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I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

152.

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottságától.

Szám 1615/1910. kgb.

Tárgy : Alispán előterjeszti a körorvosok la
kás pénzének megállapítása tárgyában hozott köz
gyűlési határozatot.

4. Kadicsfalva község/  2145 kor.
5. Küküllőkeményfalva 7) /  / 2309
6. Székelylengyelfalva 10-83
7. Máréfalva Án> 45 84
8. Oroszhegy » 82-23
9. Székelyszentkirály » 3032 7>

10. Székelyszenttamás » 678 »
11. Tibód 7> 4-35 »
12. Ülke 7> 14-92 »
13. Zetelaka J> 158-22 »
14. Székelyvarság » 16-67 »

Együtt 500 00 kor.
V éghatározat.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának 1910. évi márczius hó 15-én 62. szám 
alatt hozott azon határozata, ntelylyel a körorvo
sok lakbére czintén,

1. a székelyudvarhelyi felső körben 500 
koronát,

2. a székelyudvarhelyi alsó körben 500 
koronát,

3. a parajdi körben 500 koronát,
4. a szentegyházasfalvi körben 300 koronát,
5. a homoródszentmártoni körben 240 ko

ronát,
6. az olaszteleki körben 300 koronát,
7. az erkedi körben 400 koronát,
8. a székelykereszturi felső körben 500 

koronát és
9. a székelykereszturi alsó körben 500 ko

ronát állapított meg, jogerőre emelkedvén,
a közigazgatási bizottság az 1908. évi 

XXXVIII. t.-cz. 17. § ának utolsó bekezdése alap
ján, mint elsőfokú hatóság, az ezen szakaszban 
foglaltaknak és a kir. pénzügyigazgatóság által 
szerkesztett kimutatás adatainak figyelembe véte
lével a törvényhatósági bizottság által egy összeg
ben megállapított lakbérekből az egyes községekre 
eső összegeket a következőkben állapítja m eg:

I. A székelyudvarhelyi felső körben megálla
pított 500 koronából fizetni köteles egy évre :

1. Székelybetlenfalva község 3G'S0 kor.
2. Székelyfancsal » 680 »
3. F’ enyéd » 35 70 »

11. A székelyudvarhelyi alsó körben megál
lapított 500 koronából fizetni köteles egy évre:

1 . Agyagfalva község 3447 kor.
2. Arvátfalva » 1704 »

3. Béta > 654 »

4. Bikafalva » 25'15 »

5 Bogárfalva 7> 810
6. Bogoz » 62-38 7>

7. Décsfalva » 5 04 »

8. Székelydobó 3» 1703 7>
9. Farczád » 2184 J>

10. Farkaslaka > 40 04 »

11. Felsőboldogfalva 7> 26 16 »

12. Firtosváralja » 1 1 05 yy

13. Hodgya 12 04 »

14. Jásfalva » 4-44 »

15. Kánvád » 23 18 »

16. Kecsetkisfalud » 23-46 »

17. Székelymagyarós » 8 64 » -

18. Nyikómalont falva » 2618 y>

19. Mátisfalva » 8 07 »

20. Miklósfalva 3> 15 15 »

21. Óczfalva 10-40 «

22. Székelypálfalva 17-26 »

23. Patakfalva » 29-08 »

24. Szenti lek » 2194 X

25. Sükő » 10 26 j>

26. Vágás » 1506 »

Együtt 500 00 kor.

111. A parajdi köítten megállapított 500 ko
ronából fizetni köteles/egy évre :
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1. Alsósófalva község 453S kor.
2. Atyha 33-40 »
3. Felsősófalva » 7255 »
4. Korond 0 9867 5>

5. Parajd » 250 00 »

Együtt 500 00 kor.
IV'. A szentegyházasfalvi körbeni megállapi-

tott 300 koronából fizetni köteles egy' évre :
1. Homoródalmás község 4026 kor.
2. Kápolnásfalu » 2535 »
3. Lövéte » 84 39 7>

4. Szentegyházasfalu > 150 00 »

Együtt 300 00 kor.
V. A homoródszentmártoni körben megálla-

pitott 240 koronából fizetni köteles egy évre
1. Abásfalva község 3 70 kor.
2. Abránfalva 270
3. Bágy » 500 »
4. Székelydálya » 7 94 7>

5. Égé » 2 12 7>

6. Gyepes » 4-20
7. Jánosfalva » 446 »
8. Karácsonfalva > 960 »
9. Homoródkeményfalva » 2 36 7>

10. Kénos 320 7>

11. Lököd > 2 25 »
12. Oklánd » 21 60
13. Homoródremete » 2 40 »
14. Recsenyéd » 4-80 »
15. Sándortelke l'öO 5>
16. Homoródszentmárton 12000 »
17. Homoródszentlászló » 2 24
18. Homoródszentpál » 900 »
19. Homoródszentpéter » 2-83 »
20. Telekfalva » 2 80 »
21. Homoródujfalu » 380 »
22. Városfalva » 5-70 J>
23. Székelyzsombor » 15-80 »

Együtt 240 00 kor.
VI Az olaszteleki körben megállapított 300

koronából fizetni köteles egy évre:
1. Bardocz község 25 18 kor.
2. Bibarczfalva 5» 22 44 7>

3. Felsőrákos » 56 74 7>
4. Erdőfüle 7> 37-20 »
5. Kisbaczon » 1818
6. Magvarhermány » 2310 »
7. Olasztelek » 39-24
8. Székelyszáldobos 7> 17-97 7>
9. Vargyas 7> 59"95 »

Együtt 30000 kor.
VII. Az erkedi körben megállapított 400 ko-

rónából fizetni köteles egy évre :
1. Homoródbene község 46-75 kor.
2, Székelyderzs 7> 47-35
3. Erked » 200 00
4. Magyarfelek » 1589 »
5. Székelymuzsna 32-88 »
6. Petek » 3664 »
7. Szederjes » 20-49 »

Együtt 40000 kor.

Vili. A székelykereszturi felső körben meg
állapított 500 koronából fizetni köteles egy évre :

1. Siménfalva község 24-66 kor.
2. Bet falva » 22-98 »
3. Benczéd » 6-59 »
4. Csekefalva » 11 -65 7>
5. Gagy » 1576 »
6. Kiskede » 487 7>
7. Kadács » 1043 »
8. Kisgalambfalva 16-90 »
9. Kobátfalva » 16-11 »

10. Magyarandrásfalva » 5-22 »
11. Medesér » 1628 »
12. Nagygalamb falva » 32-42 »
13. Nagykede » 618 »
14. Rugonfalva 18-83 »
15. Székelyszentmihály » 14 53 »
16 Székelyszentmiklós » 457 »
17. Szentábrahám » 22 02 »
18. Székelykeresztur »  25000 

Együtt 500 00

»

kor.

IX. A székelykereszturi alsó körben megái-
lapított 500 koronából fizetni köteles egy évre :

1. Alsóboldogfalva község 32-66 kor.
2. Bordos » 3L97 »
3. Csöb 1550 »
4. Fiatfalva r> 78-29 »
5. Kissolymos 7> 4333 »
6. Magyarhidegkut • 8-36 »
7. Magyarzsákod » 26 08 »
8. Nagysolynios » 4038 »
9. Székelyandrásfalva » 1887

10. Székelyhidegkut » 8-36 »
11. Rava » 24-96 »
12. Székelyszállás » 7-95 »
13. Szentdemeter » 4082 »
14. Székely szenterzsébet » 39-84 »
15. Ujszékely » 56 66 ' »
16. Székelyvéczke » 2597 

Együtt 500 00

»

kor.

Ezen határozat kiadatik a vármegye alispán
jának azzal, hogy azt a vármegye hivatalos lap
jában tegye közzé ; a határozat a hivatalos lap
ban való megjelenést követő nyolczadik napon 
kihirdetettnek tekintetik és az ellen ezen nyolcza
dik naptól számított további 15 nap alatt a m. 
kir. közigazgatási bírósághoz intézendő és a vár
megye közigazgatási bizottságához benyújtandó 
panasznak van helye.

A határozat jogerőre emelkedése után to
vábbi törvényszerű eljárás végett a vármegye 
alispánjának adatik ki.

Indokolás.

Ezen határozat meghozatalánál figyelembe 
vétetett, hogy

1. az 1908. évi XXXVIII. t.-cz. 17. §-a ér
telmében a lakbér a községek területén kivetett 
állami egyenes adó arányában állapítandó meg,

2. hogy ugyanazon törvényes rendelkezés 
szerint a székhelyül szolgáló község a lakbér fe
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lét fizeti; ez okból Parajd, Szentegyházasfalu, 
Homoródszentmárton, Erked és Székelvkeresztur 
községeket az ezen községekhez tartozó körökben 
jogerősen megállapított lakbér felének a fizetésére 
kellett kötelezni,

3. hogy a 132100—908. számú belügymi
niszteri rendelet 15. §-ának utolsó előtti bekezdése 
értelmében azon esetben, ha a körorvos a körön 
kívül lakik a lakbér egész összege osztandó meg 
a körközségei között : ez az eset fennáll a szé
kelyudvarhelyi alsó körnél, a székelyudvarhelyi 
felső körnél, az olaszteleki körnél és a székely- 
keresztúri alsó körnél, ezen köröknél tehát a lak
bér egész összegét kellett a községek között 
megosztani.

A jogorvoslat iránti rendelkezés az idézett 
t.-cz. 37. §-ának 5. pontján alapszik.

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsá
gának Székely udvarhelyen, 1910. évi junius hó 
8 án tartott üléséből.

Sebesi, alispán, h. elnök.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

153.
Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám : 4183— 1910. alisp.

Székelyudvarhely város tanácsának és az 
összes községi elöljáróságnak.

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar
kamara kiküldöttje iparostanoncok félfogadása 
végett ez év julius hó 4 én Parajdon a község 
házánál, 5-én Székelyudvarhelyen a vármegye- 
házánál, s 6-án Székelykereszturt a főszolgabírói 
hivatalnál meg fog jelenni. Ez alkalommal iparos- 
tanoncként jelentkezhetnek 12— 17 életév közötti 
ifjak, akik az elemi iskolának legalább négy osz
tályát végezték, s jelentkezésük alkalmával csak 
e végzettséget tanúsító iskolai bizonyitányokat kell 
felmutatniok. Ugyanez alkalommal tanonczot ke
reső iparosmesterek is megjelenhetnek, s a jelent
kezők közül választhatnak, vagy tanonczra való 
igényeiket előjegyzés végett bejelenthetik.

Felhívom Czimet, hogy mindezekről a ható
sága alá tartozó lakosságot szokásos közhirrététel 
utján értesítse.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi junius 15-én.

Sebesi, alispán.

154.
Szám: 7310— 1910.

Valamennyi törvényhatóság Első Tiszt
viselőjének.

Vármegyénk területén lévő Mufányhosszurét 
községet f. hó 19-én délután nagy szerencsétlen

ség, óriási csapás érte. A háromnegyed óráig tartó 
tyúktojás nagyságú jégeső ugyanis teljesen meg
semmisítette a mintegy 320 holdnyi területen 
levő bő aratást ígérő termést, tönkretette az ösz- 
szes gyümölcsöket, agyonvert egy tehenet és 320 
drb juhot, átlyukasztotta a házak fedeleit, bezúzta 
ablakait. A felhőszakadás következtében előállott 
árvíz pedig mintegy 150 hold burgonyát, és 60 
hold rétet árasztott el a törmelékkel, a hegyekről 
lesodort kapás növényekkel, az áradat behatolt 
egyes lakházakba, kidöntötte a házak falazatát és 
tönkre tette a szobai berendezéseket. Kisodorta az 
útjában lévő hidakat, magával ragadott egy tehe
net, két borjut, 15 drb sertést, temérdek gazda
sági eszközt. Minthogy a község lakói nagyon 
szegények s a kár meghaladja az 50000 koronát, 
s tetézi ezt az a körülmény is, hogy semmi sem 
volt biztosítva, az éghajlati viszonyok miatt pedig 
most már alig lehet kilátás arra, hogy a károsul
tak a mezőgazdasági kárt újabb veteményezés 
és ültetés által mérsékelhessék, hivatalos tisztelet
tel felkérem, hogy a vezetése alatt álló vármegye 
területén, szerencsétlen károsultak részére a kö- 
nyöradomány gyűjtést elrendelni és a befolyt 
összeget a rimaszombati m. kir. adóhivatalhoz 
beküldeni szíveskedjék.

Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását.

Rimaszombat, 1910. évi május 24-én.

• (P. H. Olvashatatlan aláírás, s. k. alispán.)

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 4112— 1910. alisp.

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

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

Székelyudvarhely, 1910. évi junius hó 11-én.

Sebesi, alispán. III.

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

sek és más közlemények.

155.
M. kir. Gazdasági felügyelőség Segesvár. 

Szám: 73— 1910.

Alispán ú r!
Székelyudvarhely.

Földmivelésiigyi miniszter űr a baromfi állo
mány nemesi'ésére és a baromfi tenyésztés fel
lendítésére csereképpen nemes baromfiakat szokott 
adományozni, hol is a közönséges baromfi nemes 
baromfival cseréltetik ki. Ezen kedvezményben
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egyes községek kisgazdái részesülhetnek, kik kö
telezik magukat a csereképpen kapott nemes 
baromfit tovább tenyészteni.

Felkérem alispán urat vármegyéje területén 
közhírré tenni méltóztassék, hogy mindazon köz
ségek melyek fenti kedvezményben részesülni 
akarnak, ebbeli kérelmüket hozzám f hó 28-áig 
adják be, ezen kérvényben megjegyzendő, hogy 
mily fajta nemes baromfiakat óhajtanak besze
rezni, (rpington, lougthon, plymut, kopasznyaku, 
pekkingi kacsa, emdeni lúd illetve nemes pulyka) 
megjegyezni kívánom, hogy a kérvények oly tö
megesen szoktak beérkezni, hogy a kérelmezők 
igényeit kielégíteni nem lehet, tehát a kérelmezők 
ne számítsanak biztosan kérelmük teljesítésére, s 
hogy ezáltal baromfi tenyésztésükben tenyész- 
anyagban hiányt szenvedjenek.

Segesvár, 1910, évi junius hó 2-án.

(Olvashatatlan, kir. gazd. s. leliigyelő.)

Szám : 3994—910. alisp.

Székelyudvarhely r. t város tanácsának és 
az összes községek elöljáróságának.

A szokásos módon leendő közhírré tétel 
czéljából kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. junius hó 9-én.

Sebesi, alispán.

156.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Szám : 29579. IX— B.

A m. kir. földtani intézet tisztviselői a mel
lékelt kimutatásban foglalt beosztás szerint az 
egyes törvényhatóságok területén földtani felvé
teleket fognak végezni a folyó évben.

Ez okból felhívom alispán urat, hogy a fel
vételek akadálytalan végzése érdekében utasítsa 
alantas közegeit, hogy a felvételekkel niegbizott 
földtani intézeti tisztviselőket úgy személybizton
ság mint a hivatalos működés érdekében is haté
konyan támogassák.

Egyúttal megjegyzem, hogy a kiküldött tiszt
viselők ezen minőségüket arczképes igazolvány
nyal igazolhatják.

Budapest, 1910. évi május 30-án.

A miniszteri tanácsos.
Forster, s. k., miniszteri tanácsos.

Udvarhelyvármogye alispánjától. 

Szám: 3978— 1910. alisp.

Mindenik járás főszolgabirájának, Székely
udvarhely r. t. város polgármesterének és az 
összes községek elöljáróságának.

Tudomásul vétél és megfelelő eljárás végett 
azon értesítéssel közlöm, hogy Udvarhelyvár- 
niegye területén Dr. Ernszt Kálmán m. k. o. gcot.

vegyész és Dr. László Gábor m. k. o. geológus 
fogja végezni a földtani felvételeket.

Székelyudvarhely, 1910. junius hó 9-én.

Sebesi, alispán.

157.
Szám: 4068—910. alisp.

Tá rgy : Munkások Braziliába csábittatása.

A három járási főszolgabírónak, Székely
udvarhely r. t. város főkapitányának, valamenyi 
községi és körjegyzőnek s a a községi elöljáró
ságoknak.

A belügyminiszter úr a „Belügyi közlöny" 16. 
számában közölt 6910— 1910. B. M. sz. körrende
leté szerint, daczára annak, hogy az 1909. évi 11. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 57000— 1909. 
B. M. sz. körrendelet a Braziliába való kivándor
lást továbbra is eltiltotta, arról értesült, hogy a 
Brazíliában fekvő Belein (Para) és Pernambucó 
városokba egyenkint, de sokszor csoportosan is 
érkeznek oly magyar munkások, a kiket Európa 
különböző nagyobb kikötő városaiban a Madeira 
.mamore vasút, az Amazon folyam hajózási vállalat 
a pernambukoi kikötő építő vállalat, vagy más 
északbraziliai vállalat számára toborzottak össze. 
Az Amazon folyam hajózási vállalat és a pernam- 
bucói kikötőépitő vállalat hajóira és kotrógépeire 
azonban e munkások csak a te igeren való át 
kelés alatt alkalmaztatnak s igy a kikötőbe érke
zés után elbocsáttatva kereset nélkül maradnak. 
Ezenkívül munkásaink ez egészségtelen mocsaras 
levegőjű éghajlat alatt az ottani edzett és meg
szokott benszíilöttekkel a dolog tekintetében nem 
versenyezhetnek, de nagyobb részt az ottani 
gyilkos kigőzölgések folytán vagy elhalnak, vagy 
munkára alkalmatlan nyomorékokká is lesznek. 
Mindezek folytán felhívom, hogy kivándorolni 
készülő munkásainkat e viszonyok felől a leg
szélesebb körben tájékoztassa és nyomatékosan 
figyelmeztesse, hogy a fent megnevezett vállala
tokhoz, bármily csábitó Ígéretek daczára el ne 
szerződjenek, mert magukat ez esetben csak a 
biztos nyomornak és elzülésnek tennék ki.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi junius 9 én.

Sebesi, alispán.

158.
61,057. VII— a./1910. B. M. számú körrendelet.

A kórházba felvett betegek családi és va
gyoni, továbbá szolgálati és munkaviszonyainak 
kipuhatolása és megállapítása.

Valamennyi törvényhatóságnak.

Az 1898 : XXI. t.-cz. 13. §-a a nyilvános 
betegápolási költségek viselése körül felmerülő vi
tás kérdések eldöntését a közigazgatási bíróság 
hatáskörébe utalja.
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Annak, hogy a bíróság törvényes feladatai
nak gyorsan, sikeresen és az igazságnak megfe
lelő módon megfelelhessen, egyik lényeges alap- 
feltétele az, hogy a középfokú hatóságok által 
panasz folytán felterjesztett ügyek tényállása le
hetőleg tisztázva legyen, mert ellenkező esetben a 
bíróság csak a hiányzó adatok beszeizése és 
gyakran csak hosszadalmas bizonyítási eljárás le
folytatása után tud dönteni.

Különösen áll ez a cselédek, valamint a 
munkásbiztositó pénztári tagok, illetőleg biztosí
tásra kötelezettek kórházi ápolásából felmerült 
ügyekre.

Ily ügyekben igen lényeges, hogy az ápol
tak személyi és szolgálati viszonyai az előirt be
tegfelvételi jegyzőkönyv adatainak megfelelően már 
a kórházi ápolás tartama alatt pontosan és hitelt 
érdemlő módon megállapittassanak, mert igen gya
kori eset, hogy ezek az adatok hézagosak és 
megbízhatatlanok, ami azután azt eredményezi, 
hogy akkor, amikor az ügy végső fokon való 
döntés végett a bíróság elé kerül, a való tényál
lás már alig deríthető ki, amennyiben vagy maga 
az ápolt, vagy a fizetésköteles személyek ismeret
len helyre távoztak, vagy pedig a közigazgatási 
perben álló felek által megnevezett tanuk a rég 
történtekre már nem tehetnek megbízható vallo
másokat, vagy végre a kórházi orvosok és alkal
mazottak sem adhatnak felvilágosítást, vagy szak- 
véleményt oly körülményekre, melyek sokszor 
■döntő jelentőségűek.

A 35,000.1902. B. M. sz. a. kiadott kórházi 
szabályrendelet némely részeinek módosítása és 
kiegészítése tárgyában 140,000/1907. B. M. sz. a. 
kiadott körrendelet 41., 42. és 43. §-ai kimerítő 
és határozott rendelkezéseket tartalmaznak aziránt, 
hogy a helyhatóságok hogyan kötelesek a szóban 
levő adatokat ellenőrizni, kipuhatolni és helyes
bíteni.

Mindazonáltal a m. kir. közigazgatási bíró
ságtól nyert értesülés szerint a bíróság elé ter
jesztett ügyek jelentékeny része arról tanúskodik, 
hogy a hatóságok e kötelességüket csak lanyhán 
teljesitik, minek következtében legtöbb esetben el
marad az az eredmény, melyet a közszolgálat a 
körrendeleti rendelkezésektől kétségkívül várt, hogy 
tudniilik az esetleg felmerülő vitás eljárás czéljaira 
minden szükséges adat együtt legyen.

Mindezekre való tekintettel és a közszolgá
lat parancsoló érdekei által indíttatva felhívom, 
hogy eredményesen intézkedjék aziránt, hogy a 
hatóságok a fenthivatkozott szakaszokban előirt 
kötelességüket pontosan és lelkiismeretesen telje
sítsék és az észlelt mulasztás legalább is rend
büntetés alkalmazásával, súlyosabb esetekben fe
gyelmi utón toroltassék meg.

Kötelessége a kórház gondnokságának is oly 
esetekben, amidőn mulasztást tapasztal, az illeté
kes járási főszolgabíróhoz, illetőleg polgármester
ihez fordulni a késedelem vagy mulasztás meg
torlása iránt.

A községi elöljáróságoknak pedig annyival 
inkább ügyelni kell a kórházi értesítőknek a köz

ségi elöljáróság megjegyzéseire szolgáló rovatai 
pontos kitöltésére s kivált a szolgálati és munka- 
viszonynak pontosan és a valósághoz híven leendő 
megállapítására, mert egyidejűleg számvevősége
met utasítottam, hogy amennyiben a kórházi szá
madások vizsgálata alkalmával az ott mellékelt 
»Ertesitő« valamely községi elöljáróságnak vagy 
kórházi biztosnak felületes vagy hanyag eljárásá
ról tanúskodnék, azt az „Ertesitő“ -t az illető kö
zegek ellen megtorló intézkedés végett hozzám 
mutassa be.

Budapesten, 1910. évi május hó 28-án.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

S z.: 4211—910. alisp.

Székelyudvarhely rendezett tanácsú város 
polgármesterének, a három járási főszolgabírónak, 
valamennyi községi és körjegyzőnek.

Fenti rendelet kiadása mellett, az ahhoz való 
legpontosabb alkalmazkodásra azzal a megjegy
zéssel hívom fel, hogy a mennyiben akár a fel
merült vitás ügyek másodfokú elbírálása végett 
hozzám akár a gyógydij elengedése czéljából a 
közigazgatási bizottsághoz beterjesztett iratokból 
arról kellene meggyőződnék, hogy egyes közegek 
illetve hatóságok a 140000 — 1907. B. M. sz. kör
rendelet 41 , 42. és 43. §-ai értelmében teljesítendő 
puhatolás alkalmával fenti rendelet daczára is 
gondatlanul és felületesen járnak el, a mulasztók 
ellen a legerélyesebb megtorlást fogom alkalmazni.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi junius hó 15-én.

Sebesi, alispán. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegség. Sertésvész járványosán fel
lépett Szen'demeter községben.

Haszonbéri hirdetmény. Xyikómalomfalva 
község tulajdonát képező korcsma összes helyi
ségeivel együtt 3 évi egymásutáni haszonbérbe 
200 korona kikiáltási díjban 10 °;0 bánatpénzben 
folyó évi 1910. jú n iu s  hó 29-én  bérbe adja, pá
lyázók a községi bírónál feltételeket megnézhetik. 
Község elöljáróság.

Haszonbéri hirdetmény. Az 1S83. évi XX. 
t.-cz. 3. §-a értelmében ezennel közhírré tétetik, 
hogy Lököd község határa úgy a közös, mint 
egyesek tulajdonát képező földbirtokon gyakorol
ható vadászati jog 1910. évi aug. hó I-tői számí
tandó 2 évi időtartamra 1912. aug. l éig Lököd 
községben 1910. évi jú n iu s  hó 2 6 -á n  délután 1 
órakor nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérő
nek bérbe fog adatni. Az árverési feltételek a ho- 
moródszentmártoni kjegyzőség hivatalos helyise
gében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kelt
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Homoródszentniárton, 1910. junius 10. Gáspár, 
körjegyző.

Haszonbéri hirdetmény. Az 1883. évi XX. 
t.-cz. 3. §-a értelmében ezennel közhírré tétetik, 
hogy Homoródszentniárton község határa, úgy a 
közös, mint egyesek tulajdonát képező földbirto
kon gyakorolható vadászati jog 1910. évi aug. hó 
1-től számítandó 2 évi időtartamra 1912. év aug. 
l-éig a községben 1910. évi jú n iu s  hó 26-án  
délelőtt S órakor nyilvános árverés utján a leg
többet Ígérőnek bérbe fog adatni. Az árverési fel
tételek a homoródszentmártoni kjegyzőség hiva
talos helyiségében a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők. Kelt Homoródszentniárton, 1910. 
junius 10. Gáspár, körjegyző.

Elveszett tehén. Tassaly Lajos mészáros 
tulajdonát képező egv fehér szőrű 8 éves tehén, 
bal tompján T. és X. jegy, május hó 31-én el
tévedett.

Elveszett lovak. Molnás János (tárni) kö
röndi lakosnak a köröndi havasi legelőről folyó 
hó 3-án egy drb. 4 éves szürke szőrű kanczája, 
jobb füle hegye jegyes és egy drb. 6 éves barna

fakó szőrű nagy hajas heréit lova eltűnt. Felta
lálás esetén a köröndi elöljáróság értesitendő.

Elveszett csikó. Felsőboldogfalvi Péter Mó
zes tulajdonát képező 1 drb. 3 éves sárga kancza 
csikó, az Árvátfalu li. Rész 17 falu havasáról el
veszett; hátsó bal tompján B. A. bélyeg látható, 
hátsó bal lába szárcsa ; nyakán csengetyü, fejében 
kötőfék volt. Feltalálás esetén a felsőboldogfalvi 
főbiró értesitendő.

Felfogott malacz. Ábránfalva községben egy 
darab 3 hónapos fehér szőrű ártán malacz van 
felfogva, egyik füle hasított, orra szőke. Tulajdo
nosa ha nem jelentkezik 1910. junius hó 25-én 
délután 3 órakor nyílt árverésen el fog adatni.

Elveszett ló. Tifán Ignácz székelyvarsági 
lakosnak egy darab két éves fekete kancza csi
kója, melynek jobb füle hegye hasított, farka 
bütült, folyó évi május hó 15-én elveszett.

Felfogott lovak. Etéd községben 2 drb. ide
gen heréit ló, egyik fekete, másik piros folyó évi; 
május 31-től felfogva tartatik. Igazolt tulajdonos- 
a községi elöljáróságnál átveheti.
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