
UDVARHELY VARM EGYE
HIVATALOS LAPJA

Megjelenik minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 16. szám. Szerkeszti: Székelyudvarhely, 1910. április 21.

Előfizetési ára: községeknek, valamint kör- Dr. Keith Ferencz Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely- 
és községi jegyzőknek egész évre 6 korona. " udvarhely. Arpád-utcza 3. szám, hová az elő-

Fgyes szám ara 50 fillér. varm. . J gyzo. fizetési pénzek küldendők.

I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

94.
Sz : 2474— 1910 alisp.

190— 1910 kgy.

Előterjesztés az ebadószabályrendelet 1. §- 
ának módosítása iránt.

Határozat..

Az ebtartásról szóló vármegyei szabályren 
delet 1. § a következőleg módosittatik:

1. §. Minden kutya 3 hónapos korától kezdve 
ebadó aló esik.

Ezen ebadó egy évre :
1. Kedvtelésből tartott úgynevezett luxus 

kutyákért Székelyudvarhely városban és Székely- 
keresztur nagyközségben 10 korona, a többi köz
ségben 4 korona.

2. Mészáros kutyáért 6 korona.
3. Vadászkutyáért (vizsla, agár vagy kopó) 4 K.
4. Házőrző kutyáért 2 korona.
A  2, 3 és 4 pontban irt adóösszegek a 

vármegye egész területén irányadók.
Az adóösszeg megállapítása és kivetése 

tekintetéből házőrző kutyáknak csakis a kuvasz 
és komondor kutyák és ezek korcsai tekintetnek.

Másfajtáju ebek és különösen vadász és 
luxusebek után mint házőrző ebek után a 4. 
pontban jelzett adóösszeg csak akkor irható elő, 
ha az eb tulajdonosa vadászjegy birtokában van ; 
ellenesetben a vadászeb is az 1. pont alá tartozó 
luxusebnek tekintendő.

Ezen határozat közzététel után m. kir. 
Belügy miniszterhez felterjesztetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910 évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

95
Sz. 2475— 1910. alisp.

189— 1910. kgy.
Előterjesztés az írógép árának fedezése 

ügyében.

Határozat.

Ailspán előterjesztése folytán kimondja a 
törvényhatósági bizottság, hogy a szükséges uj 
írógép árából a régi gép visszaváltási árának le
számításával fenmaradó 475 korona összeget a 
segélyezési alapból fedezi s ezen összegnek jelzett 
alapból leendő kiutalására alispánt felhatalmazza.

Ezen határozat közzététetik.
Udvarhelyvárntegye törvényhatósági bizott

ságának Székelyudvarhely 1910 évi április hó 15-én 
tartott közgyűléséből.

96.

Udvarhelyvármegye alispánjától.

Tárgy: Előterjesztés elhagyott gyermekek 
után udvarhelyvármegyei községek terhére fel
merült tartásdijak államsegélyből való megtéríté
sének kérelmezése érdekében.

Határozat.

A községek terhére felmerült és számlákkal 
igazolt, összesen 3755 korona 15 fillérnyi tartás- 
dijnak államsegélyképpen leendő kiutalása, az 
1901 évi XXI. t.-cz. 4. § a, illetve az e törvény 
végrehajtás tárgyában kiadott 1—-1903. V— c. B. 
M. sz. körrendelet 62. §-a alapján, a belügy
miniszter úrhoz intézett felterjesztésben —  tekin
tettel a felmerült és igazolt tartásdijak nagy ösz- 
szegére, valamint, ezzel szemben a vármegyei 
segélyalap csekély tökekészletére —  kirelmeztetni 
elhatároztatik. Kérése támogatására a törvény- 
hatóság hangsulyozandónak tartja, hogy a kérel
mező községek mind nehéz anyagi viszonyok 
között vannak és legnagyobbrészt, rájuk nézve 
rendkívüli megerőltetést rovó, igen magas pót
adókkal küzdenek, amely pótadók, mint általános
ságban megállapítható, még évről évre növeked
nek is. Ilyen körülmények közt a községek az 
illetőségük alá tartozó elhagyott gyermekek után 
kirótt tartásdijakat csak fölötte súlyos áldozatok

Sz. 2508— 1919. alisp. 
191 —  1910. kgy.
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árán- tudták és tudják megtéríteni, úgy hogy ezek, 
a kedvezőtlen gazdasági viszonyok közt lefolyt 
utóbbi években, több község terhére, nagyobb 
mérvben is felszaporodtak s a költségek fedezésére 
kirovandó' pótadó a községek teherviselési képes
ségének rovására esnék. De mindezek mellett 
maga az elhagyott gyermekek száma és ezzel 
párhuzamosan a felmerülő tartásdiiak összege is- 
állandóan növekedik. ,

Maga az elhagyott gyermekek vármegyei 
segélyalapja pedig ezekkel szemben igen kedve
zőtlen kilátásokat tár föl. Így az 1909 évi zárlat 
összesen 6354 korona 35 fillér maradványt mutat, 
tehát ekkora összeg volt az alap egész tőke
készlete. Ily helyzetben tehát a községek évről- 
évre növekvő, de teljesen méltányos segélyezési 
igénye nemcsak hogy a kamatokból ki nem elé
gíthető, hanem az magának a tőkének — mint 
a jelen esetben is — több mint feleösszegét fel
emésztené. Tehát nemcsak a tökének kívánatos 
megfelelő növekedése nem remélhető, hanem a 
viszonyok kedvezőtlen alakulása mellett annak 
teljes elenyészése is bekövetkezhetnék. Mindezek 
folytán a 3755 korona 15 fillér államsegély kegyes 
kiutalása tiszteletteljesen kéretik.

Ezen összeg megosztása, a fent előadott 
körülmények alapján : a községek közt, tekintettel 
azok szegénységére, az igazolt tartásdijak teljes 
összegének arányában történnék : Tehát :

Szentdemeter község nyerne 137-49 korona
Küsmöd » y> 220 - »
Alsóboldogfalva » 7> 240-— »
|<obátfalva » » 229-—
3özödujfalu » 346 66 7>
Miklósfalva » » 152 34 y>

Zetelaka » » 630 — 7>
Farkaslaka 7> » 5334 7>
Atyha » 360 — »
Enlaka » » 71-32 »
Bogoz » 204-—
Székelybetlenfalva » 357-— »
Kápolnásfalu » » 200 — »
Küküllőkeményfalva » 4 4 -_ >
Szentegyházasfalu » » 510 —
összeget, mint államsegélyt vagyis az összesen 
szétosztandó segélyezések összege 3755 korona 
Jó fiHért tenne ki.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen 1910 évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

97.

Sz. 2438—910. alisp.
188—910. kgy.

Előterjesztetik Udvarhelyvármegye háztartási 
pénzalapjának 1909. évi forgalmáról szerkesztett 
számadási zárlata.

Határozat.

Előterjesztett 1909. évi háztartási zárlat:

készpénz
bevétel 227596 K 95 f. 
kiadás - 223904 » 92 » 
maradvány 3692 » 03 » 

továbbá 330543 K 55 f. cselekvő, 9459 K 32 f. 
szenvedő, vagyis 321084 K 23 f. cselekvő va
gyonnal azon megjegyzéssel fogadtatik el, hogy 
a cselekvő vagyonból 320000 korona, a várme
gyeház épületének értéke ; miről a vármegye alis
pánja tudomásvétel, a m. kir. pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőség feljegyzés végett érte- 
sittetni határoztatik.

A számadási záilatnak a belügyminisztérium
hoz leendő felterjesztése elrendeltetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

98.

Sz. 1766—910. alisp.
210— 910. kgy.

Előterjesztetik az udvarhelymegyei állatte
nyésztési pénzalap 1909. évi zárszámadása.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás : 
készpénz érték

bevétel 2528 K 94 f. bevétel 710 K 97 f.
kiadás 2293 »  43 » kiadás —  » —  »
maradv. 235 »  51 » maradv. 710 »  97 »
azaz kettőszázharminczöt K 51 fillér készpénz és 
710 K 97 f. érték maradvánnyal és 14 K  20 f. 
beveendő hátralékkal elfogadtatik.

A számadási zárlat egy példánya a földmi- 
velésügyi minisztériumhoz felterjesztetni, okmá
nyolt naplók a vármegye alispánjának adatni ha
tároztatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás 
és a számvevőség tudomás vétel végett értesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

99.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 1767— 910. alisp.
211— 910. kgy.

Tárgy. Az udvarhelymegyei községi állat
egészségügyi pénzalap 1909. évi zárszámadásának 
előterjesztése.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás:
készpénz

bevétel 43 K 36 f.
kiadás 43 » 36 »

érték
bevétel 2211 I< 62 f. 
kiadás —  » —  »

maradv. —  » —  »  maradv. 2211 » 62 »
azaz Kettőezerkettőszáztizenegy K 62 f. takarék-
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pénztári betét érték maradvánnyal és 44 K 22 f. 
beveendő hátralékkal elfogadtatik.

A számadási zárlat egy példánya a földmi- 
velésügyi miniszterhez felterjesztetni, az eredeti 
példány és okmányolt naplók a vármegye alis
pánjának átadni határoztatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás 
és a számvevőség tudomásvétel és feljegyzés vé
gett értesittetik.

udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó 
lő  én tartott közgyűléséből.

100

Sz. 1911— 910. alisp.
212— 910. kgy.

Tárgyaltatik a jegyzői nyugdíj 1909. évi for
galmáról szerkesztett számadás.

Határozat.

A előterjesztett számadás: 
készpénz érték

bevétel 11670 K 25 f. bevétel 86028 K 71 f.
kiadás 6852 » 13 »  k ia d á s ------ »  —  »
maradv. 4818 »  12 »  marad. 86028 »  71 »
és 4961 K 81 f. készpénz és 86749 K 27 f. érték 
cselekvő vagyonnal elfogadtatik és a számadási 
zárlat egy példányban a in. kir. belügyminiszté
riumhoz leendő felterjesztése elhatároztatik, miről 
a vármegye alispánja további eljárás, m. kir. pü. 
ig. mellé rendelt számvevőség leendő feljegyzés 
végett értesittetni elhatároztatik.

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelytt, 1910. évi április hó 
15-án tartott üléséből.

101.

A vármegyei segélyezési pénzalap 1909. évi 
számadása.

Határozat.

Előterjesztett segélyezési pénzalap 1909. évi 
zárszámadása :

készpénz
bevétel 909 K 19 f.
kiadás 827 » 23 »

érték
bevétel 3431 K 82 f. 
kiadás 2906 »  —  >

maradv. 81 » 96 »  maradv. 525 » 82 » 
továbbá 1179 K 10 f. készpénz 536 K 32 fillér 
érték cselekvő vagyonnal elfogadtatik, miről a vár
megyei alispán tudomásvétel, a pü. ig. m. r. szám
vevőség feljegyzés végett értesittetni határoztatik.

A számadási zárlatnak a belügyminisztérium 
hoz leendő felterjesztése elrendeltetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

102.

Sz. 1970— 1910. alisp. •
214— 1910. kgy.

Tárgyaltatik a községi és körorvosi pénzalap 
1909. évi forgalmáról szerkesztett zárszámadás.

Határozat.

Tárgyaltatik a községi és körorvosi pénzalap 
1909. évi zárszámadása:

készpénz érték
bevétel 46045 K 85 f. bevétel 20200 K.
kiadás 44756 »  49 »  kiadás 13000 »
maradv. 1289 » 36 »  maradvány 7200 »
továbbá 1289 K 36 f. készpénz és 7449 K érték 
cselekvő vagyonnal elfogadtatik, miről a várme
gyei alispán tudomásvétel, a pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőség feljegyzés végett érte
sittetni határoztatik.

A számadási zárlatnak a belügyminisztérium
hoz leendő felterjesztése elrendeltetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

103.

Sz. 1984—910. alisp.
215— 910. kgy.

Tárgyaltatik a vármegyei utkaparók nyugdíj
alapjának 1909. évi forgalmáról szerkesztett zár
számadás.

Határozat.

Az előterjesztett vármegyei utkaparók nyug
díjalap zárszámadása :

készpénz érték
bevétel 1367 K 34 f. bevétel 7007 K 55 f.
kiadás 574 »  50 » kiadás ------  » —  »
maradv. 792 »  84 »  maradv. 7007 * 55 »
továbbá 792 K 84 fillér készpénz, 7147 K 69 f. 
érték cselekvő vagyonnal elfogadtatik, miről a 
vármegyei alispán tudomásvétel, a pénzügyigaz
gatóság m. r. számvevőség feljegyzés végett érte
sittetni határoztatik.

A számadási zárlatnak a belügyminisztérium
hoz leendő feltérjesztése elrendeltetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1910. évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

104.

Sz. 1985— 910. alisp.
216—910. kgy.

A kórház fenntartási pénzalap 1909. év 
számadása.

Határozat.

Az előterjesztett számadási zárlat a vonat
kozó indokolásra való tekintettel :
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76.139 K 78 f. bevétel,
69.519 » 15 »  készpénz maradvánnyal,

691 » 29 » kamatozó tőkével,
190.137 » 14 » ingatlan és 
41.342 » 14 » ingó leltári értékkel valamint 
41.891 » 75 » beveendő és 
24.196 » 03 » kiadandó hátrálékkal elfogadtatik.

A számadási zárlat és indokolás, valamint a 
leltár a belügyminiszter úrhoz felterjeszteni hatá- 
roztatik, miről a vármegye alispánja, az okmá
nyolt naplók csatolása mellett további eljárás meg
tétele és a számvevőség tudomásvétel végett ér 
tesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó 
15-én tartott közgyűléséből.

*  #

Fennti határozatok közzétételnek azzal, hogy 
azok a közzététel napját követő nyolczadik napon 
kihirdetteknek tekintetnek s hogy azok ellen ezen 
nyolczadik naptól számított 15 nap alatt a vár
megye alispánjánál benyújtandó fellebbezésnek 
van helye.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

105.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 2255— 1910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyző urnák.

Felhívom, hogy a segesvári m. kir. gazda
sági felügyelőségnek legelőügyek rendezése tár
gyában folyó évi márczius hó 31-én 306— 1910. 
szám alatt Czimhez intézett megkeresését sürgő
sen és a legnagyobb pontossággal intézze el.

Székelyudvarhelyen, 1910. április hó 5 én.

Sebesi, alispán.

106.

Veszprém vármegye alispánjától. 

Szám. 3183— 1910.

Tárgy. Kiskorú Farkas József községi ille

tőségi ügye.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

Körülbelül 1898. évben, ismeretlen helyen, 
(a gyermek tévesnek bizonyult bemondása szerint 
Veszprémben) állítólag Farkas Ferencz atyjától, 
és imeretlen anyjától született s a csendőrség által 
az 1908. Martonvásár községben csavarogva ta
lált kiskorú Farkas József községi illetőségi ügyé
ben megkeresem Czimet, hogy Farkas Ferencz 
hollétét hatósága területén nyomoztatni, s esetle

ges feltalálása esetén őt illetőségi viszonyaira tü
zetesen kihallgattatni szíveskedjék.

Minthogy azonban a gyermek azt állítja, 
hogy atyja, nevezett Farkas Ferencz 1905. év 
közül Veszprémben elhalt, jóllehet a hely tekin
tetében a gyermek ezen állítása a megejtett nyo
mozás szerint a valóságnak meg nem felelő, meg
keresem arra is, hogy úgy Farkas József szüle
tési, mint Farkas Ferencz elhalálozási eseteit az *
anyakönyvekben kutatni, s feltalálása esetén az 
anyakönyvi kivonatokat hozzám megküldeni szí
veskedjék.

Nemleges válasz mellőzését kérem,
Veszprém, 1910. évi márczius hó 9-ikén.

Koller Sándor s. k ,
alispán.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám. 1931 — 1910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyzőnek és Szé
kelyudvarhely város Polgármesterének.

A nyomozás megejtése végett kiadom.
Székelyudvarhely, 1910. évi április hó 5-én.

Sebesi, alispán.

107

Sz. 2790— 1910.

Tek. Alispáni hivatalnak. Székelyudvarhely.

Az 1900. évi népszámlálás statisztikai adatai 
szerint 22126 siketnéma van hazánkban, ezek 
közül tanköteleskoru körülbelül 5343.

a  dunántúli megyék siketnémáinak száma 
3828 ; tanköteleskoru 992.

Megyék szerint:

1. S o m o g y ......................... 379

tanköteleskoru

113
2. B a r a n y a ......................... 317 67
3. T o l n a .............................. 251 47
4. Z a l a .............................. 840 243
5. Vas .............................. 457 116
6 . Veszprém .................... 306 96
7. Fejér . . . . . . . 265 56
8. G y ő r .............................. 219 56
9. Komárom .................... 272 73

10. Sopron ......................... 328 82
11 . M o so n .............................. 194 43

3828 992

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy ezen 
992 tanköteleskoru siketnéma közül alig 14— 15"/0 
részesül oktatásban, elképzelhetjük azt a szellemi 
nyomort, melyre e szerencsétlenek kárhoztatva 
vannak.

A közoktatási kormány újabb időben min
dent elkövet, hogy a természet e mostoha gyer
mekei minél többjének menedéket nyújthasson,
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gerek is sorvadtak, a mi különösen a lépen és a 
májon szokott a legszembetűnőbb lenni.

Mindezek alapján a teljes tápláló értékűnek 
minősithető szarvasmarha faggyu-minimumának 
megállapítását egyrészt lehetetlennek, másrészt pe
dig fölöslegesnek, sőt közgazdasági szempontból 
határozottan károsnak is tartanám. A miniszter 
megbízásából : Csabay s. k., miniszteri tanácsos.

A másolat hiteléül: 

Pázmándy, s. hiv. főigazgató.

Udvarhelyvármegye alispánja.

Szám 1917— 910. alisp.

Valamennyi állategészségügyi hatóságnak.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 
fenti rendeletét tudomás és ahoz alkalmazkodás 
végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. márcz. 24.

Sebesi, alispán.

111.

35781— 910 V-a. B. M. számú körrendelet.

A »Titanit« gyártmányok veszélyessége.
Valamennyi törvényhatóság első tisztvi

selőjének.

A »Titanit«: (leipek módszerü) magyar rob
bantó anyag részvénytársaság tercséni czégnek 
engedélyt adtam arra, hogy a »Titanit I.« nevű 
80 rész ammoniumnitrát, 10'9 rész anilinnitrát, 
9'1 rész trinitrotolnolból álló, valamint a »Titanit
11.« nevű és 88 rész ammoniumnitrát, 12 rész 
pökölt curcumából álló robbantó szert —  mely 
lövésre egyáltalában alkalmatlan, lőszernek nem 
tekinthető, sem ütésre, sem nyomásra, sem hőha
tásokra nem robban, meggyujtva lassan ég el a 
robbanás minden legcsekélyebb jele nélkül és rob
bantó szerül csupán robbantó gyutacs alkalma
zásával lehet használni —  Trencsén város hatá
rában felállított gyárában előállíthassa és beleértve 
a vasúti szállítást is, forgalomba hozhassa.

Külön feltételenként megállapittatott, h ogy :
1. A töltény-hüvely belső fala pergament pa

pírból, a külső fala pedig parafin papírból készí
tendő s úgy a parafin papír készítése, mint a 
kész töltények bemártása különös figyelemmel 
eszközlendő. Minden tölténynek nyomtatott »T i- 
tanit L «, illetőleg »Titanit 11.« felírással kell el
látva lenni.

2. A robbantószer töltényalaku paralellopiped 
alakú dobozokba, a dobozok pedig faládákba cso- 
magolandók. A z 1 csomagban elszállítandó rob
banószer töltény tömege 25 kilogrammnál több, 
az egy dobozba rakott robbanószer tölténytömege 
pedig egy kilogrammnál kevesebb és 2 1/2 kilo
grammnál több nem lehet.

A dobozok legalább 5 miliméter vastag fá

ból, vagy rongy anyagból készült lemezpapirból 
készítendők. A faládák pedig legalább 22 mili- 
meter vastag deszkából készítendők, úgy, hogy 
oldalfalai rovatkoltan legyenek össze illesztve.

A ládák feneke és fedele egyszerű vassze
gekkel erősítendő az oldalfalakhoz. A töltények 
oly szorosan rakandók a dobozokba, hogy azok 
ott ne mozoghassanak, a dobozok és a faládák 
között esetleg fennmaradó üres tér pedig hulla- 
dékpapirral, kócczal, vagy finom faforgáccsal szo
rosan kitöltendő.

Ezen robbantó szerekkel egy csomagba rob
bantó gyutacsokat csomagolni tiltva van.

A becsomagolt ládák bruttó súlya 75 kilo
grammnál nagyobb nem lehet. Minden láda és 
minden doboz külső oldalán világosan és ponto
san megjelölendő a robbantószer minősége, a 
gyártó czég neve (védjegye), a gyártás ideje és 
a szállításra nézve kiadott miniszteri engedély le
nyomata olvképen, hogy a láda és a dobozok ki
nyitásakor ezen lenyomat szétszakittassék.

Ezen robbantószerek a gyári vagy az eset
leg engedélyezett elárusítók által, a fogyasztók 
részére csakis ki nem nyitott és az eredeti cso
magolást mutató dobozokban szolgáltathatók ki s 
ezen kötelezettségnek a dobozon kifejezés adandó.

Erről Czimedet tudomás és az érdekelt ha
tóságokkal való közlés végett azzal értesítem, hogy 
a dinamitra s egyéb veszélyes robbantó szerekre 
előirt óvrendszabályiA és biztonsági rendelkezések 
a kezelés és a raktározás szempontjából a »Tita- 
nit«-ra csak oly mértékben alkalmazandók, amint 
azok a szóbanlevő robbantó szereknek gyártására 
és forgalomba hozatalára vonatkozólag fennt kö
zölt engedélyben foglaltatnak.

Budapesten, 1910. évi márczius hó 23-án.

A miniszter helyett:

Dr. Némethy Károly s. k.
miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 2611—910. alisp.

A járási főszolgabiráknak és Székelyudvar
hely város polgármesterének.

Belügyminiszter urnák fennti körrendeletét 
tudomásvétel czéljából közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi április hó 12-én.

Sebesi, alispán.

112.

3988— 910. 1-a. B. M. számú körrendelet.

A new-yorki cs. és kir. főkonzulátus sür- 
gönyczime tárgyában.

Valamennyi törvényhatóságnak és a buda
pesti államrendőrségnek.

A new-yorki cs. és kir. főkozulatus jelentése 
szerint újabb időben mind gyakrabban megtörté
nik, hogy a hazai (rendőri) hatóságok távirati érint
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kezései alkalmával a nevezett főkonzulatusnak 
belajstromozott sürgöny- és kábelczime helyett an
nak teljes szövegű hivatalos megnevezését hasz
nálják, sőt gyakran még a hivatal helyiségét is 
közelebbről megjelölik.

Miheztartás végett értesítem a törvényható
ságot, hogy a new-yorki cs. és kir. főkonzulatus 
belajstromozott sürgöny- és kábel czime e két 
szóból áll : »Austung Newyork* melyekhez min
den további szó hozzá fűzése szükségtelen.

Budapest, 1910. évi márczius hó 10-ikén.

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

államtitkár.

Szám. 210S— 1910. alisp.

Mindenik főszolgabírónak és Székelyudvar
hely város rendőrkapitányának.

Tudomásul vétel czéljából közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. évi április hó 5-én.

Sebesi, alispán.

It3. :

M. kir. Belügyminiszter.

Sz. 33614— 910. V-a.

Tárgy. Határszéli őrségek létesítése.

Valamennyi törvényhatóságnak, budapesti 
államrendőrség főkapitányának.

Az 1903. Vili. t.-cz. 5. §-ban gyökerező jo 
gomnál fogva folyó év május hó 1-vel az alábbi 
határszéli őrségek szervezését rendelem el.

1. A zsolnai határszéli rendőrkapitányság te
rületén Murvamagyaród községben (Trencsénvár- 
m egye)

2. A pancsovai határszéli rendőrkapitányság 
területén Barcza nagyközségben (Torontálmegye.)

3. Az orsovai határszéli rendőrkapitányság 
területén Plavisevicza községben (Krassó-Szörény 
vármegye.)

Budapest, 1910. évi márczius hó 14-én.

A  miniszter meghagyásából:

Megl s. k., 
miniszteri tanácsos.
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Vármegyei tisztviselők Országos egyesülete.

A tekintetes alispáni hivatalnak Székely
udvarhely.

A vármegyei tisztviselők hitelügyeinek rende
zésére irányuló működésűnket —  a Központi 
Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság igaz
gatóságával létrejött s a magas Kormány által 
jóváhagyott megállapodások alapján —  már régeb
ben megkezdtük.

Erről a vármegyei tisztikart annak idején

a « Vármegye* cimü lap utján, s külön még kör
levélben is azzal értesitettük, hogy az, aki hitelt 
szándékozik igénybe venni, vagy a már meglevő 
tartozásait convertálni óhajtja, forduljon akár 
személyesen, akár levélben közvetlenül egyesü
letünkhöz, vagy a Központi Kereskedelmi és 
Iparbank Részvénytársasághoz. Ezen felhívásunk 
eredményeképen eddig közel 370 vármegyei tiszt
viselő hiteligénye nyert kielégítést 1.750,000 ko
rona öszegben.

.Minthogy az utóbbi időben arról értesültünk, 
hogy ismételt felhívásunk dacára még nagyon 
sok vármegyei tisztviselő pénzügynökök közvetí
tésével fordul a bankhoz, sőt drágább pénzforrá
sokhoz, azt kell következtetnünk, hogy ezek egye
sületünk ily irányú működéséről tudomással még 
nem bírnak. Tekintettel arra, hogy az ügynökök 
igénybevétele rendszerint nagyon sok költséget 
okoz az illetőknek, ezeknek jól felfogott érdekük
ben szükségesnek tartjuk egy újabb felhívás ki
bocsátását, még pedig oly módon, hogy arról 
minden vármegyei tisztviselő tudomást szerez
hessen.

E célból azon kérelemmel járulunk a te
kintetes Alispáni Hivatalhoz, hogy a vármegye 
hivatalos lapjában, a fent jelzett működésűnkről 
.néhány sorban azzal a figyelmeztetéssel, meg
emlékezni szíveskedjék, hogy a hitelt igénylő 
tisztviselők, a pénzügynökök mellőzésével, közvet
lenül forduljnnak ^egyesületünkhöz* vagy a Buda
pest V. Váci-körut 26 sz. a. székelő Központi 
kereskedelmi és iparbank részvénytársasághoz, 
mely költségmentesen ad minden felvilágosítást a 
kölcsöntvevöknek és kívánatra megküldi a kölcsön- 
tárgyalás megindításához szükséges nyomtat
ványokat.

Hazafias üdvözlettel

Várm egyei tisztviselők 
országos egyesülete.

Sz. 568— 910. alisp.

A vármegyei tisztviselőknek.

Fenti megkeresést tudomásvétel végett 
közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi április 11-én.

Sebesi, alispán. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Pályázati hirdetmény. (404— 1910. szám.) 
A vármegyei szabályrendelet alapján az alábbi 
szülésznői állásokra pályázatot hirdetek : 1. Zete- 
laka nagyközségben a 3-ik bábái állásra, fizetés 
240 kor. 2. Bikafalvi kőrbábai állásra. 3. ulkei 
körbábai állásra. 4. Székelydobói kőrbábai állásra, 
fizetés 180— 180 kor. 6 . Székely magyarosi kör
bábai állásra, fizetés 60 kor. 8 . Árvátfalvi körbá
bai állásra, fizetés 180 kor. ezenkívül a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított dijak. Tehát fel
hívom érdekelteket, hogy kérvényeiket folyó év
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m á ju s  hó 20-ig  hozzám felszerelve adják be. Ké
sőbb érkezett kérvényeket figyelembe venni nem 
fogom. Székelyudvarhelyen, 1910. évi április hó
7-én. D em eter  főszolgabíró.

Közlemény. (37642— 910. szám.) A német, 
osztrák és magyar méhészek 55-ik vándorgyűlése 
és az ezzel kapcsolatos méhészeti kiállítás a föld- 
mivelésiigyi kormánynak a németországi Weissen- 
felsben múlt évben "megtartott 54-ik vándorgyűlé
sén eszközölt és elfogadott meghívása folytán e 
folyó év augusztus havában Budapesten fog meg
tartatni. Minthogy ezen kiállítás nemcsak az inté
zet személyzetét, de felszereléseit is igénybe fogja 
venni s mivel ezenfelül a vándorgyűlés ideje alatt 
a gödöllői méhészgazdaságba tanulmányi kirán
dulás is fog rendeztetni, a máris meginduló elő
munkálatokra való tekintettel a gazdaság tanfo
lyamai közül e folyó évben csupán a földmives 
gazdák és az állatorvostan hallgatók tanfolyama 
lesz megtartható, mig az erdőőrök, lelkészek, nép
tanítók és a nők tanfolyamainak Gödöllőn való 
megtartásától az intézet a folyó év rtyarán elte
kinteni kénytelen. Ezen elmaradó tanfolyamoknak 
máshol leendő pótlása iránt később fog intézke
dés tétetni. Budapest, 1910 márczius hó 22-ikén. 
M . k ir . fö ld m iv e lé sü g y i m in iszter .

Talált pénztárcza. Folyó év április hó 9-én 
d. u. 1 órakor a székelykereszturi baromvásár
téren egy 7 felé nyíló pénzerszényt 2 drb 20 k.-ás 
papírpénz, egy jubileumi 5 koronás s egy drb 
1 koronás, 3 drb 20 filléres, egy drb 10 filléres 
és 5 drb 2 filléres Összesen 46 K 80 fill. érték
ben találtatott. Igazolt tulaldonosa hivatalomban 
átveheti. Megjegyeztetik, hogy a megtaláló az át- 
szolgáltatásért 3 százalék díjra, vagyis 1 K 40 f. 
igényt tart. Székelykeresztur, 1910. évi április hó 
13-án. B író , tb. főszolgabíró.

Körözendő egyének. 12ö. —  P alrauovics  
Lajos Hasságyon 1879-ben született háziszolga 
nyomozandó és feltalálása esetén tartózkodási helye

az 1906— 1910. számra való hivatkozással Pécs 
város tanácsával közlendő.

126. —  L engyel Jánosné szül. Véber Mária 
Torony— szlavóniai születésű 28 éves nő nyom o
zandó, feltalálása esetén kihallgatandó arra nézve, 
hogy ifj. Lengyel János és ennek atyja mikor 
tartózkodtak Ganczás község határában, utóbbi 
mikor tartózkodott Budapesten és a felveendő 
jegyzőkönyv a 6144— 1910. szra való hivatkozás
sal Somogy vármegye alispánjának megküldendő. •

127. —  T ro jkó  Szidónia letenyei születésű 
és illetőségű 34 éves házicseléd nyomozandó, fel
találása esetén Anna és János nevű gyermekének 
születési adataira nézve kihallgatandó és a felve
endő jegyzőkönyv a 4180— 1910. számra való 
hivatkozással Zala vármegye alispánjának meg
küldendő.

128. —  K arkoska  János, szlaniczai községi 
születésű 37 éves egyén nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jkönyv a 8106— 1909. szra való h ivatko-. 
zással Zala vármegye alispánjának megküldendő.

129 —  V asvilla  András szentdemeteri ille
tőségű 1899. évfolyamú hadköteles nyomozandó 
és feltalálása esetén a legközelebbi katonai ható
ságnak átadandó.

130. — J ó z s e f  Péter nagysolymossi illetőségű 
1899. évfolyamú gyalogos, mint szökevény tar
tatván nyilván, nyomozandó és feltalálása esetén 
a legközelebbi katonai hatóságnak átadandó.

131. —  B a ra u o vics  Teréz szabaji születésű 
■55 éves nő nyomozandó, feltalálása esetén illető
ségére kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 6235— 1910. számra való hivatkozással Nyitra 
vármegye alispánjának megküldendő.

132. —  L en d va i József inotai születésű 37 
éves egyén nyomozandó, feltalálása esetén illető
ségére nézve kihallgatandó és felveendő jegyző
könyv a 6494— 1910. számra való hivatkozással 
Somogy vármegye alispánjának megküldendő.

BECSEK D. FIA KÖ N YV N YO M DÁ JA  S iEK E LY U O V A A H E LY .




