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Előfizetési ára: községeknek, 
és községi jegyzőknek egész 

Fgyes szám ára 50

valamint kor
évre 6 korona, 
fillér

Dr. Keith Ferencz
várni. tb. főjegyző.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely
udvarhely. Árpád-utcza 3 szám, hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

194.
Magyar Királyi Földmivelésügyi Miniszter. 

Szám : 91200. II1/3.

Valamennyi vármegyei és városi törvény- 
hatóságnak.

Ismételten előfordult, hogy a mészárosok és 
marhakereskedők szarvasmarháknak más közsé 
gekből lakóhelyükre való bevitelét az 1888. évi 

-^rtl. t.-c. 12. §-a, nemkülönben a ragadós s-záj- 
és körömfájás megállapítása esetén teendő intéz
kedések tárgyában 1904. évi 24500— 1904 szám 
alatt kiadott itteni rendelet 3. A. pontja ellenére 
a község elöljáróságának n :m jelentették be, az 
ilyen szarvasmarhákat nem elkülönítve bocsátották 
legelőre s a beviteltől számított 8 napon át nem 
elkülönítve helyezték el, hanem a községbe való 
megérkezés után azonnal a községi szarvasmarha 
állománnyal közös csordába hajtották s ily módon 
az idegen helyekről vásárolt fertőzött állatokkal a 
ragadós száj- és körömfájást a községi szarvas- 
marha állományba behurcolták.

A  ragadós állatbetegségek, de főképpen a 
ragadós száj- és körömfájás ily módon való szét- 
htircolásának megakadályozása érdekében felhívom 
a törvényhatóságot, haladéktalanul intézkedjék az 
iránt, hogy' a hivatkozott törvényszakasznak, vala
mint annak végrehajtása tárgyában kiadott 1888. 
évi 40000. sz. rendelet 38. és 39. §-ainak a mészá
rosok, marhakereskedők és marhahizlalók szarvas- 
marháinak ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései 
a legszigorúbban végrehajtassanak, a községi elöl
járóságok a bejelentések megtörténtét s az elkülö
nítések pontos keresztülvitelét a legszigorúbban 
ellenőrizzék és a hivatkozott végrehajtási rende 
letben előirt bejelentési könyvet gondosan vezes
sék. Intézkedjék továbbá az iránt is, hogy e téren 
mutatkozó legkisebb mulasztás is példásan meg- 
toroltassék.

Budapest, 1910. évi július hó 28.
Gróf Serényi s. k.

Udvarhelyvármegye alis;

Szám: 5424— 1910. alisp.

Valamennyi főszolgabírónak, fiSzi 
hely város polgármesterének, főkapitányának és 
az összes községi elöljáróságnak. -

M. kir. földmivelésügyi miniszter urnakKtnt 
számú rendeletét azon utasítással közlöm tmíorrús 
és megfelelő módon való közhírré tétel/végett, 
hogy a birtokossági elnökök külön figyelmezte- 
tendők, hogy a fenti határidő letelte yelojtr közös 
legelőn levő nyájak közé hasított korfuii állatot 
be ne fogadjanak.

Székely udvarhely, 1910. évi augusztus hó 6.

Alispán helyett: 
Dr. Paál, főjegyző.

195.
Magyar Királyi Földmivelésügyi Miniszter. 

Szám: 50409. 111. 1. 1910.

Körrendelet

Valamennyi városi és vármegyei tör vény - 
hatóságnak.

Előfordult esetből kifolyólag kétség merült 
fel az iránt, hogy lehet-e a belföldön tulajdonjogi 
átruházásnak helye olyan, Bosznia-Herczegoviuá- 
ból vagy a vámkülföldről behozott állatokról szóló 
eredeti (nem magyarországi) marhalevelek alapján, 
amelyekben a tulajdonos személyében és lakhelyé
ben bekövetkezett változások egy vagy több Ízben 
hátiratilag lettek feltüntetve ?

Erre vonatkozólag tudomás és megfelelő 
közhirré tétel céljából értesítem a tövényhatóságot, 
hogy miután Bosznia-Herczegovinában, Ausztriá
ban vagy a vámkülföldön kiállított marhalevelekre 
a belföldi marhalevelek kezelése tekintetében fenn
álló szabályok nem vonatkozta ihatok, ennélfogva 
a fent említett körülmény sem lehet akadálya 
annak, hogy az ily marhalevelek az 1888. VII. 
t.-c. végrehajtása iránt 40000— 88. sz. alatt kiadott 
rendelet 4. i; ában megállapított módon és mérvben
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a belföldi forgalomban is használatba vétessenek. 
Mihelyt azonban az ilyen, egy vagy több Ízben 
már hátiratolt idegen marhalevél alapján a bel
földön újabb tulajdonjogiátruházás eszközlendő, 
úgy e részben már alkalmazni kell a marhalevél
kezelés tekintetében érvényes itteni szabályokat, 
vagyis az eredeti (idegen) marhalevélre újabb hát
irat már nem vezethető, hanem a fél kívánságára 
szabályszerű uj marhalevelet kell kiállítani. Ezen 
uj marhalevélen azonban az állat (állatok) eredeti 
(idegen) származása mindenkor pontosan jelzendő.

Budapest, 1910. julius 23.
A miniszter helyett: 

Bartóky, s. k. államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 5275— 1910. alisp.

Székelyudvarhely város polgármestere és 
valamennyi községi elöljáróságnak.

M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák fenti 
számú rendeletét tudomás és a marhalevélkeze
lőkkel való közlés végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi augusztus hó 2.

Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények

196.
Szám: 5358— 1910. alisp.

Tárgy : az orvvadászat meggátlása.
Valamennyi községi elöljáróságnak és mind

három főszolgabiróságnak.
Felhívom a községi elöljáróságokat, hogy 

szigorúan ügyeljenek fel arra, miszerint a község
ben vadász fegyvert senki se tartson, aki a fegyver 
adót le nem fizette és hogy úgy az 1883. évi 
XX. t.-c., mint az ugyanazon évi XXIII. t.-c. és 
a fennálló szabályrendeletek ellen tudomásukra 
jutott kihágási eseteket feljelenteni szigorú köte
lességüknek ismerjék.

Székelyudvarhely, 1910. évi aug. hó 2-án.
Alispán helyett: 

Dr. Paál. főjegyző.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Ragadós szá j-  és kö röm 
fá j á s  fellépett járványosán Hontoródalmás község 
juhállományában.

Sertésvész fellépett szórványosan Mátisfalva 
községben.

Pályázati hirdetmény. (3104— 1910.) Udvar
helyvármegye homoródi járásához tartozó Kará- 
csonfalva községben rendszeresített községi szü
lésznői állásra pályázatot hirdetek és felhívom a

bECSCR D FIA KÖNYV NYO MO

folyamodni akaró okleveles szülésznőket, hogy 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat hoz
zám f. évi szeptember hó 10-ig adják be. A bába 
fizetése évi 120 korona és 2 kor. működési dij 
8 napra, minden további napra 60 fillér és évi 
30 korona lakbér. Oklánd, 1910 aug. hó 2-án. 
Szabady főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (3105— 1910.) Udvar
helyvármegye homoródi járásához tartozó Telek
falva községben rendszeresített köri szülésznői 
állásra pályázatot hirdetek és felhívom a folya
modni akaró okleveles szülésznőket, hogy szabály
szerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám f. 
évi szeptember 10-ig adják be. A bába fizetése 
évi 60 korona és Telekfalván 4 korona működési 
dij 8 napra, minden további napra 80 fillér, 
Sándortelkén 3 kor. működési dij 8 napra, minden 
további napra (30 fillér és természetbeni lakás. 
A kör áll Telekfalva és Sándortelke községekből. 
Oklánd, 1910. aug. hó 2-án. Sza b a d y  főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (3106— 1910.) Udvar
helyvármegye homoródi járásához tartozó Székely- 
száldobos községben rendszeresített községi szü
lésznői állásra pályázatot hirdetek és felhívom a 
folyamodni akaró szülésznőket, hogy szabály
szerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám f. 
évi szeptember hó 10-ig adják be. A bába fize
tése évi 120 korona és 2 korona működési dij 8 
napra, minden további napra 60 fillér és 30 kor. 
lakbér. Oklánd, 1910. évi aug. hó 2-án. Ssa b a d y  
főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (3107— 1910.) Udvar
helyvármegye homoródi járásához tartozó Olasz
telek községben rendszeresített községi szülésznői 
állásra pályázatot hirdetek és felhívom a folya
modni akaró okleveles szülésznőket, hogy szabály
szerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám f. 
évi szeptember hó 10-ig adják be. A  bába fize
tése évi 120 korona és 2 korona működési dij 
8 napra, minden további napra 60 fillér. Oklánd, 
1910. augusztus hó 2-án. Szabady  főszolgabíró.

Talált esőernyő. Szentlélek és Farkaslaka 
közti útvonalon egy esőtartó találtatott köröndi 
lakos Simon György m. kir. csendőr által 1910. 
julius 23-én. Igazolt tulajdonosa a kpzsegi bíró
tól átveheti. Ha gazdája nem találkozik, 1910. 
augusztus 21 én Szentiéleken elárvereztetik.

Felfogott kancza. Homoródszentpál-község- 
ben julius 31-én egy 4— 5 évesnek látszó pej- 
kancza fogatott fel, nyakán harang, bal farán 
»H. A.« bélyeg van. igazolt tulajdonosa a községi 
elöljáróságtól átveheti. Tulajdonosa nem jelentke
zése esetén 1910. szept. 1-én nyilvános árverésen 
el fog adatni.

Haszonbérleti hirdetmény. Erdőfüle község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a községháza 
melléképületei, u. m. korcsmahelyiség italmérési 
joggal, bolt helyiség, lakó szoba, konyha, kőpince, 
mészárszék és tágas udvar együtt több évre ha
szonbérbe adatik' folyó évi augusztus hó 28 án 
reggel 8 órakor. A haszonbérleti idő kezuetét 
veszi 1910. évi október hó 1-én. A teltételek a 
községi birónál megtekinthetők. __
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