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fizetési pénzei: küldendők.

I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

172.

Udvarhelyvármegye alispánjától.

Sz. 4621 — 1910. alisp.
488— 1910. kgy.

T á rg y : Demeter Lőrincz főszolgabíró nyug
díjaztatása iránti kérése.

Véghatározat.

Dr. Demeter Lőrincz főszolgabíró kérésének 
hely adatik, nevezett főszolgabíró nyugdíj iránti 
jogosultságát a szabályrendelet 15 §-ának 1. pontja 
alapján a törvényhatósági bizottság megállapítja 
és nevezettet az 1910. évi julius hó 16 ától kezdő- 
dőleg nyugdíjazza.

Az évi nyugdijösszeget a törvényhatósági bi
zottság a szabályrendelet 18., 19. és 24. §§-a> 
alapján évi 2816 (kétezernyolczszáztizenhat) koro
nában állapítja meg.

A nyugdíj összeg a tisztviselői nyugdijpénz- 
alapot terheli.

Ezen határozat ellen a kézbesítéstől számí
tandó 15 nap alatt a m kir. közigazgatási bíró
sághoz intézendő és Udvarhelyvármegye alispán
jához benyújtandó panasznak van helye.

Indokolás.

A kéréshez csatolt és Dr. Lengyel József 
vármegyei tiszti főorvos által 37— 1910. szám alatt 
kiállított orvosi bizonyítvány szerint Dr. Demeter 
Lőrincz főszolgabíró a főszolgabirói teendők ellá
tására képtelen, minek folytán a tiszti főorvos 
nevezett főszolgabíró végleges nyugalomba helye
zését javaslatba hozza.

Ezen orvosi bizonyítvány alapján kérelmező 
nyugdíj iránti jogosultságát munkaképtelenség 
indokából a szabályrendelet 15. § ának 1. pontja 
alapján kimondani kellett.

A nyudijazási idő kezdete jelen határozat 
meghozatalának napjával, vagyis az 1910. évi 
julius hó 16-ik napjával kezdődik, mert munka- 
képtelenség esetén az azonnali nyugdíjaztatás a 
szolgálati teendők ellátásának folytonossága szem
pontjából indokolt és szükséges.

A nyugdijösszeg megállapításánál a szabály- 
rendelet azon intézkedései vétettek alapul, a me
lyek szerint a milleniumi év a nyugdíj öszszeg 
kiszámításánál három évnek vétetik, a nyugdij
összeg pedig az utolsó fizetés alapján és a szol
gálati idő figyelembe vételével akként állapítandó 
meg, hogy 10 évi szolgálati idő után a fizetés 
40'7„ a, minden további év után a fizetés 2 ’ „ jár.

Dr. Demeter Lőrincz hivatali esküt tett 1890. 
évi julius hó 9-én és azóta megszakítás nélkül 
szolgálván, a szolgálati idő 20 év s illetve a mil
leniumi évvel 22 év.

Az utolsó fizetés pedig volt 4400 korona s. 
igy a nyugdíj összegezett 4400 koronának 64"j,-a, 
vagyis 2816 kor.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évijul. 16-ánN 
tartott közgyűléséből.

173.

Udvarhelyvármegye alispánja.

Sz. 4722— 1910.

Tárgy : Udvarhelyvármegye törvényhatósá
gának a kecskelegeltetésről alkotott szabályren
delete.

A vármegye közönségének.

Fent jelzett és a vármegyei hivatalos lap 
folyó évi 12. számának 69. tétele alatt közölt 
szabályrendeletünket 59308— 1910. sz. leiratával 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter változatlanul 
jóváhagyta. E jóváhagyás folytán jelen hirdetmény 
közzétételétől számított 38 nap múlva az illető 
szabályrendelet életbe fog lépni.

Székely udvarhely, 1910. évi julius hó 11.

Dr. Sebesi, alispán.
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174.
Udvarhely vármegye alispánja.

Sz. 4545— 1910.
490 kg}-.

Tárgy : Előterjesztetik a megyeházépitési p. 
a. által az erdőőrzési p.-alapból vett 6000 korona 
kölcsön.

Határozat.

A megyeházépitési p. a. által az erdőőrzési 
pénzalapból vett 6000 kor. kölcsön tudomásul 
vétetik. — Mert a 11. o. kér. adó apadása miatt 
az állam egyenesadó oly nagy mérvű apadását 
idézte elő, hogy a 3%-os megyeházépitési pótadó 
nem képes fedezni a szükséges kiadásokat. —  De 
különben is az 1886. évi XXII. t.-cz. 130. §-a 
valamint a 18366—897. B. M. rendelet 4 és 7. 
bekezdése értelmében a megyei és községi póta
dók a folyó évi egyenesadók után vetendők ki, 
folyó évre azonban még az egyenesadó kivetés 
nem lévén befejezve a pótadó kivetés sem történ
hetett meg. —  így előállott azon kényszer hely
zet, hogy a folyó évi julius 1-én esedékes kölcsön 
részletfizetésre kölcsönhöz kellett folyamodni an
nál is inkább, mert a késlekedés tetemes kárral 
járt volna a mennyiben a Pesti kereskedelmi bank
nak késedelmi kamatot kellett volna fizetni. A 
kölcsön visszafizetendő f. évi november hó 30-áig.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910 évi julius hó 
16-án tartott közgyűléséből.

II. További intézkedést ig-énylö általános 
jellegű rendeletek.

175.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Sz. 53527. Ili— 3.

A ragadós száj- és körömfájás, melytől az 
ország a legutóbbi kilencz hónapon át teljesen 
mentes volt, Romániából beburczolva Háromszék 
vármegye Kézdimartonos községében folyó évi 
julius 1-én megállapittatott. A betegség gyors hely- 
hezkötése és csirájában való elfojtása iránt a 
legmesszebb menő intézkedéseket megtettem.

Tekintettel azon mérhetetlen közgazdasági 
kárra, mely a ragadós száj- éskörömfájás elterje
dése esetén az országot, főleg azonban a fertőzött 
és szomszédos vidékeket érné, ezúttal is szüksé
gesnek tartom, hogy a Háromszék vármegyével 
szomszédos és részben Romániával határos tör
vényhatóságokat már ezúttal is a betegség ellen 
való védekezés körül a legnagyobb figyelemre és 
körültekintésre felhívjam.

Ehhez képest felhívom alispán urat, utasítja 
az elsőfokú állategészségügyi hatóságokat, hogy 
a veszélyeztetett helyeken, főleg pedig a Romá
niával és a Háromszék vármegyéből a törvényha

tóság területére vezető nagyobb forgalmú utakon 
a hasított körmit állatokkal való forgalom a leg- 
éberebb figyelemmel kisértessék, vásárokon pedig 
a felhajtott összes hasított körmit állatok a 11111 1 — 
1909. sz. itteni rendelethez képest darabonkint 
pontosan megvizsgáltassanak

Egyidejűleg intézkedjék, hogy úgy a községi 
elöljáróságok, valamint az állattartó gazdák a ra
gadós száj- és körömfájás felette ragályos voltára 
és közgazdasági, valamint állatforgalmi jelentősé
gére és a betegség fellépése esetén annak azon
nali bejelentésére figyelmeztessenek.

Elvárom alispán úrtól, hogy ezen rendkívüli 
közgazdasági jelentőséggel biró betegség leküzdése 
érdekében való törekvésemet a már idejekorán 
foganatosítandó fent jelzett előzetes óvintézkedések 
gyors és erélyes keresztülvitelével is hathatósan 
támogatni fogja.

Budapest, 1910. julius 5.

A miniszter megbízásából:

Csabay, s. k.. 
miniszteri tanácsos.

Sz. 4755- 1910. alisp.

Valamennyi főszolgabiróságnak,' Székelyud
varhely város polgármesterének, rendőrkapitány
ságnak és valamennyi község elöljáróságnak.

M. kir. földmivelé ügyi miniszter urnák fenti 
számú rendeletét midőn közlöm, egyben utasítom 
a járási főszolgabiróságokat, hogy járásuk terü
letén a kellő intézkedéseket haladéktalanul tegyék 
meg.

Egyben figyelmeztetem a gazdaközönséget, 
hogy ha a ragadós száj- és körömfájás gyanúját, 
avagy felléptét a hasított körmit állatok között 
észleli, azt a lehető legsürgősebben a községi 
a községi elöljáróságnak, ez pedig az elsőfokú 
hatóságnak és a járási m. kir. állatorvosnak je 
lentsék be, illetve mindenben úgy járjanak el, 
mint azt az 1908 évben 4716 szám alatt általam 
kiadott és Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapjának 
23-ik számában közzétett rendeletemben foglal
tatik.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 11.

Sebesi, alispán.

176.
86,929 — 1910. B. M. számú körrendelet.

VII.— c.

A romlékony tápszerek piaczi vizsgálata.
Valamennyi törvényhatóságnak.
Az idei rendkívüli enyhe tél folytán az or

szág jelentékeny részében nem volt lehetséges a 
gyógyítási czélokra és a könnyen romló élelmi 
szerek eltartására szükséges természetes jeget be
szerezni. Bár e hiányon az országban nagy szám
ban létesült jéggyárak lényegesen enyhíteni fognak, 
a mesterséges jég drágasága miatt, mégis tartani 
lehet attól, hogy a melegebb évszak beáltával sok,
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egészségre ártalmas mértékben romlásnak indult 
élelmiszer, különösen hús és halfélék, tej és tej
termékek, gyümölcs stb. fog a piaczokra kerülni. 
Szükséges, hogy az ebből származható, gyakran 
igen súlyos természetű, egészségi ártalmak elhárí
tására az illetékes hatóságok minden intézkedést 
idején megtegyenek. Felhívom ennélfogva a tör
vényhatóságot, utasítsa a községek elöljáróságait, 
hogy az 1908: XXXVIII. t.-cz. 2. §-ának á) pont
jában foglalt rendelkezésnek fokozott éberséggel 
és szigorral való végrehajtása iránt haladéktalanul 
intézkedjenek és hogy ne csupán az elárusitásra 
kerülő élelmiszereket és iratokat, hanem az élel
miszer piaczok tisztaságát is gyakori vizsgálatok 
által rendszeresen és szigorúan ellenőriztessék és 
cgyuttaj alkalmas módon hívják fel a lakosság 
figyelmét a fennforgó körülmények között indokolt 
óvatosságra és mértékletességre.

Budapest, 1910. évi julius hó 24.

A miniszter helyett:

Jakabffy, s. k.,
államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától

Sz. 4083— 1910.

Székelyudvarhely város tanácsának és az 
összes községek elöljáróságának.

Megfelelő intézkedések foganatosítására való 
utasítással közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 9.

Dr. Sebesy, alispán.

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

sek és más közlemények

177.
S z .: 170S. 1910— 111/3. eln.

Valamennyi vármegye alispánjának és vala
mennyi thjf. város tanácsának és a fiumei m. 
kir. tengerészeti hatóságnak.

Az Oroszországgal 1906. évi február hó 
15-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződés, 
mely a külkereskedelmi és forgalmi viszonyok 
rendezéséről szóló 1906. évi III. t.-cz. 2. g-ában 
foglalt felhatalmazás alapján 1906. évi márczius 
1-től számítandó hatálylyal, a törvényhozás to
vábbi intézkedéséig életbe léptettetett, az 1908. 
évi . XXI. t. czikkel az ország törvényei közé 
iklattatván (Lásd a «Budapesti Közlöny* 1908. 
évi junius 18 iki, 139. számában), a fentirt szám 
alatt egyultal kiadott és külön 3 példányban ide 
mellékelt 1021. számú ».4llategészségügyi Érte- 
siiő«-ben közzé tettem az ezen kereskedelmi és 
hajózási szerződés aláírása alkalmával történt 
kölcsönös jegyzékváltás utján megállapított hatá- 
rozmányokat a baromfinak és állati nyerstermé

nyeknek Ausztria-Mngyarországban és Oroszor
szágban való állategészség-rendőri kezeléséről. 
Úgy hasonlókép közzé tettem az állatoknak, állati 
nyersterményeknek és vészterjesztő tárgyaknak 
Oroszországból a magyar szent korona országaiba 
való behozatalára és ezeken keresztül átvitelére 
nézve hatályban levő állategészség-rendőri hatá- 
rozmányokat (a 11. fejezetben), mely utóbbiaknak 
a ^Budapesti Közlönye legközelebbi számában 
való közzététele iránt is intézkedtem.

Ezen ^Állategészségügyi Értesítői a »Eold- 
mivelési Értesítő* czimü itteni hivatalos lap leg
közelebbi számában szintén közhírré tétetik.

Erről a Czimet értesítem azzal a felhívás
sal, hogy az elől említett rendeletemnek kellő
képpen kihirdetéséről gondoskodjék. Megjegyzem, 
hogy az 1906. évi junius 30-án kelt 52000 számú 
itteni körrendelet is hatályon kívül lépett.

Budapest, 1910. junius 10.

Gróf Serényi s. k.

Sz. : 4410-910. alisp.

Székelyudvarhely város polgármestere és 
valamennyi községi és körjegyző urnák.

M. kir. földmivelésügyi Miniszter urnák fenti 
számú rendeletét azzal adom ki, hogy a magyar 
szent korona orsz.ágai és Oroszországgal kötött s 
a »Földmivelési Értesítő* legközelebbi számában 
megjelent szerződés kellő módon való kihirdeté
séről gondoskodjon.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi julius 11-én.

Sebesi, alispán.

178.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

S z .: 45310. II/B. 1.
Valamennyi törvényhatóságnak.

Mint már több intézkedésemmel jeleztem, 
ez évben különös súlyt kívánok fektetni arra, 
hogy hazánk állatállománya lehetőleg és rövid idő 
alatt felszaporittassék és hogy e czél elérésére a 
vezetésem alatt álló tárcza hatáskörébe eső min
den eszköz felhasználtassék.

Különösen megokolja és a gazdáközönség 
szempontjából meg is könnyíti a mondott czél 
elérését az a körülmény, hogy ez idén az or
szágnak jó takarmánytermése van és az aratási 
kijátások is kedvezők. Az ország fontos anyagi 
érdekei szempontjából szinte helyrehozhatatlan 
mulasztás volna, ha az idei bővebb takarmány- 
és szemtermés-készleteket a gazdaközönség nem 
használná fel arra, hogy tenyészállat-állományát 
lehetőleg szaporítsa és ezzel állattenyésztésének 
bővebb jövedelmezőségét a közel jövő eszten
dőre fokozatosan biztosítsa.

Felkérem ennélfogva az ország összes tör
vényhatóságait és gazdasági egyesületeit, szíves
kedjenek saját hatáskörükben oda hatni, hogy a 
gazdák ezidén necsak a kiváló bikaborjuk tovább
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nevelésére fektessenek súlyt, hanem főleg az 
üszőborjukból is lehető nagy számot igyekezze
nek tovább nevelni és ezzel az ország tenyész- 
anyagállományát megszaporitani.

Részemről több intézkedést szándékozom 
foganatosítani, hogy a gazdaközönséget a kitű
zött fontos czél elérésében támogassam. így már 
most jelezhetem, hogy az állami támogatást és 
közvetítést jövőre az anyaállatok tekintetében is 
kiterjeszteni szándékozom olyan irányban, hogy 
az országnak szegényebb szarvasmarha állományú 
vidékei fokozatosan a kellő mennyiségű anya
állattal is elláttassanak. Támogatni szándékozom 
továbbá azt, hogy az üszőborjuk a legelőben 
szegényebb vidékekről bővebb és olcsóbb legelőt 
szolgáltató vidékekre való legeltetés végett el
szállíthatok legyenek. E czélt részint vasúti szál
lítási kedvezmények kieszközlésével, részint pedig 
a bővebb legelőkkel rendelkező vidékeken meg
felelő legelőgazdasági berendezésekkel kívánom 
egyelőre támogatni.

Felkérem a Czimet, hogy ezen leiratomat 
érdemleges tárgyalás alá venni és gyakorlati fo
ganatosítása iránt a szükséges intézkedéseket 
megtenni szíveskedjék.

Megjegyzem, hogy az összes gazdasági fel
ügyelőségeket megfelelőig utasítottam. Kívánatos, 
hogy a nagyobb gazdaságok az üszőszaporulat
ról az illetékes gazdasági felügyelőségeket tájé
koztassák és azt, hogy egyes községekből a gaz
dák hajlandók távolabbi vidékekre üszőket legel
tetés végett szállíttatni, a gazdasági felügyelőség
nek bejelentsék, hogy a tél folyamán a jövő le
geltetési évadra szükséges legelőgazdasági beren
dezkedések foganatosítása iránt a kellő időben 
gondoskodhassak).

Budapest, 1910. évi junius hó 25-én.

Gróf Serényi s. k.

S z .: 4735— 1910. alisp.

Valamennyi községi elöljáróságnak.

Tudomás és mihez tartás végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 11.

Sebesi, alispán.

179.
Udvarhelyvármegye alispánja.

S z .: 4723— 1910.

Valamennyi községi elöljáróságnak.

Az 1911. évre létesítendő fedeztetési állo
mások biztosítása és esetleg uj fedeztetési állo
mások létesítése a m. kir. földmivelésügyi mi
niszter ur által folyó évi junius hó 20-án 7978. 
szám alatt kiadott rendelete alapján folyamatba 
vétetvén, ezen okból felhívom mindazon községek 
elöljáróságait, hogy a mely községben, vagy cso
portkörben uj fedeztetési állomást létesíteni szán
dékolnak, hogy ebbeli kérésüket a járási fő-

szolgabiróság utján hozzám folyó évi augusztus 
hó 5-ig terjesszék be.

.Megjegyezni óhajtom, hogy a fenti számú 
miniszteri rendelet értelmében a vármegye terü
letén uj fedeztetési állomás felállítása csak azon 
esetben engedélyeztetik, ha annak felállítása indo
kolt szükséget képez, vagy ha valamelyik eddig 
felállított fedeztetési állomás megszűnik, vagy ha 
valamely község, vagy csoportkor a takarmány
félék ingyenes adásra kötelezi magát.

Továbbá figyelmeztetem a községeket arra, 
hogy a mely község külön állami mént óhajtana 
nyerni a fedeztetési idényre, az ez iránti kérését 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz közvet
lenül minél előbb terjessze föl.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 11.

Sebesi, alispán.

180.
Udvarhely vármegye alispánja.

Sz. : 4720-1910.
T á rgy : A tátraházai tüdőbeteg szanatórium 

átirata.
A járási főszolgabiráknak, Székelyudvarhely 

város tanácsának s az összes községek előljáró- 
ságainnak.

A tátraházai tüdőbeteg szanatórium 30 fél
ingyenes helyet tart fönn első sorban vármegyei 
és városi tisztviselőknek, illetőleg ezek család
tagjainak, másodsorban a vármegye közönségének.

Felhívom Czimet, hogy ezt a körülményt 
megfelelően hozza tudomására az érdekelteknek. 
Egyszersmind figyelmeztesse őket, hogy ameny- 
nyiben akár tisztviselői minőségük jogán, akár a 
vármegye közönségének fenntartott jog révén az 
illető szanatóriumban félingyenes helyhez akar
nak jutni, ebbeli igényüket legkésőbb augusztus 
1-éig jelentsék be a megyei tiszti főorvosnál.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 11.

Sebesi, alispán

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész fellépett szór
ványosan Székelyudvarhely városban.

Sertésvész megszűnt Kápolnásfalu községben.
Pályázati hirdetmény. (67108 -  1910.) Buda

pest székesfőváros közönsége által boldog emlé
kezetű József főherczeg úr Ő cs. és kir. Fenséges 
honvéd főparancsnokságának 25. évfordulója al
kalmából, s annak emlékére a m. kir. honvédség 
árvái részére, az illetőségre való tekintet nélkül 
létesített alapítványi helyek közül folyó évi szep
tember hó l-étől a József fiárvaházban 4 hely 
kerül betöltés alá, amely helyekre ezennel pályá
zat hirdettetik. Az árvaházba való felvétel kellé- 
keikép igazolandó: a) az, hogy a felvétetni kért 
gyermek tényleg a m. kir. honvédség kötelékébe
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tartozott vagy tartozó apának törvényes leszárma- 
zó ja ; b) a vagyontalanság; c) félárváknál (a kik 
tudniillik apátlanok, vagy anyátlanok) az életben 
lévő szülő vagyontalanséga ; d) hogy az árva 0. 
életévét már betöltötte és 10. évét még túl nem 
haladta; e) hogy ép testű és elméjű, a himlőn 
átesett, vagy ellene sikerrel bcoltatott. Az árva 
kora és a szülők elhalálozása hiteles anyakönyvi 
kivonattal a testi és elmebeli állapot, a himlőoltás 
és a vagyontalanság közhatóságilag hitelesített 
orvosi és helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó. 
A kellően felszerelt bélyegtelen kérvények, melyek
ben a szülő vagy gyám neve, állása és lakhelye 
(város, megye, utolsó posta) is felemlítendő — 
folyó évi a u g u sz tu s  hó 10 i * a m. kir. honvédelmi 
miniszterhez nyújtandó be, ahonnan Budapest 
székesfőváros hatóságához fognak küldetni és a 
kijelölési jog gyakorlása végeit József főherczeg 
úr <j cs. és kir. fenségéhez fognak felterjesztetni. 
A z  alapítványi helyek az 1910— 11. tanév folya
mán lesznek betöltendők s a felvétel vagy fel nem 
vételről az árvák hozzátartozói Budapest székes 
főváros tanácsa által hatósági utón fognak értesi- 
tetni. Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, 
hogy ezen pályázati hirdetmény a törvényhatóság 
egész területén, a szokásos módon, a legszélesebb 
körben azonnal tegye közhírré. A miniszter he
lyett : K arácson  s. k , államtitkár.

Árverési hirdetmény Bözödujfalu község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a tulajdonát ké
pező vadászterület f. évi jú l iu s  hó 2S-áu délelőtt 
9 órakor a község házánál 1910. augusztus ló 
tól kezdődő 6 évre haszonbérbe fog adatni Kiki
áltási ár 2 kor. Feltételek a. bírónál megtudhatók. 
Bözödujfalu, 1910. julius 8-án. Kacsó Sándor, 
körjegyző, Beres János.

Faeladási hirdetmény. Homoródbene köz
birtokossága nyilvános szó és zárt írásbeli árve
résen eladja Udvarhelyvármegyében Homoródbene 
község határán fekvő »Staudenvald« nevű lege
lőjén levő 231 drb. 65— 160 cm. középátmérőjü 
tölgy fáját, melvnek fatőntege 26 2 m.3 vasúti 
talpfa, 127'1 m.s II. osztályú 647 2 m.s I. osztá
lyú fűrészáru és 3462 3 m.5 tűzifát teszen ki a 
tövön a legelőn. Az eladandó famennyiség a hely
beli vasúti állomástól mintegy 3 kilométer távolra 
fekszik, elég jó mezei ut vezet. Kikiáltási ár 16100 
korona, melynek 10%-a bánatpénz képpén teendő. 
Az árverés f. évi augusz tu s 4-én d. e. 10 órakor 
Homoródbene község házánál lesz megtartva. 
Árverési és szerződési feltételek a községelőljáró- 
ságánál és a székelyudvarhelyi m. kir. járási erdő
gondnokságánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Homoródbene, 1910. évi julius 3. Benedek 
Ferencz jegyző, Scliu ller János elnök.

Haszonbéri hirdetmény. Nagykede község 
vadászterülete, —  mivel annak bérlője elhalt —  
a hátralévő három évi időtartamra, vagyis 1910 
évi augusztus hó 15-től 1913 évi augusztus hó 
15-ig nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
1910 évi a u g u sz tu s  hó 7-cn délelőtt 9 órakor a 
községházánál bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 2 kor. 
20 fillér. A z árverési feltételek Nagykede község
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birájánál megtekinthetők. Nagykede 1910 juh 12. 
Unger Tibor, körjegyző. V ári Józse f, biró.

Hirdetmény. (62— 1910.) Udvarhely vár
megye központi választmánya az 1889: XV. 148: 
§ a értelmében közhírré teszi, hogy az 1911. évi 
választói névjegyzékek ellen az udvarhelyi, szé- 
kelykereszturi és homoródi választókerületből be
érkezett felszólalásokat folyó évi julius hó 20 án 
tartott ülésében elintézte. Erre vonatkozó határo
zatait a vármegye kiadóhivatalában és a várme
gyei főjegyző hivatalos helyiségében julius hó 
20 ikától 30-áig közszemlére helyeztette. Az érde
keltek a közszemlére helyezett határozatokat meg
tekinthetik, s azok ellen a közszemlére tételt kö
vető 10 nap alatt fölebbezéssel élhetnek, melyet 
a m. kir. kúriához czimezve, a központi választ
mány elnökénél kell benyujtaniok. Udvarhelyvár
megye központi választmányától. Székelyudvarhely, 
1910. évi julius hó 20-án. Alispán elnök h Dr. 
Paál Árpád s. k , főjegyző.

Pályáza'i hirdetmény. (2087 — 1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye székelykereszturi járáshoz tar
tozó nagygalambfalvi körjegyzői állásra, mely le
mondás folytán üresedett meg, ezennel pályázatot 
hirdetek. Ezen körjegyzőség Nagy és Kisgalamb- 
falva községekből áll. Felhívom mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhatják, hogy az 1883. évi 
1. t.-cz. 6. §-a illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 3. 
§-ában előirt képesitésőket, valamint eddigi műkö
désűket igazoló okmányaikkal fölszerelt kérvényü
ket hozzám folyó évi augusztus hó 1-ig bezárólag 
annyival is inkább nyújtsák be, mert a később 
érkezett kérvényeket figyelembe nem veszem. A 
választást folyó évi augusztus hó 10-én d. u. 2 
órakor fogom a körjegyzőség székhelyén Nagy- 
galambfalván a község hivatalos helyiségében meg
tartani. A körjegyzői állás javadalmazása a követ
kező: 1. Törzsfizetés 1600 kor. 2. Lakbér 100 
kor. 3. utiáltalány 70 kor. 4. Irodaáltalány 85 kor.
5. Levélhordás 60 kor. 0. Irodahelyiségbér 60 kor.
7. Tűzifa-átalány 72 kor. 8. Világítás 26 korona. 
Szabályrendeletileg megállapított dijak. Székefyke- 
resztur 1910. julius 9-én. G á ltf fy  Kálmán főszol
gabíró^

Árlejtési hirdetmény. Alólirott körjegyző 
Vágás község képviselőtestületének 26— 1910. 
kgy. számú megbízása alapján közhírré teszem, 
hogy Vágás község községház építési tervrajz elké
szítése és az épületek felépítésére a versenytárgya
lási árlejtési hirdetményt Vágás községi biró há
zához 1910. évi julius hó 24-én délután 2 órára 
tűzöm ki. Székelydobó 1910. évi julius hó 12-én. 
Ü rutösy Boldizsár Ferencz körjegyző.

Postaügynökség megnyitása. Az újonnan 
berendezett atyhai postaügynökség 1910. évi ju
lius hó 16-án megnyílt.

Megsemmisítés. Szikszai Márton csatai lövé- 
tei lakos 69— 1900. szám alatt kiállított munka
könyvé állítólag elégett. Eredménytelen körözés 
után megsemmisittetik. Lövéte, 1910. julius 12. 
Sándor  jegyző h.

Megsemmisítés. Szélyes Antal bétái lakos 
egy drb. 2 éves kancza lováról szoló 389— 1910.
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számú 20 filléres marhalevelét elveszítette. Meg- 
semmisittetik. Székelyudvarhelyen, 1910. julius 
13 áll. Dr. D emeter főszolgabíró.

Elveszett tinó. Simó József szentegyházas- 
falvi lakos tulajdonát képező 1 drb. 3 éves fehér 
szőrű, daruszarvu ökörtinója a Hargitai legelőről 
elveszett ezelőtt 3— 4 héttel. Jegye : Szarván F. E. 
bélyeg sütve.

Elveszett ló. Székelyszentkirályi Kandó Já
nosnak a község határáról f. hó 5 én egy 6 éves, 
fehér, jegy nélküli heréit lova elveszett.

Hirdetmény. Kányád község elöljárósága 
közhírré teszi, hogy korcsmahazát, mely Ível ital - 
mérési engedély van összekötve f .  hó 31-én d.
u. 2 órakor a körjegyzői irodán tartandó nyílt szó
beli árverésen bérbeadja 1911. jan. l-lől kezdődő 
3 évre. Kikiáltási ára 536 kor. Árverési feltételek 
a körjegyzői irodán megtekinthetők. A z e lö ljá 
róság.

Körözendő egyének. 226. — Özv. H npcsik  
Józsefné nyomozandó és feltalálása eseténlakó- 
helye Nógrádvármegye alispánjával a 11445-910. 
számra való hivatkozással közlendő. —  Nevezett 
nő a nógrádmegyei Miklósfalván született 1860 
körül, két kiskorú gyermeke van és 1904. év 
körül a csehországi Rednic községben tartóz
kodott.

227. —  Lévai (Vekerdi) L a jos volt nagy
váradi lakos, kőmivessegéd nyomozandó, feltalá

lása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 11145— 910. számra 
való hivatkozással Békésvármegye alispánjának 
megküldendő.

228. — K andrea■ N y iku lá j nevű 51 éves egyén 
nyomozandó, feltalása esetén születési helyére, 
valamint vagyoni viszonyaira nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 6145 - 910. számra 
való hivatkozással Tordaaranyos vármegye al
ispánjának megküldendő. — Nevezett egyén zö
mök termetű, kék szemű, bajusza hosszú, álla 
beretvált, az alsó ajak jobb szélén egy vonalas 
friss seb van ; folyó évi május hó 20-án a tordai 
közkórházban volt.

229. —  Kovács István, a ki Petrozsényből 
ismeretlen helyre távozott el, s a kinek arcza 
kerek, haja gesztenyebarna, szeme kék, rzája

rendes, fogai ritkák és orrán keresztül vágás van, 
nyomozandó és feltalálása esetén erről Békés
vármegye alispánja a 11442— 910. számra való 
hivatkozással értesítendő.

230. —  Valck Já n o s  nevű egyén nyomo
zandó, feltalálása esetén bekérendő tőle születési 
és házassági anyakönyvi kivonata, valamint Er
zsébet nevű leányának születési és anyakönyvi 
kivonata s ezen okmányok a 7250— 910. számra 
való hivatkozással Borsodvármegye alispánjának 
megküldendők.

231. —  N a g y  Ferencz nevű kocsis és neje 
A n ta l Eszter, kiskorú Nagy Lajos szülői, nyo- 
mozandók, feltalálásuk esetén vagyoni és kereseti 
viszonyaikra nézve kihallgatandók és a felveendő 
jegyzőkönyv a 11996—910 számra való hivat
kozással Nagyvárad város tanácsának megkül
dendő.

232. —  Jakabovics Ignácz  (vagy Gyula)- 
elmebeteg születési esete az izraelita anyakönyvi 
hivataloknál puhatolandó és eredmény esetén 
erről Nagyvárad város tanácsa a 11536 -910. 
számra való hivatkozással értesítendő.

233. —  Prolsch Zsófia , legutóbb mint cse
léd Fiúméban tartózkodott és Alsókubinban 
1869-ben született nő nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 2210 -91'0. számra való 
hivatkozással Árvavármegye alispánjának meg
küldendő.

234. —  Sclnvanda N á n d o r  nevű egyén 
nyomozandó, feltalálása esetén kihallgatandó első 
házassága, valamint arra nézve, hogy állítási kö
telezettségét hol és mikor teljesítette, bekérendő 
tőle László nevű fiának, valamint saját születési 
bizonyítványa és első házasságát tanúsító házas
sági bizonyítványa s ezen okmányok és a fel
veendő jegyzőkönyv a 7583— 910. számra valá 
hivatkozással Borsod vármegye alispánjának meg
küldendők.

235. —  D allos J ó z s e f nevű egyén, a ki 
Dallos József és Kozári Anna nevű házastársak
tól Püspökbogádon 1864-ben született, nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 17084—  
910. számra való hivatkozással Pécs sz. kir. város
tanácsának megküldendő.
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