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II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

122.
M. kir. állami rovartani állomás. 

-1910.

£ W #
Szám. 540-

Tekintetes alispáni hivatalnak Székelyudvar
helyen.

A m. kir. állami Rovartani állomáshoz ed
dig beérkezett jelentésekből megállapítható, hogy 
az országnak majdnem mindegyik részében mezei 
poczkok (mezei egerek) kezdenek mutatkozni, s 
igy- biztos, hogy ismét 2— 3 évig, de esetleg rövi- 
debb vagy hosszabb ideig tartó poezokjárásnak 
nézünk elébe, mely' a hazai mezőgazdaságot na 
-gyobb károsodással fenyegeti.

Ugyancsak nagy károsodás fenyegeti a me
zőgazdaságot ez idén a cserebogaraktól is, ame
lyek habár kisebb számban fognak mútatkozni, 
azok mégis mint bogár, mind pajor alakban na
gyobb kárt fognak okozni.

Tekintettel a fenti fenyegető veszedelemre, 
0  Excellentiája a m. kir. Földmivelésügyt minisz
ter ur utasított, hogy a baj meggátlása végett 
hívjam fel a t. Törvényhatóságot és közöljem 
röviden az ide vonatkozó teendőket.

A mezei poczkok irtása végett tanácsos, hogy 
azokat a gazdák már most, mikor csekély szám
ban fordulnak elő és még csak kezdenek szapo
rodni, a földjükön május— junrus folyamán akár 
kiöntéssel, egérfogókkal (hohenheini fogókkal), 
vagy' a fertőzött helyek (szérüskertek, szalmaka- 
zalhelyek) körülárkolásával, akár pedig foszfor- 
pilulák alkalmazásával irtsák. Ez utóbbi, a mér
gezés, természetesen csak ott engedhető meg, ahol 
ember (lakott helyek, kutak, folyók, tavak stb. 
mentén) vagy hasznos állatok (legelő) élete nincs 
fenyegetve, s akkor is figyelembe veendők a mé
reg alkalmazására vonatkozó m. kir. Belügymi
niszteri és Földmivelésügyi miniszteri körrendeletek.

Ami a cserebogarak irtását illeti, az egyszerű, 
mert csak abból áll, hogy a megjelenő cserebo

garak napról-napra a hajnali órákban a fákról le- 
rázandók és forró vízzel megölendők. A z igy gyűj
tött cserebogár mésszel, meszes anyaggal keverve 
trágyának, vagy tisztán megszáritva és szárazon 
eltartva még télen is baromfi eleségnek használ
ható fel.

Sertéssel a cserebogarat nem szabad etetni, 
mert e bogárban egy veszedelmes bélféreg alakja 
él, mely a sertés gyomrába kerülve legtöbbször 
annak elhullását okozhatja.

Ha a gazdaközönségnek az irtás mikéntjére 
még bővebb Útmutatás szükséges, azt a- Rovar
tani Állomás (Budapest, 11., Intézet-utcza 1. sz.)- 
mindenkinek díjmentesen megadja.

Tekintettel az országot fenyegető nagy ká
rosodásra, kérem a t. Törvényhatóságot, szíves
kedjék az itt foglaltakat a hatósága területén levő 
■összes gazdák között a helyi viszonyok szerint 
szokásos legjobb módon terjeszteni és végrehaj
tásukat még az 1894. évi XII. t.-cz. 95. §-ának. 
k) pontjának alkalmazása mellett is ellenőrizni.

Budapest, 1910. évi április hó 16-án.

Jablonavski József s. k.,
igazgató.

Sz. 2S73— 910. alisp.

A járási főszolgabíróknak, Székelyudvarhely 
város polgármesterének és az összes községi elöl
járóságoknak

M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák uta
sítására a m. kir. állami rovartani állomásnak 
540—910. szám alatt kelt f-enti átiratát egész ter
jedelmében azon felhívással közlöm, hogy arról a 
községek lakossait az ottani szokásos módon ér
tesítse, és a lakosságot az irtás megkezdésére va
lamint annak pontos teljesítései az 1894. évi 
XII. 95. §-ának k) pontjában foglaltakra való fi
gyelmeztetése mellett szigorúan hívja fel.

A felettes hatóságokat pedig felkérem a vég
rehajtásnak legnagyobb ellenőrzésére.

Székely udvarhely, 1910. évi á^rjlis 27-én.

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

sek ős más közlemények.

123.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Sz. 32800. Vll-B-2.
Valamennyi törvényhatóságnak (Fiume ki

vételével.)

Szakközegeim jelentéséből, valamint a har
madfokú elbírálás végett elém kerülő terményha- 
misitási kihágást ügyek adataiból meggyőződtem 
arról, hogy újabban a paprikát nagyobb mérték
ben olajozák.

Az olajozás czélja az, hogy a régebbi szí
nét vesztett paprika frissnek, a kevésbbé szép 
-szinü termésből készült paprika jobb minőségű
nek és az újabb időben külföldről behozott cse
kélyebb értékű spanyol paprika nagyobb értékű 
magyar paprikának lássék.

A paprika ilyetén olajazása a mellett, hogy 
a hazai vevőközönség megtévesztésére szolgál ezen 
különleges magyar áru kivitelét is akadályozza 
(és igy a magyar kereskedelmet károsítja), mert 
a külföldi államokban, különösen az e tekintetben 
nagy szigorral eljáró Egyesült államokban az ola- 
jazott paprika bevitele nehézségekbe ütközik.

Szükségesnek tartom tehát azt, hogy erre 
az érdekeltek figyelme azzal hivassék fel, hogy a 
paprikának bár a legfinomabb olajjal való olaja
zása vagy bárminemű zsirozása az 1895. évi 
XLV1. t.-cz. végrehajtási rendeletének 5. §. 1. c) 
pontja értelmében hamisítást képez, mely az id. 
t.-cz. 3. §. a) illetve e) pontja szerint 2 hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel továbbá az olajazott vagy zsíro
zott paprikának és az e czélra szolgáló anyagoknak 
és eszközöknek elkobzásával büntetendő.

Felhívom tehát a törvényhatóságot, hogy 
erről a közönséget a legkiterjedtebb módon ér
tesítse.

Budapest. 1910. évi márczius hó 24-én.

A miniszter helyett : 
Ottlik Iván s. k., 

államtitkár.

Sz. 2695— 1910. alisp.
Elsőfokú rendőrhatóságoknak és a községi 

elöljáróságoknak.
Tudomásvétel és a közönség körében való 

megfelelő kihirdetés végett közlöm.
Székelyudvarhelyen, 1910. április hó 21.

Sebesi, alispán.

124
Magyar királyi belügyminiszter. 

Sz. 52248— 1910. XI.

Tárgy. Az Észak amerikai Egyesült álla
mokban a szénbányászé munka beszüntetése.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

Tudomásomra hozatott, hogy az Északame
rikai Egyesült államok' barnaszénbányáiban strike 
tört ki, a strikeban mintegy háromszázezer szén
bányász vesz részt s a munkabeszüntetés általá
nos vélemény szerint huzamosabb ideig fog tar
tani, sőt valószínű, hogy a strike a kőszénbá
nyákra is ki fog terjedni.

Minthogy kivándorlóink nagyrésze a bányák
ban remél munkát találni, felhívom a Czimet, 
hogy a kivándorlásra jelenleg készülőket haladék
talanul figyelmeztesse, hogy az Északamerikai 
Egyesült Államokba való kivándorlásuk esetén ez 
időszerint szükségnek, nyomornak tehetik ki 
magukat.

Budapest, 1910. évi április 15-én.

A miniszter helyett 

Jakabffy, s. k.,
államtitkár.

Sz. 2874— 1910 alisp.

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

Azzal a felhívással adom ki, hogy ilyen 
irányban a kivándorlásra készülőket a legszélesebb 
körben tájékoztassa s az utlevéllapok kiállításánál 
illetve láttamozásánál esetről-esetre is figyelmez
tesse. A figyelmeztetés megtörténte pedig a vár
megyei Hivatalos lap 1908. évi 23. számában is 
közölt 49573— 1908. B. M. sz. körrendelet értel
mében felveendő jkönyvben szintén igazolandó.

Székelyudvarhely,' 1910. évi április 22.

Sebesi, alispán.

125.
45662— 910. X. B. M. sz. körrendelet.

A » Hatásköri jogszabályok és hatásköri ha
tározatok tára« czirhíl folytatólagos köteteinek 
ajánlása.

Valamennyi törvényhatóságnak.

A hatásköri jogszabályokat és hatásköri ha
tározatokat Térfi Gyula dr. miniszteri tanácsos, 
az igazságügyi miniszter megbízásából egysé
ges gyűjteménybe foglalta. Ezen munkának első, 
vagyis alapvető kötetével hivatali elődöm a tör
vényhatóságok szakkönyvtárait saját tárczája ter
hére ellátta, s a példányokat ad 142.122— 1908. 
sz. itteni körrendelettel szétküldötte.

Az igazságügy miniszter ur most arról érte
sített, hogy a » Hatásköri jogszabályok és hatás
köri határozatok* czimá munkának folytatólagos 
kötetei fognak megjelenni, és pedig évenként egy- 
egy kötet. Mindegyik kötet tartalmazni fogja a 
megjelenését megelőző évben alkotott hatásköri 
jogszabályokat, és pedig a tőrvény vagy rendelet 
vonatkozó részének teljes szövegét, a hatásköri
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bíróságnak valamennyi ügydöntő vagy egyébként 
elvi jelentőségű határozatát, a rendes bíróságok
nak és a közigazgatási bíróságnak hatásköri kér
désekben hozott elvi jelentőségű határozatait, ha
tásköri kérdésben hozott miniszteri határozatokat 
és a körülményekhez képest más hatóságoknak, 
pl. az állami munkásbiztositó hivatalnak, a sza
badalmi tanácsnak ily határozatait is. Mindegyik 
kötethez négy rendbeli mutató, u. m. az elvi dön
tés lényegét tartalmazó rendszeres mutató, betű
rendes tárgymutató, az előforduló törvényszaka
szok és más jogforrások mutatója és a közölt 
határozatok ügyszámait tartalmazó számmutató 
készül. A legközelebbi kötet az 1910. év május 
havának elején, a későbbi kötetek minden év feb
ruár havában jelennek meg.

A közlöttekből kitűnik, hogy ezen munka 
folytatólagos köteteit a közigazgatási hatóságok 
alig nélkülözhetik. Mivel azonban megfelelő fede
zet hiányában a folytatólagos kötetekkel a tör
vényhatóságok az államkincstár terhére el nem 
láthatók, ennélfogva (a Czini) feladata leend köz- 
igazgatási szakkönyvtárát ezen hézagpótló mun
kával a lehetőséghez képest kiegészíteni, valamint 
a fennhatósága alá tartozó hatóságok és tisztvi
selők figyelmét is ezen munka megjelenésére irá
nyítani.

A munka könnyebb megszerezhetése érde
kében az igazságügyminiszter ur által közlöttek 
nyomán a következőkről értesítem Czim et:

Az ígazságügyminiszter ur a Franklin-társu- 
lat kiadó czéggel oly megállapodásra lépett, hogy 
a közigazgatási hatóságok és községek (alispánok, 
szolgabirók, községi jegyzők stb.) a munkának 30 
Ívnél nem nagyobb legközelebbi kötetét 5 koro- 
nányi árban megszerezhetik, ha megrendelésüket 
az 1010. évi május 1 napjáig a kiadó czéghez 
(Franklin társulat, Budapest IV., Egyetem utcza 4. 
sz.) juttatják. Ez a kedvezményes ár azonban csak 
arra az esetre áll, ha ily utón az igazságügymi- 
niszterium, úgyszintén a kir. bíróságok és a kir. 
ügyészségek, valamint a többi minisztérium ré
szére már megrendelt példányokon felül legalább 
400 példányra érkezik a hatóságok vagy közsé
gek részéről megrendelés; ha azonban legalább 
40ü példányra az 1910. évi május hó 1-éig a 
kiadó ily megrendelést nem kap, akkor a kötet 
csak 7 K 50 fül. bolti áron lesz megszerezhető.

Budapest, 1910. évi április 7-én.

A miniszter helyett:

Jakabffy s. k., 
államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 2G13— 1910. alisp.

A vármegyei tisztviselőknek a kör- és köz 
ségi jegyzőknek.

Közlöm.
Székelyudvarhely, 1010. április hó 20 án.

Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésorbáncz fellépett 
szórványosan Homoródszentpéter sertésállomá
nyában.

Veszettség megszűnt Parajd, Kadács, Küs- 
mőd és Tordátfalva községekben.

Pályázati hirdetmény. (36263 —910 szám) . 
Hivatásos honvéd állatorvosi tisztviselőkké való 
kiképzés czéljából, egyévi önkéntessé még fel nem 
avatott pályázók a m. kir. budapesti állatorvosi 
főiskolában az alább felsorolt feltételek mellett vé
tetnek fel. Felvétel csakis az 1. félévre történik.
A felvett pályázók »honvéd állatorvosi akadémi
kusokénak neveztetnek. A pályázók legmagassabb 
életkorául a 20. életév, mint legkissebb testmagas
ság 164 cm. határoztatik meg. A felvétel a m, 
kir. honvédségben teljesítendő hét évi tényleges 
honvéd állatorvosi szolgálat kötelezettségével van 
egybekötve. A honvéd állatorvosi akadémikusok 
tanulmányidejük alatt a Ludovika Akadémia hon
véd akadémikusaihoz (G — 22. számú szóig, könyv) 
hasonló módon a honvédelmi tárcza költségén 
együttesen helyeztetnek el, élelmeztetnek, ruház- 
tatnak, szereltetnek fel és láttatnak el fegyverrel. 
Az akadémikusok a tandijak, az előszigorlati és 
szigorlati dijak, valamint a látogatási bizonyitvány 
és az állatorvosi oklevél kiállításáért járó dijak 
fizetése alól fel vannak mentve. Az állatorvosi 
tanulmányok befejezésére a záros határidőt a hon
védelmi minister akként állapítja meg, hogy az 
állatorvosi akadémikusok a 4-ik tanév befejezése 
után, még a szigorlat letételéig, illetőleg az állat
orvosi oklevél megszerzéséig, azonban nem hat 
hónapnál tovább az intézetben maradnak. A záros 
határidőnek rövid időre terjedő meghosszabbítását 
különös méltánylást érdemlő esetekben —  kivéte
lesen —  a m. kir. honvédelmi minister engedélyezi. 
A sajátkezüleg irt és kellően felbélyegzett folya
modványokat (A  folyamodvány a honvéd orvosi 
bizonyitvány és a kötelező nyilatkozat egy koro
nás. a többi melléklet, ha még nincsen rajtuk 
bélyeg, egyenként 30 filléres okmánybélyeggel 
látandók el.) a honvédelmi ministerhez czimezve 
j ú l iu s  hó 1-ig (a horváth-szlavon ország területén 
fekvő iskolák tanulói részéről julius hó 15-ig) a 
m. kir. b ír ’
Sághoz k 
mellékle 
lampoljj 
melybe 
resztle 
anyaki

honvédkerületi parancsnok- 
:. A kérvényhez a következő 
'ni : a) pályázó magyar ál

honossági bizonyítványt, 
5ég is kiteendő; b) a ke
li bizonyítványt (születési 
a nőtlenségről szóló iga- 

'*ványt (ilyennek te- 
ha abban meg- 
az érettségi bi-

„ ..^napnál hosszabb idő
telt volna ei, . egy az erre hivatott hatóság 
(rendőrhatóság vagy községi elöljáróság) által ki
állítandó erkölcsi bizonyitvány csatolandó, a mely 
utóbbi esetben annak igazolása is szükséges, hogy 
a pályázó időközben mivel foglalkozott és hol
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tartózkodott). .A c) és d) alatti bizonyítékok együt
tesen egy okmányban is szolgáltathatók, e) a 
himlőoltási bizonyítványt (ezt azonban csak akkor, 
ha a beoltást a honvéd (katona) orvosi bizonyít
vány nem igazolná); f) a hadi szolgálatra való 
testi alkalmasságot igazoló honvéd (katona) orvosi 
bizonyítványt; g) a valamely felső gimnázium vagy 
reáliskola utolsó négy osztályáról szóló bizonyít
ványokat és az ily középiskolán sikerrel letett 
érettségi vizsgálatról szóló bizonyítványt; h) egy 
kötelező nyilatkozatot arról, hogy az állatorvosi 
tanulmányoknak a kincstár költségében történt 
végzés fejében, 7 évi tényleges honvéd állatorvosi 
szolgálatot köteles teljesíteni. A kötelező nyilat
kozat kiállítójának névaláírása biróilag vagy köz
jegyzőileg hitelesítendő, kiskorúság esetén a köte
lezőhöz még az atyának vagy gyámnak, azután 
az elvállalt kötelezettség fontosságára való tekin
tettel a gyámhatóságnak beleegyezése is csato
landó. A pályázók útiköltségét állandó tartózko
dási helyeikről Budapestre az államkincstár fedezi. 
Minden egyéb költség (élemezés, elhelyezés pod- 
gyász fuvar stb.) fedezésére minden pályázó napi 
3 K átalányt kap. A honvéd állatorvosi akadé
mikusok besorozása és felesketése az állitásköte- 
les kor elérésekor, állatorvos gyakornokká való 
kinevezése és a m. kir. honvédséghez való beosz 
tása, közvetlenül az állatorvosi oklevél elnyerése 
után történik. Az összes felvételi feltételeket az 
ideiglenes Utasitás« a budapesti m. kir. állat
orvosi főiskolában hivatásos honvéd állatorvosi 
tisztviselőkké leendő kiképzés czéljából pályázók 
felvétele tárgyában, (.— 14. jelzetű szolgálati könyv 
tartalmazza, melyben megvan a felvételi kérvény 
és a h) alatt említett »Kötelező nyilatkozat® min
tája is. Ez az ideiglenes Utasitás« a Pallas iro
dalmi és nyomdai r. t.-nál szerezhető be. Ennek 
a szolgálati könyvnek 16. §-a megváltozott és most 
következőképpen hangzik: »A  honvéd állatorvosi 
akadémikusok besorozása és felavatása úgy tör
ténik, mint minden más állitáskötelesé illetve 
egyévi-önkéntesjelölté, mely alkalommal az állat
orvosi akadémikusoknak — még orvosi megvizs
gálása előtt —  az egyévi önkéntesi tényleges 
szolgálatnak állatgyógyászként való teljesítésére 
fennálló igényét be kell jelentenie. Ha a honvéd 
állatorvosi akadémikus az állatorvosi oklevelet az 
előirt (esetleg meghosszabitott) határidő alatt meg 
szerzi, akkor az egyévi önkéntes-állatgyógyászi 
kedvezmény megszüntetése után, a katonaállomá- 
nyu egyévi-önkéntesi kedvezményért kell folya
modnia és az illető a reá háramló tényleges szol
gálat teljesítésére a legközelebbi október hó ele
jére behívandó. Az esetben, ha a honvéd állat
orvosi akadémikus ^kevésbé alkalmasának, »fegy- 
verképtelen«-nek vagy »törlendő«-nek osztályoz- 
tatnék, az illető elbocsátandó. A honvéd állator
vosi akadémikusok részére fennálló szabályok és 
határozvánj'ok, tanulmányok ideje alatt, a már 
felavatott akadémikusra nézve is teljes mértékben 
alkalmazandók. A szolgálati időt a védtörvény 
25 §. 13. bekezdése szerint kell számítani. Á 
^-kötelező nyilatkozat«-lal vállalt ama kötelezettség, 
hogy az illető az állatorvosi oklevél megszerzé

séig mint honvéd állatorvosi akadémikus eltöltött 
idő fejében »7 évig tényleges honvéd állatorvosi 
szolgálatot fog teljesíteni* ez áltel érintve nincsen. 
A honvéd állatorvosi akadémikusok szolgálatra 
való beosztása közvetlenül az állatorvosi oklevél 
megszerzése után történik. A honvéd állatorvosi 
akadémikusok állatorvos-gyakornokokká az állat
orvosi oklevél megszerzését következő hó elsejé
vel lesznek kinevezve. Minden egyes honvéd 
állatorvosi akadémikusoak tehát lehetőség van 
nyújtva arra, hogy a saját vagy hozzátartozóinak 
anyagi áldozata nélkül, katonai szolgálati ideje 
alatt a rendszeresített törzs (főtörzs) állatorvosi 
rendfokozatba (Vili. illetőleg VII. rangosztály) 
juthasson.

Bugapest, 1910. évi márczius hó 31 én.

A m. kir. honvédelmi ministertől.
Pályázati hirdetmény (1474— 1910. szám.) 

Udvarhely vármegye 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 lö - ig  adják be. A bába 
fizetése évi 120 korona és 2 kor. működési dij 
8 napra, minden további napra 60 fii!. 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
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1883. évi I. t.-cz. 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. ulkei 
körbábai állásra. 4. Székelydobói kőrbábai állásra, 
fizetés 180— 180 kor. G. Székelymagyarósi kör
bábai állásra, fizetés 60 kor. 8. Arváifalvi körbá
bai állásra, fizetés 180 kor. ezenkívül a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított dijak. Tehát fel
hívom érdekelteket, hogy kérvényeiket folyó évi 
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.

Megsemmisítés. Bokor János oklándi lakos 
az 1909. évben kiállított munkás igazolványát el
veszítette. Ezennel megsemmisittetik. Oklánd, 1910. 
ápr. 23-án. D inka  Is tv á n  kjegyző.

Uj postaügynökség. Az újonnan berende
zett árvátfalvai postaügynökség folyó évi május 
hó 1 én megnyílt.

Elveszett állatok. Boros Domokos szentegy- 
házasfalvi lakos, a székelykereszturi juhvásárról 
hazajövet Székelykeresztur és Székelyudvarhely 
között elveszített 4 drb juhot és 4 bárányt. Az 
állatok vegyesszőrüek 2 drb juhnak jobb fülén 
egy 2 cm. nagyságú B. betű, a máskét juh jobb 
fülén meghasitva, úgyszintén a bárányok is jobb 
Kilökön meghasitva.

Körözendő egyének 133. —  B arkóczi F áu i 
38 éves czigánynő, kiskorú Barkóczi János és Jó
zsef anyja nyomozandó, feltalálása esetén a saját 
és gyermekei illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv az 5390— 1910. számra 
való hivatkozással Heves vármegye alispánjának 
megküldendő.

134. —  K olom pár A n n a  ároktői születésű 
■czigánynő, kiskorú Kolompár Sándor anyja, nyo
mozandó, feltalálása esetén a saját és gyermeke 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv az 5390— 910. számra való hivatko
zással Hevesvármegye alispánjának megküldendő.

135. —  B erki G yula  kovácsmester (gépész) 
és neje Gábor Róza nyomozandók, feltalálásuk 
esetén illetőségükre nézve kihallgatandók és a fel- 
vendő jegyzőkönyv a 2160— 910. számra való hi
vatkozással Szilágy vármegye alispánjának meg
küldendő.

136. — C suka L íd ia  nevű nő, kiskorú Csuka 
Mária cseléd anyja, nyomozandó, feltalálása ese
tén illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 3083— 910. szra való hivatkozással 
Komárom város polgármesterének megküldendő.

137. —  S tu m p f  J ó z s e f  nevű egyén nyomo
zandó, feltalálása esetén kihallgatandó arra nézve, 
hogy mint külső vagy belső cseléd akar-e szol
gálatba állani .és hogy cselédkönyv elnyerhetésén

kívül más czélból is kívánja-e illetőségének meg
állapítását, és a felveendő jegyzőkönyv a 13075 
— 909. számra való hivatkozással Zala vármegye 
alispánjának megküldendő

138. — D a n ijá n  Ferencz Kistorák községi 
születésű 48 éves mázoló, nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 233001— 910- számra való 
hivatkozással Budapest székesfőváros tanácsának 
megküldendő.

139. —  Plave/z A n d rá s  nevű egyén nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jkönyv az 5465— 1910. 
számra való hivatkozással Békés vármegye alis
pánjának megküldendő.

140. — Bodó Á rp á d  küsmődi illetőségű egyén 
f. évi márczius 15-én a szülői háztól eltűnt és ál
lítólag Parajd és onnan Szováta felé vette útját. 
Nyomozandó. Nevezett középtermetű, arcza hosz- 
szukás, szeme sárgásbarna, szemöldöke és haja 
fekete, szórakozott (bárgyú), ruházata v o lt : fehér 
czondra posztó harisnya, szürke posztó kabát, 
lábán oldalban fűző közönséges bakkancs, vi
seltesek.

141. —  B arczi M ária  mezőkeresztesi szüle
tésű 35 éves nő, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 3856—910. számra való hivatko
zással Borsodvármegye alispánjának megküldendő.

142. — T úrán  Ferencz B irta lan  nevű had
köteles nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 224552— 910. számra való hivatkozással Buda
pest székesfőváros tanácsának megküldendő.

143. —  Schaem et L íd ia , Offszeniczán szüle
tett 22 éves nő, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 9092 —910. számra való hivatko
zással Torontál vármegye alispánjának meg
küldendő.

144. —  Özv. Jáuosik  M iliályné  szül. Kozsár 
Anna nevű nő, aki 1909 ben Eperjesen tartózko
dott, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
az 525— 910. számra való hivatkozással Sárosvár
megye alispánjának megküldendő.

145. —  Teschler M átyás családja nyomo
zandó s a mennyiben valamely családtag feltalál
tatnék, erről Torontál vármegye alispánja a 10169 
— 910. számra való hivatkozással értesítendő. Maga 
Teschler Mátyás Bulgáriában hosszú tartózkodás 
után 1909 ben meghalt.

146. —  D ezsericzky G yula  esztergomi szü
letésű 38 éves vasesztergályos, a ki legutóbb Bu
dapesten tartózkodott, nyomozandó, feltalálása ese
tén illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 2027— 910. számra való hivatko
zással Esztergom vármegye alispánjának meg
küldendő.

147. —  V olasin  A n n a  csertenői születésű 
30 év körüli nő nyomozandó, feltalálása esetén 
kihallgatandó arra nézve, hogy Anna nevű gyer
meke életben van-e és hogy Kanalas Györggyel 
mikor és hol kötött házasságot és a felveendő
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jegyzőkönyv a 6043—910. számra való hivatko
zással Zemplén vármegye alispánjának meg
küldendő.

148..—  Roséuberg K ároly  soproni születésű 
45 éves egyén, a kinek neje Kőiért Mária, nyo
mozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 248425 
— 910. számra való hivatkozással Budapest szé- 
kestőváros tanácsának megküldendő.

149. —  R onyák (H ronyák) Jú lia  nyíregy
házai születésű 34 éves nő nyomozandó, feltalá
lása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 6701—910. számra való 
hivatkozással Szabolcsvárinegye alispánjának meg
küldendő.

150. —  Jónás Zsó fia , füzesgyarmati szüle
tésű 25 éves nő, valószínűleg cseléd, nyomozandó, 
és feltalálása esetén tartózkodási helye Nagyvárad 
város tanácsával az 5205—910. számra való hi
vatkozással közlendő.

151. —  Kosztolányi Jozefa  szelepcsényi szü
letésű 29 éves nő, kiskorú Kosztolányi Jolán édes
anyja, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 242868—910. számra való hivatkozással Buda
pest székesfőváros tanácsának megküldendő.

152. — Kralochvill Fereucz' nevű férfi nyo
mozandó, feltalálása esetén kihallgatandó arra 
nézve, hogy miként felelt meg katonai kötelezett
ségének s hogy ha tényleges katonai szolgálatot 
teljesített, melyik csapattestnél, illetve ezrednél 
szolgált? s a felveendő jkönyv a 10986— 1910. 
számra való hivatkozással Pestvármegye alispán
jának megküldendő.

153 — Mikos Lajos, korczyvai születésű 
40 éves férfi, kinek neje Gáspár Borbála, kiskorú 
Mikos Vincze atyja, nyomozandó, feltalálása ese
tén illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 6339—910. számra való hivatko
zással Zemplén vármegye alispánjának meg
küldendő.

154. —  Özv. Boné Sándorné szül. Farkas 
Zsuzsa zilahi születésű, körülbelől 30— 40 éves 
nő nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
az 5747—910. számra való hivatkozással Kolozs
vár város tanácsának megküldendő.

155. —  'iM tirencsik János  mezőgazdasági 
cseléd és neje : szül. Dobrádi Borbála nyomozan- 
dók és feltalálásuk esetén lakóhelyük Fehérvár
megye alispánjával a 3649— 910. számra való hi
vatkozással közlendő.

156. K olom pár Rozália születési esete a r. 
kath. anyakönyvekben nyomozandó és eredmény 
esetén az anyakönyvi kivonat az 1961— 910. sz. 
való hivatkozással Fejérvármegye alispánjának

megküldendő. Nevezett czigánynő az 1880— 1890. 
évek között született.

157. Snielkó A n n a  Tápiószelén született 30- 
éves nő nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 3684—910 számra való hivatkozással Fejérvár
megye alispánjának megküldendő.

158. Kelecz Erzsébet Nagysárában született 
32 éves nő, kiskorú Kelecz Irén anyja, nyomo
zandó és feltalálása esetén lakóhelye Barsvárme- 
gye alispánjával a 444—910. számra való hivat
kozással küldendő.

159. R u m a n kó  A n d rá s  Gesztőden született 
36 éves férfi nyomozandó és feltalálása esetén 
tartózkodási helye Barsvármegye alispánjával a 
2333-^919. számra való hivatkozással közlendő.

160. Peczeg Veronika Zsitvakenézen született 
32 éves nő nyomozandó és feltalálása esetén la
kóhelye az 1446—910. számra való hivatkozással 
Barsvármegye alispánjával közlendő.

161 — Özv. A ra d i L a josné  Hatalák Róza 
65 éves munkásnő nyomozandó s feltalálása ese
tén kihallgatandó arra nézve, hogy az 1874. és 
1886. évek között hol tartózkodott és tartózkodási 
helyein fizetett e adót? A felveendő jegyzőkönyv 
megküldendő Torontálvármegye alispánjának a 
11054 — 910. számra való hivatkozással.

162. —  M a lis  R óza  Felsőiszkáz községben 
1864-ben született nő, kiskorú Matis Katalin anyja 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó s a felveendő jegyzőkönyv a 3102 — 
910. számra való hivatkozással Vasvármegye al
ispánjának megküldendő.

163. —  M alócsik A n n a , aki állítólag Kis- 
girsénjben született és mintegy 16 éves, nyomo-' 
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 7655— 910.. 
számra való hivatkozással Zemplénvármegye al
ispánjának megküldendő.

164. Özv. B á lin t K á ln iánné  szül. Kriványi 
Katalin 46 éves cseléd nyomozandó és feltalálása 
esetén kihallgatandó arra nézve, hogy atyja mikor 
és hol született, időrendben mely helyeken lakott, 
hol és mikor halt meg. A felveendő jegyzőkönyv 
a 8224— 910. számra való hivatkozással Szabolcs- 
vármegye alispánjának megküldendő.

165. —  M olnár Gáborné szül. Lajkó Róza 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 8499 
— 910. számra való hivatkozással Kolozsvár város 
polgármesterének megküldendő.

166. —  Szilveszter A n d rá s , aki Zsitvaapátin, 
1866-ban született, nyomozandó és feltalálása 
esetén tartózkodási helye az 1360— 910. számra 
való hivatkozással Barsvármegye alispánjával 
közlendő.

BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJA SZÉKELYUDVARHELY.


