
UDVARHELY VÁRMEGYE

HIVATALOS'" LAPJA
Megjelenik minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 33. szám. Szerkeszti: Székely udvarhely, 1910. aug. 18.

Előfizetési ára: községe' nek, 
és községi jegyzÓKnek egész 

tgyes szám ara 50

valamint kor
évre 6 korona, 
fillír.

Dr. Keith Ferencz
várm. tb. főjegyző.

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

fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

197.
Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám 5469— 1910 alisp.

T á rg y : A körorvosok lakáspénzei.

Valamennyi községi és körjegyző úrnak.

A  vármegye közigazgatási bizottságának f. 
évi 1615 szám alatt hozott és a vármegyei hivata
los lap f. évi 25. számában közzétett határozata 
ellen felebbezés be nem adatván, ezen határozat 
jogerőre emelkedett.

Minthogy pedig a törvényhatósági bizottság
nak 62— 910 szám alatt hozott határozata szerint 
a körorvosok lakbérei az 1910 évi április hó 
1 -étöl kezdődő érvényességgel állapíttattak meg, 
a fent idézett közigazgatási bizottsági határozat
ban irt összegeknek a f. évi április hó l étől de- 
czember hó 31-éig, tehát háromnegyed évre eső 
összeget, vagyis a határozatban irt összegeknek 
háromnegyed részét kötelesek a folyó évre fi
zetni.

Ezen határozat végrehajtásaként felhívom 
jegyző urat, intézkedjek, hogy a községeknél 
(községnél) a f. évben az idézett közigazgatási 
bizottsági határozatban az illető község terhére 
írt összeg háromnegyed része pótlólag mint ki
adás előirányoztassék s ezen összeg a községek 
által az 1908 évi XXXV11I. t. ez. IS §-a s a 
132100— 908 B. M. számú körrendelet 18. §-ának
2. pontja értelmében a vármegyei orvosi alap 
javára f. évi október hó 1-éig befizettessék.

Intézkedjék továbbá, hogy a jelzett közigaz
gatási bizottsági határozatban irt teljes összegek 
a községek jövő 1911 évi költségvetéseibe be- 
állittassanak.

Figyelmeztesse a községeket, hogy az ese
dékes részletek a 132200— 908 szánni B. M. sza

bályzat 4. pontja rendelkezései szerint fizetendők 
be és a mennyiben október 1-éig be nem fizet
tetnek, a községek késedelmi kamatokat is köte
lesek lesznek fizetni.

Jelen rendeletem mikénti teljesítéséről s tett 
intézkedéseiről 15 nap alatt külön is tegyen hoz
zám jelentést.

Székelyudvarhely 1910 évi augusztus hó 6-án.

Alispán helyett: 

Dr. Paál főjegyző.

198.
Udvarhelyvármegye alispánja. 

Szám. 1601— 1910 alisp.

Valamennyi községi és körjegyző úrnak.

A erdőőrzési vármegyei pénzalap 1909 évi 
forgalmáról szerkesztett zárszámadásból arról győ
ződtem meg, hogy ezen alapnak az erdőbirtoko
soknál lévő hátrálékai nemhogy apadnának, ha
nem az előző évihez képest még szaporodtak.

Minthogy ezen állapot teljesen tarthatatlan, 
s minthogy a hátráléki kimutatásokat a folyó év
ben is a járási főszolgabirák utján felhajtás vé
gett kiadtam, s minthogy ezen hátrálékok a köz
adók módjára hajtandók fel s felhívásaimnak kellő 
eredménye még nincs, felhívom jegyző urat arra, 
intézkedjék, hogy ezen hátrálékok legkésőbb a 
folyó évi október hó 31-éig az utolsó fillérig be
fizettessenek és felhajtassanak.

Komolyan figyelmeztetem jegyző urat arra, 
hogy ha ezen hátrálékok jelzett időpontig be nem 
fizettetnének, úgy jegyző ur, mint a többi mulasztó 
közegek ellen a fegyelmi eljárást feltétlen el fo
gom rendelni.

Székelyudvarhely 1910 évi augusztus hó S-án.
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199.
.Szám. 10198— 1910.

Nagyküküllővármegye alispánjától.

Az ország valamennyi alispánjának.

Múlt hó ó én Ápold, Szászdálya, Szászkézd, 
Héjjasfalva, Sárpatak és Volkány községek ha
tárában óriási jégeső volt, mely felsorolt közsé
gekben nagy kárt tett.

Az elemi csapás ezen községek közül a leg
súlyosabban érte Szászkézd és Szászdálya köz
ségeket. Kiszámíthatatlan a kár, mit a jég a me
zőkön, a szőlőkben, kertekben és komlósokban 
okozott.

Eltekintve attól, hogy előreláthatólag a szől- 
lők és gyümölcsösök 2— 3 évig termőképesekké 
nem lesznek, az elpusztított termények értéke 
Szászkézden mintegy másfél millió koronára, Szász- 
dályán mintegy 300000 koronára tehető.

A múlt évi kedvezőtlen száraz időjárás foly
tán beállott mezőgazdasági válság az egyes bir
tokosokat teljesen kimerítette s most ezen csa
pás következtében az Ínség és nyomornak néz
nek elébe.

Kérem alispán urat, hogy a fentnevezett 
két község javára a törvényhatósága területén az 
adománygyűjtést elrendelni és a befolyt összeget 
mielőbb hozzám áttenni szíveskedjék.

Segesvárt, 1910 évi augusztus hó l én.

Dr. Schaser s. k., alispán.

Udvarhelyvármegye alispánjától. 

Szám. 5593— 1910 alisp.

Tárgy: Az Ápold, Szászdálya, Szászkézd, 
Héjjasfalva, Sárpatak és Volkány községek jég
verés által károsultjainak felsegélyezése.

Udvarhely r. t. város polgármesterének, a 
három járási főszolgabírónak, valamennyi községi 
és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkisértése és eredmény esetén 
a befolyt összegnek közvetlenül a fenti czimre 
leendő eljuttatása czéljából kiadom.

SzékelyudvarhUy 1910 évi augusztus hó 12.

Alispán helyett: 

Dr. Paál főjegyző.

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

sek és más közlemények.

200.
64.991— 1910. XI. B. M. számú körrendelet.

A z 1909: 11. t. ez. életbelépte előtt útlevelet 
kapott egyének útleveleinek záradékolása tár
gyában.

Valamennyi vármegye alispánjának (Zemplén 
kivételével) Valamennyi rendőrfőkapitánynak.

Értesültem, hogy az 1909: II. t. ez. életbe
lépte előtt útlevelet kapott egyének útleveleibe a 
105858— 1909 sz. a. kiadott belügyminiszteri kör
rendelet alapján bejegyzett következő záradékot: 
» sz. N. N. kivándorlását az 1909: II. t.-
cz. nem korlátozza* több helyen akként értelme
zik, hogy az útlevél érvényességének tartama a 
záradékolás keltétől számított egy évre meg lett 
hosszabbítva.

Felhívom, intézkedjék haladéktalanul, hogy 
az alantos hatóságok és közegek megfelelően ki- 
oktattassanak, a kivándorlásra készülők pedig érte
sülést nyerjenek arról, hogy a fentidézett rendelet 
értelmében történt záradékolás csupán azt igazolja, 
hogy az illető kivándorlását a kivándorlásról szóló 
s 1909 évi szeptember l ével életbelépett uj ki- 
vándorlási törvény sem korlátozza, az útlevél le
járatának idejére vonatkozólag azonban ezen zá
radékolás semmiféle befolyással nincsen.

Budapest, 1910 évi julius hó 25-én.

A miniszter helyett: 

Horváth Em il s. k.,
miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 5583— 1910. alisp.

A  három járási főszolgabírónak. Székelyud
varhely r. t. város főkapitányának, valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A rendelet értelmében való eljárás végett 
kiadom.

Székelyudvarhely, 1910 évi aug. hó 11-én.

Alispán helyett : 

Dr. Paál főjegyző.

201
69136— 1910 !Y. c. B. M. számú körrendelet.

A felekezeti anyakönyvi kiigazítási ügyben 
követendő eljárás.

Valamennyi törvényhatótágnak.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
hozzám intézett átiratából arról értesültem, hogy 
egyes törvényhatóságok a felekezeti anyakönyvi 
ügyekben oly helytelen intézkedéseket tesznek, 
amelyekből bonyodalmak, sőt hatásköri összeüt
közések is származnak.

Hasonló esetek ismétlődésének megakadályo
zása czéljából figyelmeztetem a törvényhatóságot, 
hogy az 1895 évi október hó 1-ig közhitelesség
gel vezetett felekezeti anyakönyvek kiigazításánál, 
valamint az azokban eszközlendő utólagos be
jegyzések elrendelésénél követendő eljárás tekin
tetében sem az állami anyakönyvi törvények, sem
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pedig az állami A. U. rendelkezései nem irány
adók, hanem a szóbanlevő felekezeti anyaköny
vekre vonatkozó eljárást külön törvények és mi
niszteri rendeletek szabályozzák.

Kölünösen figyelmeztetem a törvényhatósá
got az izr. felekezeti anyakönyvi ügyeket szabá
lyozó 1892 évi 6658 sz. a kelt vallás- és közok
tatásügyi miniszteri körrendelet szem előtt tar
tására, melynek értelmében az izr. felekezeti anya
könyvi ügyekben I. fokú nem a főszolgabíró, ha
nem az alispán (városokban a polgármester) il
letékes határozni s a határozat ellen 15 nap alatt 
a mi kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
nem pedig a kir. járásbírósághoz van helye feleb- 
bezésnek.

Felekezeti anyakönyvi ügyekben az 1868. 
LIV. törvényczikk 22. §-a értelmében csak a szü 
letés és leszárrnazás törvényességének, valamint a 
házassságok érvényességének kérdésében vannak 
hivatva a bíróságok dönteni. Minden egyéb ki
igazítást és utólagos bejegyzést a 17.143/1893 és 
a 71.588/1895 sz. alatt kelt vallás-és közoktatás 
ügyi miniszteri körrendeltek a magyar királyt val
lás- és közoktatásügyi minisztériumnak tartanak 
fönn, kivételt csak azok az esetek képeznek, 
melyek az 5,912/1898. 4. sz. a. kelt vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszteri körrendeletben vannak fel
karolva.

Felhívom, hogy a jelen rendeletemben fog
laltak pontos betertására alárendelt hatóságait ha
ladéktalanul utasítsa.

Budapesten, 1910 évi julius hó 15-én.

A miniszter helyett:

Dr. Némethy Károly s. k., 
miniszteri tanácsos.

Szám. 5371— 910 alisp.

A z elsőfokú anyakönyvi felügyelő hatóságok
nak és az anyakönyvezetőknek.

A  fenti rendeletben foglaltak pontos betar
tására utasítom.

Székelyudvarhelyen, 1910 évi aug. hó 4-én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál főjegyző.

202
108.115— 1910.X B. M. számú körrendelet.

A kir. bíróságok hatáskörébe tartozó büntető 
ügyekben szükséges erkölcsi és vagyoni bizonyít
vány nyomtatványa.

Valamenyi törvényhatóságnak és a buda
pesti államrendőrség főkapitányának.

A kir. bíróságok hatáskörébe tartozó bün
tető ügyekben szükséges erkölcsi és vagyoni bi
zonyítványok tárgyában — az igazságügyminiszter 
úrral egyetértőleg —  10.900— 1910. 1. M. szám 
alatt kiadott rendelet kiegészítéséül közlöm, hogy

a most idézett rendelet 13 §-ában említett erkölcsi 
és vagyoni bizonyítvány nyomtatványa a váczi 
országos fegyintézet nyomdájánál Vili. csoport 5. 
raktári szám alatt, 10 ives füzetenkint 14 fill egy
ségárban rendelhető meg.

Budapesten, 1910 évi julius hó 28-án.

A minister meghagyásából: 

Dr. Némethy Károly s. k.,

ministeri tanácsos.

203.
Szánt. 5229— 1910 alisp.

Sz. 99373— 1910 V. a. M. kir. belügyminiszter.

Tárgy: sztrapkó székhelylyel halarrendőrségi 
kirendeltség létesítése.

Valamennyi törvényhatóságnak, a székes- 
fővárosi államrendőrség főkapitányának és vala
mennyi határkapitánynak.

Az 1903 évi Vili. t. ez. 5. §-ában gyökerező 
jogomnál fogva Zemplén vármegye sztrapkói já
rása összes községeit, —  valamint a ntezőlaborczi 
járás Hontonna, olykai és havaji körjegyzőségeihez 
tartozó községeket a bártfai ni kir. határszéli ren
dőrkapitányság hatósági területébe bevonom és 
Sztropkó székhelylyel tolonczeljárásra és rendőr- 
biráskodásra jogosított h-.uárrendőrségi kirendelt
séget létesítek.

Ezen kirendeltség működését 1910 év aug. 
hó 1-én kezdi meg.

Budapest 1910 évi julius hó 15-én.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Lépfeue  fellépett szórvá
nyosan Homoróddarócz község szarvasmarhaállo
mányában.

Sertésvész szórványosan fellépett Patakfalva 
községben.

Pályázati hirdetmény. (5552—910. szám.) 
Székelyudvarhely rendezett tanácsú városban egy 
1000 K fizetés és 300 K lakbér javadalmazással 
egybekötött irnoki állás nyugdíjazás folytán üre
sedésbe jővén, ezen állásra pályázatot hirdetek. 
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy szabálysze
rűen felszerelt pályázati kérvényüket Udvarhely
vármegye alispáni hivatalhoz 1910. évi szeptem 
ber hó 10 napjáig bezárólag adják be. A később 
érkező pályázati kéréseket nem fogom figyelembe 
venni Székelyudvarhelyen, 1910. évi augusztus 
hó 11-én. Alispán helyett Dr. P aál főjegyző.

Pályázati hirdetmény. (3107— 1910.) Udvar
hely vármegye homoródi járásához tartozó Olasz-
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teiek 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.

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 to'vábbi napra 60 fillér és 30 kor. 
lakbér. Oklánd, 1910. évi aug. hó 2-án. Ssabady  
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 hó 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 60 fillér és természetbeni lakás. 
A kör áll Telekfalva és Sándortelke községekből. 
Oklánd, 1910. aug. hó 2-án. Szabady  főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (3104— 1910 ) Udvar
helyvármegye homoródi járásához tartozó Kará- 
csonfalva községben rendszeresített községi szü
lésznői állásra pályázatot hirdetek és felhívom a 
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. (895—910. sz.) Köz
hírré teszem, hogy Ujszékely községben (Székely- 
keresztúri járás) a szülésznői állás megüresedett, 
ennek folytán ezen állást elnyerni óhajtókat fel
hívom, hogy a folyó évi augusztus hó 25 ig az 
eddigi működésűket igazoló okmányokkal felsze
relt folyamodványaikat annál is inkább adják be, 
mert a később érkezett folyamodványokat figye
lembe nem veszem. Ezen állás javadalmazása a 
megyei szabályrendeletben megállapított dijak és 
esetenként 2 K működési jutalék. A választást 
később fogom kitűzni. Székely keresztur, 1910 
julius 31-én. Dr. P á lffy , h. főszolgabíró.

Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Magyar
felek község vadászterülete 1910 augusz tu s 25-én  
d. e. 8 órakor Magyarfelek községházánál 6 évre 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek ki fog 
adatni. Utóajánlat el nem fogadtatik. Fiatfalva, 
1910. aug. 10. M ihályi Béla kjegyző.

Haszonbéri hirdetmény. Erdőfüle község 
bírója közhírré teszi, hogy a községháza mellék- 
épületei u m. korcsmahelyiség italmérési joggal, 
bolthelyiség, lakó szoba, konyha, kőpincze, mé
szárszék és tágas udvarral együtt több évre ha
szonbérbe adatik folyó évi a u g u sz tu s  hó 2S án  
reggel 8 órakor. A haszonbérleti idő kezdetét 
veszi 1910 év október hó 1-én. A feltételek a 
községi bírónál megtekinthetők. Kelt Erdőfülén, 
1910. év augusztus hó 2-án. B oda  Pál k. biró.

Hirdetmény. (5601 910, sz.) Udvarhely
vármegye székházában levő hivatalos helyiségek 
fűtésére az 1910— 11. évi téli idényre mintegy 
350 köbméter hasábos száraz bükk tűzi fa leend 
szükséges, a melynek szállítása nyílt szóbeli ár
lejtésen fog a legolcsóbb ajánlat tevőnek válla
latba adatni. Felhívom ennélfogva azokat, akik 
ezen tűzifának szállítására vállalkozni akarnak, 
hogy ajánlattétel és az esetleges egyezség meg
kötése végett a vármegye gazdájánál (a levéltári 
hivatalban), a hol a közelebbi feltételek is meg
tudhatók — a hivatalos órák alatt, lehetőleg rö
vid időn belől, de legkésőbb a folyó évi szeptem
ber hó első napjáig, személyesen, vagy megbízott 
által megjelenni szíveskedjenek. Székelyudvarhely, 
1910. évi augusztus hó 11 én. Alispán helyett: 
Dr. P aál főjegyző.

Versenytárgyalási hirdetmény. (325— 910. 
sz.) A homoródalmási állami kisdedóvoda fel
építésénél előforduló munkák kivitelének biztosí
tása czéljából a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter urnák 1910. évi julius hó 12-én 49158. 
sz. a. kelt rendelete értelmében 18883 K 38 fill. 
költségvetési végösszeg erejéig 1910. évi aug. 
hó 22-ikén d. e. 10 órára a székelyudvarhelyi m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek.

Felhívom mindazokat, akik a fent jelzett 
munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy a vonatkozó 
ajánlataikat öt pecséttel lezárt borítékban a szé 
kelyudvarhelyi m. kir. államépitészeti hivatalnál 
1910. évi augusz tu s hó 22-én  délelőtt 10 óráig 
nyújtsák be.

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

Az ajánlathoz a kért munkabér 5°/u ának 
megfelelő bánatpénznek, ezen hirdetmény számára 
való hivatkozással, valamely m. kir. állampénztár
nál v. adóhivatalnál történt letételét igazoló letét 
nyugta csatolandó.

Készpénz, vágj' értékpapír az ajánlathoz nem 
csatolható.

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

A munkára vonatkozó tervek, általános és 
részletes feltételek, szerződés minta a székelyud
varhelyi m. kir. államépitészeti hivatalnál naponta 
a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Az ajánlatok felett Udva rhclyvármegye a
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közszállitási szabályzata 25. §-ában megállapított 
határidőn belül dönt.

Az 1907. évi III. t.-cz. 13. és 14. §§-ai ér
telmében az ajánlattevő amennyiben ajánlata elfo
gadtatnék, köteles a munka teljesítéséhez szüksé
ges uj gépeket, eszközöket, berendezési tárgyakat, 
az idézett törvényszakaszoknak megl'eleően hazai 
gyárakból beszerezni és a munka teljesítéséhez 
hazai, első sorban magyar honos műszaki erőket, 
tisztviselőket, iparosokat, alvállalkozókat, munka
vezetőket, munkásokat stb. alkalmazni és ezen 
kötelezettség ellenőrzése czéljából szükséges ada
tokat a munka ellenőrzésével megbízottnak ren
delkezésére bocsátani.

Ezen kötelezettségek egyike, vagy másika alól 
felmentést az 1907. 111. t.-cz. 13. §-a értelmében 
csakis a keresk. miniszter ur adhat, azok bárme
lyikének áthágása esetén a kir. államépitészeti hi
vatalnak jogában áll —  minden birói beavatkozás 
nélkül —  a szerződést felbontani és e mellett a 
munkát ajánlattevő kárára és veszélyére más 
módon biztosítani, vagy 20°/o-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 meg
határozott 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 alispánja, hogy a beérkezett aján
latok között, az árakra való tekintet nélkül, sza
badon választhasson.

Az ajánlat ivenként egy korona bélyeggel 
látandó el és abba világosan és határozottan be
veendő azon kijelentés, hogv ajánlattevő úgy a 
szerződést, mint az általános és részletes feltéte
leket ismeri, azokat kötelezőlcg 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 társai 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 köté
sekor. vagy a munka megkezdésekor — ami 15 
nappal a munka megkezdése előtt bejelentendő — 
tartozik vállalkozó 10° o kötbér terhe mellett be
jelenteni azon hazai ipartelepeket stb., ahonnan 
szükségletét fedezendi.

M. kir. államépitészeti hivatal. Székelyudvar
hely, 1910. évi aug. hó 5. Szobolka Rezső, kir. 
müsz. tanácsos.

Hirdetmény. (9877—910. sz.) Miután a vár
megyebeli útadó kivetése 1910 évre vonatkozólag 
elkészült és a lajstromok szétküldése megtörtént, 
annak közszemlére való kitétele ellen akadály 
nem forog fenn. Ezen kitétel egyöntetűségének 
biztosítása érdekében elrendelem, hogy az 1890: 
I. t.-cz. 23. § a értelmében a községek a község
házánál, a városok pedig a város házánál a szo
kásos módon való kihirdetés után augusztus hó 
15-től augusztus hó 31-ig tegyék ki közszemlére 
lajstromaikat. A kihirdetésről s a főkönyv előírá
sáról a községek szeptember 1-én jelentést tesz
nek az illetékes főszolgabiráknak, kik a járásukba 
tartozó községek eme munkálatainak megtörtén
téről összefoglaló jelentést tesznek hozzám, mig 
a r. t. városok polgármesterei városukra nézve 
szintén bejelentik a kihirdetés és előírás megtör
téntét. Ezen bejelentés határidejét szeptember 
15-ben állapítom meg. Segesvár, 1910. évi aug. 
hó 5. Dr. Schaser alispán.

Elveszett munkakönyv. Horváth János szé- 
kelykereszturi lakos, czipész-segéd a brassói ipar
hatóság által 757— 898. sz. alatt kiállított munka
könyvét elvesztette, mely ezennel megsemmisitett- 
nek nyilvánittatik. Székelykeresztur, 1910. julius
20-án. Dr. P á lf fy  h. főszolgabíró.

Elveszett kanczák. Molnár Fülöp kápolnás- 
falvi lakosnak Kápolnásfalu község határáról el
veszett 2 drb kanezáia. Mindkettő barna és hátsó 
bal tompjukon »K « betű rásütve. Kisebb termetű 
nyakán egy czigány-csengő lánczczal felkötve.

Felfogott bárányok. A folyó évi május hó
4-ik napján a farkaslaki j>Törés« nevű legelőn 3 
drb fekete kosbárány felfogva lett s még ezideig 
gazdája nem jelentkezett; a jobb fülök hegye 
hasított, a hátsó része bevágva, a fejük fehér 
holdas, a farka hegye fehér.

Elveszett bivalyborju. Homoróddaróczi la
kos Jósif Demeter tulajdonát képező egy darab 
1 éves fekete szőrű bivaly tehénborju folyó évi 
julius hó 22-én a községi csordából eltévedt el
veszett. A bivalyborju balfüle a hegyén bevágva 
s kívüli szélén kerek kivágás.

Felfogott ludak. Székelyszentkirály község
ben 6 drb fehér lúd folyó hó 8-ika óta felfogva 
tartatik. Tulajdonosuk 8 nap alatt jelentkezzék, 
ellenesetben az elöljáróság elárverezi.

Elveszett lovak. Fábián János köröndi la
kos kárára Korond község Datka nevű legelőjén 
elveszett két darab 1 kétéves sötétpej mén és 1 
másfél éves piros heréit ló. Feltalálója Korond 
község elöljáróságát értesítse.

Elveszett kancza. Küsmődi Kandó Sándor 
tulajdonát képező 1 drb 10 éves piros szőrű 
kancza, mely balszemén vak, a küsmődi nyomá
sos határban levő csordából folyó évi julius hó 
25-én elveszett.
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Elveszett ló. György Mihály szentegyházas- 
falvi lakosnak a közlegelőről ezelőtt 3 héttel 1 
drb 1S97 évbeli pirosszőrü heréit lova elveszett. 
Ismertető jelei: Jobb utólába hókos, hajába ha
rang fonva.

Felfogott juh. Siklód községben 1 darab 3 
év körüli szürke szőrű juh van felfogva, mely
nek mindkét füle hasított, jobbfüle bütüs és elől 
ájas. Ha igazolt tulajdonosa folyó évi szeptember 
3-áig nem jelentkezik, aznap nyilvános árverésen 
el fog adatni.

Elveszett bivaly. Szolga József karácsony
falvi lakos tulajdonát képező 3 éves fekete bi
valya elveszett. Jegye : mindkét füle elvágva és 
behasitva.

Felfogott kancza. Recsenyéd községben f. 
hó 6. óta felfogva tartatik 1 drb 6—7 évesnek 
látszó szürke kancza ló. Ballába fehér, az orrán 
szőke pettyek vannak. Árverés 1910. évi szept.
9-én d. u. 4 órakor lesz azon esetben, ha igazolt 
tulajdonosa nem jelentkezik.

Felfogott lovak. Zetelakán folyó hó 10-én 
2 drb 4 éves kanczacsikó fogatott fel. Az egyik 
barna szőrű, a másik deres szőrű, melynek hom
lokán csillag van, farka szürke. Ha tulajdonosa 
folyó hó 28-án nem jelentkezik, aznap délután 4 
órakor el fog árvereztetni.

Körözendő egyének. 257. —  Jakabos Berta  
nevű leány augusztus hó 2-án este 7 órakor 
Jakabos Miklós szabó házától Székelyudvarhelyről 
eltávozott és eltűnt. Termete középmagas, arca 
kerek, orra és szája rendes, haja barna, selypen 
beszél s őrülési rohamai vannak. Ruházata világos 
blúz, világos alj, fekete harisnya cipő nélkül. 
Nevezett leány nyomozandó és feltalálása esetén 
erről Székelyudvarhely' város rendőrkapitánya ér
tesítendő.

258. — Poszternek Ödön nevű férfi nyomo
zandó. feltalálása esetén illetőségére nézve kihallga
tandó és a felveendő jegyzőkönyv a 13364—910. 
számra való hivatkozással Békésvármegye alispán
jának megküldendő.

259. —  K alányos Rozália, a dennai erdő
ben született 28 éves czigánynő, a ki magát Ba
lognak, másként Orsósnak nevezi és anyja állító
lag Kalányos Mihálvné, másként Balog vagy 
Orsós Mária nyomozandók és (eltalálásuk esetén 
lakóhelyük a 12960—910. számra való hivatko
zással Veszprém vármegye alispánjával közlendő.

260. — Bráge (Brógye) F lórián Lőriitcz, 
állítólag Nyitramegyében született 59 éves egyén 
és nővére, Brágye Katalin, ki egy Bordás elő- 
nevü férfi neje, nyomozandók és feltalálásuk ese
tén lakczimök a 14783—910. számra való hivat
kozással Nagyvárad város tanácsával közlendő.

261. —  N agy János volt császtó, majd 
tiszacsécsei ref. tanító nyomozandó, feltalálása 
esetén vagyoni és illetőségi viszonyaira nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 15012

—910. számra való hivatkozással Nagyvárad vá
ros tanácsának megküldendő. -— Nevezett fel 
nem találása esetén nevezett esetleges halálesete 
az 1907., 1908., 1909. és 1910. évi halotti anya
könyvekben nyomozandó.

262. —  Volek M ária  Szolnokon született 53 
éves cseléd nyomozandó és feltalálása esetén lak- 
czime a 10389—910. számra való hivatkozással 
Nagyvárad város tanácsával közlendő.

263. — Lakatos R óza  Pocsaj községben 
született 51 éves cseléd nyomozandó és feltalá
lása esetén lakczime a 11617— 910. számra való 
hivatkozással Nagyvárad város tanácsával köz
lendő.

264. - -  H aszler Im re  vízaknai illetőségű 
asztalossegéd nyomozandó és feltalálása esetén 
lakczime a 8142— 910. számra való hivatkozással 
Alsófehérvármegye alispánjával közlendő.

265. —  W in ter M ária , a' ki Kaálban VVin- 
ter János és Fehér Katalin szülőktől 1889. de- 
czember hó 28-án született nyomozandó, feltalá
lása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a bevonandó cselédkönyv
vel együtt Borsod vármegye alispánjának (Mis- 
kolcz) a 7883— 910. számra való hivatkozással 
megküldendő.

266. —  G rajczirik  Z suzsanna , vándorénekes
nő, kiskorú Grajczirik József anyja nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 10607— 910. számra 
való hivatkozással Pozsony vármegye alispán
jának megküldendő.

267. —  Pereva (Sereva) Vaszil állítólag 
Lipcsemező községben született 25 éves fűrész- 
gyári munkás nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 12620— 910. számra való hivatko
zással Máramaros vármegye alispánjának meg
küldendő.

268. —  P avkucs R óza  és ennek anyja : 
P ankucs M ária  vándor kintornások nyomozan
dók, feltalálásuk esetén illetőségükre nézve ki- 
hallgaiandók és a felveendő jegyzőkönyv a 11492 
—910. számra való hivatkozással Pozsony vár
megye alispánjának megküldendő.

269. — Vitek Veronika, kiskorú Vitek Fe- 
rencz anyja, nyomozandó, feltalálása esetén illető
ségére nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző
könyv a 3599—910. számra való hivatkozással 
Árva vármegye alispánjának (Alsókubin) megkül
dendő.

270. —  D indák Erzsébet nevű cseléd, a ki 
Dindák Mihály és Dragoner Josefin házasságából 
1867. november 19-én született és Dindák Anna 
néven is szerepel, nyomozandó, feltalálása esetén 
a saját és atyja illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 293,576--910. 
számra való hivatkozással Budapest székesfővá
ros tanácsának megküldendő.
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