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58641. III.— 1910. B. M szánni körrendelet.

A törvényhatóságok és községek által a köz- 
szállitási szabályrendelet 63. § ának második be
kezdése értelmében a Kereskedelmi Múzeumnak 
beküldendő kimutatások.

Valamennyi törvényhatóságnak.

A 83000— 1907. B. M. számú Közszállitási 
szabályrendelet 63. §-ának első bekezdése szerint 
az egyes vármegyei, városi, községi hivatalok, 
intézetek, intézmények, vállalatok, (üzemek) stb. 
az általuk teljesített beszerzésekről az említett 
szabályrendelet 62. ij-ának megfelelőleg készített 
kimutatásokat a közbeeső fórumok kikerülésével 
legkésőbb a következő év április hava végéig köz
vetlenül a m. kir. Kereskedelmi Muzeuin igazga
tóságához beküldeni tartoznak.

A kereskedelemügyi miniszter urnák 1910. 
évi április hó 18-án 23799 szám alatt kelt átira
tából arról értesültem, hogy a szóban forgó ki
mutatásoknak beküldésére a fentiek szerint köte
lezett hatóságok túlnyomó része az 1908 évre 
vonatkozó kimutatásokat vagy egyáltalában nem. 
vagy csak hiányosan küldte be a Kereskedelmi 
Muzeum igazgatóságának

Minthogy ezek a kimutatások a közszállitási 
szabályrendelet 64. §-a értelmében a Kereskedelmi 
Muzeum által készítendő összesített kimutatások 
anyagát szolgáltatják, azok elmaradása vagy hiá
nyos beküldése az összesített kimutatások meg
felelő egybeállítását lehetetlenné teszi, illetőleg az 
ilyen fogyatékos adatokból összeállítható kimuta
tás végadatai iparfejlesztési szempontból kellő 
értékkel nem bírnak, felhívom tehát a címet, hogy 
a közszállitási szabályrendeletnek a kimutatások 
kiállítására és beküldésére vonatkozó rendelkezé
seit a jövőben szigorúan tartsa be.

A kimutatások összeállításánál különösen 
szem előtt kell tartani a következőket:

1. A kimutatásban nemcsak a szorosan v e  
Írószereket, hanem minden néven nevezendő egyébé 
irodai vagy hivatali szükségletet is fel keli venoi.

2. A czikkeket a kereskedelemben használt 
nevükön (és nem gyűjtőnévvel) kell felsorolni, 
gyűjtőnevek használata nélkül.

3. Az értéket nem kerek számban, hanem 
a tényleges évi értékben megfelelő számokkal kell 
felvenni és pedig czikkenkénl külön-külön.

4. A cikkeket szállító kereskedő mellett külön 
fel kell tüntetni a cikket előállító gyáros nevét és 
lakhelyét is.

5. A kimutatásokat a szabályrendelet értel
mében a nagyközségek és körjegyzőségek is kö
telesek kiállítani, csupán a kisközségek nem köte
lesek külön kimutatást készíteni abban az eset
ben, ha az ugyanazon iparághoz tartozó beszer
zések a 300 koronát meg nem haladják.

6 A község és vármegye nevét olvashatóan, 
kell kiírni.

Budapesten, 1910. évi május hó 1-én.
A miniszter helyett:

Dr. Némethy Károly s. k., 
miniszteri tanácsos.

Sz. 3572— 810. alisp.
A városi Tanácsnak.
Valamennyi községi és körjegyzőnek.

A fenti körrendeletben körülirt kimutatás ki
állítására és haladéktalan beküldésére utasítom.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi máj. hó 23-án.
Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények.

136.
M. kir. pénzügyigazgatóság. Székelyudvarhely. 

Sz. 10601— 1910. I.
Udvarhelyvármegye Nagyságos alispánjának

Székely udvarhely-
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A borital és húsfogyasztást adónak 1911 —  
1913. évekre^ leendő biztosítását a nagyméltóságu 
m. kir. pénzügyminisztérium a folyó évi 40892. 
számú intézkedésével már elrendelvén, az egyez
kedési tárgyalások alapjául szolgáló adatok ki
nyomozása és összeírása iránt az intézkedések 
egyidejűleg megtétettek.

Erre való tekintettel s azon. körülményből 
kiindulva, hogy ezen jövedéki ág kezeléséből, 
szabályszerű önzetlen eljárás mellett a közsé
gekre tekintélyes haszon származik, a közérdek 
ezen szempontjából felkéri nagyságodat ezen 
hatóság, hogy a mennyiben ezt szükségesnek 
találja, a főszolgabirák utján méltóztassék intéz
kedni, hogy a községek ezen jövedékek kezelé
sét maguk váltsák meg, mely esetben az elsőbb
ségi jog részükre biztosítva lesz.

Székelyudvarhely, 1910. május hó 17-én.

Homolay s k., 
pü. tan. kir. püigazgató h.

137.
Sz. 481-1910.

Tekintetes közigazgatási bizottság !

A teljes tisztelettel alulirt Erdélyi Szász 
Gazdasági Egyesület a földmivelésügyi miniszter 
ur ő nagyméltósága felszólítása folytán és annak 
védnöksége alatt és anyagi támogatása mellett 
folyó évi október hó 9., 10. és 11-én Brassóban 
országos állatkiállitást rendez, melynek feladatául 
a miniszter ur azt tűzte ki, hogy az ország állat- 
tenyésztésének mostani állapotát mutassa be kü
lönösen a szomszédos Romániából várható láto
gatóknak s által állattenyésztésünk számára meg
hódítsa Romániának piacát. A román kormány 
ugyanis nagyobb mennyiségű tenyészállatot ké
szül vásárolni azon célból, hogy a román állat- 
tenyésztést jobb tenyészartyag behozása által 
emelje

A midőn most a kiállításra vonatkozó hatá- 
rozmányokat a tekintetes törvényhatósági bizott
ságnak átküldjük, van szerencsénk azon kéréssel 
fordulni a tekintetes bizottsághoz, méltóztassék a 
maga részéről is a fontos ügy keresztülvitelét 
előmozdítani.

Nagyszeben, 1910. május hó 25-én.

Teljes tisztelettel
Erdélyi Szász Gazdasági Egyesület főigazgatósága

Briebrecher Rudolf s. k., Bock Károly s k.,
főtitkár. elnök.

Udvarhely várni egye alispánja. 

Szám: 3808—1910. alisp.

Székelyudvarhely rendezett tanácsú város és 
valamennyi községi elöljáróságnak.

Az Erdélyi Szász Gazdasági-Egyesület fő- 
igazgatósága által hozzám megküldött felhívását 
tudomásul és hatáskörében leendő közhírré tétel 
végett midőn kiadom, egyben a Brassóban f. é.

október hó 9., 10. és 11-én rendezendő állat-
kiállításokra vonatkozó «Határozmányok»-at is 
folytatólag közlöm, illetve kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi máj. hó 30-án.

Sebesi, alispán.

*
Határozmányok

az Erdélyi Szász Gazdasági Egyesület által a m. 
kir. földmivelésügyi Miniszter ur felszólítása foly
tán és anyagi támogatása mellett Brassóban f. 
évi október hó ÍV, 10 és II -én rendezendő

Országos Allatkiállitásra vonatkozólag.

I A kiállítás czélja, hogy Magyarországon 
főleg az erdélyi részekben tenyésztett lovak, szar
vasmarhák, sertések, juhok és baromfi kiállítása 
által úgy a hazai mint a külföldi tenyésztőknek 
hazai állattenyésztésükről kellő kép nyujtassék.

II. A kiállttás helye Brassó, a Fellegvár 
alatti tér Ó Brassó és a Belváros közt az alsó 
sétatérrel párhuzamosan.

III. A kiállítás ideje 1910. évi október 9.,
10. és 11.-e. A kiállítás a megnyitás napját ki- 
kivéve, délelőtt 8 órától délutáni 5 óráig van nyitva. 
A megnyitás 1910. évi október hó 9.-én délelőtt 
’/2 12 órakór történik.

IV. A kiállítás rendezője. Az Erdélyi Szász 
Gazdasági Egyesület m, kir. földmivelésügyi Mi
niszter ur ő nagyméltóságának erkölcsi és anyagi 
támogatásával.

V. Bejelentés. A kiállítandó állatok bejelentő 
űrlapokkal legkésőbb f. é. junius hó végéig be- 
jelentendők. A bejelentő űrlapok a kiállítási iro- 
dáb> l (Brassó megyeháza) díjmentesen szerezhető 
be. A bejelentő űrlapok egyes rovatai olvashatóan, 
pontosan, világosan és a valóságnak megfelelően 
töltendők ki. Minden tévedés, ami ezen rendelke
zés be nem tartása folytán keletkezik, a bejelen
tőt terheli. A bejelentés adatainak hiányossága 
illetve helytelensége a díjazástól való kizárást von
hatja maga mán.

Bejelenthetők : Bármily fajtájú szarvasmarha, 
bivaly, serles, juh, tyúk, házi nyúl, továbbá m e
leg- és hidegvérű lovak, valamint hizómarhák is. 
A rendezőbizottság fenntartja magának azt a jogot, 
hogy szükség esetén a bejelentett állatok számát 
leszállíthassa. Nagytenyésztők részéről kívánatos, 
hogy egy-egy törzscstlád (1 törzsbika, 3 tehén 
és ezektől tenyésztett legalább két-két bikaborjú 
illetve üsző) állíttassák ki. Az eladni szánt állatok 
ára okvetlen már a bejelentés alkalmával köz
lendő és pedig minden egyes állatra nézve külön 
és nem egy összegben egy egész kollekczióra 
vonatkozólag. A bejelentéssel egyidejűleg a hely
pénz és a hajtópénz is befizetendő.

VI. Helypénzek. Helypénz czimen fizetendő : 
1 drb. szarvasmarha után 6 korona (szopós bor
jak után helypénz nem fizettetik) ; 1 drb. ló után 
a közönséges helyen 8 korona, boxban pedig 12 
korona. Az állatok etetéséről és gondozásáról a 
kiállító tartozik gondoskodni. Sertések és juhok 
utánni helypénz nem a felhajtott darabok száma
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után, hanem a rekeszek szerint számittatik. Egy- 
egy rekesz térfogata 2.25x3.00 kitesz 6.75 □  mé
tert (5— 7 drb számára), mely után a helypénz 
10 koronában van megállapítva. Kívánatra több 
rekesz a válaszfal eltávolítása által egyesíthető. 
A megrendelt rekeszekben a kiállító annyi állatot 
helyezhet el amennyit jónak lát, illetve a kiállí
tandó állatok számához mérten a rekeszek szük
séges számát megrendelni tartozik. A fönt jelzett 
térméretektől való eltérés nincs megengedve. Xyu- 
lak és baromfi sodronnyal ellátott ketreczekben 
állitandók ki. A kiállítási ketreczek a kiállítási bi
zottság által 3 korona kölcsöndij ellenében szerez
tetnek be, az állatoknak ezekben a ketreczekben 
való elhelyezése csakis a kiállítás helyén történik 
meg. A befizetett helypénz valamint az alább elő
irt hajtópénz a bejelentett állatok kimaradása ese
tén csak akkor fizettetik vissza, ha a kiállító a 
kiállításra bejelentett állatoknak ragályos betegség
ben való megbetegedését vagy pedig az egészség- 
ügyi szempontból járása területére elrendelt ál
latzárlatot 1010 évi szeptember hó elseje előtt 
bejelenti és ezen körülményt egy hivatalos állat
orvosi bizonyítvánnyal igazolja. Ezen határidő 
után a hely- és hajtópénzek visszafizetése egyál
talában nem követelhető.

Vili. Az állatoknak tűzkár elleni biztosítása. 
Az állatok a helypénzekből tűzkár ellen biztosít
tatnak és pedig a következő értékekre: 1. drb. 
egyéven felüli bika COO kor. 1. tehén vagy üsző 
500 kor 1 drb egyéven aluli borjú 200 kor.
1 drb. mén 800 kor. 1 drb. kancza 600 kor. 1 
drb. egyéven aluli csikó 300 kor. 1. drb. kan 200 
kor. 1 dtb. kocza 100 kor. 1 drb kos vagy bak 
200 kor. 1 drb. anyajuh vagy kecske. 50 kor. 
Szopós állatok csakis a kiállítók külön kivánatára 
cs költségeire biztosíttatnak. Ha valaki állatait 
magasabb összegre kívánja biztosítani és ezen 
kívánságát a bejelentés alkalmával tudatja, erről 
a kiállítási iroda gondoskodik a felemelt biztosí
tási dijak felszámítása mellett.

Vili. Hajtópénzek. Az állatoknak kirakodásá
ról a vasúti állomástól a rekeszekbe és onnan 
vissza az állomásra való hajtásáról, azonkívül a 
hazaszállításra a vasúti kocsikban szükségelt alom
szalmáról a rendezőbizottság gondoskodik és az
zal másvalaki meg nembizható. Mindezekért a 
kiállítók kötelesek a következő hajlódijakat fizetni : 
1 drb. szarvasmarháért 2 kor. 1. drb. sertés vagy 
juhért 1 kor. 1 drb. ketrecz baromfi és nyűiért 
1 kor. gyalogszerrel érkező állatok után hajtópénz 
nem szedetik be Lovak a kiállítók saját költ
ségére és veszélyére szállitandók a kiállítás 
helyére.

Szállítási árkedvezmények. Az állatok szál
lítására a magas magyar királyi kereskedelem
ügyi minisztérium szállítási árkedvezményeket 
engedélyezett. Ezeknek igénybevétele azonban 
csak akkor lehetséges, ha a rendezőbizottság
tól kapható nyomtatványok pontosan kitöltve 2 
példányban a szállítólevelekhez csatoltatnak. Ezen 
nyomtatványokat a rendezöbizottság a jelentkezők
nek idejekorán megküldi. Az állatok visszaszállítás

nál a rendezőbizottság gondoskodik az igazolvá
nyok kiállításáról. Ezen igazolványok alapján a 
kísérők ingyenes — oda és vissza való —  uta- / 
zásra vannak jogosítva. Ezen árkedvezmény igény- 
bevétele esetén a vasúti pénztárnál az erre vonat
kozó miniszteri rendeletre, mely a szállitóigazol- 
ványon ki van tüntetve, hivatkozni kell.

X. Az állatok egészségi állapota. A kiállításra 
érkező állatok a kiállítás helyére való bocsájtásuk 
előtt állatorvosiig megvizsgáltatnak és a beteg
nek talált állatok tulajdonosuknak visszaadatnak. 
Állatorvosi felügyeletről a kiállítás egész tartama 
alatt gondoskodva lesz.

XI. a z  állatok elhelyezése és elszállítása.
A kiállítandó állatokat a rendezőbizottság már 
október 6-ától fogva átveszi, de azoknak leg
később október hó 8-án reggel 8 órakor a ki
állítás területén elhelyezve kell lenniök. A vasúti 
szállítóleveleken, amelyekkel az állatok küldetnek, 
annak neve vagy czége jegyzendő be, a ki a 
bejelentőiven mint az állatok kiállítója szerepel.
A szállítási dij az állatok feladása alkolmával előre 
fizetendő, mivel bérmentetlenül feladott küldemé
nyek az állatok kirakodását késleltetik. Marnalevél 
nélkül állatok a kiállításra nem bocsájtatnak. A 
kiállítás bezárása előtt a kiállított állatok a kiál
lítás területéről el nem távolíthatók, kivéve meg
betegedés esetén ; akkor a rendezőbizottság gondos
kodik a beteg állatok eltávolításáról. Azon állatok 
elhajtása, melyek vasúton szállíttatnak, a kiállítás 
bezárását követő reggelen kezdődik. A vasúti 
kocsikba való berakodást a rendező bizottság azon 
sorrendben rendeli el, a melyet á vasút a vonatok 
menetrendje alapján előír. Ha a gyalogszerrel el- 
távolitandó állatok tulajdonosai a kiállítás után 
24 óra alatt azok elhajtásáról nem gondoskodnak, 
erről a rendezőbizottság a kiállító költségére és 
veszélyére rendelkezik. Az el nem adott állatok, 
ha azok tulajdonosai másként nem rendelkeznek, 
a feladási állomásra visszaszállitatnak' Ha az ál
latok oly állapotban érkeznek a kiállítás helyére, 
hogy azonnali kényszervágatás szükséges, a ren
dező bizottság ezt elrendelheti.

XII. Az állatok gondozása, felügyelet. Az 
. állatok gondozására a kiállítók legczélszerübbcn
a saját embereiket alkalmazzák. A kiállítók külön 
kívánságára a rendezőbizottság a kiállítók költ
ségére gondozó személyzetet is vesz fel. Az ál
latok gondozására szükséges eszközök pl. itató
veder, vasvilla lapát, zabtarisznya, kötőláncz, kötő- 
fék, lóvakaró stb a kiállítók által szerzendők be, 
mert a rendezők olyanokat nem kölcsönöznek ki. 
Az állatgondozók kötelesek a kiállítási helyen 
való tartózkodásuk egész tartama alatt a fede
zőknek és a felügyelő személyzetnek engedelmes
kedni. Szófogadatlan vagy oly gondozók, kik a 
kiadott rendeleteknek nem tesznek eleget, azon
nal elbocsájtatnak és azok, valamint megbetege
dettek helyébe a kiállítok költségére mások vé
tetnek fel. Az állatok gondozóinak ellátásáról a 
kiállítók gondoskodnak. A kiállítási épületben va
lamint a takarmányraktárakban a dohányzás tilos. 
A kiállítási épületen a kiállítók emberei vagy állatai



116. oldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 22. szám.

által okozott károkért a kiállítók felelősök. Éjjeli 
őröket a rendezőség alkalmaz.

XIII. Takarmány-beszerzés. A kiállítók jo 
gosítva vannak takarmányt és alomszalmát ha
zulról magukkal hozni, de ezt csakis a rendező
ség által meghatározott helyen helyezhetik el. A 
takarmány és alomszalmának a kiállítás helyére 
való szállításáról a rendezőség gondoskodik a 
kiállító költségére. A lerakodó hely használata 
ingyenes. Közönséges rétiszéna és alomszalma, 
valamint zab is, a kiállítás helyén is kapható a 
hirdetésekben meghatározott árak mellett. Ezen 
takarmány és alomszalma utalvány ellenében szol
gáltaik ki. Az utalványok a kiállítási irodában 
naponta reggel 7— S-ig, délután 2— 3-ig válthatók. 
A takarmány ára az utalvány váltásánál fizetendő 
meg. Eladott állatok etetéséről az eladó tartozik 
gondoskodni, inig azok a kiállítás helyéről el nem 
távolittatnak, illetve mig a vevő a kiállítási iro
dában másként nem rendelkezik.

XIV. Az állatok eladása, eladási százalékok. 
A kiállító, ki állataiból eladni kiván, ezen szándé
kát a bejelentési lapon az eladási ár közlése mel
lett kitüntetni tartozik. A kiállított állatok csakis a 
kiállító iroda közvetítésével adhatók el. Ennélfogva 
minden eladás a kiállítási irodában bejelentendő. 
Az eladás bejelentésére külön bejelentési lapok 
szolgálnak, melyek úgy az eladó tulajdonos, illetve 
annak helyettese, valamint a vevő által aláirandók. 
Az eladott állat átíratását, a szállítólevél kitöltését 
és a szállítási igazolványok kiállítását valamint az 
állatok feladását a kiállítási iroda eszközli, a mi
nek ellenében az eladó köteles a katalógusban 
megjelölt árnak 3"/„-át a kiállítási irodának meg
fizetni. Oly adásvevési ügyleteknél, melyek a ki
állítás bezárása után az elhajtásig illetve az álla
tok berakásáig köttetnek, a kiállítási pénztár 6°/, -ot 
szed be. A megtörtént eladást az állatok állóhelye 
fölött kifüggesztett vörös lap jelzi Az állatok a 
bejelentési lapon kitett árért az első jelentkező 
vevőnek az árnak a kiállítási irodában való kifize
tése ellenében minden esetre eladandók. Ezen, a 
kiállítási irodában eszközölt adásvevés a vevő elő 
zetes értesítése nélkül is rokvetlenül érvényes még 
akkor is, ha a kiállítási iroda az eladást még a 
kiállítás megnyitása előtt megkötötte. Oly esetben, 
hol az eladás az eladónál és a kiállító irodánál 
egyidőben történik, a kiállítási iroda által kötött 
adásvétel érvényes.

XV. Katalógus. A kiállított állatokról és gé
pekről szerkesztett katalógus egyebek közt a be
jelentő lapokban foglalt adatokat is tartalmazza. 
A kiállítók a katalógusban megfelelő rövidséggel 
oly statisztikai és leiró adatokat közölhetnek, me
lyek tenyésztésükre és iparágukra vonatkoznak. 
Ezen utóbbi adatok a bejelentési lapokkal egyide
jűleg a rendezőség rendelkezésére bocsájtandók. 
Azok közzététele fejében egy nyomtatott sorért 
20 fill. fizetendő.

XVI. Megítélés, díjazás, fényképfölvételek. A 
kiállított állatok megbirálására, díjazására és a 
dijak meghatározására a vezetőség véleményező 
bizottságokat küld ki, melyek véleményüket a

rendezőség által kidolgozott véleményezési alap
elvek szerint adják. A díjazások eredménye a dí
jazott állatok fölött kifüggesztetik. A díjazás ün
nepélyes kihirdetése október hó 9 én déli 12 óra
kor történik. A dijak a kiállítás másodnapján a 
kiállítási irodában átvehetők. Az értéktárgyakban 
adandó dijakat a rendezőség posta utján küldi cl 
a megjutalmazottaknak. a csomagolási és postai 
dijak levonása mellett. A rendezőbizottságnak jo 
gában áll a díjazott állatot lefényképeztem! Egy 
képért, ha olyant a tulajdonos megszerezni kiván 
10 kor. fizetendő. Magánosok állataik lefényképe
zését csakis a kiállítási iroda utján eszközölhetik. 
A pénzdijakon illetve műtárgyakon kívül kitünte
tésül arany-, ezüst- és bronzérmek -valamint elis
merési oklevelek is osztatnak ki. A dijak mikénti 
felosztásáról a rendezőség határoz.

XVII. Beléptidijak. A kiállítás látogatói be
lépődíjat fizetnek, még pedig a megnyitás napján
1 koronát, a következő napokon 60 fillért. Az ilyen 
árú beléptijegyek csakis egyszeri belépésre jogo
sítanak. Állandó jegyek, melyek a kiállítás egész 
tartamára érvényesek 2 koronáért válthatók. A 
kiállítás megnyitását megelőző 2 napon, azaz ok
tóbert hó 7-én és 8-án a kiállítás szintén csak 
60 filléres jegyekkel látogatható. Tanulók, tanító
juk vezetése alatt a 2-ik és 3-ik napon személyen- 
kint 20 fillért fizetnek.

XVili. Állandó belépti igazolványok. A ki
állítók és állatgondozók nevükre szóló állandó be
lépti igazolványokat kapnak. Minden kiállító sa
ját magáért vagy meghatalmazottjáért és ezen
kívül a kiállított állatok számarányában legfeljebb
2 állatgondozóért tarthat igényt ily igazolványra. 
Gépkiállitók egy vagy két állandó és legfeljebb 3 
munkás igazolványra tarhatnak igényt. A Szász 
Gazdasági Egyesület tagjai állandó jegyeket vált
hatnak 1 koronáért.

XIX. Osztályozási alapelvek. A kiállított ál
latok megbirálása, a rendezőbizottság által felkért 
szakemberekből álló bírálóbizottságok által tör
ténik. Kiállító, vagy annak megbízottja avagy 
bármi tekintetben érdekelt személy az illető cso
portban bíráló bizottsági tisztséget nem viselhet. 
A bírálóbizottság 3—3 rendes és egy póttagból 
állanak. A póttag részt vesz a bírálatban, ha 
valamely rendes tag ebben akadályozva van. Az 
egyes csoportok bírálóbizottságai teljesen önállóan 
működnek s maguk közül elnököt választanak ; 
a bírálat eredményéről jegyzőkönyvet vesznek föl, 
azt aláírják s a csoport elnöke utján az össz- 
jury elnökéhez beterjesztik. A nagy számban kép
viselt simmenthali, berni és pinzgaui fajoknál — 
szükség esetén —  több bírálóbizottság alakítandó. 
A rendezőbizottság által az egyes csoportok 
részére megállapított dijak, azon esetben, ha az 
illető csoportban nem volnának megfelelő állatok, 
más csoportnak utalhatók át. A bírálat szabad 
vélemény alapján történik s csakis ha a bizott
ság valamely állatra nézve meg nem egyezhet, a 
pontozási rendszer alapján. Az ezen czélra szük
séges táblák a bírálóbizottságnak megalakulása 
alkalmával átadatnak. Csak abszolút értékű álla-
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tok díjazhatok. Nehéz, tenyésztésre már nem 
alkalmas bikák, továbbá tíz évesnél korosabb 
tehenek nem díjazhatok, kivéve csoportokban, 
ahol az állatok kora nem lesz tekintetbe véve. 
A z  állatok természetes tápláltsági állapotát túl
haladó hizlalt állapot, a bírálókat az illető állatok 
alacsonyabb értékelésére jogosítja. Egyenlő bírá
lat esetén, valamely törzskönyvbe bejegyzett tenyé
szetek és állatok részesülnek előnyben. Egy és 
ugyanazon osztályban egy kiállító csak egy dijat 
nyerhet. Dijak a következő csoportokban osztat
nak ki :

A) Lovak : egyes állatok részére. Pályázhat
nak úgy nagy- mint kistenyésztők.

B) Szarvasmarhák : a) egyes állatok részére 
minden csoportban a podoli faj kivételével. Ezen 
különdijakat csak kistenyésztők nyerhetik ; b) csa
ládos 'csoportok részére csak a pinzgaui fajnál, 
m. p. csak kistenyésztőknek. Egy családnak egy 
tehénből és legalább két származékból kell állania ;
c) csoportok részére : 1. kistenyésztőktől, ha leg
alább 6 db-ból állanak, m. p. 3 tehénből, és 3 
üszőből, 2. nagytenyésztőktől, ha legalább 13 
drb-ból állanak, ezek közt, 1 bika és legalább 3 
üsző, utóbbiak nem 1 éven alul ; 3. egyesületek
től, testületektől és községektől, ha legalább 12 
nőstény állatból állanak és nem egy éven aluliak.

Jegyzet: Kistenyésztők, valamint egyesületek, testü
letek és községek podoli fajból egyáltalán nem állíthatnak 
ki. Kistenyésztők, valamint külön tenyésztők a «pirostarka 
keresztezések és más fajok» nevezetű csoportban egyes kol- 
lekcziókkal nem vehetnek részt

C) Bivalyok : egyes állatok részére.
D) Juhok : csak kollekciók részére. Minden 

kollekcziónak 12 nőstényből és egy kosból kell 
állania. Ezen dijakra úgy nagy- mint kistenyész
tők pályázhatnak.

E. Sertések : a) egyes állatok részére ; b)
kollekcziók részére: 1. Nagy tény észtőktől, ha
ugyanazon faj 7 állatjából állanak, m. p. egv kan
ból és 6 koczából, 2. kistenyésztőktől, ha 3 ugyan
azon fajú koczából állanak.

F. Baromfi : a) egyes állatok részére; b) 
családok részére, 1 hint és 2 nőstény állat.

G. Házi nyú l: családok részére, 1 him és 2 
nőstény állat. Bejelentések a fent mondottak sze
rint eszközlendők, azonban egyes állatok a csalá
dos csoportokban való versenyre is bejelenthetek. 
A dijak száma és nagt'sága a részletes díjazási 
tervből tűnik ki. A díjazási tervben felsorolt pénz
díjakon kívül állami érmek és elismerő oklevelek 
is osztatnak ki A bírálóbizottság működését 1910. 
október hó S án reggel 8 ódakor kezdi meg és 
még aznap bevégzi. A bírálatot kifogásolni csak 
azon esetben lehet, ha a bírálóbizottság ezen sza
bályzatot be nem tartaná. Ezen kifogás az össz- 
jury elnökénél írásban nyújtandó be.

XX. A szabályzat elfogadása. Minden kiál
lító, bejelentőmének beküldésével úgy magára, 
mint képviselőjére és alkalmazottjaira nézve elfo
gadja a fenti határozatokat és aláveti magát a 
kiállítási rendezőbizottság további intézkedéseinek.

A rendezöbizottság.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész megszűnt Szé
kelyudvarhely városban és Kissolymos községben.

Sertésvész fellépett járványosán Homoród- 
bene és Erked községekben.

Lépfeue  fellépett szórványosan Székelyke- 
resztur község szarvasmarha állományában.

Veszettség megszűnt Székelypálfalva, Firtos- 
martonos és Ujszékely községekben.

Veszettség fellépett szórványosan Székely- 
keresztur község ebállományában.

Pályázati hirdetmény. (3261—910. alisp. 
szám.) A magyar országos tüzoltószövetség által 
folyó év julius hó 4— 21. napjain Budapesten 
tartandó országos tűzoltói szaktanfolyam látoga
tására kiküldendő egyén segélyezésére Udvar
helyvármegye törvényhatósági bizottsága 100 ko
rona, azaz száz korona segélyt engedélyezett, 
hogy a kiküldött egyén minden anyagi megter- 
heltetés nélkül a szakképzettséget megszerez
hesse. Felhívom mindazon érettségi tizonyitvány- 
nyal, jegyzői vagy tanítói oklevéllel biró katona
viselt egyéneket, kik ezen segélyezéssel a szak
tanfolyamot látogatni óhajtják, hogy folyamod
ványukat hozzám folyó év jú n iu s  hv j - i g  be
zárólag adják be. Ha ilyen nem pályázik, más is 
kii- üldhető. Később beérkezett folyamodványokat 
figyelembe venni nem fogom. Székelyudvarhely, 
1910. május hó 21-én. Sebesi, alispán.

Elveszett munkakönyv. A lövétei községi 
elöljáróság közhírré teszi, hogy a Höllacsek Ármin 
névre 102—907. szám alatt kiállított munkakönyv 
ismeretlen helyen elveszett Körözése után meg- 
semmisittetik. Lövéte, 1910. május 28. Elekes, 
körjegyző.

Elveszett csikó. Zetelaki Biró Márton István
nak a sikasszó mezejéről egy sötétpej, jegynél
küli 2 éves méncsikaja eltévedett.

Elveszett lovak Két darab heréit egyik 4, 
másik 5 éves, mindkettő világos pej, egyiknek 
fehér nyereg folt, másiknak csengetyü a nyakán. 
Zetelnka sikasszó mezején május hó 10— 15-én 
ismeretlen módon eltűntek.

Felfogott lovak A kisbaconi mezőőrség fel
fogott egy darab hároméves sötétszürke kanczát, 
homlokán kis csillag, nyakán egy szijjal felkötött 
kis csengővel ; továbbá egy darab 5 éves almás
szürke szinü heréit lovat, melynek bal szeme 
csókás. A lovak a határőrség őrizete aiatt van
nak ; igazolt tulajdonosuk a költségek megtérí
tése után átveheti.

Elveszett ló. Szolga József oklándi lakos
nak egv 5 éves sötétszürke kanczája elveszett, 
jobb hátsó farán O bélyeg van.

Elveszett lovak Zoltán Domokos bejelenti, 
hogy Vass Mózes tulajdonosnak két lova elve
szett. Az egyik sötétpej. A másik világos pej, az 
orrán, szemén alól s az orra lyukán felül csilla
gos fehér, hosszú, a szentén felül kerek csillag, 
jobb első lába kesej, egyéb bélyeg nincs rajtuk. 
Kétéves kanczák.
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Felfogott lovak. Karáesonfalván 2 darab 
kancza ló már három nap óta fel van fogva ; 
egyik sárga szőrű, ennek a balfarán ismeretlen 
bélyeg, a homlokán végig fehér vonás, a másik 
pejszőrü, azon semmi ismerhető jegy nincs. Hét 
évesek az állatok.

Elveszett ló. Mátéfalvi Lukács Márton 1 drb 
8 éves heréit sárga lova jegytelen és 1 drb deres
szürke 8 éves heréit lova 8 nap óta eltűnt. Kö
rözendő.

Felfogott juh. Kányád községben az erkedi 
juhvásárkor felfogatott egy meddü fehér juh, 
jobb füle vége lecsapva, középen meglyukasztva, 
bal füle lyukas és behasitva, tulajdonosa folyó 
év junius 10 ig átveheti. Ha ezen idő alatt a 
tulajdonos nem jelentkezik, ugyanazon napon dél
után 2 órakor a község házánál el fog árvereztetni.

Felfogott lovak. Benczéd község határában 
2 drb. 4— 5 éves piros pej ló f. hó 12-én fogatott 
fel. Mindkettő két első lábával nyűgbe volt kötve. 
Egyiknek a hátán jobb felől 3 fehér folt van.

Elveszett kanczák. Molnár Zsigmond lokodi

lakos elvesztett egy sötét pej és egy barna szőrű, 
közép termetű kanczát. György Ferencz lokodi 
lakos elvesztett egy barna és egy sötét pej kanczát.

Körözendő egyének 184. —  K ábái János, 
mihálydi születésű volt nagyváradi lakos, nyo
mozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve- 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 8908— 
910. számra való hivatkozással Nagyvárad város 
tanácsának megküldendő.

185. —  O ncsán M a rja , Csányban 1877-ben 
született cseléd, kiskorú Oncsán Ödön anyja, nyo
mozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv az 
5914—910. számra való hivatkozással Kolozsvár- 
megye alispánjának megküldendő.

186. —  Salgó (Sch lesinge ij Jenő  budapesti 
születésit 21 éves színész, nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 2323— 910. számra való
hivatkozással Szeged város polgármesterének megr 
küldendő.
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