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jellegű rendeletek.

230.
135922— 1010. VII.-d. B. M. körrendelet.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő
jének, Budapestnek és Fiúménak is.

Az ázsiai kolera elleni védekezés tárgyában 
1894. évi 78571. szám alatt kiadott itteni körren
delet, valamint az ázsiai kolera tárgyában 1907. 
évi 111000. szám alatt a törvényhatóságnak és a 
hatóságok részére szóló utasítás kiegészítéséül a 
következőket rendelem.

Minthogy közelfekvő a gyanú, hogy a jelen
leg fellépett kolerát a Duna terjeszti, vagy' hajói 
val közvetíti: a kolera elleni védekezés tárgyában 
csak legújabban is 133681. szám alatt kiadott kör
rendelet kapcsán feihivom, hogy' különösen a Duna 
vize által igen könnyen okozható fertőzés elkerü
lése végett a legkiterjedtebb módon újra figyel
meztesse a lakosságot a szóban forgó utasítás 
27. § ában foglaltakon felül még arra is, hogy' 
Duna vízzel még edényt se mossanak.

Hogy pedig a lakosság a jelzett §-ban fog
lalt óvrendszabályokat tényleg be is tartsa, felhí
vom, hogy a hatósága alá tartozó területen létező 
összes Dunamenti községekben tiltsa el a hatóság 
a lakosságot, a Duna vizének használatától, attól 
még karhatalommal is tartsa vissza s a végből 
község folyómenti részen a viz partjára az e vég
ből szükséges rendőri közegeket állandó felügye
let gyakorlására és a lakosság szemmel tartására 
rendeljenek ki, szükség esetén az erre már is 
utasított csendőr kerületi parancsnokságokat ke
resse meg.

Amennyiben pedig ezen rendelkezés általam 
megkívánt szigorú keresztülvitele mellett valamely 
község lakossága vízhiányt szenvedne • oda más 
nem fertőzött és jó ivóvízzel biró községből hor
dókban iható viz szállítása iránt a szükséghez 
képest haladéktalanul gondoskodjék.

A védekezés sikeres eszközölhetése végett

különösen szigorú kötelességévé teszem czimed- 
nek, hogy gondoskodjék arról, hogy a szóban 
forgó utasítás 31. § a (hatóságoknak a kolera i 
lőli egymás értesítése) a legpontosabban betartassék.

Valamint, hogy az ezen- §-ban jelzett értesí
tési (közlési) kötelezettség a védekezés szempont
jából hatályos és illetve eredményes lehessen, fel
hívom a czimet, hogy utasítsa a piaczi rendésze
tet kezelő első fokú rendőrhatóságot, hogy az 
utasítás 60. §. adott jogalapon az ott megjelölt és 
általam ezennel a szárnyasokra is kiterjesztett 
élelmi czikkek, mely a fertőzött helyekről (terüle
tekről) való, kitiltását tényleg is vegyék foganatba.

Minthogy a kolera elterjedésének leginkább 
az vethet gátat, ha annak valamely községben 
észlelt első esete idején kellő időben felfedeztetett 
és az eset lokalizálására és további terjedésének 
megakadályozására a hatóság a szükséges intéz
kedéseket azonnal megteszi: intézkedjék az iránt, 
hogy a családfők, munka, lakásadók, orvosok stb. 
egyszóval mindazok, a kik kolera utasítás 28. § a 
értelmében kolera gyanús megbetegedésének a 
hatóságnál való bejelentésére kötelezve vannak, a 
házakban, üzletekben stb. előforduló kolera gyanús 
megbetegedést azonnal jelentsék be s mindazokat, 
a kik ezt tenni elmulasztották a legszigorúbban 
vonja felelősségre.

Ha pedig a kolera valamely községben min
den óvintézkedés daczára konstatáltatott, a ható
ságoknak újból is tegye szigorú kötelességévé, 
hogy az illető község (város) az elől hivatkozott 
körrendelet 19. pontja értelmében azonnal zár alá 
vétessék.

Mivel továbbá a kolera széthurczolásának 
csak úgy lehet hatékonyan gátat vetni, ha kolera 
idején az embereknek a vásárokon, búcsúkon stb. 
való összejövetele meggátoltátik, felhívom, hogy a 
kolera utasítás 64. §-a értelmében kolerával fertő
zött községben (városban) mindennemű vásárok, 
búcsúk, különösen vásár (ünnepi) tánczmulatsá- 
gok, népgyülések stb. az erre illetékes hatóság 
által feltétlenül mindig betiltassanak, vagy azok 
betiltása esetről-esetre jóelöre kérelmeztessék.

Különösen kötelességévé teszem czimednek, 
hogy a kolera tovább terjedésének megelőzése
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czéijából a piaczi és vásárrendészetet a közegész
ség szempontjából a legszigorúbban ellenőriztesse 
és tegye kötelességévé az eljáró hatóságoknak, 
hogy a kolera utasítás 9. és 59. §§-ban felsorolt 
élelmi stb. czikkek tekintetében minden egészség- 
ügyi szempontból észlelhető legcsekélyebb mu
lasztást a legszigorúbban megtoroljanak s az ille
tők esetleg még az iparhatóságok részéről is fe
lelősségre vonassanak s illetve büntettessenek.

Felhívom továbbá czimedet, hogy az eljáró 
hatóságnak hagyja meg, hogy a köztisztaság min
den vonalon a legszigorúbban ellenőriztessék és 
ennek minden legcsekélyebb megsértése azonnal 
és a legszigorúbban megtoroltassék.

A kolera széthurczolás meggátlása czéijából 
kötelességévé teszem czimednek, hogy a jogható
sága alatt álló területen, különösen pedig a váro
sokban a'tömeglakások stb tisztántartására, a házi 
szemét kihordására, mindenütt a legnagyobb gond 
fordittassék s ezt gyakori vizsgálatokkal is szigo
rúan ellenőriztesse.

Ha valamely községben a kolera fellépett és 
erről a szomszéd törvényhatóság utján a fennálló 
szabályok értelmében értesül, utasítsa a czim a 
hatóságokat arra, hogy a tanulóifjúság egészsége 
érdekében az iskolák bezáratása iránt haladékta
lanul intézkedjék.

Nem kevésbbé fontosak a kolerabeteg, vagy 
kolerában elhalt beteg környezetére vonatkozó 
egészségügyi intézkedések, a miért is felhívom, 
hogy gondoskodjék a kolera utasítás VII. fejezeté
ben foglalt rendelkezések legpontosabb betartásáról.

Ügyeljen fel e végből különösen arra, hogy' 
minden községben gondoskodás történjék arról, 
hogy' a fertőtlenítés mikénti eszközlésére legalább 
egy egyén, jobb községben többen is e czélra jó 
eleve felfogadtassanak és annak módjára a ható
sági orvos által haladék nélkül kioktassanak.

Felhívom czimedet arra is, ha szükségét 
látja, hogy járvány orvosokról is jó eleve gon
doskodjék és azok félfogadását nekem is jelentse be.

Figyelmeztetem czimedet az ápolónőket képző 
Gondviselés egyesület (Budapest, VI., Szondi-utcza 
20.) azon nagylelkű ajánlatára, hogy szívesen 
küld ki kebeléből a fertőzött helyekre betanított 
ápolókat. Felhívom czimedet, hogy ezen ajánlatot 
azzal tegy'e közhírré, hogy a mennyiben valamely 
hatóság ezen ajánlatot igénybe venni óhajtaná e 
czélbó! jelen rendeletemre való utalással közvet
lenül a nevezett egylethez fordulhat.

Bárha a szomszéd Ausztriában ez idő sze
rint még csak Bécsben volt kolera eset és Romá
niában is még csak 2 kolera esetről (Galacz és 
Braila) van idáig hivatalos tudomásom, felhívom 
czimet, hogy' a joghatósága alá tartozó területen 
fekvő vasúti (hajó) állomásokra Ausztria és Ro
mánia felől érkező személyszállító vonatok és ha
jók egészségügy'!' vizsgálata érdekében szükséges 
előirt intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és 
ennek megtörténtét nekem a legrövidebb idő alatt 
jelentse be, a végből, hogy aztán akkor, amikor 
vizsgálat foganatostiásának szüksége előáll és az

általam elrendeltetni fog, annak végrehajtása azon
nal foganatba vehető legyen.

Megjegyzem, hogy ezen vizsgálat megejtésé- 
nél az 1892: 72462. sz. alatt kiadott itteni rende
let határozmány'ai irányadók és annak sikeres ke
resztül vitele érdekében a kereskedelemügyi mi
niszter urat egyidejűleg megkerestem és hogy a 
dunai teherhajók egészségrendőri vizsgálatára vo
natkozólag folyó évi 133681. sz. a. kiadott kör
rendeletéin hatályát a tutajokra is kiterjesztem.

Fivárom czimedtől, hogy saját hatáskörében, 
mindent meg fog tenni arra, hogy úgy a fennálló 
rendeletek, mint az ezután kiadandó utasítások 
szigorú végrehajtása által és az ellenőrzés legszi
gorúbb alkalmazásával mindent elkövet arra, hogy 
a kolera veszedelem mielőbb leküzdhető legyen.

Budapest, 1910. szeptember hó 23.

• A miniszter helyseit:

Jakabffy s. k., államtitkár.

Sz.: 6886—910. alisp.

A három főszolgabírónak, Székelyudvarhely 
város polgármesterének, valamennyi községi és 
körjegyzőnek és községi elöljáróságnak.

Belügyminiszter ur fenti rendeletét a legszi
gorúbb alkalmazkodás és további intézkedés vé
gett közlöm.

Székelyudvarhelv, 1910. évi szeptember hó 
25-én.

Sebesi, alispán. * III.

231.
Udvarhely'vármegve alispánjától. 

S z .: 6499—910. alisp.

Valamenny'i községi elöljáróságnak és Szé
kelyudvarhely' város polgármesterének.

Azonnali közhírré tétel végett értesítem, hogy' 
a ragadós száj- és körömfájás fennállása miatt 
hasított körmü állatoknak Horvát-Szlavonorszá- 
gokba bevitele a homoródi járásból megtiltatott.

Székelyudvarhely, 1910. szeptember hó 18-án.

Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények.

232 .

Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám: 6721 — 1910. alisp.

T á rg y : A z utlevéllapok kiállítása körüli el
járás szabályozása.
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A három járási főszolgabírónak, Székely- 
udvarhely r. t. város főkapitányának, valamennyi 
községi és körjegyzőnek.

A m. kir. belügyminiszter ur 73220— 1910. 
XI. B M. sz. körrendeletével magyar állampolgá
roknak külföldre szóló útlevél kiadására irányuló 
kérelmeiről kiállítandó útlevél-lapok kiállítása kö
rül gyakran előforduló eltérések, szabálytalansá
gok megszüntetése és az eljárás egyöntetűsége 
czéljából, az utlevélügvről szóló 1903 : VI. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában kibocsátott 70,000— 1904. 
B. M. számú Utasítás 11. § ának kiegészitésekép 
a következőket rendelte el .

!. Az útlevél lap kiállítására az idézett Uta
sítás 10. §-a szerint illetékes hatóság (községi 
elöljáróság, rendőri hatóság) az útlevél iránti ké
relem előterjesztésekor, a kivándorlásról szóló 
1909.. 11. t.-cz. végrehajtása tárgyah n kibocsátott 
57,000— 1909. B. M. számú Utasítás 52. §-a ér
telmében megállapítani köteles, vájjon kivándorlási 
szándék forog-e fenn s ha igen, nem ütközik-e 
a tervezett kivándorlás a most idézett törvény- 
czikk és Utasítás 2. §-aban felsorolt valamely aka
dályba, illetőleg az ott kívánt feltételeknek elég 
van-e téve.

Hasonlóképen nem kivándorlási szándék ese
tében, az útlevél-lap kiállítására illetékes hatóság 
az útlevél kiadására irányuló kérelem előterjesz
tésekor ezentúl szintén vizsgálni, illetőleg megál
lapítani köteles, vájjon az útlevél kiadásának az 
1903.: VI. t.-cz 4. és 5. §-ában és a 70,000/1904. 
B. M. szánni Utasítás 4. §-ában megjelölt felté
telei igazolva vannak-e.

2. Amennyiben az utlevél-lap kiállítására illeté
kes hatóság megállapítása szerint az igényelt útlevél 
kiadása ellen akadály fenn forog és az előterjesztett 
kérelem támogatására szükséges okmányok is be
mutatva lettek, az útlevél-lapot az akadályok fenn 
nem forgását igazoló nyomtatott záradéknak vál
tozatlanul hagyása mellett nyomban ki kell állítani.

3. Az esetben, ha az utlevél-lap kiállítására 
illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy' az útle
vél kiadásának törvényes akadálya van, a kérel
mezőt e körülményre figyelmezteti ; az esetben 
pedig, ha elháríthatatlan akadály tulajdonképen 
fenn nem forog ugyan, de a megkívánt feltételek
nek elég téve nincsen, illetőleg az útlevél iránti 
kérelem támogatására szükséges és a kérelmező 
által megszerzendő valamely okmány (beleegye
zés, jóváhagyás, engedély', bizonyítvány stb.) be
mutatva nem lett, a felet annak megszerzésére 
felhívja s az utlevél-lap kiállítását a megjelölt ok
mány bemutatásáig függőben tartja.

Ha a kérelmező a megtörtént figyelmezte
tésre kérelmétől nem áll el, vagy felhivás ellenére 
a hiányzó okmány' megszerzésére nem hajlandó, 
előterjesztett kérelméről az útlevél-lapot ki kell 
ugyan állítani, de ilyen esetben az útlevél-lapnak 
ny'omtatott szövegében az útlevél kiadása elleni 
akadályok fenn nem forgását igazoló záradékot 
keresztülhúzni s helyébe a gátló okot röviden fel
jegyezni kell. Például ekként: »N . N. tartalékos 
katona kivándorlási engedélyt nem szerzett,« »N.

X két 16 éven aluli gyermekének állandó gondo
zását nem biztosította « »N. X. az ő segélyére
utalt 70 éves és aggkora nfatt keresetképtelen 
anyjának kellő ellátásáról nem gondoskodott « »N. 
X. külföldről történt hazaszállításakor felmerült 
150 K. költséget nem fizette meg « ;>X. X. szol
gálatban 'levő gazdasági cseléd gazdájának bele
egyezését nem igazolta* s.b

A fentiekhez való leggondosabb alkalmazko
dásra azzal a megjegyzéssel utasítom, hogy az itt 
előirt rendelkezések figyelembe vétele nélkül be
érkezett útlevél iránti kéréseket minden egyes 
esetben elutasítom, illetve kiegészítés végett vissza 
fogom küldeni.

Székelyudvarhely, 1910. évi szeptember hó
20-án.

Sebesi, alispán.

233.
111737— 1910. XI. B. M. szánni körrendelet.

Útlevél-ügyekben szükségtelen okmányok 
kiállításának vagy megszerzésének mellőzése.

Az ullevél-ügy'ekben az elutasító elsőfokú 
határozatok ellen közbevetett felebbezések követ
keztében ide felterjesztett ügyiratokból arról sze
reztem tudomást, hogy' némely községi és kör
jegyző, különösen a kivándorolni szándékozó 
egy'ének utlevélügyében annyi mindenféle községi 
bizonyítványt állít ki, vagy egyéb olyan bizonyít
ványt, okmányt szerez meg, a melyekre a leg
több esetben szükség nincsen, vagy azokkal bi
zonyítani kívánt körülmények más módon iga
zolhatók.

Az ilyen szükség nélkül kiállítani vagy meg
szerezni szokott okmányokra kiterjeszkedőleg, a 
helyes és egyöntetű eljárás, nemkülönben az 
illető felek érdekében, valamint az útlevél-ügyek
ben eljáró jegyzők munkájának apasztása czél
jából Czimed figyelmét az alább következőkre 
irányítom :

Egyes kivételes esetektől eltekintve, rend
szerint nem szükséges a kir. ügyészségtől, járás
bíróságtól és a rendőri büntetőbiróságtól külön 
bizonyítványt megszerezni, vagy a községi elöl
járóságnak külön bizonyítványt kiállítani az eset
ben, ha az utlevél-lap kiállítására illetékes köz
ségi elöljáróság az állandóan helyben lakó és a 
személyében ismert félre nézve maga meggyő
ződést szerezhet arról, hogy az útlevél kiállítását 
a büntető igazságszolgáltatás érdeke nem korlá
tozza. (U. U. 4. §. 2. pontja, K. U. 1. §. c) 
pontja.)

A kivándorolni szándékozó egyénnek nem 
kell külön bizonyítvánnyal igazolni azt a körül
ményt :

1. vájjon megfelel-e azon feltételeknek, 
melyek abban az államban, hová kivándorolni 
szándékozik, a bevándorlásra vonatkozólag meg 
vannak szabva (K. U. 2. §. f) pontja,

2. hogy valamely külállam kormánya, vagy 
mások által tervezett telepítés czéljából részére

t
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kedvezményes szállítás nem helyeztetett kilátásba 
(K. U. 2. §. g) pontja),

3. hogy a mennyiben legalább három év óta 
helyben lakik, külföldről való hazaszállilási költ
séggel nem tartozik (K. U. 2. § h) pontja),

4. hogy nem szolgálatban levő mezőgazda- 
sági cseléd (K. U. 2. §. i) pontja). Ezen a kiván
dorlást gátló körülmények fenn nem állásáról 
tehát bizonyítványt kiállítani egyáltalán nem szük
séges.

Ha a községi elöljáróság az útlevél-lapot a 
záradéknak változatlan hagyásával aláírja, termé
szetesen felelősség terhe alatt egyben azt is iga
zolja, hogy a K. U. 52. § a értelmében történt 
megállapítás szerint a fentebb felsorolt körülmé
nyek tekintetében az útlevél kiállítását gátló okok 
nem forognak fenn.

A mennyiben pedig valamely gátló ok fen- 
forog, ez a 73220-910. B. M. sz. körrendelet
ben előirt módon magán az útlevél-lapon jegy
zendő meg. Kivételesen indokolható esetektől el
tekintve és á félnek külön kifejezett kérelme 
hiányában nincs helye annak sem, hogy a fél 
részére és költségére az U. U és a K. U. vonat
kozó szakaszaiban elő nem irt okmányok mint
egy hivatalból kiállíttassanak.

Ezek után felhívom a Czimet, hogy a köz
ségi és körjegyzőket a jelen rendeletéin értelmé
ben haladéktalanul tanítsa ki, illetőleg utasítsa. 
Felhívom továbbá, hogy a netán előforduló oly 
esetben, midőn valamely a fentebb idézett utasí
tásokban elő nem irt vagy egyébként mellőzhető 
okmány kiállításával, vagy megszerzésével csu
pán a fél indokolatlan megterhelése czéloztatik, a 
megfelelő eljárás folyamatba tétele iránt az út
levél-ügyekben teljesített jegyzői magánmunkála
tok tárgyában egyidejűleg kibocsátott 111736/910. 
számú rendeletem értelmében intézkedjék.

Budapest, 1910. évi szept. hó 1.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

Sz : 6723 — 1910. alisp.

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

Kiadom azzal a megjegyzéssel, hogy a leg
pontosabb alkalmazkodásra -annál is inkább ki
váló figyelmet fordítsanak, mert a fenti rendelke
zésekkel ellenkező eljárás észlelése esetén, azt 
kénytelen lennék a rendelet értelmében is, meg
torlásban részesíteni. A magam részéről figyel
müket ismételten felhívom a 70000— 1904, illetve 
az 57900— 909. B. M. sz körrendeletek ujabbi 
gondos áttanulmányozására, mint a melyek a 
kellő útmutatást nyújtják arra nézve, hogy az 
egyes útlevél ügyekben mely okmányok terjesz- 
tendők be és melyek mellőzendők. Így mellő
zendő pl. a külön elkészített kérés valamennyi 
oly esetben, mikor az útlevél kiállítása nincs a 
honvédelmi és belügyminiszter urak által egyet- 
értőleg kiadható kivándorlási engedélytől függővé

téve, miután az esetekben a szabályszerű n ki
állított útlevél lap fél kérését „kellőképpen kép
viseli. Fölösleges és így feltétlenül mellőzendő a 
házastársak egymás részére kiállított beleegye
zése, valamint a vagyoni bizonyítvány beterjesz
tése, minden oly esetben, mikor félnek kivándor
lási -engedélyre szüksége nincs, sem gondozásra 
szoruló kiskorú gyermekei vagy más hozzátar
tozói eltartását biztosítania nem kell.

Ez utóbbi esetben is csak a gondozást el
vállaló egyén által adott nyilatkozat záradékául 
igazolandó, hogy az illető az eltartást biztosítani 
tudja, s erre őt vagyoni viszonyai is képessé 
teszik.

Székelyudvarhely, 1910. évi szept. 20.

Sebesi, alispán. * I. 11

234.
7300. eln. sz. 111/3.—-1910.

M. kir. Földmivelésügyi miniszter.

(A legeltetési forgalom megtiltásáról szóló 1910. 
évi VI. t.-cz. végrehajtása.)

A legeltetési forgalom megtiltásáról szóló 
1910. évi VI. törvényczikk szövegét, úgyszintén 
az ezen törvényben foglalt határozmányoknak a 
magyar szent korona országaiban való végrehaj
tása iránt egyúttal kiadott rendelkezéseimet ezen
nel közzé teszem.

I. Fejezet.

A legeltetési forgalom megtiltásáról szóló 
1910. évi VI. törvénypzikk szövege:

1. §. Az ország állatállományának ragadós 
állati betegségek behurczolásából származható ve
szélyektől való megóvása czéljából belföldi szarvas- 
marhának, juhnak és kecskének legeltetés vagy 
teleltetés czéljából a vámhatáron át külföldre való 
kihajtása vagy szállítása, illetve a bárminő czél- 
ból a vámhatáron ál külföldre hajtott vagy szál
lított ilyen honi származású állatoknak elő álla
potban való visszabocsátása iránt kiadott tilalom 
a törvényhozás további intézkedéséig érvényben 
marad.

2. § A ki ezt a tilalmat megszegi, kihágást 
követ el és 15 napig terjedhető elzárással, vala
mint 200 koronáig terjedhető pénzbírsággal bün
tetendő. A tilalom ellenére behozott állatok el- 
kobzandók.

E kihágások eseteiben az állategészségügyi 
kihágások elbírálására hivatott hatóságok járnak el.

3. §. Jelen törvény kihirdetése után azon
nal hatályba lép s végrehajtásával a földmivelés
ügyi és a pénzügyi miniszter, a 2-ik §-ra nézve 
pedig Horvát-Szlavonországokban, Horvát-Szlavon 
és Dalmátországok bánja bizatik meg.

11. Fejezet.

A legeltetési forgalom megtiltásáról szóló 
ezen törvény végrehajtására a m. kir. földmive
lésügyi miniszter által a m. kir. pénzügyminiszter
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úrral egyetértőleg kiadott' rendelkezések a követ
kezők :

1. A legeltetési forgalom megtiltásáról szóló 
1910. évi VI. törvényczikk az 1910 évi Országos 
Törvénytár (Corpus Juris) 4. számában 1910. évi 
augusztus 27-éri kihirdettetvén, ez a törvény a 
.3. § bán foglalt rendelkezéshez képest hatályba 
lépett.

2. Az imént hivatkozott törvény 1. § a  a 
magyar szent korona országai területéről szár
mazó szarvasmarhának, juhnak és kecskének a 
vámhatáron át külföldre kihajtását vagy szállítá
sát, illetve a magyar szent korona országaiból a 
vámhatáron át bárminő czélból külföldre hajtott 
vagy szállított ilyen honi származású állatoknak 
élő állapotban visszabocsátását tilalmazván, a más 
országokból származó állatok, állati nyerstermé
nyek és vészterjesztő tárgyak kiviteli, beviteli és 
átviteli forgalmára nézve az illető állammal ne
tán fennálló állategészségügyi egyezmény, illetve 
kereskedelmi szerződések idevonatkozó határoz- 
mányai és az ezek végrehajtása tárgyában a m. 
kir. kormány által kiadott rendeletek, olyan álla
mokkal pedig, melyekkel ezen kérdést szabályozó 
nemzetközi megállapodások nincsenek, az illető 
állammal szemben ezen forgalomra nézve a m. 
kir. kormány rendelkezése alapján tekintetbe jövő 
általános vagy általa külön alkalmazott intézke
dések mérvadók.

(Lásd különösen az 1910. évi augusztus
26-án kelt 54000. számú itteni rendeletet az 1026. 
szánni Értesítőben, továbbá az 1910. évi április 
1-én kelt 180o0. számú itteni rendeletet a 941. 
számú Értesítőben, úgyszintén az 1910. évi ápr. 
22-én kelt 2041/eln. szánni itteni rendeletet az 
1002. számú Értesítőben.)

3. Az ország állatállományának ragadós 
állati betegségek behurczolásából származható ve
szélyektől való megóvása czéljából, belföldi 
szarvasmarhának, juhnak és kecskének legeltetés 
vagy teleltetés czéljából a vámhatáron át kül
földre való kihajtása vagy szállítása, illetve a 
bárminő czélból a vámhatáron át külföldre haj
tott vagy szállított, ilyen honi származású állatok
nak élő állapotban való visszabocsátása iránt ki
adott s a törvényhozás további intézkedéséig ér
vényben maradó tilalmakat a következő rendel
kezések tartalmazzák:

a) a Romániával való legeltetési és telelte- 
tési állatforgalom eg> előre ideiglenes hatálylyal 
való beszüntetése, illetőleg megtiltása iránt 1907. 
évi május 24-én kiadott 4718 eln. számú itteni 
rendelet;

b) a legeltetési bárczák kiállításának és ér
vényességük meghosszabbításának beszüntetése 
ügyében 1907. évi október 19-én kiadott 108016. 
számú m. kir. pénzügyminiszteri rendelet, végül

c) a szerbiai állatok, állati nyersanyagok, 
illetve állati termékek állategészségrendőri keze
lése ügyében 1909. évi április 1-én kiadott 18000 
számú itteni rendelet 6-ik pontja.

4. Szarvasmarhának, juhnak és kecskének 
.legeltetés vagy teleltetés czéljából a vámhatáron

át külföldre kihajtása vagy szállítása, úgyszintén 
a bárminő czélból a vámhatáron át külföldre.haj- 
tott vagy szállított honi származású szarvasmar
hának, juhnak és kecskének élő állapoiban visz- 
szahozatala az 1910 évi VI. t.-cz. 2-ik §-a értel
mében kihágás és a tilalom ellenére behozott 
állatok elkobzandók. Az elkobzási ha’ározatot 
csakis birtokon kívül lehet fellebbezni. Az elkob
zott állatokat —  tekintet nélkül egészségi állapo
tukra —  haladéktalanul le kell ölni. Az állatok 
leöletése m. kir. állatorvos közbejöttével és le
hetőleg még a helyszínén történjék. Az elkobzott 
állatokat semmi körülmények között sem szabad, 
élő állapotban forgalomba bocsátani. Az elkob
zott állatok haladéktalanul leöletése és közfo
gyasztásra feltétlenül alkalmas húsának, úgyszin
tén az egyéb egészséges vágatási termékeiknek 
értékesítése a legszigorúbb hatósági felügyelet 
alatt történjék ; az egész eljárás pedig mindenkor 
a legcsekélyebb késedelem nélkül és a költségek 
lehető kímélésével viendő keresztül.

5. Azok a rendeletek, illetőleg ezeknek ama 
rendelkezése, a melyek a legeltetési forgalom 
megtiltásáról szóló 1910. évi VI. t.-cz. és az 
ennek végrehajtása iránt kiadott jelen rendelet 
határozmányaitól eltérnek, hatályukat vesztik.

6. A bárminő czélból a vámhatáron kül
földre hajtott vagy szállított honi származású 
sertésnek Rumániából behozatalát az 1910. évi 
augusztus 26-án kelt 54000. számú itteni rende
let (lásd az 1026. számú Értesítő II. fejezetét)’ 29. 
pontja tilalmazza. Sertéseknek Szerbiából behoza
talát pedig az 1909. évi április 1-én kelt 18000. 
számú itteni rendelet (lásd a 941. számú Érte
sítőt) 1. és 6. pontja tiltja.

Az 1888. évi V I1. t.-cz. 5-ik §-a alapján 
ezennel elrendelem, hogy az imént említett tilal
mak ellenére behozott sertések ugyanazon elbá
nás alá vétessenek, mint az 1910. évi VI. t.-cz. 
1. §-ban megnevezett állatok.

Útmutató II. részének. 7. oldalán előjegyzendő.
Budapest, 1910. augusztus 31-én.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

S z .: 6351— 910. alisp.

Valamennyi főszolgabíró, Székelyudvarhely 
város polgármestere, rendőrkapitánya és valá- 
mennyi községi elöljáróságnak.

Tudomás és megfelelő módon való közhírré 
tétel végett közlöm.

Székelvudvarhely, 1910. szept. 18-án.

Alispán helyett: 
Dr. Paál főjegyző.

235.
S z .: S462 — 1910.

M. kir. közp. mértékügyi intézet. 

Tekintetes alispáni hivatalnak
S zékely udva rhely. 

A nagyméltóságu belügyi m. kir. miniszter
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ur f. évi május lió 18-án kelt 14615/VI.— a/910. 
sz. körrendeletében adott Utasilás 2. §-a értel
mében a nagyméltóságu kereskedelemügyi m. Uir. 
miniszter ur 107225—908. sz. rendeletének 175. 
§-a b) pontjában adott felhatalmazás alapján köz
löm a Címmel, mint az 1907. évi V>. t.-cz. 37. 
tj-ban meghatározott II. fokú rendőrhatósággal,, 
az 1909. és 1910. évre szóló, az intézet által 
megállapított időszakos hitelesítési bélyegeket:

1909. és 1910-ben 1910. és 1911-ben
érvéin es. érvényes.

Tájékozásul megjegyzem, hogy az a) ille
tőleg B) jelek alatt álló számok a bélveget alkal
mazott mértékhitelesítő személyére szóló bélyeg
zőjének számát jelentik.

Tisztelettel kérem, hogy a fennebbieket a 
hatásköréhez tartozó I. fokú rendőrhatóságoknak 
tudomására hozni szíveskedjék.

Budapest, 1910. augusztus 31.

Haványi Dénes s. k.

S z .: 4020—910. alisp.

Az első fokú rendőrhatóságoknak.

Tudomásvétel végett közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi szeptember 
hó 17 én. AlLpán helyett:

Dr. Paál, főjegyző.

236.
Magyar királyi Belügyminiszter.

742. szám Rés.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő
jének. Valamennyi határszéli rendőrkap tánynak.

Xoga István, ki eddig mint orosz katona- 
szökevény 2 évig Chrzanow-ban lakott, kémke
dés gyanújába Keveredett és Galicziából kiutasit- 
tatott, mire állítólag Magyarországnak vette útját.

Xoga Oroszország kievvi kormányzóságának 
Hesie helységéből származik, körülbelül 28 éves, 
hosszú szőke hajat és kis bajuszt visel, kicsiny 
zömök termetű, értelmes ember, foglalkozására 
nézve czipész és kőmives.

Felhívom, hogy nevezett tartózkodási helyé
nek kinyomozása és feltalálás esetén kellő fel
ügyelet alá helyezése iránt intézkedjék.

Budapest, 1910. évi szeptember hó 8-án.

A miniszter meghagyásából: 
Vásárhelyi Gyula s. k., 

miniszteri titkár.

S z.: 6599— 1910. alisp.

A rendőrhatóságoknak.

Tudomásvétel és alkalmazkodás végett 
közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1010. szept. 17

Alispán helyett: 
Dr. Paál, főjegyző.

237.
M. kir. államvasutak Nagybecskerek— Zsombolyai.

osztály mérnöksége.
S z.: 1334— 1910.

Udvarhelyvármegye tekintetes alispáni hivatalának
Székelyud varhelyen.

A Máv. igazgatóság 225908— 10. D. II. sz. 
rendelete alapján közlöm tek. Czimmel, hogy a 
m. kir. miniszter 43159/1. e.— 910. sz. rende'ete 
szerint ott a vármegyében levő alkalmazást ke
reső székely munkások közül 10 ember Modos— 
Zsombolya és Zsombolya— Nagybecskerek közti 
vonalakon alkalmazást mint pályamunkás nyer
het. A napibér P80 K napi 10 órai munka után 
Télen, ha a munkások csak 8 és 9 órát tudnak 
dolgozni, a napszám 8/to, ill. %o ét fizetjük. Ha 
a munkások nők nélkül jönnek, 3— 4 embert I — 1 
felhagyott őrházban egyelőre elszállásolunk.

Ha a munkások jönni akarnak, akkor nevü
ket kérjük megnevezni és innen szabadjegygyel 
fogjuk őket ellátni, ha itt a munka nem tetszik, 
akkor egy havi itteni munkálkodás után ingyen 
vissza is szállítjuk őket otthonukba

Nagybecskerek, 1910. aug. 22-én.

Aláirás olvashatlan.

S z .: 5985—910. alisp.

Községi és körjegyzőknek.
Az esetleges munkakeresőkkel való közlés 

végett fenti megkeresésről értesítem. Jelentkezés 
esetén a jelentkezők nevét közvetlenül a munka- 
kínáló osztálymérnökségnél kell bejelenteni.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi szept. 20.

Sebesi, alispán. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós s z á j és kö röm 
fá já s  fellépett járványosán Erked, Bardocz, Pa- 
rajd, Városfalva, Máréfalva, Siklód, F.rdőfüle, Szé
kelyszentkirály, Székelyvarság, Zetelaka, Vargyas, 
Oklánd, Kobátfalva, Székelyszentkirály, Kápolnás- 
falu, Ülke és Szentegyházasfalu községek szarvas- 
marha állományában, szórványosan Székelyudvar
hely város és Olasztelek község szarvasmarha ál
lományában, végül járványosán Firtosmartonos 
község szarvasmarha és juhállományában.
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Veszettség föllépett szórványosan Székely- 
derzs község eb állományában.

Sertésorbáncz fellépett járványosán Agyag
falva község sertés állományában

R ilhkór  fellépett szórványosan Parajd község 
ló állományában.

Lép fe n e  megszűnt Homoróddarócz község 
•szarvasmarha állományában.

Sertésvész megszűnt Homoróddarócz és Tar- 
csafalva községek sertés állományában.

Bérleti hirdetmény. (6518—910. szám.) A 
cs. és kir. helyőrségi csapatok és intézetek részére 
szükséges élelem biztosítása tárgyában ajánlati 
tárgyalások tartatnak. És pedig, 1910. év októ
ber hó 10 én Nagyszebenben a cs. és kir. 12. 
hadtest hadbiztosság hivatalos helyiségében ; 1910. 
év október hó 13 án Brassóban a cs. és kir. élel
mező fiók raktárnál; 1910. év október hó 7 én 
Gyulafehérvárt ugyanott és 1910. év október hó 
11-én Kolozsvárt a cs. és kir. élelmezési fiók rak
tárnál. Az ajánlat tételre vonatkozó bérleti hirdet
mény a vármegyei levéltárban hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. Székelyudvarhelyen, 1910. évi 
szeptember hó 16-án. Sebest, alispán.

Hirdetmény. (36—910. szám.) Udvarhely- 
vármegye Lótenyész-Bizottságától közhírré tétetik, 
miszerint a nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium által adományozott jutalomdijakkal 
folyó évi október hó 2-án délelőtt 1! órakor Szé
kelyudvarhely városában a piacz-téren előállitandó 
csikós-kanczák, 3 és 2 éves kancza-csikók — a 
mennyiben a bírálóbizottság által tenyésztésre al
kalmasoknak találtatnak —  jutalmaztatni fognak. 
A csikós-kanczákra kitűzött dijak : SO, 60, 50, 40, 
30, 20— 20 K. A 3 éves kancza-csikók dijai: 60, 
40, 30, 25, 20, 10 K. A 2 éves kancza csikók 
dijai: 40, 25, 20, 10 K. A dijakra lókereskedők, 
nagybirtokosok és nagybérlők kizárásával csak 
azon kisgazdák tarthatnak igényt, akik községi 
előljárósági bizonyitványnyal igazolják, hogy'' a 
csikós-kancza 1 év óta tulajdonuk és a csikók 
saját tenyésztésük. Kellő szánul 3 és 2 éves 
kancza-csikók hiányéban, kivételesen az igen jó 
1 éves kancza-csikók is dijaztatnak. Nagybirtoko
sok és nagybérlők dicsérő oklevéllel lesznek ki
tüntetve. Jelenthezhetni Székelyudvarhely városá
ban Gotthárd János polgármester urnái október 
2-án délelőtt 9 óráig, azontúl a helyszínén. Szé- 
kelyudvarhelv, 1910. augusztus 28. D ániel Lajos, 
a lótenyész bizottság elnöke.

Bérbeadási hirdetmény. Az oklándi községi 
korcsma f. évi október hó 7-én d. e. 8 órakor 
nyilvános árverésen az újonnan építendő községi 
korcsmaház befejeztéig, de legfeljebb 1913. év 
végéig bérbe fog adatni. Kikiáltási ár egy évre 
905 korona. A képviselőtestület fentartja a jogot,

hogy a három legtöbbet ígérő közül szabadon 
választ. A bérösszeg negyedévi előleges részletek
ben fizetendő. Bánatpénz 10 százalék. Zárt aján
latok is elfogadtatnak. Oklánd, 1910. szeptember 
hó 20 án. D inka István, körjegyző.

Haszonbéri hirdetmény. Homoróddarócz 
község elöljárósága közhírré leszi, hogy 1910. 
október 21-én d. e. 10 órakor 2 kőre járó lisztelő 
malmát haszonbérbe adja 1911. január 1-től 1913. 
decz. 31. terjedő időre. Kikiáltási ár 2000 korona, 
melynek 10 °/o-a bánatpénzül az árverés megkez
dése előtt leteendő. Árverési feltételek a jegyzői 
irodában a hivalalos órák alatt megtekinthetők. 
Homoróddarócz, 1910. szept. 21-én B árrá  S á n 
dor, k. jegyző. M á rlin i János, k. biró.

Elveszett gyermek. Varga György és Fá
bián Lídia köröndi lakósok 4 éves Varga Mihály 
nevű gyermeke a folyó hó 18-án d. u. 6— 7 óra 
között a Hollókő alatti tanyájukról nyomtalanul 
eltűnt. Nevezett gyermek körözendő s eredmény 
esetén a köröndi elöljáróság értesítendő. Személv 
leírása: termete jól fejlett, szeme sárgás barna, 
haja gesztenye, arcza kerek, ruhája fehér posztó 
(harisnya) nadrág és szürke posztó habát (szé
kely' öltözet).

Elveszett kopók. Gáspár Pál oklándi lakos
nak egy »Trombos« nevű 3 éves sötét hamu 
szinti, szálkás (fél borzos) szőrű bakk kopó ku
tyája elveszett szept. hó 20-án. Megtaláló kéretik, 
hogy nevezettet értesíteni szíveskedjék. —  Lő- 
rinczi Géza székely'kereszturi lakos egy drb. bor
zos, szürkés barna, farka végén egy fehér folt is
mertető jellel biró vadász kopója folyó év szep
tember hó 22 én Alsóboldogfalva és Székelyke- 
resztur között elveszett. A kopó »Bokrász« névre 
hallgat.

Elveszett lovak. Barabás Mózes és Varg; 
Mihály karácsonfalvi lakósok tulajdonát képező ‘ 
drb. ló a mai napon elveszett. Egyik 2 éves szürke 
kancza, másik 3 éves pej kancza, harmadik 3 
éves fekete kancza és a negyedik 8 éves fekete 
heréit. Jegyük nincs, csupán a fekete heréknek 
egy kis csillag a homlokán.

Felfogott bivaly. Felsőrákos községben egy 
6 éves bivalytehén felfogva tartatik. A mennyiben 
igazolt tulajdonosa f. évi okt. S-ig nem jelentke
zik, a jelzett napon nyilvános árverésen eladatik.

Körözendő egyének. 282. —  Az állami 
gyermekmenhely kötelékébe tartozó Suierics M á
tyás 13 éves és Pelk Is tván  12 évs gyermekek 
Dénes Sándor székelykereszturi lakos gondozójuk
tól megszöktek. Nevezettek feltalálásuk esetén 
alólirott hatóság elé tolonczolandók. Székelyke- 
resztur, 1910. szeptember hó 24. P á ljfy , h. fő
szolgabíró.
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