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fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

204.
Udvarhelyvármegye alispánjától. 

Szám : 5541 — 1910. alisp.

Valamennyi községi és körjegyzőnek.

Tekintettel arra, hogy a községek a jegyzői 
illetményekhez való járulékokat vagy egyáltalán 
nem, vagy oly késedelmesen fizetik be, hogy az 
adóhivatal folyton hiánnyal kénytelen dolgozni és 
zavarokat okoz, felhívom, hogy a most már 111. 
évnegyedi járulékokat is annyival is inkább fizet
tessék be, mert különben a hátrálékok behajtására 
egy tisztviselőt leszek kénytelen a mulasztók ter
hére kiküldeni.

Egyben pedig értesítem, hogy mindaddig, 
mig a hárálékok teljesen befizetve nem leszneu, 
fizetési előleg iránti kérést semmi körülmények 
között sem fogok figyelembe venni.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi aug. hó 15-én.

Sebesi, alispán.

205.
Udvarhely vármegye alispánjától.

is fel lettek mentve a törvényhatóság által. Erre1̂  
útalva felhívom a községeket, hogy az illető- - 
hivatalos szaklap évi két korona előfizetési diját 
az illető naptári év első két hónapjában a lapT . 
kiadóhivatalának (Budapest, VI. kér. Gróf Zichy,, 
Jenő ut 3 sz.) okvetlenül küldjék be, illetve a
évre hátrálékban maradt dijat október 1-ig szolgál
tassák be az említett kiadóhivatalhoz. A legcél
szerűbb eljárás az lenne, hogy a járási föszolga- 
birák az előfizetési dijakat beszednék és általuk 
egyszerre lenne egy-egy járás összes előfizetési 
dija beküldve.

A főszolgabíró árakat különben még külön 
is fölhívom, hogy jelen rendeletem pontos betar
tását a községeknél szigorúan ellenőrizzék.

Székelyudvarhely, 1910. augusztus hó 15-én.

Alispán helyett: 
Dr. Paál főjegyző.

91035— 1910. B. M. 
IV— c.

206.
szánni körrendelet.

Az utólagos házasság által törvényesített 
gyermekek tartalmilag egyező anyakönyvi kivona
tainak kiállítására vonatkozó szabályok kiegészítése.

Valamennyi
lőjének.

törvényhatóság első tisztvise-

Szám : 5617— 1910. alisp.

Főszolgabíró uraknak és a községek elöl
járóságainak.

A  m. kir. Belügyminiszter úrnak 33881/891 
szánni rendelete meghagyta a községeknek, hogy 
a »Gyümölcskertész« ez. hivatalos szaklapra min
den a faiskola félállitásától fel nem mentett vagy 
közös faiskola tartásra -kötelezett község évenkint 
előfizetni, azt rendesen járatni, az évvégén be
köttetni, és a községi leltárba felvenni tartozik. 
A  lap járatása alól időközben csakis azon közsé
gek lettek felmentve, amelyek az idézett törvény 
43. §-a értelmében magától a faiskola felállításától

A 80,000— 1906. B. M. szám alatt kibocsá
tott »Anyakönyvi Utasitásnak« tartalmilag egyező 
anyakönyvi kivonatok kiállítására vonatkozó 115. 
§. II. pontjában foglalt rendelkezései a gyakorlati 
szükséghez képest megfelelő módosítást igényel
vén, az igazságügyi miniszter úrral egyetértőleg 
elrendelem, hogy az állami anyakönyvvezetők 
hivatalos kézikönyvének a belügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó hatóságok példányaiban a 
139. lapon, felülről számított második sorban 
kezdődő ez a mondat: »A z  elismerésre, a szülők 
utólagos házasságára s a törvényesitésre, vagy a 
leszármazás kérdésében hozott bírói ítéletre vonat
kozó feljegyzéseket pedig a kivonatból ki kell
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hagyni* töröltessék s a most érintett bekezdés első 
mondatának folytatásakép 14. számú pótlék gya
nánt, mint második és harmadik mondat a követ
kezők vétessenek fe l:

»Ily esetekben az atya életkorát, lakhelyét 
és állását (foglalkozását) a gyermek születési idő
pontjában fennállott állapotnak megfelelően kell 
feltüntetni. Másrészt az elismerésre, a szülők utó
lagos házasságára és a tőrvényesitésre, vagy a le
származás kérdésében hozott bírói Ítéletre vonat
kozó feljegyzéseket, nem különben az esetre, ha 
a természetes atyának az anyakönyvbe bejegyzett 
lakhelye az anya bejegyzett lakhelyétől eltér, az 
atya lakhelyét a kivonatból ki kell hagyni.«

Felhívom Címet, hogy ezen rendeletemet 
tegye közzé s az abban megállapított 14. számú 
pótlékot úgy a saját, mint a törvényhatósága 
területén működő közvetlen felügyelő hatóságok 
és állami anyakönyvvezetők birtokában levő példá
nyaiban megfelelően jegyeztesse fel s ennek meg
történtét a felügyeleti vizsgálatok keretében ellen
őrizze, illetve a közvetlen felügyelő hatóságok 
által ellenőriztesse.

Budapest, 1910. évi julius hó 26-án.

A miniszter helyett: 
Dr. Némethy Károly s. k. 

miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 5531 — 1910. alisp.

Anyakönyvvezetőknek és az anyakönyvi 
elsőfokú hatóságoknak.

Utasitom-a fent előirt bejegyzés megtételére, 
a felügyelő hatóságokat pedig arra is, hogy a 
bejegyzések megtörténtét ellenőrizzék.

Székelyudvarhely, 1910. évi aug. hó 13-án.

Alispán helyett: 
Dr. Paál, főjegyző.

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

sek és más közlemények.

207.
Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 5687— 1910. alisp.

Községi elöljáróságoknak.

A lugosi m. kir. államépitészeti hivatal út- 
munkára Berzászka községbe 80— 100 kubikost 
keres. Húsz méternyi távolságra és 2— 3 méter 
magas töltésbe való szállításért köbméterenkint 
60 — 70 fillért, nagyobb távolságra való szállításért 
megegyezés szerinti árat fizet a munkaadó.

Akik e feltételek mellett hajlandók az aján

lott munkára vállalkozni, azok közvetlenül az 
említett államépitészeti hivatalnál jelentkezzenek.

Felhívom az elöljáróságokat, hogy ezeket 
megfelelő módon adják az érdekeltek tudomására. 

Székelyudvarhely, 1910. évi aug. hó 16-án.

Alispán helyett: 

Dr. Paál főjegyző.

208.
M. kir. gazdasági felügyelőség, Székelyudvarhely. 

Szám : 13-1910.

Tekintetes alispáni hivatalnak. Helyben.

Becses tudomására adom a tekintetes alis
páni hivatalnak, hogy folyó évi aug. hó l-ével 
a Nagyméltóságú Földmivelésügyi Miniszter ur 
6163— 1910. eln. U/B. 1. számú rendelele értel
mében a székelyudvarhelyi gazdasági felügyelőség 
vezetésével bízattam meg.

Kérem ezen tényt alantas hatóságainak 
szives tudomására adni.

Székelyudvarhely. 1910. évi aug. hó 9-én.

Lendvay, s. k.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám: 5667— 1910. alisp.

Székelyudvarhely város tanácsának, a fő- 
szolgabiróságoknak és az az összes községi elöl
járóságoknak.

Tudomás végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi aug. hó 15-én.

Alispán helyett: 
Dr. Paál, főjegyző.

IV. Személyi hírek.

Uj anyakönyvvezető helyettes. A vármegye 
főispánja K endi István állami tanítót a kénosi 
anyakönyvi kerületbe korlátolt hatáskörű anya
könyvvezető helyettessé folyó hó 9-én kinevezte.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R ű h kó r  megszűnt Etéd 
és Szolokma községekben.

Sertésorbáncz szórványosan fellépett Tarcsa- 
falva községben.

Pályázati hirdetmény. (1275— 1910. szám.) 
A vármegyei szabályrendelet alapján az alábbi 
szülésznői állásokra-pályázat hirdettetik. 1. Zete- 
laka nagyközségben a 3. bábái állásra, fizetés 
240 kor. 2. A bikafalvi körbábai állásra, fizetés
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180 kor. 3. A z ülkei körbábai állásra, fizetés 
180 kor. 4. A székelydobói körbábai állásra, fizetés 
180 kor. 5. A székelymagyarosi körbábai állásra, 
fizetés 60 korona és ezeken kivül a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított dijak. Felhívom 
tehát érdekelteket, hogy kérvényeiket folyó évi 
-október hó 2 0 -ig  hozzám felszerelve adják be, 
később érkezőket figyelembe nem veszek. Székely
udvarhely, 1910. évi augusztus hó 17-én Szabó 
N á n d o r  tb. főszolgabíró.

Versenytárgyalási hirdetmény. A kereske
delemügyi m. kir. miniszter úr 1910 évi aug. 
hó 3-án 45796 sz. alatt kelt rendeletével a 
héjjasfalva— csikgyimesi állami közút 21— 22 
kilométer szakaszán levő 51 számú 35" méter 
nyílású nagygalambfalvi Nagyküküllő-hid újjá
építését engedélyezvén, az említett hid a) alépít
ményi és kapcsolatos munkáinak, b) vasfelszer- 
kezetének biztosítása czéljából 1910. évi szeptem
ber hó 10-én d. e. 10 órakor a székelyudvarhelyi 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog tartatni.

A z alépítményi és a vasfelszerkezeti mun
kákra csak külön-külön tehetők ajánlatok.

Ezenkívül az egész hídnak vasbeton szer
kezettel való létesítésére is tehetők ajánlatok.

Az alépítményi és kapcsolatos munkákra 
vonatkozó műszaki művelet, általános és részletes 
feltételek, nemkülönben a vasbeton szerkezetre 
•érvényes különleges feltételek az alulírott m. kir. 
államépitészeti hivatalnál a hivatalos órákban meg
tekinthetők ; ugyanott az alépítményi ajánlati költ
ségvetés ivenkint 50 fillérért, az ajánlati minta 
pedig díjtalanul megszerezhető.

A z ajánlati költségvetésben az »egységár« 
rovatában a felajánlott egységárak arabs számok
kal és alatta betűkkel világosan kiirandók, s azok 
végösszege is megállapítandó.

A vasbeton ajánlatok ajánlati költségveté
seire nézve a különleges feltételek határozmányai 
mértékadók.

A  vasszerkezetre vonatkozó szerződési minta 
a  kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 1. C l. 
ügyosztályában (11. Albrecht ut 1. szám 111. em ) 
megtekinthető s ugyanott a vasszerkezet főbb 
méieteire vonatkozó vázlatrajz és az ajánlati 
minta díjtalanul megszerezhető.

Azon ajánlattevők, kik a munkálat teljesí
tésére törvényes képesítéssel nem bírnak, köte
lesek már ajánlatukban képesítéssel biró meg
bízottat megnevezni és annak képesítését igazolni.

Oly pályázók, kik a kereskedelemügyi mi
nisztérium, illetőleg a székelyudvarhelyi államépi
tészeti hivatal felügyelete alatt munkálatot inég 
nem teljesítettek, tartoznak szállítóképességüket 
és megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi 
és iparkamara bizonylatával igazolni.

A z ajánlatokhoz az ajánlott végösszeg 5° o- 
ának megfelelő bánatpénznek készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban történt befizetését iga
zoló állampénztári (adóhivatali) nyugta csatolandó.

A z ajánlatok és mellékleteik szabályszerűen 
bélyegzendők.

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 megfelelően hazai 
gyárakból beszerezni és a munka teljesítéséhez 
hazai, első sorban magyar honos műszaki erőket, 
tisztviselőket, iparosokat, alvállalkozókat, munka
vezetőket, munkásokat stb. alkalmazni és ezen 
kötelezezettség ellenőrzése céljából szükséges ada
tokat a munka ellenőrzésével megbízottnak ren
delkezésére bocsátani.

Ezen kötelezettségek egyike, vagy másika alól 
felmentést az 1907. III. t.-cz. 13. §-a értelmében 
csakis a keresk. miniszter úr adhat, azok bárme
lyikének áthágása esetén jogában áll —  minden 
bírói beavatkozás nélkül — a szerződést felbon
tani és e mellett a munkát ajánlattevő kárára 
és veszélyére más módon biztosítani, vagy 
20°/0-ot meg nem haladó kötbért kiszabni és a 
munka folytatását követelni.

A kiszabott kötbér a kdereskedelmi és ipari 
alap javára esik.

Ezen kötelezettségek, vagy azok egyikének 
kijátszása esetén az 1907. 111. 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.

Amennyiben többen együttesen (mint társ- 
vállalkozók) tesznek ajánlatot, már az ajánlatban 
megnevezendő azon egyén, aki a munkát vezeti 
és a ki felhatalmaztatik, hogy a munkát társai ne
vében vezeti és a ki 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"/„ kötbér terhe mellett be
jelenteni azon hazai ipartelepeket stb., ahonnan 
szükségletét fedezendi.

Táviratilag beadott ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek; elkésve érkezett ajánlatok pedig csak 
akkor, ha beigazoltatik, hogy idejében postára 
adattak, s rendes körülmények közt idejében 
kézbesítendők lettek volna.

Az ajánlattevők ajánlataikkal a versenytár
gyalástól számított 75 napig maradnak kötelezett
ségben.

Székelyudvarhely, 1910. aug. 14 én. Szobolka 
Rezső kir. műsz. tanácsos.

Honvéd lóvásár. Közhírré tétetik, hogy a 
marosvásárhelyi m. kir. 9-ik honvéd huszárezred 
lószükségletének fedezése végett 1910. évi szep
tember, október és november havában megtar
tandó potlóvásár az alább jelzett »tervezet« sze
rint fog eszközöltetni. Pótlovaknak 3 és fél évet 
betöltött és 7 évet meg nem haladott 158 cm.-tői 
166 cm. magas és jó testalkatú lovak avattatnak 
föl. 3 és fél évesek csak tenyészlovakból az eset
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ben avattatnak fel, hogyha igen jól kifejlődött test
alkattal bírnak. Minden egyes lóról, mely felavatás 
végett előállitlatik, a szabályszerű lólevél készen 
tartandó.

Tervezet az 1910. évi pótlovazás keresztül
vitelére. A pótlóvásár megtartatik 1910 szept. 20-án 
Czegén Gróf VVass Jenő ur udvarán d. e 8 óra
kor. szept. 21-én 22,-én és 23-án Szamosujvárt 
a kis gyakorlótéren d. e. 7 és d. u. 2 órakor, 
szept. 25-én Balázstelkén Geredy Ákos ur udvarán 
d. e. 7 és d. u. 2 órakor, szept. 26-án Medgye- 
sen a lóvásártéren d. e. 7 és d. u. 2 órakor, szept. 
28-án Gyulafehérváron a lóvásártéren d. e. 7 és
d. u. 2 órakor, szept. 29-én Feketehalomban a 
lóvásártéren d. e. 7 órakor, oki. l é n  Székelyud
varhelyen a lóvásárléren d. e. 7 órakór, okt 2-án 
Héjjasfalván a vasúti állomásnál d. e. 7 órakor, 
okt. 3 ikán Segesvárt a csillag szálloda előtt d. e. 
7 órakor, okt. 4 én Marosvásárhelyt a huszárlakt. 
udv. visszavásárlás d. e. 7 órakor, okt 6-án Sza
mosujvárt a kisgyakorlótéren visszavásárlás, d. e. 
7 órakor, okt. 7-én Kőhalomban a lóvásártéren d.
e. 7 órakor, okt. 8 án Földváron a községháza 
előtt d. e. 7 órakor, okt. 9-én Prázsmáron a köz
ségháza előtt d. e. 9 órakor, okt. 11-én Bodollán 
a községháza előtt d. e. 9 órakor, okt. 12-én Sep- 
siszentgyörgyön a lóvásártéren d. e. 7 órakor, 
okt. 13-án P arajdon a lóvásárléren d. e. 9 óra
kor, okt. 14-én Szovátán a községháza előtt d. e. 
7 órakor, okt. 16 án Marosludason a községháza 
előtt d. e. 7 órakor, okt. 18-án Szászrégenben a 
lóvásártéren d. e. 8 órakor, okt. 19 én Brassó
ban a lóvásártéren d. e. 8 órakor, okt. 20-án 
Nagyenyeden a városháza előtt d. e. 7 órakor, 
okt. 21-én Marosvásárhely a huszár laktanya ud
varán d. e. 8 órakor, okt. 23-án Gyergyószent- 
miklóson a lóvásártéren d. e. 9 órakor, okt. 24-én 
Csíkszeredában a lóvásártéren d. e, 8 órakor, okt. 
26-án Kézdivásárhelyt a lóvásártéren d. e. 8 óra
kor, okt. 27-én Bánffyhunyadon a községháza előtt 
d. e. 8 órakor, okt. 28-án Szentmihálytelkén Sze- 
reday ur udvarán d. e. 8 30 perczkor, okt. 29-én 
Kolozsvárt a lóvásártéren d. e. 8 órakor okt. 30-án 
Alsózsukon Gr. Teleki Géza ur udvarán d. e. 8 
órakor, nov. 1-én Radnóton a lóvásártéren d. e. 
7 órakor, nov. 3-án Marosvásárhelyt a huszár lak
tanya udvarán d. e. 8 órakor, nov. 4 én Leken- 
czén a községháza előtt d. e. 9 órakor, nov. 5 én 
Beszterczén a vasúti állomásnál d. e. 8 órakor, 
és Désen a városháza előtt d. u. 3 30 perczkor, 
nov. 6-án Sülelmeden Récsey ur udvarán d. u. 2 
órakor, nov. 7-én Szilágycsehen a városháza előtt 
d. e. 7 órakor, nov. 7-én Szamosujvárt a kis
gyakorlótéren d. e. 8 órakor. A z ezredparancs
nok ság.

Pályázati hirdetmény. (1186— 1910. szám.) 
Udvarhelymegye homoródi járáshoz tartozó Ma- 
gyarhermány községi szülésznői állás megüresed
vén, felhívom azon okleveles szülésznőket, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen

felszerelt folyamodványaikat hozzám folyó évi 
szeptember hó 10-ig  adják be. A bába fizetése 
évi 180 kor , működési dija 8 napra 4 korona, 
minden további napra 80 Áll. Oklánd, 1910 évi 
aug. hó 16 án. Szabady  főszolgabíró.

Hirdetmény. Felsőboldogfalva község tulaj
donát képező korcsmaház italmérési joggal 1910. 
szeptember hó 25-én délelőtt 8 órakor a község
házánál szóbeli nyilvános árverésen haszonbérbe 
adatik. Kikiáltási ár 900 korona. Árverési feltételek 
a községi bírónál megtekinthetők. Felsőboldogfalva 
1910. aug. 19. Péter Mózes kbiró, M áthé  József 
jegyző.

Hirdetmény. Erkecl község határrészei 1910. 
október 15-től 1911. május hó 4-ig terjedő őszi, 
téli és tavaszi legeltetésre 800— 1000 darab juh 
részére darabonkénti 2 korona kikiáltási ár mellett 
Erked község házánál 1910. a u g u sz tu s  hó 28-án  
délután 3 órakor nyilvános árverés utján bérbe 
fog adatni. Árverési feltételek Erked község házá
nál megtekinthetők. Erked, 1910. augusztus 15. 
M olnár János jegyző, Schenker János biró.

Hirdetmény. Erked község vadászterülete 
1910. aug. hó 15-től 1916. aug. 15-ig terjedő 6 
évre évi 20 korona kikiáltási ár mellett nyilvános 
árverésen Erked község házánál 1910. aug. 28-án  
délután 3 órakor bérbe fog adatni. Árverési fel
tételek a község házánál megtudhatók. Erked, 
1910. aug, 15. M o ln á r  János jegyző.

Megsemmisítés. Nagy F. Sándor, az Orosz
hegy község elöljárósága által 3/906 szám alatt 
kiadott munkásigazolványát elveszítette, mely ezért 
megsemmisittetik.

Elveszett ló. Csergő Elek gyergyószentmik- 
lósi lakos panaszolta, hogy Gyergyószentmiklós 
város határából folyó hó 9-én éjjel egy drb. 8. 
éves, 300 korona értékű, hosszufarju szürke lo 
vát (kanczáját), melynek jobb füle rótt s a haja 
bevágott ismeretlen tettes ellopta. A ló feltalálása 
esetén a gyergyószenttniklósi rendőrkapitány ér
tesítendő.

Felfogott csikó. Zetelaka község határán 1 
drb. 3 éves deres szőrű kancza csikó fogatott 
fel f. hó 18-án. Ha a tulajdonosa szeptember 4-ig 
nem jelentkezik az nap d. u. 4 órakor a köz
ségházánál elfog árvereztetni.

Elveszett csikók. Miklós Domokos Kányádi 
lakosnak f. hó 20-án a kányádi közlegelőről 2 
csikója elveszett. Egyik harmadikéves pej kancza, 
másik másféléves mén csikó homloka lámpás, 
mind a négy lába szárcsa.

Körözendő egyén. 271. —  P á p a i Józse f, 
Baranyaszentlőrincz községi születésű 25 éves kő
műves foglalkozású egyén nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihalgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv az 17663— 910. számra való 
hivatkozással Somogy vármegye alispánjának (Ka
posvár) megküldendő.

Községi költségvetések, Közmunka összeírás és Esküdtek alaplajstroma nyom 
tatványok Becsek D. Fia könyvnyomdájában beszerezhetők


