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II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

221.
Udvarhelyvármegye közigazgatási erdészeti 

bizottsága.
Szám: 1820— 1910. keb.

Körrendelet.

Valamennyi erdőközbirtokosságnak.

Már többször megtörtént, hogy egyes köz
birtokosságok oly határozatokat hoztak, melyek a 
közbirtokosságok érdekeivel teljesen ellenkeztek 
és ezen rendszerint a törvények hiányos ismerete 
vagy a kellő felvilágosítás hiányában hozott hatá
rozatok végrehajtása által egyes közbirtokosságok 
már több esetben érzékeny károsodásnak voltak 
kitéve.

Megtörtént ez különösen oly esetekben, mi
dőn egyes közbirtokosságok valamely birtok meg
vételét határozták el, amiből kifolyólag a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter ur a 114844— 1908 sz. 
alatt hozott határozatával el is rendelte, hogy 
bizottságunk a közbirtokosságok mindama gyűlé
seire, melyeken valamely ingatlan megvétele tárgyal- 
tatik, hatósági küldöttet rendeljen ki.

Minthogy azonban bizottságunk hatósági ki
küldöttet csak azon esetben rendelhet ki, ha a 
tartandó közgyűlésről idejében tudomást szerez, 
és minthogy a közbirtokosságok csak ritkán ter
jesztik be a közgyűlések tárgysorozatát, minthogy 
végül bizottságunk a közgyűléseken tárgyalandó 
ügyekről előzetesen tájékozást óhajt szerezni, 
részben a fent idézett miniszteri rendelet alapján, 
részben pedig vagyonfelügyeleti jogunkból ki
folyólag meghagyjuk az összes erdő-közbirtokos
ságoknak, hogy valamennyi rendes és rendkívüli 
közgyűléseinek meghívóját és tárgysorozatát hoz
zánk a közgyűléseket megelőzőleg 15 nappal 
terjesszék fel.

Figyelmeztetjük a közbirtokosságok elöljáró
ságait, hogy ezen rendeletünk pontos teljesítéséért 
felelősök, ha pedig a meghívó és tárgysorozat 
előzetes beküldése nélkül oly határozatokat hoznak,

amelyek meghozatalánál hatósági kiküldöttünk; 
jelenléte szükséges lett volna, az ilyen határo- 
zatok semmisek.

Udvarhelyvármegye. közigazgatási erdészeti 
bizottságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi aug. 
hó 19-én tartott üléséből.

Soó Gáspár
alelnök.

Szám : 6120— 1910.

Valamennyi községi és körjegyző urnák

A közigazgatási erdészeti bizottság fenti kör
rendeletét azzal a felhívással adom ki, hogy ezen 
körrendeletét a hatósága területén levő összes 
erdőbirtokosságok elnökeivel láttamoztassa s a látta- 
mozott körrendeletét hozzám terjessze fel.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi szept. 2-án.

Sebesi, alispán.

222.
Szám: 9— 1910. árvh.

Mélyen tisztelt C im !
Csikvárntegye törvényhatósága elhatározta, 

hogy vármegyei árva- és szeretetházat létesit. 
E célból a vármegyei magánjavakból bizonyos 
összeget fordit az intézet megteremtésére. A még 
hiányzó összeget pedig a gyámpénztári tartalék- 
alapból, r ’/o-os megyei pótadóból, állami, püspöki, 
s más erkölcsi testületek és magánosok alapítvá
nyaiból, állandó és alkalmi segélyből fedezi.

Midőn ezen kegyes adakozók közé bátrak 
vagyunk címet is számítani, feljogosít erre egy
felől erkölcsi testületeink áldozatkészsége, másfelől 
az a konkrét példa, hogy az Árva- és Szeretet- 
házakat erkölcsi ily testületek ezer és tízezer 
koronákkal segélyeztek és segélyezik állandóan.

Nálunk is ugyanaz a cél, amelynek szolgá
latában más emberbaráti intézetek mindenfelől oly 
megindító támogatásban részesültek és részesülnek.

Nem elég, ha az elhagyottak közül egye
seket segélyezünk. Valamennyi iránt kötelessé
geink vannak. Es nem elég, ha ruhával, kenyér-
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rel, hajlékkal elláttuk őket, jövőjükről is gondos
kodnunk kell, mert fontosabb, mint jelenük. És 
gondoskodni jövőjükről csak intézeti neveléssel, 
oktatással tudunk. Azt pedig nem tehetjük nagy 
anyagi erő nélkül.

Ezért fordulunk mélyen tisztelt címhez vagy 
alapítványért, vagy állandó évi segítségért, vagy 
most adandó segítségért.

Midőn tiszteletteljes kérésünket, hogy ben
nünket, a székely fajt, a magyar állam érdekeit 
és az emberszeretetet szolgáló küzdelmünkben 
támogatni kegyes alapítványával vagy adomá
nyával szíveskedjék, megújítjuk, még megjegyez
ni óhajtjuk, hogy a 200 koronán felüli adakozók 
nevei az intézet imatermében elhelyezendő diszes 
levélen, a 2000 koronán felüli alapítók nevei pedig 
ugyanott márványba vésve örökittetnek meg a 
hála és példaadás jeléül, s midőn még jelezzük, 
hogy az adományok a Csíkszeredái m. kir. adó
hivatalhoz, levelek értesítések pedig az árvaszékre 
intézendők, vagyunk mélyen tisztelt címnek

Csíkszeredán, 1910. június 15.
A Csikvárntegyei Árva- és Szeretetház Igazgató
választmánya nevében hazafias tisztelettel:

Birtha József, Erőss József,
ig. vál. elnök. ig. vál. jegyző.

Szám: 6273— 1910. alisp.
Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré

nek, a három járási főszolgabírónak, valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és az esetleg be
gyülő összegnek közvetlenül a fenti címre leendő 
eljuttatása végett kiadom.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi szept. 5-én.

Sebesi, alispán.

223.
Nyitra vármegye alispánjától. 

Szám: 13271 — 1910. alisp.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez.

Bajmocska községben f. évi május hó 11-én 
dühöngött szélvihar alkalmával tűz támadt, mely 
alkalommal 29 lakóház, ugyanannyi melléképület 
4 darab sertés, 4 darab szarvasmarha, és nagy- 
mennyiségű szárnyas állat esett a tűz martalékául. 
A statisztikailag megállapított kár értéke 63541 
korona, amelyből 46240 korona biztosítás utján 
megtérült s igy a tűzeset által okozott tényleges 
kár értéke 17301 korona.

Miután ezenkívül a f. évi április hó 24-iki 
fagy ugyanis a község jövedelmi forrását képező 
bortermés nagyobb részét tönkre tette, majd pedig 
a fagy által megkímélt egyes szőlőket, valamint 
gabona termést a f. évi május hó 13-iki jégverés 
teljesen elpusztította, s igy az ezen község lako
sainak a folyó évi elemi csapások által okozott 
s biztosítás utján meg nem térülő kára meg
haladja a 75.000 koronát, tisztelettel kérem, hogy 
Bajmocska község tűzkárosultjai részére a vár

megye területén segélygyiijtést elrendelni s a begyült 
összegeket hatóságomhoz küldeni szíveskedjék.

Nyitrán, 1910. évi junius hó 14-én.
Turchányi, alispán.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám 6303— 1910.

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

A gyűjtés megkísérlése és az esetleg begyülő 
összegnek közvetlenül a fenti címre leendő eljut
tatása céljából kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi szept. hó 7-én.

Sebesi, alispán.

224.
Torda-Aranyosvármegye alispánjától. 

Szám: 8198— 1910.

T á rg j': Mezőméhes község részére adomány
gyűjtés.

Valamennyi vármegye alispánja és törvény
hatóságijoggal felruházott város polgármesterének.

Folyó évi augusztus hó 5-én délután 5— G 
óra között Mezőméhes község határát egy rette
netes jégvihar tönkretette.

A nagy szélvihar kíséretében pusztító erővel 
lecsapó és tyúktojás nagyságú jégzápor a pusztán 
mezőgazdálkodásból élő és amúgy is szegény 
község határát teljesen tönkre verte ; a lábon álló 
gabonát a sárba tiporta, a még behordatlan 
keresztbe rakott gabonát széthányta és kicsépelte, 
a tengerit szárban kettőtörve teljesen megsemmi
sítette. De sőt a lakóházakat is nagymérvben 
megrongálta a pusztító jégvihar, a vakolatot le
verte, a fedeleket beszakitotta. ablakokat betörte 
és végül az állatállományban is rengeteg károkat 
okozott. A kár ugyan felbecsülve nincsen, de az 
összes termények teljesen megsemmisülvén a 
lakosság a legnagyobb nyomorba jutott, úgy 
annyira, hogy megfelelő annyagi támogatás nélkül 
a legnagyobb Ínségnek néz elébe.

Vármegyém közönsége a nyomor enyhíté
sére minden lehetőt megtesz, de mivel a maga 
erejéből képtelen ezen 1200 lelket számláló község 
lakosságának existentiáját hosszabb időn át bizto
sítani, ezért bizalommal fordulok hazánk áldozat
kész közönségéhez és kérem az összes törvény- 
hatóságok első tisztviselőit, hogy hatóságuk terü
letén az adomány gyűjtést elrendelni és annak 
eredményét hathatós támogatásukkal biztosítani 
szíveskedjenek. A befolyt adományokat kérem f. 
évi október 15-ig a tordai kir. adóhivatalba be
szállítani.

Torda, 1910. évi aug. hó 28-án.
alispán helyett: 
Zarándy, s. k.

főjegyző.
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« ^
Udvarhely vármegye alispánjántól.

Szám. 6329— 1910. alisp.

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

A gyűjtés megkísérlése és az esetleg be
gyülő összegnek közvetlenül a fenti címre leendő 
eljutattatása végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi szept. hó 7-én.
Sebesi, alispán.

225.
Szám: 6281 — 1910. alisp.

Tárgy: Az őszi tanfolyam megnyitása a 
marosvásárhelyi 1!-ad rendű bábaképezdén.

Valamennyi község elöljáróságának és a 
járási toszolgabiró uraknak.

A marosvásárhelyi 11-ad rendű bábaképezde 
igazgatójának értesítése szerint a f év október 
hó 1-én kezdődő bába tanfolyamon 3—4 növendék 
elhelyezést nyerhetne

Felhívom címet, hogy ezt hatósága területén 
tegye közhírré.

A tanfolyam, mely 2 hónapig tart, decz. 
hó elején ér véget. Ezen idő alatt teljes ellátás 
és úti költség illeti meg a jelentkezőket.

A szabályszerűen felszerelt kérvény f. évi 
szept. hó 20-ig hozzám terjesztendő be.

Megjegyzem még, hogy e tanfolyam magyar 
nyelvű.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi szept. 4-én.

Sebesi, alispán. III.

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

sek és más közlemények

226.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1910. évi 

augusztus 23-án 91323,111. 2. szám alatt kelt 
és Besztercze-Naszód, Maros-Torda, Háromszék, 
Brassó, Fogaras, Szeben, Hunyad vármegyék 
közönségéhez és Marosvásárhely törvényhatósági 
város közönségéhez intézett rendeletének egye
sített másolata.

Értesítem a közönséget, hogy a kolozsvári 
állategészségügyi felügyelői kerület területi be
osztásának kétfelé való választásával a m. kir 
belügyminiszter úrral égyetértőleg Brassó szék
helyivel egy uj m. kir. állategészségügyi felügye
lői kerületet szerveztem.

Ezen uj kerületbe fognak tartozni a Romá
niával határos Besztercze-Naszód, Maros-Torda, 
L'sik, Háromszék, Brassó, Fogaras, Szeben és 
Hunyad vármegyék, továbbá Marosvásárhely t. h. 
város.

Az uj állategészségügyi felügyelőnek fel

adatát fogja képezni az 1900. XVII. t.-c. 24. §- 
ában, valamint ezen törvény végrehajtása tárgyá
ban kibocsátott ugyanazon évi 95000 sz. rendelet 
86. és következő szakaszaiban élőirt teendők el
látásán kívül a román határmenti m. kir. belépő 
állomások felett való felügyelet és az ezzel hapcso- 
latos ügyek ellátása is.

Ezen teendőkkel ideiglenesen Kardeván Ernő 
m. kir. főállatorvost bíztam meg.

Felkérem a közönséget, hogy ezen szak
közegemet is teendőinek ellátásában, különösen 
pedig a határszéli csempészet meggátlása és az 
ország területének a ragadós állatbetegségek be- 
hurczolásától való megóvása érdekében kifejtendő 
működésében hathatósan támogatni szíveskedjék.

A miniszter helyett: 
Ottlik, s. k. államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 6197— 1910. alisp.

Főszolgabíró uraknak, Székely udvarhely vá
ros polgármestere, rendőrfőkapitányság és vala
mennyi községi elöljáróságnak.

Fenti rendeletet tudomás vétel végett közlöm.

Székely udvarhely, 1910. évi aug. hó 31-én.
Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Ragadós száj- és köröm 
fá já s  fellépett járványosán Homoródszentpéter 
község szarvasmarha állományában.

Sertésvész megszűnt Székelyudvarhely v á 
rosban és Mátisfalva községben.

Hirdetmény. A vármegye közigazgatási és 
gyámhatósági szükségleteiről egybe állított 1911 
évi kölségvetés, a közúti pénzalapnak 1911 és 1912 
évi költségvetése, a vm. tisztviselői nyugdíj pénzalap 
1911 évi költségvetése, a megyeház építési pénz
alap 1911 évi költségvetése, a körjegyzői nyug
díj pénzalap 1911 évi költségvetése, az utkaparói 
nyugdíj pénzalap 1911 évi költségvetése és a 
Csiszér György féle pénzalap 1911 évi költség- 
vetése folyó évi szeptember hó 15-étől kezdődőleg 
a vármegye kiadóhivatalában 15 napi közszem
lére kitétetnek. Ez azzal tétetik közzé, hogy ezen 
költségvetések a jelzett idő alatt megtekinthetők 
és azokra az esetleges észrevételek jelzett idő 
alatt írásban hozzám beadhatók. Székelyudvar
hely 1910. szeptember 8. Sebesi alispán.

Pályázati hirdetmény. (4451 — 1910 szám.) 
A nyugdíjazás folytán megüresedett Székelyudvar
hely já r á s i  fő szo lgabíró i állásra ezennel pályázatot 
hirdetek.

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

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

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

Pályázók a pályázati kérésben megfelelő 
okmányokkal, illetve a megyei szolgálatban lévő 
tisztviselők törzskönyvi adataikra való hivatkozással 
igazolják, hogy 1SS3. évi I. t.-cz. által a jelzett 
állásra előirt minősítéssel rendelkeznek.

Egyébként a pályázás módjának tovább 
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- 
tány i 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: »Erettségi 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 
megszerzésed.

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

Székelyud varhely, 1910. évi augusztus hó 
29-én. Sebesi, alispán.

Pályázati hirdetmény. (1275— 191U. szám.) 
A vármegyei szabályrendelet alapján az alábbi 
szülésznői állásokra pályázat hirdettetik. I. Zeie- 
laka nagyközségben a 3-ik bábái állásra, fizetés 
240 K. 2. Bikafalvi körbábai állásra Fizetés 180 K
3. Úlkei 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. Felhívom tehát 
érdekelteket, hogy kérvényeiket fo ly ó  évi október 
hó 20 -ig  hozzám felszerelve adják be, később 
érkezőket figyelembe nem veszem. Székelyudvar- 
hely, 1910. augusztus hó 17-én. Szabó Nándor, 
tb. főszolgabíró.

Árlejtési hirdetmény. (19— 1910. szám.) 
A vármegyei közkórháznál 1911. évre szükséges 
570 köbméter tűzifa beszerzése czéljából árlejtést 
hirdetek. A szállítandó famennyiség száraz, hasá
bos, kemény bükkfa kell hogy legyen. Ajánlatok

200 köbméter mennyiségre is elfogadtatnak.
Vállalkozni óhajtók kötelesek 1 K bélyeggel 

ellátott Írásbeli zárt ajánlatukat 50 Kor. bánat
pénzzel ellátva f. évi szeptem ber hó 19 én déli 
12 óráig hozzám annál inkább beadni mert a 
később érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Az árlejtési tárgyalás a kórházi iroda helyi
ségében folyó évi szept. 20 án délelőtt 10 órakor 
fog megtartatni, hol a feltételek is megtudhatók. 
Székelyudvarhely, 1910. évi szeptember hó 2-án. 
D r. Im rék  Domokos, közkórházi ig főorvos.

Hirdetmény. (1175— 1910 szám.) Közhírré 
tétetik, hogy a sófalva— siklódi vicinális közúton 
építendő 6 drb. 1. 0.— 3. 0. m. nyílású vasbeton 
fedlapos áteresztő és 22 drb. 0. GO. m. nyílású 
beton áteresztő építési munka f. évi szeptem ber 
hó 22-én d. e. 10 órakor fognak szükébb körű 
zárt ajánlati versenytárgyaláson kiadatni.

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy aján
lataikat nevezett nap d. e. 10 óráig a székely
udvarhelyi m. kir. áljamépitészeti hivatalnál nyújt
sák be.

Tájékozásul megjegyzendő, hogy az összes 
munkák 14140 K. 98 fill. összeggel vannak elő
irányozva. 5%  bánatpénz az ajánlathoz csatolandó.

A műszaki iratok a m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

M. kir. államépitészeti hávatal. Székelyudvar
hely. 1910. szept. hó 10-én. A hivatal főnöke: 
Szobotka Rezső, kir. műszaki tanácsos.

Versenytárgyalási hirdetmény. (700— 1910. 
szám.) A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
1910. évi julius hó 27-én 7076 szám alatt kell 
rendeletével ahéjjasfalva— csikgyimesi állami közút 
36— 37 kilométer szakaszán Udvarhely város bel
területén levő úgynevezett Kőkereszt-tér szabályo
zási, illetve útépítési és a 92 sz. Vargapatak-hid 
átalakítási munkáit engedélyezvén, az említett 
munkák biztosítása czéljából 1910. évi szep tem 
ber hó 27-én d. e. 10 órakor a székelyudvarhelyi 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az útépítési munkák beleértve a bazalt kő
burkolatot és aszfalt-járdát —  11,104 kor. 09 
fillérrel, a hid átalakítása, illetve a baloldali gya
logjáró kiszélesítése 773 kor. 89 fillérrel, az egész 
munka tehát összesen 11,877 kor. 98 fillérrel van 
előirányozva.

Az összes munkákra vonatkozó műszaki 
művelet, általános és részletes feltételek, az alul
írott m. kir. államépitészeti hivatalnál a hivatalos 
órákban megtekinthetők.

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 még 
nem teljesítettek, tartoznak szállítóképességüket, 
és megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi 
és iparkamara bizonylatával igazolni.

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

Az 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 sóiban magyar honos műszaki erőket, 
tisztviselőket, iparosokat, alvállalkozókat, munka
vezetőket, munkásokat stb. alkalmazni és ezen 
kötelezettség ellenőrzése céljából 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 űr 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°/(rot 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. 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°/o 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 beigazol tátik, 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. évi aug. hó 27-én. 
Szobolka Rezső kir. rnűsz. tanácsos.

Elveszett munkás igazolvány. Zsombori 
Gergely oroszhegyi lakos az Oroszhegy község 
elöljárósága által 20— 1907. sz. a. kiállított munkás 
igazolványát elveszítette. Megsemmisittetik. B alázs  
S á n d o r  kjegyző.

Árlejtést hirdetmény (552— 910 ki. szám.) 
Alolirott főszolgabíró ezennel közhírré teszi hogy 
a homoródszentmártoni —  Homoródfőrdői viczi- 
nális közút 49—50 szelvény közt építendő u. m. 
Kosárpatak hidfelépitésének biztosítása czéljából 
1910 évi szeptember hó 27-én d. e. 8 órára a 
nyilvános szóbeli verseny tárgyalást kitűzöm és 
azt Oklándon a szolgabirósági hivatal helyiségében 
fogom megtartani.

Kikiáltási ár 2256 K. 81 fillér. Egyben ér
tesítem a versenytárgyaláson résztvenni kívánókat, 
hogy a kikiáltási ár 5%-át biztosítékul a verseny 
tárgyalás megkezdése előtt készpénzben vagy 
ovadékképes érték papírban alolirott főszolgabíró 
kezéhez letenni kötelesek.

A tervrajz költségvetés és feltételek a szol- 
gabirói hivatalnál a hivatalos órák alatt bár mi
kor megtekinthetők. Oklánd 1910 évi szeptember 
hó 11-én. Tam ás, szolgabiró.

Árverési hirdetmény. Alolirott körjegyző 
ezennel közhírré teszi, hogy Bordos, Csöb és 
Szentdemeter községek határain a vadászterület
f. 1910 évi október hó 1-től elkezdődőleg 1913 
évi julius hó 30-ig terjedő időre eddigi bérlők 
(kik a szerződésben foglalt feltételeknek eleget 
nem tettek) költségére és kárára f. évi szeptember 
hó 30-án d. e. 9 órakor a bordosi körjegyzői 
irodában nyilvános árverésen legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási ár mind a. há
rom területre 122 kor. Az árverezési feltételek 
szerint külön-külön is bérbe vehetők, mely fel
tételek a jegyzői irodában megtekinthetők. Bordos 
1910 szeptember 7. B álin t M ihály  s. k., kör
jegyző.

Elveszett cselédkőnyv. Márton Jánosné 
szül. Kommán Eszter karácsonfalvi lakos cseléd
könyvét elvesztette. Ezennel megsemmisitetik. Ok
lánd, 1910 szept. 2-án. D inka Is tván  k. jegyző.

Elveszett munkásigazolvány. Golicza József 
oklándi lakos munkásigazolványát elvesztette, 
ezennel megsemmisitetik.

Elveszett házalókönyv. Forgács Ráfi uj- 
székelyi lakos, állítása szerint, az Udvarhelyvár
megye alispánja által f. évi január hó 14-ik nap
ján 82— 1910 alisp sz alatt kiállított házalóköny
vét elvesztette. A házalókönyv ezennel megsem
misitetik. Székelyudvarhely, 1910 évi aug. hó 26. 
Sebesi alispán.

Elveszett marhalevél. Ifj. Ozsváth Efraim 
bibarczfalvi lakos 2 drb. 1906 beli pirostarka szinü 
ökréről szóló 121 és 122 bibarczfalvi jegyzőkönyvi 
szám alatt kiállított marhalevelét elvesztette.

Felfogott ló. Lövéte községben egy jegy
nélküli sötét magas pej ló van felfogva.

Ha a tulajdonossá okt. 10-ig nem jelenkezik, 
akkor a község házán elárvereztetik.

Elveszett cselédkönyv. Mihály Eszter 1896 
évi homoródszentpáli születésű egyénnek 1908 évi 
137. nyilvántartási szám alatt kiállított cseléd
könyve elveszett.

Körözendő egyének. 273 —  Szo ták G yörgy  
54 éves, Csepe községi születésű ács nyomozandó,
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feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 20313—910. számra 
való hivatkozással Kolozsvár város tanácsának 
megküldendő.

274. —  Paszternák Józse f  iparossegéd, a ki 
Szöreghen 1858. évben született, nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihalgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 23320—910. számra 
való hivatkozással Torontál vármegye alispánjának 
megküldendő.

275. —  Özv. H egyi Jánosáé szül. Vörös 
Mária nyomozandó, feltalálása esetén néhai férje 
illetőségére kihalgatandó és a felveendő jegyző
könyv a 16125—910. számra való hivatkozással 
Vas vármegye alispánjának (Szombathely) meg
küldendő.

276. —  Som ogyi Ju liánná  nevű nő, a ki 
múlt évi deczember hó 20-án Végvár községen egy 
drótostóttal keresztülutazott, ott súlyos beteg lett, 
a temesvári közkórházban ápolás alatt állott s 
onnan eltávozott, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére kihalgatandó és a felveendő jegyző
könyv a 23649—910. számra való hivatkozással 
Temesvármegye alispánjának megküldendő.

277. —  Szabó Ilona kémeri illetőségű nőnek 
a newyorki cs. és kir. osztrák magyar főkon- 
sulatus a múlt év második felében 49 kor. 40

fillért előlegezett utisegély czimén. Nevezett nő 
Kémerről Nagydisznódra, onnan Scheel János 
nevű hivatalnokkal Budapestre utazott, a honnan 
szintén eltávozván, tartózkodási helyét folyton 
változtatja. Nevezett nő nyomozandó, feltalálása 
esetén tőle a fenti összeg behajtandó s a zilahi 
m. kir adóhivatalba beküldendő, vagyontalanság 
esetén pedig a hatósági szegénységi bizonyítvány 
kiállítandó s az a 8198— 1910. számra való hi
vatkozással Szilágy vármegye alispánjának (Zilah) 
megküldendő.

278. — Tw ardoivska  J o ze fa , a ki 1891. évi 
május hó 12-én Krakóban (Galiczia) született. 
Tvvardowska Angellának törvénytelen leánya, és 
Oroszvár községből ismeretlen helyre távozott^ 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 6479—  
910 számra való hivatkozással Moson vármegye 
alispánjának megküldendő.

279. —  Tóth M arg ith  a ki Tóth István és 
Horváth Rozália szülőktől Somlóvásárhelyen a 
248. számú vasúti őrházban 1884. évi július hó 
14-én született nyomozandó, feltalálása esetén 
néhai atyja illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 14636— 910. számra 
való hivatkozással Veszprém vármegye alispánjának 
megküldendő.
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