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I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

oltói szakszanfolyam látogatására több alkalmas 
egyén kiküldése tárgyában.

130.

Udvarhelyvármegye alispánja. 

Szám: 3547— 1910. alisp.

A vármegye közönségének.

Értesítem a vármegye közönségét, hogy a 
közgyűlési ügyrendtartás 3. §-át törlő és a vár
megyei hivatalos lap folyó évi április 28-iki szá
mában megjelent 2615— 910. alisp., 182—910. 
kgy. számú határozatunkat a belügyminiszter ur 
folyó évi május 10-én kelt 64289/910. számú in
tézkedésével jóváhagyta.

Székelyudvarhely, 1910. évi május hó 17-én.

Sebesi, alispán.

131.
Sz. : 3551— 910. alisp.

4S2—910. közgy.

A »Magyarországi Munkások Rokkant és 
Nyugdijegylete« székelyudvarhelyi fiókjának kérése 
anyagi támogatásért.

Határozat.

A közgyűlés a fiókegylet javára 25 korona 
segélyt a segélyezési alapból meg szavaz, s ennek 
az összegnek jelen határozat jogerőssége után 
történő kiutalására a vármegye alispánját felha
talmazza.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi május hó 
20-án tartott közgyűléséből.

132.
Sz. : 3261— 1910. alisp.

481 —  1910. kgy.
A magyar országos tűzoltó szövetségnek át

irata a folyó 1910. évben tartandó országos tüz-

Határozat.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
sága elhatározza, hogy a magyar országos tűzoltó 
szövetség által folyó év július hó 4— 21. napjain 
tartandó országos tűzoltó szaktanfolyam látogatá
sára kiküldött alkalmas egyén segélyezése czéljá- 
ból 100 kor. azaz egyszáz koronát engedélyez a 
tűzoltó jutalmazó és segélyező alap terhére.

A törvényhatósági bizottsági gyűlés megbízza 
az alispánt, hogy a vármegyei kötelező tűzkár el
leni biztosítás intézményét tanulmányozva az őszi 
közgyűlés elé javaslatot terjesszen valamint a 
belügyminiszter úrhoz a katonaságnak a tűzoltás 
terén való kiképzése tárgyában feliratot intézzen.

Miről a vármegye alispánját azon utasítással 
értesíti a törvényhatósági bizottság, hogy az ösz- 
szegnek kiutalása valamint pályázati hirdetés foly
tán egy alkalmas egyénnek kiküldése iránt sürgő
sen intézkedjék.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi május hó 
20-án tartott közgyűléséből.

133.

Sz. : 3406— 910. alisp.
435— 910. közgy.

Homoródvárosfalvi Zoltán József és a vár
megye alispánja által malomgát eltávolítása tár
gyában kötött szerződés.

Határozat.

A szerződés jóváhagyatik s a vármegye alis
pánja megbizatik, hogy a kártalanítási összeg fe
lét az útalap ez évi költségvetése terhére kiutalja, 
a másik felét a segélyezési alap javára közigaz
gatási letétbe helyezett összegből előlegkép kiutalja.

Egyben utasittatik a vármegye alispánja, 
hogy ezen határozatot a székelyud\Ctjhelyi m. kir( 
államépitészeti hivatallal közölje.
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Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 19Í0. évi május hó 
20-án tartott közgyűléséből.

A fennti határozattal jóváhagyott szerződés 
a következő:

Szerződés.

Köttetett Székelyudvarhelyt 1909. évi novem
ber hó 2-án Udvarhelyvármegye alispánja és ho- 
moródvárosfalvi Zoltán József között utóbbi malom
gátjának eltávolítása tárgyában.

1. Zoltán József kötelezi magát, hogy víz
használatáról lemond véglegesen és a homoród- 
szentpéteri határban levő malomgátját 1910. május 
hó 1-e előtt teljesen eltávolítja.

2. Köteles Zoltán József tűrni, hogy a tör
vényhatóság homoródvárosfalvi u. n. »Zsidópa- 
tak«-ot tetszése szerinti módon a malom csator
nán levő beton hid alatt a malom csatorna fel- 
használásával minden további kártérítés nélkül 
szabályozza.

3. Köteles Zoltán József a felmerült kultúr
mérnöki eljárási dijakat viselni s beleegyezik, 
hogy azok a kártalanítási összegből fedeztessenek.

4. Udvarhelyvármegye alispánja köteles Zol
tán Józsefnek a gát eltávolítása után 1200, azaz 
egyezerkeftőszáz koronát a törvényhatósági útalap 
terhére kiutalni, a vízhasználat gyakorlat rendezé
sével és a hatósági eljárásokkal felmerült alispánt 
hivatali és főszolgabírói jogos utiszámlákat ki 
egyenlíteni. Jogosítva van az alispán ha Zoltán 
lózsef a malomgát eltávolítását 1910. május hó 
1-ig nem eszközli, minden további eljárás nélkül 
a malomgátat Zoltán József költségére eltávolít
tatni s az eltávolítás költségeit a kártalanítási ösz- 
szegböl visszatartani.

Felolvasás és megmagyarázás után aláíratott, 
azzal a feltétellel, hogy Zoltán József magát és 
jogutódait kötelezi.

Kmft.

Zoltán József. Sebesi János, alispán.

Előttünk mint tanuk :

Donáth Gyula,
Birtalan Lajos

134.

Sz. . 2482—910. alisp.
270—910. közgy.

Előterjesztetik az udvarhelymegyei erdőőr
zési p. a. 1909. évi forgalmáról szerkesztett 
számadás.

Határozat.

Az előterjesztett számadás 

41968 K. 92 f. készpénz bevétel

34443 K. 32 f. készpénz kiadás 

7525 K. 60 f. készpénz maradvánnyal

16615 K. OS f. érték bevétel 
8000 K. —  f. érték kiadás

8615 K. 08 f. érték maradvánnyal továbbá

35509 K. 37 f. készpénz és 
8615 K. 08 f. érték cselekvő és 13042 K. 26 

f. szenvedő vagyonnal elfogadtatik.
Miről a vármegye alispánja további eljárás a 

m. kir. p. ü. igazgatóság mellé rendelt számvevő
ség feljegyzés végett értesittetnek.

A számadási zárlat egy példánya a Nm. 
földmivelési m. kir. miniszter urnák a közigazga
tási erdészeti bizottság határozatával, egy példánya 
pedig a vármegye közig, erdészeti bizottságnak 
küldendő meg.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi május hó 
20 án tartott közgyűléséből.

■K
* *

A 131., 132., 133. és 134. folyószámok alatt 
közzétett közgyűlési határozatok a hivatalos lap 
megjelenését követő nyolczadik napon kihirdetet
teknek tekintetnek és azok ellen ezen nyolczadik 
naptól számított további 15 nap alatt a vármegye 
alispánjához benyújtandó felebbezésnek van helye. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Pályázati hirdetmény^ (3133— 910. szám.) 
Udvarhelyvármegyének homoródi járásában a tör
vényhatósági utmesteri állás elhalálozás miatt meg
üresedvén, erre az állásra ezennel pályázatot hir
detek. Az állás javadalmazása : 1000 korona fize
tés, 250 korona lakbér, 20 korona irodaátalány és 
a működési körbe beosztott utak kilométere után 
10 korona utiátalány. Az állás elnyeréséhez mi
nősítésül megkivántatik : a) a magyar állampolgár
ság, b) a büntetlen előélet, c) negyven évnél nem 
idősebb kor, d) a szolgálathoz szükséges testi és 
lelki épség, e) a magyar nyelvnek szóval és írás
ban való bírása, f) legalább négy elemi iskolában 
történt végzettség. Az utmesteri tanfolyamot vég
zett és altiszti igazolvánnyal biró egyének a pá
lyázat eldöntésénél előnyben részesülnek. Felhívom 
azokat, akik a fentebbiekben ismertetett állást el
nyerni óhajtják, hogy az előirt minősítést igazoló 
és saját kezűleg irt pályázati kérésüket Udvarhely
vármegye főispánjához czimezve, folyó évi jú n iu s  
hó 16-ának déli 12 órájáig adják be hozzám. Ké
sőbb érkező kérések nem jönnek figyelembe. Szé
kelyudvarhely, 1910. évi május hó 3-án. Alispán 
helyett: Dr. P aál, főjegyző.

Pályázati hirdetmény. (2102— 910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
Gyepes és Homoródremete községekből álló kör- 
bábai állásra pályázatot nyitok és felhívom azon
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•okleveles szülésznőket, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt folyamod
ványaikat hozzám m á ju s  26 ig  adják be. A bába 
székhelye: Gyepes, fizetése évi 120 korona, lak
bére évi 60 korona. Működési dija 8 napra 4 ko
rona, minden további napra 80 fillér. Oklánd, 
1910. május 13. Szabady, főszolgabiró.

Pályázati hirdetmény (3261— 910. alisp.
•szám.) A magyar országos tűzoltó szövetség által 
folyó év julius hó 4— 21. napjain Budapesten tar
tandó országos tűzoltói szaktanfolyam látogatására 
kiküldendő egyén segélyezésére Udvarhelyvár
megye törvényhatósági bizottsága 100 korona, 
azaz száz korona segélyt engedélyezett, hogy a 
kiküldött egyén minden anyagi megterheltetés nél
kül a szakképzettséget megszerezhesse. Felhívom 
mindazon érettségi bizonyítvánnyal, jegyzőt vagy 
tanítói oklevéllel biró katona viselt egyéneket, kik 
ezen segélyezéssel a szaktanfolyamot látogatni 
óhajtják, hogy folyamodványukat hozzám folyó 
év ju n i t i s  hó 7 -ig  bezárólag adják be. Ha ilyen 
nem pályázik, más is kiküldhető. Később beérke
zett folyamodványokat figyelembe venni nem fo
gom. Székelyudvarhely, 1910. május hó 21 én. 
Sebesi, alispán.

Felhívás a XIX. országos tűzoltó-szaktan
folyam látogatására. A magyar országos tűzoltó- 
szövetség tüzoltó-intézményiink fejlesztését czé- 
lozván, a fennálló tüzrendészeti kormányrendelet 
czélzatainak mennél szélesebb körben leendő meg
valósítása végett, de különösen a nagyméltóságu 
magy. kir. belügyminisztériumnak 1903. évi 8849. 
111/b. számú rendeletével nyert megtisztelő meg
bízatása alapján a folyó év nyarán a XIX. orszá
gos tüzoltó-szaktanfolyamot tartja meg, alkalmat 
és módot óhajtván nyújtani ez által a tűzrendé
szet és a tűzoltás iránt érdeklődőknek, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt és aránylag kevés 
költséggel a tűzoltói szakmában megfelelő kiké- 
peztetést nyerjenek, tüzoltó-testületek szervezésé
hez és azok szakszerű vezetéséhez, a tüzrendé- 
szst kezeléséhez a megkivántató ismereteket meg
szerezhessék. Felkérjük tehát hazánk városait, 
nagy- és kisközségeit, a tűzoltóságokat és bajtár
sainkat s mindazokat, kik az emberbaráti szeretet 
szolgálatában álló nemes intézményünk iránt ér
deklődnek, hogy a fo ly ó  évi ju l iu s  hó 4-től ju l iu s  
21 -ig  bezárólag B udapesten  ta r tandó  tizen k i leucze- 
d ik  orsz. tűzoltó sza k ta n fo lya m ra  m inél nagyobb  
szám ban  jelentkezzenek s használják fel az ezen 
szakmában való kiképeztetésükre kínálkozó ked
vező alkalmat. Kellő tájékozás czéljából a követ
kezőket közöljük : Tanfolyamhallgató lehet min
den 18— 42 éves, feddhetetlen előéletű férfi. Mé
gis tekintettel arra, hogy a tanfolyam elsőrendű 
czélja az, hogy a tűzoltó-tiszti állás betöltésére 
mindenben alkalmas erőket neveljen, kívánatos az, 
hogy a tanfolyamra általános műveltséggel —  
lehetőleg érettségi b izonyítvány nya l, jeg yző i vagy  
la n itó i oklevéllel biró, kellő tá rsa d a lm i á llá st be
töltő, ka tonaviselt egyének küldessenek ki. A fel
vehető hallgatók száma 60-ban van megállapítva. 
A  ta n fo ly a m  kezdődik 1910. évi ju l iu s  4 -én  és

tart bezárólag ju l iu s  hó 21-ig. A befejező vizsgá
latok julius 20-án és 21-én tartatnak úgy az el
méleti, mint a gyakorlati részből. A látogatási 
igazolványban fel lesz tüntetve, hogy az illető 
tanfolyamhallgató a tanfolyam ideje alatt tartott 
előadásokat és gyakorlatokat a megállapított tan
terv szerint miként látogatta. Ez azonban minő
sítést még nem képez, hanem arra jogosít, hogy 
a tanfolyamot végzett hallgatók egy évi ujabbi 
tűzoltói gyakorlat u'án képesítő tiszti-vizsgálatra 
jelentkezhetnek s ennek letétele esetén képesítő 
bizonyítványt kapnak, melyben bennfoglaltatik, 
hogy az illető tiszti minősítést nyert.

Jelentkezés, fe lté te lek  és kedvezm ények: A 
részvételben való Írásbeli jelentkezés határideje 
1910. évi jú n iu s  12-ike. A z  ezen határidőn túl 
jelentkezők sem utazási, sem pedig elszállásolási 
kedvezményre nem tarthatnak igényt. E jelentke
zés a magyar országos tűzoltó-szövetség elnök
ségéhez (Budapest, VII., Rákóczi-ut 38.) intézendő. 
A jelentkezők a tanfolyam ideje alatt úgy a gya
korlatokon, mint a szolgálatban a szabályszerinti 
legénységi egyenruhát tartoznak viselni —  (ami
lyent magukkal is hozhatnak) —  s beruházásuk 
és felszerelésük czéljából julius hó 3-án délután 
kell a budapesti központi tűzoltólaktanyában (VIII., 
Kun-utcza 2. sz., önk. testületi iroda) személyesen 
jelentkezniük. A jelentkező tartozik az őt kiküldő 
hatóság, testület, vállalat vagy magánszemély ál
tal kiállított s kiküldését igazoló bizonyítványát 
bemutatni, amelyen egyúttal az is feltüntetendő, 
hogy a jelentkező a kiküldő részéről részesül -e 
anyagi támogatásban s mily összegű az ? megje
gyeztetvén, hogy az eddigi tapasztalat szerint nem 
mutatkozott kívánatosnak, hogy ezen összeg az 
orsz. tüzoltószövetség ösztöndíjánál, —  mely a 
rendes megélhetésre elégséges, —  nagyobb legyen. 
Úgy az elméleti előadások és gyakorlatok meg
szakítás nélküli látogatása, valamint a szolgálat
nak terv szerinti pontos megtartása szigorúan kö
telező, mert különben látogatási igazolvány nem 
adatik ki, sőt az előadói kar jogosítva van a sza
bályokat be nem tartó avagy hanyag hallgatókat 
a tanfolyamból kitiltani, a stipendiumot pedig rész
ben vagy egészben megvonni. Akik a tanfolyamot 
végig hallgatják, látogatási igazolványt kapnak, 
mely a nagym. belügyi miniszter ur által a tan
folyamhoz esetleg kirendelt miniszteri biztos, vala
mint a magyar országos tűzoltó szövetség kikül
döttjének ellenjegyzésével és a szakelőadók aláírá
sával láttatik el. Tandijat vagy beiratási dijat senki 
sem fizet, mivel a tanfolyam teljesen díjmentes, 
sőt az eszközök és szerelvények is díjtalanul álla
nak rendelkezésre. A tanfolyamhallgatók tüzoltószer- 
gyárak s egyéb gyártelepek megtekintése, szak
szerű próbákon és kísérleteken való megjelenés, 
színházak szerkezeteinek és berendezéseinek ta
nulmányozása által tapasztalataikat gazdagíthatják. 
Őrszolgálatra is beosztatnak, hogy igy az előfor
duló tüzesetek alkalmával a vész helyére kivo
nulva, a tényleges szolgálatot is tanulmányozhas
sák. Hogy pedig a kevésbé tehetős község vagy 
testület kiküldöttjeinek is lehetővé tegyük a tanfo-
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lyam látogatását, 40 tanfolyamhallgatónak a szö
vetség költségén leendő csoportos elhelyezéséről 
gondoskodunk. Az ingyenes elszállásolásban része
sülni óhajtók ebbeli igényüket azonban az Írás
beli jelentkezés alkalmával egyidejűleg, tehát leg
később junius hó 12-ig tartoznak a szövetség el
nökségénél bejelenteni. A bejelentés sorrendje a 
díjtalan elszállásolásban való részesülés elsőbbsé
gét biztosítja. A magyar országos tűzoltó szövet
ség a kötelékébe tartozó tűzoltó-testületek tagjai 
részére tizenkettő, egyenkint 100 koronás ösztön
díjat tűzött ki. Az ösztöndíjak elnyerésénél az érett
ségi bizonyítvánnyal, jegyzői vagy tanítói oklevél
lel bíró katonaviselt pályázók előnyben részesülnek. 
Az erre vonatkozó bélyegmentes kérvények az 
illetékes tüzoltóparancsnokság utján legkésőbben 
junius hó 12-ig nyújtandók be a magyar orszá
gos tűzoltó-szövetség elnökségéhez (Budapest, VII., 
Rákóczi-ut 38. szám). Itt említjük fel, hogy az I. 
magyar ált. biztosítótársaság f.lszázados működé
sének emlékére alapítványt tett a magyar országos 
tűzoltó-szövetségnél, melynek kamataiból ugyan
csak két, egyenként 100— 100 koronás ösztöndíj 
adatik. Az erre vonatkozó bélyegmentes kérvé
nyek az 1. magyar ált. biztosító-társaság igazgató
ságához (Budapest, IV., Vigadó-tér 1. sz.) nyúj
tandók be ugyancsak f. évi junius hó 12-ig. Ezen 
ösztöndíj kiadása felett a tűzoltó szövetség javas
lata alapján a biztositó társaság igazgatósága ha
tároz. A tanfolyamhallgatók a nagytnéltóságu m. 
kir. kereskedelmi miniszter ur 1889. évi május hó
19-én 29,224/Vl. szám alatt kelt engedélyével az 
ide- és visszautazás alkalmával a magyar állam
vasutak vonalain azon kedvezményben részesül
nek. hogy a magyar kir. államvasutak igazgató
sága által kiállítandó igazolványok alapján a lakó
helyükhöz legközelebb eső vasúti állomásról Bu
dapestre és vissza való egyszeri utazás alkalmával 
a magyar kir. államvasutak tekintetbe jövő vona
lain a személy- és vegyesvonatok 11-ik kocsiosz
tályát UI-ad osztályú féljegygyel használhatják. E 
vasúti kedvezményben csak azok részesülhetnek, 
kik legkésőbb junius hó 12ig jelentkeztek s ez 
alkalommal egyúttal bejelentik azt is, hogy mely 
állomásból kiindulólag, mely vasúti irányt kívánják 
igénybe venni

T a n tárgyak: 1. Elméleti rész. (Előadás na
ponta délelőtt 7— 10 ig ) 1. Tűzoltóságok szerve
zése és felszerelése. 2 A fecskendő és tartozékai; 
motoros fecskendők. 3. Mászó-, mentő-, védő-, 
bontó- és világító-eszközök. 4. A tüzoltószerek ki
próbálása és gondozása ; működési zavarok. 5. 
Vizszerzés; vízvezetékek. 6. Tűzjelzés. 7. Az épít
kezés elemei ; tűzbiztos építkezés. 8. A tűzrendé
szet jogrendszere, az idevonatkozó rendeletekkel. 
A tüzek keletkezése. Megelőző tűzrendészet s an
nak kezelése. 9. Tűzoltás (taktika). 10 Első se
gély baleseteknél. II. Gyakorlati rész. (Gyakorlatok 
naponta délután 4— 7-ig.) 1. Rendgyakorlatok. 2. 
Szerek gyakorlati ismertetése. 3. Tömlőkezelés. 4. 
Fecskendő-szerelés. 5. Mászó- és mentőgyakorla
tok. 6. Jelképes tüztámadás és védelem. Kelt Bu
dapesten, 1910. évi április hó 17-én. A Magyar Or

szágos Tűzoltó-Szövetség elnöksége. Gróf Széchényi 
Viktor, elnök. B reuer Szilárd, titkár.

Hirdetmény. (1211— 910. kgb. szám.) Ud
varhelyvármegye közigazgatási bizottsága folyó évi 
február hó 9-én 375/910.,376 910,377,90., 378,910., 
379,910., 380/910., 381/910 , 382/910., 383,910. 
szám alatt kelt határozataival Felsősófalva, Agyag
falva, Bethfalva, Décsfalva, Fenyéd, Felsőboldog- 
falva, Szentegyházasfalu, Székelymagyarós és Szé
kely keresztur községek határába eső államuti. 
törzskönyveket és mellékleteit hitelesíttetnek jelen
tette ki, mely határozatokat a kereskedelemügyi 
miniszter ur folyó évi április hó 12-én 19980. sz. 
határozatával megerősítette. Ezen törzskönyvek, 
valamint mellékleteik és a jóváhagyó határozatok 
az 1890. évi I. t.-cz. 68. §-ából kifolyólag valamint 
jelen szám alatt mai rendes ülésünkben hozott 
határozatunk alapján 1910. évi május hó 20-ától 
számított 30 napon keresztül vagyis 1910. évi ju
nius hó 20-ig közszemlére tétetnek ki és bizott
ságunk kiadóhivatalában a rendes hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. Felhívjuk mindazokat, kik 
magukat ezen közigazgatási utón hozott jogerős 
határozatok, illetve eljárás által magán jogaikban, 
sértve éreznék, hogy a hitelesített összeírás, tér
kép és törzskönyv megtekinthetésére nézve a fen
tebbiek szerint eszközölt kitétel lejárta napjától 
számítandó három év alatt vagyis 1913. évi ju
nius hó 20 ig igényeiket a törvény rendes utján 
annál inkább érvényesítsék, mert ezen határidő- 
elteltével magánjogi igények többé nem érvénye
síthetők. Udvarhelyvármegye közigazgatási bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi május hó 
11-én tartott üléséből. Gróf H a lle r  János főis
pán elnök.

Elveszett tehén. Kirschmer Mihály homoród- 
daróczi lakosnak folyó hó 14-én a legelőről 1 drb. 
9 éves fehér tehén elveszett, jegye van az első 
bal lapoczkán.

Elveszett lovak A folyó évi május hó 12 én 
farkaslaki Kovács Simonnak a törés nevű legelő
ről 2 darab sötét pej kanczája, 8 évesek, semmi 
jegy nincs rajtok, egyiken egy kis réz pergő szi- 
juval felkötve, eltévedlek.

Felfogott lovak. Szentlélek községben két 
drb. két nyolcz éves körüli piros-szőrű heréit ló 
fel van fogva ; ismertető jegyei az egyiknek bal 
hátulsó lába szárcsa és egy réz pergő lánczczal 
van felkötve. Igazolt tulajdonosa a községi bíró
tól átveheti.

Felfogott kancza Székelyvarság község elöl
járósága hírül adja, hogy a község határában f. 
hó 18-án egy drb. három éves világos pej szőrű 
kancza felfogatott, jegye semmi. Gazdátlansága 
esetén 1910. junius 4-én d. e. 8 órakor elfog 
árvereztetni.

Körözendő egyének 183. —  Özv. Skaczei 
Józsefné  szül. Sima Janka, Sima Gizella anyja, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
7358—910. számra való hivatkozással Békésvár- 
megye alispánjának megküldendő.


