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43.
Mórtonfalvi ref. lelkészi hivataltól.

Sz. 25.— 1910.

Esdő szózat az Isten félelmétől és em
berbaráti szeretettől áthatott szivekhez és telkekhez.

Ott hol a kálvinista Róma mintegy határkö
vét képezi a magyar Alföldnek s a nyírségi ho
mokdombokon összeölelkezik a kezdődő Felföld
del : mintegy összekötő lánczszemként fekszik egy 
kicsiny egyház, Mártonfalva.

T íz esztendeje, hogy híveinek önmegtagadó 
áldozat készsége folytán anyaegyházzá alakult. 
Mintegy 945 lélekből áll, kik egytől egyig szegények 
Mert bár községünk határa 18000 hold földből 
áll, híveinknek vagyona, földbirtoka nincsen, mi
vel az mind uradalmak tulajdonát képezi

A kicsiny egyháznak semmi vagyona, sem
mi jövedelme, egyes egyedül híveinek fiMéreiből 
tartotta fel mindezideig magát.

De ha gazdag földi kincsekkel s vagyonnal 
nem bírnak is kicsiny egyházunk h íve i; ha a 
zsupfödeles házakon belül szegénység lakozik is, 
azért mégis ; gazdagok szívben és lélekben, mert 
hti fiai az örökkévaló Istennek. Bár saját gyer
mekeitől vonják el miatta nem egyszer a minden
napi kenyeret: de mégis kiizzadják, kiverejtékezik 
az egyház fenntartására szükséges filléreiket.

Pedig szegénységük miatt mennyi megpróbál
tatásnak vannak kitéve.

Még alig másfél éve, hogy egyházunk temp
lomát, mivel padlása az őrlő idő vasfoga által 
megemésztetett, be kellett zárnunk.

Oh ha láttátok vo lna !
Midőn kihirdettetek a templomban, hogy to

vább nem járhatunk Istennek házába, hol eddig 
a szegénység megpróbáltatásai között erősítő, bá
torító gyógybalzsamot nyert lelkünk, m egnyugo
dott, lecsendesedett fájó szivünk, megaczélosodtak 
idegeink: nem volt szem, mely könybe ne láb- 
badt volna.

Éneklésünk, imádságunk összevegyült a fájó 
zokogással. S midőn kijöttünk templomunkból: 
némán, szótlanul állt a kicsiny sereg. Megszorítot
ták egymás kezét, egy sóhaj szállt el ajkaikról s 
szótlanul mentek haza zsupfödeles házaikba. Tud
játok-e mit jelentett a néma kézfogás, a fájó sóhaj
tás, az az alápergő könycsepp ? ! Az Istentől el
szakadt, Isten házából kiűzött, szegénysége miatt 
lehetetlen léleknek mélységes fájdalmát és szenve
dését.

De a seregeknek Ura, Istene nem hagyott 
el bennünket.

Egyházunk lelkésze 12 egyház szószékéből 
elpanaszolván hittestvéreink előtt mélységes bána
tát egyházunknak: azoknak szeretetre gyuladt 
szive megteremté a keresztényi buzgóság nemes 
gyüm ölcsét: összeadott 3224 koronát és ma már 
az újonnan épült templomból száll fel a magassá- 
gos Istenhez : »Erősvárunk nekünk az Isten !«

De szegénységünk s ebből fakadó tehetelen- 
ségünk még mindig nehéz bánattal és fájdalom
mal nyomja szivünket, lelkünket.

Oh, mert ha valahol, úgy éppen egyházunk
ban hol a hívek a különböző vallásfelekezetek 
közé ékelve, szegénységük miatt nemcsak testi, 
de lelki megpróbáltatásoknak is ki vannak téve. 
itt van igazán szükség arra. hogy egy torony', 
mint égbemutató figyelmeztető kéz mutasson a 
lélekben és igazságban imádandó Istenre.

Magunkat nézve, szegénységünkat tudva, 
nagy keserűség üli meg lelkünket, mert tudjuk, 
hogy: mi magunk e magasztos czélt soha meg 
nem valósíthatjuk, tornyot nem építhetünk.

De nem félünk ! De nem csüggedünk.
Füleinkbe csendül az élet könyvének szózata : 

»Legyetek irgalmsok.* (Máté V. 7.) »A z  erőtlent 
segiljétek.« (I. Thess. V . 14.) »A  ti jókedvetekből 
való adakozástoknak haszna ti reátok térjen.«  (II. 
Kor. IX. 8.)

E szózat által felbátorodva, kiáltunk a siral
mas mélységéből, minden Istenfélelemtől a fele
baráti szeretettől áthatott szívhez és lélekhez: »Ad- 
jatok, adjatok, a mit az Isten adott, hogy fel
építendő tornyunk első harang kondulásakor mi
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is »vallást tehessünk rólatok a mi mennyei Atyánk 
előtt.«  (Máté X. 32.)

A kegyes adományokat kérjük ez év április 
hónapjának utolsó napjáig: »Lelkészi hivatal Már- 
tonfalva, Szabolcsmegye* czimre küldeni. 

Atyafiságos szeretettel

Kálmánczki Lajos s. k. Dékány András s. k. 
főgondnok egyházi jegyző.

Ajtay Jenő
ref. lelkész

Sz. 169— 910

Ezen esdő szózatot annyival is inkább ajánlom 
minden magyar református egyházközség cselekvő 
jóságába, mert a mártonfalvi egyház a román ten
ger szélen, mint egy őr állomás, magyar nemzeti 
küldetést teljesít.

Hajdúböszörmény 1910. január 31.

Dr. Baltazár Dezső s. k.
esperes.

Sz. 487— 1910

Mátronfalvi kisded egyházunkat, magyar re
formátus egyházaink és hittestvéreink munkás 
szeretetébe s nemes jóindulatába a magam részé
ről is melegen ajánlom.

Debreczen 1910. február. 2.

Dr. Erőss Lajos s. k.
püspök.

Sz. 1311 — 1910. alisp.

A három járási (őszolgabirónak, Székely
udvarhely r. t. város polgármesterének, valameny- 
nyi községi és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült összegek közvetlenül a fent közölt czimre 
eljuttatás czéljából kiadom.

Székelyudvarhely 1910. február 22.

Alispán helyett: 
Dr. Paál. főjegyző.

44.
Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 1505— 1910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyző urnák.

Utasítom, hogy az 1910. évre az útadó ki
vetést az 1890. évi I. f-cz. 23. §-a alapján hala
déktalanul készítse el s a kivetési lajstromokat 
felülvizsgálat, érvényesítés és hitelesítés végett a 
járási főszolgabíróhoz terjessze be.

Székelyudvarhelyen, 1911. márczius 2 án.

Alispán helyett: 

Szabó, főjegyző.

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

sek és más közlemények

45.
8465— 1910. 11-b. B. M. számú körrendelet.

A vármegyei alkalmazottaknak a törvény- 
hatósági adó és az útadó fizetése alól való fe l
mentése.

Valamennyi vármegyei törvényhatóságnak.

A vármegyei alkalmazottaknak a törvény- 
hatósági adó és az útadó fizetése alól való fel
mentése tárgyában a m. kir. pénzügyminiszter úr
ral egyetértőleg 99141— 1908. B. M. szám alatt 
kiadott körrendelet végrehajtása alkalmából több 
esetben kétség merült fel arra nézve, hogy ezen 
körrendelet csak az 1904. X. t.-cz rendelkezései 
alá tartozó vármegyei alkalmazottakra vonatkozik-e, 
vagy annak hatálya kiterjed e a többi vármegyei 
alKalmazottakra és a nyugdíjasokra is ?

A felmerült kétség eloszlatása és miheztartás 
végett a 99141 — 1908 B. M. számú körrendelet 
kiegészítéséül, a m. kir. pénzügyminiszter úrral 
egyetértőleg értesítem a czimet a következőről :

A z  1893. IV. t.-cz. 15. §-ában foglalt és a 
törvényhatósági adó, valamint az útadó fizetése 
alól való felmentésre vonatkozó kedvezmény ki
vétel nélkül az összes állami tisztviselőkre, a l
tisztekre és szolgákra kiterjed. Ehhezképest a 
99141 — 1908. B. M. számú körrendelet hatálya is 
nemcsak az 1904. X. t.-cz. rendelkezései alá tar
tozó és a háztartási költségvetés terhére javadal
mazott, hanem a vármegyei törvényhatóságok 
minden oly alkalmazottjára is vonatkozik, akik a 
vármegyei törvényhatóságok részéről egyéb jö ve 
delmeik vagy alapjaik terhére szabályszerűen 
rendszeresített tisztviselői, altiszti vagy szolgai á l
lást töltenek be. (Ily állások pl. a kórházalap és 
az útadó alap terhére szervezett állások.)

Ugyanezen kezdvczmény megilleti a vár
megye nyugdijassait is, mert az t893. IV. t.cz.
15. §-a az állami nyugdíjasokra is vonatkozik.

A törvényhatósági dijnokai vagy bárminemű 
napidijassai azonban a törvényhatósági és az ut- 
adómentességében nem részesíthetők, mert az 
1893. IV. t.-cz. 15. §ának rendelkezései nem 
vonatkoznak az állami hivataloknál alkalmazott 
napidijasokra és igy nincs jogalap arra, hogy a 
kedvezmény a vármegyei dijnokokra kilerjesz- 
tessék.

Budapest, 1910. évi január hó 22 én.

A miniszter helyett :

dr. Bezeréd i s. k,
államtitkár.

Udvarhelymegye alispánjától. 

Szám. 1125— 1910 alisp.

M. kir. Pénzügyigazgatóság mellé rendelt
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számvevőségnek és Székelyudvarhely r. t. város 
adóhivatalának.

Tudomásul vétel és alkalmazkodás végett 
kiadom

Székelyudvarhely, 1910. február 19-én.

Alispán helyett : 

Szabó, tb. főjegyző.

46.
Magy. Országos Tűzoltó Szövetség,

A  m. kir. belügyminisztérium tüzrendészeti 
szakközege Budapest, VIII., Rákóczi-ut 38. szám.

Szám. 197— 1910.

Nagyságos Alispán ur !
Nagyságos Polgármester ur !

Tüzrendészeti igazgatásunknak régóta érzett 
hiánya az, hogy az érdekelt köröknek nem áll 
rendelkezésükre oly tudományos értékű szakmunka, 
mely a tűzrendészetre vonatkozó jogszabályokat 
rendszeresen tárgyalja, a gyakorlat terén felmerült 
kételyeket eloszlassa, a vitás kérdéseket megvilá
gítsa s a tűzoltói intézmények szervezetét és jo g 
állását jogi szempontból ismertesse.

A  hatóságok és tűzoltóságok részéről egy
aránt hangoztatott eme hiányon kívánt segíteni a 
Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség akkor midőn 
megbízta egyik elnökségi előadóját Dr. Vass Já
nos vármegyei tb. főjegyzőt azzal, hogy a tűzren
dészetet monografikusán Írja meg A könyv »A  
tűzrendészet jogrendszerei czimen készen áll s 
arról a bírálatra felkért több országos nevű, ki
tűnő közigazgatási és tűzoltói szakférfiú a legna
gyobb dicsérettel és teljes elismeréssel nyilatkozott.

A tűzrendészet ügyének kívánunk szolgála
tot tenni azzal, hogy a munkát betekintés végett 
Nagyságod rendelkezésére bocsátjuk, kérve, hogy 
azt a vármegye (a város) közigazgatási szak- 
könyvtára, a központi tüzrendészeti előadója, a 
főszolgabirák, illetve a rendőrség, továbbá a vár
m egye tüzrendészeti felügyelői számára a törvény- 
hatósági házipénztár terhére n sgrendelni, egyben 
a hatósága területén levő községeket a megren
delésre köriratilag felhívni méltóztassék.

A  könyv szállítására vonatkozó megrende
lést vagy hozzánk (Budapest, V ili., Rákóczi-ut
38. sz. IV. emelet) vagy a szerzőhöz (Dr. Vass 
János vm. tb. fő jegyző Eger) kell intézni; ára 3 
korona.

Kérésünk szives figyelmére méltatását kérve, 
vagyunk hazafias tisztelettel

G ró f Széchenyi V iktor s. k. O váry Ferencz dr. s. k.
főispán, a Magy Országos a Magyar Országos
Tüzoltó-Szöveiség elnöke Tűzoltó-Szövetség alelnöke.

B rener Szilárd s. k.,
szövetségi titkár.

Szám. 1206— 1910. alisp.

A főszolgabiráknak, a rendőr főkapitánynak 
és a községi elöljáróságnak.

Ajánlattal közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. február hó 24 én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző. * 1

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész szórványosan 
fellépett Székelylengyelfalva község sertés állo
mányában.

Veszettség megszűnt Kadács községben.

Pályázati hirdetmény. (828—910. szám.) 
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 állás
sal evt 1400 korona fizetés és évi 480 korona 
lakbér élvezete van egybe kötve. A z 1883. évi
1. t.-cz. 19. § ában előirt minősítést is igazoló 
pályázati kérvények Udvarhelyvármegye alispán
jához bezárólag 1910. évi m á rcziu s  hó lS - á ig  
nyújtandók be. A pályázati kérvények elbírálásá
nál az 1873. évi 11. t.-cz. 4. §-ának az igazolvá- 
nyos altisztek elsőségi igényére vonatkozó rendel
kezése figyelembe fog vétetni. Székelyudvarhelyen, 
1910. évi február hó 14-én. Sebest, alispán.

Pályázati hirdetmény. (2466— 1909. szám.) 
Farkaslaka községben a bábái állás üresedésbe 
jővén, erre pályázatot hirdetek és felhívom az 
érdekelteket, hogy pályázatukat f. évi m á rcz iu s  
hó ló  éig  felszerelve hozzám adják be, mert ké
sőbben érkezetteket figyelembe venni nem fogom. 
Javadalmazás 180 K, és a vármegyei szabályren
deletben megállapított dijak. Székelyudvarhely, 
1910. február 11. D em eter  főszalgabiró.

Pályázati hirdetmény. (750— 1910. szám.) 
A  vármegye homoródi járásához tartozó Petek 
községben az újonnan rendszeresített községi szü
lésznői állásra pályázatot nyitok és felhívom a 
folyamodni akaró okleveles szülésznőket, hogy 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat hoz
zám m á rcz iu s  hó 10 ig  adják be. A bába java
dalmazása : Évi fizetés: 120 kor. és természetbeni 
lakás ; működési dija 8 napra 4 kor., minden to
vábbi napra 60 fill. Oklánd, 1910. február 18-án. 
Sza b a d y , főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (S19— 1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
XVII. orvosi körben a körorvosi állásra pályáza-
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tót nyitok ; a kör székhelye Homoródszentmárton, 
nyilvános gyógyszertárral. A körorvos fizetése: 
évi 1600 K. 500 K fuvar átalány és 240 K lak
bér; szabályrendeletben megállapított rendelési és 
beteglátogatási dijak és helyben halottkémlési dijak. 
Felhívom azon orvos-doktor urakat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
folyamodványaikat hozzám f. évi április hó 1-ig

adják be. Oklánd, 1910. február 23-án. Szabady, 
főszolgabíró.

Elveszett baromlevelek. Ambrus József 
szentegyházasfnlusi lakos folyó évi február hó
27-én a székelyudvarhelyi vásárról hazajövet el
veszítette Székelybetlenfalva és Fenyéd között 3 
drb baromlevelét, amelyek egy piros kendőbe csa
vart noteszbe voltak betéve.

\ KÖNY VN YOM DÁJ A SZÉK CL YU D VAP. HELY-.


