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M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Szám: 51750 III. 1. 1910.

Körrendelet valamennyi vármegyei törvény- 
hatóságnak.

Hozzám intézett jelentésekből értesültem, 
hogy számos község a husvizsgálat tárgyában 
54300— 1908. szám alatt kiadott itteni rendelet
14. §-ában foglalt határozmányoknak mindezidáig 
nem felelt meg, a mennyiben képesített husvizs- 
gáló kiképezteiese és alkalmazása iránt még mindig 
nem intézkedett, noha az idézett rendeletszakasz 
második kikezdésében megállapított 2 évi határidő 
már folyó évi augusztus hó 1 én lejárt.

Mar a fent hivatkozott 54300— 1908. számú 
rendelet életbeléptetése alkalmából kiadott kör
rendeletben rámutattam azon körülményre, hogy 
a husvizsgálat és ezzel kapcsolatos rendészeti 
teendők lelkiismeretes, megbízható és lehetőleg 
szakképzett egyén által leendő teljesítése elsősor
ban az illető község legfontosabb köz- és állat
egészségügyi érdekét képezi. Minthogy ezen véle 
ményemben a husvizsgálat tárgyában kiadott 
rendelet életbelépte óta elmúlt két évfolyamán 
szerzett tapasztalatok még inkább megerősítettek, 
ennélfogva csakis sajnálattal vettem tudomást 
arról ,hogy sok helyen ezen kérdés fontosságát 
és sürgős voltát nem értették át kellőképpen, 
illetve annak kedvező megoldása iránt nem fej
tettek ki olymérvü buzgalmat, mint a hogy azt 
a fent említett életbevágó érdekek szempontjából 
méltán elvárhattam volna.

Mindazonáltal ki kell emelnem azt is, hogy 
a husvizsgálók kiképeztetésében és alkalmazásá
ban beállott eme késedelem a legtöbb esetben 
nem rosszakaratú mulasztásnak, hanem inkább 
az idevonatkozó rendelkezések végrehajtására hiva
tott közegek tájékozatlanságának, továbbá több 
községben megfelelő jelentkező hiányának, vagy

pedig a kiképeztetéshez szükséges anyagi erő 
fogyatékosságának tulajdonítandó. Ezen méltány
lást érdemlő körülményekkel kívánok tehát szá
molni akkor, a midőn a husvizsgálók kiképezte- 
tésére és alkalmaztatására adott két évi határidőt 
ezennel egy további 1911. évi augusztus hó l  éig 
terjedő évvel meghosszabbítom.

Felhívom ennélfogva a vármegye közön
ségét, hogy ezen elhatározásomról a hatóság alá 
tartozó érdekelt községeket értesiieni, egyben pedig 
utóbbiakat nyomatékosan arra is figyelmeztetni 
szíveskedjék, hogy ezen ujabbi egy évi határidő 
alatt a husvizsgálók kiképeztetése és alkalmazása 
iránt, az eddig esetleg fennállott akadályok el- 
háriiása mellett annál is inkább gondoskodjanak, 
mert ellenkező esetben nem leszek hajlandó 
további elnézést gyakorolni, hanem a mulasztó 
közegekkel szemben a törvényes megtorló intéz
kedéseket fogom alkalmazásba vétetni.

Végül elvárom a vármegye közönségétől is, 
hogy jelen rendeletem pontos végrehajtása érde
kében saját hatáskörében minden lehetőt meg
tegyen, s ily czélból ne csak a községek meg
felelő utasiiására, illetve kitanittatására szorít
kozzék, hanem a szegényebb községeket —  fent 
hivatkozott körrendeletem értelmében —  az ebadó
alapból, vagy más törvényszerűen erre felhasz
nálható forrásból megfelelő anyagi segítségben is 
részesítse.

Budapest, 1910. augusztus 4.

Serényi, s. k.

Szám: 5S12— 1910. alisp.

Valamennyi községi elöljáróságnak.

M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák fenti 
számú rendeletét tudomás és ahhoz alkalmaz
kodás végett azon utasítással adom ki, hogy 
minden oly község, avagy csoportosított községek, 
melyekben bármily csekély számú vágás történik, 
a husvizsgálók kiképeztetésére és alkalmaztatására 
megadott egy éven belül feltétlenül és akként 
gondoskodjanak, hogy legkésőbb 1911. augusztus 
1-éig kiképzett husvizsgáló rendelkezésre álljon,
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mert különben a községi elöljáróságot szigorú 
felelősségre fogom vonni és a husvágatás beszün
tetése miatt az iparosokat és a közönséget érhető 
károsodásokért a községi elöljáróságot fogom 
felelőssé tenni.

Székelyudvarhely, 1910. évi augusztus hó 24.

Dr. Keith, tb. főjegyző.

210.

47308— 1910. B. M. számú körrendelet.
VI— a.

Antal József fényképész tartózkodási helyé
nek kinyomozása.

Valamennyi törvényhatóságnak.

Az osztrák igazságügyminiszter ur 1910 évi 
márczius hó 26-án 3264— 1910. szám alatt kelt 
átiratában arra kért fel, hogy a Bécben 1907. évi 
szeptember hó lS-án Antal Amáliától született és 
Antal Ottó Ernő Ferencznek anyakönyvezett 
gyermek családi állásának megállapithatása végett 
az ismeretlen helyen tartózkodó Antal József fény
képész,. nevezett nő állítólagos férjének holléte 
kinyomoztassék.

Antal József 1868. évi november hó 11-én 
született Szászrégenben és állítólag tibolddaróczi 
illetőségű. Illetőségi helyéről azonban még aty
jával, már 30—38 év előtt elköltözködött.

Felhivom ennélfogva a törvényhatóságot, 
hogy a nevezett jelenlegi tartózkodási helyének 
kinyomoztatása iránt intézkedjék s az esetleges 
eredményről tegyen hozzám jelentést.

Budapest, 1910. évi julius hó 24-én.

A miniszter meghagyásából: 
Kégl, s. k. 

miniszteri tanácsos.

Udvarhelyvármegye alispánjától. 

Szám: 5876— 1910.

Valamennyi községi és körjegyző és Székely
udvarhely város rendőrfőkapitányának.

A nyomozás megejtése és eredmény esetén 
jelentéstétel végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. augusztus hó 23.

Alispán helyett:
Dr. Keith, tb. főjegyző.

211.
Szolnokdobokavármegye alispánjától. 

Szám : 7924 — 1910.

Az Európaszerte már hónapok óta nem 
szünetelő rendkívüli időjárás okozta elemi csapások 
ezen vármegye területét sem kímélték meg.

Ember emlékezete óta nem észlelt jégesők, 
egészen jelentéktelen vízfolyásokat ellentállhatatlan

erejű víztömeggé duzzasztó felhőszakadások a 
vármegye sok vidékét tették tönkre annyira, hogy 
a különben is mérhetlen szegénységgel küszködő 
népet a megélhetés legszükségesebb kellékeitől 
fosztotta meg.

Egész községek jutottak nyomorba, családok 
pusztultak el és még eddig meg sem becsülhetett 
károkat szenvedtek épületekben, mezőgazdasági 
terményekben és háziállatokban.

A napi lapokban a közvélemény fájdalmas 
rokonszenvvel és részvéttel .nyilatkozott meg a 
felett a szenvedés felett, melyet e vármegye 
lakosságának osztályrészül juttatott a sors.

Saját fogyatékos erőinket megfeszítjük, hogy 
népünket a végpusztulás veszedelmétől meg
mentsük, azonban kevesen vannak azok, kiket 
a sors megkímélt s kiknek emberszerető áldozat- 
készsége felsegitésre siethet. Kénytelen vagyok 
azért azokhoz fordulni kérő szózatommal, kiknek 
módjában áll el nem zárkózni népünk szenvedései 
elől, s kiknek érző lelke juttathat bár egy morzsát 
az éhezők számára.

Tisztelettel kérem, kegyeskedjék hatósága 
részéről bármily csekély segélyt nyújtani, kegyes
kedjék hatósága területén a gyűjtést elrendelni 
s a befolyó összeget Ínségeseink javára a dési 
m. kir. állampénztárba beküldeni.

Désen, 1910. évi augusztus hó 12-én.

Bandi, s. k. alispán.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám : 5754— 1910! alisp.

T á rgy : A szolnokdobokavármegyei árvíz
károsultak közadakozás utján való fölsegélyezése,

A három járási főszolgabírónak, Székely
udvarhely r. t. város polgármesterének, s az összes 
községi és körjegyzőknek

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült összegnek közvetlenül a fenti czimre 
való eljuttatása végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910 augusztus hó 21.

Alispán helyett:

Dr. Keith, tb. főjegyző.

212.
Udvarhelyvármegye alis pánjától 

Szám: 6118 1910. alisp.

A vármegye összes községi és körjegyzőinek.

Felhivom czimet, hogy az adókivetések be
fejezése után azonnal közöljék a 100 koronánál 
több adótfizetők név és adóösszegét a törvém 
hatóság területén levő illető kir. adóhivatallal, 
hogy a legtöbb adófizetők névjegyzéke sürgősen 
összeállítható legyen.

Székelyudvarhely, 1910. évi agusztus hó 30.

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

sek és más közlemények.

213.
119954— 1910. B. M. számú körrendelet.

VII—d.
Az ázsiai kolera elleni védekezés tárgyában.

Valamennyi vármegyei és városi törvény- 
hatóság első tisztviselőjének.

Hivatalos közlésekből arról értesültem, hogy 
Olaszország déli részében a barlettai kerületben 
számos kolerás betegedés, sőt több haláleset is 
történt.

Értesülésem szerint a gyanú az, hogy a 
betegséget orosz czigányok hurczolták be.

Folyó évi junius hó 24-én 86G19. szám alatt 
kelt rendeletem kapcsán ezúttal is felhívom (a Czimet) 
hogy a legszigorúbb felügyelettel legyen arra, hogy 
a most már az országot Olaszország felől is 
fenyegető koleraveszély elhárítása érdekében a 
113234— 1908. szám alatt kiadott itteni körren
deletben meghagyott intézkedések a vármegye 
törvényhatóságának területére pontosan és gon
dosan foganatosíttassanak.

Egyben figyelemmel arra, hogy a pestis és 
kolera elleni védekezés tárgyában Párisban kötött 
nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 
1909. évi XXI. t.-czikk 1. § 1 .  czim II. fejezet 
40. czikke értelmében a kolerával fertőzött hely'ről 
jövő utasok 5 napi megfigyelésnek vehetők alá, 
a midőn megjegyzem, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter urat egyidejűleg jelen szám alatt kelt 
átiratommal felkertem arra, hogy haladék nélkül 
intézkedni szíveskedjék az iránt, miszerint az 
Olaszország kolerával fertőzött vidékéről a vár
megye törvényhatósága területére utazó egyének 
érkezését az illetékes vasúti közegek úgy a czimmel, 
valamint az illető község (város) elöljáróságával 
(hatóságával) azonnal közöljék, egyszersmind fel 
hívom a czimet, hogy a most szóban levő utasok 
egészségi állapotát is öt napon át szigori orvosi 
vizsgálattal gondosan ellenőriztesse,

Budapest, 1910. évi augusztus hó 22 én.

A miniszter meghagyásából: 

Bölcs s. k. 
miniszteri tanácsos.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 5983— 1910. alisp.

T á rg y : Az ázsiai kolera elleni védekezés.

A 3 járás főszolgabírójának, Székelyudvar
hely polgármesterének.

Belügyminiszter urnák fenti rendeletét — f. é. 
5566. aüspáni szám alatt kiadott rendeletemre

való hivatkozással — szigorú alkalmazkodás czél- 
jából közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. év iaugusztus hó 25.

Alispán helyett:
Dr. Keith, tb. főjegyző.

214.
65045— 1910. B. M. számú körrendelet.

A m. kir. állami gyermekmenhelyekben gon
dozott. de időközben elhalt 7 éven aluli gyermekek 
községi illetősége iránt folyamatba tett eljárás 
megszüntetése.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő
jének és valamennyi közigazgatási bizottságnak.

Az egyes közigazgatási hatóságoknál nagy 
számban folyamatba levő községi illetőségi ügyek 
tetemes százalékát azok az illetőségi ügyek teszik, 
a melyek abból az okból tétetnek folyamatba, 
hogy valamely állami gyermekmenhelyben gon
dozott gyermek községi illetősége megállapittassék.

A községi illetőség megállapítását pedig az a 
körülmény teszi szükségessé, hngy a 7—-15 éves 
gyermekek után felmerülő költségek az 1901. 
XXI. t.-cz. 3. §-a értelmében az illetőségi községet 
terhelik, a gyermekek 7-ik életéve elértekor már 
tisztázva legyen az a kérdés, hogy a menhely 
kötelékében való megmaradás esstén a további 
költséget mely község, illetőleg város tartózik 
fizetni, miután a 7— 15 éves elhagyott gyermek 
után felmerülő költségek az 1901. XXI. t.-cz.
3. §-a értelmében az illető községet terhelik.

Tehát nyilvánvaló, hogy abban az esetben, 
ha a gyermek a 7-ik életévének betöltése előtt 
elhal, az illetőség megállapítása czéltalan, mert 
az illetőségi község fizetési kötelezettsége nem 
következik be.

Minthogy az ilyen illetőségi ügyeknek további 
tárgyalása a törvényhatósági és községi alkalma
zottaknak felette sok hiábavaló munkát okoz, 
felhívom czimet, hogy a szóban levő esetekben 
a további eljárást szüntesse meg. Minthogy pedig 
az illetőségi ügyekben esetleges panasz követ
keztében végső fokon a m. kir közigazgatási 
bíróság van hivatva dönteni, a mennyiben ily 
ügy panasz folytán már a közigazgatási bíróság 
elé terjesztett volna, tegyen a bírósághoz azonnal 
jelentést arról, hogy a panasz időközben tárgy
talanná vált.

Végül megjegyzem, hogy egyidejűleg ugyan
ezen szám alatt kiadott rendeletemmel utasítottam 
az állami gyermekmenhelyek igazgató-főorvosait, 
hogy a menhelyben gondozott s 7-ik életévük 
betöltése előtt elhalt gyermekek elhalálozásáról 
az illetőségi ügyet tárgyaló hatóságot azonnal 
értesítsék.

Úgyszintén értesítsék mindazon esetekben is, 
a mikor a községi illetőség megállapítása valamely



1S8. cldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 35. szám.

változott körülmény pl. jogerős véghatározattal 
történt kiadatás folytán feleslegessé vált.

Budapesten, 1910. évi julius hó 13-án.

A miniszter helyett: 
Jakabffy s. k.

államtitkár.

Szám: 5369— 1910. alisp.

Városi tanácsnak és főszolgabiróknak.

Tudomásul közlöm.

Székely udvarhely, 1910 augusztus 9.

Alispán helyett:

Dr. Keith, tb. főjegyző.

215.

54637— 1910. B. M. számú körrendelet.
XI.

Bulgáriába kivándorolni készülő üveggyári 
munkások óvása.

Tudomásomra jutott, hogy Bulgáriában Várna 
mellett Gebedsche község területén levő Fresco 
Meschulam és Co.-féle üveggyárba a jelenlegi 
tulajilonosok 2— 3 hónap előtt nagyobbszámu 
magyar munkást szerződtettek. Röviddel a mun
kások belépése után, köztük és az uj gyártulaj
donosok közt, épp úgy, mint a régi tulajdonosok 
idejében napirenden volt egyenetlenkedések, össze
ütközések történtek. A munkaadók pontatlanul 
és állítólag a munkások megrövidítésével fizettek, 
a munkások ennek következtében rendetlenkedtek 
s végül közigazgatási utón kellett a válságos 
helyzetbe jutott munkások hazaszállittatása iránt 
intézkedni.

Minthogy igen valószínű, hogy a fent emlí
tett gyár tulajdonosai kísérleteket fognak tenni, 
hogy munkásokat újból Magyarország területéről 
toborzanak, felhívom a Czimet, intézkedjék az 
iránt, hog3' a Bulgáriába útlevélért folyamodó 
összes munkakeresők figyelmeztessenek, hogy az 
említett gyárba csak úgy menjenek munkára, ha 
még utrakelésük előtt kellő alakban Írásbeli szer
ződést kötöttek. A szerződés megkötésénél különös 
figyelem fordítandó arra, hogy a munkaidő, fel
mondási határidő, a szerződés tartama, a bér
összeg, a bér fizetésének ideje és egyéb feltételei, 
a vállalkozótól nyerendő előlegek törlesztési módo
zatai, az utazási költségek és az esetleges haza
utazási költségek fedezése pontosan meghatároz- 
tassanak.

Budapest, 1910. évi augusztus hó 3-án.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k. 
államtitkár.

Udvarhelvvármegye alispánjától. 

Szám: 5877— 1910. alisp.

A három járási főszolgabírónak, Székely
udvarhely r. t. város főkapitányának, valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A rendelethez képest való esetenkénti pontos 
alkalmazkodás végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi augusztus hó 23.

Alispán helyett:
Dr. Keith, tb. főjegyző.

216.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

50972— 1910
IV.

Valamennyi másodfokú iparhatóságnak.

Ismételten panasz merült fel arra nézve, 
hogy a házalók egy része ezüstórákkal is házal, 
vagyis hogy helységről-helységre és házról-házra 
járva ezüstórákat is árusít.

Minthogy a fennálló házalási szabályok
12. §-ának k) pontja az arany és ezüstnemüeket 
kiveszi azon tárgyak sorából, a melyekkel a házaló 
kereskedést űzni szabad, ennélfogva felhívom a 
másodfokú iparhatóságot, intézkedjék sürgősen 
az iránt, hogy a házalási szabályok betartásának 
ellenőrzésére hivatott hatósági közegek a fent 
említett tiltó rendelkezés betartására szigorúbban 
ügyeljenek s a mennyiben valamely házalónál 
jövőben ezüstórákat is találnának, vágj' meg
állapíthatnák, hogy az illető nemes fém (arany 
vagy ezüst) tokkal ellátott órákkal házalt, úgy 
azokat a fennálló házalási szabályok 19. §-ának 
c );  pontjába ütköző kihágás miatt a rendőrható
sághoz múlhatatlanul jelentsék fel.

Budapest, 1910. augusztus 8-án.

A miniszter helyett: 

Kálmán s. k. 
államtitkár.

Szám : 5756 — 1910. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város főkapitányának, 
a három járási főszolgabírónak és valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A legszigorúbb alkalmazkodás végett kiadom.
Székelyudvarhely, 1910. augusztus 19.

Alispán helyett:
Dr. Keith, tb. főjegyző.

217.

106,000/1910. V I— a. B. M. szánni körrendelet.

A bel- és külföldön közlekedő belföldi és a 
belföldön közlekedő külföldi gépjármüvek forga
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lomban bocsátására és a gépjárművezetők jogo
sítványára vonatkozó némely rendelkezések alkal
mazása.

(1. Valamennyi törvényhatóságnak. 2. A szé
kesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányának. 
■3. Az összes m. kir határszéli rendőrkapitányok
nak.)

A gépjármüvek közúti forgalmáról —  az 
•57,000/1910. B. M. számú rendelettel — kiadott 
szabályzat 8. és, 30. §-ai értelmében a Budapes
ten a gépjármüvek és gépjárművezetők megvizs
gálására szervezett szakértő bizottságon kívül —  
mely bizottság működése Budapest székesfőváros 
és a székesfővárosi m. kir. államrendőrség műkö
dési területére, továbbá a budapesti kerületre ter
jed ki —  az ország több kerületében a kerületi 
hivatalos szakértők teljesitik a gépjármüvek és 
gépjárművezetők megvizsgálásánál szükséges mű
szaki feladatot.

Minden kerületben, két kerületet kivételével, 
ez idő szerint egy kerületi hivatalos szakértő tel
jesíti a szakértői tennivalókat; a kivételt képező 
két kerület: a temesvári és győri kerületek, 
amelyekben két szakértő fog működni és pedig a 
temesvári kerületben az egyik Temesvár, a másik 
Arad város székhelyei, mig a győri kerületben az 
egyik Győr város a másik pedig Sopron város 
székhelyei.

jírről Czimet az egyidejűleg közzétett szak
értői kinevezésekkel kapcsolatban, tudomás és mi
heztartás végett, amidőn értesítem, egyszersmind 
rendelem :

1. A kerületi szakértő székhelyén levő rend
őrkapitányságok a hozzájuk érkezett kérvénye
ket, amely akár a forgalmi engedély (Gjsz. 5. §.), 
akár a gépjármű vezetői képesítés (Gjsz. 35. § )  
iránt terjesztettek elő, soron kívül, sürgősen, az 
ddézett gépjármü-Szabályzatnak megfelelő tárgya
lás alá vegyék.

2. A folyamodó lakó vagy tartózkodó helye, 
vagy telepe szerint illetékes elsőfokú rendőrható
ságok —  amennyiben hivatalos szakértőnek ott 
nincs székhelye —  a náluk benyújtott kérvénye
ket, amelyek a forgalmi engedély vagy vezetői 
képesítés iránt adattak be, a szakértő székhelye 
szerint eljárásra illetékes rendőrkapitánysághoz 
azonnal át.enni kötelesek.

3. Ha a rendes járati időhöz kötött személy
szállításra használni kívánt gépjármüvek forgalmi 
engedélyének kiszolgáltatását megelőző próbame
neteleket kell —  a Gjsz. 14. §-a értelmében — a 
járatok közlekedési vonalain megtartani, ezen pró
bamenet megtartása előtt meggyőződést kell sze
rezni a gépjármű forgalom-biztosságáról és ha e 
tekintetben kifogás fel nem merül, csak akkor 
tartandó meg a járatok közlekedési vonalain a 
próbamenet.

A szakértő székhelye szerint illetékes ren
dőrhatóság —  amennyiben a járatok közlekedési 
vonalai a közigazgatási hatósága alá tartozó te
rületet nem érintik —  a próbamenet megtartása 
és esetleg a gépjármű megvizsgálásának megejtése

végett, megkeresi az összes iratok áttétele mellett 
azon társhatóságot, amelynek területéről a próba
menetnek ki kell indulnia. A megkeresett társ
hatóság a szakértőt a próbamenet kiindulási pont
járól s megtartásának idejéről értesíti, egyszer
smind mindazon társhatóságokat, amelynek terü
letét a járatok közlekedési vonalai érintik, meg
hívja.

Az iratokat, az eljárásról felvett jegyzőkönyv
vel, a megkereső hatósághoz — a forgalmi en
gedély s esetleg a vezetői jogosultság kérdésében 
való határozás végett — haladéktalanul vissza kell 
küldeni.

A próbameneten résztvett szakértő a hatá
rozáshoz netalán még szükséges felvilágosításokat 
közvetlenül élőszóval is megadhatja, amit azon
ban a jegyzőkönyvbe is be kell venni.

Az ezen 3. pontban foglaltakat megfelelően 
kell alkalmazni oly esetben is, midőn nem szak
értői székhelyen, hanem a közlekedési területén 
veendő — akár köz-, akár magánérdekből —  a 
gépjármű és esetleg annak vezetője megvizsgálás 
alá. Közlekedési területén kell a gépjármüvet meg
vizsgálás alá venni, p l.: ha a Gépjármü-Utasitás 
6 §-a esetében a gőzüzemű gépjármüveknél a 
gőzkazánokra vonatkozó szabályok alkalmazása 
igényel megállapítást; előfordulhat a közlekedési te
rületen való megvizsgálás továbbá akkor is, ha 
pótkocsival kapcsolt gépjármüvek forgalomba bo
csátásának kérdéséről van szó.

Gépjárműnek és vezetőjének nem a szakértő 
székhelyén teljesített megvizsgálása esetében a 
Gjsz. 72. §. I. 1., 2., 3. és a 74. §. 1. pontjában 
megállapított költségekből a rendőrségnek a Gép
jármü-Utasitás 39. §. 1., 2, 6. és 7. pontja sze
rint járó összegek azon rendőrséget illetik, mely 
a megvizsgálást a szakértő székhelye szerint ille
tékes rendőrhatóság megkeresése alapján fogana
tosítja, mig ellenben a forgalmi engedély' kiállítá
sáért a (Gépjármü-Utasitás 39 §. 5. pontja szerint 
járó) dij a forgalmi engedélyt kiállító rendőrsé
get illeti.

Ha az ezen 3. pontban felsorolt vizsgálatok
nál a szakértő székhelyén kívül gépjármüvei együt
tesen annak vezetője is vizsgáztatik, ezen vezetői 
vizsga után a szakértőt, szabályszerű útiköltségén 
és 10 korona napidijon felül, csakis a székhelyén 
teljesített gépjárművezetői vizsgálásnak (a Gjsz. 
74. § 1. pontja szerint jaró) dija illeti meg.

A társhatóság részére a rendőrséget megil
lető dijak postautalványon küldendők meg.

4. A nemzetközi utigazolványt a Gjsz. 65 
§-a értelmében a Magyar Automobil Clubnál 
(egyelőre csakis annak székhely'én, Budapest, IW 
Kigyó-tér 1.) kell kérni.

A kérelem azonban a folyamodó lakó- vagy' 
tartózkodó helye vagy telephelye szerint illetékes 
elsőfokú rendőrhatóságnál is előterjeszthető, amely 
azt a nemzetközi utigazolványok kiállítására fel
hatalmazott Magyar Automobil Clubhoz haladék
talanul eljuttatni köteles.

A kérelemnek a rendőrhatóságnál való be
nyújtásakor a Gjsz. 65. §. második bekezdésében
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megjelölt forgalmi engedélyt és vezetői igazolzányt 
fel kell mutatni és a rendőrhatóság vagy ezen 
okiratok, vagy a folyamodó kérelmére ezeknek a 
fél által kiállított, de a rendőrhatóság által hivata- 
talosan hitelesített másolatait küldi el a Magyar 
Automobil Clubhoz a nemzetközi utigazolvány ki
állítási és bélyegköltségeivel együtt A készpénz 
postautalványon küldendő, amelynek szelvényére 
a kérelmező nevét és lakását kell feljegyezni.

A Magyar Automobil Clubb — ha a kére
lem közvetlen hozzá adatott be — a nemzetközi 
utigazolvány kiállítása előtt, a rendőrhatóság pe
dig a kérelem továbbítása előtt közvetlen meg
szemlélése utján is meggyőződést szerezhet arról, 
hogy a gépjárművön a Gjsz.-ban előirt könnyen 
észlelhető kellékek (mint jelzőkürt, lámpák stb.) 
nem hiányoznak-e vagy egyéb, a nemzetközi ut- 
igazolványnyal való közlekedést gátló körülmények 
nem forognak-e fenn; figyelmet kell fordítani arra 
is, hogy a vezető azon államnak polgára-e, a 
melyből nemzetközi utigazolvánnyal lehet a bel
földön közlekedni.

Az észlelt hiányok vagy akadályok fenn
forgására a kérelem továbbításakor a nemzetközi 
utigazolvány kiállítására felhatalmazott Magyar 
Automobil Club figyelme felhívandó.

A Magyar Automobil Club által kiállított 
nemzetközi utigazolványt azon elsőfokú rendőr- 
hatóság láttamozza, ahol a Magyar Automobil Club 
által a nemzetközi utigazolvány kiállíttatott. A 
Eudapesten kiállított nemzetközi utigazolványt a 
székesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitány
sága látja el a nemzetközi utigazolvány érvényé
hez szükséges láttamozással.

A Magyar Automobil Club által kiállított 
nemzetközi utigazolványok kézbesítése a folya
modó lakó vagy tartózkodó vagy telephelye sze
rint illetékes elsőfokú rendőrhatóság utján is tör
ténhet.

5. a gépjármű vezetője —  Gjsz. 55. §-a 
értelmében — a csendőri vagy rendőri felszólításra 
a gépjármüvet rögtön megállítani és minden fel
világosítást megadni, a forgalmi engedélyt, vezetői 
igazolványt, nemzetközi utigazolványt, vagy az 
ideiglenes gépjármű-közlekedési jogosítványt kívá
natra felmutatni köteles.

Az ellenőrző hatósági tag. illetőleg közeg a 
gépjármüvet megszemléi, hogy az előirott és 
könnyen észlelhető feltételnek megfelel-e (külö
nösen, hogy a forgalmi jogosítvány adatai az illető 

. gépjárműre vonatkoznak-e) a vezető jogosítványa 
rendben van-e, (főképen, hogy a nemzetközi ut
igazolvány és az ideiglenes gépjármű közleke
dési jogosítvány érvényének ideje nem járt-e le.)

Ha a gépjármű nyilvánvalóan nem felel meg 
a Gjsz-ban előirt kellékeknek, azt a elsőfokú rend
őrhatóság a forgalomtól eltiltja, a közlekedésre 
jogosító okmányt bevonja és ha az érdekelt a 
vonatkozó határozatot —  az annak közlését követő 
naptól számított 15 nap alatt —  megfelebbezi, a 
hatóság az iratokkal együtt a bevont okmányt is 
haladéktalanul felterjeszti a belügyminiszterhez. A 
bevont okmányt nem-fellebbezése esetében is fel

kell terjeszteni a belügyministerhez, a kiállító ha
tósághoz leendő visszajuttatás végett.

A nemzetközi utigazolványt, vagy az ideig
lenes gépjármű-közlekedési jogosítványt be kell 
vonni, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gépjármű
vezető nem felel meg, illetőleg, ha a gépjárműnek 
több vezetője van. azok egyike sem felel meg 
az előirt kellékeknek. Az okmány bevonásával 
egyidejűleg a közlekedés folytatását is el kell til
tani. A fellebvitel és a bevont okmányok felter
jesztése tekintetében az előző bekezdésben fog
laltatnak megjelelően kell eljárni.

Ellenben, ha a közlekedés folytatása meg- 
engedtetik, —  a mi csak azon esetben történhet,, 
ha a kifogásolt vezető, illetőleg vezetők helyett 
oly más vezető alkalmaztatik, a ki a gépjármű
vezetésre a belföldön érvényes jogositványnyal 
el van látva, —  a rendőrhatóság a kifogásolt 
vezetőnek a gépjármű-vezetéstől való eltiltását a 
nemzetközi utigazolványra, ill tőleg az ideiglenes 
gépjárrnü-közlekedési jogosítványra —  a kifogás
talan más vezető elismerésének feljegyzésével 
egyidejűleg —  szintén feljegyzi.

6. Azon gépjármüvek és gépjárművezetők 
irányában, a melyek olyan országból valók, a 
honnan gépjármüvek nemzetközi utigazolványnyal 
nem közlekedhetnek, az ideiglenes közlekedésre, 
illetőleg vezetésre bocsátás körül, a 73.000— 1910. 
B. M. körrendeletem Vili. pontja értelmében, 
a forgalom-biztosság követelményeit tartva szem 
előtt, akként kell eljárni, hogy az ideiglenes gép
jármű-közlekedési jogosítvány kiadásánál lehető 
méltánylásban részesüljön azon körülmény, ha 
az eljáró hatóság meggyőződést szerez airól, 
hogy a gépjármű forgalom és vezetés jogosult
sága tekintetében a származási ország követel
ményeinek elég van téve.

Olyan gépjárműnek azonban, amelyen rend
szám nines. egyáltalában nem szabad közlekedést 
megengedni.

7. Az imént idézett 73 000/1910. B. M. számú 
körrendeletem I. pontjára hivatkozva közlöm, hogy 
folyó évi augusztus hó 1-től kezdődő hatálylyal 
Németalföld is azon államok közé tartozik, amelyek
ből annk valamely hatósága vagy hatóság látta- 
mozásának fentartásával felhatalmazott valamely 
egyesület által kiállított nemzetközi utigazolvány
nyal a gépjármüveknek szabad közlekedés van a 
belföldön biztosítva. Ezen államok Magyarorszá
gon (H) kívül a következő:

Ausztria A, Belgium B, Bulgária BG, Fran- 
cziaország F, Monaco MG, Nagy-británia GB. Né
metalföld NL, Németország D, Olaszország 1, 
Oroszország R, Spanyolország E.

Végül a m. kir. pénzügyminiszter úrral 
egyetértőleg értesítem a Czimet, hogy a nemzet
közi utigazolványra az illetékdijjegyzék 21. t. 
a (oa) pontja alatt foglalt rendelkezés értelmében 
2 (két) koronás bélyeg szükséges; mig ellenben 
a nemzetközi utigazolvány iránti kérelmektől 
beadványi bélyegilleték lerovása nem követelhető, 
úgyszintén a nemzetközi utigazolvány kiállításához 
alapul szolgáló forgalmi engedélynek és vezetői
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jogosítványnak kizárólag hivatalos czélra szolgáló 
másolatai bélyegmentesek.

Budapesten, 1910, évi julius hó 28-án.

A miniszter helyett: 
Jakabffy s. k.

államtitkár.

S z .: 5370--910. alisp.

Elsőfokú rendőrhatóságoknak.

Tudomás és alkalmazkodás czéljáből közlöm. 
Székelyudvarhely, 1910. augusztus 9.

Dr. Paál.
főjegyző.

218.
439986— 1910. B. M. számú köriendelet.

V I— a.

Schranz József és Offenbeck János kőszegi 
illetőségű egyénektől a községi segélyezés meg
tagadása.

Valamennyi törvényhatóságnak.

Vasvármegye alispánjának jelentése szerint 
.'Schranz József 48 éves pinczér és Offenbeck 
János 31 éves fütő, kőszegi illetőségű foglalkozás 
nélküli egyének illetőségi községük terhére segélyt 
és útiköltséget szoktak kérni

Felhivom a törvényhatóságot, intézkedjék 
az iránt, hogy nevezettek jövőben a községek 
által segélyezésben ne részesittessenek.

Budapest, 1910. évi augusztus hó 3-án.

A  miniszter meghagyásából: 

Kégl, s. k. 
miniszteri tanácsos.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós szá j- és köröm 
f á j á s  fellépett Kisbaczon község szarvasmarha és 
juhállományában járványosán, Magyarhermány és 
Bibarczfalva községek juhállományában járvá
nyosán, Homoródszentpál község szarvasmarha- 
állományában járványosán Recsnyéd, Homoród- 
szentpéter, Városfalva, Homoródszentjános és 
Homoróddarócz községek a vészkerületbe be
vonattak.

C sikvárn iegye  a ragadós száj- és körömfájás 
nagymérvű elterjedése miatt egy vészkerületté 
alakíttatott, melyben hasitottkörmü állatokkal vásárt 
tartani nem szabad.

Sertésvész fellépett járványosán Székelyderzs 
községben.

Sertésvész megszűnt Arvátfalva és Felső- 
tooldogfalva községekben.

Pályázati hirdetmény. (4451 — 1910 szám.) 
A nyugdíjazás folytán megüresedett Székelyudvar
hely já rá s i főszolgabírói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek.

Ezen a Vili. fizetési osztályba sorozott 
állás javadalmazása a következő: 

fizetés 3600 korona, 
lakbér 780 korona, 
utiátalány 1400 korona, 
irodai átalány 600 korona.
Felhivom mindazokat, a kik ezen állást 

elnyerni óh jtják, hogy pályázati kérésüket a vár
megye főispánjához czimezve hozzám nyújtsák be.

Pályázók a pályázati kérdésben megfelelő 
okmányokkal, illetve a megyei szolgálatbn lévő 
tisztviselők törzskönyvi adataikra való hivatkozással 
igazolják, hogy 1883. évi I. t.-cz által a jelzett 
állásra előirt minősítéssel rendelkeznek.

Egyébként a pályázás módjának további 
részletére nézve a vármegyei ügyviteli szabályzat 
3, 4 és 5 §§-ai az irányadók.

A pályázati kérés beadásának végső határ
ideje 1910. éri október hó 1. (első) napjának déli 
12 órája.

A jelen pályázati hirdetményre való hivat
kozással a kitűzött határidőig azon állásokra is 
lehet pályázatot benyújtani, a melyek a Székely
udvarhely járási főszolgabírói állás betöltése folytán 
a megyénél esetleg üresedésbe jönnek.

Székelyudvarhely, 1910. évi augusztus hó
29-én. Sebesi, alispán.

Pályázati hirdetmény. (6081 — 1910. szám.) 
A Székelyudvarhely rendezett tanácsú városnál 
elhalálozás folytán üresedésbe jött rendöralkapi- 
lányi állásra ezennel pályázatot hirdetek

Ezen állás javadalmazása : évi fizetés 1400 
korona, évi lakbér 360 korona.

Az állás minősítése a városi szervezési sza
bályrendelet 12 §-a szerint: ^Érettségi bizonyít
vány és a közigazgatási téren jó eredménynyel 
végzett 3 évi gyakorlat, vagy körjegyzői bizo
nyítvány, továbbá a mértékhitelesítői képesítést 
igazoló bizonyítvány, esetleg annak egy év alatti 
megszerzései

Felhivom mindazokat, a kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogv kellőenf elszerelt pályázati 
kérvényeiket legkésőbb 1910 évi szeptember hó 
20. (huszadik) napjának déli 12 órájáig hozzám 
nyújtsák be.

Székely udvarhely, 1910. évi augusztus hó 
29-én. Sebesi, alispán.

Pályázati hirdetmény. (1275— 1910. szám.) 
A vármegyei szabályrendelet alapján az alábbi 
szülésznői állásokra pályázat hirdettetik. 1. Zete- 
laka nagyközségben a 3 ik bábái állásra, fizetés 
240 K. 2. Bikafalvi körbábai állásra Fizetés 180 K
3. Ülkei körbábai állásra, fizetés 180 korona.
4. Székelydobói körbábai állásra, fizetés 180 kor.
5. Székelymagyarosi körbábai állásra, fizetés 
60 kor. és ezeken kívül a vármegyei szabály- 
rendeletben megállapított dijak. Felhivom tehát 
érdekelteket, hogy kérvényeiket fo lyó  évi október 
hó 20-ig hozzám felszerelve adják be, később
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érkezőket figyelembe nem veszem. Székelyudvar
hely, 1910. augusztus hó 17-én. Szabó Nándor, 
tb. főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (1186— 1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járáshoz tartozó 
Magyarhermány községben a községi szülésznői 
állás megüresedvén, felhívom azon okleveles 
szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
hozzám fo lyó  évi szeptember hó 10 ig  adják be. 
A bába fizetése: évi 180 korona, működési 
dija 8 napra 4 kor., minden további napra 80 
fillér. Oklánd, 1910. augusztus hó 16. Szabady, 
főszolgabíró.

Árlejtési hirdetmény. (14— 1910. szám) 
Kissolymos község ezennel pályázatot hirdet egy 
újonnan épiten körjegyzői lakás és irodákra. Ki
kiáltási ár: 1. Föld, kőmives, elhelyező, ács, 
kovács és bádogos munka és faanyag árában 
3000 korona. 2. Asztalos, lakatos, mázoló és 
üveges munkáért 900 kor. Pályázni lehet a külön
böző tételek alatt kiirt munkákra külön is, együt
tesen is Árlejtés zárt ajánlatok utján történik 
Pályázó köteles 5°/„ készpénzt, vagy óvadékképes 
papirt biztosíték fejében letenni. Pályázat határ
ideje 1910. szeptember S-ik napja délután 3 óra, 
később érkezett, vagy kellőleg fel nem szerelt 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Árlejtésre 
vonatkozó terv és műszaki iratok a kissolymosi 
körjegyzői irodán a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. Miről érdekeltek azzal értesittetnek, 
hogy az építkezéshez szükséges kő, tégla és 
homokot a helyszínére szállítva építtető község, 
mészanyagot ellenben vállalkozó szolgáltatja. Kis
solymos község képviselőtestületének 1910. julius 
hó 3-án tartott rendkívüli közgyűléséből. Berci 
Mózes, községi biró.

Hirdetmény. (77— 1910. szám.) Felsőboldog-

falva község tulajdonát képező korcsmaház ital
mérési joggal 1910. szeptem ber hó 25-éu  délelőtt: 
8 órakor a községházánál szóbeli nyilvános árve
résen haszonbérbe adatik. Kikiáltási ár 900 kor. 
Árverési feltételek a községi bírónál megtekint
hetők. Felsőboldogfalva, 1915. aug. 19. Máthé 
József, h. jegyző. P éter Mózes k. biró.

Uj járás. Gömör és Kishont vármegye terü
letén Putnok nagyközség székhelylyel, a tornaijai 
járásból: Bánréve, Máié, Sajólenártfalva, Hét, 
Hanvas, Kelemér. Noprágy, Gömörszöllős, Ragály, 
Zubogy, Trizs, Imola, Kánó, Zádorfalva, Szuhafő,. 
Alsószuha és Hubó ; a rimaszécsi járásból : Csíz, 
Sajópüspöki és Velkenye községek átcsatolásával 
»Putnoki járás« elnevezéssel alakított főszolgabírói 
járás létesítése határoztatott el, s az e tárgyban 
hozott vármegyebizottsági közgyűlési határozatok 
a m. kir. belügyminiszter által jóváhagyatván; 
ezen közigazgatási járás m .gválasztott főszolga- 
birája: Molitórisz Zoltán hivatalbeli működését 
folyó évi augusztus hó 1. napjával megkezdette; 
minélfogva ezen időtől kezdődőleg, minden ezen 
közigazgatási járás községeit érdeklő megkeresések, 
kérvények és egyéb beadványok a putnoki járás
beli főszolgabíró czimére, Putnok nagyközségbe 
küldendők.

Elveszett ökörtinó. Páskuj Péter nyárád- 
karácsonyi lakosnak egy darab 3 éves pirostarkás 
szőrű ökörtinója a köröndi országos állatvásáron 
folyó hó 22-én elveszett

Körözendő egyén. 272. K a m erd a  Rozália, 
a ki Párkány községben 1884. évi márczius hó 
27 én született, kiskorú Kamerda Irén és Ilona 
anyja, nyomozandó és feltalálása esetén tartóz
kodási helye az 5892— 1910. számra való hivat
kozással Esztergom vármegye alispánjával (Eszter
gom) közlendő.

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


