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Előfizetési ára: községednek, valamint kör- 
és községi jegyzőknek egész évre 6 korona. 

Fgyes szám ára 50 fillír.

Dr. Keith Ferencz Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely- 
... . udvarhely. Arpád-utcza 3. szám. hová az elő-

varm. tb. főjegyző. fizetési pénzek küldend5k.

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

sek és más közlemények

79.
M. kir. honvédelmi miniszter.

23700— 25. szám.

Udvarhely vármegye közönségének.

Körrendelet. Az 1900. évi 4222. elnöki sz. 
körrendelettel értesittetett a törvényhatóság hogy 
az illetékes tényezőkkel megállapodás történt az 
iránt, hogy a fegyvergyakorlatokra vagy felülvizs
gálatra bevonuló legénység a behivójegy alapján 
a tartózkodási helyéről illetve az ahhoz legköze
lebb fekvő vasúti állomástól közvetlenül a bevo
nulási állomásig, vasúti viteldij fizetése nélkül 
utazhassák.

Ezen megállapodás határozványainak végre
hajtása körül ismételten előfordult, hogy a behi- 
vottnak a tartózkodási jelentkezési lapból kivehető 
tartózkodási helye, a jelenleg rendelkezésre álló 
földrajzi segédeszközök alapján nem volt megál
lapítható, s ennélfogva a »legolcsóbb utirány« a 
behívó jegy re a katonai hatóságok által csak arány
talanul nagy' nehézségekkel volt bevezethető.

Ezen hátránynak megszüntetése, valamint a 
behívó jegyeknek ebből származó késedelmes kéz
besítésének kikerülése végett, a cs. és kir. közös 
hadügyminiszter úrral egyetértőleg elrendelem, 
hogy a védtörvényi utasításnak a hadseregre vo
natkozó 111. része 15. §-hoz tartozó 9. a), illető
leg a honvédségre vonatkozó 111. része 14. §-hoz 
tartozó 8. a) mintájú tartózkodási jelentkezési lap
nak fej rovatában a »község« megjelölés alatt 
még a ^legközelebbi vasúti állomása megjelölés 
beillesztendő, illetőleg bevezetendő.

A  megfelelőleg helyesbített uj nyomtatvá
nyoknak elkészítéséig a régi nyomtatványok föl- 
használandók és a fent előirt módosítás a nyom
tatványok kitöltésénél kézírással, vagy bélyegző
vel eszközlendő.

Ezen rendeletem a védtörvényi utasítás fent 
hivatkozott szakaszainál előjegyezendő.

A védtörvényi utasításnak pótlékkal való- 
helyesbítése később fog eszközöltetni.

Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, 
hogy ezen rendeletemet az összes járási és kato
nai ügyek ellátásával megbízott városi tisztviselők
kel, illetőleg az összes alárendelt hatóságokkal ha
ladék nélkül közölje s egyúttal intézkedjék az 
iránt, hogy ezen rendelkezésem folytán a nem 
tényleges állományú legénység jelentkezéséről szólá 
s fentebb említett 9. a), illetőleg 8. a) mintájú tar
tózkodási jele.ntkezési lapoknak fej rovatába a ki
töltés alkalmával az illető közeg (hatóság) a köz
ség neve alá a legközelebbi vasúti állomás nevét 
is mindig pontosan jegyezze be.

Egyszersmind felhívom a törvényhatóságot 
az iránt is, hogy az elől hivatkozott 4222— 909. 
elnöki számú körrendeletnek második harmadik és 
negyedik bekezdésében foglaltak pontos betartá
sára az illető közegeket (hatóságokat) újból is 
utasittassa.

Budapest, 1910. évi márczius hó 4-ikén.

Hazai s. k. 
honvédelmi miniszter.

Szám. 1820—910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyzőnek.

M. kir. honvédelmi miniszter urnák fenti kör
rendeletét tudomásul vétel és az abban foglaltak
nak szigorú betartása végett közlöm.

Egyben utasítom Czimet az 1909. évi ápr.. 
havában 17. sz. alatt megjelent vármegyei Hiva
talos lapban 2505— 909. alisp. szám alatt kelt ren
deletem kapcsán kiadott 4222. eln. körrendeletben 
foglaltak szigorú és pontos betartására is.

Székelyudvarhely, 1910. márczius hó lS-án.

Sebesi alispán.
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80.
M. kir. belügyminiszter.

Szám. 28151—910. l a.

A pénzügyminiszter közlése szerint az or
szág azon részeiben, melyekre az 1848. évi II. 
érd. t.-cz. hatálya kiterjed az 1875. évi VII. t.-cz. 
alapján végrehajtott földadó szabályozása folytán 
kinyomozott kataszteri tiszta jövedelem az 1909. 
évi február hó 23-án 22138. sz. a. kelt körrende- 
letem kibocsátása óta emelkedett, mihez, képest 
az idézett számú körrendeletben említett 70 frt. 
33 kr., 66 frt 85 kr. és 60 frt 97 kr. tiszta jöve
delemnek ez idő szerint 70 frt 36 kr., 66 frt 88 
kr. és 6! frt., illetve a megfelelő értékű korona 
összegek felelnek meg.

Erről a törvényhatóságot a vármegye terü
letén a legkiterjedtebb módon leendő közhírré té
tel végett azzal a fölhívással értesítem, hogy ezen 
körrendeletem másolatát az országgyűlési képvi
selő választók névjegyzékének az 1910. évben le
endő kiigazításánál felhasználás és az ahhoz való 
szigorú alkalmazkodás czéljából az 1874-ik évi 
XXXIII. t.-czikk 5. § ára való hivatkozással úgy 
a vármegye központi választmányának, valamint 
a vármegye területén levő és önálló képviselő 
küldési joggal felruházott Székelyudvarhely város 
és Szentegyházasfalu község központi > ' bá
nyának azonnal küldje meg.

Budapest, 1910. évi márczius hó 5-ikén.

A miniszter helyett : 

Dr. Bezerédi s. k , 
államtitkár.

81.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

Szám. 7262— 1910. Vl-a.

Valamennyi magyarországi másodfokú ipar
hatóságnak.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur arról 
értesített engem, hogy némely ipartestület a ma
gán és állami intézeti kertész tanulókat az illető 
oktató kertész felszabadítása és ajánlata alapján 
bizonyítvánnyal és munkakönyvvel látja el, noha 
az 1907. évi 91408 szám alatt a kertész tanulók 
képezése és a kertészsegédi képesítés tárgyában 
kiadott földmivelésügyi miniszteri szabályrendelet 
értelmében a tanulók tartására jogosított magán- 
kertészeknél és a kertész képzésre berendezett más 
állami intézetnél a 3 évi gyakorlati időt eltöltött 
kertésztanulók csak úgy nyerhetnek kertészsegédi 
képesítő bizonyítványt, ha erre képesítő vizs
gát a földmivelésügyi miniszter ur áltál kijelölt 
bizottság előtt jósikerrel letették ; kertészi okleve
let pedig csak a budapesti kertészeti tanintézetet 
végzett magasabb képzettségű tanulók kaphatnak.

A fentiek előrebocsátása után figyelemmel 
arra, hogy a kertművelés és az ezzel összefüggő

mellékiparág az 1884. XVII. törvényezikkbe fog
lalt ipartörvény 183. §-ának a) pontja értelmében 
e törvény' rendelkezései alá nem esik, továbbá, 
hogy' a csupán vásárolt növény'ck és levágott vi
rágok eladásával és kötészetével foglalkozó növény 
és virágkereskedés a képesítéshez kötött iparágak 
közzé ez idő szerint nem tartozik, az iparhatósá
got felhívom, hogy a hatósága alá tartozó ipar
testületeket utasítsa, miszerint a jövőben kertész 
tanulók részére tanoncz bizonyítvány és kertész 
segédek részére munkakönyvét törvényes hatáskör 
hiányában ne szolgáltassanak ki.

Budapest, 1910. évi márczius hó 1-én.

A miniszter megbízásából : 
Olvashatlan,

miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 1720—910. alisp.

Előfoku iparhatóságoknak.

Tudomásul közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. márczius hó 17-én.

Alispán helyett: 
Dr. Paál, főjegyző

82.

154869—909. Vl-a. B. M. számú körrendelet.

Dr. Szalay' Sándor székesfővárosi kerületi 
elöljáró, »Városi cselédkérdés« czimü munkájának 
ajánlása tárgyában.

Valamennyi vármegyei és városi törvényha
tóságoknak.

Dr. Szalay Sándor székesfővárosi kerületi 
elöljáró azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy 
a »Városi cselédkérdés« czim alatt megjelent 
könyvét a hatóságok figyelmébe ajánljam.

Miután a könyv átnézéséből meggyőződtem 
arról, hogy az a napjainkban úgy társadalmi, va
lamint gazdasági életünket napról-napra fokozot
tabban érintő házi vagy belső cselédkérdés terén 
nem csupán tudományos és elméleti fejtegetése
ket hanem konkrét gyakorlati czélokat szolgáló 
javaslatokat is tartalmaz, melyek miután azok 
gyakorlati eredményét a külföld hasonló intézmé
nyeinek eredményével igazolja, hasznos szolgála
tot tehetnek a városok önkormányzatát és köz- 
igazgatását érdeklő cselédviszonyok javítása érde
kében, a vármegyei és a városi törvény'hatóságok 
figyelmébe ajánlom.

A könyv ára 2 kor. 50 fillér s a szerzőnél 
(Budapest II.' kerületi elöljáróság) megrendelhető.

Budapest, 1910. évi márczius hó 1-én.

A miniszter helyett : 

Dr. Bezerédy s. k., 
államtitkár.



13. szám. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 69. oldal.

Szám. 1678— 910. alisp.

Mindhárom főszolgabírónak, Székelyudvar
hely r. t. város főkapitányának és valamennyi 
község elöljáróságának.

Miről értesítem.
Székelyudvarhely, 1910. márczius hó 17 én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegség. Veszettség fellépett szórvá
nyosan Firtosváralja és Kadács községek ebállo
mányában.

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. 
B író , tb. főszolgabiró.

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.

Pályázati hirdetmény. (1186— 910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
Magyarhermány községben a községi szülésznői 
állás lemondás folytán megüresedvén, arra pályá
zatot hirdetek és felhívom azon okleveles szülész
nőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy sza
bályszerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám 
f. évi április  hó 10-ig  adják be. A bába javadal
mazása : 180 kor. évi fizetés és 4 kor. működési 
dij 8 napra, minden további napra 80 fillér. Ok- 
lánd, 1910. márczius 21. Szabady, főszolgabiró.

Pályázati hirdetmény. (316— 1910. szám.) 
Magyarifctkod községben a vármegyei szabályren
delet szerint szülésznői állás rendszeresittetvén, 
arra ezennel pályázatot hirdetek. Ennek folytán

felhívom az érdekelteket, hogy kérvényeiket folyó 
évi á p rilis  hó 15-ig hozzám felszerelve annál is 
inkább adják be, mert a később érkezetteket fi
gyelembe nem veszem. Javadalmazás 120 kor. és 
a megyei szabályrendeletben megállapított eljárási 
dijak. Székelykeresztur, 1910. márczius hó 12-én. 
M áthé, tb. szolgabiró.

Körözendő egyének. 112. —  Z su rka  N iko la j 
ponori születésű 20 éves egyén nyomozandó és 
feltalálása esetén tartózkodási helye az 1079— 910. 
számra való hivatkozással Alsófehérvármegye alis
pánjával közlendő.

113. —  Özv. Villa K á ro lyn é  szül. Majerszky 
Anna volt geletneki lakos nyomozandó és feltalá
lása esetén lakóhelye a 2024— 910. számra való 
hivatkozással Bars vármegye alispánjával közlendő.

114. —  B alázs Is tv á n  décsi születésű 31 
éves mészárossegéd, és neje szül. Bottá H e rm in a  
lajosfalvai születésű 23 éves cseléd nyomozandók, 
feltalálásuk esetén illetőségükre nézve kihallga- 
tandók és a felveendő jegyzőkönyv a 4358— 910. 
számra való hivatkozással Kolozsvár város pol
gármesterének megküldendő.

115. —  V a jd a  J ó z s e f  dénesfai községi szü
letésű 44 éves kóbor czigány nyomozandó, felta
lálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 3636— 910. számra való 
hivatkozással Sopron vármegye alispánjának meg
küldendő.

116. —  K is V ilm a  M a r ia n n a  nevű domb
egyházai születésű 23 éves nő nyomozandó, fel
találása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és 
a felveendő jegyzőkönyv a 2410—910. számra 
való hivatkozással Csanád vármegye alispánjának 
megküldendő.

117. —  Özv. M iktilá sik  J ó z s e fié  szül. Bilcsik 
Juliánná, Szalakusz községi születésű 52 éves nő 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó, és a felveendő jegyzőkönyv az 
5192—910. számra való hivatkozással Nyitravár- 
megye alispánjának megküldendő.

118. A ckerm a n  B eruá t, a ki Ackerman Her
mán és Spira Debóra szülőktől 1874 ben született 
Benk községben, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó, és a felveendő 
jegyzőkönyv az 5303—910. számra való hivatko
zással Zemplén vármegye alispánjának meg
küldendő.

119. —  Á rp á s  M á ria  nevű cseléd nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 4084— 910. 
számra való hivatkozással Békés vármegye alis
pánjának megküldendő.
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