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90892— 1910. IX B. M. számú körrendelet.

A Krassó-Szörény vármegyei árvíz károsul
tak segélyezése tárgyában

Valamennyi vármegye és város közönségének.

Folyó évi junius hó 13-án megrenditően 
súlyos elemi csapás érte az ország egyik népes 
vármegyéjét, egy ismételten visszatérő felhősza
kadás és ezzel kapcsolatos vizáradás Krassó- 
Szörény vármegye kilencz járásában okozott ré
mitő pusztítást.

E megdöbbentő erejű, kivételes arányú elemi 
csapással a vármegye lakosságának egy jó része 
minden vagyonát elveszítette, megsemmisítette 
termését és ingatlanainak hozadékára talán évekig 
nem számíthat, mert a vizár a külömben is gyen
gébb termést nyújtó földeket teljesen elpusztította, 
annyira, hogy azoknak termőképessé tétele hosz- 
szu időknek nehéz keserves munkáját fogja ké
pezni. De sőt egyes helyeken a legjobb földek 
széjjel szaggatva többé termőképessé alig lesznek 
tehetők.

Megsemmisítette útjában a mindent elpusz
tító vihar a vármegye e járásaiban az érintkezés 
és forgalom összes eszközeit, vasúti vonalak, fő- 
közlekedési és községi utak, távírdák, távbeszélők 
megsemmisüllek és a minden érintkezéstől elzárt 
területek megmaradt lakossága tehetetlenül várja 
a segítséget, mely legalább puszta életét fogja 
megmenteni.

Kiszámíthatatlan az az anyagi kár, a mit az 
elemi csapás okozott. A mit emberi kezek, tehet
ség és szorgalom évtizedeken át kitartó munkával 
teremtettek meg, nehány óra alatt végleg meg
semmisült. —  Virágzó falvak pusztultak el s a 
szerény igényű lakosság minden vagyona odave
szett. —  De ember életében is óriási a veszteség, 
s ma még megközelítőleg sem xtdJapitható meg 
teljes biztossággal azok száma, [ kik életüket ve

szítették a romboló, pusztító árban. A megmaradt 
szorgalmas és munkás népnek hónapokra, sőt 
évekre kiterjedő, megfeszített tevékenysége tudja 
talán csak megtéríteni a most elveszített érték 
némi százalékát, de pótolhatatlan lesz az a kár, 
a mi embererőben elveszett és súlyos az a teher, 
a mi a munkakereső és munkaszerző családtag 
elvesztével a támasz nélkül maradt hozzátarto
zókat érte.

Az első lesújtó hírek hallatára, úgy a helyi, 
járási és központi hatóságok, valamint az illeté
kes kormányhatóságok minden lehetőt megtettek 
a mentés érdekében.

A forgalom helyreállítására, az Ínségbe jutott 
nép pillanatnyi nyomorának enyhítésére és szo
rult helyzetéből való kiszabadítására inségmunka 
engedélyezésére a kellő intézkedések megtétettek 
és a mi e téren emberileg elérhető lesz, az a 
megindított mentőaktió folyamán keresztül fog 
vitetni. Ezzel azonban csak is a pillanatnyi nyo
mor enyhítése és a további megélhetés és mun
kálkodás megkezdésének alapjai adatnak meg, de 
nem elegendő ez a támogatás arra, hogy a nyo
morba jutott lakosságot, elveszített anyagi vagyo
náért, némileg is kárpótolja és szántára létfentar- 

. tási eszközeit továbbra is biztosítsa.
A megélhetés eszközeitől fosztotta meg a 

sors Krassó-Szörény vármegye lakosságának tekin
télyes részét. Egy nagy vidék lakossága áll 
szárnyszegetten, tehetetlenül az élet küzdelmeivel 
szemben.

Az ország nemes gondolkodású és ismert 
áldozatkészségü polgárságához kell tehát fordul
nom, hogy ínségbe jutott polgártársainak mostoha 
sorsán enyhítsen.

Mint mindig, úgy most is Ő Császári és 
Apostoli Királyi Felsége volt az első, aki az or
szágot ért e súlyos csapás első hírének hallatára 
— az ínségbe jutottak felsegélyezésére magán- 
pénztárából 100,000 koronát legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott. A magyar kormány 
saját részéről is minden lehetőt el fog követni a 
károsultak felsegélyezése czéljából és megtette a 
segélyezésre sziikséges/lépáseket jhaga a sújtott 
vármegye hatóságaytS — j/nepríyiben a segélye
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zési aktiót megindította, de az óriási károkat oko
zott elemi csapást mindez csak részben enyhítheti 
és ezért az ország összes törvényhatóságaihoz 
fordulok, hogy lakosaik áldozatkészségeinek igény- 
bevételével járuljanak a súlyosan károsultak anyagi 
támogatásához.

Felkérem tehát a törvényhatóságot, hogy a 
vármegyei lakosság minden rétegének bevonásá
val a Krassó-Szörény vármegyei károsultak segé
lyezésére mozgalmat indítson és a befolyandó 
összegeket, a rendeltetési helyére való gyors, mél
tányos és megfelelő odajuttatása végett hozzám 
terjessze fel.

Budapest, 1910. junius hó 20-án.

Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz.' 4478— 1910.

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

Azzal a felhívással adom ki, hogy a gyűj
tést a legszélesebb körben teljes buzgalommal 
kísérelje meg és eredmény esetén a begyük ösz- 
szeget a lehető sürgősséggel terjessze be hozzám.

Székelyudvarhely, 1910. évi junius 25.

Alispán helyett 

Dr. Paál, főjegyző.

163.
Szolnok-Doboka vármegye alispánjától. 

Sz. 5966— 1910.

Folyó évi junius hó 14-én Szolnok-Doboka 
vármegyében oly nagy fokú jégverés volt, mely 
három község határán úgyszólván az egész ter
mést megsemmisítette.

Az eddig megállapított kár a következő : 
Kovácskápolnok községben . 100000 kor.
Fonácz községben . . . .  14000 »
Csókás községben . . . .  10000 »

Tekintettel arra, hogy e három község sze
gény lakossága, miután jégkár ellen termését nem 
biztositotta, a legnagyobb nyomornak néz eléje, 
felkérem a tisztelt czimet, hogy a jégkárosultak 
javára bármilyen szerény összeget azonnal folyó
sítani, s ezenkívül a könyöradománygyüjtést a 
hatóságához tartozó összes köre jegyzőségéhez 
közvetlenül intézendő felhívás utján elrendelni 
szíveskedjék.

Désen, 1910. junius hó 21.
Bándy s. k ,

alispán.

Sz. 4480— 1910.

Székelyudvarhelv 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.

Székelvud varhely', 1910. junius hó 25.

Alispán hely'ett 

Dr. Paál, főjegyző.

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

sek és más közlemények

164.
M. kir. Földmivelésügyi miniszter. 

Sz. 59194. V I— 1.

Valamennyi alispánnak és thjf. város pol
gármesterének.

Értesítem, hogy a kereskedelemügyi minisz
ter űr felkérésemre utasította a posta- és távirda- 
igazgatóságokat, hogy a törvényhatóságok első 
tisztviselőjének, illetve járási főszolgabiráknak (r. 
t. városok polgármestereinek) közvetlenül az ille
tékes posta- és távirda- igazgatósághoz intézett 
megkeresésére, ha erre az aratási munkák bizto
sítása érdekében szükség lenne, a posta- és tá
virda, valamint a távbeszélő szolgálatnak szükség 
szerinti terjedelemben való kiterjesztését rendeljék 
el, nemcsak a megyei, vagy járási székhelyeken, 
hanem egyáltalán bármely vidéki táviró- és telefon
állomáson is.

Budapest, 1910. junius 17

A miniszter helyett

Bartóky s. k., 
államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 4364— 1910.

Valamennyi központi előadónak, mindenik 
járási főszolgabírónak és Székelyudvarhely város 
polgármesterének.

Tudomásvétel végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. junius 24.

Alispán helyett 

Dr. Paál, főjegyző.

165.
Nagyszebeni m. kir. Bábaképző-intézet. 

Sz. 362-1910.

Nagyságos Alispán úr !

A nagyszebeni m. kir. bábaképezde igazga
tósága ezúttal közhírré teszi a bábatanfolyamnak 
megújítását.

Az oktatás, magyar, német és román nyel
ven ingyenes.

A hallgatónak felvétele erkölcsi bizonyítvány
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és keresztlevél bemu'atása mellett történik az 
igazgató-tanárnál.

A téli tanfolyam kezdődik 1010. szeptember 
óén , végződik 1911. január hó végén.

A bábái kiképzést a szegényebb sorsunknak 
is lehetővé akarván tenni, a Nagyméltóságu vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter úr által egy nehány 
ösztöndíjas hely létcsittetett, tizenöt tanulni óhaj
tónak szabadlakás nyujtatik. Az öntördijért való 
folyamodványok legkésőbb 1910. évi augusztus 
ló  éig az intézet igazgató tanáránál adandók be.

A nagyméltóságu Belügyminisztérium szin
tén ösztöndíjakat oszt, melyekért a vármegyei 
alispán úrhoz kell folyamodni. Úgy a belügymi
nisztérium, mint a vallás- és közoktatásügyi ösz
töndíjakért való folyamodványokhoz egy kötelez
vény csatolandó, melyben a bába-tanuló magát 
kötelezi, hogy okleveles bábával nem biró köz
ségben letelepszik és ott legalább 5 évig marad.

A saját költségükön tanuló növendékek havi 
30 koronáért teljes ellátást élvezhetnek az inté
zetben.

Ezen hirdetést azon hivatalos kéréssel bo
csátja közzé az igazgatóság, hogy odamüködni 
szíveskedjék, hogy alkalmas asszonyok minél na
gyobb számban jelentkezzenek.

Nagyszeben, 1910.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 4571 —  1910.

A járási főszolgabíró uraknak és valatneny- 
nyi község elöljáróságának.

A nagyszebeni bábaképzö intézet igazgató
ságának fenti hirdetését közhírré tétel czéijából 
közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. junius 29.

Alispán helyett 

Dr. Paál, főjegyző.

166.

80919— 1910 V'll/c. B. M. számú körrendelet.

A  kolerával fertőzött vidékekről érkező uta
sok megfigyelése tárgyában.

Valamennyi vármegyei és városi törvény
hatóságnak.

Oroszországnak Galicziával határos némely 
vidékein a kolera ismét fellépvén, indokoltnak lá
tom a Czint figyelmét felhívni a kereskedelem
ügyi miniszter urnák múlt évi julius hó 10-án 
58921. sz. a. kelt és a Czimnek múlt évi julius 
hó 26-án 97691. számú itteni körrendelettel már 
közölt azon intézkedésére, amelylyel elrendeltetett, 
hogy a kolerával fertőzött vidékekről esetleg tör
vényhatósága területére utazó egyének érkezését 
a Czimmel, úgyszintén az illető község előjárósá- 
gával az illetékes vasúti közegek eleve közöljék.

A midőn megjegyzem, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter urat szóban levő rendelete felújítá
sára egyidejűleg kelt átirattal felkértem, felhívom

a Czimct, hogy a szóban levő utasok egészségi 
állapotát 5 napon ál szigorú, orvosi vizsgálattal 
gondosan ellenőrizhesse és a fenyegető veszély 
elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket;, 
figyelemmel a 113234—908. sz. itteni körrende
letben foglaltakra, pontosan és lelkiismeretesen 
fogantitositsa.

Budapest, 1910 évi'junius hó 24

A miniszter helyett 

Jakabffy s. k.,
államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 4622— 1910.

T á rg y : a kolerával fertőzött vidékekről 
érkező utasok megfigyelése.

A  három járási főszolgabírónak. Udvarhely
város polgármesterének.

Belügyminiszter urnák fenti körrendeletét tu
domásvétel és ahhoz való szigorú ragaszkodás 
czéijából közlöm.

Székely udvarhely, 1910. julius 2.

Dr. Sebesi. alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész fellépett járvá
nyosán Homoródalmás és Magyarhermány köz
ségekben, szórványosan Homoróddarócz községben

Pályázati hirdetmény. Udvarhelyvármegye 
területén állami kezelésbe vett községi és némely 
más erdő és kopár területek védelménél kettő (2) 
hatósági erdőőri és kettő (2) hatósági erdőszolgai 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Az erdőőr évi 
bére 450 korona, utazási átalánya 120 korona, 
tűzifa és legeltetési illetmény váltság 79 korona 
20 fillér és 6 korona irodaátalány, az erdőszolga 
évi bére 288 korona és 52 korona 80 fillér illet
mény váltság. Pályázóktól megkivántatik : a ma
gyar állampolgárság, feddhetetlen előélet, legalább 
24 éves, de 35 évesnél nem magasabb életkor, 
ép szellemi és testi erő, az erdőőri állásnál ezen 
kívül még az erdőőri szakvizsga sikeres letétele, 
mely adatok hiteles okmányokkal igazolandók. 
Kérvények egy koronás bélyeggel ellátva és saját 
kezűleg írva 1910. év jú l iu s  hó 20 ig  a székely
udvarhelyi in. kir. állami erdőhivatalhoz adandók 
be. Elkésett kérvények figyelembe nem fognak 
vétetni. Székelyudvarhely, 1910. évi junius hó
23-án. M. kir. á lla m i erdöhivatal.

Pályázati hirdetmény. (6330—910. szám.) 
A háromszéki és miklósvárszéki (erdővidéki) volt 
székelyhuszár családok által nevelési czélra tett 
alapítványból ez idő szerint üresedésben levő két 
ösztöndíjas helyre az 1910,1911. tanévtől kezdő- 
dőleg pályázatot hirdetek. Az évi 400 koronás 
ösztöndíj, mely félévi részletekben utaltatik ki, a 
szak teljes folyamára terjed. Az alapítvány élve-
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zetére csak a hivatalból készült s a vármegye 
levéltárában őrzött összeírásban foglalt 632 volt 
székelyhuszár családnak li- és nőágon leszárma
zott férfitagja jogosult. Az ösztöndijak elsősorban 
a katonatisztképző intézetek és hadapród iskolák, 
azután valamelyik hazai egyetem, vagy ezzel 
egyenrangú felsőbb tanintézet hallgatói részére 
adatnak ki. Az ösztöndíj iránti kérések, folyó 1910. 
év jú l iu s  hó 31-ig bezárólag, hozzám nyújtandók 
be, s felszerelendők : 1. kérelmező keresztlevelé
vel a törvényes származás igazolása végett, 2. 
kérelmező végzett tanulmányainak igazolására szol
gáló okmányokjtal, 3. kérelmezőnek és szüleinek 
vagyoni állapotát feltüntető és igazoló községi 
előljárósági, a járási főszolgabiró által láttamozott 
bizonyitványnyal, 4. a községi elöljáróság által 
kiállított és az azon községbeli ellenőrző bizott
sági tag választására kiküldött székelyhuszár csa
ládbeli megbízott által aláirt bizonyitványnyal ar
ról, hogy pályázó a volt s összeirt 632 székely
huszár család egyikéből, vagy másikából szárma
zik fi- vagy nőágon. A negyedik pont értelmében 
kiállítandó bizonyítványhoz a mintát alább közlöm. 
Sepsiszentgyörgy, 1910. évi junius hó 17-én. D r. 
K irály, alispán.

*
# *

Minta.
Bizonyítvány.

Alulírott községi elöljáróság hivatalosan bi
zonyítja, hogy a székelyhuszár családok nevelési 
alapítványa ösztöndíjának elnyerése iránt pályázó
...................... .............. (ide a pályázó neve, kora,
foglalkozása, lakhelye beírandó) lakos a volt 632 
székelyhuszár családról készített, Háromszékvár- 
megye levéltárában őrizetben levő összeírásban
...................................  község(ek)ben előforduló

nevű székelyhuszár csa
lád fábó l származik fiágon és vagy nőágon.

És pedig •

pályázó neve.

p. atyjának neve. p. anyjának neve.

atyai nagyatyja, atyai nagyanyja anyai nngyatyju. anyai nagyanyja.
(Szükség esetén ezen módon tovább kitün

tetendő azon előd neve, ki a fennemlitett össze
írásban felvéve van, a név aláhúzandó s a bizo
nyítvány pedig folytatandó.)

X. V. (ide az aláhúzott név írandó) neve az 
összeírásban községnél folyó
szám alatt van felvéve.

Kelt .......... , 191....  év h ó ........ n.

PP.

le. je g j iű . k. bíró.

székelyhuezár caaládbeli megbízott.

Pályázat erdősítési jutalmakra. (17683— 910. 
szám.) Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-czikk) 
165. §-ában körülírt kopár-, vízmosásos és futó
homokterületeken ez évben létesítendő, közgazda- 
sági jelentőséggel biró erdősítések megjutatmazá- 
sára az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilencz (9) másod
rendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m. : három 
egyenként 1000 koronás nagy jutalmat, (kettőt 
készpénzben, egyet dísztárgyban), négy egyenként 
800 koronás nagy jutalmat, (kettőt készpénzben, 
kettőt dísztárgyban), négy egyenként 600 koronás 
nagy jutalmat (kettőt készpénzben, kettőt dísz
tárgyban), öt egyenként 500 koronás elsőrendű 
elismerő jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 
dísztárgyban), öt egyenként 400 koronás elsőrendű 
elismerő jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 
dísztárgyban), öt egyenként 300 koronás másod
rendű elismerő jutalmat, (hármat készpénzben, 
egyet dísztárgyban) és négy egyenként 200 koro
nás másodrendű elismerő jutalmat, (hármat kész
pénzben, egyet dísztárgyban). Ezen jutalmakért 
az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdősítéseik
kel versenyezhetnek, a melyeket az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 165. §-ában körülirt kopár-, vízmo
sásos, vagy futóhomokterületeken, állami pénzse
gély igénybevétele nélkül a folyó év tavaszán 
vagy őszén foganatosítottak. Megkivántatik azon
ban, hogy : a) az 1000 koronás nagy jutalmakra 
versenyző erdősítések egv tagban legalább 25 kát. 
hold terjedelműek, b) a 800 és 600 koronás nagy 
jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több 
tegban legalább 25 kát. hold terjedelműek, c) az 
500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban lega
lább 10 kát. hold terjedelműek és végül d) a 
300— 200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban lega
lább 5 kát. hold terjedelműek legyenek. A pályázó 
birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első 
munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének ide
jéig állandóan gondozni, a szükséges pótlásokat 
foganatosítani s a létrejövő erdőt az 1879. évi 
XXXI t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként 
fentartani és kezelni tartozik. A -versenyre bocsá
tott erdősítések az 1915-ik évben fognak a hely
színén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az 
erdősítések sikere és közgazdasági jelentősége, az 
erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre 
fordított költségek fognak irányadóul szolgálni, de 
a pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek 
ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is. A 
pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat 
igényt, ha a versenyre bocsátott és a jutalomra 
érdemesnek ítélt erdősítés a jutalom odaítélésének 
idejében is birtokában lesz. Az odaítélt pénzjuta
lom egy harmadrésze az erdősítést teljesítő kezelő 
erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. 
A dísztárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai 
pedig, —  kik a jutalmazott erdősítések teljesítése 
körül kiváló érdemet szereztek, —  érdemük sze
rint külön pénzjutalomban fognak részesülni. A 
folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb 
folyó évi jú l iu s  hó végéig, a folyó év őszén tel-székelyhuszár ctialúdbeli megbízott.
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jesitett erdősítéseket pedig legkésőbb folyó évi 
deczem ber hó 2 5 -ig  kell a birtokosnak a közigaz
gatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdőfelü
gyelőségnél pályázatra bejelenteni. Pályázhat a 
feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést 
teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beer- 
dősitett terület bérlője is, de pályázati kérelméhez 
mellékelni kell a birtokos Írásbeli nyilatkozatát, 
melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való 
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi 
magát, hogy a versenyre bocsátott erdősítést az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 2. vagy 4 §-aiban megha
tározott feltételek szerint állandóan erdőként fogja 
fentartani és kezelni. A pályázati kérvényben az 
erdősítés helyét (község, dűlő, helyrajzi szám), 
kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. Budapest, 1910. évi 
május hó. M . kir. fö ldm ivelésiigy i m iniszter.

Versenytárgyalási hirdetmény. (731— 910. 
-szám.) Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága 
f. évi 1353., 1396., 1407., 1349. sz. határozataival 
az óczfalza— kányádi tvht. közúton levő 19. sz., a 
sárd zsákod— szentdemeteri tvht. közúton 68. sz., 
a székelykeresztur— etédi tvht. közúton levő 66. 
sz.. az óczfalva— kányádi törvhatósági közúton 
a 8-as számú műtárgynak felépítését 6565 
kor. 16 fii., 7048 kor. 04 fii., 2433 kor. 98 fii., 
illetve 3677 kor. 77 fii., vagyis összesen 19524 
kor. 95 fillérrel engedélyezvén, ezen munkák 
biztosítása czéljából ezennel zárt ajánlati verseny- 
tárgyalást hirdetek.

Felhívom mindazokat, akik a fent jelzett 
munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy e munkákra 
vonatkozó ajánlataikat külön-külön, öt pecséttel 
lezárt borítékban, a székelyudvarhelyi m. kir. ál- 
lamépitészeti hivatalnál 1910. évi jú l iu s  hó 16-án 
délelőtt 10 ó rá ig  nyújtsák be.

A borítékon megjelölendő, hogy az abban 
foglalt ajánlat, mely munkára vonatkozik. A 
munkákra együttes ajánlat nem tehető.

A z ajánlathoz a kért munkabér 5%-ának 
megfelelő bánatpénznek, ezen hirdetmény számára 
való hivatkozással, valamely m. kir. állampénz
tárnál, vagy adóhivatalnál történt letételét igazoló 
letét nyugta csatolandó.

K észpénz, vagy  értékpapír az a ján la thoz nem  
csatolható.

A  versenytárgyalás az ajánlatok felbontásá
val —  a fent megnevezett hivatalnál, az ajánlatok 
beadására kitűzött idő elteltével —  fog megtar
tatni. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, 
vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek.

A munkákra vonatkozó tervek, továbbá a 
szerződési minta, általános és részletes feltételek, 
a székelyudvarhelyi m. kir. államépitészeti hivatal
nál naponta a rendes hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. Megjegyeztetik, hogy 66. és 8. sz. 
műtárgyak vasbeton fedlapos szerkezettel van
nak előirányozva és az 1396 szám alatt 
engedélyezett hidra vasbeton szerkezettel is 
nyújthatók be ajánlatok, ez esetben azonban 
részletes tervrajz, költségvetés és erőmütani 
számítás is melléklendő.

Az ajánlatok felett Udvarhelyvármegye köz- 
igazgatási bizottsága, a „Közszállitási szabályzat" 
25. §-ában megállapított határidőn belül dönt.

Az 1907. évi III. t.-cz. 13. és 14. §§-ai ér
telmében az ajánlattevő, amennyiben ajánlata el
fogadtatnék, köteles a munka teljesítéséhez szük
séges uj gépeket, eszközöket, berendezési tárgya
kat az idézett törvényszakaszoknak megfelelően 
hazai gyárakból beszerezni és a munka teljesítésé
hez hazai, elsősorban magyar honos, műszaki 
erőket, tisztviselőket, iparosokat, alvállalkozókat, 
munkazezetőket, munkásokat stb. alkalmazni és - 
ezen kötelezettség ellenőrzése czéljából szükséges 
adatokat a munka ellenőrzésével megbízottnak 
rendelkezésére bocsátani.

Ezen kötelezettségek egyike, vagy másika 
alól való felmentést az 1907. III. t.-cz. 13. §-a 
értelmében csakis a kereskedelemügyi miniszter 
ur adhat, azok bármelyikének áthágása esetén a 
kir. államépitészeti hivatalnak jogában áll —  min
den bírói beavatkozás nélkül —  a szerződést fel
bontani és e mellett a munkát ajánlat-tevő kárára 
és veszélyére más módon biztosítani, vagy 20%-ot 
meg nem haladó kötbért kiszabni és a munka 
folytatását követelni.

A kiszabott kötbér a kereskedelmi és ipari 
alap javára esik.

Ezen kötelezettségek, vagy azok egyikének 
kijátszása esetén az 1907. III. t.-cz. 15. § a értel
mében jogában áll a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszternek vállalkozót a jogkörébe eső ipari 
szállítások és munkálatokból véglegesen, vagy 
meghatározott időre kizárni.

iMindazon ajánlattevők, akik ezen hivatallal 
eddig üzleti összeköttetésben nem állottak, tartoz
nak szállítóképességüket és megbízhatóságukat 
azon ipar- és kereskedelmi kamara által igazol
tatni, melyhez telepük szerint tartoznak.

A biztosíték, a részletes feltételekben meg
szabott arányban, az utófelülvizsgálat eredménye 
szerint fog visszaadatni.

A hivatal fentartja magának, illetve Udvar
helyvármegye közigazgatási bizottságának, hogy a 
beérkezett ajánlatok között, az árakra való tekin
tet nélkül, szabadon választhassos.

Az ajánlat ivenként egy korona bélyeggel 
látandó el és abba világosan és határozottan be
veendő azon kijelentés, hogy ajánlattevő úgy a 
szerződést, mint az általános és részletes feltéte
leket ismeri, azokat kötelezőleg elfogadja.

Amennyiben többen együttesen (mint társ- 
vállalkozók) tesznek ajánlatot, már az ajánlatban 
megnevezendő azon egyén, aki a munkát vezeti 
és aki felhatalmaztatik, hogy a munkát társa ne
vében vezeti és aki a folyósított járandóságokat 
felveheti.

Ha csak lehetséges, már az ajánlatban meg- 
nevezendők azok a hazai czégek, melyektől a 
szükséges anyagok stb. beszereztetnek. Amennyi
ben ez lehetséges nem volna a szerződés kötése
kor, vagy a munka megkezdésekor —  ami 15 
nappal a munka megkezdése előtt bejelentendő —  
tartozik vállalkozó 10% kötbér terhe mellett be
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jelenteni azon hazai ipartelepeket stb. ahonnan 
szükségletét fedezendi.

M. kir. államépitészeti hivatal.
Székelyudvarhely, 1910. június hó 21-én. 

Szobákka Rezső, kir. műszaki tanácsos.

Versenytárgyalási hirdetmény. (768—910. 
szám) Udvarheivvármegye alispánja f. évi 3167, 
3168, 3204, 3169, 3170,'3171, 3172, 3533,3583. 
és 3984. sz. rendeletéivel ("boldogfalva— felsőrákosi 
tvhr. közúton 30. sz., székelyudvarhely— parajdi 
*.vht. utón 30. és 84 sz., ócfalva— kányádi tvht. 
közúton 11. sz., sztegyházasfalu— székelyzsombori 
tvht. közúton 19. sz., szentlélek— keresztúri tvht. 
közúton 24. sz., székelykeresztur—elédi tvht. köz
úton 8. és 37. sz., fenyéd—zetelaki— gyergyói 
tvht. közúton 19. sz., a sárd— zsákod— szent- 
demeteri tvht. közúton levő 84. s z , műtárgyak 
építendő, illetve javítandó műtárgyak költségeit 
576'31 kor., 499 02 kor., 680 49 kor., 1798 78 
kor, 61044 kor., 1377 02 kor., 39810 kor., 
1207H9 kor., 1503 55 kor, illetőleg 113834 kor., 
vagyis összesen 9789 kor. 24 lillér előirányzattal 
engedélyezvén, ezen építés biztosítására zárt aján
lati versenytárgyalást hirdetek.

Felhívom mindazokat, akik a fent jelzett 
munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy vonatkozó 
ajánlataikat külön-külön öt pecséttel lezárt borí
tékban, a székelyudvarhelyi ni. kir. államépitészeti 
hivatalnál 1910. évi jú l iu s  15-én délelőtt 10 óráig  
nyújtsák be.

A borítékokon megjelölendő, hogy az abban 
foglalt ajánlat mely munkára vonatkozik.

Az ajánlathoz a kért munkabér 5'7,,-ának 
megfelelő bánatpénz csatolandó, illetve a székely
udvarhelyi kir. adóhivatalnál letétbe helyezendő 
és a letéti vevény az ajánlathoz melléklendő lesz.

A versenytárgyalás az ajánlatok felbontásá
val — a fent megnevezett hivatalnál, az ajánlatok 
beadására kitűzött idő elteltével —  fog megtar
tatni. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, 
vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek.

Az ajánlatok felett Udvarhelyvármegye al
ispánja a »Közszál!itási szabályzat* 25. § ában 
megállapított határidőn belül dönt.

Az 1907. évi 111 t.-cz 13. és 14. §§-ai ér
telmében az ajánlattevő, amennyiben ajánlata el
fogadtatnék, köteles a munka teljesítéséhez szük
séges uj gépeket, eszközöket, berendezési tárgya
kat az idézett törvényszakaszoknak megfelelően 
hazai gyárakból beszerezni és a munka teljesítésé
hez hazai, első sorban magyar honos, műszaki 
erőket, tisztviselőket, iparosokat, alvállalkozókat, 
munkavezetőket, munkásokat stb. alkalmazni és 
ezen kötelezettség ellenőrzése czéljából szükséges 
adatokat a munka ellenőrzésével megbízottnak 
rendelkezésére bocsátani.

Ezen kötelezettségek egyike vagy másika 
alól való felmentést az 1907. l'I. t.-cz. 13. §-a 
értelmében csakis a kereskedelemügyi miniszter 
úr adhat, azok bármelyikének áthágása esetén a 
kir. államépitészeti hivatalnak jogában áll — min
den birói beavatkozás nélkül —  a szerződést fel
bontani és e mellett a munkát ajánlat-tevő kárára

és veszélyére más módon biztosítani, vagy 20"/„-ot 
meg nem haladó kötbért kiszabni és a munka 
folytatását követelni.

A kiszabott kötbér a kereskedelmi és ipari 
alap javára esik

Ezen kötelezettségek, vagy azok egyikének 
kijátszása esetén az 1907. 111. t.-cz. 15. §-a értel
mében jogában áll a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszternek vállalkozót a jogkörébe eső ipari 
szállítások és munkálatokból véglegesen, vagy 
meghatározott időre kizárni.

Mindazon ajánlattevők, akik ezen hivatallal 
eddig üzleti összeköttetésben nem állottak, tartoz
nak szállítóképességüket és megbízhatóságukat 
azon ipar- és kereskedelmi kamara által igazol
tatni, melyhez telepük szerint tartoznak.

A biztosíték, a részletes feltételekben meg
szabott arányban, az utófelülvizsgálat eredménye 
szerint fog visszaadatni.

A hivatal fenntartja magának, illetve Udvar
helyvármegye alispánjának azon jogát, hogy a 
beérkezett ajánlatok között, az árakra való tekin
tet nélkül, szabadon választhasson.

A z ajánlat ivenként egy korona bélyeggel 
látandó el és abba világosan és határozottan be
veendő azon kijelentés, hogy ajánlattevő úgy a 
szerződést, mint az általános és részletes feltéte
leket ismeri, azokat kötelezőleg elfogadja.

Amennyiben többen együttesen (mint társ- 
vállalkozók) tesznek ajánlatot, már az ajánlatban 
megnevezendő azon egyén, aki a munkát vezeti és 
aki felhatalmaztatik hogy a munkát társa nevében 
vezeti és aki a folyósított járandóságokat felveheti.

Ha csak lehetséges, már az ajánlatban meg- 
nevezendők azok a hazai ezégek, melyektől a 
szükséges anyagok stb. beszereztetnek. Amennyi
ben ez lehetséges nem volna a szerződés kötése
kor, vagy a munka megkezdésekor —  ami 15 
nappal a munka megkezdése előtt bejelentendő —  
tartozik vállalkozó 10"/0 kötbér terhe mellett be
jelenteni azon hazai ipartelepeket stb. ahonnan 
szükségletét fedezendi.

M. kir. államépitészeti hivatal.
Székelyudvarhely, 1910. junius hó 22-én. 

Szobolka Rezső, kir. műszaki tanácsos.
Haszonbéri hirdetmény. Hava község va

dászterülete 1910. évi julius hó 15 tői kezdődőleg 
G egymás után következő évre nyilvános árveré
sen a legtöbbet ígérőnek 1910. ju l iu s  12-én d. e. 
10 órakor kezdődőleg a községházánál bérbe 
fog adatni Kikiáltási ár 20 kor. Az árverezési fel
tételek a bordosi körjegyzői irodában betekinthető!-:.

Jutalmazások Udvarhelyvármegye alispánja 
az 1909. évi útadók sikeres behajtása körül kifej
tett szorgalmáért és tevékenységéért a következő 
községi elöljárókat jutalomban részesítette : 1.
Gálffy István fenyédi jegyzőt 10 kor. 2. Gáspár 
Pál fenyédi s. jegyzőt 5 kor. 3. Benedek Máté 
kápolnásfalvi kbirót 5 kor. 4. Benedek Károly 
kápolnásfalvi kpénztárnok 5 kor. 5. Simó István 
székelybetlenfalvi kbirót 2 kor. 6. Balázs István 
székelybetlenfalvi kpénztárnok 2 kor. 7. Balázs 
Károly fenyédi kbirót 2 kor. 8. Csíki Dénes fe-
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nyédi kpénztárnok 2 kor. 9. Pap Lőrincz máré- 
falvi kpénztárnok 4 kor. 10. Kis Mózes sükői 
kbirót 2 kor. 11. Csömör Gábor farkaslaki kjegy- 
zőt 10 kor. 12. Kovács Lajos farkaslaki sjegy- 
zőt 5 kor. 13. Hadnagy Dénes farkaslaki kbirót 
5 kor 14. Nyisztor János bogárfalvi kbirót 3 kor.
15. Hegyi Zsigmond nyikómalomfalvi kbirót 4 kor.
16. Székely Károly szentléleki kbirót 3 kor. 17. 
Patakfalvi Jakab énlaki bírót 3 kor. 18. Patakfalvi 
Izsák énlaki kpénztárnokot 3 kor. 19_ Ferenczy 
Lajos felsőboldogfalvi kjegyzőt 5 kor. 20. Péter 
Mózes felsőboldogfalvi kbirót 4 kor 21. Kádár 
Gyula köröndi jegyzőt 10 kor. 22. Tófalvi Ferencz 
köröndi kbirót 5 kor. 23. Lőrincz A. Ferencz kö
röndi kalbirót 5 kor. 24. Biró György köröndi 
kpénztárnok 5 kor. 25. György Jeremiás szentta
mási kjegyzőt 5 kor. 26. Elekes Nándor lövétei 
kjegyzőt 10 kor. 27. Mihály István lövétei kbirót 
8 kor. 28. Mihály András lövétei kpénztárnokot 
8  kor. 29. Menyhárt János h.-szentlászlói kjegyzőt 
4 kor. 30. Szabadi Dénes h.-szentlászlói kpénz
tárnokot 3 korona jutalomban.

Megsemmisítés A gyergyószentmiklósi j. 
főszolgabírói hivatalának kerek ruggyanta bélyeg
zője, mely az alábbi körirattal és czimerrel volt 
ellátva, ismeretlen módon elveszett. Azt ezennel 
semmisnek nyilvánítom. Gyergyószentmiklós, 1910. 
évi juníus hó 26 Zakariás főszolgabíró. »Csik- 
vármegye gvergyói főszolgabírói járás. Csikvárme- 
gye czimerével.*

Elveszett házalókönyv. Tódor András szé
kelyzsombori lakos bejelentette, hogy Udvarhely
vármegye alispánja által 570—910. aüsp. szám 
alatt folyó évi január hóban kiállított házaló köny
vét elveszítette. A házalókönyv eredeti példánya 
ezennel megsemmisittettnek nyilvánittatik. Székely- 
udvarhely, 1910. évi junius hó 28. Alispán he
lyett : Dr. P aál főjegyző

Elveszett munkásigazolvány. Pál András,
aki Oroszhegy községben lakik, az Oroszhegy 
község elöljárósága által 58— 1903. szám alatt 
kiállított munkasigazolványát elveszítette.

Községi költségvetések és Számadási főkönyvek Becsek D. Fia könyvnyomdájában Székely
udvarhelyt beszerezhetők.




