
Megjelenik minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 19. szám.

Előfizetési ára: községednek, valamint kor
cs községi jegyzőknek egész évre 6 korona. 

Egyes szám ára 50 fillir.

Szerkeszti:

Dr. Keith Ferencz
várni. tb. főjegyző.

Székelyudvarhely, 1910. május 12

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája Szckely- 
udvarhely. Árpád-utcza 3 szám, hová az elő

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

sek és más közlemények.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek

126.
M. kir. kataszteri igazgatóság Kolozsvárt. 

Sz. 5158— 1910.
Nagyságos Alispán urnák

Székelyudvarhely.

Az 1909. évi V. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
kiadott 53501 — 1909. P. M. utasítás 44— 49. §§-ba 
elrendeli binokvaiósiiás a Nagyságod vezetese 
alatt levő vármegyében folyó év május hó elejé
vel kezdetét veszi.

Hogy ennek akadálytalan végrehajtása biz
tosítva legyen, a m. kir. kataszteri igazgatóság 
arra kéri fel Nagyságodat, miszerint intézkedni 
méltóztassék az iránt, hogy a vármegye minden 
egyes községe, az említett törvényezikk 27. §-ának 
második bekezdésében elrendelt kötelességét, —  
a mely a kirendelt kataszteri közeg 'észére kiszol
gáltatandó irodai helyiség, lakás stb.-re vonatke 
zik —  oly módon és olyan időben teljesítse, hogy 
a kataszteri közeg* oda érkezése után időveszte- 
getcs nélkül hozzá foghasson a birtokvalósitáshoz 
és e czélból a birtokviszonyokat jól ismerő 2 bi
zottsági tag kirendeléséről a községi elöljáróság jó 
előre gondoskodjék, s az említett munkálatoknál 

az elöljáróság is közre működjék. 
Kolozsvárt, 1910. évi márc^ hó 28.\  A 1  ̂ H l  M akray s. k.,

\ igazgató-

Sz. 2650— 1910
Udvarhely vármegye^alispánjától.

Mindhárom főszolgabírónak, valamennyi köz
ség elöljáróságának és .Székelyudvarhely r t. vá
ros polgármesterének.

Fennti átiratot tudomásvétel s az abban 
foglaltak értelmében leendő sürgős intézkedés 
végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi (április hó 27.

127.

Magyar királyi földmivelésügyi miniszter.

Sz. 3501 — 1910. II./B.

Udvarhely vármegye közönségének

Székclyudvarholy.

Tudomásvétel végett értesítem a közönséget, 
hogy folyó évi junius hó 1-től Udvarhely várme
gyére kiterjedő hatáskörrel, Székelyudvarhely szék
helyivel uj m. kir. gazdasági felügyelőséget szer
veztem, s ennek vezetésével Lendvai Béla m. kir. 
gazdasági ellenőrt bíztam meg.

Ezzel a vármegye alispánjának folyó évi 
április hó 16-án 2539. allsp. 184. közgy. szám 
alatt kelt fölterjesztése elintézést nyert.

Budapest, 1910. május 1.

Gr. Serényi, s. k. 

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 3348— 1910.

Mindhárom főszolgabírónak, Székelyudvar
hely r. t. város polgármesterének és minden köz
ség elöljáróságának tudomás vétel végett közlöm.

Dr. Sebesi, alispán. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegség. Veszettség fellépett szórvá
nyosan Kénos és Kisbaczon községek ebállomá
nyában.

Pályázati hirdetmény. (3133— 910. szám.) 
Udvarhelyvármegyének homoródi járásában a tör
vényhatósági utmesteri állás elhalálozás miatt meg-
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üresedvén, erre az állásra ezennel pályázatot hir 
detek. Az állás javadalmazása • 1000'korona fize
tés, 250 korona lakbér, 20 korona irodaátalany 
és a működési körbe beosztott utak kilométere 
után 10 korona utiátalány. Az állás elnyeréséhez 
minősítésül megkivántatik : a) a magyar állampol
gárság, b) a büntetlen előélet, c)"negyven évnél 
nem idősebb kor, d) a szolgálathoz szükséges testi 
és lelki épség, e) a magyar nyelvnek szóval és 
Írásban való bírása, f) legalább négy elemi isko
lában történt végzettség. Az utmesteri tanfolya- 
mof végzett és altiszti igazolvánnyal bíró egyének 
a pályázat eldöntésénél előnyben részesülnek. Fel
hívom azokat, akik a fentebbiekben ismertetett 
állást elnyerni óhajtják, hogy az előirt minősítést 
igazoló és saját kezűleg irt pályázati kérésüket 
Udvarhelyvármegye főispánjához czimezve, folyó 
évi jú n iu s  hó 16-ának déli 12 órájáig adják be 
hozzám. Később érkező kérvények nem jönnek 
figyelembe Székelyudvarhely, 1910. évi május hó
3-án. Alispán helyett: Dr. Padi, főjegyző.

Versenytárgyalási hirdetmény. (505— 910 
szám.) Székelykeresztur nagyközségben építendő 
vágóhíd építésének biztositására a képviselő tes
tületnek 1910. május hó 3-án, 17. szám alatt ho
zott határozata alapján, Székelykeresztur nagy
község házánál 1910. 'm ájus hó IS  án  d. e. 10 
órakor, zárt ajánlati versenytárgyalás tartatik. A 
kikiáltási ár 16607 kor. 52 fül. Felhivatnak mind
azok, kik ezen munkálatra pályázni akarnak, hogy 
a kikiáltási ár 5 %,-ával ellátott s szabályszerüleg 
felbélyegzett és az árlejtési feltételeknek megfelelő 
írásbeli zárt ajánlataikat 1910. m á ju s  hó IS -á n  
d. e. 10 óráig a községi elöljáróságnál annál in
kább nyújtsák be, mert a későbben benyújtott 
ajánlatok figyelembe nem vételnek. Az árlejtési 
feltételek és a tervrajzok a községi jegyzői irodán 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.. Székelyke- 
resztur, 1910. május hó 5. Jakabházy Gábor k. 
jegyző, Bcnkö M ihály  k. biró.

Hirdetmény Medesér község Kismedesér 
nevű telepének a siménfalvi anyakönyvi kerület
ből a szentábrahámi anyakönyvi kerületbe való 
átcsatolását folyó évi 34998. sz. határozatával a 
belügyminiszter ur engedélyezte, s ez engedélye

zett változást folyó évi junius hó elsejétől kezdő- 
döleg a vármegye alispánja életbe léptette.

Felfogott állatok. Oroszhegy községben fel
fogva tartátik: 1. 1 , drb. szürke anyajuh, jobb
fülén 3 lyuk és füle hegyéből kivéve. 2. 1 drb.
2 éves fehér berbécs, jobb füle csonka. Ezen ál
latokat igazolt tulajdonosuk a községi elöljáróság
nál május 14-ig átvehetik. Ha addig tulajdonosuk 
nem jelentkezik május hó 16 án d. u. 4 órakor 
el fognak árvereztetni.

Felfogott csikó. Felsőboldogfalván egy 4 éves 
barna kanczacsikó május 2-án felfogatott. Bal 
tompján » 0 « jegy.

Felfogott lovak. Kápolnás falva községben 
a tizenhétfalusi határ »bágyi« részén 2 drb" ló fe l
fogatott 1910. év április 26-án. Állatok leírása : 
egyik sötét szürke, nyakán egy szijuval felkötött 
középnagyságú tót csengetyü; másik világos szürke, 
semmi ismertető jegyük. A lovak 9— 10 év kö
rüliek. Ha mégis 15-ig gazdájuk nem jelentkezik 
a község házánál el fognak árvereztetni.

Felfogott kancza Egy sötét pej kancza 
5— 6 éves, nyakán egy kis csengővel fogatott fel 
folyó hó 6-án Székely udvarhelyen.

Körözendő egyének 167. —  Iíouács M ag
dolna, Taktaszeda községhez tartozó Jajhalma 
pusztán született 17 éves nő nyomozandó, felta
lálása esetén néhai atyja illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv az 5020 — 
1910. szánna való hivatkozással Borsod vármegye 
alispánjának megküldendő.

168. — N ém eth  Pál szarvasi születésű föld - 
míves nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 7430—910. számra való hivatkozással Békés 
vármegye alispánjának megküldendő.

169. — R osen fe ld  Mária oroszországi ka- 
mincze-padolskiji születésű nő nyomozandó, fel
találása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és 
a felveendő jegyzőkönyv a 7214— 1910. számra 
való hivatkozással Vas vármegye alispánjának 
megküldendő. —  Nyomozandó továbbá nevezett 
nő mintegy két éves fiúgyermekének születési 
esete is az anyakönyvekben.
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