
UDVARHELY VARMEGYE

HIVATALOS LA P JA
Megjelenik minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 12. szám. Szerkeszti: Székelyudvarhely, 1910. márczius 24.

Előfizetési ára: községeknek, 
és községi jegyzőknek egész 

Egyes szám ara 50

valamint kor
évre 6 korona, 
fill ;r.

Dr. Keith Ferencz
várm. tb. főjegyző.

Kiadja: Becsek D. Fiú könyvnyomdája Székely
udvarhely. Arpád-utcza 3. szám, hová az elő

fizetési pénze < küldendők.

I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

54.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám. 1131 — 1910 alisp.
39— 1910. kgy.

Előterjesztetik a rendelkezési p. a. 1910. évi 
forgalmáról szerkesztett számadása.

Határozat.

szenvedő és 11 K 92 till. érték vagyonnal elfo- 
gadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás 
a m. kir. pü. igazgatóság mellé rendelt számve
vőség feljegyzés végett értesittetnek.

A számadási zárlat a nm. Belügyminiszter 
urnák megküldendő.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11 én tartott közgyűléséből.

56.
A z előterjesztett zárszámadás 

készpénz
bevétel 586 K 81 f. bevétel
kiadás 586 » 81 »  kiadás

érték
516 K  81 f.
516 »  81 »

maradv. —  »  —  » maradv. —  »  —  »
továbbá 3480 K 51 fillér cselekvő és 10 K szen
vedő vagyonnal elfogadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás 
végett a m. kir. pü. ig. m. r. számvevőség fel
jegyzés végett értesittetnek.

A  számadási zárlat a nm. Belügyminiszter 
urnák megküldendő.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

55
Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám. 1132— 1910. alisp.
40— 1910. kgy.

Előterjesztetik a megyeházépitési p. a. 190J. 
évi forgalmáról szerkesztett zárszámadás.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás: 
készpénz érték

bevétel 33112 K 38 f. bevétel 2890 K 51 f.
kiadás 32489 »  60 »  kiadás 2881 »  40 »
maradv. 622 »  78 » maradv. 9 »  11 »
és 4884 K 87 fill. cselekvő, 294548 K 25 fillér

Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám. 1146 — 1910. alisp.
41 — 1910. kgy.

Előterjesztetik a vármegye távbeszélő p. a.
1909. évi forgalmáról szerkesztett zárszámadás.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás: 
készpénz érték

bevétel ISO K — f. bevétel 446 K 46 f.
kiadás 144 » —  » kiadás ISO » —  »
maradvány 36 » —  » maradv. 266 » 46 »
melyben hozzá számítva az 1909. II. félévi kama
tot 6 K 64 fillért, együtt 273 K 10 fill. érték va
gyonnal elfogadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás, 
a m. kir. pü. ig. mellé rendelt számvevőség fel
jegyzés végett értesittetnek.

A számadási zárlat a nm. Kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter urnák küldendő meg.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott üléséből.

57.
Szám. 1147—910. alisp.

42— 910. kgy.

Előterjesztetik a vármegyei tűzoltó jutalom 
és segély p. a. 1909. évi forgalmáról szerkesztett 
zárszámadás.
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Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás 49 K 61 fill. 
érték bevétel és semmi kiadással 50 K 59 f. cse
lekvő vagyonnal elfogadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás 
végett, a m. kir. pü. ig. mellé rendelt számvevő
ség feljegyzés végett értesittetnek.

A számadási zárlat megküldendő a nm. Bel
ügyminiszter urnák.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

58.
Szám. 1232—910 alisp.

43-910. kgy.

Előterjesztetik a vármegyei tisztviselői nyug
díj p. a. 1909. évi forgalmáról szerkesztett zár
számadás.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás:
készpénz

bevétel 37629 K 40 f. 
kiadás 33226 » 68 » 

72 »

érték
bev. 110419 K 77 f. 
kiadás 8000 » —  » 
mar. 102419 » 97 »maradv. 4402 

és 7540 K 49 fill készpénz cselekvő, 102466 K 
95 fill. érték cselekvő vagyonnal, továbbá 9297 
K 10 fillér készpénz szenvedő vagyonnal elfo
gadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás, 
a m. kir. pü. ig. m. r. számvevőség feljegyzés 
végett értesittetnek.

A számadási zárlat a nm. Belügyminiszter 
urnák megküldendő.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

59.
Szám. 1320—910 alisp.

44—910. kgy.

Előterjesztetik a vármegyei közegészségügyi 
ebadó alap 1909. évi forgalmáról szerkesztett zár
számadás.

Határozat.

Az előterjesztett 
készpénz

bevétel 708 l< 23 f.
kiadás 441 » 43 »

zárszámadás :
érték

bevétel 3625 K 58 f. 
kiadás —  » — »

maradv. 266 » 80 » maradv. 3625 » 58 » 
és 457 K 55 fill. készpénz cselekvő, 3698 K 08 
fill. érték cselekvő vagyonnal elfogadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás, 
a m. kir. pü. ig. m. r. számvevőség feljegyzés 
végett értesittetnek.

A számadási zárlat egy példánya a nm. Bel
ügyminiszter urnák, egv példánya pedig a nm. 
Földmivelésügyi miniszter urnák küldendő meg.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből

60.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám. 1321— 910. alisp.
45— 910. kgy.

Előterjesztetik a vármegyei állategészségügyi 
ebadó alap 1909. évi forgalmáról szerkesztett zár
számadás.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás : 
készpénz

bevétel 701 K 02 f. bevétel
kiadás 452 » 10 » kiadás

érték
3258 K 35 f.

maradv. 248 » 92 » maradv. 3258 » 35 » 
továbbá 439 K 67 fill. készpénz és 3323 l\ 51 f. 
érték cselekvő vagyonnal elfogadtatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás, 
a m. kir. pü. ig. m. r. számvevőség feljegyzés 
végett értesittetnek.

A számadási zárlat és határozati javaslat 1 
példánya a nm. Belügyminiszter, 1 példánya pe
dig a nm. Földmivelésügyi miniszter uraknak kül
dendő meg.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

61.
Szám. 1545— 910. alisp.

49— 910. kgy.

Előterjesztetik Udvarhelyvármegy'ei kórház
ban ápoltak segély alapjának 1909. évi zár
számadása.

Határozat.

Előterjesztett zárszámadás szerint : 
készpénz érték

bevétel 1 K 80 f. bevétel 92
kiadás 1 »  80 »  kiadás

K 72 f. 
» --- »

maradv. — »  —  » maradv. 92 » 72 » 
elfogadtatik.

A számadási zárlat a belügyminisztériumhoz 
felterjeszteni, az okmányolt naplók a vármegye 
alispánjának átadatni határoztatik.

Miről a vármegye alispánja, a számvevőség 
tudomás vétel végett értesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

Sz. 15461 —  1910. 
50 kgy.

62.

Határozat.

A kórháztartalékalap 1909. évi zárszámadása •
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készpénz
bevétel 802 K. 08 f.
kiadás 441 » 68 »
maradv. 301 » —  a
lillérrel elfogadtatík.

érték
bevétel 814 K. 35 f.
kiadás —  » —  9
maradv. 814 » 35 »

A számadási zárlat a belügyminisztériumhoz 
felterjeszteni, az okmányolt naplók a vármegye 
alispánjának átadatni határoztatik.
Cselekvő v a g y o n .......................... 585 K. 25 f.
Cselekvő é r t é k ..............................  16 K. 28 f.

Miről a vármegye alispánja a számvevőség 
tudomás vétel végett értesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen 1910. márczius hó 
11-én tartott közgyűléséből. * 11

63.
Sz. 1547— 1910.

51 kgy.

Előterjesztetik az udvarhelymegyei betegá
polási pénzalap 1909. évi számadási zárlata.

Határozat.

Előterjesztett zárszámadás szerint ; 
bevétel 264 K. 32 f.
kiadás — . »  —  »
maradv. 264 » 32 »

elfogadtatík. A számadási zárlat a belügyminisz
tériumhoz felterjeszteni, az okmányolt naplók a 
vármegye alispánjának átadatni határoztatik.
Cselekvő v a g y o n .........................  264 K. 32 f.
Szenvedő hátrálék ....................  2443 » 35 f.

Miről a vármegye alispánja a püz ig. mellé 
rendelt számvevőség tudomás vétel végett érte- 
sittetik

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székely udvarhelyen, 1910. márczius hó
11 én tartott közgyűléséből.

64.
Udvarhely vármegye alispánja.

Sz. 1591 — 1910. alisp.
65— 1910. kgy.

Tárgy : Előterjesztetik a »Csiszér Gyögy«- 
féle pénzalap 1909. évi számszerűleg felülvizsgált 
zárszámadása.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás:
15281 K. 79 f. készpénz bevétellel,
14929 »  19 » készpénz kiadással,

352 »  60 » készpénz maradvánnyal,
45302 »  81 » érték bevétellel,
29269 »  84 »  érték kiadással,
16032 » 97 »  maradvánnyal elfogadtatík.

A számadási zárlat megerősítés végett a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz fel
terjesztetni határoztatik.

Udvarhelyvármegye törvényhatóságának Szé
kelyudvarhelyen, 1910. évi márczius hó 11-én 
tartott közgyűlésében.

65.
Udvarhelyvármegye alispánja.

Sz. 1600— 1910. alisp.
66 — 1910. kgy.

T á rg y : A katona beszállásolási pénzalap 
1909. évi zárszámadása.

Határozat.

Az előterjesztett számadási zárlat:
8306 K. 89 f. készpénz bevétel,
8306 » 89 » készpénz kiadással, semmi marad

ványnyal és
6217 » 06 » értek bevétellel,
3774 » 44 » érték kiadással,
2442 a 62 » érték maradványnyal elfogadtatík.

A számadási zárlat belügyminiszterhez fel
terjesztetni határoztatik.

Miről a vármegye alispánja tudomás és sza
bályszerű eljárás, a pénzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőség feljegyzés végett értesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

66.
Sz. 1477— 1910. alisp.

62— 1910. közgy.

A körorvosok lakáspénzének megállapítása.

Véghatarozat.

A törvényhatósági bizottság az 1908. évi 
XXXVIII. t. ez. 17. §-a alapján a jelenleg fen- 
álló körorvosi körökben a körorvosok részére a 
következő évi lakbéreket állapítja meg :

1. A székelyudvarhelyi felső körben 500 K.
2. A szekelyudvarhelvi alsó körben 500 K.
3 A parajdi körben 500 K.
4. A szentegyházasfalvi körben 300 K.
5. A homoródszentmártoni körben 240 K.
6. Az olaszteleki körben 300 K.
7. Az erkedi körben 400 K.
8 A székelykereszturi felső körben 500 K.
9. A székelykereszturi alsó körben 500 K.
Az etédi körorvos részére, miután termé

szetbeni lakást élvez lakáspénz nemáliapittatik meg.
Ezen lakáspénzeket a körorvosok 1910. évi 

április hó 1-étől kezdődő érvényességgel igényel
hetik, a lakáspénzek azonban tényleg csak akkor 
lesznek kifizetve, mikor ez a határozat, valamint 
a közigazgatási bizottságnak a lakáspénzeknek a 
községek közötti felosztására vonatkozó határozata 
jogerőre emelkedik s az esedékes lakbéreknek a 
községektől leendő felhajtása iránt az intézkedé
sek megtétettek.

Ez a határozat csak addig érvényes, a mig
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a 989— 1908. szám alatt a Uörorvosi szolgálat 
szabályozása tárgyában alkotott szabályrendelet 
jóváhagyást nyer és illetve jogerőre emelkedik.

Ez a határozat jegerőre emelkedés után a 
közigazgatási bizottságnak megküldetik az egyes 
községek terhére eső összegek megállapítása czél- 
jából.

Ezen határozat ellen a kihirdetést követő 
nyolczadik naptól számítandó 15 nap alatt a m. 
kir. belügyminiszterhez intézendő és a vármegye 
alispánjánál benyújtandó felebbezésnek van helye.

Indokolás.

Az 1908 évi XXXVIII. t.-cz. 17. §-a értel
mében a kórorvosok részére lakáspénz is jár.

A törvényhatósági bizottság a 989 —908 sz. 
alatt alkotott szabályrendeletben ezen rendelke
zésre való figyelemmel a szabályrendelet 5. § ában 
a lakbéreket is megállapította.

Minthogy azonban ez a szabályrendelet még 
mindezideig jóváhagyást nem nyert,

s minthogy a lakbér megállapítása tárgyá
ban hozott törvényhatósági bizottsági határozat 
az idézett t.-cz. 38. §-a értelmében belügyminisz
teri jóváhagyást — felebbezés hiánya esetén — 
nem igényel,

s minthogy ekként a lakbér tekintetében a 
külön határozat a törvény alapján meghozható,

a törvényhatósági bizottság méltányosnak 
tartotta, hogy addig is mig az említett szabály- 
rendelet jóváhagyást nyer a jelenleg is működő 
körorvosok a lakbér élvezetében részesüljenek.

A lakbér összegek megállapításánál a tör
vényhatósági bizottság ugyanazon összegeket vette 
fel a melvek az említett szabályrendelet 5. §-ában 
már felvétettek s miután ezen szabályrendelet 
megalkotása előtt a községek képviselőtestületei 
már meghallgattattak, azok ujabbi meghallgatása 
szükségtelen volt.

A lakbérek a folyó évi április hó 1 élői kéz 
dődő érvényességgel állapíttattak meg, de mert 
ez a határozat csak akkor hajtható végre, ha az 
összegek az egyes községek között is jogerősen 
felosztattak a tényleges kifizetés is csak ezen idő
pont után eszközölhető.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az 
idézett t.-cz 36. §-án alapszik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

67.
Sz. 1480— 1910. alisp.

48 — 1910. közgy.

Előterjesztetik a vármegyei tisztviselői nyug
díj-alapnak a katonai beszállásolási pénzalapból 
felvett kölcsöne.

Határozat.

Az alispán előterjesztése, hogy' a tisztviselői 
nyugdíj pénzalap részére a katona beszállásolási 
pénzalapból 5000 K. azaz ötezer koronát kölcsön

vett, tekintettel a körülmények kényszerítésére, 
hogy máskép a nyugdíjasok illetményei nem vol
nának fizethetők, tudomásul vétetik annál is in
kább, mert az előző évi pótadók nagy részben 
befolytak, a f. évi kivetés pedig az 1886. évi XXII. 
t.-cz. 130. §-a rendelkezései szerint még ki nem 
vethetők.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának. Székelyudvarhelyen, 1910. márczius 11. 
tartott közgyűléséből.

68
Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 13S7— 1910. alisp.
63 — 1910. kgy.

Előterjesztetik a sárd— zsákod— szentdeme- 
teri törvh. közút kiépítése kapcsán a magyaror
szági unitárius egyház nagybuni birtokaiból elfog
lalt földterületre vonatkozó szerződés.

Határozat.

A kötött szerződést jóváhagyjuk.
Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott

ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi márczius 
hó II-én tartott közgyűléséből.

69.
Udvarhely vármegye alispánja.

Sz. 1452— 1910. alisp.
64— 1910. kgy.

Tárgy : A földmivelésügyi miniszter 118613— 
909. sz. leirata, melyben a 981—909. kgy sz. 
határozatunkkal megállapított, s a kecskclegeltetés- 
ről szóló szabályrendelet 3 §-ának módosítását 
kívánja.

Határozat.

A miniszteri leirat által kívánt módosítást 
keresztülvive, a kecskelegeltetésről 981. kgy. 1919— 
909. alisp. szám alatt tervezett szabályrendeletet 
az alább következő uj szöveggel megállapítjuk s 
megfelelő kihirdetés után, jóváhagyás végett a 
földmivelésügyi miniszter úrhoz felterjesztjük.

Udvarhelyvármegye törvényhatóságának a 
kecskék legeltetéséről szóló szabályrendelete.

1. §. Udvarhely vármegyének területén kecs
két legeltetni tilos :

a) az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2. §-a értelmé
ben kijelölt véderdők és a 4 §. szerinti feltétlen 
erdőtalajt képező területeken.

b) Azon területeken, melyek nem képeznek 
ugyan feltétlen erdő talajt, de 20 évnél fiatalabb 
erdővel vannak borítva.

c) Végül azon vízmosásos és kopár terüle
teken, melyeknek befásitása az 1894. évi XII. t.-cz.
13. és 14. §§-ai értelmében hatóságilag elrendel
tetett.

2. §. Az 1. §. meghatározott területeken kí
vül, az üzem módban kezelt erdőknek erre alkal-
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más részletein az erdei legelőkön és nyomás hatá
rokon a kecskék legeltetése megvan ugyan engedve, 
de köteles a községi elöljáróság gondoskodni ar
ról, hogy a kecskék legeltetésére szánt területek 
3 évről, 3 évre a képviselőtestület és a tulajdonos 
birtokosság esetleg a birtokosok egyező akaratával 
kijelöltessenek, s ezen kijelölés a főszolgabíró köz
vetítésével Udvarhelyvármegye közigazgatási erdé
szeti albizottsága által is jóváhagyassák.

A legeltetés csak ezen jóváhagyás után kez
dődhetik meg. A mennyiben a kecskelegelőnek 
alkalmas helyek kijelöléséről a képviselőtestületet 
az előirt idő alatt nem gondoskodik, a kijelölést 
a főszolgabíró a mulasztó közegek költségére hi
vatalból eszközli, fenntaradván a községi elöljáró
sággal szemben a fegyelmi feleletre vonás joga.

3. §. A jelen szabályrendeletben foglalt tilal
mak megszegése, ha a másnak az erdejében vagy 
az 1898. évi XIX. t.-cz. 3-ik §-ában említett befá- 
sitandó vízmosásos vagy kopár területén követte- 
tik c l: az 1879. évi XXXI. t. ez. 100. §-a, ha 
pedig az 1898. évi XIX. t.-cz. 3 ik szakaszának 
hatálya alá nem tartozó befásitásra kijelölt víz
mosásos területeken vagy a jelen szabályrendelet
2. §-a szerint ki nem jelölt más területeken kö- 
vettetik el: az 1894. évi XII. t.-cz. 94. §. —  f) és 
i) pontja szerint minősülő es büntetendő kihágást 
képez.

A ki pedig az erdőterületekre s az 1908. 
évi XIX. t.-cz. 3 szakaszában említett kopárterü
letekre vonatkozócin előirt tilalmat a saját terüle
tén szegi meg, erdőrendészeti áthágást követ el 
és az 1879. évi X X X I. t.-cz. 51. §. esetleg 53. 
§§-ai alapján büntetendő.

4. §. Jelen szabályrendelet a miniszteri jóvá
hagyást követő kihirdetés után 30 nap múlva lép 
életbe.

Megállapittatott Udva1 helyvármegye törvény- 
hatósági bizottságának Székely udvarhelyen, 1910. 
ntárczius hó 11-én tartott közgyűlésében.

Fenti határozatok azzal tétetnek közzé, hogy 
azok a közzététel napjától számított nyolezadik 
napon kihirdetetteknek tekintetnek és hogy azok 
ellen ezen 8-ik naptól számítandó 15 nap alatt 
a vármegye alispánjánál benyújtandó felebbezésnek 
van helye. II.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

70.
Magyar királyi földmivelési miniszter. 

24500. szám. VI-— 1.

Valamennyi vármegye alispánjának és Fiume 
kivételével valamennyi thjf. város polgármesterének.

Az 1900: XVI. t.-cz. 8. §-a alapján minden 
munkaadó köteles a szolgálatában álló minden

egyes gazdasági (külső) cseléd után az Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár javára 
a községi (városi) pénztárba évenként előre 120 
fillért befizetni.

Ezen hozzájárulási dij a 14100,1905. eln. 
szám alatt kelt itteni rendelet 18. § a alapján min
den év április hó 1-én esedékes. Ha azonban a 
munkaadó cselédeinek személyében vagy létszá
mában —  az altalános összeírás foganatosítása 
után — változás áll be, akkor a változás az uj 
cseléd szolgálatba lépésétől számított 15 napon 
belül a községi elöljáróságnak (városi adóhivatal
nak) szóval vagy írásban bejelentendő és a hoz
zájárulási dij ezen bejelentés alkalmával (tehát áp
rilis hó 1-e előtt is) azonnal befizetendő; a cselé
dek személyében beállott változás esetében azon
ban a dij természetesen csak akkor fizetendő meg. 
ha a munkaadó a 120 fillért a szolgálatból eltá
vozott cseléd után azon évre még nem fizette be.

Az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd
segélypénztár igazgatósága a törvényben baleset 
esetére biztosított segélyeket csak akkor köteles 
kiszolgáltatni, ha a balesetet szenvedett gazdasági 
cseléd a nevezett pénztárt megillető hozzájárulási 
dijak azon évi A. mintájú lajstromába szabálysze
rűen felvétetett és ha utána a 120 filléres hozzá
járulási dij az esedékességkor, vagy utóbb ugyan, 
de — ez esetben —  legalább 30 nappal a baleset 
előtt tényleg befizettetett.

Ennélfogva úgy a hozzájárulás fizetésére kö
telezett munkaadók, mint a szóbanforgó díjtétel 
alá eső gazdasági cselédek érdekeinek megóvása 
czéljából felkérem a Czimet, hogy a munkaadó 
kát fentiekre —  megfelelő módon —  figyelmez
tetni szíveskedjék.

Végül felkérem C.zimet, hogy —  jelen ren- 
deletem közlése kapcsán —  az ezen dijak besze
désére kötelezett községeket arra is figyelmeztetni 
szíveskedjék, hogy a hozzájárulási dijak a 14100— 
1905. eln. szám alatt kelt itteni rendelet 19. §-ában 
foglalt rendelkezés alapján a munkaadóktól még 
akkor is okvetlenül átveendők, ha az összeirási és 
kivetési lajstrom bármely okból nem áll rendelkezé
sére az elöljáróságnál (városi adóhivatalnál); sőt 
ugyanazon rendelet 18. §-a kötelességévé teszi a 
községeknek azt is, hogy a munkaadókat a 120 
filléres hozzájárulási dijaknak az esedékesség idő
pontjáig való befizetésére ismételten is felszólítsák.

Budapest, 1910. évi február 24-én.

Serényi, s. k.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám 1573/1910. alisp.

Községi elöljáróságoknak, Székelyudvarhely 
város tanácsának.

Közlöm azzal a felhívással, hogy a munka
adókat a rendeletben foglaltakról értesítsék, s a 
hozzájárulási dijak beszedéséről gondoskodjanak 
és azok befizetését szorgalmazzák.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi ntárczius 10.

Sebesi, alispán.
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71.
115587— 1909. VI. a.

B. M. számú körrendelet.

Sagoretz községben tartózkodó siketnéma 20 
éves leány kilétének megállapítása tárgyában.

Valamennyi vármegyei és városi törvényha
tóság első tisztviselőjének.

A stájerországi helytartóságának 1659— 1909. 
számú, hozzám intézett megkeresése szerint a 
peilani kerületben fekvő Sagoretz községben 1909. 
évi julius hó 18 a óta egy körülbelül 20 éves si
ketnéma leány tartózkodik, kinek kiléte mindeddig 
megállapítható nem volt.

Ezen leány népies (rongyos) ruházatú, 150 
cm magas, szőke, nyírott hajú, kék szemű, szé
les arczu, hibás fogazatu, meglehetős nagy orrú 
és arányos szájú, tekintve, hogy Írni tud, aligha
nem valamely siketnéma intézetben nyert oktatást.

Felhívom tehát Cziniet, hogy a fent közölt 
adatok figyelembe vétele mellett a kérdéses leány 
kiléte, személyazonosságának megállapítása iránt 
indítson szorgos kutatást és amennyiben az ered
ményre vezetne, arról hozzám azonnal tegyen 
jelentést

Budapest, 1910. évi február hó 12-én.

A miniszter meghagyásából: 

Jalsoviczky, s. k., miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám 1524/1910. alisp.

Székelyudvarhely város rendőrfőkapitányának 
és valamennyi községi és körjegyzőnek.

Fenti körrendeletét azzal adom ki, hogy a 
nyomozatot ejtse meg és eredmény esetén tegyen 
hozzám jelentést.

Székel)-udvarhelyen, 1910. évi márcz. hó 8 án.

Sebesi, alispán.

72.
M. kir. vallás és közoktatásügyi minisztertől. 

15298. szám.

A volt erdélyrészi vármegyék és sz. kir. vá
rosok közönségének.

A kolozsvári tud. egyetemen a volt erdélyi 
részek szegénysorsu bábanövendékei számára rend
szeresített 20 ösztöndíjas állomás, melyeknek min
degyike után az illetők az öt hónapig tartó tan
folyam alatt a szülészeti intézetben lakást, teljes 
ellátást és kisebb kiadások fedezésére havi 10 ko
rona készpénzt kapnak fejenként, az 1910. évi 
szept. hó l én kezdődő tanfolyam idejére be fog
ván töltetni, felhívom a közönséget, hogy a ható
sága körében, illetőleg annak minden községében

a pályázatot erre az ösztöndíjra kellőleg hirdesse 
ki. Egyúttal tegye közhírré azt is, hogy ösztön
díjban csak okleveles bábával nem biró községek
től ajánlott oly nő részesíthető, aki a bábatanulók 
felvételét illető 1880. évi 15913 szám alatt kelt 
itteni rendeletben foglalt feltételeknek megfelelvén, 
folyamodványához még az elöljáróság által látta- 
mozotl, az idezárt minta szerint kiállított bélyeg- 
telen kötelezvényt is mellékel arról, hogy 5 éven 
belül az ajánló községből el nem távozik, ellen 
esetben belenyugszik abba, hogy a 150 kor. ösz
töndíj tőle közigazgatásilag behajtassák.

Figyelmeztetem továbbá a pályázni kívánó
kat, hogy a bábatanuló gyermeket magával nem 
hozhat.

Az ezen felhívás alapján jelentkező nők ne
vét stb. az idemellékelt kimutatási jegyzékbe be
iktatni s bélyegtelen folyamodványaikat véleménye 
kíséretében folyó évi jun. hó 1 ig a kolozsvári 
tud. egyetem orvostudományi kara dékáni hivata
lához beküldeni szíveskedjék.

Felhívom egyúttal a közönséget, hogy a te
rületén működő bábákról évenként a m. kir. 
belügyminiszter úrhoz felterjesztendő kimutatásnak 
egy másodlati példányát ez alkalommal az 1893. 
évi 110286. Vl/a. sz. beltigyminiszt. rendelet ér
telmében ugyancsak a nevezett dékáni hivatalhoz 
küldje be.

Felhívom végül a közönséget, hogy a pályá
zati hirdetésben, azzal egyidejűleg hirdesse ki azt 
is, hogy az említett 1880. évi 15913. sz. a. kelt 
itteni rendeletnek megfelelő nők, a kik saját költ
ségükön óhajtják kitanulni a bábaságot, a tanfo
lyamra csak korlátolt számban vehetők fel, mert 
az intézetben kötelességük lakni és a teljes ellá
tásért havonként előzetesen 20— 20 koronát fizetni 
tartoznak.

A fizetés mellett felvételre jelentkező bába
tanuló gyermeket szintén nem hozhat magával, 
az intézetben való lakás kötelezettsége alól pedig, 
ha a bábatanuló Kolozsvárott saját háztartással 
nem bir, csak kivételesen adhat felmentést a tan
folyam igazgató-tanára.

Budapest, 1910. márczius hó 1-én.

A miniszter meghagyásából :

Dr. Gopcsa László, s. k.,
osztálytanácsos.

Szám: 1793— 1910. alisp.

A járási főszolgabíró uraknak és valamennyi 
község elöljáróságának.

A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz
ter urnák fenti rendeletét a legszélesebb körben 
leendő közhirrététel czéljából közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi márcz. hó 13-án.

Alispán h.

Dr. Paál, főjegyző.
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73.
»Siketnémákat Gyámolitó egyesület Körmöcbánya.*

A nm. m. kir. belügyminiszter ur országos 
gyűjtésre szóló engedélyezési rendeletének száma 
116313—909. lV/'a.

•20/1010. sz.

Magyarország nemesszivü Társadalmához !

Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint ha
zánkban közel 25000 siketnétna embertársunk 
megy veszendőbe.

El szorul az ember szive, ha elgondoljuk, 
hogy oly országban, mint hazánk, melyben az 
emberanyag oly értékes, hogy Széchenyi István 
szerint »még az apagyilkosnak is meg kellene ke
gyelmezni* oly óriási munkáskéznek koldusbotot 
nyomnak a kezébe és nem életpályát nyújtanak.

A siketnémák e nyomorúságos sorsán akar 
egyesületünk segíteni. Kitűzte tehát feladatául :

a) a tanköteleskoru siketnémák kiképeztetését;
b) az intézetet végzettek anyagi és erkölcsi 

támogatását;
c) a munkát nem találók — különösen leányok 

—  számára foglalkoztató műhelyek létesítését;
d) az elaggott és munkaképtelen siketnémák

nak menhelyekben való ellátását és gyámolitását.
Ehhez a magasztos munkához kérjük a ne

mes magyar Társadalomnak nehány fillérnyi se
gítségét. Annak a társadalomnak segítségét, mely 
már oly számos jelét adta kiapadhatatlan huma
nizmusának, nemes nagylelkűségének: mely, ha 
bárhol nyomort lát, siet azt enyhíteni és a nyo
morgó könyjét felszántani. Az a társadalom, mely 
már oly sok sötét agyban gyújtotta meg a szel
lemi felvilagosodottság messzire világitó fáklyáját, 
nem fogja megvonni néhány fillérnyi támogatását 
oly intézménytől, melyben a természet legmosto
hább —  pusztulásra kárhoztatott —  teremtmé
nyeit a haza hasznos, munkás tagjaivá avatják.

És ha nemes adományával egyesületünk 
■czélját elősegiti, akkor »lények emberi formában 
kiknek eddig —  önhibájukon kívül —  minden 
emberi formájuk hiányzott, kik örökös hallgatásra 
voltak kárhoztatva, hangos imákat fognak a világ 
alkotójához és fenntartójához bocsátani azok üd
véért, kik őket állati állapotukból kiragadva em
berekké tették*.

Körmöczbánya, a postabélyeg kelte.

Reitzner Miksa, s. k., Váradi Zsigmond, s. k.,
miniszteri tanácsos, elnök. siketnéma intézeti igazg., titkár.

Sz. : 1656— 010. alisp

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabirónak, valamennyi 
■községi és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a gyűjtött összegnek közvetlenül: »A  siketnémá

kat gyámolitó Egyesület* Körmöczbánya czimre 
leendő eljuttatása czéljából kiadom.

Székelyudvarhelyen, 1910. márczius hó 10-én.

Sebesi, alispán.

74.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

Szám. 2218-1910. I-B.

Valamennyi másodfokú iparhatóságnak.

Az iparos- és kereskedő tanoncz iskolák 
működésére vonatkozó adatok egyfelől az orsz. 
központi statisztikai hivatal, másfelől pedig a vall. 
és közoktatásügyi minisztérium által összegyüj- 
tetnek és feldogoztatnak, miért is a másodfokú 
iparhatóságok által az 1903. évi deczember hó
28-án 82487. sz. a. kelt rendeletemmel kiadott 
szabályzat 11. §-a alapján elém és a vallás- és 
közokt. miniszter ur elé terjesztendő kimutatás 
előterjesztése teleslegessé vált.

Ennélfogva az orsz. tanoncziskola alap pénz
kezeléséről és számviteléről valamint a tanoncz 
iskolákra vonatkozó kimutatások felterjesztéséről 
szóló említett szabályzat II. fejezetének rendel
kezéseit hatályon kívül helyezem.

Ezzel egyidejűleg miután az tapasztaltatott, 
hogy az 1884. évi XVII. t.-cz 80. íjának azon. 
intézkedése, hogy oly községekben ahol legalább 
50 tanoncz van és a tanonezok számára külön 
iskola nincsen, köteles a község a tanonezok ta
nításáról külön gondoskodni —  nem mindenkor 
hajtatik végre,

felhívom az iparhatóságot, hogy a tanon- 
ezoknak községenkénti létszámát az elsőfokú 
iparhatóságok illetve az ipartestületek és az ipar
hatóságok által vezetett tanonczlajstromok alapján 
állapítsa meg s 'mindazon községekben a hol a 
tanonezok száma 50-et eléri, a tanoncziskola felál
lítása iránt a szükséges intézkedéseket késedelem 
nélkül tegye meg. Eljárása eredményéről —  hoz
zám jelentést tegyen.

Budapest, 1010 február 25.

A miniszter megbízásából 

Dr. Szántó s. k.,
miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánja.

Szám. 1566—910. alisp.

Elsőfokú iparhatóságoknak.

Fenti rendelet értelmében jelentsék be a ha
tóságuk területén levő azon községeket, hol a ta
nonezok száma az ötvenet eléri. Egyúttal a ta- 
noncziskolni kimutatások felterjesztését beszüntető 
rendelkezést vegyék tudomásul

Székelyudvarhely, 1910. márczius 10-én.

Alispán helyett 

Dr. Paál, főjegyző. •
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75.

Udvarhely vármegye alispánja.

Szám. 1831—010 alisp.

Tárgy. Vármegyei »Hivatalos Lap« előfize
tési dijának beküldése.

Valamennyi községi és körjegyzőnek.

Noha a vármegyei Hivatalos lap előfizetési 
dijának pontos befizetésére a jegyző urakat s il
letve jegyző urak utján a községeket már ismé
telten felhívtam, a községek és jegyzőségek egy 
része mégis még a múlt évekről is hátralékban 
van a lap kiadó hivatalától vett értesülés szerint. 
Felhívom ennélfogva, hogy úgy a jegyzői irodák, 
mint a községek részéről a múlt évekről fenálló 
hátralékokat közvetlenül a lap kiadóhivatalának 
(Becsek D Fia Székelyudvarhely) azonnal küldje 
meg s ennek megtörténtéről hozzám is tegyen je 
lentést, egyúttal pedig az eddigi mulasztását iga
zolja.

Felhívom továbbá, intézkedjék arra nézve is, 
hogy a folyó évi előfizetési dijak is legkésőbb 
május hó végéig beküldessenek. A múlt évekről 
a kiadóhivataltól vett kimutatás szerint hátralé
kosok, és pedig :

A z 1906. évről a székelypálfalvi, szenttamási 
körjegyző.

,4z 1907. évről az atyhai, nagysolymosi, szé
kelypálfalvi és szenttamási jegyzők és Magyar- 
andrásfalva és Nagysolymos községek.

.4z 190S. évről az atyhai, bözödi, felsőbol- 
dogfalvi, nagysolymosi, rugonfalvi, siklódi, szé
kelypálfalvi és szemtamási jegyzők és Árvát- 
falva, Bethfalva, Bözöd, Bözödujfalu, Décsfalva, 
Felsőboldogfalva, Kiskede Kisgalambfalva, Kis- 
solymos, Medesér, Magyarandrásfalva, Nagysoly- 
mos, N'agvkede, Rugonfalva, Székelydobó, Szé- 
kelypálfalva, Siklód és Zetelaka községek.

A z 1909-iki évről az atyhai, bözödi, bor- 
dosi, erkedi, etédi, farczádi, felsőboldogfalvi, 
fenyédi, farkaslaki, homoródalmási, kobátfalvi, 
kőrispataki, nagysolymosi, nagygalambfalvi, orosz
hegyi, parajdi, rugonfalvi, székelyszenterzsébeti, 
szentegyházasfalvi, siklódi. székelypálfalvi, szent- 
tamási, szen,tábrahámi, székelykereszturi, tor- 
dátfalvi, ujszékelyi, székelydobói és székelyvar- 
sági jegyzők, továbbá a következő községek : 
Alsóboldogfalva, Arvátfalva, Atyha, Bethfalva, 
Bözöd. Bözödujfalu, Bé'a, Benczéd, Bordos. 
CsőbjCsekefalva, Csehétfalva, Décsfalva, Erkcd, 
Eléd, Felboldogfalva, Farczád, Fenyéd, Kis
kede, Kápolnásfalva, Küsmőd, Kisgalambfalva, 
Kőrispatak, Kissolymos, Küküllőkeményfalva, Me
desér, Magyarhidegkut, Máréfalva, Magyaran
drásfalva, Nagysolymos, Nagykede, Oroszhegy, 
Patakfalva, Parajd, Rugonfalva, Szentábrahám, 
Székelybethlenfalva, Szolokma, Sükő, Székelvan- 
drásfalva, Székelyhidegkut, Székelyszenterzsébet, 
Szentegyházasfalu, Székelypálfalva, Székelyszent-

mihály, Székelydobó, Székelymuzsna, Szckely- 
varság, Siklód, Ujszékely, Vágás, Zetelaka.

Székelyudvarhely, 1010. márczius hó 17-én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző.

76.
M. kir. Földmivelésügyi miniszter. 

Szám. 38175. V1II-3.

Körrendelet.

Valamennyi törvényhatóságnak.

Az elmúlt évben a kártékony hernyók és a. 
vértetii a gyümölcsösökben kiszámíthatatlan ká
rokat okoztak, kiváltképpen azért, mert a fák tu- 
lajdonosai az 1894. évi XII. t.-cz. elrendelt s a 
vonatkozó körrendeletekben részletesen megsza
bott irtást, egyáltalában nem, vagy csak felülete
sen teljesítették a hatóságok pedig a mulasztókat 
ezen büntető határozatokkal is kikényszeríthető- 
kötelesség teljesítésére nem szorították. A tavasz 
közeledtével szükségesnek tartom tehát a hernyók 
irtása tárgyában 16266 — 1906. A-VI1. 85075—906. 
B VII. és 15000 — 908. VI 3. szám alatt a hernyók 
és a vérletü irtása ügyében 24000—909. szám a. 
kiadott nemkülönben a vértetü irtása tárgyában' 
9679— 1899. sz. alatt kiadott körrendeleteimre a 
törvényhatóság figyelmét újból felhívni és azok 
haladéktalan végrehajtására a legszigorúbban 
utasítani.

A törvényhatóság figyelmét újólag különö
sen a vértetü irtása tárgyában 9679— 1899. szám- 
alatt kiadott körrendeletre hívom fel ; mert ezen- 
az almafákat pusztító élősdi s hozzám beérkezett 
jelentések szerint már úgyszólván az ország leg
nagyobb részében elterjedt, és ha irtása a legna
gyobb körültekintéssel nem teljesittetik es végre
hajtása a legnagyobb szigorral nem ellenőriztetik, 
a vértetü az ország almafa állományát végpusz
tulással fenyegeti.

Felhívom tehát a törvényhatóságot, hogy 
fennti tárgyban múlt évi február hó 18 án 24000' 
Vl-3. szám alatt kelt rendeletben foglaltakat egész 
terjedelemben lelkiismeretesen hajtsa végre és ezen 
rendeletben megállapított jelentéseit a meghatáro
zott időben terjessze fel.

Az irtás megtörténtét szakközegeimmel fo
gom ellenőriztetni és ha azt tapasztalom, hogy 
valahol az irtás nem történt volna meg, az irtást 
szakközegeimmel fogom végeztetni, a mulasztó
tisztviselő vagy hatósági közeg ellen pedig a meg
torló intézkedést megtenni.

Budapest, 1910. évi márczius hó 2-ikán.

A miniszter megbízásából : 

Dobokay Lajos s. k. 
miniszteri tanácsos.
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Sz. 1840— 010. alisp.

Székelyudvarhely város polgármesterének, a 
járási főszolgabiráknak és az összes községi elöl
járóságoknak.

Fenntieket oly megjegyzéssel közlöm, hogy 
annak értelmében a lakosságot az irtás pontos 
teljesítésére felhívják. A 24000—909 F. M. sz. 
rendelet pontos végrehajtása érdekében figyelmez
tetem Czimet a múlt évi Hivatalos lap 37. és 49. 
tétele alatt közölt 985—909. és 1281 — 1909. sz. 
■rendeleteim megfelelő alkalmazására.

E rendeletek értelmében folyó évben is je 
lentést kívánok arról, hogy az irtásra való felhí
vás minden községben kihirdetés utján megtörtént 

■és az irtásnak a tavaszi rügyezés előtt való tel
jesítése érdekében a helyi hatóságok kellő ellen
őrzést teljesítettek. Ennek bejelentését a polgár- 
mester és főszolgabíró uraktól április 15-ig kérem.

Ugyanazon hatóságokat utasítom továbbá, 
hogy múlt évi 1281. sz. rendeletem (1909. évi 
Hivatalos lap 49. tétele) utolsó előtti bekezdésé- 
sében tett kérdésekre augusztus hó 31-ikéig te
gyenek jelentést.

Székelyudvarhely, 1910. évi márczius 19.

Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények.

77.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Szám. 4924—910. Il-B.

Valamennyi törvényhatóságnak.

Tekintettel a husfogyasztó nagy' világpiaczo- 
'kon a sertéshúsban mutatkozó szükségre és a 
rendkívüli magas sertés árakra, melyek minden 
valószínűség szerint a közeli pár év alatt aligha 
fognak lényegesen csökkenni, kívánatos és külö
nösen mezőgazdasági érdek, hogy sertés tenyész- 
-tésiink lehető gyorsan nagyobb lendületet vegyen 
és mentői több értékesíteni való anyagot szolgál
tathasson.

E czélból egyidejűleg utasítottam valamennyi 
kir. gazdasági felügyelőséget, hogy a sertéstenyész
tés fejlesztésére különös gondot fordítsanak és fel
hatalmaztam a felügyelőségeket, hogy a közte
nyésztési czélokra szolgáló kanok vételárából egy 
harmadot állami támogatásként ezen év folyamán 
kivételesen elengedhessenek, továbbá hogy mind
azokban a kisközségekben, ahol a koczák cse
kély létszáma miatt a kan tenyészképessége tel
jesen nem használható, illetve ahol a tartási költ
ségek ennélfogva az anyaállattulaldonosokat arány
talanul terhelnék, a kantartás terhének csökkentése 
végett évi 50 koronáig terjedhető állami segítsé
get hozzanak javaslatba.

Midőn a törvényhatóságot ez intézkedésem

tartalmáról és czéljáról értesítem, felkérem, hogy' 
e fontos közgazdasági czél szolgálatában a saját 
hatása körében is megtegye az alkalmasnak lát
szó intézkedéseket és közegeimet a járási ható
ságok és községek megfelelő utasításával eljárá
sukban hathatósan támogassa.

Budapest, 1910. márczius hó 2-án.

Gr. Serényi s. k.

Udvarhelyvármegye alispánja.

Szám. 1622—910. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három iárási főszolgabírónak, valamennyi 
községi elöljáróságnak.

M. ktr. földmivelésügyi miniszter urnák benti 
számú rendeletét tudomás vétel végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. márczius 'hó 9-én.

Alispán helyett: 
Dr. Paál, főjegyző. * V.

78
Szám. 1630— 1910. alisp.

Mindenik főszolgabírónak. Székelyudvarhely 
város polgármesterének és az összes községi elöl
járóságoknak.

Közhirrététel és alkalmazkodás czéljából ér
tesítem, hogy a m. kir. honvédelmi miniszter ur 
folyó év február hó 26-án 19878. szám a. kelt 
rendeletében a cs. és kir. közös hadsereg és a 
m. kir. honvédség legénységének (őrmesteri rend- 
fokozatú altisztektől lefelé) átvonulás alkalmával 
a szállásadók által kiszolgáltatandó étkezésért a 
katonai (honvédségi) javadalmazásból fizetendő 
térítési összeget az 1879. évi XXXVI. törvényczikk
51. § a alapján az 1910. évre a Királyhágón túli 
kerületben 36 azaz Harminczhat fillérben állapí
totta meg.

Székelyudvarhely, 1910. márczius hó 15 én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegség. Veszettség megszűnt Szé- 
kelykeresztur és Homoródszentpál községekben.

Pályázati hirdetmény. (123 — 1910. sz. hoz) 
Udvarhelyvármegye oklándi járáshoz tartozó Ke
nős, Telekfalva, Gyepes, Homoródremete közsé
gekből álló kénosi körjegyzőségben nyugdíjazás 
folytán üresedésbe jött körjegyzői állásra pályá
zatot hirdetek. Felhívom azokat, kik ez állásra 
pályázni óhajtanak- hogy az 1883. évi t.-cz. 6— 7. 
§-ban, illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 3— 7. §-ban 
előirt képesítésüket és eddigi működésüket igazoló



66. oldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 12. szám

okmányaikkal felszerelt kérvényüket f. évi m á r
czius hó 2 6 á ig  hozzám nyújtsák be. Később ér
kező kérvényeket nem veszek figyelembe. Java
dalmazás: 1. Törzsfizetés 1600 K. 2. Irodabér és 
lakbér a négy községtől 260 kor. 3. Hivatalszolga 
átalány 160 kor. (A jegyző a szolgát élelemmel 
és lakással kell ellássa) 4. Irodai átalány 100 kor. 
ö. Lhazási átalány 120 kor. A választást márczius 
hó 30-án d. e. !Ö órakor Kénos község házánál 
fogom megtartani. Oklánd, 1910. márczius 12-én. 
Szabady, főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (895— 1910. szám.) 
Ujszékely községben a bábái állás megüresedett 
és arra pályázatot hirdetek. Felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérésüket folyó évi m á ju s  hó 15-ig hozzám annál 
bizonyosabban adják be, mivel a később beérke
zetteket figyelembe nem veszem. Javadalmazása 
a vármegyei szabályrendeletben megállapított di
jak. Székelykeresztur, 1910. márczius hó 9 ikén. 
Bíró, tb. főszolgabíró.

Árlejtési hirdetmény. (552— 1910. sz.-hoz.) 
Alólirott főszolgabíró ezennel közhírré teszi, hogy 
a homoródszentmártoni— homoródfiirdői vicinális 
ut 73. szelvény pontjában építendő u. n. »Hollókő- 
patak<'-hid felépítésének biztosítása czéljából 1910. 
évi április hó 7 én d. e. 8 órára a nyilvános szó
beli versenytárgyalást kitűzöm és azt Oklán- 
don a szolgabirósági hivatal helyiségében fogom 
megtartani. Kikiáltási ár: 1851 kor. 98 fill. Egy
ben értesítem a versenytárgyaláson résztvenni kí
vánókat, hogy a kikiáltási ár 5%-át biztosítékul 
a versenytárgyalás megkezdése előtt készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban az alólirott főszol
gabíró kezéhez letenni kötelesek. A tervrajz, költ
ségvetés és feltételek a szolgabirósági hivatalnál 
a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 
Szabady, főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (1187— 1910. sz.-hoz.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járáshoz tartozó 
Homoródkeményfalva és Abásfalva községekből 
újon alakított körbábai állásra pályázatot nyitok 
és felhívom a folyamodni akaró okleveles szülész

nőket hogy folyamodványaikat hozzám április 
10-ig adják be. A bába javadalmazása : Évi fize
tés 120 kor. Évi lakbére: 60 kor. Működési dija 
8 napra 4 kor., minden további napra 80 fillér.

Elveszett házalókönyv. Ferenczi Sándor 
székelvderzsi lakos házalókönyvét elvesztette ; kö
rözendő.

Elveszett vizsla. Capesius Ernő gyógysze
rész segesvári lakosnak folyó hó 14-én egy négy 
(4) éves egérszőrü vizslája (kan) ismeretlen mó
don éíveszett. A vizsla »Teck« nevére hallgat. A 
ki a kutya hollétéről tud vagy azt megtalálná, 20' 
korona jutalomdij biztosittatik.

Körözendő egyének. 108. — K ónya B éláné  
szül. Viszókai Mária Sárospatakon született 48 
éves nő nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó, és a felveendő jegvzőköny.v 
az 1996— 910. szra való hivatkozással Kassa város 
rendőrkapitányának megküldendő.

109. — Boros M argit (M ária ) kolozsvári1 
születésű 42 éves nő nyomozandó és feltalálása 
esetén kihallgatandó illetőségére, valamint arra 
nézve, hogy a sofiai konsulatustól 1904. évben 
részesült e közsegélyben ? Ha nevezett feltalálható- 
nem lenne, nyomozandók nevezettnek szülei: 
Boros Löriucz és neje sz. Dúl Juliánná, valamint 
keresztszülői B en iá t Béla és Bernát Mária, kik 
feltalálásuk esetén szintén a fennti kérdésekre 
hallgatandók ki. A felveendő jegyzőkönyv a 
224587— 909. számra való hivatkozással Buda
pest székesfőváros tanácsának küldendő meg.

110. — Czukorok (H erm a u n ) Erzsébet, kis
korú hasonnevű gyermek anyja, kassai születésű 
39 éves cseléd, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő
jegyzőkönyv az 5048- 910 számra való hivat
kozással Pestvármegye alispánjának megküldendő.

111. —  B oér G yula  nevű egyén, a ki előbb 
wieni lakos volt, nyomozandó és feltalálása esetén- 
tartózkodási helye a 433— 910 számra való hivat- 
Alsó Fehér vármegye közigazgatási bizottságával 
közlendő.


