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Ségi jegyzőknek egész évre 6 korona. 
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Szerkeszti:

Dr. Keith Ferencz
várm. tb. főjegyző.

Székelyudvarhely, 1910. január 6.

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája Szé; ely- 
ndvarhely, Árpád-utcza 3. sz., hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

1.

Sz. 6880— 1909. alisp.
803— 1909. kgy

Tárgyalás alá kerül a vármegyei pénzek el
helyezésére vonatkozólag az állandó választmány 
határozati javaslata.

Határozat. '

A törvényhatósági bizottság névszerinti sza
vazással elhatározza, hogy a vármegye tulajdonát 
képező vagy a vármegye felügyelete alatt álló 
pénzalapok tőkéi s illetve készletei az 1910. év
ben a következőleg gyümölcsöztetnek :

1. A zok a pénzek, a melyek ez idő szerint 
kötvényekbe vannak fektetve, továbbra is ugyan
így kezeltetnek, ezen pénzek jelenleg a követ
kezők :

a) A tisztviselői nyugdíj pénzalap vagyoná
ból 4u/0-os magy. koronajáradék kötvényekbe fek
tetett 100000 korona és osztrák államadóssági 
kötvénybe fektetett 1320 korona.

b) A körjegyzői nyugdíjalap vagyonából 4 
°/0-os koronajáradék kötvényekbe fektetett S0000 
korona.

c) A z erdőőrzési pénzalap vagyonából 4 
"/„-os korona járadék kötvényekbe fektetett 8600 
korona.

d) A közigazgatási letéti alapnál kezelt és 
hullaégető kemenezék felállítására szolgáló pénz
ből 20000 korona és

e) a Csiszér György-féle pénzalap egész va
gyona, mely jelenleg 16032 kor. 97 fillért tesz ki.

2. A z Agrár takarékpénztár részvénytársa
ság Marosvásárhelyt székelyudvarhelyi fiókinté
zeténél elhelyezzük az összesített árvái pénzalap
ból a most is ott elhelyezett összeget mely je
lenleg 103768 68 koronát tesz ki, a jelenleg mint
egy 4000 koronát kitevő árvái letéti pénzalapot 
és az árvái pénzalap időközi készleteit.

3. A  székelyudvarhelyi zálogkölcsön intézet

nél az összesített árvái pénzalapot illető és most-* 
is ott elhelyezett összeget, mely jelenleg 6^379- 
korona 63, fillért tesz ki. ^

4. Az olaszteleki takarékpénztárnál a kö '^  
igazgatásiyletéti alapnál kezelt és mint kB^n alap 
megszünwuvarpótlási alapot illető összeg.

5. A z  Udvarhelymegyei takarékpénztárnl
1. az összesített árvái pénzalapból a rr 

is ott elhelyezett összeget, mely jelenleg 16437< 
kor. 46 fillért tesz ki,

2. a kötvényekbe fektetett összegek ut; 
még megmaradó készpénzei a tisztviselői nyt 
pénzalapnak (109997 k.) a körjegyzői nyugdij- 
pénzaiapnak '„lüuGG kor.), az erdöőrzé&i pénzalap
nak (6376 08 k.), és a hullaégető kemenezének 
felállítására szolgáló alapból még megmaradó pénz
összeg (3500 kor.)

3. közigazgatási letéti alapból azok az ösz- 
szegek, a melyek a vármegye tulajdonát képe
zik, vagy a melyek gyümölcsözteiése felett hatá
rozni a vármegye közgyűlésének a kötelessége. 
(Mezőőri könyvek beszerzésére szolgáló pénz 690 
k, gőzfertőtlenitési alap tulajdonát képezett pénz 
2655 K stb. és egyéb időközi letétek )

4. A vármegye tulajdonát képező többi itt 
fel nem sorolt alapok vagyona. (Rendelkezési 
pénzalap esetleges vagyona, állategészségügyi eb
adóalap 337021 K, közegészségügyi ebadóalap 
3746 38 K, távbeszélőalap 332 46 K, tűzoltó ju- 
talmialap 49 61 K, kórházfenntartási alap 15843 79 
K, megyeházépitési alap 503 75 K, elhagyott gyer
mekek segélyalapja 6254 35 K, jegyzői fizetésialap 
esetleges készlete, segélyezési pénzalap 600 K, 
katona beszállásolási alap 2442 62 K, utkaparók 
nyugdíjalapja 728389 K, az anyakönyvvezetői 
pénzalap esetleges készlete, állattenyésztési pénz
alap 906 68 K, kórházi segély' pénzalap 92 72 K, 
kórháztartalékalap 1175*35, az orvosi alap esetle
ges készlete.)

5. A  közúti pénzalapból alm ost is ott el- 
hely’ezett 4417‘87 K és az esetleg j  ezen alapból 
elhelyezhető további készletek.

Végül kimondja a közgyűlés, hogy az ösz- 
szes alapok időközi készletei és a fel nem hasz
nálandó kamatok is azon pénzintézeteknél helyez-
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tetnek el, a melyeknél az alapok vagyona a jelen 
határozat alapján elhelyezendő lessz.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyndvarhelyt, 1909. évi deczember 
ho 28-án tartott közgyűléséből.

2 .
Sz. 7509— 1909. alisp.

806— 1909. kgy.

Alispán előterjesztése hitelátruházás enge
délyezése iránt az 1910. évi költségvetés egyes 
rovatai között.

Határozat.

Alispán előterjesztése folytán a háztartási 
pénzalap költségvetésének egyes rovatai közölt a 
hitelátruházás az 1910. évre engedélyeztetik.

Kimondja továbbá a törvényhatóság, hogy az 
alispán természetbeni lakásához a fűtés és világí
tás ts hozzátartozik, mert a természetbeni lakáshoz 
más vármegyéknél is a fűtés és világítás hozzá 
tartozik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1909. évi deczember 
hó 2S-án tartott közgyűléséből.

3.
Sz. 7662— 909. alisp.

1070—909. kgy.

A községi és körorvosok törzsfizetésére és 
kórpótlékára vonatkozó 1910. évi szükségleti ki
mutatások.

Határozat.

Az előterjesztett szükségleti kimutatások el
fogadtatnak és záradékolás után a m. kir. belügy
miniszter úrhoz felterjesztetnek.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1909. évi deczember 
hó 28-án tartott üléséből.

4.
Sz. 8011— 909. alisp.

810—909. kgy.

Tárgy. 77911— 909. 1. B. sz. kereskedelem
ügyi miniszteri rendelet, mellyel az alsósófalva— 
siklódi viczinális közút műtárgyai kiépítésére 16000 
kor. államsegély engedélyeztetik.

Határozat.

A z alsósófalva— siklódi viczinális közúton 
szükséges műtárgyak építésére a törvényhatósági 
útalapból ezennel 16000 kor. törvényhatósági se
gély engedélyeztetik.

Indokok.

A kereskedelemügyi miniszter ur 1909. évi 
77911. I. B. sz. rendeletével a vármegye alispán

jának 5772—909. alisp. sz. előterjesztése folytán, 
az ebben felsorolt indokok alapján a vármegyei 
útalap részére 16000 kor. rendkívüli államsegélyt 
engedélyezett, s egy idejüleg folyósított oly fel
tétellel, hogy ezen összeg az alsósófalva— siklódi 
viczinális közúton szükséges műtárgyak felépíté
sére fordítandó.

A közutak és vámokról szóló 1890. évi I. 
t.-cz. 27. § negyedik bekezdése szerint, ha a tör
vényhatóság az útalapból a törvényhatóság köz
érdekét közelről érintő czélra az útalapból szán
dékozik bizonyos összeget fordítani, ehhez a ke
reskedelemügyi miniszter ur előzetes jóváhagyása 
szükséges.

Ezen előzetes jóváhagyás, sőt 16000 kor. 
államsegélynek éppen ezen czélra az útalap ré
szére engedélyezése s kiutalványozása már m eg
történt, és igy semmi sem áll útjában annak, hogy 
a miniszter ur részéről kikötött azon feltétel, hogy 
ezen összeg mint megyei segély a törvényhatóság 
által is megszavaztassék, teljesíthető legyen, miért 
is fenti határozatot kimondani kellett.

Egyidejűleg a törvényhatóság úgy a maga, 
mint az érdekelt községek nevében leghálásabb 
köszönetét tolmácsolja ez utón a kereskedelem
ügyi miniszter urnák a tanúsított jóindulatú se
gély nyújtásért.

E határozat a hivatalos lapban leendő köz
zététel nyolczadik napjától számított 15 napon 
belül a kereskedelemügyi miniszter úrhoz meg- 
felebbezhető.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1909. évi deczember 
hó 28-án tartott közgyűléséből.

5

Sz. 8004— 909. alisp.
805— 909. kgy.

Tárgy. Kereskedelemügyi miniszter 85123 
— 909. 1-c. sz. leirata a felsőboldogfalva— felsőrá- 
kosi törvényhatósági közút 15— 16 km. szakaszán 
újból épülő 38 sz. hid költségvetéseinek fedezése 
tárgyában.

Határozat.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák a 
felsőboldogfalva— felsőrákosi törvényhatósági közút 
15— 16 km. szakaszán újból építendő 38. számú 
hid építési költségeinek miként leendő fedezése 
tárgyában 1909. évi november hó 29-ről keltezett 
85123—909. I-c. szánni leirata kapcsán előterjesz
tett azon alispáni bejelentést, hogy a közúti költ
ség előirányzat IV. rovatán a f. évben elért meg
takarítások és a III. rovat 5 czime tétele alatt ezen 
munkára előirányozott 3800 korona a szerződési
leg 1580630 K biztosított építési költségeket fe
dezik, tudomásul vesszük és az 1909— 1910. évi 
költség előirányzatban a 3800 kor. levonása után 
fedezettel nem biró 12006 30 kor. építési költség 
fedezetéül kijelöljük 1.) a IV. rovat 2— 24 t. a. 
előirányzott 18760 koronánál elért megtakarítást 
7324 kor. 40 f. 2. a 29. tét. előirányzott 5500 K

I

I
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elért megtakaritás 115357 kor. 3. a 30. tét. elő
irányzott 6500 kor. elért megtakaritás 1982'81 K,
4. a 33, 35— 38, 40— 46, 51. 52. tét. előirányzott 
összesen 9000 kor. elért megtakaritás 3082 67 K. 
Összesen 13543 kor. 45 fill. a fennmaradó, vala
mint az elért egyéb megtakarítások pedig az előre 
nem látott oly több kiadások fedezésére fognak 
fordittatni, melyek az 1909— 1910. költségelő- 
irányzati években előfordulnak.

Egyben felhatalmazzuk vármegyénk alispán
ját, hogy ezen megtakarításokat annak idején a 
38 számú hid építési költségeinek fedezésére fel
használhassa.

Miről kereskedelemügyi miniszter urat ezen 
határozatunk felterjesztése mellett felirat utján 
értesítjük.

A felirat szerkesztésével az alispánt bíz
zuk meg.

Ezen határozatunkat, mint közérdekűt a vár
megye hivatalos lapjában meg hirdetjük és az 
ellen a közzététel napját követő nyolezadik naptól 
számított 15 napon belül kereskedelemügyi mi
niszter úrhoz intézett az alispáni hivatalnál be
nyújtandó felebbezéssel lehet élni.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának S/.ékelyud varhelyt, 1909. évi deczember 
hó 28-án tartott közgyűléséből.

6.
Sz. 7885— 909. alisp.

823— 909. kgy.

Tárgy. A sikeínémák kolozsvári országos 
intézete igazgatóságának kérése az intézet anyagi 
támogatása iránt.

Véghatározat.

Udvarhelymegye törvényhatósága teljes mél
tánylással lévén az intézet emberbarati működése 
iránt, ennek támogatására a vármegye segélyalap
jából 50 koronányi adományt megszavaz.

Miről a vármegye közönsége a kérelmező 
intézetet értesíti.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelytt, 1909. évi deczember 
hó 28-án tartott közgyűléséből.

7.
Sz. 6999— 1909. alisp.

827— 1909. kgy.

M. kir. pénzügyminiszter 112937. számú ren
deleté a vármegyei földadó bizottság megalakítása 
tárgyában.

Határozat.

A törvényhatósági bizottság az 1909 évi V. 
t.-cz. 9. és 10. §-ai alapján Udvarhelyvármegye 
területére a földadóbizottságot a következőleg 
alakítja meg.

1. Rendes tagok :

1. Dániel Lajos vargyasi lakos,
2. Nagy József olaszteleki lakos,

3. Gyarmathy Dezső székely udvarhelyi lak.
4. Bálint György székelyudvarhelyi lakos,
5. Szabó István székelyudvarhelyi lakos,
6 Bakk Albert kecsetkisfaludi lakos,
7. Ferenczi Gyula székelyudvarhelyi lakos,
8. Ugrón Zoltán fiatfalvi lakos,
9. Nagy S. Ferencz székelykereszturi lakos,

10. Jeddy Tamás rugonfalvi lakos,
11. Gagyi Lajos etédi lakos,
12. Gagyi László alsóboldogfalvi lakos.

II. Póttagok:

1 Kolumbán Lajos olaszteleki lakos,
2. Gergely Mózes hom.-szentmártoni lakos,
3. Miklós Sándor székelymuzsnai lakos,
4 Knáll János homoróddaróczi lakos,
5. Lukács István máréfalvi lakos,
6. Káli Károly felsősófalvi lakos,
7. Győrfi Ferencz atyhai lakos,
8. Tóth Károly bikafalvi lakos,
9. Gyarmathy Lajos ujszékelyi lakos,

10. Elekes Dénes sitnénfalvi lakos,
11. Végh Gyula tarcsafalvi lakos,
12. Máthé László küsmődi lakos.
Alispán utasittatik, hogy a határozatot közzé 

tegye, a megválasztott bizottsági tagoknak kézbe- 
sittesse, s a határozatot a megválasztott tagok 
azon nyilatkozatával együtt, hogy a megválasz
tást elfogadják, a m. kir. Pénzügyminiszter úrhoz 
felterjessze.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1909. évi deczember 
hó 28-án tartott közgyűléséből.

8.

S z .: 6917— 1909. alisp.
804— 1909. kgy.

A  felsőboldogfalva— felsőrákosi törvényható
sági közút 15 — 16. km. szakaszán levő 38. sz. 
hid vasszerkezetéről kötött szerződés.

Határozat.

A kötött szerződést jóváhagyjuk és a vár
megye alispánjának további eljárás végett kiadjuk.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt 1909. évi deczember 
hó 28 án tartott közgyűléséből.

9.
S z .: 8392—Í909. alisp.

1119— 1909. kgy.

Előterjesztés az alispán kiküldetései tárgyában. 

Határozat.

A törvényhatósági bizottság megbízza a vár
megye alispánját, hogy a vármegye képviseletében

1. az Udvarhely vármegyét érdeklő sepsiszent
györgyi ménszétosztásnál a főállatorvossal együtt, 
továbbá
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2. a Héjjasfalva— székelyudvarhelyi h. é. vasút 
közgyűlésén résztvegyen.

Felhatalmazza továbbá a vármegye alispán
ját, hogy a vármegyét érdeklő lontos ügyekben 
Budapestre utazzék s ott a vármegye képvisele
tében és érdekében eljárjon.

A törvényhatósági bizottság a vármegye 
alispánja részére budapesti utazásaiért évenként a 
vasúti közgyűlésen való részvételen felül legfölebb 
háromszor esetenként 100 egyszáz koronát enge
délyez a háztartási alap terhére.

A vasúti közgyűlésen való megjelenésen és 
a most jelzett legfölebb 3 eseten felül a vármegye 
területén kivül teljesített utazásaiért pedig a sza
bályszerű illetmények számíthatók fel.

Kijelenti a törvényhatósági bizottság, hogy 
ezen megbízás a jelenlegi alispán részére egy- 
szersmiridenkorra szól.

Ezen határozat közzététel után jóváhagyás 
végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felter
jesztetik.

Indokolás.

A vármegyének a ménszétosztásnál és a h. 
é. vasút közgyűlésen való képviseltetése részben 
szükséges, részben előnyös lévén és miután ezen 
esetekben a vármegye rendszerint eddig is képvi
seltette magát, a határozat indokolt.

De ezen felül számos esetben merülnek fel 
oly ügyek, a melyekben szükséges és előnyös, 
hogy az alispán Budapesten a vármegye képvi
seletében eljárjon.

Mivel pedig a törvényhatóság már többször 
tapasztalta, hogj' a jelenlegi alispán a vármegye 
érdekében eredménnyel járt el,

mivel továbbá a törvényhatóság meg van 
győződve arról, hogy a rendes napidijakból "az 
alispán a budapesti utazásaival felmerült költsé
geit fedezni nem tudja

és mert a törvényhatóság a saját méltósá
gával sem tartja összeegyeztethetőnek, hogy az 
alispán a vármegye érdekében és javára teljesített 
utazásainak költségeit a sajátjából fedezze,

ezen a vasút közgyűlésen való részvételre 
és ezen felül legalább 3 esetre esetenként 100 
korona útiköltséget engedélyezni kellett, a mely 
összeg amúgy is a szükséges költségekre minimá
lis összegnek tekinthető.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen 1909. évi deczember 
hó 28-án tartott közgyűléséből.

-*
»  *

Fennti határozatok közzétételnek azzal, hogy 
azok a közzétételt követő nyolczadik napon ki- 
hirdetteknek tekintetnek s hogy azok ellen ezen 
nyolczadik naptól számított 15 nap alatt a vár
megye alispánjához benyújtandó felebbezésnek 
van helye.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek

10.
Udvarhely vármegye alispánja. 

Szám : 8341— 909. alisp.

Tárgy : A »Belügyi Közlöny« és a »Rendőri 
Közlöny* 1910. évi évfolyama.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabírónak, az összes 
községi és körjegyzőknek, valamint a községi 
elöljáróságoknak.

A m. kir. belügyminiszter ur 6772— 1909. 
eln. számú rendelete folytán: A »Beliigyi Köz
löny* és a » Rendőri Közlöny« 1910. évi XV. év
folyamát illetőleg a következőket hozom a tudo
mására :

1. Ú gy a »Belügyi«, mint a »Rendőri Köz
löny* hivatalból köteles fizetéses példányokként 
ezentúl is megküldetik :

a) a járási főszolgabíróknak :
b) a rendezett tanácsú városoknak ;
c) a nagyközségeknek és a körjegyzői szö

vetkezeteknek.
A két hivatalos lap együttes előfizetési dija 

8 (Nyolcz)korona.
2. Külön a »Belügyi Közlöny« előfizetési dija :
a) magánosoknak 6 (Hat) korona ;
b) a községeknek, állami és törvényhatósági 

hivataloknak, tisztviselőknek, községi elöljáróknak 
kedvezményes árban 4 (Négy) korona.

3 Külön a ^Rendőri Közlöny« előfizetési 
dija kizárólag hatóságoknak, hatósági közegeknek 
és közhivatalnokoknak 6 (Hat) korona.

4. Csak egész évfolyamra lehet előfizetni, 
egyes számok külön rendszerint nem kaphatók.

5. A meg nem érkezett lappéldányok rekla
málását az illető lap kiadóhivatalához mindig köz
vetlenül —  legczélszerübben portomentes levelező
lapon —  kell intézni és minden egyes elmaradt 
példányt külön megreklamálni. Díjtalanul csupán 
azok a reklamált lappéldányok fognak megkül
detni, melyek reklamálása az illető lappéldány 
megjelenése után legkésőbb 8 (Nyolcz) nappal a 
kiadóhivatalhoz megérkezik.

6. Minthogy a belügyminiszter körrendele- 
teknek nagy része külön meg nem küldetik, ha
nem csakis a »Beliigyi Közlöny« utján tétetik 
közzé, közigazgatási érdekből kívánatos, hogy a 
törvényhatósági tisztviselők részére a »Beliigyi 
Közlöny« a törvényhatóság házipénztárának ter
hére minél számosabb példányban rendeltes
sék meg.

7. A magán és kedvezményes előfizetők 
szintén csak az egész évfolyamra s szintén csak 
egy összegben fizethetnek elő.

8. A »Belügyi Közlöny« 1909. évi XIV. év 
folyamának hivatalos példányait, mihelyt az utolsó



1. szám. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja 5. oldal.

szám és az egész évfolyam tárgymutatója megje
lent, be kell köttetni és leltári vagyonként őrizni.

9. A  »Belügyi Közlönyének 1901. évi VI., 
1905. évi X , 1907. évi XII. és 1908 évi XIII. 
telyes évfolyamra, mig a készlet tart, rendes áron 
vagyis évfolyamonként 6 (Hat) koronáért, az 1906. 
évi XI évfolyam 8 (N’yolcz) koronáért s a »Bel- 
ügyi Közlöny* 1896— 1906. évi 1— XI. évfolya
maihoz készült ^Tájékoztató* 2 (Kettő) koronáért, 
rendelhető meg. A »Belügyi Közlöny* 1896., 1897.,
1898., 1899., 1900., 1902., 1903. és 1904. évfo
lyamai már kifogytak.

10. A »Belügyi Közlöny*, mint hivatalos lap 
közigazgatási vitás kérdésekre válaszokat nem ad 
és csupán állami intézetek pályázati hirdetményeit 
közli. Az ilyen hirdetményeket közvetlenül a »Bel- 
ügyi Közlöny« szerkesztőségének czimére kell 
küldeni.

11. »Rendőri Közlöny«-t illető közleménye
ket, melyek az illető lapnak közzététel végett kül
detnek meg, mindig a » Rendőri Közlöny* szer
kesztőségére kell czimezni.

II. Az előfizetési dijak felterjesztési idejére 
és módozataira vonatkozólag utalok a 7824/1904. 
B. M. eln. sz. a. kiadott körrendeletre. »B. K.* 
1905. évf. 1 lap, megjegyezvén, hogy a jövő 
1910. évi évfolyam első számához postatakarék
pénztári befizetési lap mellékeltetik, mely az elő
fizetési dijak befizetésénél igénybe lesz veendő. E 
befizetési lapnak a befizetőnél megmaradó szel
vénye egyúttal nyugta gyanánt szolgál. A belügy
minisztérium a befizetésekről, még ha azok más 
módon, pl. postautalványon terjesztetik is fel —  
a befizető részére külön nyugtát nem állít ki. Ve
szendőbe ment vagy használhatatlanná vált befi
zetési lapok helyett uj lapok díjtalan megküldése 
a lap kiadóhivatalétól kérhető.

Több ízben előfordul, hogy a befizetések al
kalmával nincs jelezve, hogy az összeg a folyó 
évfolyamra vagy pedig egy esetleg fennálló hátra
lék törlésére forditandó-e ; továbbá, hogy a befi

zetők nem az illető község hivatalos nevének fel
tüntetésével vagy pl. körjegyzőségeknél nem a 
körjegyzőség nevét viselő székhely —  ha más né
ven szerepel —  nem a hivatalos elnevezés je lzé
sével terjesztik fel az egyes összegeket, végül 
hogy a járásonként sommáson történő befizeté
seknél azon községek nevei, melyek javára a dij 
elszámolandó, az előfizetési dij összegének feltün
tetése mellett részletezve nincsenek.

Minthogy az előfizetési dijak felterjesztésé
nél, azok rendeltetésének pontos jelzése sok feles
leges, elkerülhető munkától, gyakran téves elszá
molásoktól és indokolatlan sürgetésektől kíméli 
meg úgy a befizetőket, mint a » Belügyi Közlöny« 
kiadóhivatalát, felhívom, hogy ebben a tekintetben 
a pontosság követelményeire szigorúan legyen 
figyelemmel.

Az előfizetési dijakat mindig egy összegben 
kell felterjeszteni.

Székelvudvarhely, 1909. évi deczember hó 
22-én.

Sebesi, alispán. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Elveszett tárgyak. Kissolymosi lakos Baum 
Mátyás szatócs a székelykeresztur— kissolymosi 
útvonalon 1909. deczember 14 én este egy barna 
lemez papirdobozba csomagolt, az alább irt tár
gyakat —  kocsin hazajövet — elveszítette : 4 drb 
hárászkendő, 6 drb színes posztó fejkendő, 4 drb 
fekete cibelin kendő, 4 drb stikölt női kendő, 2 
drb bársony női kendő, 3 drb selymes hárász 
kendő, 20 deka hárász, 6 meter szőttes, 9 meter 
szatin, 21 meter szatin. A megtaláló az elveszett 
rövidáru sértetlen átadása esetén 20 korona juta
lomban részesül.

1EC9EK O. FIA KÖNYVNYOMDÁJA SZEKELYUOVARHELY.





Udvarhelyvármegye alispánja. 

Szám : 8341— 909. alisp.

Tárgy : A ^Belügyi Közlöny* és a ^Rendőri 
Közlöny* 1910. évi évfolyama.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabírónak, az összes 
községi és körjegyzőknek, valamint a ' községi 
elöljáróságoknak.

A m. kir. belügyminiszter ur 6772— 1909. 
eln. számú rendelete folytán: A »Beliigvi Köz
löny* és a »Rendőri Közlöny« 1910. évi XV . év
folyamát illetőleg a következőket hozom a tudo
mására :

1. Ú gy a »Belügyi«, mint a ^Rendőri Köz
löny* hivatalból köteles fizetéses példányokként 
ezentúl is mcgküldetik :

a) a járási főszolgabiráknak ;
b) a rendezett tanácsú városoknak ;
c) a nagyközségeknek és a körjegyzői szö

vetkezeteknek.
A két hivatalos lap együttes előfizetési dija

8 (Nyolcz)korona.
2. Külön a ^Belügyi Közlöny* előfizetési dija :
a) magánosoknak 6 (Hat) korona ;
b) a községeknek, állami és törvényhatósági 

hivataloknak, tisztviselőknek, községi elöljáróknak 
kedvezményes árban 4 (Négy) korona.

3 Külön a ^Rendőri Közlöny* előfizetési 
dija kizárólag hatóságoknak, hatósági közegeknek 
és közhivatalnokoknak 6 (Hat) korona.

4. Csak egész évfolyamra lehet előfizetni, 
egyes számok külön rendszerint nem kaphatók.

5. A meg nem érkezett lappéldányok rekla
málását az illető lap kiadóhivatalához mindig köz
vetlenül —  legczélszerübben portomentes levelező
lapon —  kell intézni és minden egyes elmaradt 
példányt külön megreklamálni. Díjtalanul csupán 
azok a reklamált lappéldányok fognak megkül
detni, melyek reklamálása az illető lappéldány 
megjelenése után legkésőbb 8 (Nyolcz) nappal a 
kiadóhivatalhoz megérkezik.

6. Minthogy a belügyminiszter körrendele- 
teknek nagy része külön meg nem küldetik, ha
nem csakis a »Belügyi Közlöny* utján tétetik 
közzé, közigazgatási érdekből kívánatos, hogy a 
törvényhatósági tisztviselők részére a »Belügyi 
Közlöny* a törvényhatóság házipénztárának ter
hére minél számosabb példán} bán rendeltes
sék meg.

7. A magán és kedvezményes előfizetők 
szintén csak az egész évfolyamra s szintén csak 
egy összegben fizethetnek elő

8. A  » Belügyi Közlöny* lüó9. évi XIV. év
folyamának hivatalos példányait, mihelyt az utolsó 
szám és az egész évfolyam tárgymutatója megje
lent, be kell köttetni és leltári vagyonként őrizni.

9. A  »Belügyi Közlöny«-nek 1901. évi VI.,

10. 1905. évi X., 1907. évi XII. és 1908. évi Xlfl. 
telyes évfolyamra, mig a készlet tart, rendes áron 
vagyis évfolyamonként 6 (Hat) koronáért, az 1906. 
évi XI évfolyam 8 (Nyolcz) koronáért s a »Bel- 
ügyi Közlöny* 1896— 1906. évi I— XI. évfolya
maihoz készült »Tájékoztató* 2 (Kettő) koronáért, 
rendelhető meg. A »  Belügyi Közlöny* 1896., 1897.,
1898., 1899., 1900., 1902., 1903. és 1904. évfo 
lyamai már kifogytak.

10. A »Belügyi Közlöny*, mint hivatalos lap 
közigazgatási vitás kérdésekre válaszokat nem ad 
és csupán állami intézetek pályázati hirdetményeit 
közli. Az ilyen hirdetményeket közvetlenül a »Bel- 
ügyi Közlöny* szerkesztőségének czimére kell 
küldeni.

11. ^Rendőri Közlöny*-t illető közleménye
ket, melyek az illető lapnak közzététel végett kül
detnek meg, mindig a ^Rendőri Közlöny« szer
kesztőségére kell czimezni.

II. A z előfizetési dijak felterjesztési idejére 
és módozataira vonatkozólag utalok a 7824/1904.
B. M. eln. sz. a. kiadott körrendeletre. »B. K.« 
1905. évf. 1 lap, megjegyezvén, hogy a jövő
1910. évi évfolyam első számához postatakarék
pénztári befizetési lap mellékeltetik, mely az elő
fizetési dijak befizetésénél igénybe lesz veendő. E 
befizetési lapnak a befizetőnél megmaradó szel
vénye egyúttal nyugta gyanánt szolgál. A belügy
minisztérium a befizetésekről, még ha azok más 
módon, pl. postautalványon terjesztetik is fel —  
a befizető részére külön nyugtát nem állít ki. V e
szendőbe ment vagy használhatatlanná vált befi
zetési lapok helyett uj lapok díjtalan megküldése 
a lap kiadóhivatalától kérhető.

Több ízben előfordul, hogy a befizetések al
kalmával nincs jelezve, hogy az összeg a folyó 
évfolyamra vagy pedig egy esetleg fennálló hátra
lék törlésére forditandó-e ; továbbá, hogy a befi
zetők nem az illető község hivatalos nevének fel
tüntetésével vagy pl. körjegyzőségeknél nem a 
körjegyzőség nevét viselő székhely —  ha más né
ven szerepel —  nem a hivatalos elnevezés jelzé
sével terjesztik fel az egyes összegeket, végül 
hogy a járásonként sommáson történő befizeté
seknél azon községek nevei, melyek javára a dij 
elszámolandó, az előfizetési dij összegének feltün
tetése mellett részletezve nincsenek.

Minthogy az előfizetési dijak felterjesztésé
nél, azok rendeltetésének pontos jelzése sok feles
leges, elkerülhető munkától, gyakran téves elszá
molásoktól és indokolatlan sürgetésektől kíméli 
meg úgy a befizetőket, mint a ^Belügyi Közlöny* 
kiadóhivatalát, felhívom, hogy ebben a tekintetben 
a pontosság követelményeire szigorúan legyen 
figyelemmel.

Az előfizetési dijakat mindig egy összegben 
kell felterjeszteni.

Székelyudvarhely, 1909. évi deczember hó
22-én.

Sebesi, alispán.




