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M. kir. honvédelmi miniszter.
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Udvarhely vármegye közönségének. 

Körrendelet.

törvényszakaszban hivatkozott 1878. évi V. t.-cz. 
92. §-a értelmében megállapított túlnyomó enyhítő 
körülmények indokolta teszik.

Megjegyzem végül, hogy a beösme 
tekintettel arra, hogy a védtörvénybe ütköző k 
hágások okiratszerüleg megállapíthatók, enyhít 
körülményt nem képez, a büntetlen előélet pedig 
egymagában szintén nem szolgálhat alapul a bün
tetés legkisebb mérvének alkalmazására.

Budapest, 1910. május hó 2-án.

Hazai s. k.,
honvédelmi miniszter.

Az egyes sorozójárásokban előforduló véderő 
elleni visszaélések miatt foganatosított közigazga
tási eljárások eredményét feltüntető és évenként 
hozzám felterjeszteni szokott kimutatásokból azt 
tapasztaltam, hogy sok esetben a sorozójárási 
tisztviselők a kiszabott pénzbüntetés behajthatat
lansága esetén alkalmazandó elzárás mint helyet
tesítő büntetés mérvét, —  azért mert a korona 
értékben kiszabott pénzbüntetés összege az átszá
mításnál forintnak vétetik, helytelenül állapítják meg.

Úgyszintén sok esetben tapasztaltam azt, 
hogy az eljáró sorozó járási tisztviselők határoza
taikban tulnyomólag a büntetés minimumát alkal
mazzák, sőt olykor a pénzbüntetés összegét a 
törvényes büntetési minimumon alól is szabják ki, 
és ezt nagyrészt a beismeréssel és büntetlen elő
élettel indokolják meg.

Ezen törvény és szabályellenes eljárás meg
szüntetése czéljából az összes sorozójárási tisztvi
selők megfelelően kioktatandók az iránt, hogy 
a pénzbüntetést helyettesitő elzárás büntetés meg
állapítása tekintetében a védtörvény 66. §-ának 
harmadik bekezdését, —  a mely szerint minden 
tiz forintig (20 koronáig) terjedő összeg helyett 
egy-egy nap számítandó, szigorúan tartsák szem- 
előtt.

A  büntetési minimum alkalmazását sőt a 
minimum aluli összeg megállapítását illetőleg pe
dig az iránt tanitandók ki az egyes sorozójárási 
tisztviselők, hogy jövőben a pénzbüntetés a tör
vényes minimumban vagy esetleg azon alóli ösz- 
szegben csak azon esetben szabható ki, ha azt 
az 1879. évi XL. t.-cz. 21. §-a illetőleg az ezen

129.
M. kir. belügyminiszter.

Sz. 17317— 1910. v. a.

Valamennyi törvényhatóságnak a székes fő 
városi államrendőrség főkapitányának és valameny- 
nyi határszéli rendőrkapitánynak.

Az 1903' évi V ili. t.-cz. 5. §-ban nyert fel
hatalmazás alapján a munkácsi határszéli rendőr- 
kapitányság alsóvereczkei kirendeltségét határszéli 
őrséggé, a zsolnai határszéli rendőrkapitányság 
hőlaki és a soproni határszéli rendőrkapitányság 
gyékényesi őrségét pedig kirendeltséggé átszervez
tem, végül a máramarosszigeti határszélli rendőr- 
kapitánysághoz tartozó huszti egv főből álló kü
lönítmény működését beszüntetem.

Ezen rendeletem az alsóvereczkei kirendelt
ségre, gyékényesi őrségre és huszti különítményre 
nézve folyó évi május hó 15-én a hőlaki őrségre 
nézve pedig későbben meghatározandó időpontban 
lép hatályba.

Budapest, 1910. évi április hó 25-én.

A miniszter helyett 
Jakabffy s. k.,

államtitkár

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. B iva lyvész  fellépett szór-
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Ványosan Homoródalmás és Karácsonyfáivá köz
ségek hival vállon lányában.

Riilikór szórványosán föllépett Hava és Szé- 
kelymagyarós községek lóállományában.

Ralikor megszűnt Bögöz községben.
Serlcsvész fellépett szórványosan Székely- 

andrásfalva községben
Serlésorbáncz megszűnt Homoródszentpéter 

községben.
Pályázati hirdetmény. (3133— 1910. szám.) 

Udvarhelyvármegyének homoródi járásában a tör
vényhatósági űtmesteri állás elhalálozás miatt 
megüresedvén, erre az állásra ezennel pályázatot 
hirdetek — Az állás javadalmazása : 1000 korona 
fizetés, 250 korona lakbér, 20 korona irodaáltalány 
és működési körbe beosztott utak kilométere után 
10 kor. utiátalány. — Az állás elnyeréséhez mi 
nősitésül 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, 0 legalább négy elemi isko
lában történt végzettség. Az űtmesteri tanfolya
mon végzett és altiszti igazolvánnyal biró egyé
nek a pályázat eldöntésénél előnyben részesülnek. 
Felhívom azokat, kik a fentebbiekben ismertetett 
állást elnyerni óhajtják, hogy az előirt minősítést 
igazoló és saját kezűleg irt pályázati kérésüket 
Udvarhelyvármegye főispánjához czimezve, folyó 
évi június hó 16 ónak  déli 12 órájáig adják be 
hozzám. Később érkező kérések nem jönnek figye
lembe. Székelyudvarhely, 1910. évi május hó 3-án. 
Alispán helyett: Dr. P aál főjegyző.

Pályázati hirdetmény. (20S7--1907. Kérész 
túri szóig.) Udvarhelyniegye székelykeresturi járás
hoz tartozó nagygalambfalvi körjegyzői állásra, 
mely körjegyzőséghez Kisgalambfalva is tartozik, 
ezennel pályázatot hirdetek. Felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
évi 1. t.-cz. 6-ik § a, illetőleg az 1900. évi XX. 
t.-cz. 3. §-ában előirt képesítésüket, valamint ed
digi működésűket igazoló okmányaikkal felszerelt 
kérvényüket folyó évi m á ju s hó 25. d. e. 12 óráig 
anynyival is inkább adjóíc be, mert a később ér
kezőket figyelembe venni nem fogom. A választás 
iránt később fogok intézkedni. A megüresedett 
állás javadalmazása a következő: Törzsfizetés 
1600 kor. lakbér 100 kor. utiáltalány 70 kor. 
irodaáltalány 85 kor és levélhordás 60 kor. irodai 
helyiségbér 60 kor. tűzifa-általány 72 kor. világí
tási általány 26 kor. szabályrendeletileg megálla
pított dijak. Biró, tb. főszolgabíró.

Felfogott kancza. Égy sötétpej kancza 5— 6 
éves nyakán egv kis csengővel Székelyudvarhe
lyen felfogatott s ha tulajdonosa nem jelentkezik, 
folyó évi julius hó 5-én elfog árvereztetni.

Felfogott lovak. Erdőfüle községben 2 drb. 
3 éves piros pejszörü, egyik heréit, homlokán 
csillag, a más kancza, jegvtelen lovak vannak fel
fogva.

Felfogott lovak. Zetelaka község elöljáró
sága hírül adja. hogy' a község határában 4 drb. 
kancza ló felfogatott. Ezek közül az egyik pár

(j— 7 év körüli piros pejszörü. Ismertető jelük: 
marjukon mindkettőnek korona nagyságú fehér 
folt, s az egyiknek nyakán kis csengő spárgával 
megkötött szijjon, a felfogás ideje f. évi május hó 
13-ka. A másik pár szintén piros pejszörüek s 
körülbelül 3—4 évesek, ezek közül az egyiknek 
az orrán fehér folt van cs első lapoczkáján egy
más mellé sütött két »K. K.« betű, a másiknak 
pedig csillag a homlokán és a jobb hátsó lába 
szánva. E két csikó e hó 16 án fogatott fel. Gaz
dátlansága esetén folyó évi május hó 26 án, d. u. 
2 órakor el fog árvereztetni.

Felfogott kanczák. Gyepes községben a 
községi bírónál 2 drb. kancza, egyik pej, másik 
fekete, a pej balszemére vak, felfogva tartatik

Felfogott malacz. Nagygalambfalvi határon 
a községen alul »sásmege« nevezetű helyen folyó 
évi április végén egy 2 hónapos ártány malacz 
felfogatott. Igazolt tulajdonosa a nagygalambfalvi 
elöljáróságnál átveheti.

Felfogott juhok Ujszékely községben 2 éves 
szürke juh, bal füle elvágva, jobb füle tőbe be 
van hasítva folyó év április hó 28-án felfogatott.

Talált kézitáska. Erkeden 1910. április
25-én tartott kirakó vásár alkalmával 17 kor. 79 
fill. pénztartartalommal egy kézi táska találtatott, 
s azt igazolt tulajdonosa Erked község elöljáró
ságától átveheti.

Segélyezés eltiltása- Szatmári László itteni 
illetőségű egyén különböző községekbe utazik és 
ott városunk terhére rögtöni segélyt k ér; tiszte
lettel az iránt fordulunk a tekintetes alispáni (pol
gármesteri) hivatalhoz, méitóztassék intézkedni, 
hogy nevezett segélyt ne ny'erjen, mert azt nem 
fogjuk megtéríteni. Szatmárnémeti szab. kir. város 
tanácsának 1910. évi ápril hó 26-án tartott ülésé
ből. Ferencz h. polgármester.

Körözendő egyének 170 — Lébovics M ó 
zes a ki Técsőn 1863 évben született, nyomo
zandó és feltalálása estén tartózkodási helye a 
8209—910. számra való hivatkozással Mármaros 
vármegye alispánjával közlendő.

171. —  Bogdán A d á m u é  született Bogdán 
(Orsós) Katalin nyomozandó, feltalálása esetén 
leánykori és fiának, a 24 éves Orsós vagy Bog
dán Sándor jelenlegi illetőségére nézve kihallga
tandó és a felveendő jegyzőkönyv a 7719— 910. 
számra való hivatkozással Vas vármegye alispán
jának megküldendő.

172. —  K rsek Ferencz, a ki Gajar község
ben 1844 ben született, továbbá neje szül. Scliuel 
M ária , valamint ezeknek fia, Bukaresten 1888-ban 
született K rsek J ó z s e f  nyomozandók és feltalálásuk 
esetén kihalgatandók arra nézve, mely községben 
volt eredeti illetőségük, eredeti illetőségi helyültről 
mikor távoztak, eltávozásuk után hol és mely 
évek folyamán tartózkodtak, kaptak-e valamely 
hatóságtól illetőségi bizonyítványt, útlevelet, vagy 
igazolási je gye t; ha igen, mikor és mily szám 
alatt lett az kiállítva. —  A felveendő jegyzőkönyv 
a 6158—910 számra való hivatkozással Pozsony 
vármegye alispánjának megküldendő.

173. — K ádár P éter (molnár) ács mester
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ember, a ki állítólag 47 éves, Kádár Ilona atyja, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihalgalandó és a felveendő jegyzőkönyv 4108— 
910. számra való hivatkozásával Szilágy vármegye 
alispánjának megküldendő.

1 74. —  M álik  I s tv á n , kiskorú Málik Károly 
nagy atyja, nyomozandó és feltalálása esetén ki- 
halgatandó arra nézve, hogy nagykorúságának 
eltelte óta hol és mennyi ideig tartózkodott, mivel 
foglalkozott, adózott-e és eleget tett-e katonai kö
telezettségének, s igenlő esetben hol szolgált vagy 
legalább hol és mikor állt sor alá. A felveendő 
jegyzőkönyv 14165— 910. számra való hivatkozás
sal Pest vármegye alispánjának megküldendő.

175. —  K önye D á n ie l, a ki 1852-ben Ka- 
pornokon született nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 3651— 910. számra való hivat
kozással Vas vármegye alispánjának megkül
dendő.

176. —  lel. M oldován G yu la  50 év körüli 
csizmadiasegéd és fia I f j .  M oldován G ynla , Ko
lozsvári születésit 22 éves ügynök nyomozandók 
és feltalálásuk esetén tartózkodási helyük Kolozs
vár sz. kir. város tanácsával a 9551— 910. számra 
való hivatkozással közlendő.

177. —  B ráge F lórián , a ki állítólag 1851- 
ben Gyires községben született s a kinek neje 
Csupe Piroska, nyomozandó és feltalálása esetén 
tartózkodási helye Nagyvárad város katonai ügy

osztályával a 7686— 910. számra való hivatkozás
sal közlendő.

178. —  F reind  Goltlieb volt biharmegyei 
telegdi olajgyári olajmester és neje Popper Johan
na, Freind Szidónia szülei, nyomozandók, fel
találásuk esetén illetőségükre nézve kihalgatandók 
és a felveendő jegyzőkönyv Nagyvárad város 
tanácsának a 7101— 910. számra való hivatkozás
sal meg küldendő.

179. —  M ike M aria , 25 éves nő, kiskorú 
Mike József anyja, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihalgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 6948—910. számra való hivatkozás
sal Nagyvárad város tanácsának megküldendő.

180. —  Szabó ( C sordás)  Im re  kocsis, volt 
nagyváradi, utóbb nagykereki lakos nyomozandó 
és feltalálása esetén lakóhelye a 7567— 910. számra 
való hivatkozással Nagyvárad tanácsával közlendő.

181. —  Veres K á ro ly  kőműves segéd, volt 
b. diószegi lakos, nyomozandó feltalálása esetén 
tőle az Irma nevű leánya után felmerült l korona 
48 fillér gyógydij behajtandó s ezen összeg a 
7338— 910. számra való hivatkozással Nagyvárad 
város tanácsának megküldendő.

182. —  R eg u ia n  K a ta lin  47 éves cseléd 
vagy napszámosnő nyomozandó, feltalálása esetén 
1903. évben Ilona leányának születésekor birt 
illetőségére nézve kihalgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 8153— 910. számra való hivat
kozással Nagyvárad város tanácsának megkül
dendő.

BECSEK 0. PIA KÖNYVNYOMDÁJA SZÉKELYUOVARHELY.




