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I. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.
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Udvarhelyvármegye közig. érd. bizottságától. 

3326-909. kgeb.

Tárgy. A  m. kir. állami erdőhivatalnak 1767
4-909. számú előterjesztése az 1898. évi XIX. 
ijí-cz. alapján szervezett közbirtokosságok szava
zásra jogosultjainak névjegyzékében elő álló vál
tozások kiigazítása ügyében.

Határozat.

Miután a m. kir. állami erdőhivatal fennti 
számú előterjesztéséből bizottságunk tudomást 
szerzett arról, hogy a jóváhagyott és életbe lép
tetett gazdasági ügyviteli szabályzattal biró köz
birtokosságok a szabályzat 11. §-a azon intézke
désének, mely szerint a birtokosok személyében, 
arányrészeiben és a gyakorolható szavazataik szá
mában beállott változásoknak a névjegyzékekben 
történő helyesbítéséről gondoskodni tartoznak, 
mind ez ideig nem igen tettek eleget, minthogy 
továbbá az egyes közbirtokosságok részéről ta
pasztalt ezen szabálytalan eljárás közbirtokossági 
gyűléseken a határozat képesség szabályszerű 
megállapításánál állandó zavarokat idéz elő; uta
sítjuk érdekelt közbirtokosságokat, hogy saját jól 
felfogott érdekükben a téli időszak alatt a jogo
sultak névjegyzékében eszközlendő helyesbítése
ket az ügyviteli szabályzat 11. §-ában foglaltak 
szerint annál is inkább eszközöljék, mert ellenkező 
esetben bizottságunk kénytelen lesz a közbirto
kosságok elnökeivel szemben a törvény teljes szi
gorát alkalmazni.

Jelen határozatunkat megküldjük a vármegye 
alispánjának azzal, hogy azt a Hivatalos lapban 
tétesse közzé, hogy egyidejűleg a községi elöljá
róságokat utasítsa miszerint jelen határozatunkat 
egész terjedelmében a községbeli közbirtokossági 
elnökökkel közöljék.

Miről m. kir. állami erdőhivatalt és a kir. 
erdőfelügyelőséget is értesítjük.

i b-
Udvarhelyvármegye közigazgatási erdészeti; 

bizottságának Székelyudvarhelyen, 1910. január 
hó 22-én tartott üléséből. I 3
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Sebesi, elrjölfr-

Szám. 684— 910. alisp. i U

Valamennyi községi- és körjegyzőnek.

Az erdészeti bizottság fenti határozatát köz
löm azzal a felhívással, hogy azt a jegyző ur köz
ségeiben levő birtokosságokkal közölje s ennek 
igazolásául ezt a határozatot a közbirtokosságok 
elnökeivel láttamoztassa s annak megtörténtével a. 
határozatot irattárában őrizze meg.

Székelyudvarhely, 1910. február hó 11-én.

Sebesi alispán

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

sek és más közlemények.
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M. kir. földmivelésügyi miniszter- 

Szárn. 4700— 910. II. B.

Valamennyi vármegyei törvényhatóságnak.

Felhívom a vármegye közönségét, mi
szerint az érdekelteket azonnal utasítsa, hogy a 
mennyiben a köztenyésztésben mutatkozó bika, 
kan és kos szükségletüket állami közvetítéssel a 
bikák kár biztosítása, esetleg részletfizetés és mél
tánylást érdemlő esetekben bizonyos százalék ár
engedmény elnyerése mellett óhajtanák fedezni, 
ily irányú kérelmükkel forduljanak mielőbb az 
illetékes m. kir. gazdasági felügyelőséghez.

Egyidejűleg értesítem a vármegye közönsé
gét, hogy adományként apaállatokat nem enge
délyezek, hasonlóan nem vagyok hajlandó az ál
lami követitéssel elhelyezett apaállatok vételára 
fejében elvállalt fizetési kötelezettségeket sem 
egészben, sem részben elengedni, sem pedig a fi-


