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II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

238.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 6118— 1910.
H irdetm ény.

Az 1881. évi XXI. t.-cz. 25. § a  értelmében 
közhírré teszem, hogy a megyei legtöbb adót 
fizetők névsorának összeállításához a vonatkozó 
kimutatások az illetékes adóhivataloktól átérkeztek. 
E kimutatásokat jelen hirdetmény megjelenésétől 
számított 8 napon keresztül a törvényhatóság le
véltárában közszemlére kitettem, hogy az érdekel
tek azokat a hivatalos órák idejében megtekint
hessék, s azok ellen esetleges észrevételeiket és 
felszólalásaikat megtehessék.

Székelyudvarhely, 1910. évi október 4.

Alispán helyett • 
Dr Paál, főjegyző.

Községi és körjegyzőknek.

Fenti hirdetményt a községekben szokásos 
módon azonnal tegyék közhírré, s az érdekelte
ket figyelmeztessék, hogy mennyiben töryényna- 
tósági virilis jogra igényt tartanak, az adókimutatá
sok helyesbítése, illetve a kétszeres számítás ked
vezményének igénybe vétele iránt felszólalásaikat 
tegyék meg a hirdetményben jelzett határidő alatt.

Székelyudvarhely, 1910. október 5.
Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző. III.

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

sek és más közlemények.

239.
Szám. 6897 —910 alisp.

Tárgy : a ragadós száj és körömfájás miatt 
a vészkerület megalakítása.

Valamennyi főszolgabíró Székelyudvarhely 
város polgármestere, rendőrkapitánya és községi 
elöljáróságnak.

A vármegye területén eddig fellépett ragadós 
száj és körömfájás elterjedése miatt annak elfoj
tása helyhezkötése és elhurczolásának a meg
akadályozása szempontjából az 1S88 évi VII t.-cz. 
36 §. értelmében a vészkerületet a következő já
rás illetve községekre rendelem el.

1., Az egész Homoródi járáshoz tartozó köz
ségekre.

2., Az udvarhelyi járásban Székelyudvarhely 
város Székelybetlenfalva, Fenyéd, Mátéfalva, Ká- 
polnásfalva, Szentegyházasfalva, Küküllőkemény- 
falva, Zetelaka, Székelyvarság, Oroszhegy, Székely
szentkirály, Tibód, Kadicsfalva, Székelyfancsal, 
Ülke, Székelyszenttamás, Székelylengyelfalva, Sükőr 
Farczád, Hodgya, Bikafalva, Felsőboldogfalva, 
Nyikómalomfalva, Kecsetkisfalud, Bogárfalva, Ocz- 
falva, Parajd, Atyha, Felsősófalva, Alsósófalva, 
Korond és Szentlélek községeket.

3., A székelykereszturi járásban. Fiatfalva, 
Ujszékely, Atsóboldogfalva, Székelykeresztur, Si- 
ménfalva, Kadács, Székelyszentmiklós, ÍVledesér," 
Kobátfalva, Székelyszentmihály, Benczéd, Tarcsa- 
falva, Csehétfalva, Tordátfalva, Énlaka, Firtosmar- 
tonos, Gagy, Etéd, Küsmőd, Szolokma, Siklód, 
Kőrispatak, községeket egy-egy vészkerületté ala>- 
kitom.

Ezen vészkerületbe eső azon községekben 
melyekben a fenti ragadós betegség még fel nem 
lépett a község határain belül a hasított körmü 
állatok közlegelőre szabadon kijárhatnak, a határ
ban munkát akadálytalanul végezhetnek.

Azon községekben pedig a hol a betegség 
szórványosan az az egy-két három udvarban 
avagy a .legelőn állandólag künt levő állatok kö
zött lépett fel az ily községben az egészséges, de 
nem a beteg udvarból származó állatokkal a köz
ség határán belül a munkák végzése hasonlólag 
megengedhető, de naponta a hasított körmü ál
latoknak a közöslegelöre való hajtása tilos.

Ellenben ott hol a betegség több udvarban 
és a naponta kijáró csorda között vagy magában-



226. oldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja. 40. szám.

az egész község állatállománya között beojtás ter
mészetes fertőzés utján lépett fel az ily község
ben a betegség tartania alatt még e község ha
tárában végzendő munkák végzése se engedélye
zendő.

Ily községben a szabad forgalom csak a 
gyógyulás és a fertőtlenítés befejezte után en
gedélyezhető.

Vészkerületbe vont községekben állatvásárt 
tartani, onnan vásárra hasított körmü állatot el
hajtani szigorúan tilos.

Azonnali levágásra az elsőfokú hatóság, vagy 
hatóságok engedélye mellett egészséges állatok el
hajlására engedély adható.

Székelyudarhelyen, 1910. szept. 27-én.

Sebesi, alispán,

240.
111,736— 1910. XI. B. M. számú körrendelet.

Kivándorlók utlevélügyében teljesített község
jegyzői magánmunkálatok után felszámított dijak 
ellenőrzése.

A kivándorlók útlevelének a kikötőben tör
ténő megvizsgálása alkalmával számos kivándorló 
emel panaszt amiatt, hogy az útlevelük megszer
zése körül teljesített munkákért az illető községi 
vagy körjegyző által túlságosan terhelve lett.

Tekintettel arra, hogy az ilyen panaszok 
mibenléte utólagosan az érdekelt kivándorlók el
távozása miatt alig állapítható meg eredményesen 
s ha megállapítható is, a meg nem engedett, vagy 
a megengedettnél magassabb mérvben szedett és 
visszatéríteni rendelt dijaknak a kivándorolt és 
nagyrészt ismeretlen helyen tartózkodó panaszo
sok részére való visszafizetése nehézségekbe üt
közik, magának az ilyen panaszok okának meg
szüntetése czéljából az alább következőket ren
delem .

A jegyző minden olyan esetben, midőn ki- 
vándorlási ügyben, vagy a kivándorlók utlevél
ügyében valamely kérvény megírásával, vagy az 
érdekelt fél által megszerzendő okmány kiállításá
val vagy megszerzésével megbizatik, s az e czél- 
ból teljesítendő magánmunkálatokért díjszedésre 
jogosult a teljesített összes magánmunkálatokat 
és a felszámított dijakat az ide mellékelt mintájú 
jegyzékbe beírni, a jegyzéket aláírni s azt az il
lető fél útlevél-lapjához csatolva, a járási főszolga
bíróhoz beterjeszteni köteles. A jegyzékben a tu- 
lajdonképeni maganmunkálatok után felszámí
tott dijakon kívül be kell még jegyezni azo 
kát a pénzösszegeket is, amelyeket a kivándorolni 
szándékozó fél az utlevéldij <70,000/1904. B. M. 
sz. utasítás 30. § )  vagy bármely más költségek 
fedezésére (esetleg megszerzendő bélyegre, posta- 
dijra stb.) a jegyző kezéhez fizetett. Ez az intéz
kedésem természetesen nem érinti a községi és 
körjegyzők részére a 126,000/1902. B. M. számú 
rendelettel kiadott Ügyviteli Szabályzat 85. és 86. 
§-ainak rendelkezéseit, és a jegyző az itt tárgyalt

magánmunkálatokat az előirt sorkönyvbe ezen-túl 
is bevezetni tartozik. A sorkönyvből a fél szá
mára külön költségjegyzéket kiadni ez esetben 
felesleges.

A járási főszolgabíró köteles az útlevél-lap
hoz csatolt jegyzékben feltüntetett tételeket átvizs
gálni s amennyiben megállapítja, hogy egyenes 
munkálatok után a megengedett díjnál több lett 
felszámítva, vagy olyan munkálatok után számí
ttatott dij, melyek díjmentesen ‘teljesitendők, a 
fenforgó visszaélés megtórlása iránt az idézett 
Ügyviteli Szabályzat 95. §-a értelmében azonnal 
intézkedni és intézkedését a jegyzéken röviden 
feljegyezni tartozik.

Amennyiben a járási főszolgabíró intézke
désre okot nem talált, a jegyzéket láttamozza. Ha 
a jegyzék beterjesztve nem lett, pótlólag beköve
telendő. A jegyzék azután a fél útlevél-lapjával és 
az ahhoz csatolva levő egyéb iratokkal együtt az 
alispánhoz terjesztendő be. (70,000/1904. B. M. 
sz. Utasítás 12. §.)

Az alispán a jegyzék tételeit vizsgálat és a 
járási főszolgabíró intézkedését bírálat tárgyává 
teheti s amennyiben annak szükségét látja, meg
felelő intézkedések foganatosítása iránt rendelkezik.

Egyben elrendelem azt is, hogy a jegyzék a 
kivándorló részére kiállított útlevéllel, vagy az út
levél iránti kérelmét elutasító határozattal együtt 
a félnek kézbesittessék.

A jegyzők, valamint a hatóságok tájékozta
tása céljából megemlíteni kívánom, hogy a köz
ségi és körjegyzők által a kivándorlási és az ut- 
levélügyekben teljesítendő magánmunkálatok után 
számítható dijaknak mérsékelten és lehetőleg egv- 
öntetüleg történő megállapítása érdemében más 
utón intézkedni fogok. Azt azonban átalánosság- 
ban már ezúttal is kijelentem, hogy útlevél-ügyek
ben az útlevél-ügyről szóló 1903: VI. t.-cz. vég
rehajtása tárgyában kibocsátott 70,000/1904. B. 
M sz. Utasítás, valamint a kivándorlásról szóló 
1909: II. t.-cz. végrehajtása tárgyában kibocsátott 
57,000/1909. B. M. sz. Utasítás szerint szükséges 
helyhatósági (községi, vagyoni) bizonyítványok, 
tanúsítványok, az érdekelt felek szóbeli nyilatko
zatáról felveendő jegyzőkönyvek, az útlevél-lapok, 
nemkülönben külön hatósági rendelet folytán a 
kivándorlók figyelmeztetéséről, óvásáról szóló, vagy 
az utlevél-kiállitó hatóság tájékoztatására szolgáló 
jegyzőkönyvek, több helyen kiállítani szokott kü
lön kérdőívek stb. díjmentesen állitandók ki, ille
tőleg díjmentesen veendők fel.

Végül felhívom a Czimet, hog}' ezen rende
letéin közzététele mellett a községi és körjegyző
ket, valamint a járási főszolgabirákat megfelelőleg 
utasítsa és a most elrendelteket Czimed a maga 
részéről is szem előtt tartsa.

Budapesten, 1910. évi szeptember hó 1-én.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k., államtitkár.
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Udvarhelyvármegye alispánjától.

Szám: 6722— 1910. alisp.

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

A legnagyobb pontossággal és esetről esetre 
való alkalmazkodás végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi szeptember hó
24-én.

Sebesi, alispán.

Melléklet a 11 1,736/1910. B. M. sz. körrendelethez.

Jegyzék.
......................................................................... lakos

kivándorlási és útlevél ügyében teljesített magán
munkálatok után felszámított dijakról s a nevezett 
által lefizetett utlevéldijról és egyéb költségekről.
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241.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

Sz. G1455— 1910. I. c l.

Körrendelet.
Valamennyi m. kir államépitészeti hivatal

nak és a szentesi kirendeltségnek.

A közszállitási szabályzat 16. §-ának 10. 
pontja értelmében az építkezésekre hirdetett ver
senytárgyalásoknál azok a pályázók, kik az illető 
munkálat teljesítésére törvényes képesítéssel nem 
bírnak, kötelesek már ajánlatukban ily képesítés
sel biró megbízottat megnevezni és annak képesí
tését igazolni.

A közszállitási szabályzatnak ezt a rendel
kezését azonban szerzett tapasztalat szerint a pá
lyázók és a hivatalok is igen gyakran figyelmen 
kívül hagyják.

Ez okból és mert nagy súlyt helyezek e 
rendelkezés szigorú betartására, utasítom a hiva
talokat, hogy ezt az ^általános feltételek* 1. §-ába, 
vagy a versenytárgyalási hirdetésben minden eset
ben írják elő és különösen nagyobb munkáknál

a művelet megtekintésére jelentkező, képesítéssel 
nem biró vállalkozókat a jelzett rendelkezésre 
külön is figyelmeztessék.

Amennyiben a munka odaítélésénél szóba 
jöhető vállalkozóknak, vagy az általuk megneve
zett megbízottaknak képesített voltáról az illető 
hivatalnak biztos tudomása nincsen és az illetők 
képesítése az ajánlattételkor nem igazoltatik, a 
munka odaítélése illetőleg az ajánlatoknak döntés 
végett hozzám való felterjesztése előtt a képesítést 
megfelelő módon igazoltatni kell és ha a hivatal 
a képesítést beigazoltnak nem találja, erre az 
ajánlatok felterjesztésekor mutasson rá.

Utasítom továbbá a hivatalokat, hogy szigo
rúan őrködjenek a fölött, hogy amennyiben a 
vállalkozónak nincsen meg a munkák vezeté
sére és a feltételek értelmében általa végzendő 
kitűzések, feltételek, mérések stb. teljesítésére 
szükséges szakképzettsége, minden alkalommal, 
amidőn a munka azt megkívánja, képesítéssel biró 
megbízott a helyszínén tartózkodjék.

Budapest, 1910. szeptember hó 11.

A miniszter helyett: 

Kálmán s. k., államtitkár.

242.
Kisküküllővármegye alispánjától.

Sz. 10226— 1910.

Udvarhely vármegye alispánjának

Székelyudvarhely.

Kisküküllővármegye közkórházának igazga
tósága ismételten panasz tárgyává tette előttem, 
hogy elmebetegeknek kartárs úr hatósága terüle
téről is történő beszállítása alkalmával nem tar
tatnak meg a kellő szabályok, nevezetesen a bete
get kisérő egyén igen gyakran nem tudja a kór
háznak rendelkezésére bocsátani a betegre vonat
kozó orvosi bizonyítványt és kórrajzot s miután 
gyakran kénytelen az igazgatóság ezen bizonyít 
ványok hiánya daczára is a beteget felvenni, mert 
hozzátartozója szemmelláthatólag nem bir vele s 
gyakran méltánytalan dolognak is látszik a hosszú 
utat megtett betegnek elindítása, esetleg kellemet
lenségek is előadhatják magukat, például ki lehet 
téve a kórház ama eshetőségnek is, hogy valakit 
indok nélkül személyes szabadságától megfosszon, 

mindennek elkerülése végett, de az elmebe
tegek jól felfogott érdekéből kifolyólag is felkérem 
kartárs urat, miszerint hatósága területén, illetékes 
hatósági közegeket, a vármegyei főszolgabirákat 
de főleg a jegyzőket és a falusbirákat, összes or
vosokat utasítani szíveskedjék, hogy elmebeteget 
orvosi bizonyítvány és kórrajz nélkül intézetünkbe 
be ne szállítsanak, illetve beszállítani magánosok 
részéről ne engedjenek.

Dicsőszentmárton, 1910. szemtember 16.

Csató s. k., alispán.
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Sz. 6938— 1910.

A járási főszolgabíró uraknak, kör- és köz
ségi jegyzőknek, valamint a hatósági orvosuknak.

Kisküküllővármegye alispánjának fennti meg
keresését tudomás vétel czéljából közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. szeptember 27.

Sebesi, alispán.

IV. Személyi hírek.
Kinevezés. Szász Ferencz alsósiménfalvi volt 

igazgató-tanitó eltávozásával a székelykereszturi 
járás egyik faiskola-feliigy'elői állása megüresedvén, 
ennek betöltése végett a vármegye alispánja Darkó 
Lajos székelyszentmiklósi tanítót nevezte ki járási 
faiskola-felügyelővé. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós száj- és köröm 
fá já s  fellépett járványosán Siménfalva, Orosz - 
hegy, Fenyéd, Oczfalva, Székelybethlenfalva, Fiat
falva, Atyha, Felsősófalva, Lővéte, Küsmöd, Énlaka, 
Homoródkeményfalva, Homoródszentmárton, Etéd 
és Recsenyéd községek szarvasmarha állományá
ban, továbbá Kápolnásfalu községnek a Miklós- 
falva község erdei legelőjén lévő szarvasmarha 
állományában.

Serlésorbáncz fellépett járványosán Bőződ- 
ujfalu község sertésállományában.

Pályázati hirdetmény. (6181— 910. szám.) 
A budapesti »Székely Egyesület« a bankházi 
Ács Károly-féle alapítvány kamataiból Udvarhely
vármegyében hét darab, egyenkint 40 koronás 
jutalmat tűzött ki 4 férfi és 3 női cseléd részére. 
A jutalmat olyan cselédek kaphatják, kik legalább 
öt év óta a Székelyföldön szolgáltak mezőgazda- 
sági, illetve háztartási cselédként, s szolgálatukkal 
'megbízhatóságról és hűségről tettek tanúságot.

Felhívom mindazokat, a kik ezen jutalmak 
valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy e végett 
pályázati kérésüket adjak be a járási főszolga
bíróhoz, illetve Székelyudvarhely városában a 
polgármesterhez. A pályázati kéréshez csatolniok 
kell az eddigi szolgálati idejüket, s szolgálatuk 
buzgóságát feltüntető gazdai bizonyítványukat, 
melynek tartalmát a községi elöljáróságnak is 
kell igazolnia.

A pályázati kérések beadásának végső határ
ideje f. évi november 1-ének déli 12 órája. Székely
udvarhely, 1910. évi szeptember hó 26-án. Sebesi, 
alispán.

Hirdetmény. (818—910. szám.) Böződuj- 
falu község elöljárósága közhírré teszi, hogy a 
község tulajdonát képező korcsmahelyiség, két 
lakásszoba, pincze és külön szatócsüzlethelyi
séggel folyó évi október hó 13-án d. e. 9 órakor 
nyilvános árverésen 1911. január 1-től kezdődő 
3 évre haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási ' ár 
500 kor. Feltételek k. bírónál megtekinthetők.

Böződujfalu, 1910. szeptember hó 28-án. Kacsó  
Sándor, körjegyző. Béréi János. k. biró.

Hirdetmény. (818— 1910. szám.) Böződ
község elöljárósága közhírré teszi, hogy a község 
tulajdonát képező 2 szoba, pincze, gazdasági 
melléképületek, valamint beálló színnel felszerelt 
korcsmahelyiség 1911. január 1-től kezdődőleg 
3 évre f. évi október 9-én reggel 9 órakor a 
községházánál nyilvános árverésen haszonbérbe 
fog adatni. Kikiáltási ár 500 kor. Feltételek a 
körjegyzőnél megtudhatók. Böződ község tulaj
donát képező vadászterület f. évi október 9-én 
délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen 6 évre 
bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 3 korona. Böződ, 
1910. szeptember 28-án. K acsó  Sándor, körjegyző. 
U jfa lv i Mózes, k. biró.

Versenytárgyalási hirdetmény. (909— 910. 
szám.) A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 
1910. évi julius hó 27-én 7076. szám alatt kelt 
rendeletével a h é jja s fa lva — csikgyim esi á lla m i 
közút 36— 37 kilom éter szakaszán  Udvarhely város 
belterületén levő úgynevezett Kőkereszi-tér szabá
lyozási, illetve útépítési és a 92. sz. Vargapatak hid 
átalakítási munkáit engedélyezvén, az említett 
munkák biztosítása czéljából 1910. évi október 
hó 14-én délelőtt 10 órakor a székelyudvarhelyi 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog tartatni.

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

Áz 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 rnár 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 bizonydatával igazolni.

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

Az ajánlatok és mellékleteik szabályszerűen 
bély'egzendők.

Az 1907. évi 111. t.-cz. 13. és 14. §§-ai ér
telmében az ajánlattevő amennyiben ajánlata elfo
gadtatnék, köteles a munka teljesítéséhez szüksé
ges uj gépeket, eszközöket, berendezési tárgyakat, 
az idézett törvényszakaszoknak megfelelően hazai 
gyárakból beszerezni és a munka teljesítéséhez 
hazai, első sorban magyar honos műszaki erőket, 
tisztviselőket, iparosokat, alvállalkozókat, munka
vezetőket, munkásokat stb. alkalmazni és ezen
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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 úr adhat, azok bárme
lyikének áthágása esetén jogában áll —  minden 
birói beavatkozás nélkül — a szerződést felbon
tani és e mellett a munkát ajánlattevő kárára 
és veszélyére más módon biztosítani, vagy 
20"/0-ot meg nem haladó kötbért kiszabni és a 
munka folytatását követelni.

A kiszabott kötbér a 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 áz ajánlatban meg- 
nevezendők azok a hazai ezégek, melyektől a 
szükséges anyagok stb. beszereztetnek. Amennyi
ben ez lehetséges nem volna, a szerződés köté
sekor, vagy a munka megkezdésekor —  ami 15 
nappal a munka megkezdése előtt bejelentendő —  
tartozik vállalkozó 10% kötbér terhe mellett be
jelenteni azon hazai ipartelepeket stb., ahonnan 
szükségletét fedezendi.

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

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

Székelyudvarhely, 1910. évi szept. hó 27-én. 
Szobotka Rezső kir. műsz. tanácsos.

Hirdetmény. (9985—910. sz.) Kisküküllő- 
vármegye területén levő összes községeknek és 
Erzsébetváros rendezett tanácsú városának ut- 
adókivetési lajtromát az 1910. évre egybeállitván, 
azokat az 1890. évi I. t.-cz. 23. § a értelmében 
1910. évi szeptember 22-től október hó 8-ig köz
szemlére kiteszem. Az érdekelt felek a jelzett 
határidő alatt netáni - sérelmeik orvoslásáért a 
vármegye közigazgatási bizottságához folyamod
hatnak és az esetleges téves kirovás kiigazítását 
kérhetik. Dicsőszentmárton, 1910. évi szeptember 
hó 3 án. Csaló Gábor, alispán.

Árverési hirdetmény. (714—910. k j) Felső
rákos község elöljárósága ezennel közhírré teszi, 
hogy a község tulajdonát képező korcsmahelyiség
f. évi október hó 11-én d. e. 10 órakor — az 1910. évi 
október 24-től 1913. április 24-ig terjedő időre —  
nyilvános árverésen haszonbérbe adatik. Kikiáltási

ár évi 600 korona, melynek 10°/»-a bánatpénzül 
leteendő. Italmérési engedély a bérleti időre, bérlő 
nevére átruháztatik.' Részletes feltételek az elöl
járóságnál megtekinthetők. Felsőrákos, 1910. évi 
szeptember hó 26 án. K iss Jenő, községi jegyző. 
Asztalos János, községi biró.

Betiltott vásár. Szeged polgármestere arra 
való tekintettel, hogy a szomszéd törvényható
ságokban kolera-járvány van, a kolerának Sze
gedre való behurczolásának megakadályozása 
czéljából a folyó évi október 7-től október 16 ig 
tartani szokott országos vásár tartását a 78571 — 
1894. sz. B. M. rendelet 20. § a alapján betiltotta.

Országos vásár betiltása. A f. évi október
8— 11-ikére hirdetett győri országos vásár meg
tartása betiltatott.

Bucsujárás betiltása. Veszprémvármegye 
alispánja a kolera-veszélyre való tekintettel, a 
Veszprémvármegye zirczi járásában levő Csatka 
községbeli bucsujárást a veszély teljes megszűntéig 
betiltotta.

Hirdetmény. (31111— 910. sz.) Az Udvar
helyvármegyében : Böződ községben újonnan be
rendezett postaügynökség működését 1910. évi 
október hó 1-én megkezdi.

A postaügynökség bárhová szóló levélpostai 
küldemények, továbbá csak a belföldre Ausztriába, 
Bosznia-Herczegovinába, vagy Németországba 
szóló 1000 korona értéket meg nem haladó pénz 
és csomagküldemények felvételével, továbbításával, 
leadásával és utalvány, nemkülönben postatakarék
pénztári ügyletek közvetítésével van megbízva.

A postaügynökségnél postautalvány, posta- 
takarékpénztéri és csekk be és kifizetés csak 
100 korona erejéig eszközölhető.

A postaügynökség leszámolás és ellenőrzés 
tekintetében az erdőszentgyörgyi posta és távirda- 
hivatalhoz tartozik és összeköttetését a nevezett 
postahivatallal naponkint 1-szer közlekedő gyalog- 
küldöncz postajárat utján nyeri.

Kolozsvár, 1910. évi szeptember hó 16-án. 
D ernyei s. k.

Pályázati hirdetmény. (4075— 1910. szám.) 
Udvarheiymegye homoródi járásához tartozó Ho- 
moróddarócz nagyközségben a községi orvosi ál
lásra pályázatot hirdetek és felhívom azon okle
veles orvos urakat, kik ezen állást elnyerni óhajt
ják, hogy szabályszerűen felszerelt folyamodvá
nyaikat hozzám f. évi október hó 25-ig adják be. 
A községi orvos javadalmazása: 1600 korona évi 
fizetés, természetbeni lakás, halottkémlési és hús 
vizsgálói dijak, 18 meter-öl tűzifa hazaszállítva. 
Megjegyzem, hogy az 1908. XXXVUI. t.-cz alap- 
jáni uj beosztás jóváhagyása után ezen községi 
orvosi állás megszűnik és Homoróddarócz csak 
azon esetben marad körorvosi székhelynek, ha a 
körbe osztott községek ebbe beleegyeznek. Ok- 
lánd, 1910. október hó 4-én. Szabady T ivadar, 
főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (4076— 1910. szánt.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
homoródszentmártoni körorvosi állásra pályázatot
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hirdetek és felhívom azon okleveles orvos urakat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabály
szerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám J'. hó
25- ig  adják be. A körorvos javadalmazása. 1600 
korona évi fizetés, 300 korona úti átalány, 240 
korona lakbér, halottkémlési és husvizsgálói dijak. 
Megjegyzem, hogy ezen kör az újabb beosztás 
eseten 11 községből fog állani. Oklánd, 1910. 
október 3. S za b a d y  T ivadar, főszolgabíró.

Bükkfa eladási hirdetmény. A karácsonfalvi 
közbirtokosság Nagyárnyékerdejében ki bélyegzett 
bükk- felfákat a melyek becslés szerint 1378 m3 
müfát és 1964 m3 tűzi fát tesznek ki, a község 
házán 1910. október hó 31-én  délelőtt 11 órakor 
Írásbeli ajánlatokkal összekötött nyilvános szóbeli' 
árverésen becsáron felül a legtöbbet Ígérőnek tő
vön az erdőbe eladja. Kikiáltási ár 4793 K. Bá
natpénz a kikiáltási ár 15"/0-a. utó ajánlatok nem 
fogadtatnak el. Részletes becslés árverési és szer
ződési feltételek a Vargyasi m. kir. járási erdő 
göndnokságnál. és alolirottnál megtekinthetők Ka- 
rácsonfalván, 1910. október 3 án. B á lin t Já n o s, 
közb. elnök. .

E lveszett malacz. Ifj. Gergely Zsigmond 
székelydályai lakosnak szeptember hó 25-én el
veszett egy drb. 9 hónapos fekete-szürkés gönne 
malaczcza.

Felfogott ló. Nagykede községben egy 
idegen 5— 6 éves körüli fekete heréltló múlt hó
26- tól kezdve felfogva tartatik.

Felfogott csikók. Etéd község határában 
folyó évi szeptember, hó 18 án 2 gazdátlan csikó 
felfogatott. Egyik 2 éves, pirosszőrü paripa, mind
két füle jobbfelől c alakban bevágott, —  a másik 
csikó szintén 2 éves, feketeszőrü paripa, mindkét 
füle jobbfelől c alakban bevágott. Igazolt tulaj
donos Király Lajos etédi községi 11-od bírótól 
átveheti.

Felfogott lovak. Székelybethlenfalva község
ben Bartalis Imrénél folyó év szeptember hó 15. 
óta két pejló, egyik kancza, másik heréit, mind
kettőnek füle hátul meg van jegyelve, fel van 
fogva.

Elveszett cselédkönyv. Kápolnásfalu és 
Szentegyházatfalu között folyó évi szeptember hó 
24-én elveszett egy Elekes Juliánná nevére ki
állított cselédkönyv. Feltalálás esetén kéretik a 
szentegyházatfalvi jegyzői irodára hozni

Körözendő egyének. 283. —  B ódi Ju liá n n á  
kiskorú Bódi István anyja nyomozandó, feltalá
lása esetén illetőségére nézve kihallgatandó, a ke
zei között levő s az illetőség megállapításánál 
esetleg figyelembe vehető okmányok tőle bevonan
dók s ezen okmányok a felveendő jegyzőkönyv
vel együtt Marostorda alispánjának az 5834— 
1910. számra való hivatkozással megküldendők.

284. —  W en in g er  Jó zse f, a ki Wienben
1890. évi május hó 8-án született és anyja W e
n in g e r  M á r ia  nyomozandók, feltalálásuk esetén 
illetőségükre nézve kihallgatandók és a felveendő 
jegyzőkön yv  a 15023 — 1910. sz.-ra való hivatkozás
sal Veszprémvármegye alispánjának megküldendő.

285. —  H esz  P é ter  31 éves kéményseprő
segéd nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 25045— 1910. számra való hivatkozással Toron- 
tálvármegye alispánjának (Nagybecskerek) m eg
küldendő.

286. —  P a p  G yu la  nagyváradi születésű 41 
éves róni. kath. czipész nyomozandó és feltalá
lása esetén kihallgatandó arra nézve hogy 1898. 
évtől kezdődőleg hol és mindenütt mennyi ideig 
lakott, mi volt a foglalkozása és fizetett e adót ?' 
A felveendő jegyzőkönyv a 329268— 1910. számra 
való hivatkozással Budapest székesfőváros taná
csának megküldendő.

287. —  W o r n in g  L a jo s , a ki turnszeverini 
illetőségű 26 éves, róm. kath. vallásu szíjgyártó 
és kárpitós-segéd és N y is z to r  G ergelyné  szül. 
Musz Vita, abrudbányai illetőségű 33 éves gör. 
kath. vallásu napszámos nő, házi cseléd az elle
nük hozott ítélet végrehajtása elől ismeretlen helyre 
távoztak. A hatóságok felhivatnak, hogy nevezet
tek lakhelyét puhatolják és eredmény esetén azt 
Alsófehérvármegye alispánjával (Nagyenyed) a 
4955^-1910. számra való hivatkozással közöljék.

288. —  S zn b o tic s  M ik ló s , a ki 1873 bán 
'Érd községben született, róm. kath. vallásu nap
számos, legutóbb Erzsébetfalván tartózkodott, 
felesége született Vitzén Hermina, kiskorú Szu- 
botics Miklós, Ilona, Elemér és Rezső atyja 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
tüzetesen kihallgatandó és a felveendő jegyző - 
kön3'v  a 26663— 910. számra való hivatkozással 
Pestvármegye alispánjának megküldendő.

289. —  H e m m e r t F er tn cz , a ki Pilisboros- 
jenőn 1861 évi május hó 11. napján született 
s a kinek szülei Hemmert Sebestyén és Kinbaum 
Borbála, neje Laube Mária nyomozandó és fel
találása esetén kihallgatandó arra nézve, hogy 
Budapesten pontosan mikortól meddig lakott, mi 
volt itt a foglalkozása, kik voltak munkaadói, 
azok akkor hói laktak, mindegyiknél meddig volt 
alkalmazva, fizetett e itt közvetlenül vagy szava
tosság mellett adót, melyik kerületben, mikor és 
mivel vagy kikkel tudná azt igazolni ? A felveendő 
jegyzőkönyv Budapest székesfővéros tanácsának 
a 334440— 910. számra való hivatkozással m eg
küldendő.

290. —  C sehi J ó z s e f  Dunapetele községben 
született 46 éves róm. kath. vallásu napszámos, 
Csehi András és Rajcsányi Erzsébet fia nyom o
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
335625— 910. számra való hivatkozással Budapest 
székesfőváros tanácsának megküldendő.

291. —  F ejes- M á r ia , Prüggön (Szabolcs- 
vármegye) 1887. márczius hó 25-én született 
cseléd, Fejes László és Orosz Borbála leányai 
nyomozandó, feltalálása esetén saját és atyja 
illetőségi és tartózkodási viszonyai felől kihallga
tandó s a felveendő jegyzőkönyv a bevonandó 
illetőségi okmányokkal együtt Budapest székes- 
főváros tanácsának a 333586— 910. számra való 
hivatkozással megküldendő.
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