett  jegyzökönyvek  alapján az Országos Hadsegélyző Bizottság a káro-
sult gyógyszerészek  kezéhez némi kárpótlást is utalt ki. 

Az elhalálozás folytán  felelős  kezelő nélkül maradt etédi gyógyszertárba,  a 
megváltozott viszonyok miatt okleveles gyógyszerészt  nem sikerült alkalmazni, minek 
folytán  Belügyminiszter úrhoz felterjesztés  intéztetett a gyógyszertárnak  a háború 
utáni időszakig leendő zárvatartása iránt. 

III. Közbiztonság és közrendészet. 

A vármegyei csendörörsök tevékenységéről  készített kimutatás adatai szerint 
büntető és kihágási ügyekben az eljárást az Í9Í6. évben folyamatba  tették: a király 
megsértése miatt i, hűtlenség miatt (3, hatóságok s hatósági közegek elleni erőszak 
miatt Í9,  pénzhamisítás miatt J, hamistanuzás miatt í, szemérem elleni bűntett miatt 
3, rágalmazás és becsületsértés miatt 63, ember élete elleni büntettek és vétségek miatt 
16, testi sértés miatt 13 levél és távsürgöny titok megsértése miatt magánlaknak 
magánszemélyek által történt megsértése miatt 28, lopás miatt Í0I5, rablás és zsaro-
lás miatt JO, sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés miatt 73, jogtalan elsajátítás miatt 
(23, orgazdaság és bünpalástolás miatt Í22, csalás miatt 50, okirathamisitás miatt 2, 
más vagyonának megrongálása miatt 3í, gyújtogatás,  tüzokozás miatt 47, vaspálya 
megrongálása miatt l, fegyveres  erő elleni büntettek és vétségek miatt 4, egyéb tör-
vénybe ütköző büntettek és vétségek miatt Í0, a járásbíróságok hatáskörébe utalt ki-
hágások miatt 48, a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágások miatt 9X9 
esetben. 

A kihágási ügyekben az első fokú  rendőri büntető bíróságok által hozott első 
fokú  ítéletek közül felebbvitel  folytán  Í94 ítéletet bíráltam felül,  még pedig közélel-
mezési kihágás miatt 70, árdrágító kihágás miatt 33, közrend elleni kihágás miatt 
13, erdei kihágás miatt 21, ípaftendöri  és hadiszállitási kihágás miatt 4—4, közegészség-
ügyi kihágás miatt Í5, mezőrendőrí, bérkocsi szabályrendelet elleni és állategészség-
rendőri kihágás miatt 3—3, testi épség elleni, ebtartási és utrendöri kihágás miatt 
2—2, hatóság elleni kihágás miatt 10, fegyvertartási  kihágás miatt 6, végül cseléd-
rendőri, vizrendőri és halászati kihágások miatt \ — \ esetben. 

Ezen ítéletek közül lényegében helybenhagytam í46-ot, feloldottam  4-et, meg-
semmisítettem íO-et, megváltoztattam 34-et. 

A másodfokban  hozott ítéletek közül az illetékes miniszterek közbevetett felebb-
vitelek folytán  28-at bíráltak felül;  ezek közül I7-et helybenhagytak,  6-ot megváltoz-
tattak és 5-öt megsemmisítettek. 

IV. Tanügy. 

Az udvarhely vár megyei népoktatási tankerület ügyeinek (916. évi állapotára 
vonatkozólag a következőket jelentem: 

A) Tankötelezettség.  A vallás- és közoktatásügyi  m. kir. Miniszter ur a tan-
és óvókötelesek összeírását a háborús viszonyokra való tekintettel az (9(6. évre is 
kivételesen felfüggesztette  és az elöljáróságokat (városi hatóságokat) az iskolába be 
nem iratkozott tankötelesekről szerkesztendő statisztikai kimutatás összeállításának s 
a statisztikai hivatalhoz való beterjesztésének kötelezettsége alól ez évre is felmentette. 

A vallás- és közoktatásügyi  miniszter ur a háborús állapotra való tekintettel 
azt is megengedte, hogy a szorgalmi idő két hóval megrövidíttessék, minek folytán  a 
VI. osztályok záróvizsgái már április folyamán,  a többi osztályoké május hóban tar-
tattak meg; megengedte a miniszter ur azt is, hogy a mezőgazdaságban haszonnal 



foglalkoztatható  gyermekek részére a szülők kérésére a gondnokságok az iskolaláto-
gatás kötelezettsége alól felmentést  adhassanak, azonban nagyon kevesen éltek e ked-
vezménnyel és a felső  osztályokba is a legtöbb szülő gyermekét rendesen küldte. 

A vármegye területén 6 állami kisdedóvoda van, melyekben 7 óvónő műkö-
dik. A homoródalmási és parajdi állami óvoda kincstári épületben van elhelyezve, 4 
állami óvoda elhelyezéséről ideiglenesen az érdekelt községek gondoskodtak. Remél-
hetőleg az óvodák száma a közel jövőben jelentékenyen emelkedni fog. 

Az áll. óvodai épületek, kivéve a homoródalmásit, a törvény által előirt kí-
vánalmaknak nem felelnek  meg. Ezen mielőbb segíteni kell. 

Az állami óvodákon kívül egy községi és egy róm. kath. jellegű óvoda szol-
gált a kisdedek védelmére, előbbiben két, utóbbiban egy óvónővel. Ugy a községi, 
mint a róm. kath. jellegű óvoda saját épületében van elhelyezve. 

A gyermekvédelemről,  mely fajunkat  érintőleg elsőrendű szükség, addig is, a 
mig a tervbe vett áll. óvodák megszervezhetők lesznek, napközi Otthonok beállításá-
val történt gondoskodás, melynek jótékony hatását 24 község élvezhette. 

Az (9(6. év folyamán  nyári menedékház volt felállitve  Alsóboldogfalván, 
Csekefalván,  Kisgalambfalván  és Városfalván. 

A vármegye területén jelenleg 79 áll., ( községi, 32 róm. kath., (2 ref.,  9 
unit., 3 ág. ev. 5 gör. kel., ( társulati és ( magán el. iskola van. 

Az áll. el. iskoláknak fokozatos  felépítése  és helyreállítása körül a mult év-
ben is, daczára a háborús állapotoknak, intézkedések történtek s ha a terv keresztül 
vihető, a vármegye területén levő áll. el. iskolák épületei az (868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 27. §-ban előirt követelményeknek meg fognak  felelni,  ellenben a hitfelekezeti 
•elemi iskolái elenyésző csekély százalékát kivéve uj iskolai építéseket kívánnak. 

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

A közoktatásügyi  kormány az (9(6. év folyamán  ingyen tankönyvekben 36 
elemi iskolát részesített. 

Az (868. évi XXXVIII. t.-cz. 50. §-a alapján szervezendő általános ismétlő 
iskolai tanfolyam,  — a hol az ismétlő korban levő növendékek száma oly csekély, 
hofĵ y  az (902. évi 66569. sz. a. kiadott szervezetnek és tantervnek megfelelő  gazda-
sági ism. iskola szervezése egyelőre nem lehetséges — minden iskolánál van. A gazd. 
ismétlőiskola ez idő szerint 52 s ezek vezető tanítói külön tiszteletdíjban részesültek. 

Az (868. évi XXXVIII. 38. §-a értelmében iskolai alapvagy ónnal a legtöbb 
iskola rendelkezik, s annak a közös községi területből a tagosítás kapcsán való tör-
vényszerű kihasítása, megfelelő  telekkönyv vezetése, az (876. évi XXVII. t.-cz. (3. 
§-a értelmében való szabályszerű kezelése iránt az intézkedések részben folyamatban 
voltak, de az évekre visszamenő ügyek tisztázása sok akadályba ütközik és a közbe-
vetett intézkedések miatt az alapvagyonok rendezése lassan haladt előre. 

A tanítás átlagos eredménye kielégítő. 
A vármegye területén minden tanító, — kivéve néhány helyettest — törvé-

nyes képesítéssel rendelkezik. 
Udvarhelyvármegyében  3 tanítói egyesület működik, nevezetesen az (868. évi 

XXXVIII. t.-cz. (47. §-a alapján szervezett Udvarhelyvármegyei  általános tanítói 
Egyesület, mely 3 járáskörre oszlik, az udvarhelyi róm. kath. espereskerületí tanítói 
Egylet és az Erdővidéki tanítói Egyesület. Ezenkívül a felnőttek  oktatásával foglal-
kozik az udvarhelyvármegyei  Népnevelési Egyesület. Ezen egyesület vezette a megyé-
ben az iskolán kívüli oktatást. 

Az (9(5/(6.  iskolai évben a tanfelügyelő  a vármegyei népoktatási intézeteket, 
kevés kivétellel, meglátogatta. 

A VI. oszt. fiu  tanulók (9(5/(6.  tanévi záróvizsgájára a vall. és közokt. mi-
niszter ur 4 iskolafelügyelőt  küldött ki. A vármegye területén (55 állami tanító mű-
ködik. A községi és hitfelekezeti  tanítók száma (20. 

Iparos- és kereskedő-tanoncz iskola van Székelyudvarhelyen és Székely-
kereszturon. 



Előbbi helyen állami, utóbbi helyen államilag segélyezett községi polgári 
leányiskola is van. Mindkettő bérházban van elhelyezve. A székelyudvarhelyi  állami 
polgári leányiskola elhelyezése a háború után megoldást fog  nyerni. A székely-
keresztúri közs. polgári leányiskola elhelyezése pedig, tekintve a község rossz anyagi 
viszonyait, csakis az intézet állami kezelésbe vétele után oldható meg. 

A tanítók egy része katonai szolgálatot teljesit. Az itthon maradottak a tan-
órákon kivül elismerésre méltó társadalmi tevékenységet  fejtettek  ki részben a hazáért 
küzdő hősök téli meleg ruhával való ellátása, részben a haza védelmében elesett test-
véreink segélyezésére irányuló adományok gyűjtésében. Azon kivül a vall. és közokt. 
miniszter ur engedélye folytán  több tanitó és tanítónő a tanítási időn kivül köz-
igazgatási szolgálatra nyert beosztást. A katonaság részére a tanítóság közreműködé-
sével készült hósapka, lábszárvédő, érmelegitő stb. várakozáson felüli  mennyiségben 
érkezett be. 

Szép eredményt mutatott fel  a tanulóság a szederlevél és csalángyüjtés körül is. 
A hadbavonult katonák karácsonyfájára,  Vörös-Kereszt javára, a hadi árvák 

és özvegyek javára is tekintélyes összegeket gyűjtöttek,  továbbá a pénzbeli adomá-
nyokon kivül vezették a tanítók a kórházaknak ágynemükkel való felszerelésére  a 
gyűjtéseket. 

Általában a tanítóság a jótékony társadalomnak egyik letéteményese volt és 
ott volt a háború kitörése óta mindenütt, a hol áldozatokat kellett hozni, tanácsot 
kellett adni. A törvényhatóság területén működő tanítóság megtette hivatásához mért 
kötelességét, melyben, sajnos, augusztus hó utolsó napjaiban megzavarta az oláh be-
törés és az ezt követő menekülés. Az otthontól való távollét alatt a tankötelesek és 
tanítók nagy része Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén telepedett meg és ott 
kezdte meg nevelési munkásságát. 

cA  székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  főreáliskolában  a beiratások az 1915/16. 
tanévre 1915. szeptember 1., 2., 3. napjain történtek. A tanév 4-én, a tanítás pedig 
6-án kezdődött s folyt  minden nagyobb akadály nélkül. Beíratott 137 rendes és 4 
magántanuló; 3-mal több mint a megelőző tanévben. Évközben kimaradt (3, osz-
tályvizsgálatot  tett 128. Nemzetiségre nézve ÍJ9 magyar, 9 német; vallásra nézve 46 
róm. kath., 2 gör. kath., 41 reform.,  18 ág. ev., 1 gör. kel., 8 unitárius és 12 izr. 
Illetőségre nézve székelyudvarhelyi  56, udvarbelymegyei  22, más törvényhatóságbeli 
49, Horvát-Szlavonországbeli 1. Felsőbb osztályba léphet 103, javítóvizsgát tehet 8, 
az osztályt ismételheti 17. 

Az évzáró vizsgálatok május 29., 30. és 31-én tartattak. A VIII. o. tanulók 
osztályvizsgálata május 13-án volt, minek alapján 2 tanulónak hadi érettségi bizo-
nyítványt adtak ki. 

Az érettségi írásbeli vizsgálatok május 15., 16. és 17-én folytak  le. A tanévet 
junius 3-án zárták be. 

A katonai szolgálatra behívott tanulók részére rendezett és a VIII. o. vizs-
gálatra előkészítő tanfolyam  öt hallgatóval május 25-én vette kezdetét és junius 25-én 
végződött. Junius 26-án tartatott meg a rendes érettségi szóbeli vizsgálat Szentímrei 
István tank. kir. főigazgató  elnöklete alatt. 

A fegyelmi  éppen ugy mint az egészségi állapot az intézetben és az azzal 
kapcsolatos internátusban az egész iskolai év folyamán  jó volt. 

A tanári testületből a háború elején katonai szolgálatra behívott öt tanár ez 
idén is benmaradt. Nagy veszteség érte a középoktatást a nagyérdemű tankerületi 
főigazgató  Kuncz Elek halálával, a ki negyedszázadon át bölcs mérséklettel és tár-
gyilagossággal  irányította a középiskolai tanügyet. Ez évben halt meg Dr. Solymossy 
Lajos ny. igazgató is, a kinek 25 éven át viselt igazgatóságával  a főreáliskola  ki-
alakulása és fejlődése  szorosan össze volt kapcsolva* Kuncz Elek főigazgató  helyébe 
Szentimrei István nagyszebeni állami főgimn.  igazgató neveztetett ki. 

Katonai szolgálatra alkalmasnak találtatott 1 negyed-, 2 ötöd-, 4 hatod-, 4 
heted és 2 nyolczadosztályu tanulónk. Közülök egy: Scheuer Gyula VII. o. csak-
hamar hősi halált halt. 

A tanulók tanáraik példáján indulva, gyűjtések utján összerakott filléreikkel 
sok százra menő összeggel járultak különböző jótékonysági czélokhoz. 
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A IV-ík hadikölcsönre a tanári kar eddig összesen 32250 K, az ifjúság  5000 
K-t jegyzett. 

A tanulók a háborús évek alatt három izben gyűjtöttek szedercserje levelet 
2—2, összesen 6 zsákkal. 

A magyar Vörös Kereszt-nek a katonák könyvvel való ellátását czélzó fel-
szólítására az ifjúság  441 drb folyóiratot  és 246 drb könyvet gyűjtött, a mit az igaz-
gató a magáéból 12 drb könyvvel toldott meg. 

Az Országos Fémátvételi Bizottsághoz Pozsonyba az 1915—16. tanévben az 
igazgató az intézet szertárainak nélkülözhető tárgyaiból 53*4 kg. fémet  szállított be. 

Az intézettel kapcsolatos internátusban 58 tanuló volt, kik közül teljes dijra 
(500 K) 28, mérsékelt dijra a 400 K-ás helyre 7, a 300-as helyre 13, a 200 K-ás 
helyre 1 tanuló; mig 9 tanuló teljesen ingyenes helyet élvezett. Évközben az inter-
nátusból 6-an maradtak ki. 

Évi 40 K díjért az internátus konyhájából ebédet kapott 10 tanuló. Ezek 
közül 30 K-t fizetett  6, 20 K-t 4. 

Az intézet 9 tanulója összesen 2410 K ösztöndijat élvezett. 
A román háborúval kapcsolatos kiürítés után az intézet Szakolczán működik. 
tAz  erdélyi  róm.  kath.  Státus  székelyudvarhelyi  főgimnáziumába  z.%  1915 —16. 

isk. évre beiratkozott 221 rendes- és 9 magántanuló. Osztályvizsgálatot  tett 208 ren-
des- és 6 magántanuló, még pedig jelesen 18, jól 51, elégséges 114, elégtelen 31 
tanuló. Illetőség szerint: helybeli volt 91, udvarhelymegyei  65, más megyebeli 58. 
Anyanyelv szerint: magyar 209, német 1, oláh 4. Vallásra nézve: róm. kath. 197, 
református  5, ág. ev. 5, g. kel. 3, unit. 4. Erkölcsi állapotra: jó viseletű 169, sza-
bályszerű 33. Rendes érettségit tett 2 tanuló, a kik egyszerűen érettek. A 48230— 
1916. sz. V. k. r. a. a népfelkelő  bemutató szemlén alkalmasnak talált 3 VIII. oszt. 
tanulónak az osztály elvégzéséről tanúskodó bizonyítványa alapján s ezzel egyidejű-
leg az érettségi bizonyítvány is kiadatott. (1 jól, 2 egyszerűen érett.) A 40962—1916. 
sz. V. k. r. alapján az 1897-ben és korábban született és a VII. o. sikerrel végzett 
tanulók számszerint 23-an előkészítő tanfolyamon  vettek részt. Jelesen érett 2, jól 5, 
egyszerűen érett 16. Egész tandíjmentességben részesült 9, fél  tandíjmentességben 51 
tanuló. A fínevelő  intézetben (Internátus) 35 alapitványos, 52 fizető  és 6 ingyenes 

^ növendék nyert ellátást. A háború miatt 5 növendék alapitványos helyét nem foglal-
hatta el. Az ifjúság  egészségi állapota elég kedvező volt, nagyobb szabású mulasztás, 
vagy számbavehetö járványos betegség nem fordult  elő a tanulóknál. A fegyelmi 
állapot is megfelelő  volt. Az 1916—17. isk. évre a beiratások a rendkívüli helyzet 
miatt az 1916. évben megkezdhetők nem voltak. 

A székelyudvarhelyi  ref.  főgimnáziumban  az 1915—16. isk. évben a tanítás 
akadály nélkül folyt  szept. 1-től junius 3-ig. Hét rendes, 4 helyettes és 4 bejáró óra-
adó tanár tanitott. A beirt tanulók száma: 254 nyilvános, 54 magántanuló, összesen 
308. Vizsgát tett 287. Érettségi vizsgát tett 41. Jelesen érett 8, jól 10, érett 21, javí-
tóra utasíttatott 2. A 287 tanuló közül minden tárgyból jeles 23, jó 56, elégséges 152, 
javítóra utasíttatott 45, osztályismétlésre utasíttatott 12. 

Az iskola uj épületében katonai tartalék kórház volt, csak a szertárak és a 
velők kapcsolatos tantermek állottak rendelkezésre s a tantermek nagyobb részét az 
internátusban kellett elhelyezni, közös étkezőül pedig a tornacsarnokot használták. 
1916. juniusig katonai szolgálatra bevonult 4 tanár és 66 tanuló. A tanárok és ta-
nulók minden háborús mozgalomban résztvettek. A tanulók gyűjtése: a katonák 
karácsonyi ajándékára 244*65, kárpáti Deákfalva  javára 311*70, tüdőbetegek részére 
32*46 K, katonáknak meleg ruhára 100 K, hadikölcsönre 150 K, kárpáti faluk 
részére 70 K, 23 kg. szederlevél és 25 kg. fém. 

A tanulók közül helybeli 97, udvarhelymegyei  90, más megyebeli 98, oláh-
országi 2. Az internátusban lakott 153. 

Iskolai dijak: Beiratás, nyugdíj s más apróbb dijak 22 K, tandíj egész évre 
50 K, internátusi díj nagy ágy után 50 K, kis ágy után 40 K, élelmezési díj 360 
K. A szegény sorsú jó tanulók díjkedvezmény, ösztöndíj és pályadíj czimen 12600 K 
segélyt élveztek. Az 1916 -17. tanév az 1916. évben megkezdhető nem volt. 
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o4 székely  keresztúri  unitárius  főgimnázium  tanári személyzete az 1915—16. isk. 

évben 8 rendes, egy felügyelő  helyettes és egy óraadó tanárból, öt hitoktatóból és 
egy orvos egészségtan tanárból állott. Felügyelőnek Lőrinczy Zoltán papjelölt alkal-
maztatott. Az 1916—7. iskolai év az oláh invázió okozta menekülés miatt 1916. 
deczember 6-án nyilt meg. 

A VIII. osztály 1915—16. isk. évvel indult be. Az intézetbe 225 rendes és 12 
magántanuló iratkozott be, évközben kimaradt 7. Osztályoztatott 196  rendes, 35 ma-
gántanuló. Közülök magyar 218, német 6, oláh 7; unitárius 133, ref.  55, róm. kath. 
\9f  g. kel. 7, ág. hitv. ev. 6, izr. 11. Helybeli 72, Udvarhely megye más községeiből 
97, Alsó-Fehérmegyéból 2, Biharmegyéből 5, Csanádmegyéből í, Háromszékmegyéből 
6, Jásznagykunszolnokmegyéböl  í, Kisküküllőmegyéből  í í , Kolozsmegyéböl  í, Ma-
rostordamegyéböl 6, Nagyküküllömegyéből  25, Szatmármegyéböl í, Szebenmegyéből 
3, Tordaaranyosmegyéböl í, Udvarhelymegyéből  169. A szülők polgári állásuk sze-
rint: nagybirtokos í, középbirtokos 7, kisbirtokos 66, gazd. tisztviselő 4, kisiparos 28, 
kiskereskedő Í2, keresk. tisztv. 24, pap 2Í, tanár, tanitó 27, köztisztv. Í4, közhiva-
talnok 3, katona 6, más érteim. 12, nyugdíjas 6. A tanulásbeli előmenetelt illetőleg 
minden tárgyból jeles Í2, jó 24, elégséges Í58, elégtelen í tárgyból 22, 2 tárgyból 
Í3, több tárgyból 3. Magaviselet szerint jó 63, szabályszerű 27, kevésbbé szabályszerű 3. 

Az egészségi állapot kedvező volt. Az internátusban 122 tanuló nyert elhe-
lyezést, év végére íí4-re apadtak le. Konviktust létesítettek, melynek 104 tagja volt. 

Az első érettségi vizsgát 1915—16. isk. év végén tették. A katonai tanulók 
számára osztály- és érettségi tanfolyamot  tartottak 22 taggal. Rendes érettségis 7 volt. 
Az 1916 — 17. isk. évben 223 rendes, 14 magántanuló, összesen 237 iratkozott be. 
Anyanyelvük szerint magyar 222, német 6, oláh 7; vallás szerint unitárius 121, ref. 
58, r. kath. 34, ág. 6, g. kel. 9, izr. 9. 

Az internátusban ez iskolai évben elhelyeztetett 147. 
Az intézet könyvtárának a gyarapítására 854 K-t adtak ki. Ajándékkönyvek 

értéke 1266 K. Nagyobb mennyiségű könyvet ajándékoztak: Özv. Szakács Károlyné, 
néhai Répa Mihály ny. unit. lelkész, özv. Pap Jánosné hagyatékából dr. Pálffy  Jenő 
főszolgabíró.  Ez évi gyarapodás 528 mü, 692 kötet, 434 füzet,  1126 drb 2293 kor. 
értékben. Állománya ma 20715 mü, 28466 drb. 

Ifjúsági  könyvtára fs  számottevő: 1491 mü, 2471 kötet, 2984 drb 1984 kor. 
értékben. 

Szertárai gyarapodtak vétel utján 4446 K, ajándékozás utján 370 K értékű 
tanszerrel. 

93 tanuló részesült segélyben és jutalomban. 37 tanulónak tandíjban elenged-
tetett 1100 K, egyéb iskoladijak elengedése: 150 K. Jutalmak az intézeti alapokból 
346 K. Jutalmak az intézettől és egyesektől 415 K, könyvjutalmak értéke 96 K. 
Segélyek és jutalmak összege: 8651 K. 

Kölcsönkönyvtára  gyarapítására befolyt  egyesektől 148 K, könyvadomány 41 
drb 168 K értékben. 34 tanuló kapott kölcsön könyvet. 

Ifjúsági  Olvasóköre élénk tevékenységet  fejtett  ki, 19 gyűlést tartott. 
Testedző köre szintén hathatósan működött. 
Uj alapítványok: néhai Répa Mihály unitár, lelkésztől 3000 K, egy név-

telentől 100 K, Pap Páltól 100 K, V. o.-tól 50 K. 
Fokozatos államsegély 27000 K. 
A tanárok 18 kötelező tanítási óra helyett 20—24 órát díjazás nélkül taníta-

nak és a hadban levő, másként is hiányzó tanárok miatt felszaporodott  egyéb inté-
zeti terheket is, készséggel elvégeznek. Az intézet hadikölcsön jegyzése 20000 K., 
III., IV., V., VI., o. hadikölcsönjegyzése 200 K. A tanulók hadiczélokra való pénz-
adománya 605 K. A szegénysorsu harcztéri katonák részére ruhákat is adtak, a ka-
tonák számára pedig olvasmányokat; szederlapit, csalánt és hadibélyegeket ís gyűjtöttek. 
A tanulók közül hadiszolgálatban van 36, közülök 3 ujabban önként vonult be. 

A székely  keresztúri  m. kir.  állami  tánitóképző-intézetnél  az 1915—16. isk. évre 
az I. osztályba 43, a II. osztályba 31, a III. osztályba 18 és a IV. osztályba 9, össze-
sen 101 tanuló iratkozott be. Magántanuló volt 3 másodéves, 2 harmadéves és 3 ne-
gyedéves. Vizsgálatot tett az év végén 28 első-, 20 másod-, 8 harmad- és 1 negyed-
éves rendes tanuló. 



Vallásfelekezet  szerint volt 29 róm. kath., 4 gör. kath., 3 gör. kel., 32 ref., 
£ ág. ev., (3 unitárius és 2 izraelita. 

Anyanyelv szerint volt 89 magyar, 7 német és 5 oláh anyanyelvű. 34 Ud-
varhelymegyei  (((  helybeli és 23 vidéki). A szülők foglalkozása  szerint volt (2 tanító, 
3 lelkész, 42 főldmives,  22 iparos, 5 kereskedő, 5 tisztviselő és 12 egyéb foglalkozású 
szülő gyermeke. 

Az {9)6—17. isk. évre beiratkozott az I. osztályba 32, a II. osztályba 27, a 
III. osztályba 2i  és a IV. osztályba 8, összesen tehát 88 rendes tanuló. 

Katonai szolgálatot teljesít Berzászy László ének-zenetanár és Pasnáry Győző 
rendes tanár, továbbá Fazekas Pál intézeti kertész* Kovács Ábel tanár mint front-
mögötti szolgálatos katona szabadságoltatott, Ferenczi István gyak. isk. tanuló mint 
rokkant a katonai szolgálatból elbocsáttatott. 

A növendékek közül mint egyéves önkéntes bevonult 3 negyedéves, 5 har-
madéves és I másodéves tanuló; november hó végén vonult be í negyedéves, január 
hó (-én 2 negyedéves, í harmadéves és í másodéves. Önként vonult be I első és ( 
másodéves tanuló. 

Az (898. évfolyamuak  közül a rendes népfelkelést  szemlén alkalmasnak talál-
tatott s így bevonulás előtt hadibizonyitványt kapott 2 negyedéves, 4 harmadéves, 6 
másodéves és (0 elsőéves tanuló. 

Kántori bizonyítványt kapott 4 növendék, illetve tanító. 
Bentlakó volt 86, kűnnlakó (5. Teljes ingyenes ellátást kapott 24, féldijas 

kedvezményt kapott 28, teljes ellátást fizetett  (havi 40 K) 34. Havi 20 K ösztöndijat 
kadott 3 kűnnlakó tanuló. Segélynélkűli bejáró volt (2. Az élelmezési kiadás 29220 
K 70 f.,  mosatási kiadás (582 K 78 f.,  fűtés  és világítás (4(28 K 83 f. 

Sándor Mózes kir. tanácsos, az igazgatótanács helyettes elnöke, hosszú áldá-
sos működés után elhunyt. Gárda Jenő nevelő a kolozsvári társintézethez áthelyeztet-
tetvén, helyére Korber Nándor oki. tanító bízatott meg. 

Az egészségi állapot kielégítő volt. 
Az Ifjúsági  Eötvös önképzőkör (2 rendes és ( diszgyűlést tartott. Tagja volt 

minden rendes növendék. 
Az intézettel kapcsolatos elemi gyakorló-népiskolának 6( tanulója volt (33 

. fíu  és 28 leány), kiket Arkossy Lenke tanítónő tanított. A gazdasági irányú ismétlő-
iskolába 3( fiu  járt, kiket Lőrincz András áll. tanító oktatott. Az ifjúsági  egyesület-
nek (2 tagja volt az ismétlőiskolát végzett földműves  ifjakból.  Az egyesület (0 ösz-
szejövetelt tartott. 

Az uj méhesben 36, a duczban 6 méhcsalád volt elhelyezve, közönséges 
szalmakasokban pedig 2 család. A kert és méhes gondozása teljesen az igazgatót ter-
helte, mert az intézeti kertész hadbavonult. A méhes kezelését Nemes Győző méhé-
szeti szaktanító őrizte ellen, a ki előadásokat is tartott az intézet méhesében. 

A harcztéren levő katonák karácsonyfájára  a növendékek (02 K 62 f-t  gyűj-
töttek. A Kárpáti-nap gyűjtése 42 K. Jótékonysági bélyegből 48 K 40 f.  folyt  be. 
Szedercserje levelet, gubacsot és használt hadibélyeget is gyűjtöttek.  A Székelyudvar-
helyen felállítandó  rokkantak iskolája czéljaira 52 K-t adományoztak. A IV. hadi-
kölcsönre az intézet (550 K-t jegyzett. 

A román betörés után Baján nyílt meg az (916—(7. iskolai év (9(6. október 
hó 4-én a bajai társintézet épületeiben. A növendékek élelmezést a bajai intézet 
konviktusában nyertek. Baja város és közönsége tetemes anyagi segítésben részesítette 
a tanári kart és a növendékeket, utóbbiakat ruhával, könyvekkel  és írószerrel látván 
el. Báró Dániel Gábor v. b. t. t., országgyűlési képviselőnk, mint az „Erdélyrészi 
Képviselők Segítő Bizottságá"-nak elnöke, a bizottság utján vadonatúj felső  ruhát, 
fehérneműt  és czipőt több ezer korona értékben juttatott a növendékeknek. 

A karácsonyi szünidőben a minisztérium az intézetet visszatelepítette s az 
intézet jan. 3-án már Székelykereszturon folytatta  működését. Az ellenséges betörés 
alatt jelentékenyebb sérülést nem szenvedett az intézet épülete. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  áll.  kő-  és  agyagipari  szakiskola  (9(5—(6-ík  tan-
évét, az intézeti épületet (9(5. julius hó (6-án ért tűzvész következtében — csak 
(9(6. február  hó (-én nyitotta meg 39 rendes és 6 rendkívüli tanulóval, kik közül a 
tanévet 38-an fejezték  be. 



Képesítő vizsgát 10 tanuló tett jó eredménnyel; ezek az igazgatóság utján 
különböző gyárakban megfelelő  elhelyezést nyertek. 

A török kormány még három török ifjút  küldött szakszerű kiképzés czéljá-
ból az intézethez. 

Az építkezés által előállott rendkívüli helyszűke daczára e tanévben is 35 
iparos tanuló részesült szakszerű rajzoktatásban az intézetben. 

A tanév julius hó végén rendes időben zárult, mig a török ifjak  oktatása 
julius és augusztus hó folyamán  is tartott. 

Az 1916—17-íki tanévet az intézet — a román betörés következtében, mene-
kült tanulóit a lehetőségig összegyűjtvén — a budapesti m. kir. áll. felső  épitöipar-
ískola helyiségeiben nyitotta meg és az oktatást ma is ott folytatja. 

V* Mezőgazdaság és állattenyésztés* 

a)  Az  Udvarhely megyei Gazdasági Egyesület. 

A hosszú háború kihatott az egyesület működésére. Tagjai közül sokan ka-
tonai szolgálatot teljesítettek, az itthon maradottak a megkevesbedett munkáskéz pót-
lásában fejtettek  ki fokozottabb  tevékenységet,  s így a közéleti működés némileg 
ellanyhult. 

Tíz választmányi és két közgyűlést tartott az egyesület, melyeken 128, illetve 
31 jkví szám alatt hozattak köz- és magánügyekben határozatok. 

Felirattal fordult  az egyesület a képviselőházhoz a vagyonadó, a pénzügy-, 
hadügy-, földmivelésügyi  minisztériumokhoz központ szeszfőző  engedélyezése, a mező-
gazdaságot érdeklő katona ügyi intézkedések, vetőmag bevásárlása iránti engedély, 
kedvezményes áru gyümölcsfacsemeték  adományozása ügyében, az Erdélyrészi kiren-
deltséghez a székelykereszturi bikakíállitás érdekében. Elintézte az O. M. G. E., az 
E. M. K. E., a vármegye, a pénzügyigazgatóság,  a Földhitelintézetek Orsz. Szövet-
ségének, a nagyszebeni Hadtestparancsnokságnak, egyeseknek a megkereséseit. Ikta-
tóra érkezett az év folyama  alatt 282 drb. 

A falvakon  való gazdasági előadások csak néhány községre szorítkoztak, 
mert a tanulni vágyó férfiközönség  az édes otthontól távol katonai szolgálatot telje-
sített, e helyett az erdélyi kormánybiztosság, illetve a nagyszebeni Hadtestparancsnok-
ság megkeresésére a helybeli katonai üdülő kórház lakói előtt egy tavaszi és egy 
nyári 12—12 előadásból álló előadási tanfolyam  rendeztetett a mezőgazdaság és állat-
tenyésztés köréből, 2-őt Székelyhidy Viktor gazd. felügyelő,  22-őt Hlatky Miklós tit-
kár tartott teljesen díjtalanul. 

Székelykereszturott megtartotta bikakiállitását és vásárát, melyre 5 nagy-
tenyésztő 26 drb, 21 kistenyésztő 25 drb, 9 község 9 drb, összesen 60 drb magyar 
erd. fajta  és 9 kistenyésztó 10 drb nyugati fajta  bikát hajtott fel,  melyek között az 
egyesület adományából 430 K, az erd. részi kirendeltség részéről 300 drb K jutalom-
díj osztatott ki. Eladatott a kiállítás alkalmával 27 drb bika, melyekért a tenyésztők 
59606 K, azaz ötvenkilenczezerhatszázhat korona vételárat kaptak. A Haller János 
gróf  által Serényi Béla gr. emlékére adott 100 K díj, mert ünődijazás, a viszonyokra 
való tekintetből nem rendeztetett, 1917-re hozatott át mint letét. 

Fentartotta az egyesület a szüzgulyát, a melyre összesen 119 drb 1—3 éves 
üsző hajtatott fel,  a melyek szépen fejlődtek,  a mig az oláh betörés folytán  a gulyát 
fel  kellett oszlatni. Azok a tulajdonosok, a kik idejében jelentkeztek borjaikért, azo-
kat megkapták, négy darabot kénytelen volt az egyesület a hadi átvételi bizottság-
nak eladni, s árukat a később jelentkezett tulajdonosoknak kifizetni,  három darabot 
egyesek felfogtak  és a menekülésből való visszatérés után igazolt tulajdonosaiknak 
átadtak, egy darabot a katonaság elrekvirált, a költségek levonása után kifizetett 
1187 K 50 f.  árat tulajdonosa megkapta. Egy drb teljesen elveszett. 

Önköltségi árban 7811 K 52 f.  árban tavaszí vetőmagot, 410 K 15 f.áru  alma 
és szilva facsemetét,  865 K 08 f.  áru vasvillát hozott elsősorban tagjai, ezek szük-



ségletének kielégítése után más gazdák között is. Az egyesület hadíköícsón állománya 
2(000 K-t tesz ki, melyből azonban 913Í K lombard kölcsönnel van fedezve. 

Az összes érték és készpénzforgalom  290,297 K 38 f.~t  tett ki. 

b) Állategészségügy és állattenyésztés* 

A vármegye területén végzett tavaszi haszonállatösszeirási munkálatok alap-
ján a hasznos háziállatok kimutatása a következő volt t 

Ló: 

Mén 25 drb 
Felnőtt kancza 6765 ,, 
Felnőtt herélt 5976 „ 
Növendék 2834 „ 

Összesen: I5é00 drb, (9(4. évben (5(00 db. 

Szamár és öszvér (8 drb 

Szarvasmarha  : 

a) M a g y a r e r d é l y i : 

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

Összesen 

343 drb 
Í37Í „ 

(50(6 „ 
3863 „ 

(0276 „ 
(0808 „ 
935 ( „ 

5(028 drb, (9(4. évben 53576 db. 

b) P i r o s t a r k a : 

Bika felnőtt  65 drb 
Bika 2 éven alóli 94 „ 
Tehén 5345 „ 
Üsző 2 éven felüli  . . . . (080 „ 
Üsző 2 éven alóli 2748 „ 
Ökör (526 „ 
Tinó 2074 „ 

Összesen: (2932 drb,(9(4.évben 8358 drb. 

c j 'Más f a j t a : 

Bika felnőtt  2 drb 
Bika 2 éven alóli 3 ,, 
Tehén ((4 „ 
Üsző 2 éven felüli  . . . . 3 ,, 
Üsző 2 éven alóli 37 ,, 
Ökör 3 „ 
Tinó 26 „ 

Összesen: (88 drb, (9(4. évben 595 db* 
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d)  B o r z d e r e s : 

Bika felnőtt 8 drb 
Bika 2 éven alóli 2 „ 
Tehén 416 „ 
Üsző 2 éven felüli  . . . . 65 „ 
Üsző 2 éven alóli 125 „ 
Ökör 64 „ 
Tinó 137 „ 

összesen: 819 drb, 1914. évben 531 db. 

'Bivaly: 

Bika felnőtt  és növendék . . 157 drb 
Tehén . . 3840 „ 
Üsző 2 éven felüli  . . . . 478 „ 
Üsző 2 éven alóli 1160 „ 
Ökör 272 „ 
Tinó . . . . . . . . . 254 „ 

Összesen: 6161 drb* 1914. évben 3891 db. 

Sertés  : 

Kan felnőtt  és növendék . . 1870 drb 
Kocza 1 éven felüli  . . . . 11846 „ 
Kocza 1 éven alóli . . . . 12476 „ 
Herélt felnőtt 2697 „ 
Herélt 1 éven alóli . . . . 9356 „ 

Összesen: 38245 drb, 1914. évben 21544 db. 

Juh: 

Felnőtt kos 4101 drb 
Felnőtt juh 41650 „ 
Növendék 12116 „ 

Összesen: 57867 drb, 1914. évben 33086 db. 

Kecske: 

Felnőtt 6584 drb 
Növendék 1236 „ 

Összesen: 7820 drb, 1914. évben 5288 db. 

Az 1916. év tavaszán összeírt állatlétszám összehasonlítása az 1914. évben 
összeírt állatok számával azon okból történt, mivel az 1915. év folyamán  állatössze-
írás foganatosítva  nem volt. 

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

1. Lépfene  7 községben, 19 udvarban, megbetegült és el is hullott 1 drb ló és 
25 drb szarvasmarha. 

Lépfene  ellen oltva lett Erked községben 520 drb, Abránfalva  községben 120 
drb, Arvátfalva  községben 70 drb, Fiatfalva  községben 100 drb, Székelykeresztur köz-
ségben 8 drb szarvasmarha. Lövéte községben 9 drb szarvasmarha és 4 drb ló, Szé-
kelyudvarhely városban 13 drb szarvasmarha és 4 drb ló, vagyis összesen 844 darab 
szarvasmarha és 8 drb ló. 

2. Ragadós száj- és körömfájás.  Ezen ragadós betegség a vármegye területén 
az oláh betörés és a menekülés előtt hivatalos eljárás rendjén csak 10 községben, 323 
udvarban és 5 legelőn lett megállapítva és pedig 1482 drb szarvasmarha és bivalyon, 



495 drb sertésen, de ezen ragadós betegség a menekülés kezdetétől a visszatelepítésig 
sokkal több községben, udvarban, legelőn és ugyszólva az összes hasított körmű álla-
tok között, melyek a vármegyében visszamaradtak, avagy elhajtattak, előfordult. 

Ezen ragadós betegség miatt az evakuálás folyamán  több községből 
a hasított körmű állatokat elhajtani sem lehetett, vagy ha el lettek hajtva is, útköz-
ben vagy elhagyattak, vagy pedig a menekültek állataínak a megmentésére, meg-
vételére alakult bizottságnak eladattak. 

Ezen betegség szülte azt is, hogy a fenti  bizottságok által átvett állatok 
áraiért fizetett  dijak nagysága a gazdaközönség igényét kielégíteni nem tudta, mert 
nem vették figyelembe  az átadott állatoknak e betegség következtében történt leso-
ványodását, de még kevésbbé az átvétel utáni időben beálló betegség fellépte  után 
beállandó lesoványodási veszteséget. 

3. Rühösség 4 községben, 4 udvarban és 1 legelőn fordult  elő és pedig 6 drb 
lónál és 80 drb juhnál, a rühkóros állatok mind kigyógyultak. 

4. Sertésorbáncz 12 községben 204 udvarban, 1 közlegelőn fordult  elő. Meg-
betegült 373 drb sertés, mely közül elhullott 260 drb, gyógyult  13 drb. 

Sertésorbáncz elleni védőojtás Erked községben 740, Fiatfalva  községben 110, 
Székelyandrásfalva  községben 30, Székelybetlenfalva  községben 9 és Székelyudvarhely 
városban 333 drb sertésnél lett foganatosítva.  Összesen 1192 drbnál. 

A kisgazdák részére a m. kir. földmivelésügyi  miniszter ur által ingyen ado-
mányozott sertésorbáncz elleni ojtóanyagot csak Erked község kérte, azt a fenti  mi-
niszter ur meg is adta, sőt az ojtási munkálatoknál felmerülő  költségeket is saját 
tárczája terhére hordozta. 

5. Sertéspestis 36 községben, 520 udvarban lett megállapítva. 
Megbetegült 1335 drb sertés. Elhullott 1069 drb, mint gyanús levágatott 50 

drb, gyógyult  188 drb. 
Sertéspestis ellen Székelyudvarhely városban 31 tulajdonosnál 192 drb, Parajd 

községben 30 drb, Székelyandrásfalva  községben 30 drb, Székelykeresztur községben 
160 drb, Zsigmond-fürésztelepen  10 drb, vagyis összesen 392 drb sertés oltatott be. 
Az oltási eredmény, ha az kellő időben lett foganatosítva,  jónak bizonyult, hogy ez 
nagyobb elterjedést nem nyert, az egyrészt az oltóanyag drága voltában keresendő. 

6. Bivalyvész 2 községben, 10 udvarban és 1 legelőn fordult  elő és pedig 18 
jA drb szarvasmarha és bivalynál, 7 drb sertésnél, mely megbetegült állatok mind el 

is hullottak. 
7. Serczegőüszök 1 drb szarvasmarhánál fordult  elő, mely elhullással végződött. 
Nem ragadós betegségek következtében az 1916. évben elhullott: 

Ló 97 drb 
Szarvasmarha és bivaly . . . 38 „ 
Juh és kecske 131 „ 
Sertés 35 „ 

Közfogyasztásra  levágatott: 

Bika . . 2 68 drb 
Ökör . . 251 tt 
Tehén . . 1156 tt 
Növendék . . 368 tt 
Borjú . . 204 tt 
Bivaly és bivalyborju . , . . 712 tt 
Juh tt 
Bárány . . 5008 tt 

drb 
tt 
tt 

Rendes vágáskor közfogyasztásból  elvonatott egészben 7 drb szarvasmarha, 
4 drb sertés. 



Kényszervágás  előfordult  szarvasmarha és bivaly köpött 51 esetben, sertések 
között 49 esetben. Kényszervágott  állatok közül a közfogyasztásból  elvonatott egész-
ben 6 drb szarvasmarha, 5 drb sertés. 

A vármegye területén lévő m. kir. adóhivatalok által a községek részére 
kiadatott: 

20 filléres  marhalevélből . . 39900 drb 
Í2 „ „ . . 2*900 „ 
4 ,, ,, . . 22500 ,, 

Összesen: 84300 drb, 1915. évben 114900 db. 

A vármegye területén az evakuálás előtt, valamint a visszatelepítés után 
deczember havában megtartott országos állatvásárokra felhajtatott: 

Ló 5736 drb 
Szarvasmarha és bivaly . . . 44933 ,, 
Juh és kecske 1425 ,, 
Sertés 1750 „ 

Eladatott: 

Ló 1590 drb 
Szarvasmarha és bivaly . . . (5633 ,, 
Juh és kecske 975 „ 
Sertés 892 „ 

Ezen adatokat összehasonlítva az 1915. évi adatokkal, az tűnik ki, hogy: 

Lovaknál 1264 drb 
Szarvasmarha és bivalynál * . 7475 ,, 
Juh- és kecskénél 5155 „ 
Sertésnél ^ 1004 darabbal kevesebb volt a 

felhajtás. 
Az eladást tekintve hasonlólag azt tűnik ki, hogy 

Lovaknál 496 drb 
Szarvasmarha és bivalyoknál * 5882 ,, 
Juh- és kecskénél 5244 ,, 
Sertésnél 180 darabbal kevesebb volt 

az eladás. 

Ugy a felhajtás,  mint az eladásnál észlelhető csökkenés oka abban keresendő, 
hogy a vármegye területén tartani szokott 47 országos állatvásár közül részint a ra-
gadós száj- és körömfájás,  de főleg  az oláh betörés miatt csak 32 állatvásár lett meg-
tartva, a megtartott 32 országos állatvásárból is 3 a visszatelepítés után lett megtartva, 
amelyekre a megmaradt állatállomány maradékából lettek állatok vásárra felhajtva. 

A vármegye területén levő 4 vasúti marharakodó állomásról elszállítva lett,: 

Szarvasmarha és bivaly . . . 2234 drb 
Juh- és kecske 432 „ 
Sertés 1614 „ 

összesen . 4280 drb, 1915. évben 6798 db. 

Ausztriából vasúton behozatott a vármegye területére 60 drb ló. 
A marhalevél kezelők közül többen, a képesített husvizsgálók közül pedig a 

legnagyobb része katonai szolgálatot teljesít. Ezen oknál fogva,  ott hol közfogyasz-
tásra állatokat levágnak, a husvizsgálatot vagy a közelebbi községben levő képesített 
husvizsgáló, vagy pedig a községi elöljáróság egyik tagja végezte. 



Több községben felépíteni,  vagy átalakítani szándékolt közvágóhíd és vágó-
hely, valamint a mészárszékek átalakítási munkálatai is a hadiállapot és illetve e vár-
megyének is a hadszintérré történt volta miatt halasztást szenvedtek. 

A háborús állapot miatt a dögterek kerítéseit tüzelő anyagképpen elhasználták. 
Az állatorvosok közül katonai szolgálatot teljesít: Dénes Samu és Hexner 

Adolf  járási m. kir. állatorvos, továbbá László Zsigmond Székelyudvarhely városi 
helyhatósági állatorvos. 

A katonai szolgálatot teljesítő és az üresedésben levő parajdi járásban is az 
állatorvosi szakteendők a következő képpen lettek ellátva: Zonda József  törvényha-
tósági m. kir. állatorvos, állategészségügyi  felügyelő  ellátta Székelyudvarhely város-
ban a városi m. kir. állatorvosi, a homoródi és parajdi járásokban a járási m. kir. 
állatorvosi teendőket. Perényi Jenő homoródi járási m. kir. állatorvos a szolgálat ér-
dekében ideiglenesen Székelykereszturra lett kíküldve, honnan ellátta a székelykeresz-
tur! és az udvarhelyi járásokban az állatorvosi szakteendóket. 

c)  A m. kir. gazdasági felügyelőség  működése. 

A m. kir. gazdasági felügyelőség  a háborús viszonyok daczára törekvése oda 
irányult, hogy a mezőgazdaságot és állattenyésztést fejlessze. 

Nagy súlyt fektetett  a tenyész apaállatok beszerzésénél arra, hogy a községek 
gazdaközönsége elsőrendű tenyész anyaghoz jusson, mellyel állatállományát feljavít-
hassa. 

A m. kir. földmivelésügyi  miniszter ur (9(6. év folyamán  tenyész apa álla-
tok beszerzésére 45000 koronát engedélyezett. Ezen czélból I9Í6. év folyamán  köz-
tenyésztésre vásárolt a felügyelőség  34 drb tenyész bikát 41.970 korona és 7 drb te-
nyész kant 2Í20 korona vétel árban, mely beszerzésekhez Í5—20 /„ árkedvezménnyel 
járult. 

A marosvásárhelyi miniszteri kirendeltség az udvarhelyvármegyei  gazdasági 
Egyesület által rendezett székelykereszturi bikakiállítás alkalmából tenyész állatok dí-
jazására 300 koronát, székelybetlenfalvi  fedeztető  állomás segélyezésére 400 koronát, 
a ̂ Zetelaka, Kecsetkisfalud  és Nagysolymos községekben elhelyezett tenyész mének 
téli tartásának segélyezésére egyenkint 150 koronát engedélyezett. Sajnálattal kell itt 
megemlítenem, hogy az oláh betörés alkalmával több községből a visszamaradt tenyész 
bikát és tenyész kanokat az oláh katonaság elhajtotta, valamint Zetelakán és Kecset-
kisfaludon  elhelyezett állami méneket is magával vitte. 

Székelyderzs község részére \ drb hídmérleg beszerzésénél a marosvásárhelyi 
miniszteri kirendeltség a felügyelőség  javaslatára (250 korona vételárhoz 30",'„ kedvez-
ményt és a szombatfalví  népház telekköltségeinek részbeni fedezésére  300 koronát en-
gedélyezett. 

Azon közgazdasági érdekből, hogy vármegyénk gazdaközönsége évről-évre 
jobb minőségű terményt tudjon produkálni, a m. kir. gazdasági felügyelőség  elsőrendű 
s kedvezményes áru vetőmagról gondoskodott, azonban a vasúti szállítási akadályok 
folytán  csak kisebb mennyiségben lehetett a kiosztást eszközölni. 

Kiosztatott összesen: 

495*38 mm. burgonya 5503* (8 K 
2*18 „ lóhere 970*10 „ 

—'78 „ luczerna 392*50 „ 
Összesen . 6865*78 K értékben. 

A háború okozta erőtakarmány hiány pótlására a felügyelőség  128 községnek 
531*15 mm. korpáról adott ki utalványt, melyek felmutatásával  a gazdák kedvezmé-
nyes áron jutottak jó minőségű korpához. 

A m. kir. földmivelésügyi  miniszter ur Betfalva,  Szombatfalva,  Farkaslaka 
községek és Székelyudvarhely város közbirtokosainak í — I drb, az udvarhelymegyei 
méhész egyesület részére 2 drb háztartási „Győry"-féle  tűzhely gyümölcs aszalót, to-



vábbá 2 vármegyei gazdasági tudósítónak méhészeti eszközöket és gazdasági szórva-
vetó gépeket ajándékozott. 

A vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőséghez  iktatóra érkezett 783 darab, 
továbbá 54 drb vármegyei gazdasági természetű darab. 

Az oláh betörés miatt az udvarhely vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőség 
működése 19 ( 6. év szeptember és október hónapokban szünetelt, mely idő alatt a fel-
ügyelőség vezetője Hadiállat Átvételi-bizottságban működött. 

VL Erdészet* 

I. Udvarhelyvár megyében \9 (6. év folyamán  az (898. évi XIX. t.-cz. alá tar-
tozó erdők közül annyi állott állami kezelés alatt, mint az (9(5. évben. 

Áz állami kezelés alatt nem álló magán erdőterület megközelitő kiterje-
dése 62.047*0 k. holdat teszen ki. 

II. Az állami kezelés alatt álló erdők (9(6. év folyamán  három jövedelme-
zőségi osztályba voltak besorozva, a kezelési költség kat. holdanként átlag (('3 
fillért  teszen ki. 

III. Rendszeres üzemterv készíttetett (0 erdőbirtokról 24,858*6 k. holdról. 
Üzemátvizsgálási munkálat elkészíttetett 39 birtok (450*3 k. hold területről. 
IV. Rendszeres és ideiglenes tervekben előirt használatok közül a rendes évi 

vágás terület kijelöltetett 80 birtokon 89 í*0 k. h. területtel, a kijelölést igénybe nem 
vette (63 birtokos 275 C0 k. h. területtel. 

V. Rendkívüli fahasználat  (9(6. év folyamán  engedélyeztetett 6 erdőbirtokon 
98*0 k. h. területtel. 

VI. Az állami kezelés alatt állott erdőbirtokon az értékesítésnél elért átlagos 
m"-kéntí eladási ár a bükknél megközelíthetőség szerint í*3 ( fillértől  8 K 24 fillér,  a 
nyár, nyír és égernél 8 K 41 f,,  fenyőnél  4 K 31 f.-től  6 K, fenyőcserkéregnél  mé-
termázsánként 10 K 40 f. 

VII. 48 birtokon 363*8 k. líold vágás és tisztás terület beerdősitése volt 1916.. 
év folyamán  előirányozva, ebből beerdősittetett 48 birtokon 363*8 k. h. terület. 

VIII. Az állami erdőhivatal kerületében 6 állami facsemetekert  volt 14*9 k. 
hold területtel berendezve, az erdőbirtokosok fentartottak  14 erdei facsemetekertet  6*15 
k. holdon. 

Az állami facsemetekertekben  készletben volt 4.100,000 drb erdei facsemete 
közül 1916. év folyamán  ingyen kiosztatott 901,000 drb, készletben maradt az év 
végén 3.256,000 drb erdei facsemete. 

A birtokosok költségén fentartott  csemetekertben volt (.940,000 drb facse-
mete, (9(6. év tavaszán kiadatott 500.000 drb, készletben maradt az év végén ((60 
ezer darab facsemete. 

Az állami csemetekertekből kiadatott kopár és vízmosásos területek befásitá-
sára 289 ezer drb facsemete. 

IX. A törvény alapján állami kezelés alatt állott erdőbirtokok összes terüle-
téből (9(6. év folyamán  2(*8° u-on 28,730*( k. hold volt a legeltetés tilalmazva és az 
összes terület 22*2° <>-a 30,(86*5 k. hold volt fáslegelö  gazdaságra berendezve. Ezen-
kívül 2 birtok 39*6 k. hold területe botoló üzemben kezeltetik, a mi szintén a legel-
tetés érdekét szolgálja. 

X. Az állami erdőhivatal kerületében alkalmazva volt (9 hatósági erdöör és 
20 hatósági erdöszolga, a birtokosok ezenkívül (68 kisegítő erdöszolgát vagy mező-
őrt is alkalmaztak. 

A hatósági erdóőrök és erdőszolgák nyugdíjazásáról alkotott szabályrendelet 
jóváhagyatott  és életbeléptettetett. 

XI. Az állami kezelés alatt álló közbirtokossági és úrbéres erdők gazdasági 
ügyviteléről alkotott szabályrendeletek elkészültek és azok kevés kivétellel életbe 



léptettetettek és ezek alapján a birtokosságok végrehajtó közegek választása által vég-
legesen szerveztettek. 

Udvarhelymegyei  községi erdők rendtartásáról és vagyonkezeléséről alkotott 
szabályrendelet belügyminiszteri jóváhagyást nyert és (9(5. ér  deczember havában 
Hetbeléptettetett. 

XII. Nagyobb értékesítés (916. év folyamán  a kővetkező erdőbirtokosok 
területein történt: 

1 

Birtokoa neve Fanem | Választék 
ij 
ii 
II 

Mennyiség Becsár 

k j~T 

Eladási ir 

1 

Birtokoa neve Fanem | Választék 
ij 
ii 
II 

Becsár 

k j~T K f 

A.-sófalvi  közbirtokosság 

F.-sófalvi  „ 

Oroszhegyí ,, 

Sz.-szentmihályi unít.egyh. 

Telekfalvi  közbirtokosság | 

Sz.-száldobosi ,, ! 
i 

Karácsonyfalvi  ,, 

fenyő  i! műfa 

ü ft 

tt  |j  tt 

tt  || tt 
i; 

tt  tt 
tókfc  p e e * 

! 

nyárfa  ij „ 

(465 

963 

763 

228 
1540,160 

mm.-kéreg 
,244 k. hold 

2007 drb 

220*0 k. h. 

(38(2 

5356 

4539 

(267 

(68(5 
27300 
37560 

3255 — 

(4320 

6535 

; 4550 
1 

(400 
27650 

27325 
38000 
3255 

— 

! 
Összesen ! 

I 

ij 
(09904 — (23035 — 

XIII. A bejelentett összes erdei kihágási esetek száma 1827 volt (9875 kof. 
értékben, a bejelentett erdőrendészetí áthágások száma pedig 4. 

** VIL Közlekedési ügyek. 

Udvarhely vármegye közútjain (9(6. évben előfordult  fontosabb  mozzanatokat 
a következőkben ismertetem: 

Ugy az állami és törvényhatósági igazgatásban a főelv  az volt, hogy a 
vármegyében fokozottan  jelentkezett hadi érdekek kielégíttessenek és hogy az (9(2. 
és (9(3. évi árvizek nyomait eltüntessük. Megállapíthatom azonban, hogy ebbeli tö-
rekvéseim csak részben vezettek sikerre, mert a háború harmadik évének nyomasztó 
hatása leginkább az építkezések terén nyilvánult meg, a hol közvetlen a hadi érdektől 
eltekintve csak a fölös  munkaerő használható fel  és ilyen tudvalevően nálunk alig van. 

A székelyudvarhely—gyergyószentmiklósi  állami közúton az (. számú Fenyéd 
pataki hid és az 50. számú zetelaki Nagyküküllőhid építése kezdetett meg. Utóbbinak 
alépítménye csaknem teljesen elkészült és vasfelszerkezetének  szerelése csak szállítási 
nehézségek miatt maradt el (9(7. év telére. A Fenyédhid egyrésze szintén elkészült 
és a munka befejezését  csak a vármegye kiürítése és az ezáltal keletkezett általános 
munkabeszüntetés akadályozta meg. 

Hét kisebb államuti műtárgy építése vállalat utján biztosíttatott és ebből 
három teljesen elkészült, négynek megépítése pedig a fent  említett okokból elhalasz-
tódott. A vármegye közlekedési viszonyainak javítása és a közlekedési eszközeinek 
fejlesztése  érdekében kereskedelemügyi miniszter ur sok értékes intézkedést tett, de 
ezek egyelőre gyakorlatilag  nem vihetők keresztül, miután az építési anyag beszer-
zése igen nehéz, hasznosan alkalmazható munkaerő pedig teljesen hiányzik. 

így engedélyezte a miniszter ur a héjjasfalva—csikgyimesi  állami közút 35— 
38 kilóméterének állandó burkolattal való ellátását, a székelyudvarhely—brassói 



államuton a 3. számú 8*0 méter nyílású Gárampatak és 119. számú 30 méter nyí-
lású Kormospatakí híd építését, a kénosí meredek útszakasz áthelyezési munkáit, a 
székelyudvarhely— gyergyószentmiklósi  állami uton az 59. számú 20 méter nyílású 
Nagyküküllöhid építését és a 12—13 kilóméter között egy uj utkaparóház lé-
tesítését. 

A műszaki tevékenység ezen évben inkább a remélhető békeidők munkáinak 
előkészítésében nyilvánult meg és az összes utvonalakon a fenntartási  munkák let-
tek intenzívebbek, a mi főleg  a hidak és útpályák megerősítésének alakjában jutott 
kifejezésre.  Ezen munkálat is súlyos gondokat okozott a kezelő államépitészeti hiva-
talnak, mivel, sajnos, vármegyénk az egész erdélyi hadiforgalomnak  egyik közép-
pontjává lett és az összes utvonalak erős megpróbáltatásoknak voltak kitéve. 

A munkáskéz hiánya miatt a fenntartási  kavicsnak előállítása is igen nagy 
akadályokba ütközött. Rendes vállalataink teljesen visszavonultak és kénytelen volt a 
hivatal a hadiszolgáltatásra vonatkozó 1914. évi L. t.-czikk alapján olyképpen intéz-
kedni, hogy a legszükségesebb anyagot a községi közmunkaerők szállítsák ki, termé-
szetesen méltányos ellenérték mellett. Ezen eljárás a gazdasági munkák elvégzését 
nem akadályozta és megfelelő  eredményre is vezetett főleg  az által, hogy a vár-
megye tulajdonát képező kőtörö az egész év folyamán,  természetesen a kiürítés ide-
jét leszámítva, állandóan működésben volt. 

Az összes állami utakra engedélyezve volt 6110 köbméter kavics, ebből tény-
leg kiszállíttatott 3881 köbméter, vagyis az engedélyezett mennyiség 63*5 százaléka, a 
mi a megadott viszonyok között kedvező eredménynek mondható. 

A hadi állapot következtében részben saját, részben ellenséges csapa-
tok 18 nagyobb hidunkat égették és robbantották fel.  Miután végleges helyreállítás-
ról most nem lehet szó, mindenütt ideiglenes hidakat építettek. 

A törvényhatósági  közutak  helyzete nagyjában ugyanaz volt, mint az állami 
utaké, azon eltéréssel, hogy ezek fentartására  használható jövedelmi forrásaink  állandó 
keretek közé lévén szorítva, a kiadásoknál is nagy körültekintéssel kellett eljárni, 
hogy a közlekedési igényeket is kielégítsük, de viszont számoljunk a közúti alap 
anyagi helyzetével is. 

A szentlélek—székelykefészturí  uton engedélyezett 8 kisebb műtárgyból le-
folyt  évben csak 4 készülhetett el, de ezzel is lényegesen nyert a közlekedés, mert a 
kellemetlen zökkenők egy része megszűnt. A hátramaradt négy műtárgy, valamint az 
egyéb engedélyezett hídépítéseket nem lehetett keresztülvinni és kénytelen volt a hi-
vatal a hitelek lekötése mellett az építkezéseket az általános helyzet javulásáig el-
halasztani. 

Leglényegesebb volt a székelyudvarhely—parajdi  közút 13—27 kilóméterén 
megkezdett nagy utáthelyezés befejezése,  hogy a törvényhatóság a fentartással  felme-
rülő tetemes kiadásoktól mentesittessék és a közút állami kezelésbe adása által út-
hálózatunk fejleszthető  legyen. Ezen törekvés sikerült is, a mennyiben az útépítés be-
fejeztetett,  habár a menekülési forgalmat  több helyen megsínylette és kereskedelem-
ügyi miniszter urnák előterjesztés lett téve a kilátásba helyezett államosítás fogana-
tosítására. 

A közforgalmi  érdekekre való tekintettel kereskedelemügyi miniszter ur en-
gedélyezte, hogy az 1913. évi árvizek által megrongált hat nagyobb műtárgyat tár-
czája terhére megépíthessük és ezek közül a székelyudvarhely—parajdi  közúton a 
szentléleki 26 számú Nyikóhidat, a szentlélek—székely keresztúri uton a 32 számú 
Szederpataki és 53 sz. rugonfalvi  Nyikóhidat munkába is vétettem. A munkásviszo-
nyok nehézsége azonban mind nagyobb lett, melyet betetőzött a vármegye általános 
kiürítése ugy, hogy az építések nem voltak befejezhetők  és most bizonytalan ideig 
szünetelniök kell. Legkedvezőtlenebb állapot a Szentlélek község közötti hídépítésnél 
mutatkozott, a hol a közlekedés fentartása  érdekében hadifogoly  munkaerőt sikerűit 
rövid időre szerveznem, a mi által az ut legalább félszélességben  kiemeltettem és kő-
pályával elláttattam. Sajnálatomra nem sikerült a munkát teljesen befejezni,  mert a 
munkaerőt közvetlenebb hadi czélokra visszavonták. 

Az utfentartáshoz  szükséges fedanyag  kiszállítása a községek túlnyomó részének 



megértése és fegyelmezettsége  folytán  kielégítően sikerült és igy az utvonalak javí-
tása (bár nem az igénybevétel arányában) lehetséges. 

Költségvetésileg  engedélyeztetett 5671 köbméter kavics, mellyel szemben 4981, 
vagyis 87*8 százalék szállíttatott ki, leginkább a községi munkaerők megtérítés mel-
letti igénybevételével.  A szállítási kötelezettségnek csupán a sárd—szentdemeteri ut 
egy részében és a mikóujfalu—baczon—baróti  uton nem tettek kellő időben eleget, 
részben az igás munkaerő hiánya, főrészt  az előrehaladt téli időjárás miatt. Intézked-
tem azonban, hogy ezen helyeken is az ut állapota által megkívánt anyag az aka-
dályok megszűnte után kiszállittassék. 

A kavicsszállítás azonban emelkedett munkabérek folytán  lényeges tulkiadás-
sal járt és folyó  évben csak ugy nyertem fedezetet,  hogy a csaknem 30" o-os túlfizetés 
kiegyenlítésére felhasználtam  az előző évről visszamaradt hitelmaradványt; ez évben 
ily fedezet  nem lévén, valószínűleg a termelési költségeket és mennyiségeket kell 
leszállítani. 

A fentartási  munkák nemcsak az anyag hiánya, hanem az utszemély-
zetnek hadiszolgálatra való elvonása folytán  is megnehezültek és igy illetékes 
helyen előterjesztést tettem, hogy legalább addig, míg az itteni hadíhelyzet a vonalak 
alapos gondozását megkívánják, a katonai szolgálatot teljesítő utkaparókat mentsék 
fel  ez alól, nehogy az utak megrongálása magára a hadihelyzetre is visszahatás-
sal legyen. 

A háborús állapot természetesen legjobban azon utvonalaknál érezhető, 
melyek fentartása  községi közmunkaerővel szokott eszközöltetni, a viczinális  kőzafák-
nál.  Ezeken csupán a halaszthatatlan fentartási  munkákat végezték és egyes hidakat 
a hadiforgalomra  való tekintettel megerősítették. 

Az építések úgyszólván teljesen szüneteltek, csupán három nagyobb közleke-
dési akadályt sikerült elhárítani, ugy mint a székelykereszturi—erkedi  közúton a 
Vadárok és Sánkaláb patakán és az ujszékelyi közúton a Nagyküküllö folyón.  Mind-
három építkezés nagyobb jelentőségű, megépítésük ugy közforgalmi,  mint gazdasági 
tekintetben nagy szolgálatot tett az érdekelt községeknek minden megterheltetése nél-
kül, miután valamennyi építkezést a kereskedelemügyi miniszter ur által nyújtott 
árvizkári államsegélyből fedeztük. 

Megemlítem végül, hogy csapataink felvonulása  alkalmával felrobbantották 
t* a székelykeresztur—erkedi  viczinális közút 0—1 kilóméterén levő Nagyküküllö hidat, 

melynek felépítése  iránt a kellő intézkedést megtettem. 
Elmúlt év folyamán  fejeztük  be a parajdi  vasúti  állomáshoz  vezető  hozzájáró 

ut  építését is 12000 K-t meghaladó költséggel. Ebből kifolyólag  azonban sem a tör-
vényhatóságra, sem az érdekelt községekre teher nem hárult, mert kereskedelemügyi 
miniszter ur előterjesztésemre a szükséges összeget segélyként rendelkezésre bocsátotta. 

VIIL Közélelmezés* 

A mult év egész folyamán  a közélelmezés ügye teljesen a vármegye hatósági 
gondja alá került, s a háztartási szükségletek legrészletesebb számbavételéig kiterje-
dett. E szükségletek kielégítésében is több irányú hatósági munka vált szükségessé. 
Egyrészt az elsőrendű életszükségleti czikkek beszerzése és községenként való felosz-
tása, másrészt az egyes háztartások között az elosztások rendszerének kiképzése, 
továbbá az árszabályozások iránti intézkedések mind több és több területet foglaltak 
el a forgalomban. 

Leglényegesebb beszerzési munka természetesen a kenyérgabona és a kenyér-
pótló tengeri tekintetében volt szükséges. A szükségletek számbavétele azzal az ered-
ménnyel végződött, hogy mult év január havában 13536 háztartás mutatkozott el-
látásra szorulónak, s ezeknek a háztartásoknak 29535 métermázsa kenyérterményre 
volt szüksége. Viszont az ugyanakkor végbevitt polgári rekvirálással egyes gazdasá-
gokból összesen 2832 mázsa kenyérgabonát és 844 mázsa tengerit írattam össze. Fő-



törekvésem az volt, hogy ugy ezek a fölöslegek,  mint a malmok vámkészletei a helyi 
és legközelebbi vidékbeli szükséglet részben való pótlására mind visszamaradjanak. 
Ez a törekvésem többszöri előterjesztés után mult év május 16-án jutott sikerhez, mi-
kor is a kenyértermények országos elosztását intéző Hadi Termény Részvénytársaság 
a megyebeli viszonylagos fölöslegeket  a megyének visszaengedte. Ugyanez a társa-
ság a székelykereszturi malom némely vámkészletén kivül a vármegyében gyűlt 
összes többi vámkészletet rendelkezésemre átadta. 

Az igy visszamaradt helyi készleteken kivül még a közélelmezés ellátására 
szolgált a Szabolcsvármegyéböl, Ujfehértóról  (915. év őszén beszerzett 50 waggon 
buza, melynek 7i-ad része az (9(6. évben került fogyasztásra.  Aztán a nagyváradi, 
nagyszalontai, aradi, temesvári, pancsovai malmokból, továbbá a kisjenöi főherczegí 
uradalom malmából s legutóbb az ellenségjárás utáni visszatelepülésünk óta a maros-
vásárhelyi Fekete testvérek malmából kapott a vármegye lisztet, melyet a szükségle-
tek arányában vidékenkint szétosztottam. Összesen 128 waggon liszt érkezett. Ebből 
a mennyiségből mindössze öt és fél  waggon volt veszélyeztetve az ellenséges betörés 
idején, de ezt a készletet is katonaságunk átvétele utján sikerült megmentenem és 
csak a székelykereszturi lisztraktár készletének ára nem térült még meg. 

Tengerit a vármegye az erdélyrészi földmivelésügyi  kirendeltségtől mult év 
folyamán  8060*05 métermázsát 305,023 K értékben kapott. Előbb 42 K-ás árban, 
utóbb május elseje óta a feladó  állomáson 34 K-ás vételár mellett kapta a vármegye 
ezeket a tengeriszállitmányokat. 

A vidékenkinti elosztást Székelyudvarhely városra nézve maga a város ta-
nácsa, az udvarhelyi és oklándí járásra nézve a Székelyudvarhelyen létesített vár-
megyei lisztraktár, a székelykereszturi járásra nézve a Székelykereszturon létesített 
vármegyei lisztraktár, a parajdi járásra nézve az ottani főszolgabíró  teljesítette. Szé-
kelyudvarhely városban a további elosztás szervezése végett utasításomra és a bel-
ügyminiszter úrtól általam szerzett megbízás alapján a polgármester 19(6. január 
(0-ikétől kezdve életbeléptette a jegyrendszert. Lényegében ezzel a jegyrendszerrel 
egyezett az az intézkedésem is, hogy a falukban  minden háztartás készletéről és szük-
ségletéről összeíró lap készült, s ez összeíró lapok adataihoz képest történtek az 
egyes háztartások részére való kiosztások. 

Egyéb életszükségleti czikfcek  beszerzése végett a vármegye összeköttetésbe 
lépett a Magyar Város- és Községfejlesztő  Részvénytársasággal,  hová (0 ezer korona 
jegyzésével részvényesnek is belépett. Innen kerekszámban (50.000 koronás rendeléssel 
kávé, fűszer,  kakaó, csokoládé, thea, sardínia és szappan hozataláról gondoskodtam,, 
s az érkezett árukat a drágaság által legjobban sújtott osztályok, különösen a tiszt-
viselők részére juttattam. Éppen ugy még mult év juliusában összeköttetésbe léptem 
a Czukorközponttal és azzal olyan megállapodásra léptem, hogy onnan havonkint 
hat waggon czukrot kapok, melyet a vármegye minden vidékére magam fogok  fel-
osztani. Ezt a megállapodást később, deczember havában maga az Országos Köz-
élelmezési Hivatal országos rendszerré tette. Megállapodásunk alapján mult évben, 
augusztus havában meg is kaptam az első ellátást, később azonban az ellenségjárás-
ból következett zavarok miatt egész az év végéig ujabb czukorszállitmányhoz nem 
juthattunk, s csak folyó  év elején sikerűit a régi megállapodás rendjét helyreállítanom. 

A közélelmezési ügyek intézésének anyagi támasztéka a vármegye közélel-
mezési alapja. Ez a mult év folyamán  és folyó  év elején minden függő  kölcsönétöl 
megkönnyebbült, csupán vármegyei alapoknak tartozik. Viszont azonban egyeseken 
és községeken való követelésben ennek a tehernek is megvan a kiegyenlítő födözete.-
Mult évben az alapból kerekszámban 2 millió korona értékű megrendelést födöztünk. 
Az alap (9(5—(9(6.  évi forgalma  felülhaladja  a 8 millió koronát. 

Ez a nagymérvű forgalom  a vármegye gazdálkodó jelentőségének nagy ará-
nyait tünteti fel  s a háborús közgazdaságnak olyan jelensége, mely mögött a lakos-
ság uzsoramentes ellátása talált jóakaratú védelmet. 



IX* Kiürítés, visszatelepítés. 

Az 1916. augusztus 27-én este történt román betörés és hadüzenet után Csik-
és Háromszékvármegyék közönségének jelentékeny része Udvarhelyvármegyén  át me-
nekült. Csíkvármegye alispánjának távirati (elhívására Szentegyházas és Kápolnásfalu 
Lövéte és Homoródalmás községek és a fenyédi  kör összes fuvarjait  a gyalog mene-
külő csikvármegyeí  lakosság elé kirendeltem ; fogadják  a vonakodás nélkül kiállt gazdák 
minden nemes szivü ember elismerését. A menekültek ellátása czéljából Szentegy-
házasfaluba  kellő mennyiségű lisztet küldtem. Székelyudvarhelyen és Székelykeresz-
turon tápállomások állíttattak fel. 

Betegh Miklós kormánybiztos ur Udvarhelyvármegye  kiürítését augusztus 
30-án rendelte el és a telefonon  történt részletesebb utasítása szerint 4—5 nap alatt 
volt lebonyolítandó. A menekültek által terjesztett rémhírek folytán  pánik tört ki, a 
mit egyes hatósági közegek fejetlensége  és a vasúti közlekedés nem kielégítő lebo-
nyolulása és később a személyszállításnak napokra történt beszüntetése csak fokozott. 
A csikvármegyeiek nem kis része a vármegye területén megtelepedett és hatósági in-
tézkedések folytán  sem szívesen folytatta  útját. Igen sokan a vármegye népének ten-
gelyen elindult részéből a Héjjasfalván,  Etéden, Erdöszentgyörgyön  és más utkeresz-
tezéseknél fellépett  torlódások miatt utjokat nem tudták folytatni,  élelmiszereik el-
fogytak  és lakóhelyükre visszatérve, az őszi mezőgazdasági munkálatokat legnagyobb 
részben elvégezték. Időközben a kormánybiztos ur helyettese gróf  Bánffy  Miklós ur 
két ízben jelent meg. A kormánybiztos ur a kiürítési intézkedések végrehajtásával 
szeptember 7-én Széli József  fogarasi  főispán  urat bízta meg, kinek hivatali helyisége-
met rendelkezésre bocsátottam. Szeptember 9-én érkezett a kormánybiztos ur azon 
távirati rendelete, hogy a vármegye lakossága ujabb nyomatékkal utasítandó a lakó-
helyén maradásra. Szeptember (3-án távirati rendeletet kaptam a kiürítés előkészíté-
sére és (4-én a kiürítésnek (6-áig való lebonyolítására. 

Időközben azonban a gróf  Bánffy  Miklós és Széli József  uraktól nyert utasí-
tások alapján a Parajdtól Székelyudvarhelyig  képzelt vonaltól keletre és Székely-
udvarhelytől Kőhalomig képzelt vonaltól délre eső községek kiürítését szeptember 
(1-étöl kezdve a megállapított sorrend szerint elrendeltem, részben a katonai csapatok 
eszközölték. 

Augusztus hó végén résztvettem a mentendő kincstári és vármegyei javak és 
számadási iratok vasútra való kiszállításánál és bewaggonozásánál és a tisztviselők 
családjainak a vonaton helyet biztosítottam. A vármegyei menekültek részére letele-
pülési helyül Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelöltetvén ki, ügyeik intézésére Dr. 
Paál Árpád főjegyzőt  a legnélkülözhetetlenebb iratokkal Szolnokra küldtem, mig a 
szekéren távozóknak a Maroson túlra való kisérésével Szabó Gábor főszolgabírót  bíz-
tam meg. Az alispáni, árvaszéki és közig, bizottsági iratokat összeszedettem és az irat-
tári helyiségekben helyeztettem el. A lustralis könyveket,  vizikönyvet,  az erdők üzem-
terveit elrejtettem. Gondoskodtam, hogy Székelyudvarhelyen a katonaság gabona-
átvételi állomást rendezzen be, átadtam a katonaságnak a vármegye tulajdonát ké-
pező kávét és egyéb fűszerárut  67147 K 60 f.  és (480 K, búzát 3435 K 87 f.  és 69( K 
80 f.,  lisztet (7598 K 40 f.  értékben, továbbá a meglevő babkészletet. Kiadtam Zete-
lakára 2 waggon buza vetőmagot és 27 métermázsa tengerit. Eljártam bőr, gyapjú, 
szesz és egyéb áruk biztonságba helyezésénél és a csíkszeredai földmivesiskola  el-
helyezésénél. Küldettem a menekültek élelmezésére 274 kenyeret és Segesvárra egy 
waggon sót. 

Székelyudvarhelyről szeptember (6-án d. e. (0 óra 30 perczkor távoztam el 
Székelykereszturra dr. Keith Ferencz másod főjegyzővel,  ki állandóan visszatérésünkig 
velem volt; ott intézkedtem a vármegyei fűszeráru  és ezukorraktár elszállítása és a 
lisztraktár készletének elküldése iránt. Székelykereszturon a járás kiürítése, harangok, 
marhák és gabona elszállítása iránt Széli főispán  ur a tisztviselőkkel közvetlenül ren-
delkezett. Székelykereszturról 29-én éjjel a dandárparancsnoksággal Gagyba mentem, 



a honnan még 30-án Székelykereszturra visszatértem, 30-án éjjel Gagyból el kellett 
távoznunk, október 1-én Szentdemeteren és 2-án Balavásáron a vármegyei kiürítő ki-
rendeltség működésének megszüntetése iránt intézkedtem és miután csapataink a Kis-
kükülló folyótól  északra fekvő  magaslatokon foglaltak  állást és így Udvarhelyvár-
megyéből kivonultak, 3-án reggel Kolozsvárra utaztam, a kormánybiztos urnái jelent-
keztem és a földmivelésügyi  min. kolozsvári kirendeltségénél állatok kiwagonirozása, 
kiosztása és értékesítése körül segédkeztem. Oki. 7-én a visszautazáshoz szükségei nyílt 
rendeletet kikértem, 8-án egyes a katonaságnak eladott áruk árát a hadipénztártól 
felvettem,  9-én hazafelé  elutaztam és íO-én Székelyudvarhelyre megérkeztem. Nem 
mulaszthatom el, hogy a legnagyobb elismeréssel ne emlékezzem meg Dr. Keith 
Ferencz másod főjegyző  működéséről, ki az egész idő alatt velem volt és fáradhatat-
lanul teljesítette teendőit, továbbá Szakáts Zoltán székelyudvarhelyí  rendőrkapitány-
ról, ki az utolsó pillanatig higgadtan végezte saját és mások sokszorosan megszapo-
rodott feladatát. 

A vármegyei menekültek ügyeinek ellátása czéljából Szolnokon, Kolozsvárt 
és Mískolczon volt kirendeltség felállítva.  Visszatérésem után a belügyminiszter ur 
utján a székelyudvarhelyi  villanytelep vezetőjét visszarendeltettem. Gondoskodtam a 
vármegyeház kitisztítása és a széthordott bútorok helyrerendezése iránt. A tisztviselők 
visszatérését még október 8-án távirattal rendeltem el, de a székelykereszturi fő-
szolgabírón kivül, ki velem távozott és tért vissza, október J8-ika előtt csak Szakács 
Zoltán rendőrkapitány érkezhetett vissza és vette át a város közbiztonsági vezetését. 
Egyes tisztviselők csak a három kirendeltség megszüntetése után, a főlevéltáros  beteg-
sége miatt szintén csak később térhettek haza, ugy, hogy majdnem emberfölötti  fel-
adat hárult a visszatértekre. A Székelykereszturról elszállított czukrot és kávét 
visszaszállittattam, a felsőbb  hatóságok utján hozattam lisztet, petroleumot, szalonnát, 
zsírt, czukrot, közvetítettem egyéb anyagok szállítási engedélyének kieszközlését, kér-
tem a csépléshez 2 waggon benzint. Október hó végén Betegh Miklós kormánybiztos 
ur hivatalával ideérkezett és a hivatalos helyiségekből tizet vett igénybe. Távozása-
kor ezen helyiségeket a 22. német Etappen kommando részére foglalta  a hadsereg 
le, a mi a hivatali személyzetre és rám is rendkívül bénitólag hatott. A közigazgatás 
rendes menetének helyreállítását a telefon  és távíró majdnem teljes hiánya és a sze-
mélyzethiány nagy mértékben akadáfyozta.  Szeptember hótól az év végéig minden 
hatóságnál számtalan teendő torlódott fel,  a hivatalos helyiségek, irattárak rendbe-
hozatala ezt még szaporította, de a tisztviselői kar és a jegyzői kar nagy részének 
megfeszített  munkálkodása mellett a közigazgatás újból végzi feladatait.  Hatásköröm-
ben iparkodtam minden rendelkezésemre álló eszköz felhasználásával  odahatni, hogy 
a visszatért lakosság elsőrendű szükségleteit fedezhesse  és a gazdasági rekonstruktio 
mielőbb megtörténjék. 

A vármegye épületében és bútorzatában lényeges kár nem történt. Legérzé-
kenyebb kár a főispáni  hivatal, árvaszék és a főszolgabírói  hivatalok írógépjeinek, 
valamint a helyi, oklándi és parajdi tűzmentes pénzszekrényeknek és bélyegzőknek 
elveszése. A vármegyeház levéltárában semmi kár nem történt, az irattárban néhány 
kihágási ügy hiányát állapítottam meg, az árvaszéknél sem jelentős a hiány. A 
jegyzőknél a legtöbb helyen kár az irodán nem történt, az elveszett néhány anya-
könyv pótlása folyamatban  van, a másodpéldányokban kár nem történt. 

A betörés után is jelentékeny nagyságú hadikölcsön jegyzés történt, a mi leg-
nagyobb részben a közigazgatási tisztviselők és jegyzők közreműködésének tudható be. 

A parajdi járásban 36 lakóház, 42 melléképület, a székelykereszturi járásban 
35 lakóház, 40 melléképület, a székelyudvarhelyi  járásban 172 ház és 280 mellék-
épület és egy malom égett le. Az újraépítéshez szükséges segély megállapításához 
szükséges adatok fölvétele  folyamatban  van. 



Méltóságos Főispán Ur! 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 

A fentieken  kívül még a következőket jelentem. 
A tavaszi rendes közgyűlés az elhagyott gyermekek segélyalapjából egyes 

községeknek összesen 6584  korona  80 fillért  szavazott  meg.  A községi pótadó szá-
zalékok a mult évvel szemben lényegesen nem változtak meg. 

Az összes népfelkelői  összeírások, szemlék, bevonulások, lovak összeírása és 
beszolgáltatása és a hadimunkások bevonulása kellő rendben folyt  le. 

Belügyminiszter ur a tisztviselői nyugdijalap 1915. évi deficzitjének  elenyész-
tése czéljából 20038 korona  államsegélyt folyósított. 

A háború miatt a föszolgabirák  és községek helyszíni ellenőrzését teljesíteni 
nem tudtam. 

A képviselőválasztóknak 1916-ban összeállított névjegyzéke szerint az egész 
vármegye területén 10174 a választók száma (előbb 10120). Ebből az oklándi választó-
kerületben 2589 (előbb 2467), a parajdi választókerületben 1566 (előbb 1610), a szé-
kelykereszturi választókerületben 2388 (előbb 2352), a székelyudvarhelyi  választó-
kerületben 1825 (előbb 1876) és a szentegyházasfalvi  kerületben 1806 (előbb 1815). 

Kérem jelentésem tudomásul vételét. 
Székelyudvarhely,  1917. április hó 30-án. 

Dr* Scbcsi János, 
alispán. 





'c/j  % w .  <£' 

** 


