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186
Magyar királyi honvédelmi miniszter.

69576/1910. 20,a.

Körrendelet Udvarhelyvármegye közönsé
gének.

Megfelelő további sürgős intézkedés és köz
hírré tétel végett értesítem a törvényhatóságot, 
hogy a cs. és kir. közös hadsereg nem tényleges 
állományú legénységének ellenőrzési szem léi a cs. 
és kir. közös hadügyminiszter úrral egyetértőleg 
hozott határozat folytán, nemkülönben a m. kir. 
honvédség nem tényleges állományú legénységé
nek ellenőrzési szemléi is a fo ly ó  évben nem tar
tatnak meg.

A  tartalékos tiszteknek és tiszt-tisztviselő, 
valamint hadapród jelölteknek és hasonló állásuak- 
nak bemutatása azonban az eddigi módon a folyó 
évben is megtartandó.

A népfölkelési időszaki jelentkezési kötele
zettség tekintetében külön fogok intézkedni.

Budapest, 1910. évi julius hó 11-én.

A miniszter helyett: 

Kazatsa s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 4968,1910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyzőnek.

M. kir. honvédelmi miniszter urnák fenti 
körrendeletét kihirdetés végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 21 én.

Alispán helyett:
Dr. Paál, főjegyző.

187.
Udvarhely vármegye alispánja.

Szám: 5227— 1910. alisp.

Községi elöljáróságoknak.

Megfelelő közhírré tétel végett értesítem, hogy 
f. évi julius 25. kelt átiratában a Gyergyószent- 
rnikló — békási th. útépítés vezetősége közölte ve
lem, miszerint 150 férfi napszámosnak azonnal 
tud munkát adni. Akik az ajánlott munkában 
résztvenni hajlandók, azok lépjenek érintkezésbe 
közvetlenül az illető útépítés vezetőjével, Kőszeghy 
László kir. mérnökkel Gyergyószentmiklóson.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 30-án.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző.

188.
Udvarhely vármegye alispánja. 

Szám: ad. 4946— 1910. alisp.

Tárgy: A *> Néplap* 1910. évi előfizetési di
jának befizetése.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek és az összes- községi és körjegyzőknek.

A vármegyei hivatalos lap f. évi julius hó 
28-án megjelent 30. számában a 111. rovat alatt, 
4946— 1910. számmal egy rendeletem közöltetett, 
mely a »Néplap« 1910. évi előfizetési dijainak a 
befizetésére és a vonatkozó nyugták beterjeszté
sére nézve tartalmaz intézkedéseket. Midőn figyel
müket e rendeletre azzal a megjegyzéssel hívom 
fel, hogy az csak kezelési tévedés folytán került 
»az általános jellegű, de további intézkedést nem 
igénylő rendeletek* rovatába, de valójában az ügy 
természetéből kifolyóan, igényel intézkedést, ismé
telten és erélyesen figyelmeztetem arra is, hogy a 
nyugtáknak a rendeletben jelzett határidőre való 
pontos beterjesztését, az ott közölt okok miatt,
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föltétlenül elvárom és megkövetelem, halasztásba 
pedig semmilyen körülmények között beleegyezni 
nem fogok.

Székelyudvarhely, 1910. évi julius hó 30-án.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző.

189
Cs. és kir. 12. hadtest parancsnokság. 

Sz. 6251— M. A. szám.

Hadgyakorlati előgondoskodások.

Udvarhelyvármegye törvényhatóságának.

Hivatkozásai a m. kir. honvédelmi minisz
ternek 1908 évi junius 15-én kelt 58588—20 
számú átiratára, van szerencsém a 12. hadtest 
csapatai által az 1910 évi csapatgyakorlatok al
kalmával igénybeveendő területekről szóló átné- 
zetet 3 példányban a szállás-és menet szükségletek- 
kirendelésére nézve, szives tájékozás végett tisz
telettel átküldeni.

Tisztelettel megkeresem, miszerint a menet
vonalokon fekvő vagy egyébként az átnézetben 
megnevezett községeket utasítani szíveskedjék, 
hogy a ragályos betegségeket a helyiségekbe ér
kező csapatoknak jelentsék be, egészségügyi hi
ányokat a lehetőséghez képest szüntessék meg, 
az élelmi- és élvezményi szerek forgalmára foko
zott figyelmet fordítsanak, végül a bevonuló csa
patnak a nem kifogástalan ivóvízzel való kutak
ról egy jegyzéket adjanak át, valamint olyan ku
takat megjelezni és ha lehetséges lezárni.

A  csapatok a politikai hatóságoknak ideje- 
koránni értesítése végett utasittattak (1895 évi 
XXXIX. törvényczikk 13. §. és az 1879 évi XXXVI. 
törvényczikk 12. illetőleg 42. §§-ai.)

1 zászlóaljnál, 1 lovassági oszt.-nál vagy egy tü
zérezrednél kisebb szállítmányok és menetek az 
átnézetben nincsenek felvéve.

Nagyszeben 1910 évi julius hó 27-én.

Gaudernak s. k.

Szám. 5287— 1910. alisp.

A homoródi és székelykereszturi járás vala
mennyi k.-jegyzőjének.

Fenti átiratot tudomás vétel és miheztartás 
végett azzal a megjegyzéssel adom ki, hogy a 
82-ik gyalogezred 3-ik zászlóaljának (250 ember 
és 8 ló) menetgyakorlatai augusztus 10— 13-ig 
Székelyudvarhelyről Fogarasra fognak tartatni.

Székelyudvarhely, 1910 évi julius hó 30-án.

Alispán helyett:
Dr. Paál főjegyző.

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

sek és más közlemények.

190.
59,625. II—a/1910. B. M. számú körrendelet.

Ifjúsági katonai lövésztanfolyamok szervezé
sének a közigazgatási hatóságok részéről való 
előmozdítása.

Valamennyi törvényhatóságnak.

A honvédelmi miniszter ur közölte velem, 
hogy az ország több helyén az ő támogatásával 
rendszeres katonai lövésztanfolyamok szervezte
tek, amelyekben az ifjak vasár és ünnepnapokon 
délután testedző gyakorlatokat végeznek, tornajá
tékokat űznek, a katonai lőfegyver szerkezetét s 
a czélbalövést elméletileg és gyakorlatilag tanul
ják, továbbá általános és katonai szakismereteket 
terjesztő férfias, katonás és hazafias szellemet fej
lesztő előadásokat hallgatnak.

Az ifjúság ilyen nevelése minden irányban 
rendkívül nagy előnyökkel jár. Fejleszti az ifjak 
testét, értelmét, tudását és hazafias érzését. Belé- 
jök oltja a rend szeretetét és a fegyelem iránti 
érzéket, a felebbvalók és hatóságok iránt való 
tiszteletet és engedelmességet, a helyes közszelle
met és bajtársiasságot és valamennyi ifjút előké
szíti a katonai szolgálatra, melyet igy nagyobb 
kedvvel és bizalommal kezdhetnek meg s sokkal 
jobb eredménnyel végezhetnek.

Mindezeknél fogva —  ismerve a törvényha
tóságoknak minden közérdekű kérdés iránt való 
lelkes érdeklődését, a lövésztanfolyamok ügyét 
azzal ajánlom a törvényhatóságok különös figyel
mébe, hogy azok szervezését saját részéről moz
dítsa elő, egyben pedig hasson oda, hogy e téren 
alárendelt hatóságai is hatékony közreműködést 
fejtsenek ki.

Budapesten, 1910. évi julius hó 6-án.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

Sz. 5012—910. alisp.

Mindenik főszolgabírónak, Székelyudvarhely 
r. t. város polgármesterének és az összes községi 
elöljáróságoknak.

Közlöm azzal, hogy ha esetleg lövésztanfo
lyamok szerveztetnek, úgy azok szervezésénél 
működjék közre.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi julius hó 2 1-én.

Alispán helyett :
Dr. Paál, főjegyző.
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191.
89525— 1910 III. B. M. számú körrendelet.

A törvényhatóságok, rendezett tanácsú vá
rosok és községek által foganatosított árlejtések 
versenytárgyalási hirdetményeinek s a verseny- 
tárgyalások eredményének a Közszállilási Értesítő 
részére való megküldése.

Valamennyi törvényhatóságnak.

A 83000/1907. B. M. szám alatt kiadott 
Közszállilási Szabályrendelet 15. §-a szerint a tör
vényhatóságok, valamint a rendezett tanácsú vá
rosok és községek részéről foganatosított árlejtések 
versenytárgyalási hirdetményei díjmentes közzé
tétel végett a kereskedelemügyi minister ur által 
kiadott Közszállilási Értesítő czimü hivatalos lap
nak megküldendők.

A z említett szabályrendelet 16. §-ának 7. 
pontja szerint pedig a versenytárgyalási határnap 
akként állapítandó meg, hogy e határnap és a 
versenytárgyalási hirdetésnek a Közszállilási Ér- 
tesitő-ben, Budapest székesfőváros szállításai és 
munkálatai tekintetében pedig a Fővárosi Közlöny
ben történt megjelenése között rendesen legalább 
30, nagyobb terjedelmű tervezést igénylő szállítás 
vagy munkálatnál legalább 60, igen sürgős ese
tekben pedig, úgyszintén akkor, midőn az ajánlat 
megtétele semmi tervezési munkával vagy adatok 
gyűjtésével összekötve nincsen legalább 15 nap 
maradjon.

A kereskedelemügyi minister urnák idevonat
kozó átiratából arról értesültem, hogy a napi
lapoknak az építkezési és szállítási vállalkozásokra 
vonatkozó rovatában, valamint a Közszállitási Ér
tesítővel hason irányú de magánvállalkozás ke
zében levő kiadványokban számtalan oly köz
szállitási hirdetmény jelenik meg, mely a Köz
szállitási Szabályrendelet értelmében a Közszál
litási Értesítőnek is megküldendő lett volna, oda 
azonban az illető hirdető hatóság vagy közintézet 
által megküldve egyáltalán nem lett; a hirdető 
hatóságok jelentékeny része pedig a versenytár
gyalási hirdetményeket nagyon elkésve küldi meg 
a Közszállitási Értesítőnek, úgy, hogy azok gyak
ran a lapnak csak oly számában közölhetők, 
melynek megjelenése a kiirott pályázat lejártát 
csak néhány nappal előzi meg.

Minthogy a Közszállitási Szabályrendeletnek 
a versenytárgyalási hirdetmények közhírré téte
lére vonatkozó mát' idézett rendelkezései azt a 
czélt szolgálják, hogy a versenytárgyalási hirdet
mények minél szélesebb körű közhirrétételt nyer
jenek, és minden hazai iparosnak és kereskedő
nek módjában álljon az egyes kiirt versenytár
gyalásokról oly időben szerezni tudomást, hogy 
a szabályszerű feltételek figyelembevételével eset
leg ajánlatát megtehesse, a Közszállitási Értesítő
ben való közhirrététel pedig ezen czélt c$ak ab
ban az esetben .biztosíthatja, ha a versenytárgya
lás napját megelőzőleg oly korábbi időben tör
ténik, amely módot ad az ajánlat megtételéhez 
sok esetben kivonatos különböző előkészületek

elvégzésére; minthogy továbbá a kiíró hatósá
goknak késedelmes eljárása felszólamlás esetén 
az egész pályázat érvénytelenítését vonhatja maga 
után : felhívom a törvényhatóságot, hogy a jövő 
ben foganatosítandó árlejtések versenytárgyalási 
hirdetményeit a fentieknek megfelelően, a pályá
zat lejártát megelőzőleg mindig a szabályszerű 
időben küldje meg a Közszállitási Értesítő szer
kesztőségének.

Egyben pedig tekintettel arra a körülményre, 
hogy az eddigi tapasztalatok szerint a verseny- 
tárgyalások eredményéről a Közszállitási Szabály- 
rendelet 34. §-a alapján szerkesztendő kimutatá
soknak a Közszállitási Értesítő részére való meg
küldése is gyakran elmulasztatott, tekintettel ama 
nagy fontosságra, amelylyel ezen kimutatások ada
tai az árhullámzások szempontjából úgy a hir
detőkre, mint az ajánlattevőkre bírnak, felhívom 
törvényhatóságot, hogy ezen kimutatásokat az 
árlejtés sorsa feletti döntés után a jövőben a 
Közszállilási Értesítő szerkesztőségének haladékta
lanul, legkésőbb 15 nap alatt küldje meg.

Felhívom továbbá, hogy á hatósága alá 
tartozó rendezett tanácsú városokat és községe
ket a Közszállitási Szabályrendeletben a verseny- 
tárgyalási hirdetmények közzétételére, nemkülöm- 
ben a — versenytárgyalások eredményéről készí
tendő kimutatásoknak a Közszállitási Értesítő szer
kesztőségéhez való beküldésére vonatkozólag — 
foglalt s fent felsorolt rendelkezéseknnk betartá
sára megfelelően utasítsa.

Budapest, 1910 évi julius hó 3-án.

A minister helyett:

Dr. Némethy Károly s., k., 

ministeri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 5010— 1910. alisp.
Az előadó uraknak, a város tanácsának, az 

összes községi elöljáróságnak.
Alkalmazkodás végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910 évi julius hó 19-én.

Alispán helyett:
Dr. Paál főjegyző. * 1

192.

95,795/1910. II— a. B. M. szánni körrendelet.

A féláru jegy váltására jogosító arczképcs 
igazolványok kiállítási dijának felemelése.

Valamennyi törvényhatóságnak

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur — 
tekintettel arra a körülményre, hogy a féláru 
vasúti menetjegyek váltására jogosító arczképes 
igazolványok kiállítási dija gyanánt megállapított
1 korona illeték eddig sem fedezte az államvasu
tak e részbeni kiadásait, amely kiadások pedig a 
féláru jegy-kedvezménynek újabban a rendezett
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tanácsú városok tisztviselőire, valamint a feleke
zeti és községi tanintézetek tanszemélyzete részére 
történt kiterjesztése következtében még tetemesen 
emelkedni fognak, a minisztertanács felhatalma
zása alapján a vasúti arczképes igazolványokért 
fizetendő 1 korona kiállítási illetéket 2 koronára 
emelte fel.

Ezzel kapcsolatban az elvesztett, vagy bár
mely okból használhatatlanná vált igazolványok 
helyébe kiszolgáltatott újabb igazolványok kiállí
tásáért eddig fizetett 2 korona kiállítási illetéket is 
3 koronára emelte fel.

Erről (Czimet) tudomásvéte! és az alárendelt 
hatóságoknál alkalmazott és a fennálló szabályok 
értelmében féláru jegy váltására jogosító arczké
pes igazolványra igényjogosult személyzet megfe
lelő tájékoztatása végett értesítem.

Budapest, 1910. évi julius hó 6-án

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 5011— 1910. alisp.

A vármegyei alkalmazottaknak.
Tudomás végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910 évi julius hó 24-én.

Alispán helyett:
Dr. Paál főjegyző.

193.
Udvarhely vármegye alispánjátó 1. 

Szám. 5073— 1910. alisp.

Engedély. Dr. Zlinszki János urnák.

Budapest. Bakács ut. 8 szám.

Az »Ujlap« czimii politikai napilapnak Ud
varhelyvármegye területén való utczai elárusitására 
az engedélyt folyó évi julius hó 1 -tői szeptember 
hó végéig megadom.

Egyúttal felhívom czimet az 1608—897 il
letve 71770/905 szám alatt kelt m. kir. belügy
miniszteri rendeletben foglaltaknak szigorú és pon
tos betartására.

Székelyudvarhely, 1910 évi julius hó 23-án.

Alispán helyett:

Dr. Paál Árpád s. k., főjegyző.

Udvarhelyvármegye alispánjától. 

Szám. 5073— 1910. alisp.

Mindenik főszolgabírónak .Székelyudvarhely 
r. l. város rendőrkapitányának és az összes köz
ségi elöljáróságoknak.

Szigorú ellenőrzés végett közlöm. 
Szckelyudvarhely, 1910 évi julius hó 23-án.

Alispán helyett:

Dr. Paál főjegyző.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós s zá j és köröm  
fá já s  fellépett járványosán Karácsonfalva község 
juhállományában.

Serlésvész megszűnt Szentdemeter köz
ségben.

Kutatási engedély. 1910 év 1344. szám. 
XXXII. K. 644 I. A magyar kir. bányakapitányság 
Komporály Mózes, Tokos Ignácz és Kelemen 
Mózes erdőfülei lakosoknak, és Farkas Sándor 
1910 évi márczius hó 16-án 1344. számmal jegy
zett kérvénye folytán ezennel engedélyt ad, hogy 
ugyanazok Udvarhely megyében az 1854.-ik évi 
május hó 23-án kibocsátott általános bányatörvény 
szabályai szerint egy év tartamára mai naptól, 
azaz 1911. évi márczius hó 16 ig kutathassanak. 
Ezen kutatási terület kiterjed Udvarhelymegyc 
egész területére. Ezen kutatási engedély gyakorla
tánál köteles a kutató az említett bányatörvény 
szabályaihoz szorosan alkalmazkodni és az illető 
bányahatóság e részbeni rendeletéinek vonakodás 
nélkül eleget tenni, minthogy különben a bánya- 
törvényben ezen kötelezettség elmulasztása esetére 
kiszabott következmények helyet foglalnának. A 
fennebbi határidő leteltével, mennyiben e határidő 
meghosszabbítása az illető bányahatóságnál nem 
eszközöltetett volna, jelen kutatási engedély en
nek alapján szerzett minden kutatási jogokkal 
együtt magától elenyészik. Kelt Zalatnán 1910. 
évi márczius hó 16. Schuege m. kir..főbányabiztos.

Pályázati hirdetmény (76540—910 szám.) 
A gödöllői m. kir. állami méhészeti gazdaságban 
a folyó évben október hó 15.-én megkezdődő 
két éves méhészmunkás tanfolyamra pályázat 
hirdettetik. Felfog vétetni hat olyan egyén, kik 
16-ik életévüket betöltötték, de 35-ik életévüket 
még túl nem haladták. A Felvételt kérő és egy 
koronás bélyeggel ellátott folyamodványokat a ni. 
kir. földmivelésiigyi ministerhez (Budapest, V. 
Országház tér 11) folyó évi a u gusz tu s hó 15-cig  
a következő okmányokkal felszerelve kell benyuj 
tani: 1. Keresztlevél (születési bizonyítvány) 2. 
az elemi népiskola négy osztályának elvégzéséről 
szóló bizonyítvány; 3. hiteles bizonyítvány arról, 
hogy folyamodó valamely mező, kert, szőlő vagy 
erdőgazdaságban, mint segédmunkás, vagy mint 
egyéb alkalmazott legalább egy évet gyakorlati
lag töltött és használhatóságának s megbízható
ságának tanujelét adta. A földmives vagy kert- 
munkás iskolát végzettek előnybe részesülnek:
4. azok kik szülői gondozás alatt nem állanak, 
kifogástalan magaviseletükről tanúskodó községi 
bizonyítványt, azok pedig kik szülői vagy gyámi

I
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gondozás alatt állanak, az említett községi bizo
nyítványon kívül még szülőik esetleg gyámjuk 
oly beleegyező nyilatkozatát is kell mellékelniük, 
mely az illetőknek a tanfolyamra való belépését 
megengedi; 5. csatolandó továbbá az ép, egész
séges és munkára edzett testalkatot igazoló orvosi 
bizonyítvány, a himlőoltási bizonyítvánnyal együtt:
6. a hadköteles sorban levők részéről szükséges 
annak feltüntetése, hogy a katonai szolgálat tel
jesítésének ideje a gazdaságban töltendő két év 
tartamával nem esik össze. Előnyben részesülnek 
azok, kik hadkötelezettségüknek már eleget tet
tek. A tanfolyamra felveendő egyének a gazda
ságban szabad lakást és államköltségen teljes el
látást kapnak, betegség esetén ingyenes orvosi 
segélyben és gyógyszerben is részesülnek. A 
szükséges könyveket, Írószereket, a gyakorlati mun
kához megkivántató felszereléseket, szerszámokat 
és eszközöket használatra szintén a gazdaságban 
kapják. Azon esetben, ha a felvett tanuló évköz
ben saját akaratából távoznék a gazdaságból, az 
élvezett ellátás diját a szülő, vagy gyám meg
téríteni tartozik. Minden növendék 60 korona ruha
pénzben is részesül oly módon, hogy a szükséges 
ruházatról ezen összeg erejéig a gazdaság veze
tője gondoskodik. Budapest, 1910 julius 21. M. 
kir. fö ld m ive lés iig y i m inister.

Pályázat hirdetmény Megüresedett Erdélyi 
katonai alapítványi helyek betöltésére. Pályázat 
hirdettetik a következő alapítványi helyek be
töltésére. I. a gróf Keményi Sámuel alapítvány
nál 1 helyre összege 18 K. 90 f. Pályázhatnak 
legénységi állományú hadjáratban rokkantá vált 
és segélyre szorult katonák kik Erdélyben szü
lettek és a közös hadsereg valamelyik ezrednél 
szolgáltak. II. »A z  erdélyi tartományú rokkantak 
alapítványa a I «-nél üresedésben lévő 1 helyre 
összege 21 K. Pályázhatnak a közös hadsereg
ben rokkantá vált legénységi állományú segélyre- 
szorult Erdélyben született katonák : a III. »Erdélyi 
tartományi rokkantak alapítványa a IU-nél üre
sedésben lévő 1 helyre összege 21 K. Pályázhat
nak Erdélyben született és a közös hadseregben 
szolgált és vagy háborúban elesett vagy tényle
ges szolgálat közben rokkantá vált és elbocsá
tott katonák segélyre szorult özvegyei és árvái. 
IV  »A z  Erdélyi hazafias alapítvány A I«-nél üre
sedésben levő 2— 48 K. összegű helyre. Pályáz
hatnak : Erdélyben született közös hadseregben 
szolgált rokkantá vált és segélyre szorult kato
nákat azok kivételével kik Brassó vármegyében 
vagy az 1S59 évben fenállott brassói körben 
születtek. A 1859 évi hadjáratban résztvettek 
előnyben részesülnek. Továbbá pályázhatnak a most 
említettek özvegyei és árvái. V »A z erdélyi ha
zafias alapítvány B. II« nél üresedésben levő
3 — 48 K.-ás és 3— 72 K.-ás helyre. Pályázhatnak: 
Brassó vármegyében vagy az 1859 évben fennál
lott brassói körben született és a közös hadsereg
ben szolgált segélyre szorult rokkant katonák és 
ezek özvegyei és árvái Az 1859 évi hadjáratban 
részt vettek előnyben részesülnek. A pályázatok 
összege évenkint értetődik. Élvezeti tartani katonák

részére: élethossziglan. Özvegyeknek árváknak 
özvegységük idejére, fiuknak 20 éves koráig 
leányoknak 18-ig. Egy katona után özvegyek és 
árvák csak egy alapítványi helyet élvezhetnek. 
A katonák kérvényeihez csatolandó 1. katonák 
részéről V. elbocsátási igazolvány vagy katonai 
rokkantsági bizonyivány. 2. Családi értesítő anya
könyvezem által kiállítva. 3. Vagyoni bizonyítvány, 
mely kitüntesse, hogy mennyi az évi jövedelme 
és honnan. Az özvegyek és árvák részéről is csa
tolandó a férjét, atyját illetőleg az elbocsátási 
vagy rokkantsági bizonyítványt. A pályázatok 
folyó évi szeptember 30-ig  a vármegye alispán
jához nyújtandó be. Cs. és kir. 12-ik hadtest 
parancsnokság.

Értesítés a nagybecskereki községi köz- 
igazgatási tanfolyam 1910— 1911. tanévének meg
nyitásáról. A nagybecskereki községi közigazga
tási tanfolyam 1910— 1911. tanévére a felvétel 
Nagybecskereken f. évi augusztus hó 26—31. 
között történik. Ezen idő alatt lehet jelentkezni, 
amely alkalommal a következők igazolandók: Az, 
hogy az illető: a) a főgimnázium vagy főreál
iskola nyolcz osztályát vagy ezen középtanodák
kal egyenrangú más középfokú iskolát, vagy 
megfelelő katonai tanintézetet sikeresen végzett; 
b) az iskolai tanulmányok befejezése után vala
mely község jegyzői (községi vagy körjegyzői, 
vagy rendezett tanácsú város jegyzői) irodában 
mint aljegyző (segédjegyző, jegyzősegéd), jegyzői 
írnok, vagy jegyzőgyakornok legalább egy évi 
gyakorlatot töltött; c) az állam hivatalos nyelvét 
szóval és Írásban bírja ; d) feddhetetlen előéletit: 
A nagybecskereki községi közigazgatási tanfolyam 
mellett bentlakással egybekötött tápintézet van. 
A tápintézet 42 személyre teljesen be van ren
dezve. A tápintézetben vannak teljes fizetéses és 
kedvezményes helyek. Ágyneműről mindenki ma
ga gondoskodik, szalmazsákot kap. Teljes fize
téses hely havi 32 korona. Ezen kívül havi 20, 
15 és 10 koronás, valamint 15 teljesen ingye
nes hely van. Ezen havi díjazásért: lakás, fűtés, 
világítás, reggeli, ebéd és vacsora jár A táp
intézeti vállalkozó köteles reggelire minden benn
lakónak tejeskávét megfelelő cukorral és zsemlyé
vel adni ; ebédre három tál ételt, melv állhat: a) 
marhahús levesből, melybe elegendő tésztaneműt, 
burgonyát, vagy hüvelyest kell befőzni ; b) 15 
dekagramm marhahúsból megfelelő környezet
tel és mártással, vagy egy tányér vastagételből, 
*/s kiló sült hússal, vagy egy tányér paprikásból, 
benne főtt burgonyával vagy tésztával; k) egy 
tányér sült vagy főtt tésztából; vacsorára, ha 
délben két tál húsétel volt, egy tányér sült vagy 
főtt tésztát, ha délben csak egy húsétel volt, 
akkor 1 s kiló sült húst, egy tányér felmelegitett 
vastagétellel vagy ugyanannyi környezettel, eset
leg salátával, vagy végül egy tányér paprikást 
(gulyást), benne főtt burgonyával kiszolgáltatni. 
A tápintézet felett állandó felügyelet gyakorolta- 
tik. Az élelmezést a kirendelt előadó ellenőrzi. A 
tápintézetbe való felvétel iránti kérvényeket czél- 
szerü még aug. első napjaiban beküldeni Nagy-
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becskerekre az igazgatósághoz, hogy a beosztás 
kellő időben és az egyesek vagyoni viszonyai
nak megfelelően történhessék. Aki kedvezményes 
helyet akar elnyerni a tápintézetben, a bélyeg- 
telen kérvényhez mellékelje a saját és szülei va
gyoni viszonyait feltüntető községi bizonyítványt. 
A tápintézetben külön tanuló terem áll rendelke
zésre. A szegényebb sorsú ifjak az intézet nagy 
könyvtárából tankönyvekkel is elláttatnak, ame
lyeket azonban a tanév végével vissza kell szol
gáltatni. A tápintézetben elhelyezett növendékek 
az intézeti orvos részéről ingyenes gyógykezelés
ben részesülnek. Az évi tandíj 40 korona, mely 
összeg félévenként 20— 20 koronás részletekben 
előre fizetendő. Aki tandíjmentességet kíván el
nyerni, ez iránti bélyegmentes kérvényét a saját 
és szülői vagyoni viszonyait feltüntető bizonylat
tal felszerelve nyújtsa be. Jankó  Ágoston alispán, 
a nagybecskereki községi közigazgatási tanfolyam 
igazgatója.

Hirdetmény. (6488— 1910.) Az 1S90. évi 
1. t.-cz. 23. §-a értelmében közhírré teszem, hogy 
a Háromszékvái megye területére vonatkozó 1910. 
évi utadókirovást magába foglaló egyénenkénti 
lajstromok f. év julius hó 25-től augusztus 8-ig 
községekben a községházánál, városokban a vá
rosokban a városi adópénztárnál és amennyiben 
az útadó nyugdij, vagy fizetés után fizetett egye
nes adó alapján rovatott ki, az illető kir. adó
hivatalnál közszemlére tétetnek. Erről érdekeltek 
oly hozzáadással értesittetnek, hogy ezen idő tar
tama alatt irt helyeken a kimutatást megtekint
hetik és amennyiben azt magukra nézve sérel
mesnek találnák, az 1890. évi I. t.-cz. 23. g-a 
értelmében ezen idő tartama alatt a közigazga
tási bizottsághoz felszólamlást adjanak be, annyi
val inkább, mivel ezen idő tartama után beadott 
felszólamlások csak az esetben tárgyaltatnak ér
demileg, ha azok a minimum vagy százalék hi 
bás kiszámítása ellen irányulnak. Dr. K irá ly  
alispán.

Elveszett tinó. Koszta Péter Samu fia kö
röndi lakos tulajdonát képező egy darab kétéves 
fehér szőrű, kékszarvu ünötinaja folyó hó 4-én 
a firtosváraljai Pál Mártonná udvaráról elveszett.

Elveszett kancza. Bíró Péter várdotfalvi 
lakos kárára a tolvajosi legelőről egy 11 éves 
kancza, hátulsó jobb lába a csuklóba hajtott 
medvetalpu, sörényében czigányharang belefonva 
és spárgával belecsavarva, elveszett.

Hirdetmény. Erked község vadászterülete 1919 
augusztus 15-től 1916 évi aug. 15 ig terjedő 6

évre évi 40 K kikiáltási ár mellett nyilvános ár
verésen folyó évi aug. 14-én délután 3 órakor 
Erked község házánál bérbe fog adatni. Árverési 
feltételek a községházánál megtudhatók. Erked, 
1910. aug, 1. M olnár János jegyző.

Felfogott tinó. Zelelaka község elöljárósága 
közhírré teszi, hogy julius 28-án a község hatá
rában 1 drb 3 éves szürkés szőrű üszőtinó fo
gatott fel. Ha tulajdonosa augusztus 14-ig nem 
jelentkezik, az nap d. u. 4 órakor a község há
zánál el fog árvereztetni.

Körözendő egyének. 251. —  L is tyá k  A p- 
ponyi Zoltán  23 éves egyén nyomozandó, fel
találása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és 
a felveendő jegyzőkönyv a 4655— 910. számra 
való hivatkozással Hajduvármegye alispánjának 
(Debreczen) megküldendő.

252. — Juhász K a ta lin , aki Szülök község
ben 1883. julius 9-én Juhász Benedek és Szi
lágyi Juli házasságából született, nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 15486— 910. számra 
való hivatkozással Somogy vármegye alispánjá
nak megküldendő.

253 —  Üzv. Tóth K áro lyné  Szabó Mária 
38 éves földmives napszámosnő nyomozandó, fel
találása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és 
a felveendő jegyzőkönyv a 12718—910. számra 
való hivatkozással Szolnok vármegye alispánjá
nak megküldendő.

254. — S ille i M arion , 14 éves gyenge el
méjű, eskóros beteg a balfi gyógyintézetből meg
szökött. Távozásakor kékszinü kórházi köpeny, 
alsó nadrág, ing és bakancs volt rajta. Nyomo
zandó és feltalálása esetén erről a nehéz kórosok 
balfi gyógy- és nevelőintézetének igazgatósága 
(Balf, Sopronm.) értesítendő.

255. —  Özv. Csereczki Is tvánná  szül. Zso- 
rek Anna napszámosnő, akt a morvaországi Zbo- 
rovecz községben született és 66 éves, nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 6835— 
910. számra való hivatkozással Fejér vármegye 
alispánjának (Székesfehérvár) megküldendő.

256 — Lakatos Z su zsá n n a , aki Vámosuj- 
faluban 1878 január hó 17-én született, kiskorú 
Lakatos Maria és Erzsébet anyja, nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
s a felveendő jegyzőkönyv a tőle bevonandó cse
lédkönyvvel együtt a 13894— 910. számra való 
hivatkozással Zemplén vármegye alispánjának 
(Sátoraljaújhely) megküldendő.
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