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I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

115.
Sz. 2615— 1910. alisp.

182 — 1910. közgy.

Dániel Lajos törvényhatósági bizottsági tag 
önálló indítványa a közgyűlési ügyrendtartási sza
bályzat 3. §-ának hatályon kívül helyezése tár
gyában.

Határozat.
A közgyűlés az indítvány egyhangú elfoga

dásával kimondja, hogy az ügy rend tartási sza
bályzat 3. § át törli, s ezen szabályrendeletet mó
dosító határozatát jóváhagyás végett a belügymi
niszter úrhoz fölterjeszti.

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

116.
Sz. 2669— 1910. alisp.

206— 1910. közgy.

A vakok országos intézete igazgatóságának 
segély kérése.

Határozat.
Udvarhelyvármegye közönsége a vakok ko

lozsvári intézete czéljára a vármegyei segélyalapból 
50 kor. segélyt megszavaz. Egyúttal felhívja a 
vármegye területén levő községeket, hogy vagyoni 
erejükhöz mért segélyösszeggel maguk is ajánlja
nak meg bizonyos anyagi támogatást a nevezett 
intézet részére.

Udvarhelyvá'Tnegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. április hó 15. 
tartott közgyűléséből.

117.
Sz. 2650— 1910. alisp.

186— 1910. közgy.
Alispán kérése a vármegyei közutakon tel

jesítendő beutazások költségeinek megtérítése iránt.

A vármegye közönsége elhatározza, hogy 
az alispánnak a törvényhatósági és viczinális utak 
létesítése, fenntartása, kezelése, ellenőrzése vagy 
építése érdekében teljesített utazásait az útalap 
megfelelő rovata terhére, esetenkint benyújtandó 
utiszámla ellenében napdijjal és fuvarköltséggel 
dijjazza illetve a díjazás utalványozását engedé
lyezi.

Jelen határozatot a törvényhatóság jóváhagyás 
végett, kellő kihirdetés után a kereskedelemügyi 
miniszter úrhoz felterjeszti.

Indokolás.

A törvényhatósági és viczinális utak létesí
tése, kezelése, fenntartása s az ezek tekintetében 
való felügyelet és ellenőrzés külön munkát kíván 
az alispántól. Ez a munka a házi pénztári költ
ségvetésben megállapított utiáltalány terhére és 
általános közigazgatási érdekekben történő uta
zások keretében el nem végezhető.

A vármegye gazdasági viszonyainak pedig 
érdeke, hogy forgalmi vonalainak csekélységére 
való tekintettel az útfejlesztés ügye el ne hanya- 
go'.tassék, hanem a legnagyobb felelősséggel biró 
első tisztviselő folytonos és személyes felügyelete 
alatt álljon. Ez az érdek tette indokolttá korábban 
is, hogy az alispánnak ilyen, tisztán útügyekben 
tett utazásaiért a vármegye közönsége a keres
kedelemügyi és belügyi miniszter urak egyetértő 
jóváhagyása mellett, egész 1907. év végéig külön 
utiáltalányt adott az útalapból. Ez az érdek ma 
és a közeljövő évek idejére még fokozottabb méLz 
tékben fennforog, mert a vármegye részére 191$., 
évtől kezdődőleg engedélyezett rendkívüli áltó*-^ 
segélyből nagyobb méretű útépítkezések fognak 
történni, melyek az alispán személyes ellenőr
zését fokozottabb mértékben megkívánják, s az’  
alispán személyes közreműködését igénylő útüg< 
munkakört fölötte megszaporitják. / /

Miután ilyen/fokozottabb és rendkívüli ^ (in 
kát igénylő teendjj kJa közigazgatás általános^me
netének ellenőrzés i/véaett teljesített utazások ke
retében el nem véj ezhelők, ennélfogva d^Általánfis 
érdekű utazás-
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külön természetű utazások költségeit. Hasonló 
okok miatt más törvényhatóságok is behozták 
azon rendelkezést, hogy alispán háztartási alapból 
való utialtalányát csak az általános közigazga
tási érdekű utazások költségeinek födözetéül te
kintvén, az útügyekben való külön utazást sza
bályszerűen napidijakkal és fuvarköltséggel, vagy 
külön útügyi útátalánnyal díjazzák.

Ezekre való tekintettel Udvarhely'vármegy'e 
közönsége is indokoltnak tartja, hogy az alispán
nak tisztán útügyekben tett külön útazásait olyan 
szolgálatoknak tekintse, mel3'ek költségei az álta
lános közigazgatási érdekű utazásokra rendelt uti- 
átalányban födözetet nem találnak, s igy' ezek 
tekintetében az alispán utiátalánnyal biró tisztvi
selőnek nem tartható. Mint ilyen az útügyekben 
tett külön utazási költségét a V. Ü. Sz. 25. §-a 
értelmében jogosult felszámítani; miért is e költ 
ségek utalására jelen határozatban adott felhatal
mazás törvényességi szempontból sem eshetik 
kifogás alá

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságának Székely-udvarhelyen, 1910. évi április hó 
15-én tartott üléséből.

*
Fenti közgyűlési határozatok ázzál tétetnek 

közzé, hogy azok a közzététel napjától számí
tandó nyolczadik napon kihirdetteknek tekintetnek 
és hogy azok ellen ezen n3'olczadik naptól szá
mított további 15 nap alatt a vármegye alispán
jánál előterjesztendő felebbezéssel lehet élni.

hogy a múlt évi április hó 9-én 27641 — 1909. 
számú rendeletben időszakos hitelesítési közpon
tokul kijelölt összes községektől Írásbeli nyilatko
zatot vegyen ki arra nézve, hogy van-e az illető 
községben alkalmas szálloda, vendéglő, ahol az 
eljáró állami hitelesítő fizetés ellenében tisztviselői 
állásának megfelelő lakást (éjjeli szállást) nyerhet, 
továbbá ha ilyen nem volna, úgy kötelezőiig 
magára vállalja-e a község elöljárósága, hogy a 
községben mint időszakos hitelesítési központban 
a hirdetményileg jóelőre közölt időpontban meg
jelenő hitelesítő részére a hel3'i viszonyoknak meg
felelő ellenszolgáltatás fejében alkalmas lakás, 
éjjeli szállás fog rendelkezésére állani.

E nyilatkozatok összesítve legkésőbb folyó 
évi május hó 1 éig okvetlenül elém terjesztendő!-:.

Megjegyzem s erre a körülményre az illető 
községek elöljáróságai a nyilatkozataik bekivánása 
alkalmával íigyelmeztetendők lesznek, hogy a 
mennyiben az időszakos hitelesítési központul je
lenleg kijelölt községek közül egyesek az ott mind
össze 2 évenkint egyszer megjelenő mértékhite
lesítő tisztviselők számára rövid ott tartózkodásuk 
idejére szállást biztosítani képesek vagy hajlandók 
nem volnának, előre láthatólag kénytelenitve le
szek azok helyett időszakos hitelesítési központul 
oly más körzetbeli községeket központokul kije
lölni. ahol az állami hitelesítő tisztviselőnek meg- 
szállhatása biztosítva van.

Budapest, 1910. márczius hó 30.

Hyeronimi, s. k.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

118.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

Sz. 9551 — 1910. IV.

Valamennyi magyarországi vármegye alis
pánjának.

Az időszakos mértékhitelesitésnek a hitele
sítési központokul kijelölt községek 1. csoportjában 
történt foganatosításáról hozzám beérkezeti jelen
tésekből arról szereztem tudomást, hogy a mérték
hitelesítő tisztviselők több hitelesítési központban 
alkalmas lakást nem találtak s hogy ennek követ
keztében állásukkal össze nem egyeztethető éjjeli 
szállásokkal voltak kénytelenek beérni vagy más 
községekbe átutazni.

. Minthogy állami feladatot teljesítő közegek 
ilyen állapotoknak ki nem tehetők, s másrészt az 
éjjeli megszállás czéljából más községekbe való 
utazás költsége az államkincstárra indokolatlanul 
nagy terheket ró, elhatároztam, hogy időszakos 
hitelesítési központokul csak oly községek fognak 
továbbra is meghagyatni, melyekben az ott ki
szálló mértékhitelesítő tisztviselők megfelelő ellen- 
szplgáltajáf fejében állásukhoz mért lakást fognak

^ j e s / i t t f>ta 1 a 1 t)  ■ V7? . .
^^\hért is felhívó*! * y - ffihnegye közönségét,
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Sz. 2347— 1910.

Homoródalmás, Homoródbene, Homoród- 
darocz, Homoródszentmárton, Homoródszentpál, 
Lövéte, Olasztelek, Erked, Etéd, Gagy, Kobátfaiva, 
Nagygalambfalva, Székelykeresztur, Bögöz, Korond, 
Parajd, Szentegyházasfalu és Zetelaka községek 
elöljáróságainak és Székelyuidvarhely' város pol
gármesterének.

A múlt évi vármegyei hivatalos lap 20. szá
mában 2771 — 1909. szám alatti kiadott rendeletem 
kapcsán fennti miniszteri rendeletét azzal közlöm, 
hogy az abban kívánt nyilatkozatot szabálysze
rűen kiállítva hozzám azonnal terjessze fel.

Székelyudvarhely', 1910. április 20.

Sebesi, alispán.

119.
Fogarasvármegy’e alispánjától

Sz. 3482— 1910.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő
jének és törvényhatósági joggal felruházott város 
polgármesterének.

Vármegyénk Kisbenvég községben f. évi 
márczius hó 3-án tűz ütött ki, mely' 13 család 
gazdasági épületeit a benne levő terményével, 
gazdasági eszközeivel és számos szarvasmarha és 
baromfival cgy'ütt mintegy 50000 korona értékben
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elhamvasztotta, úgy, hogy ezen részben hajlék
nélküli szegény családok segítség nélkül a leg
nagyobb nyomorban tengődnek.

Ezen szerencsétlenül járt tüzkárosultak nyo
morának enyhítése czéljából felkérem Czimed. 
hogy törvényhatósága területén az adomány gyűj
tést elrendelni és a netán befolyó összeget 60 nap 
alatt alulírotthoz juttatni szíveskedjék.

bogaras, 1910. évi április hó 5.

Alispán helyett

Dr. Benedek s. k.,
főjegyző.

Sz. 2749— 1910.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek a három járási főszolgabírónak, Valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült összegnek közvetlenül a fenti czimre 
leendő eljuttatása czéljából kiadom.

Székely udvarhelyen, 1910. április hó 18.

Sebesi, alispán. * I

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

sek és más közlemények.

120
25427— 1910. B. M. számú körrendelet.

Útlevelek kiállítása körül észlelt hiányok és 
és szabálytalanságok tárgyában.

Tapasztaltatott, hogy az útlevél kiállító ha
tóságok a kivándorlók életkorának megállapításá
nál illetőleg az életkornak az útlevélbe való be
jegyzésénél nem kellő gondossággal járnak el. 
Ezen körülmény pedig rendkívüli fontossággal 
bir nemcsak a helyes útlevélvizsgálat eszközölhe- 
tése szempontjából, de főleg az egy éven aluli 
s a 12-ik életévüket még be nem töltött gyerme
kek hajóviteldijának megállapításánál.

A Cunárd hajó társaságnál ugyanis ép úgy 
mint a többi hajóstársaságoknál —  az 1 éven 
aluli gyermekek díjmentes, a 12. életévüket még 
be nem töltött gyermekek pedig fél áron való uta
zásra tarthatnak igényt.

Az útlevél kiállító hatóságok az 1 éven aluli 
gyermekeknél rendszerint kikerekitik az életkort
I évre s figyelmen kívül hagyják, hogy ez eset
ben a hajóstársaság az útlevélbe 1 évesnek be
jegyzett gyermek után már a fél viteldij, az eset
ben pedig ha a 12 életévet még be nem töltött 
gyermek 12 évesnek jegyeztetik be, az egész 
viteldij megfizetését követeli.

A kivándorlók anyagi érdekének megvédése 
szempontjából tehát felette nagy fontossággal bir, 
hogy az útlevelekbe különösen a gyermekek élet
kora a legnagyobb pontossággal legyen bevezetve.

Felhívom ennek folytán a Czimet, hogy az 
1 éven aluli gyermekek életkorát az útlevelekben

hónapok szerint tüntesse ki, a 1 1 és 12 év kö
zött levő gyermekek korát pedig ekként jegyezze 
be: »11 éves — hónapos.*

Tudomásomra jutott, hogy az útlevél kiállittó 
hatóságok a kivándorlók útleveleit is gyakran »a 
világ minden részébe* érvényesen áljitják ki, vagy 
csupán a világrészt (Amerika vagy Eszakamerika) 
jelölik meg hova az utazás terveztetik. Minthogy 
a kivándorlásról szóló 1909. II. t.-cz. 3. §-a sze
rint minden kivándorlónak abba az államba szóló 
útlevéllel kell ellátva lennie, melybe kivándorolni 
szándékozik, felhívom Czimet, hogy kivándorlók 
útleveleinek kiállításánál a törvény rendeletéhez 
szigorúan alkalmazkodjék.

Felhívom egyben alispán urat, hogy fentiek 
tekintetében az útlevél-lapot kiállító hatóságokat 
haladéktalanul utasítsa.

Budapest, 1910. évi márczius 23.

A miniszter helyett 

Jakabffy, s. k.,
államtitkár.

Sz. 2657— 1910.

A három járási főszolgabírónak, Székelyud
varhely r. t. város főkápitányának, valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

Kiadom azzal az utasítással, hogy az utle- 
véllapok kiállítása, illetve véleményezése alkalmá
val a fentiekhez a legnagyobb pontossággal alkal
mazkodjék.

Székelyudvarhely, 1910. évi április 15.

Sebesi, alispán.

121
Magyar királyi földmivelésügyi miniszter. 

Sz. 3204— 1910. Ili— 1.

Valamennyi városi és vármegyei törvényha
tóságnak.

Múlt év november 4-én 88833. szám alatt 
kelt körrendeletem kapcsán értesítem a törvény- 
hatóságot miszerint Dózsi József volt budapesti 
szalámigyárosnak megengedtem, hogy múlt évi 
16021 sz. a. kiadott itteni körrendeletben foglalt 
feltételek mellett tisztán szalámigyártásra szolgáló 
sertéshúst Rákospalotára (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye) újból berendezett szalámi gyárába sza
lonna, fej és csülök nélkül szállíthasson.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy erről az 
illetékes állategészségügyi hatóságokat és közege
ket tudomásul és alkalmazkodás végett értesítse.

Budapest, 1910. április 8 .

A miniszter megbízásából

Csabay, s. k., 
miniszteri tanácsos.

Sz. 2832— 1910. ’

Mindenik főszolgabírónak Székelyudvarhely
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város polgármesterének, valamennyi község elöl
járóságának.

M. kir. földmivelésügyi Miniszter urnák fenti 
rendeletét tudomásul vétel czéljából közlöm. 

Székelyudvarhely, 1910. április 20.

Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész járványosán 
föllépett Gyepes és Kissolymos községekben, szór
ványosan Székelyudvarhely városban, minek foly
tán a zárlat elrendeltetett és Székelyndvarhelyeu  
a serlcsvásár lartása belillaloll.

Veszettség fellépett szórványosan Szentegy- 
házasfalu község szarvasmarha állományában.

Pályázati hirdetmény (1474— 1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
Bardocz községben, a községi szülésznői állásra 
pályázatot hirdetek és felhívom azon okleveles 
szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
hozzám f. évi m á ju s hó 15-ig adják be. A bába 
fizetése évi 120 korona és 2 kor. működési dij 
8 napra, minden további napra 60 fill. Oklánd, 
1910. április hó 16-án. Szabady, főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (1474— 1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
Erdőfüle községben, a községi szülésznői állásra 
pályázatot hirdetek és felhívom azon okleveles 
szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
hozzám f. évi m á ju s  hó 15-ig adják be. A bába 
fizetése évi 180 korona és 2 kor. működési dij 8 
napra, minden további napra 60 fillér. Oklánd, 
1910. április hó 16-án. Szabady , főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (1474— 1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
Olasztelek községben, a községi szülésznői állásra 
pályázatot hirdetek és felhívom azon okleveles 
szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
hozzám f. évi m á ju s  hó 15-ig adják be. A bába 
fizetése évi 120 korona és 2 kor. működési dij 
8 napra, minden további napra 60 fillér. Oklánd, 
1910. április hó 16-án. Szabady, főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (1474 — 1910. szám.)
. Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
Székelyszáldobos községben, a községi szülésznői 
állásra pályázatot hirdetek és felhívom azon okle
veles szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajt
ják, hogy szabályszerűen felszerelt folyamodvá
nyaikat hozzám f. évi m á ju s  hó 15 ig  adják be. 
A bába fizetése évi 120 kor., 30 kor. évi lakbér 
és 2 kor. működési dij 8 napra, minden további 
napra 60 f. Oklánd, 1910. évi április hó 16-án. 
Szabady, főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (969 — 1910. szám ) 
Udvarhelyvármegye oklándi járásához tartozó ho- 
moródszentpáli segédjegyzői állásra pályázatot hir
detek. Javadalmazás: 1000 kor. törzsfizetés. Az

1883. évi I. t. ez. 6. szakasza, illetve az 1900. év 
XX. t.-cz. 3. szakasz értelmében felszerelt pályá
zati kérvényeket pályázók f. év m á ju s  hó 7-ig  
nyújthatják be hozzám. Oklánd, 1910. április hó 
20-án. Szabady, főszolgabíró.

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. iMkei 
körbábai állásra. 4. Székelydobói kőrbábai állásra, 
fizetés 180— 1'80 kor. 6. Székelymagyarósi kör
bábai állásra, lizetés 60 kor. 8. Árvátfalvi körbá
bai állásra, fizetés 180 kor. ezenkívül a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított dijak. Tehát fel- 
.hívom érdekelteket, hogy kérvényeiket folyó évi 
m á ju s-lió  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.

Pályázati hirdetmény (37821—910. H. M. 
szám.) Báró Wüllersrtorf-Urbair Bernát altenger- 
nagy által két szegény beteg tengerész katona 
segélyezésére létesített alapítványra. A »Mária 
Anna császárné alapítványi bizottság« pályázatot 
hirdet a fentnevezett alapítvány jövedelméből két 
szegény beteg tengerész katona között az 1910. 
évben kiosztásra kerülő 140— 140 kor-ás segélyre. 
Az alapítványra oly tengerész katonák bírnak 
igénnyel, kik a cs. és kir. hadi tengerészet köte
lékéből tényleges katonai szolgálatuk alatt kelet
kezett betegség miatt, ellátási igény nélkül bocsát
tattak el. Az alapítványi segély a folyamodók kö
zül a két legérdemesebbnek egy évre adományoz- 
tatik és augusztus hó 10 én, mint az alapitó ha
lálának évfordulóján fizettetik ki. Azon körülmény, 
hogy valaki ezen alapítvány jótéteményében már 
részesült, a segélydijnak újbóli elnyerését nem 
zárja ki. Felhivatnak tehát az igényjogosultak, 
hogy a szükséges igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati folyamodványaikat folyó évi jú l iu s  1-ig 
a trieszti cs. és kir. tengerész kerületi parancs
noksághoz nyújtsák be. A folyamodó által igazo
landó: 1. hogy a cs. és kir. hadi tengerészet kö
telékéből tényleges katonai szolgálata alatt kelet
kezett betegség miatt, ellátási igény nélkül bo
csáttatott e l ; 2. hogy vagyontalan, szegény és 
segélyre szorult. Ezen utóbbi körülmény szegény
ségi vagy helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó. 
Julius 1-én túl beérkező folyamodványok nem 
vétetnek figyelembe.

Versenytárgyalási hirdetmény (330 — 910. 
szám.) A vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur 
f. évi márczius hó 30-án 113133— 1909. sz. ren
deletével a parajdi állami iskola telkén építendő 
ürszéken 1682 koronát engedélyezvén, ezen épí
tés biztosítására zárt ajánlati versenytárgyalást hir
detek. Felhívom mindazokat, akik a fent jelzett 
munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy a két mun
kanemre vonatkozó ajánlataikat kiilön-külön öt 
pecséttel lezárt borítékban, a székely udvarhelyi m. 
kir. államépitészeti hivatalnál 1910. évi m á ju s  hó 
10-én d. e. 10 óráig nyújtsák be. A borítékokon
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megjelölendő, hogy az abban foglalt ajánlat mely 
munkára vonatkozik. Az ajánlathoz a kért mun
kabér 5 °/i.-ának megfelelő bánatpénz csatolandó. 
A versenytárgyalás az ajánlatok felbontásával —  
a fent megnevezett hivatalnál, az ajánlatok be
adására kitűzött idő d  éltávéi — fog megtartatni. 
A z ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, vagy 
azok igazolt képviselői jelen lehetnek. Az ajánla
tok felett a vallás- és közoktatásügyi Miniszter a 
»Közszállitási szabályzata 25 § ában megállapított 
határidőn belül dönt. Az 1907. évi III. t.-cz. 13. 
és 14. §-ai értelmében az ajánlattevő, amennyiben 
ajánlata elfogadtatnék, köteles a munka teljesíté
séhez szükséges uj gépeket eszközöket, berende
zési tárgyakat az idézett törvényszakaszoknak meg
felelően hazat gyárakból beszerezni és a munka 
teljesítéséhez hazai, első sorban magyar honos, 
műszaki erőket, tisztviselőket, iparosokat, alvál
lalkozókat, munkavezetőket, munkásokat stb. al
kalmazni és ezen kötelezettség ellenőrzése czél- 
jából szükséges adatokat a munka ellenőrzésével 
megbízottnak rendelkezésére bocsátani. Ezen kö
telezettségek egyike, vagy másika alól való fel
mentést az 1907. évi III. t.-cz. 13 § a értelmében 
csakis a kereskedelemügyi miniszter ur adhat, 
azok bármelyikének áthágása esetén a kir. állam- 
épitészeti hivatalnak jogában áll. —  minden bírói 
beavatkozás nélkül — a szerződést felbontani és 
e mellett a munkát ajánlattevő kárára és veszé
lyére más módon biztosítani, vagy 20'7,,-ot meg 
nem haladó kötbért kiszabni és a munka folyta
tását követelni. A kiszabott kötbér a kereskedelmi 
és ipari alap javára esik. Ezen kötelezettségek, 
vagy azok egyikének kijátszása esetén az 1907.
111. t.-cz. 15. §-a értelmében jogában áll a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszternek vállalkozót a jog
körébe eső ipari szállítások és munkálatokból vég
legesen, vagy meghatározott időre kizárni. Mind
azon ajánlattevők, akik ezen hivatallal eddig üz
leti összeköttetésben nem állottak, tartoznak szál
lítóképességüket és megbízhatóságukat azon ipar
és kereskedelmi kamara által igazoltatni, melyhez 
telepük szerint tartoznak. A biztosíték, a részletes 
feltételekben megszabott arányban, az utófelülvizs
gálat eredménye szerint fog visszaadatni. A hiva
tal fenntartja magának, illetve a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter urnák, hogy a beérkezett 
ajánlatok között, az árakra való tekintet nélkül 
szabadon választhasson. Az ajánlat ivenként egy 
korona bélyeggel látandó el és abba világosan és 
határozottan beveendő azon kijelentés, hogy aján
lattevő úgy a szerződést, mint az általános és rész
letes feltételeket ismeri, azokat kötelezőleg elfo
gadja. Amennyiben több együttesen (mint társ- 
vállalkozók) tesznek ajánlatot, már az ajánlatban 
megnevezendő azon egyén, aki a munkát vezeti 
és aki felhatalmaztatik. hogy a munkát társai ne
vében vezeti és aki a folyósított járandóságokat 
felveheti Ha csak lehetséges, már az ajánlatban 
megnevezendők azok a hazai czégek, melyektől a 
szükséges anyagok stb. beszereztetnek. Amennyi
ben ez lehetséges nem volna, a szerződés kötése
kor vagy a munka megkezdésekor —  ami 15

nappal a munka megkezdése előtt bejelentendő —t 
tartozik vállalkozó 10" kötbér terhe mellett be
jelenteni azon hazai ipartelepeket stb. ahonnan 
szükségletét fedezendi. M. kir. államépitészeti hi
vatal. Székelyudvarhely, 1910. április hó 13-án. 
Szobotka Rezső, kir. műszaki tanácsos.

Felfogott lovak Zetelaka község határában 
f. évi április 19-én 2 drb barna heréit ló 9— 10 
év körüliek fogattak fel, melyek, ha tulajdonosa 
nem jelentkezik, f. évi május 5-én a községházá
nál elfog árvereztetni.

Hirdetmény. Zetelaka község elöljárósága 
közhírré teszi, hogy 1 drb 1 éves és 1 drb 3 
éves csikó felfogatott. Az egy éves barna szinti, 
bülült farku. a 3 éves sötétpej szőrű, a farka szin
tén biitült Egyéb ismertető jele nincs. Igazolt tu
lajdonosa e felfogott csikókat május hó 5-ig át
veheti, ellen esetben 5 kén d e. 8 órakor elfog 
árvereztetni _ Zetelaka, 1910. április hó 20-ikán 
Sebestyén Á ron, k. albiró.

Előfizetési felhívás a m. kir. központi sta
tisztikai hivatal kiadványainak 1910. évi soroza
tára. A m. kir. központi statisztikai hivatal előfi
zetést hirdet kiadványainak 1910. évi sorozatára, 
a melyben a következő müvek fognak megjelenni: 
1. A Magyar Statisztikai Évkönyv 1909. évi 
(XVlI-ik) évfolyama. 2. A Statisztikai Havi Köz
lemények 1910 évi (XlV-ik) évfolyama. 3. A Ma
gyar Szent Korona Országai Külkereskedelmi For
galmának Havi Eredményei lylO. évi (X-ik) év
folyama. 4. A Magyar Statisztikai Közlemények 
uj sorozatának folytatólagos négy, (32—35. sz.) 
kötete. —  A Magyar Statisztikai Évkönyv tartal
mában ezúttal is legfelebb csak annyiban lesz vál
tozás a korábbi évfolyamokhoz képest, a meny
nyiben egyes fejezetek a közállapotainkra nézve 
jellemző újabb adatokkal bővíttetnek -ki. Az É v
könyv egyébként ezu'tal is tömörv de áttekinthető 
összefoglalásban tartalmazza a magyar szent ko
rona országainak területi, népességi, közegészség- 
ügyi, közgazdasági, közműveltségi, egyházi, jog 
szolgáltatási, pénzügyi stb. viszonyairól a legfon
tosabb adatokat, s igy a közállapotaink bármely 
ága iránt érdeklődőknek egyaránt hasznos szol
gálatot tesz. A Magyar Statisztikai Évkönyv ez 
uj kötete az 1910. év őszén jelenik meg. —  A 
Statisztikai Havi Közlemények 1910. évi folyama 
beosztás és tartalom tekintetében csatlakozik 'a 
megelőző évfolyamhoz. -— Hasonlóképen változat
lan tartalommal jelenik meg a Magyar Szent Ko
rona Országai Külkereskedelmi Forgalmának Havi 
Eredményei ez. kiadvány is. —  A Magyar Sta
tisztikai Közlemények kötetei közül az uj sorozat 
32., 33., 34. és 35. kötetei jelennek meg az 1910. 
év folyamán, díszes vászonkötésben s abban a 
tetszetős, könnyen kezelhető s csinos kiállítású 
alakban, a melyben az uj sorozat eddigi kötetei 
is megjelentek. A Magyar Statisztikai Közlemények 
egyik kötetét a magyar szent korona országai 
1909. évi külkereskedelmi forgalmának ismertetése 
fogja képezni, hasonló beosztással és tartalommal, 
mint az 1908. évi kötet, egy másik kötet pedig 
Fiume 1909. évi hajó- és áruforgalmát fogja tár-
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gyalni. A további két kötet közül az egyik az 
1906, 1907. és 1908. évek népmozgalmának ered
ményeit fogja közölni és ismertetni ugyanazzal a 
beosztással és tartalommal, mint az előző három 
éves közlemények. A házasságkötések, születések 
és halálozások adatainak mindazokat a részletes 
kombináczióit adja e kötet, a melyekre az állami 
anyakönyveken alapuló adatgyűjtés módot nyújt. 
Érdekességét még emelni fogja a házassági ter
mékenységre vonatkozó adatoknak folytatólagos 
közlése és uj szempontok szerint való megvilágí
tása, valamint az öngyilkosságoknak nyolcz évre 
visszamenőleg a különböző demográfiái és fog 
lalkozási viszonyokkal való egybevetése. A másik 
kötet a magyar szent korona országai hitelinté
zeteinek 1909. évi statisztikáját fogja tartalmazni. 
Miután ily tárgyú statisztikai kiadvány már 15 év 
óta nem jelent meg. ez a munka hézagpótló lesz. 
Hogy hitelintézeteink másfél évtizedes fejlődése 
kellőképen megvilágittassék, a kötet számos ret
rospektív adatot fog tartalmazni bő szöveges is
mertetéssel. Az 1910. évi kiadványsorozatba tar
tozó összes kiadványok előfizetési ára együttesen 
20 kor. A kiadványsorozat egyes részei azonban 
ezúttal is megrendelhetők külön is; igy elő lehet 
fizetni a Magyar Statisztikai Évkönyvre és a Ma
gyar Statisztikai Közlemények négy (32, 33 , 34. 
és 35.) kötetére együttesen 15 koronáért, továbbá 
a Statisztikai Havi Közlemények és a Magyar 
Szent Korona Országai Külkereskedelmi forgalmá
nak Havi Eredményei egész évi folyamára 5—5 
k.-ért. Közös előfizetés esetén azonban egy-egy 
csoportra aránylagosan kevesebb esik, úgy, hogy 
legelőnyösebb és legajánlatosabb a 20 koronás 
együttes előfizetés. A Statisztikai Havi Közlemé
nyek és a külkereskedelmi forgalmat ismertető 
havi füz-tek kivételével —  a melyek fűzve jelen
nek meg — az összes kiadványok, úgy, mint ed
dig. erős vászonkötésben fognak közrebocsáttatni. 
Az előfizetési pénzek az 1910. évi kiadványokra

a m. kir. központi statisztikai hivatalhoz külden
dők (Budapest, II. Oszlop utcza), legczélszeriibbcn 
postautalványon, mindig kisérő irat mellőzésével. 
A statisztikai hivatal kéri az előfizetéseknek lehe
tőleg 1910. évi április hó 30-áig való beküldését, 
hogy a kinyomandó példányok száma iránt előre 
tájékozódhassák. A kiadványok könyvárusi utón 
is megszerezhetők, azonban csak az előfizetési 
árnál jóval magasabban megállapított bolti áron. 
A Magyarország Tiszti Czim- és Névtára, melyet 
a statisztikai hivatal a kereskedelemügyi ^uniszter 
ur ő nmságának külön megbízása folytán szer
keszt, a statisztikai természetű kiadványoktól most 
is elválasztva, külön jelenik meg csinos vászon
kötésben. Előfizetési ára 9 kor. bolti ára 12 kor. 
A gyűjtőknek minden 10 példány után egy tisz
teletpéldány jár. A m. kir kereskedelemügyi mi
niszter ur ő nméltóságának rendeletére a kiad
vány-sorozattól függetlenül kiadja a statisztikai 
hivatal évenkint a magyar áruforgalmi statisztikai 
állandó értékmegállapító bizottság jelentését a ma
gyar szent korona országainak külkereskedelmi 
forgalmáról E közlemény részletesen ismerteti a 
bizottságnak az egységértékek megállapítása körül 
kifejtett működését, tájékoztat az egyes áruk for
galmáról és áralakulásáról, kiterjeszkedik továbbá 
mindazokra a fontosabb mozzanatokra is, a me 
lyek külforgalmunk alakulására befolyással voltak. 
A jelentés bolti ára 6 K. Ugyancsak e kiadvány- 
sorozattól függetlenül jelent meg az 1907. év őszén 
a magyar szent korona országainak Helyiségnév
tára, mely a megállapított 12 kor. bolti áron ezen
túl is megrendelhető. Végül felhívjuk a közönség 
figyelmét a statisztikai hivatal korábban megjelent 
közérdekű kiadványainak a következő lapon fog
lalt jegyzésére; e kiadványok, a mennyiben a 
készlet még el nem fogyott, az ott kitett árakon 
a hivatalnál egycnkint is megszerezhetők. Buda
pest, 1910. márczius havában. A m . kir. közp.. 
sta tisztikai hivatal.
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