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Fgyes szám ara 50

valamint kor
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Dr. Keith Ferencz
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Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely
udvarhely. Arpád-utcza 3 szám, hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek

138.

Felhívás. Emeljünk szobrot Gróf Leiningen 
Westentíurg Károlynak az aradi 13-ak hőslelkü 
daliájának.

Idegen név, idegen a nyelve, is de magyar 
a szive, magyar a jelleme ! Neje és gügyögő gyér 
mekei magyarrá tették érzését, magyarhont val
lotta hazájának és vértanun halált halt éré.

Ha más érdeme nem volna ennek az euró
pai királyi családokkal rokonságban állott férfiú
nak csak az, hogy midőn Magyarországot eltán
torítani akarták ő azt felelte »megesküdtem az 
ország alkotmányára, a haza zászlajára, adott
eskümet meg nem szegem*, már ez is tiszteletet 
biztosítana számára.

Nem szegte m eg ! Nemesen büszkén halt 
meg alig 30 éves korában. Oh magyar szabadság ! 
az ifjú Frangepán Ferencz óta hány ily ártatlanl 
kioltott ifjú hős véréből táplálkozol te 1

És te magyar nemzet! hányszor feledted el 
szabadság hőseidet!

De most . . . mintha tisztultabb volna a lég
kör nemesebb a nemzeti érzés, ébred tehát álma
idból hálád és kegyeleted adóját siess leróni . . . 
mig nem késő. Állítsuk föl ennek a hősnek is a 
szobrát Törökbecsén a hol e hazát magáénak 
vallotta először, itt ahol nagy lelkű nejét, alig 
gagyogó kis gyermekeit el kellett hagynia, itt ezen 
a vidéken, ahol katonai erényeit bemutatta.

A 13-ak mindegyükének szobrot kell emelni, 
most a mienken van a sor. Szobrot mely hirdesse 
a hősök dicsőségét, tanítson hűségre, tántorihatat- 
lan haza szeretetre. Szobrot mely hirdesse a ma
gyar nemzet háláját, nagylelkűségét és kegyele
tét, szobrot mely jelképeze a magyarnép szabad
ságát alkotmányát.

A magyar haza igaz fiához fordulunk segít
ségért, hogy legyenek gyámolitónk czélunk eléré
sében. Nem kérünk nagy áldozatot, csak fillére
kért esedezünk.

Kérjük e haza honleányát, ifjúságát, iparos 
és kereskedő világát a nemzettest erejét képező 
városi és falusi polgárát, szedjék össze áldozati 
filléreiket és küldjék be nekünk.

Es mi nem kételkedünk, hogy polgártársaink 
megét tenek bennünket, hogy nekünk kötelességünk 
e szobrot felépíteni itt az ország végvidékén ahol 
osztályrészül jutott a sorstól hogy mi őrködjünk 
hazánk szabadsága, nemzetünk nyelve államunk 
alkotmánya körül . . .  itt kell felállítani intő pél
dául, hogyha ismét megszólalna vészharangja, 
vagy az ő üzenete, hogy' akkor mindnyájan ott 
legyünk.

Oh jöjj hát nemzetünk filléreiddel, hogy 
mentői hamarább állhasson a Iszobor, bely bár 
néma ajakkal de annál ragyogóbb fénysugárral 
hirdesse a magyar nemzet szabadság és hon
szerelmét.

A gyűjtött összeget kérjük postautalványon 
a Törökbecsei takarékpénztár részvénytársaság 
névre 1910 évi junius hó 25-éig beküldeni,

Kelt Törökbecsén 1910 május 19-én.

A szobor bizottsága.

Sz. 3751— 910 alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabirának, az összes 
községi és körjegyzőknek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült összegnek közvetlenül a fent közölt 
czimre leendő eljuttatása czéljából kiadom.

Székelyudvarhely 1910 május 25-én.

Sebesi, alispán.

139.

Gömör- és kisvontvármegye alispáni hivatalától. 

Sz. 7327—910.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő-



120. cldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 23. szám.

19-én délután a felhőszakadásból keletkezett'ár- 
viz igen nagy "károkat okozott. Több házat, csűrt, 
melléképületet rombadöntött nagymennyiségű tűzi 
és épületfát, szobaberendezést, élelmiszert és sok 
sertést magával ragadott az ár,'a szép terméssel 
kecsegtető réteket pedig elárasztotta iszappal tör
melékkel. A kár igen nagy lévén mit még súlyos
bít a lakosságnak különben is szegény helyzete. 
Hivatalos tiszteletttel felkérem hogy a vezetése 
alatt álló vármegye területén a szerencsétlen ká
rosultak részére a könyöradomány gyűjtést el
rendelni és a befolyt összeget a rimaszombati 
kir. adóhivatalhoz megküldeni szíveskedjék.

Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását.

Rimaszombat 1910 május 24-én

Lukács s. k.,
álispán.

Sz. 3948 -9 1 0  alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabiranák, valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült összegek közvetlenül a fenti számra 
leendő eljuttatása czéljából kiadom.

Székelyudvarhely 1910 junus hó 3-án.

Sebesi alispán.

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

sek és más közlemények

140.

32900—910 B. M. számú körrendelet.

Útlevél nélküli kivándorlási szándéknak a 
csendőrséggel és határrendőrséggel való közlése 
tárgyában.

Valamennyi vármegye törvényhatóság első 
tisztviselőjének.

A m. kir. csendőrségnek és határrendőrség
nek, a kivándorlás soknak a határszélen való 
ellenőrzésre irányuló működését nagyban meg-' 
nehezíti az a körülmény, hogy a hatóságok az 
útlevél nélkül kivándorolni szándékozó egyének 
neveit a csendőrséggel illetőleg határrendőrséggel 
egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen közük.

Felhívom ennélfogva czimet, hogy a községi 
elöljáróságokat az 57000—909 B. M. sz. utasítás 
52-§ a e., pontjában foglalt rendelkezések pon
tos betartására és egyúttal arra is utasítsa, 
hogy az útlevél nélkül kivándorolni készülő vagy 
ily módon már útra is kelt egyének neveit a já
rási főszolgabíróhoz illetőleg a határrendőrséghez 
intézendő jelentésük megtételével egyidejűleg az 
illetékes csendörőrssel bizalmas utón szintén 
közöljék.

Felhívom továbbá a czimet, hogy a járást 
főszolgabirákat hívja fel, hogy fent említett egyé
nekről a lakhelyük' szerint az útra kelt, de az 
ország kerületét feltehetőleg még el nem hagyott 
egyénekről pedig az általuk valószínűleg követendő 
útirány szerint illetékes csendőrséget vagy határ
rendőrségét haladéktalanul értesítsék.

Budapest, 1910 évi május hó 10 én.

a miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Sz. 3765— 1910 alisp.

A három járási főszolgabírónak, Székely- 
varhely r. t. város főkapitányának, valamennyi 
községi és körjegyzőnek s a községi elöljáró
ságoknak.

A legpontosabb alkalmazkodás czéljából ki
adom.

Székelyudvarhelyen, 1910.évi május hó 25-én.

Sebesi, alispán.

141.
45751— 910 II. b. B. M. számú körrendelet.

A Magyarország és Szászország között az 
egyenes adók és az ezek alapján kivetett törvény- 
hatósági és községi adók behajtásánál nyújtandó 
jogsegély iránt létrejött egyezmény tárgyában.

Valamennyi vármegyei és törvényhatósági 
joggal felruházott város közönségének.

Magyarország és Szászország között 1910 
évi február hó 25-én a következő egyezmény 
jött létre.

Szászország hatóságainak diplomádat utón 
Magyarország hatóságaihoz intézett oly megkere
sései, melyek egyenes állami és községi adók, 
szintúgy Magyarország hatóságainak diplomátiai 
utón Szászország hatóságaihoz intézett oly meg
keresései, melyek egyenes állami, törvényhatósági 
és községi adók beszedéséhez való jogsegély 
nyújtására vonatkoznak, a két ország hatóságai 
részéről kölcsönösen foganatosiiandók.

A nyújtandó jogsegély abban áll, hogy az 
érdekelt félnek a hátráléki kimutatás, melyben a 
követelt hátrálék részletezve és a pénztár, a hol 
a fizetés teljesítendő, pontosan megjelölve legyen, 
szokott módon kézbesítendő, s egyben a hátra
lék végrehajtás utján a megkeresett oiszágban 
behajtatni nem fog. A kényszervégrehajtásra te
hát jogsegély ki nem terjed. A jogsegély addig 
nyujtatik, inig a kölcsönösség biztosítva van. /

Erről a törvényhatóságot tudomás és meg
felelő eljárás véget azzal értesítem, hogy ez az 
egyezmény 1910 évi márczius hó 25 én lépett 
hatályba s hogy az erre vonatkozó eljárást 1910 
évi márczius hó 25-én 30056. sz. alatt valamennyi 
pénzügyigazgatósághoz- intézett körrendeletében



23. szám. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 121. oldal.

a pénzügyminiszter úr a következő képpen ál
lapította meg :

Mindazon esetekben, midőn a Szászország
ban tartózkodó magyar honos vagy más idegen 
állampolgár Magyarországon kivetett adójának be
szedésénél a szászországi kir. hatóságok jogse
gélye veendő igénybe, oly hátráléki kimutatás ál
lítandó ki, melyben az állami egyenes adó, a 
törvényhatósági községi adók részletesen ki le
gyenek tüntetve és az a pénztár, a hol a fizetés 
teljesítendő pontosan megjelöltessék.

A hátráléki kimutatás a kir. pénzügyigaz
gatósághoz terjeszetendő be, a mely hatóság azt 
a jogsegély nyújtása iránt, Szászország illetékes 
hatóságához intézendő megkereséséhez mellékli s 
az iratokat további eljárás illetve a cs. és kir. 
külügyminisztériumhoz való juttatása végett a m. 
kir. pénzügyminiszterhez terjeszti föl.

Ugyancsak a cs. és kir. külügyminiszter úr 
közvetítésével nyerik majd a magyarországi ható
ságok a szászországi kir. hatóságoknak a jogse
gély, nyújtása iránti megkeresést, a melynek fo 
ganatositása után a válasz szintén szolgálati utón 
lesz a cs. és kir. külügyminiszter úrhoz felter
jesztendő.

A szászországi kir. hatóságok megkeresései 
mindig soron kívül azonnal elintézendők.

Budapest, 1910 évi május hó 10-én.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k.. államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Sz. 3008— 910. alisp.

Mindenik járás főszolgabirájának, Székely
udvarhely r. t. város polgármesterének és az összes 
községi elöljáróságoknak.

M. kir. belügyminiszter úrnak fenti körren
deletét tudomásul vétel és alkalmazkodás végett 
kiadom.

Székelyudvarhely 1910 május hó 25-én.

Sebesi, alispán.

142.

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Szám: 51340— III/1.

Körrendelet. A husvizsgálat. tárgyában még 
1903. junius 27-én 54300. szám alatt kiadott 
itteni rendelet 52. §-ában foglalt tilalom szerint 
négy hetesnél fiatalabb borjuk levágása kényszer- 
vágások esetét kivéve, tilos.

Minthogy értesülésem szerint ezen úgy köz
egészségi, mint közgazdasági érdeket szolgáló 
tiltó rendelkezés daczára még mindig és aránylag 
elég gyakran előfordul az, hogy rendes körűimé 
nyék közt is négy hetesnél fiatalabb borjuk le
vágatnak, felhivom a törvényhatóságot, szigorúan

utasítsa állategészségügyi hatóságait, hogy e visz- 
szásságok megszüntetése ügyében erélyesen intéz
kedjenek, továbbá szakközegeik utján e részben 
folytonos és hathatós felügyeletet gyakoroljanak, 
végül minden ily szabálytalanság megtorlása czél- 
jából a büntető eljárást folyamatba tegyék és az 
eredmény szerint példás büntetéseket szabjanak ki.

Megjegyzem, hogy a hatóságok támogatása 
érdekében valamennyi vármegyei gazdasági egye
sületet, kir. állatorvost és gazdasági felügyelőt 
egyidejűleg felszólítottam, illetőleg utasítottam.

Budapest, 1910. május hó 16-án.

Gr. Serényi s. k.

143.

Nagyságos Alispán U r !

Az általam személyesen látott alsósófalvi és 
ököritói borzalmas szerencsétlenségek arra indí
tanak. hogy ^Tűzrendészen közigazgatás® czimü 
172 nagy oldalra terjedő könyvemet a közügy 
érdekében, a még rendelkezésemre álló készlet 
erejéig a közjó és közügy érdekében Udvarhely
vármegye összes községei részére tetszés szerinti 
mennyiségben ingyen átengedjem e 4 kor. bolti
áru könyvet abban az esetben, ha legalább junius 
közepéig értesítést kapok a szállítandó példányok 
mennyiségéről. Részemről már maga a könyvek 
ingyen való átengedése tetemes áldozat és ezért 
a könyvek portózásával, elkönyvelésével, kezelé
sével járó kiadások s a postabérek igen tetemes 
költséget tesznek ki, a könyveket csak úgy küld 
hetem, ha minden egyes könyvért 94 fillér posta- 
és kezelési költség be lesz küldve. Részemről azt 
tartanám czélszerünek, ha Nagyságod ez össze
geket a rendkívüli vagy más kiadások terhére ki
utalná s megjelölné azokat a hivatalokat, melyek
nek könyvemet direkt postán megküldeném, mi
után a 94 fillérek beszedése az egyes községek
től nagyon nehézkes. Különben Nagyságod a 
helyi viszonyokkal ismerős lévén, annak meg
fe le lő ig  kérem eljárását.

Az oly tűzvészek megelőzésére, mint a só
falvi, legjobb impregnáló szer a mész, amely 
olcsó is, tűzálló is, a szikrát könnyen fel nem 
veszi, legfeljebb elszenesedik. E módszerrel köny
vemben az építkezés rovatban foglalkozom; az 
ököritói szerencsétlenséghez hasonlók meggátlá- 
sáról pedig a középületek czim alatt.

Kolozsvárott, 1910. május 1. Szentegyház- 
utcza 17.

Nagysolymosi Szabó Ferencz s. k., 
okleveles tűzoltó-tiszt.

Szám : 3676—910. alisp.

Székelyudvarhely város polgármesterének és 
valamennyi község elöljáróságának.

Közlöm azzal, hogy a melyik község elöl
járósága fenti könyvet megrendelni óhajtja, a meg
keresésben jelzett 94 fillért mellékelve, forduljon
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közvetlenül nagysolymosi Szabó Ferencz okleve
les tűzoltó-tiszthez. (Kolozsvár, Szentegyház-utcza
17. szám.)

Székelyudvarhelyen, 1910. évi május 24-én.

Sebesi, alispán.

144.

Magyar kir. honvédelmi miniszter.
4483. eln. sz.

Körrendelet Udvarhelyvármegye közönségének.
Székelyudvarhely.

A közös hadügyminiszter urnák velem egyet- 
értőleg kiadott és a jövőben általános tájékozta
tás gyanánt szolgáló" rendelete szerint a közös 
hadsereg tényleges állományú legénységét, anteny- 
nyiben a katonai szolgálat, a kiképzés és a véd
erő érdekei megengedik, a csapatok paracsnok- 
ságai a gabona learatáséra, a takarmány lekaszá
lására és behordására, a szőlőművelés munká
latainak, a szüret és kukoriczatörés, valamint a 
selyemhernyótenyésztés különleges munkálatainak 
idejére három hétre szabadságolni fogják.

A gyengébb és a kiképzésben visszamaradt 
legénység a tavasz folyamán bevonult ujonczok 
és az egyévi önkéntesek a szabadságolás kedvez
ményében egyáltalában nem részesíthetők.

Az aratási szabadságot az illető katonának 
személyesen, kihallgatáson (raporton), rendszerint 
legalább egy hónappal a szabadság megkezdése 
előtt kell kérelmeznie. A később előterjesztett ké
relem csak különös méltánylást érdemlő esetek
ben vétetik figyelembe.

A csapatparancsnokok a szabadságot a mező
gazdák és munkások érdekében lehetőleg korán 
helyezik kilátásba, hogy a szabadságolt katona 
idejében még aratást vagy egyéb mezei munkát 
vállalhasson.

A szabadságnak tényleges engedélyezése 
azonban a később fenforgó szolgálati viszonyok
tól és az illető legény magaviseletétől tétetik füg
gővé.

A közös hadügyminiszter úrral egyetértőleg 
létre jött megállapodás értelmében a szabadságo
lások a következő sorrend szerint történnek :

1. Elsősorban azok a birtokosok vagy bér
lők, valamint ilyenek fiai, vejei és unokái nyer
nek szabadságot, kik a családfentartói kedvez
ményre abból az okból nem bírnak igénnyel, 
mert fitestvéreik önként tovább szolgálnak vagy 
kereset czéljából külföldön tartózkodnak, vagy 
mint mezőgazdák önálló családot alapítottak.

2. A kisebb és közepes nagyságú paraszt
birtokosok tulajdonosainak és bérlőinek a fiai. 
vejei és unokái.

3. A mezei munkások, ezek különösen akkor 
vétetnek figyelembe, ha az utolsó szolgálati évben 
álló legénység sorába tartoznak.

4. A z  általános fegyverszünet alatt a többi 
legénység is, mely nem aratási czélra kér sza
badságot, amennyire azt a viszonyok engedik, 
rövidebb időre szabadságolható.

I. Az általános három heti aratási szabad
ságot csak a gyalogságnál és a vadászcsapatok
nál. a nehéz taraczkosztályoknál, valamint a hegyi 
és várliizérségnél szolgáló legénység kaphatja meg.

A szabadságolás azonban csak abban a mér
tékben történhetik, amelyben azt az említett fegy
vernemeknél az őrszolgálat, a hegyi erődítések
ben teljesítendő különleges szolgálat, a lovak ápo
lása, a lőgyakorlat végrehajtása (a tüzérségnél), a 
katonai különítmények felállítása és az esetleg 
szükséges karhatalmi osztályok készenlétben tar
tása megengedik.

Az általános aratási szabadságolás idején 
kivül az említett fegyvernemeknél egyesek külö
nös méltánylást érdemlő esetekben csak rövidebb 
tartalmú szabadságot kaphatnak.

II. A lovassághoz, a tábori tüzérséghez (a 
nehéz taraczkosztályokat kivéve) a műszaki, vonat 
és egészségügyi csapatokhoz, testületekhez és 
intézetekhez beosztott legénység általánosságban 
nem szabadságolható.

Egyeseknek azonban, amennyiben ezt a ki
képzés folytonossága és a szolgálati ügymenet 
fentartása lehetővé teszi, a szükséghez képest 
három hétig terjedő aratási szabadság engedé
lyezhető.

III. Az őszi fegyverszünet alatt való sza
badságolások is az összes csapatoknál és inté
zeteknél, a nyári szabadságoláshoz hasonlóan, 
abban a mértekben engedélyezhetek, amint ezt a 
szolgálati viszonyok megengedik.

IV. Az aratási szabadságolások idejét a had
testparancsnokságok rendszerint a közigazgatási 
hatóságokkal és esetleg a gazdasági egyesületek
kel egyetértőleg csapattestenként állapítják meg.

A szabadságolás ideje,- amennyiben a katonai 
szolgálat érdekei megengedik, abnormis időjárás 
esetén a közigazgatási hatóságoknak indokolt és 
idejében érkező megkeresésére a hadtestparancs
nokság által el is halasztható.

Ennélfogva a törvényhatóság a területén 
működő gazdasági egyesülettől beszerzendő véle
mény alapján az illetékes hadtestparancsnokság
gal, a részéről érkezett megkeresés előtt, az ara
tás előtt, az aratás idejét a kellő időben okvet
lenül közölje.

A hadtestparancsnokságok az egyes vidé
kek területi, éghajlati, szocziális és gazdasági 
viszonyait, úgy egyesek, mint a mezőgazdaság 
érdekeit, amennyire csak a véderő érdekei meg
engedik, lehetőleg figyelembe veszik.

Az aratási szabadságolás idejének megálla
pítására vonatkozólag meg kell azonban jegyez
nem, hogy a fenti eljárás mellett is lesznek egyes 
vidékek, illetve ezeknek egyes járásai, melyekben 
a véderő érdekeire való tekintettel a legénység 
csak augusztus hóban megtartandó fegyvergya
korlatokat megelőzőleg engedélyezhető általános 
aratási szabadságolás idejében lesz szabadságol
ható és igy az éghajlati viszonyok miatt nem a 
gabona learatását, hanem csak a más sürgős és 
fontos mezei munkát fogja végezhetni.

V. A szabadságolt legénység a vasúton —
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az Arad és Cs^nád egyesült vasutak, a Nyíregy
háza és környéke kisvasutakat kivéve —  a mun
kásigazolvány birtokában és ötös csoportban való 
utazása alkalmával a mezei munkások részére 
biztosított féláron való utazás kedvezményét is 
veheti igénybe.

VI. A szabadságolt katonák, a járványos 
vidéket kivéve, bármelyik községben állhatnak 
aratási, mezei vagy egyéb munkába, amelyre sza
badságot kaptak.

Annak a körülménynek a szabadságolási 
igazolványon való igazolása, hogy a szabadsá
golt katona tényleg végzett-e munkát, az eljárás 
egyszerűsítés czéljából rendszerint mellőzhető.

De a csapatparancsnokságoknak jogukban 
áll, hogy a szükséghez képest alkalmas módon 
kiderítsék, vájjon a szabadságolt katona munká
ban állott-e.

Az aratási szabadságolás intézményének fen- 
taitása érdekében szükséges ellenőrzés végrehaj
tása végett azonban a szabadságolt legénység a 
tartózkodási helyre való megérkezése alkalmával, 
amennyiben ugyanott katonai hatóság vagy csend
őrparancsnokság nincsen, a községi elöljáróság
nál jelentkezni tartozik.

Ezt a körrendeletemet, mely az aratási sza
badságolás általános elveire vonatkozólag nyújt 
felvilágosítást, azonnali szabályszerű közhirrététel, 
illetőleg mindegyik község lakosságának megfelelő 
kioktatása végett közlöm.

Mindegyik község népe évről-évre, lehetőleg 
már május havában a szokásos módon, dobszó 
és a templom előtt való kihirdetés utján figyel
meztetendő, hogy a közös hadseregnek tényleges 
állományú legénysége —  a földmivelő és mezei 
munkásosztályhoz tartozó közös hadseregbeli ka
tonák egyaránt —  az aratás és egyéb fontos 
mezei munkák végzésének idejére, három hétre 
leendő szabadságoltatását személyesen, kihallga
táson (raporton) kérheti, mely kérelmezés teljesen 
díjtalan.

A szabadságolt katonák, kik a munkásiga
zolvány birtokában vannak és ötös csoportban 
utaznak, a féláron való utazás kedvezményét is 
élvezhetik.

A községi elöljáróságokat pedig felelősség 
terhe alatt utasítani rendelem, hogy az aratási 
szabadságolásokra vonatkozólag a csapatparancs- 
nökságok részéről a járási főszolgabirák (járási 
tisztviselők) utján hozzájuk ntézett megkeresése
ket azonnal és a legnagyobb pontossággal intéz
zék el, a hozzájuk forduló feleket pedig a fentiek 
értelmében oktassák ki.

A szabadságolt és a községi elöljáróságnál 
jelentkezett katonák legszigorúbban ellenőrizen- 
dők, vájjon az aratási, mezei vagy más munkát, 
melyre szabadságot kaptak, tényleg végzik-e.

A csendőrparancsnokságok a náluk jelent
kezett katonákat, szükség esetén a községi elöl
járóságoknál jelentkezetteket is, ellenőrzés alá fog
ják venni.

Midőn annak a teljesen jogosult várakozá
somnak aduk kifejezést, hogy a törvényhatóság

ezt a körrendeletemet, mely úgy a mezőgazda
ság, mint a földmivelő és munkásosztály életbe
vágó érdekeinek kielégítését czélozza, a legna
gyobb pontossággal és lelkiismeretességgel hajtja 
végre, utasítom a törvényhatóságot, hogy minden 
év október hó 31-ig tegyen hozzám, a 'jelen ren- 
deletemre való hivatkozás mellett jelentést arra 
vonatkozólag, vájjon a szabadságolt katonák tény
leg végeztek-e aratási vagy mezei munkát, vol- 
tak-e olyanok és ha voltak, kik voltak azok, akik 
kötelezettségüknek meg nem feleltek s vájjon 
merültek-e fel fontos körülmények, melyek az 
aratási szabadságolásra vonatkozólag kiadott és 
állandó jelleggel bíró körrendeletnek esetleges mó
dosítását indokolják.

Budapest, 1910. évi május hó 23 án.
Hazai s. k. 

honvédelmi miniszter.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 3881 — 1910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyzőnek.

M kir. honvédelmi miniszter urnák folyó év 
május hó 23-án 4483. eln. szám alatt kelt kör
rendeletét kiadom és szigorúan felhívom címet, 
hogy annak értelmében és a legnagyobb pontos
sággal járjon el.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi május 31-én.

Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állatbetegség. B ivalyvész megszűnt Homo- 
ródalmás községben.

Elveszett kanczák. A homoródszentmártoni 
határhoz tartozó «Térbükk» nevű legelőről Mol
nár Zsigntond tulajdonát képező 2 drb 7 éves 
kancza elveszett, egyik pej, a másik barna, jegy 
nélküliek. Feltalálás esetén a homoródszentmár
toni jegyző értesítendő.

Elveszett csikó. Biró Márton István, zete- 
laki lakos tulajdonát képező 1 drb 2 éves fekete 
méncsikója a község Sikaszó nevű legelőjéről 
már egy hónapja elveszett.

Elveszett lovak. Ambrus Márton Mártonná 
alsósófalvi lakosnak az alsósófalvi Felsőhatárrész- 
ről 2 drb heréit lova elveszett, melyek közül az 
egyik 7 éves sötétpej szőrű s bal hátsó lába 
szárcsa, a másik 7 éves, pirospej szőrű, jobb füle 
hátul ágas.

Elveszett csikók. Gyergyóalfalvi Pál Ignácz 
Tamásnak két csikója elveszett az alfalvi hava
sokról május 30-án. Mindkettő pej, az egyik vilá
gosabb, a másik sötétebb, az egyiknek jobb füle 
l>ukas, a lábát a nyűg megsértette. A pirosabb 
pejen egy lánczon felkötött harang.

Felfogott malaczok. Kissolymos község 
elöljárósága hírül adja, hogy Kissolymos község-
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ben folyó évi május hó 22-én a község között 
2 drb 1 gönne 1 ártán malacz felfogatott, jegye 
semmi. Igazolt tulajdonosa k bírótól átveheti, 
ellenben 1910. évi junius hó 26-án délelőtt 8 
órakor a község házánál nyílt árverésen a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fog 
adatni.

Elfogott csikó. Tóth Károly bikafalvi lakos 
közbirtokosság! elnöknél egy darab 2 éves sárga 
kancza-csikó, orrán lámpás, felfogva tartatik. Az 
árvátfalvi 17 falusi határon fogatott be. Igazolt 
tulajdonosa átveheti.

Felfogott ökörtinó. Felsősófalva község elöl
járósága hírül adja, hogy a község határában f. 
év május hó 19-én egy drb. kettő évet töltött 
fehér szőrű ökörtinó felfogatott, bal tompján F 
bélyeg van. Gazdátlansága esetén 1910. évi Junius 
hó 15-én d. e. 8 órakor Felsősófalván el fog ár- 
vereztetni.

Felfogott kanczák. Lövéte községben fel
fogva tartatik egy barna és egy sötét pej kancza
6— 7 évesek. Ismertető jelük nincs. Tulajdonos 
jelentkeztéig a csordában őriztetik.

Elveszett munkásigazolvány. Y'ass Ferencz 
az Oroszhegy község elöljárósága által 20,1905. 
sz. a. kiadott munkásigazolványát ismeretlen he
lyen elveszítette.

Elveszett munkásigazolvány. Székely József 
szentdemeteri lakos a szentemeteri álta 1909. évi 
81. tétel sz. a. kiadott munkásigazolványát Vul
kánban munka közben elveszítette.

Felfogott lovak. Bözöd községben két drb. 
kisebb termetű ló f. junius 1. óta felfogva tarta
tik. Egyik kancza, másik paripa. Egyik szürke, 
másik pej. A pej holdas. Igazolt tulajdonosa a 
községi bírótól átveheti.

Felfogott ló. Zetelaka község elöljárósága 
közhírré teszi, hogy egy idegen ló tilalmas hely
ről felfogatott, leírása a következő: kora 5—6 
éves, színe világos pej, fai ka töve kissé szürkés 
egyéb ismertető jele nincs. Felfogatult f. év junius 
hó 4-én. Az állatot igazolt tulajdonosa 19-éig át
veheti, ellen esetben junius hó 19. d. u. 3 órakor 
nyilvánosan el fog árvereztetni.

Hirdetmény. Fiatfalva község tulajdonát ké
pező vadász terület 1910. aug 15 ikétől kexdődő- 
leg 6 évre nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő
nek 1910. ju n iu s  30-án  d. e. 10 órakor a fiatfalvi 
körjegyzői irodában ki fog adatni.

Kimutatás az 1909. évben kopár területeken 
tényleg teljesített erdősítések költségeinek fedezé
sére az 1910. évi 11155. számú rendelettel utóla
gosan utalványozott állami pénzsegélyekről: 1.

Siménfalva község területén létesített fásításokért 
egy hold után 40 korona ; 2. Bözöd község 2 
hold területén teljesített etdősitás után 40 korona;
3. Etédi ifj. Gagyi László 0 25 hold területén lé
tesített fásítások után 10 korona ; 4. Etédi Somodi 
Róza 025 hold területén létesített fásítások után * 
10 korona; 5. Etédi Gagyi Lajos 0 50 hold terü
letén teljesített erdősítés után 15 korona.

Körözendő egyének 187. —  U ngár M ór  
Méneshelyen 1864. évben született egyén nyomo
zandó, feltatálása esetén illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 257915— 910. 
számra való hivatkozással Budapest székesfőváros 
tanácsának megküldendő.

188. —  G oszlonyi Péter, 1855 ben Kapos
várott született sütősegéd nyomozandó, feltalálása 
esetén a saját és szülei illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 9952— 910. 
számra való hivatkozással Pécs sz. kir. város ta
nácsának megküldendő.

189. — D ezsánszky János  kovácsmester nyo
mozandó és fcllalá'ása esetén lakóhelye a 10345— 
910 számra való hivatkozással Kolozsvár város 
tanácsával közlendő.

190. —  K á d á r  K áro lyné  szül. Dénes Júlia 
volt vajdahunyadi lakos nyomozandó, feltalálása 
esetén testvérének, néhai Dénes Annának szárma
zási és illetőségi viszonyaira, továbbá testvére 
leányának Dénes Annának jelenlegi tartózkodási 
helyére nézve kihallgatandó és a felveendő jegy
zőkönyv a 11278—910. számra való hivatkozással 
Kolozsvár sz. kir. város tanácsának megküldendő.

191. —  Szopkovics Z su zsá m u l görögfalvi 
születésű 27 éves cseléd nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 4997— 910. szántra való 
hivatkozással Szepesvárntcgye alispánjának meg
küldendő.

192. —  K lein  A n n a  cseléd, a ki állítólag 
1874. évben Felsőszalánk községben születeti, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére és kü
lönösen arra nézve, hogy szüleit hogy hívták, hol 
születtek és hol haltak el, kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv az 525o —910. számra való 
hivatkozással Szepesvármegye alispánjának meg
küldendő.

193. —  P auüszka  J ó z s e f Nagybégányban 
1878. évben született egyén nyomozandó, feltalá
lása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 10136— 910. számra való- 
hivatkozással Zemplénvármegye alispánjának meg
küldendő.
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