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Megjelenik minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 5. szám. Szerkeszti: Székely udvarhely, 1910. február 3

Előfizetési ára : községeknek, 
és községi jegyzőknek egész 

Egyes szám ára 50

valamint kor
évre 6 korona, 
fillér

Dr. Keith Ferencz
várm. tb. főjegyző.

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely- 
ndvarhely, Arpád-utcza 3. sz., hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

III. Általános jellegű, de további intéz
kedést nem igénylő rendeletek, értesíté

sek és más közlemények.
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171956— 1909. B. M. számú körrendelet.

A z országos bűnügyi nyilvántartásból a kö
telező értesítés kérés időpontjának meghatározása.

1. Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének (Budapest kivételével) 2. A székesfővárosi 
ni. kir. államrendőrség főkapitányának. 3. Határ
széli rendőrkapitányságoknak.

Az országos bűnügyi nyilvántartásból a kö
telező értesítés kérés időpontjának meghatározása 
tárgyában 1909. évi deczember hó 28-án 29280 

Ö09X I. M. szám alatt kibocsátott rendeletet 
idomááyétel és a rendőrhatóságokkal való köz

ből czimnek megküldöm, 
apesten. 1910. évi január hó 14-én.

A  miniszter helyett: 
Dr. Bezerédy s. k., 

államtitkár.

Melléklet a 171956— 1909. B. M. sz. krendelethez.

| A m. kir. igazságügyi és belügyi miniszte
reknek 29280— 1909. 1. M. számú rendelete

adott rendelet 43. §-a értelmében az olyan egyé-

Azt az időpontot melytől kezdve az 1908. 
évi 24300 I. M. számú rendelet 43. §-ában előirt 
értesitéskérés kötelezővé válik, az 1910. évijunius 
hó 1. napjában állapítjuk meg.

E naptól kezdve tehát az olyan egyének 
felől a kikről az 1908 évi 24300. 1. M. sz. ren
delet 1. §-ának rendelkezése folytán előrelátható
lag büntetőlap kiállítására lesz szükség, az eljáró 
hatóságok egyikének értesítést kell kérni az or
szágos bűnügyi nyilvántartásból.

Budapesten, 1909. évi deczember hó 28 án.

A m. kir. igazs. m. ideigl. vezetésével 
megb. m. kir. minszter elnök helyett:

Tőry  s. k., államtitkár.

A belügyminiszter helyeit 
Dr. Bezerédy s k., 

államtitkár.

33.

Szám.

M. kir. földmivelésügyi miniszter:

15626— 1909. V1 I-3V '' i  \

c /~
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Valamennyi törvényhatóságnál? 
vételével.)

(Eiume ki=-^'  r~ r

A z országos bűnügyi nyilvántartásból köte
lező értesités kérés időpontjának meghatározása 
tárgyában.

A z országos bűnügyi nyilvántartás tárgyá
ban 190S. évi október hó 15-én 24360. '. M. sz. 
alatt alatt (Belügyi Közlöny XIII. évf. 48. sz.) ki-

alatt
Egy bécsi gyár »Grana ételzsir« elnevezése' 
olyan olajat hoz forgalomba, melyet 'a z  áh-P

nek felől, a kikről előreláthatólag büntető lap ki
állítására lesz szükség, az eljáró hatóságok egyi
kének értesítést kell kérni az országos bűnügyi 
nyilvántartásból.

Ez az értesités kérés az idézett rendelet 49. 
§-a sSferint az országos bűnügyi nyilvántartás fenn- 
állásánmKelső évében nem kötelező.

landó felülbíráló tanács az országos m. kir. ch^-"? 
miai intézet és a székesfővárosi vegyészeti 
élelmiszer-vizsgáló intézet megegyező vizsgálatíi— 
adatai alapján közönséges repczeolajnak minősitett.

Az 1895 évi XLVI. t.-cz. intentiójárialj meg~U-
felelően az ezen törvény hatálya alá tartozó anyagi__-
gok mindig oly megjelöléssel hozandók forgatómba;— , 
mely szerint a vevő közönség azok eredete, száiV—. 
mazása és összetétele felől teljesen tájékozva lep-r-í 
hessen s igy »zsir« megjelöléssel ellátva csak áP7-3 
közönséges hőmérsékleten szilárd állapottíarQevő I 
zsiradékok hozhatók forgalomba, melyben la szsiroS^l 
szó akár magában, akár más szóval öászetéve 
bent foglaltatik. ' 1--------------
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Ennélfogva az eddig »Grana ételzsir« elne
vezés alatt mint tápanyag forgalomba hozott rep- 
czeolaj előállítása (gyártása) és közforgalomba 
bocsátása (hirdetése, közvetítése, eladása) vala
mint az lS95-ik évi XLV1. t.-cz. hatálya alá tar
tozó anyagok készítésénél való üzletszerű felhasz
nálása során »zsir« »Etelzsir« vagy csak »Grana« 
megjelöléssel el nem látható, hanem aza»G rana" 
elnevezés tetszés szerinti használata mellett, vagy 
ennek teljes mellőzésével, de okvetlenül »repcze- 
olaj« megjelöléssel hozandó forgalomba és ennek 
folytán mindazokban a városokban és községek
ben, melyekben valamely helyhatósági szabály- 
rendelet a sülöktől, czukrászoktól, avagy vendég
lősöktől megköveteli (vagy a jövőben követelni 
fogja) azt, hogy a süteményeik vagy ételeik ké
szítésére használt zsiradékok vagy olajnemüek 
használatát feliratilag jelezzék, a »Grana« esetle
ges használata a feliratban mint repczeolaj hasz
nálata tüntetendő ki.

felhívom a törvényhatóságot, hogy ezen 
körrendeletemet a legszélesebb körben tegye 
közhírré.

Budapest, 1910. évi január hó 18 án.

A miniszter helyett :

Hadik s. k , 
államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Sz. 707— 910. alisp.

Mindenik főszolgabírónak. Székelyudvarhely 
r. t. város rendőrkapitányának, valamennyi köz
ségi és körjegyzőnek és az összes községi elöl
járóknak.

Tudomásul vétel végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. január hó 31-én.

Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegség. Veszettség szórványosan fel
lépett Székelyudvarhely város ebállományában

Pályázati hirdetmény. (558—910. alisp. sz.) 
Udvarhelyvármegye alispáni hivatalánál megüre
sedett központi irnoki állásra, valamint az ezen 
állás betöltésével esetleg megüresedhető járási ir
noki állásra azzal hirdetek pályázatot, hogy ezen 
állások egyelőre csak egy évi ideiglenes próba 
szolgálatra töltetnek be és hogy pályázók közigaz
gatási jártasságukat kimutatni kötelesek. A z ál
lással a XI. fizetési fokozatba tartozó illetmények 
járnak. A z 1883. évi 1. t.-cz. 19. §-ában előirt 
minősítést is igazoló pályázati kérvények Udvar
helyvármegye alispánjához bezárólag 1910. évi 
fe b r u á r  hó 2 0 -á ig  nyújtandók be. A pályázati 
kérvények elbírálásánál az 1873. évi 11. t.-cz. 4. 
§-ának rendelkezése figyelembe fog vétetni. Szé

kelyudvarhelyen, 1910. évi január hó 25 ikén. 
Sebesi, alispán.

Pályázati hirdetmény. Árvátfalva, Felsőből 
dogfalva és Patakfalva községek bábái csoport 
állásra Árvátfalva község székhellyel pályázatot 
hirdetek. Fizetendőség a következő: 1. Rendes
fizetés a 3 községtől 1 évre 180 kor. 2. Lakbér 
a 3 községtől 1 évre 30 kor. 3. Ezenfelül a nem 
vagyontalan betegeknél teljesített szolgálatért a 
leendő körbábát a következő járandóság illeti meg :
a) Árvátfalván a nem vagyontalan betegeknél tel
jesített szolgálatért az első 8 napra (bele számítva 
a 8 napba a szülés napját is) 2 korona, minden 
további napra 60 fillér, b) Felsőboldogfalván az 
első 8 napra 3 kor ezen felül minden további 
napra 60 fillér, c) Patakfalván az első 8 napra
3 kor. minden további napra 60 fillér. A kik ezen 
állásra pályázni óhajtnak, pályázati kérvényeiket 
a törvényben előirt okmányokkal felszerelve folyó 
évi fe b r u á r  hó 1 0 -ig  bezárólag alólirt körjegyző
höz adják be, mert későbben érkezőket tekintetbe 
venni nem fogom. Választást f. évi február 14-én 
d e. 10 órakor fogom megejteni az árvátfalvi 
körjegyzői irodában. Árvátfalván, 1910. január hó 
29 én. Fereuczy L a jo s  körjegyző.

Árverési hirdetmény. Felsőrákos község 
elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy' a köz
ség tulajdonát képező korcsmahelyiség —  mely
4 szoba, földszinti konyha és pinczéből áll —  f. 
évi fe b r u á r  hó 14-én d. e 10 órakor a község
házánál az 1910. évi április hó 24-től 1913. évi 
április hó 24-ig terjedő időre nyilvános árverésen 
haszonbérbe adatik. Kikiáltási ár : évi 650 korona, 
melyek 10"/0-a bánatpénzül leleendő. 10-°/j>os bánat
pénzzel ellátott zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 
Utóajánlatoknak helye nincsen. Italmérési enge
dély a bérleti időre bérlő nevére átruháztatik. A 
helyiségnek 2 utczára nyíló ajtóval biró szobája 
van, a melyeknek egyike szatócsüzlet berendezé
sére alkalmas. Részletes feltételek a községi jegy 
zői irodában és a községi bírónál hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és kívánatra —  postaköltség 
küldése ellenében —  bárkinek megküldetnek. Fel
sőrákos, 1910. január 18. K iss  Jenő  k. jegyző, 
A szta lo s J á n o s  k. biró.

Pályázati hirdetmény. (227— 1909. szám.) 
Udvarhelyvármegye székelykereszturi járás Szent- 
demeter községbenni bábái állásra, melly'el 120 
korona fizetés és a szülésnél 2 korona közremű
ködési dij jár, ezennel pályázatot hirdetek. Felhí
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
szabályszerű okmányokkal ellátott kérésüket hoz
zám f. évi fe b r u á r  hó 16-ig adják be, később 
érkezett folyamodványokat figyelembe nem fo
gom venni. Székelykeresztur, 1910. január 17-én. 
B író  tb. főszolgabíró.

Megsemmisítés. W agner Mihály, aki Ho- 
moróddarócz községben 101 házszám alatt lakik, 
az 1909. év őszén Zsiberken 51— 909. szám alatt 
kiállított —  8 éves sárga kancza a homlokán fe 
hér jegy van —  marhalevelét elveszítette, miért 
is ezen marhalevél megsemmisittetett.
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Megsemmisítés. Antal Anna erkedi illetőségű 
és lakos a cselédkönyvi bizonylatot elvesztette, 
mely mcgsemmisittetnek nyilvánittatik. Székely- 
keresztur, 1910. január 23. G á lf fy  főszolgabíró.

Körözendő egyének. 40. — R ácz Szabó  
Is tv á n , 22 éves fényező segéd nyomozandó, fel
találása esetén kihallgatandó arra nézve, hogy
1908. február 6-át megelőzőlegkinél, mettől med
dig, minő foglalkozási ágban, milyen munkabér 
mellett volt alkalmazásban és a felveendő jegyző
könyv a 2150— 909. számra való hivatkozásssal 
Hajdú vármegye közigazgatási bizottságának meg
küldendő.

41. —  D á n ie l F rancziska  nevű czigánynő, 
László nevű gyermek anyja, nyomozandó felta
lálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó, és 
a felveendő jegyzőkönyv a 304— 910. számra való 
hivatkozással Pozsony szab. kir. város tanácsá
nak megküldendő.

42. —  K a lá n y o s  M á ria , a ki Gödreszent- 
mártonban 1887-ben született és ennek anyja 
K a lá n y o s  A n n a  teknővájó czigánynők nyomo- 
zandók és feltalálásuk esetén tartózkodási helyük 
a 21077— 909. számra való hivatkozással Vesz
prém vármegye alispánjával közlendő. Nevezettek 
ezelőtt lengyeltóti községben tartózkodtak.

43. —  F izesán  Illé s  Partosi születésű 56 
éves gazdasági cseléd, volt partosi lakos, nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve kihal- 
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv az 1089— 910.

számra való hivatkozással Torontál vármegye alis
pánjának megküldendő.

44. —  Teleki Jó zse f, a ki állítólag 1873-ban 
hajópapi községben született, nyomozandó fel
találása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és 
a felveendő jegyzőkönyv a 456— 910. számra való 
hivatkozással Zemplénvármegye alispánjának m eg
küldendő.

45. —  B o d n á r  K á ro ly  a ki Bodnár András 
és Körtvélyesi Juliánná szülőktől 1869-ben Mádon 
született, nyomozandó, feltalálása esetén illetősé
gére nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző 
könyv a 696— 910. számra való hivatkozással Zem
plén vármegyealispánjának megküldendő.

46. —  S tu lle r  R u d o lf volt kistapolcsányi 
lakos nyomozandó és feltalálása esetén tartózko
dási helye az 517— 910. számra való hivatkozás
sal Bars vármegye alispánjával közlendő.

47. —  B erná th  Ferencz komjáthi lakos f. év 
jan’ hó 3-án nyomtalanul eltűnt. Nevezett nyomo
zandó és feltalálása esetén erről Nyitravármegye alis
pánja az 1070—910. számra való hivatkozással 
értesítendő. Nevezett Győrben született, 49 éves, 
nős, kocsmáros, középtermetű, arcza hosszúkás, 
haja barna göndör, bajusza szőke, szakálla beret- 
vált, szeme szürke, szemöldöke barna, orra nagy, 
szája szabályos, fogai épek, nagyfokú lágyék 
sérve van. Eltávozásakor kék seviot kabátot, nad
rágot és mellényt zöldes kalapot és bárány bélé
ses rövid bekecs felső téli kabátot viselt.

BECSEK O. FIA KÖ N YV N YO M DÁ JA  SZÉK E LY U O  VAR HE LY.
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