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II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

167.
B. M. számú körrendelet.

164,753— 1909. V I— a.

Özv. Keller Jánosné gyermekei lakhelyének 
kipuhatolása.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

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

sek és más közlemények.

168.
B. M. számú körrendelet.

75,369— 1910. VU— d.

Elmebetegek elhelyezése körül észlelt visz- 
szásságok megszüntetése.

Valamennyi törvényhatóságnak.

A budapesti svájczi konzulátus azzal a meg
kereséssel fordult hozzám, hogy néhai Keller Já
nos György volt hajóépítő mérnök özvegyének, 
Keller Jánosnénak (szül. Kurfürst Mária), illetőleg 
a nevezett házastársak gyermekeinek, az 1870-ben 
Ó-Budán született Keller Sándornak és az 1871-ben 
ugyanott született Keller Juliánnának jelenlegi tar
tózkodási helyét kipuhatoltassam, mert a nevezet
tekre némi örökség vár.

Felhívom ennélfogva czimet, hogy a neve
zetteket törvényhatósága területén puhatoltassa és 
az eredményt hozzám jelentse be.

Budapest, 1910. évi junius hó 17-én.

A miniszter meghagyásából: 

Kégl, s. k. miniszteri tanácsos.

Szám : 4681 — 1910. alisp.

Székelyudvarhely város rendőrfőkapitányá
nak és valamennyi községi és körjegyzőnek.

A nyomozat megejtése és jelentéstétel vé
gett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 5-én.

Sebesi, alispán.

A székesfőváros rendőrfőkapitánya, valamint 
a budapesti állami elmegyógyintézet igazgatói is
mételten panaszt tettek, hogy az elmebetegek
nek elmegyógyintézetben való elhelyezésénél az 
1903. évi 10,583. szám alatt kelt itteni kör
rendelet 2— 3-ik bekezdésének intézkedései figyel
men kívül hagyatnak, s igy gyakran egyes 
elmebetegek a minisztérium engedélyének elő
zetes kikérése és minden előzetes tudakozódás 
nélkül felszállittatnak a székesfővárosba és miután 
itten a szükséges engedély hiánya és az állami 
elmegyógyintézetek túlzsúfoltsága miatt a beteg 
elhelyezése akadályba ütközik, a kísérők azokat 
egyszerűen a rendőrségre viszik, sokszor pedig az 
utczákon szabadon bocsátják, hogy ez által az 
állami rendőrség beavatkozását mintegy' kierő
szakolják.

Ennélfogva felhívom Czimet, miszerint szi
gorúan intézkedjék, hogy' az elmebetegeknek elme
gyógyintézeti elhelyezés eseteiben az elől idézett 
körrendelet összese intézkedései pontosan betar
tassanak s nevezetesen, hogy e helyről az előze
tes engedély mindenkor kikéressék avagy felette 
sürgős és halasztást nem tűrő esetekben azon 
elmegyógyintézet igazgatójától, melybe a beteget 
elhelyezni szándékolják, mindenkor előzetes tájé
kozás szereztessék arra nézve, vájjon elmebeteg 
felvehető-e ?

Megjegyzem, hogy amennyiben jövőben a 
fent idézettekhez hasonló esetek tudomásomra jut-



152. oldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja 2S. szám.

nának, a szabálytalanul eljárók ellen a megfelelő 
eljárást haladéktalanul meg fogom indítani. 

Budapest, 1910. évi junius hó 4-én.

A miniszter helyett:

Jakabffy s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 4365/1910. alisp.

A rendőrhatóságoknak, Székelyudvarhely vá
ros tanácsának és az összes községi elöljáró
ságoknak.

Fenti rendeletet szigorú alkalmazkodás czél- 
jából közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 5-én.

Sebesi, alispán.

169.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

42462. sz.

Kereskedelemügyi miniszter rendelete az 1874. 
évi Vili. törvényczikk alapján felállított hordóhite- 
lesitők további működése tárgyában 1909. évi 
január hó 7-én 1054. szám alatt kiadott rendelet 
hatályának ujabbi meghosszabbítása iránt.

Miután a magyarországi törvényhatóságok, 
városok és községek egy nagy részének az 1874. 
évi Vili. törvényczikk alapján felállított hordóhite- 
lesitő hivatalaik hordójelző hivatalokká leendő 
átalakítása iránt az 1907. évi V. törvényczik 39. 
§-a alapján hozott határozatai ezidőszerint még 
túlnyomó részt végrehajtva nincsenek sőt ezek a 
törvény értelmében megkivántató kormányhatósági 
jóváhagyás hiányában jelenleg még nagyrészben 
jogerőssé sem váltak s miután ily viszonyok kö
zölt az illető törvényhatóságok, városok és közsé
gek a hordójelzést folyó évi julius hó 1 -én már 
az 1907. évi V. törvényczikk 25. § a értelmében 
felállított, illetve a törvény' 39. §-a alapján átala
kított hordójelző hivatalokkal végeztetni semmi 
esetre sem volnának képesek : a hordójelzési szol
gálat folytonosságához fűződő közérdek szem előtt 
tartásával hivatalbeli elődömnek az 1874. évi Vili. 
törvényczikk alapján felállított és hordójelzést tel
jesítő, hordóhitelesitő hivatalok további működése 
tárgyában 1909. évi január hó 7-én 1054. szám, 
illetve múlt évi deczember hó 27-én 96494 szám 
alatt kiadott rendeletéi hatályát azon törvényható
ságokra, városokra és községekre nézve, melyek
nek szóban forgó hivatalaik átalakítására vonat
kozó határozata bármely okból még végrehajtva 
nincsen, hivatalbeli elődöm elől hivatkozott rende
letében megállapított feltételek mellett és korlátok 
között folyó 1910. évi deczember hó 31-ikéig a

magyar királyi belügyminiszter úrral egyetértőleg 
meghosszabbítom.

Budapest, 1910. évi junius hó 20-án.

A miniszter helyett: 

Kálmán s. k., államtitkár.

170.
M. kir. belügyminiszter. 

Szám: 78248— 1910. V — a.

Valamennyi törvényhatóságnak, budapesti 
főkapitánynak, az összes határszéli rendőrkapi
tánynak.

Az 1903: Vlü. t.-cz. 5. §-ban nyert felhatal
mazás alapján a soproni határszéli rendőrkapi
tányság területén Lajtaszentmiklóson (Sopronvárm.) 
és Linkafőn (Vasvárm.) határszéli őrségek szerve
zését rendelem el. Ezen őrségek létszámát 3—3 
altisztben állapítom meg.

Az őrségek működésűket julius hó 1-vel 
kezdik meg, mely nappal az ott levő 1 főből álló 
különitmény'eket megszüntetem.

Budapest, 1910. évi junius hó 16-án.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

171.
Sz.: 4630—910. alisp.

Engedély

M. kir. és csomagszállitási r. t. hivatalos lap 
osztályának

Budapest, Mérleg-utcza 11. sz.

Beadott kérésre A nap, A polgár, Buda
pest, A nép, Kis újság, Ejnye be jó, és Az est 
czimti napi, illetőleg heti lapoknak a vármegye 
területén való utczai elárusitására az engedélyt 
három havi időtartamra vagyis folyó év szeptem
ber hó végéig megadom.

Egyben felhívom czimet az 1608— 897., ille
tőleg 71770—905. szám alatt kiadott belügymi
niszteri körrendeletekben foglaltaknak szigorú és 
pontos betartására.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi julius hó 5-én.

Sebesi, alispán.

S z .: 4630—910. alisp.

Valamennyi járási főszolgabirájának, Székely
udvarhely város rendőrfőkapitányának és az ösz- 
szes községi elöljáróságoknak.

Tudomásul vétel és a legnagyobb szigorral 
való ellenőrzés végett közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi julius ho 5-én.

Sebesi, alispán.
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V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész járványosán 
fellépett Felsőboldogfalva községben.

L ép fen e  megszűnt Homoróddarócz községben.
Pályázati hirdetmény (1516—910 szám.) 

'Udvarhelymegye homoródi járásához tartozó mik- 
lósfalvi körbábai állásra pályázatot hirdetek és fel
hívom a pályázni akaró okleveles szülésznőket, 
hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
hozzám jú l iu s  hó 2 0 -ig  adják be. A körbába fize
tése : 12Ö korona egy évre, működési dija Miklós- 
falván 8 napra 2 korona, minden további napra 
60 fillér, Homoródszentlászlón 8 napra 3 korona, 
minden további napra 60 fillér, Abránfalván 8 
napra 4 korona, minden további napra 80 fillér. 
Oklánd, 1910. julius 4. Szabady, főszolgabíró.

Árverési hirdetmény. Bözödujfalu község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a tulajdonát ké
pező vadászterület f. évi ju l iu s  hó 28-án  délelőtt 
'9 órakor a községházánál 1910. augusztus 15-től 
kezdődő 6 évre haszonbérbe fog adatni. Kikiál
tási ár 2 kor. Feltételek a k. bírónál megtudhatók. 
Bözödujfalu, 1910. julius 8-án. Kacsó Sándor, 
körjegyző. Béréi János.

Uj postaügynökség. A székelymuzsnai posta
ügynökség 1910. évi .julius 16-án megnyílik.

Felfogott lovak. Alsósófalva község előljá 
rósága közhírré teszi, hogy az alsósófalvi Borza 
nevű havaslegelőn 2 drb. ló felfogatott, leírása a 
következő: kora 8 éves, színe világos pej, egyi
ken lánczczal egy csengettyű van felkötve, egyéb 
ismertető jele semmi. Felfogatott f. év junius 
.29-én. Az állatokat igazolt tulajdonosa átveheti e 
hó 18-áig, ellenesetben e hó 18-án d. u. 3 óra
kor nyilvánosan el fog árvereztetni.

Faeladási hirdetmény. Homoródbene köz
ség közbirtokossága nyilvános szó és zárt Írásbeli 
árverésen eladja Udvarhelyvármegyében Homoród
bene község határán fekvő »Staudenvald« nevű 
legelőjén levő 231 drb. 65— 160 czm. középátmé- 
rőjü tölgyfáját, melynek fatömege 262 m3 vasúti 
talpfa, 1271 ms II. osztályú, 647-2 m3 1. osztályú 
fűrészáru és 3462 3 m* tűzifát teszen ki a tövön 
a legelőn. Az eladandó famennyiség a helybeli 
vasúti állomástól mintegy 3 kilométer távolra fek
szik, melyhez elég jó mezei ut vezet. Kikiáltási ár 
16100 korona, melynek 10%-a bánatpénz képpen 
leteendő. A z árverés f. évi augusztus 4-én d. e. 
10 órakor Homoródbene községházánál lesz meg
tartva. Árverési és szerződési feltételek a község 
elöljáróságánál és a székelyudvarhelyi m. kir. já
rási erdőgondnokságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. Homoródbene, 1910 évi julius 3. 
Benedek Ferencz, jegyző. Schuiler János, elnök.

Körözendő egyének. 200. — Salam on Ist- 
-ván Somogyszil községben született 58 éves cse
léd nyomozandó és feltalálása esetén erről So- 
mogyvármegye alispánja a 11591—910. számra 
•való hivatkozással értesítendő.

201. —  A ndrási Róza  nyikómalomfalvi ille
tőségű 13 éves. róm. kath. vallásit gyermek f. évi 
április hó 19-én Székelyudvarhely városból állitó- 
leg eltávozott és nyomtalanul eltűnt. Nevezett 
leány korához képest magas termetű, haja és 
szemöldöke gesztenyeszinü, arcza tojásdad, szeme 
szürke, arcza szabályos, fogai épek. Nyomozandó.

202. —  Szabó Jó zse f budapesti születésű 52 
éves volt asztalosmester, illetve segéd, kinek neje 
Tar Juli, nyomozandó, feltalálása esetén illetősé
gére nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző
könyv a 395112—909. számra való hivatkozással 
Budapest székesfőváros tanácsának megküldendő.

203. —  Özv. Tuba Jó zse fié  szül. Felvinczi 
Anna és ennek gyermekei, az 1888-ban Tamás
falván született Tuba Teréz és az 1893-ban ugyanott 
született Tuba K atalin  nyomozandók és feltalálá
suk esetén lakóhelyük a 15740—910. számra való 
hivatkozással Torontálvármegye alispánjával köz
lendő.

204. —- Özv. Iricsek Fereuczné szül. Leko- 
vics Zsófi volt meggyesfalvi lakos nyomozandó, 
feltalálása esetén Meggyesfalván hátramaradt fiá
nak, Iricsek Antalnak illetőségére nézve kihallga
tandó és a felveendő jegyzőkönyv a 6599—909. 
számra való hivatkozással Marostordavármegye 
alispánjának megküldendő.

205. —  Jazik  Jáuosné, ezelőtt férjezett 
Zahradnyik Mihályné szül. Koestik Mária, ki folyó 
évi márczius hó elején nagyobb pénzösszeg elvi
tele mellett férje lakásáról eltávozott, nyomozandó 
és eredmény esetén erről Szepesvármeg3’e alis
pánja az 5762— 910. számra való hivatkozással 
értesítendő.

206. — M a je fszky  Péter, jelenleg 28—29 
éves famunkás és anyja M aje fszky  M ária  nyo
mozandók, feltalálásuk esetén illetőségükre nézve 
kihallgatandók és a felveendő jegyzőkönyv a 
7426—910. számra való hivatkozással Nagykü- 
küllővármegye alispánjának megküldendő.

207. —  Balázs A nna , 46 éves tót anya
nyelvű csavargó czigány koldusnő nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 6761— 910. számra 
való hivatkozással Pozsonyvármegye alispánjának 
megküldendő.

208. —  K olum bán Dezső és apja K olum bán  
G yula  nvomdász nyomozandó, feltalálásnk esetén 
tőlük a Nagyvárad város által adott 5 korona se
gélyösszeg beveendő és ezen összeg Nagyvárad 
város tanácsának a 10538—910. számra való hi
vatkozással megküldendő.

209. —  G ávra M ihá ly  és neje Csorba Flóra, 
kiskorú Gávra György szülői nyomozandók, fel
találásuk esetén vagyoni viszonyaik puhatolandók 
és az eredmény Nagyvárad város tanácsával a 
1U617— 910. számra való hivatkozással közlendő.

210. —  Eötvös G yula  kereskedő és ennek 
apja Eötvös István  nyomozandók és feltalálásuk 
esetén tartózkodási helyük a 10606— 910. számra 
való hivatkozással Nagyvárad város tanácsával 
közlendő,

211. —  Tóth Jáuosné  szül. Kovács Teréz,
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kiskorú Tóth Anna anyja, Kicsind községben szü
letett 44 éves nő nyomozandó, feltalálása esetén 
kihallgatandó arra nézve, hogy Kicsind községben 
illettől meddig birt ingatlannal és kinek a tulaj
donát képezi jelenleg az ő volt ingatlana ? A fel
veendő jegyzőkönyv a 2392—910. szántra való 
hivatkozással Esztergomvármegye alispánjának 
megküldendő.

212. —  Balog Júlia , állítólag Biri község
ben született 17 éves nő, kiskorú Balog Aranka 
anyja, nyomozandó, feltalálása esetén a saját és 
szülei illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 13112—910. számra való 
hivatkozással Szabolcsvármegye alispánjának meg
küldendő.

213. —  Varga M ária  Fajkört községben 
született 31 éves nő, kiskorú Varga Rezső anyja, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó, igazolási okmányai tőle bevonandók 
s a felveendő jegyzőkönyv az okmányokkal együtt 
a 4450—910. számra való hivatkozással Eszter
gomvármegye alispánjának megküldendő.

214. —  Greisinger Ágoston, a ki Greisinger 
Mihály és Fekonya Francziska szülőktől 1882-ben 
Rasinya községben született, nyomozandó, felta
lálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 11166—910. számra való 
hivatkozással Vasvármegye alispánjának meg
küldendő.

215. —  M ihálik Ilona, Mihálik Francziska 
kóborló koldusnőnek Óbarson született 25 éves 
leánya, koldusnő, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 13248—910. számra való hivatko
zással Nyitravármegye alispánjának megküldendő.

216. —  K is M ária, Gerjen, Tolnavármegyé- 
ben született 35 éves nő, állítólag Teremi József 
czipész neje, nyomozandó és feltalálása esetén 
lakóhelye a 4679—910. számra való hivatkozás
sal Esztergomvármegye alispánjával közlendő.

217. —  Janik  József, a ki 1860-ban Dluha 
községben született, nyomozandó, feltalálása ese 
tén illetőségére nézve kihallgatandó é a felveendő 
jegyzőkönyv a 8914—910 számra való hivatko
zással Hunyadvármegye alispánjának megküldendő.

218. — S zilá r G yörgy munkás, volt mis- 
kolczi lakos nyomozandó és feltalálása esetén tar
tózkodási helye Békésvármegye alispánjával a 
10727—910. számra való hivatkozással közlendő.

219. —  Rostás M ária  kóbor czigányasszony, 
az Öcsödön 1909. junius 15-én született Rostás 
Mária anyja, nyomozandó, feltalálása esetén ille
tőségére nézve kihallgatandó és a felveendő jegy
zőkönyv a 6983—910. számra való hivatkozással 
Békésvármegye alispánjának megküldendő.

220. — Tem pián P ál Nyerő községi szüle
tésű 41 éves tanársegéd, nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 17229—910. számra való 
hivatkozással Torontálvármegye alispánjának meg
küldendő.

221. — P ap Jánosáé  szül. Dékány Róza 
nyomozandó, feltalálása esetén férje Pap János 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 7197— 910. számra való hivatko
zással Borsodvármegye alispánjának megküldendő.

222. — P reiszuer János, Preiszner Károly 
és Zuzman Rozália fia, a ki Kaposváron 1876-ban 
született és legutóbb Rákospalotán tartózkodott, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségi és adó
zási viszonyaira nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 18898—910. számra való hivatko
zással Pestvármegye alispánjának megküldendő.

223. —  Ködös G yörgyné szül. Biró Ilona, 
kolozsvári születésű 34 éves nő, kinek férje ka
zánkovács, nyomozandó, feltalálása esetén szár
mazási és illetőségi viszonyaira és arra nézve, 
hogy keresztszülei: Horváth Miklós és Nagy Róza, 
továbbá Ilona nevű leányának keresztszülői él- 
nek-e, ha igen, hol laknak, kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 13103— 910. számra való 
hivatkozással Kolozsvár város tanácsának meg
küldendő.

224. —  Bachonyak J u liá n n á  22 éves házaló 
kereskedőnő, a ki komocsi Szabó Ferencz nevű 
egyénnel közös háztartásban él, kiskorú Bacho
nyak János anyja, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 9513—910. számra való hivatko
zással Aradvármegye alispánjának megküldendő.

225. —  R eiszm ann  Izrael Gyulai községben 
1870-ben született lakatos, kinek neje Rosenberg 
Lizi, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 251474— 910. számra való hivatkozással Buda
pest székesfőváros tanácsának megküldendő.

Pályázati hirdetmény. (2087— 1910. szám). 
Udvarhely vármegye székelykereszturi járáshoz 
tartozó nagygalambfalvi körjegyzői állásra, mely 
lemondás folytán üresedett meg, ezennel pályá
zatot hirdetek. Ezen körjegyzőség Nagy- és Kis- 
galambfalva községekből áll. Felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi 
I. t-c 6 §-a, illetve az 1900 évi XX. t.-c. 3. §-ában 
előirt képesítésüket, valamint eddigi működésüket 
igazoló okmányaikkal fölszerelt kérvényüket hoz
zám folyó évi augusztus hó 1 lg  bezárólag any- 
nyivU is inkább nyújtsák be, mert a később 
érkezett kérvéryeket figyelembe nem veszem. A 
választást folyó évi augusztus hó 10-én d. tt. 
2 órakor fogom a körjegyzőség székhelyén Xagy- 
galambfalván a község hivatalos halyiségében 
megtartani. A körjegyzői állás javadalmazása a 
következő: 1. Törzsfizetés 160Ó kor. 2. Lakbér 
100 kor. 3. utiáltalány 70 kor. 4. Irodaáltalány 
85 kor. 5. Levélhordás 60 kor. 6. Irodahelyiség- 
bér 60 kor. 7. Tűzifa általány T I kor. 8. világítás 
26 korona, szabályrendeletileg megállapított dijak. 
Székelykeresztur, 1910. július 9-én. G ál ffy , fő
szolgabíró.
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