
UDVARHELY  V Á R M E G Y E
HIVATALOS L A P JA

M egje len ik  minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 41. szám. Szerkeszti: Székelyudvarhely, 1910. okt. 13.

Előfizetési ára: községeknek, 
és községi jegyzőknek egész 

(‘'gyes szám ara 50

valamint kor
évre 6 korona, 
fillér.

Dr. Keith F erencz
varm. tb. főjegyző.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely
udvarhely. Arpád-utcza 3 szám, hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

243.
S z . : 6206— 1910. alisp.

Székelyudvarhely város polgármesterének s 
az összes községi elöljáróságnak.

A z  1910. évi népszámlálásról szóló 1910: 
V llf. t.-cz. 4. §-a értelmében a népszámláláshoz 
szükséges nyomtatványokat az állam szolgáltatja, 
azonban a kérdőpontok kitöltéséről a községek 
saját költségükön kötelesek gondoskodni. Ehhez 
képest a számláló-biztosoknak, továbbá az össze- 
irási munkálatok felülvizsgálatával megbízandó kö
zegeknek díjazása, a fuvar- és egyéb költségek a 
községeket fogják terhelni.

Felhívom czimet, hogy az 1911. évi költség- 
vetési előirányzatban ezen költségek felvételéről 
gondoskodjék. A költségek összegének megállapí
tásánál a múltkori népszámlálás költségeinek zár- 
számadási összegét lesz czélszerü alapul venni.

Székelyudvarhely, 1910. szeptemoer 29.

Alispán helyett : 

Dr. Paál, főjegyző.

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

sek és más közlemények.

244.
M. kir. honvédelmi miniszter.

90000. szám. 20/a.
s  r

Körrendelet: Udvarhelyvárm egye közönsé
gének.

A  közös külügyminiszter urnák hozzám in
tézett átiratából arról szereztem tudomást, hogy 
egyes j á r á s i  tisz tv ise lő k  a külföldön tartózkodó

,0

nem tényleges állományú hadseregbeli és honvéd 
egyének behívó jegyeinek, személyi okmányainak 
és egyéb katonai parancsoknak kézbesítése végett 
daczára az 1893. évi augusztus 18-ról 41385/X1V. 
szám alatt kelt körrendeletben foglaltaknak még 
mindig sok esetben közve tlenü l a cs. és kir. kül
képviseleti hatóságokat keresik meg, mely szabály- 
ellenes eljárás nemcsak a magyarországi hatósá
goknak a külföldön székelő képviseleti hatóságok
kal való levelezései módozatainak megállapítására 
vonatkozó, s a m. kir. belügyminiszter ur által 
1889. évi január 23-án 75599/1888. sz. alatt ki
adott körrendelet I. pontjában foglaltakkal ellen
kezik, de ez által a külképviseleti hatóságok igen 
sok felesleges .munkával és pénzbeli kiadással is 
terheltetnek meg.

Ezen szabályellenes eljárás megszüntetése 
czéljából a következőket rendelem e l :

A külföldön tartózkodó és fegyvergyakorlatra 
behívott egyének behívó jegyeinek kézbesítése 
jövőben mindenkor a védtörvényi utasítás 111. (had
seregi) része 26-ik és 111. (honvédségi) része 25-ik 
szakaszának, a folyó évi julius 19-éről 6752. eln. 
szám alatt kelt rendelettel módosított 3-ik pontjá
ban foglalt rendelkezések szigorú szem előtt tar
tása mellett, tehát vagy a kijelölt közvetítő sze
mély utján, vagy amennyiben ilyen ki ném jelöl
tetett volna, de a behivottnak postai kézbesítésre 
alkalmas közelebbi lakczime (utcza, házszám) is
meretes volna, posta utján, feladó vevény mellett 
eszközlendő.

A  felmerülhető szükséghez képest ugyanezen 
eljárás követendő a katonai személyi okmányok 
valamint egyéb katonai parancsoknak kézbesítése 
alkalmával is.

A  tényleges szolgálatra, vagy katonai kiké- 
peztetés czéljából behívott, külföldön tartózkodó 
ujonczok behívó jegyeinek kézbesítésére nézve a 
védtörvényi utasítás 11. (hadseregi) része 5-ik és 
II. (honvédségi) részének szintén az 5-ik §. 3 ik 
pontja irányadó. A  kézbesítésnek a külképviseleti 
hatóságok igénybe vétele mellett csak akkor van 
helye, ha az előbb hivatkozott rendelkezések sze
rint megkísérelt kézbesítés eredményre nem veze
tett, vagy pedig az egyáltalában nem eszközölhető.
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Ez esetben azonban úgy a behivó jegyek 
mint a katonai személyi okmányok és más katonai 
parancsok a kézbesítés közvetítése végett szabály
szerű átvételi elismervény (kézbesítési iv) kísére
tében mindenkor hozzám terjesztendő^ föl.

Amennyiben az ezen körrendeletem ellenére 
kézbesítés végett közvetlenül a külképviseleti ha
tóságokhoz megküldött behivó jegyek, vagy más 
egyéb iratok ezek részéről kézbesítés nélkül vissza
küldetnének, az ebből keletkező késedelemért és 
mulasztásért a szabályellenesen eljárt közeget fo
gom felelősségre vonni.

Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, 
hogy a védtörvényi utasítás hadseregi 111. része 
26. és honvédségi III. része 25. §-ának a módo
sított 3 ik pontjánál valamint ugyanezen „utasítás 
hadseregi és honvédségi II. része 5. §-ának ugyan
csak 3. pontjánál előjegyzendő, ezen körrendele
téin pontos végrehajtása iránt saját hatáskörében 
intézkedjék.

Budapest, 1910. szeptember hó 22-én.

Hazai s. k., honvédelmi miniszter.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

S z .: 7020—910. alisp.

Mindenik főszolgabírónak és Székelyudvar
hely r. t. város polgármesterének.

M. kir. honvédelmi miniszter urnák 90000. 
20/a. számú körrendeletét tudomásul vétel és szi
gorú betartás czéljából közlöm.

Egyben felhívom, hogy a körrendelet utolsó 
bekezdése értelmében a szükséges feljegyzést is 
eszközölje.

Székelyudvarhely, 1910. október hó 7-én.

Sebesi, alispán.

245.
Országos gyermekvédő Liga Budapest, VII., Ve- 

selényi-utcza 6.

7550— 1910. sz.

Nagyságos Uram !

Folyó évi január hó 12-én 600. sz. a. kelt 
megkeresésükben bátrak voltunk Nagyságod er
kölcsi pártfogását kérni az évenként —  s igy a 
fofyó évben is megtartott gyermeknap intézményre.

A gyermeknap —  sajnos —  nem járt azzal 
az eredménnyel, mely nagy czéljaink eléréséhez 
föltétlenül szükséges lett volna s igy újabb erő
forrásokról kell gondoskodnunk, hogy feladatunk
nak megfelelhessünk s minden jogos igényt ki
elégíthessünk.

E czél érdekében változtattuk meg alapsza
bályainknak a tagokra .vonatkozó rendelkezését 
olykép, hogy a tagok kötelezettségét meghatáro
zott összegben állapítottuk meg; az eddigi gya
korlat szerint ugyanis mindenki, a ki csak egy

szeri bármily csekély önkéntes adománnyal is 
hozzájárult a Liga anyagi erejének gyarapításához, 
tagul tekintetett, minek folytán a tagsági jogok 
élvezete a legtöbb esetben nem állott arányban az 
ellenszolgáltatásul nyújtott adománnyal.

A tagokra vonatkozó rendelkezést a tiszte
lettel mellékelt uj alapszabályaink 7— 11. §-ai 
tartalmazzák.

Sokkal ismeretesebb Nagyságod előtt az ered
mény, melyet a Ligának eddigi működésével el
érnie sikerült, semhogy itt azt újból ismertetnünk 
kellene, ennélfogva csak egyszerűen utalunk arra 
a körülményre, hogy a megélhetési viszonyok 
nehezebbé váltával s az ennek folyamányaként 
napról-napra fokozódó szegénységgel a Ligára is 
fokozottabb terhek háromlanak a minek pedig 
csak az anyagi erők gyarapításával tudunk meg
felelni.

Nagyságod erkölcsi támogatása igen hatha
tós módon elősegítené czéljaink elérését s bizton 
hisszük, hogy Nagyságod ebben segítségünkre lesz.

Arra kérjük tehát méltóztassék a kormány
zata alatt álló törvényhatóságot, valamint a tör
vényhatóság területén levő városok polgármeste
reit és járások főszolgabiráit körrendeletileg fel
hívni, hogy maguk a hatóságok a Liga alapitó 
vagy pártoló tagjai közé belépjenek.

Tiszteletteljes kérelmünket nagybecsű jóin
dulatába ajánlva és intézkedésének eredményéről 
szives értesítést kérve vagyunk Nagyságodnak

Budapest, 1910. julius hó 15-én.

(P. H.)

Kiváló tisztelettel 

Edelsheim Gyula s. k.

Szám: 6855— 1910. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek és a három járási főszolgabírónak.

Azzal a megjegyzéssel közlöm, hogy a Liga 
pártoló tagjai egyszersmindenkorra s egy összeg
ben legalább 100 koronát, a rendes tagok pedig 
évente, azonban legalább is három évi kötelezett
séggel évi 5 koronát tartoznak fizetni. Tag férfi, 
nő és jogi személy egyaránt lehet.

Székelyudvarhely, 1910. évi szeptember hó 
28-án.

Alispán helyett 

Dr. Paál, főjegyző,

246.
M. kir. belügyminiszter.

Szám: 137240— 1910. XI.
Valamennyi vármegyei és városi törvényha

tóság első tisztviselőjének. (Baranya-, Pestpilis- 
soltkiskun-, Tolna-, Győr-, Komárom-, Pozsony-, 
Esztergom-, Fejér-, Bácsbodrog-, Torontálvárme- 
gyék kivételével.)
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Nehogy az ország egyes helyein fellépett 
ázsiai kolera a kivándorlók által tovább hurczol- 
tassék, ezennel elrendelem, hogy azon helyekről 
tengerentúlra kivándorolni szándékozó egyének 
hol a kolera már megállapittatoit, vagy ezentúl 
megállapittatni fog. az utazástól visszatartassanak 
arynyival is inkább, mert a fertőzött helyekről 
való kivándorlók már útközben a rendőr hatósá
gok által visszautasittatnak, amennyiben pedig a 
kikötőig mégis eljutnának, ott megfigyelés alá he
lyeztetnek és a hajóra szállásban megakadályoz
tatnak.

Felhívom a Czimet, hogy ezen rendeletem 
pontos végrehajtása iránt a czélra vezető eszkö
zök alkalmazásával haladéktalanul intézkedjék.

Budapest, 1910. évi szeptember hó 26-án.

A miniszter helyett:

Dr. Némethy s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 7018— 1910. alisp.

A kolerától fertőzött területekről való kiván
dorlás megakadályozása.

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

Tudomás végett kiadom.
Székelyudvarhely, 1910. évi szeptember hó

30-án.
Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző.

247 .

Trencsénvármegye alispánjától. 

Szám- 15579— 1910.

Tárgy: A házalóknak Trencséntepliczen való 
házalása.

Vármegyei alispán urnák

Székely udvarhely.

A fürdő évad alatt a házalók háziipari czik- 
keik elárusitása czéljából csoportosan szoktak Tren- 
cséntepliczre érkezni.

Miután a 80021/VI. K. M. számú rendelet 
azon magyarországi városok és helyiségek között, 
melyekben a házalás tilos —  Trencséntepliczet is 
felsorolja, de miután e vármegye közönsége al
kotta szabályrendelet is tiltja jelzett helyen a há
zaló kereskedést és a házaló kereskedők az oda
utazással és ott tartózkodásukkal maguknak fölös
leges kiadásokat okoznak és károsodnak, felkérem 
alispán urat, hogy azon körülményt, miszerint 
Trencséntepliczen a házaló kereskedés tiltva van,

hatósága területén a legszélesebb körben köztu
domásra hozni szíveskedjék.

Kelt Trencsénben, 1910. évi szeptember hó
23-án.

A vármegye alispánja szabadságon :

Olvashatlan aláírás
főjegyző.

Udvarhelyvármegye alispánjától.

S z .: 7036— 1910.

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

Tudomás és megfelelő módon való közhírré 
tétel végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. október 1.

Alispán helyett:. 

Dr. Paál, főjegyző. * 1

248 .

137715/XII. 1910. B. M. számú körrendelet.

Az ázsiai kolera ellen a gyermekvédelmi 
közigazgatás körében való védekezés.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

Az ázsiai kolera ellen való védekezés tár
gyában kiadott rendeletek kiegészítéséül a követ
kezőket rendelem.

1. Ha valamely állami gyermektelepen kolera 
eset fordul elő, ebből a telepből gyermeket elhozni 
vagy ilyen telepre gyermeket kihelyezni szigo
rúan tilos.

2. Minthogy közelfekvő a gyanú, hogy a 
jelenleg fellépett kolerát a Duna terjeszti vagy ha
jóival közvetíti, rendelem, hogy további intézke
désemig a Duna mellett fekvő állami gyermekte
lepekről gyermeket elhozni vagy ilyen telepre 
gyermeket kihelyezni nem szabad.

De ép igy eltiltom, hogy a Duna menti köz
ségekből és városokból állami gyermekmenhelybe 
gyermek szállíttassák.

E rendelkezésem Budapest területére egye
lőre nem terjed ki.

3. Az ország bármely területén fekvő azok
ból a községekből, vátosokból, amelyekben ko
lera-eset fordult elő, a melyekbe gyermek szintén 
nem szállítható.

Egyben azonban még a következőket ren
delem :

A 2. és 3. pont alatt jelzett községek és vá
rosok azokat a gyermekeket, a kiknek az állami 
gyermekvédelemre joguk van s akiknek létérdeke 
az azonnal való gondozásba vételt megköveteli, 
rögtön vegyék gondozásba.

Az ilyen gyermekek után felmerült gondo-



234. oldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja

zási költségek —  ha a gyermek 7 éven alul van 
—  az 1/1903. számú gyermekvédelmi szabályzat
9. §-a értelmében utólag megfognak térittetni.

Felhívom czimet. hogy e rendeletem pontos 
végrehajtása iránt intézkedjék s azt legszigorúb
ban ellenőrizze.

Végül értesítem, hogy a menhelyek igazgató- 
főorvosait megfelelően utasítottam.

Budapest, 1910. évi szeptember hó 27-én.

A miniszter helyett:

Dr. Bezerédj s. k., államtitkár.

Udvarhelyvármegye alispánjától.

Sz.: 7117— 1910.

Valamennyi község elöljárójának, a járási 
főszolgabíróknak, Székelyudvarhely' város polgár- 
mesterének és valamennyi hatósági orvosnak.

Belügyminiszter urnák fennti körrendeletét 
szigorú ragaszkodás czéljából közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. október hó 4-én.

Alispán helyett: 

Dr. Keith, főjegyző.

249.

Nagyküküllővármegye alispánja. 

Szám: 13155— 1910.

Alispán Ur 1

Székelyudvarhely.

Mivel a ragályos száj- és körömfájás immár 
a vármegye mind az öt járásában, azoknak kii- 
lömböző fekvésű községeiben oly' mérvű elterje
dést nyert, hogy annak a vármegye területén be 
lül való helyhez kötése nem remélhető, sőt kizárt
nak tekinthető —  a még vészmentes vagy kevésbé 
fertőzött szomszéd vármegyék érdekében a vár
megye egész területét vészkerületté alakitottam.

Segesvár, 1910. évi szeptember hó 30-án.

Dr. Schaser s. k., alispán.

S z .: 7075— 1910. alisp.

Valamennyi főszolgabíró, Székeiyudvarhelv 
város rendőrkapitánysága és valamennyi község 
elöljáróságnak.

Tudomás és ahhoz alkalmazkodás végett 
közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1010. évi október hó 5-én.

Sebesi, alispán.

250.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 2032— 1910. alisp

Engedély.

Dr. Zlinszky János Urnák !

Budapest, Bagács-ut 8. sz.

Az »U j Lap« czimü politikai napi lapnak 
Udvarhelyvármegye területén való ulczai elárusi- 
tására az engedélyt folyó év október hó 1-től 
folyó év végéig vagyis deczeiwber hó 31-éig 
megadom.

Egyúttal felhívom czimet az 1608— 897., il
letve 71770—905. szám alatt kelt m. kir. belügy
miniszteri rendeletekben foglaltaknak a szigorú és 
pontos betartására.

Székelyudvarhely', 1910. évi október hó 7-én 

Dr. Sebesi S. k., alispán.

Mindenik főszolgabírónak, Székelyudvarhely' 
r. t. város rendőrkapitányságának és - az összes 
községi elöljáróságoknak.

Szigorú ellenőrzés végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. évi október hó 7-én.

Sebesi, alispán.

41. szám.

251.

A rendőr kapitányság.
S z .: 5783— 1910.

Udvarhelyvármegye nagyságos alispánjának

Székelyudvarhely.

Belügyminiszter ur őnagyméltósága 57000— 
1910. sz. rendeletével a gépjármüvek közúti for
galmát szabályozta s rendelete ez év augusztus 
hó 1-én életbe lépett.

Úgy tapasztalom azonban, hogy' a gépjár
müvek tulajdonosai az engedélyek kiváltásával 
még mindig késnek.

Közérdekben tisztelettel kérem a nagyságos 
alispán urat, hogy a brassói vizsgálati kerülethez 
tartozó vármegyében fekvő rendőrhatóságokat, fő
szolgabírókat —  a gépjármüvek szigorú ellenőr
zésére s illetve arra utasítani szíveskedjék, hogy' 
a gépjármű tulajdonosok a forgalmi engedélyt s a 
vezetők a vezetői igazolványt megszerezzék.

Brassó, 1910. szeptember hó 17-én.

R. főkapitány szabadságon 

Bolesch s. k., r. alkapitány.

S z .: 0821 — 1910. alisp.

Elsőfokú rendőrhatóságoknak.

Fenti megkeresés folytán a megfelelő ellen
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őrzés gyakorlására utasítom.
Székelyudvarhely, 1910. október 5.

Sebesi, alispán.

IV. Személyi hírek.
Udvarhelyvármegye, törvényhatósági bizott

sága a f. évi október hó 1 1 - én tartott közgyűlé
sében az Udvarhely járási főszolgabírói állásra 
Szabó Gábor I. osztályú aljegyzőt, az 1. osztályú 
aljegyzői állásra dr. Keith Ferencz II. osztályú 
aljegyzőt, a II. osztályú aljegyzői állásra Szabó 
Endre 111. osztályú aljegyzőt, végül a Ili. osztályú 
aljegyzői állásra Dr. Gyárfás Pál tb. szolgabirót 
választotta meg. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós szá j-  és köröm 
f á j á s  fellépett járványosán Kadács, Nagygalamb- 
falva, Székelyandrásfalva, Magyarhidegkut, Ma
gyarfelek, Arvátfalva, Székelylengyelfalva, Sükő, 
Szentlélek, Tibód, Nyikómalomfalva, Kadicsfalva, 
Bögöz, Székelyfancsal, Alsósófalva, Bogárfalva Ké- 
nos, Homoróddarócz, Lókod. Székelyszáldobos, T e 
lekfalva és Küküllőkeményfalvaközségek szarvas- 
marha állományában.

Pályázati hirdetmény. (4C'7ö —-1910. szám.) 
Udvarhelymegye homoródi járásához tartozó HoT 
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. XXXVIII. t-ez 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. szám.) 
Udvarhelyvármegye homoródi járásához tartozó 
homoródszentmártoni körorvosi állásra pályázatot 
hirdetek és felhívom azon okleveles orvos urakat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabálysze
rűen felszerelt folyamodványaikat hozzám október 
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 
esetén 11 községből fog áliani. Oklánd, 1910. 
■október 3. Szabady  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 
gondnokságnál, és alolirottnál megtekinthetők Ka- 
rácsonfalván, 1910. október 3 án. B á lin t János, 
közb. elnök.

Árverési hirdetmény. (675—910.szám.) Gagy 
község a tulajdonát képező községházat a korlát
lan italmérési joggal együtt 1910. október 9-én  
délután 2 órakor tartandó nyilvános árverésen
1911. január I-töl 1913. deczember 31-ig tartó 3 
egymás után következő évre haszonbérbe adja.
A bérlemény tárgyát képezi I italmérési és 1 bolt 
helyiség, 2 lakó szoba, konyha, pincze, istáió. A 
bérlet évi kikiáltási ára 900 korona. Az árverési 
feltételek a községi bírónál megtekinthető. Gagy, 
1910. szeptember 27-én. E löljáróság.

Árverési hirdetmény (751 — 1910. szám.) 
Felsőrákos község elöljárósága ezennel közhírré 
teszi, hogy a község tulajdonát képező korcsma 
és bolthelyiség folyó évi október hó 24-én d. e. 10 
órakor a községházánál —  az 1910. évi novem
ber 10-től 1914. évi április 24-ig terjedő időre — 
nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe adatik. 
Kikiáltási á r : évi 600 kor. Bánatpénz 200 kor., 
mely összeg az első —  az itt esetleg fenmaradó 
rész a második -— negyedévi haszonbér részletbe 
számittatik bele. Bérlő a haszonbéri szerződés ki
állításakor köteles 500 kor. biztosítékot készpénz
ben vagy elfogadható értékpapírban az elöljáró
ságnál letenni. E biztosíték az utolsó évi haszon
bérbe beszámittatik. A  szóbeli árverés megkezdése 
előtt 200 kor. bánatpénzzel terhelt zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. Utóajánlatnak helye nincsen. Ital
mérési engedély bérlő nevére kieszközöltetik. Egyéb 
feltételek az elöljáróságnál megtekinthetők. Felső
rákos, 1910. okt. 11. K iss Jenő, k. jegyző. j4ss-  
talos János, k. biró.

Hirdetmény. Szászrégen r. t. városban és 
környékén a ragadós száj- és körömfájás járvány- 
szerüleg föllépett, e miatt a folyó évi október hó 
16-án kezdődő országos állat vásár tartását hasított 
körmü állatokkal betiltom.

Ezen rendeletem azonban a lóvásár tartását 
nem érinti.

Megjegyzem, hogy az itt tartandó kirakó vá
sárra sem szabad Szászrégen város területére ha
sított körmü állattal bemenni.

Marosvásárhely, 1910. évi szeptember hó 
29-én. Alispáni szék ideigl. üres. O rbán  s. k., h. 
főjegyző.

Hirdetmény. (19681 — 1910. szám.) Nyitra- 
vármegye területén a vágselylyei járáshoz tartozó 
Negyed községben a kolerának fellépte bakterioló
giai vizsgálat alapján megállapittatván Negyed 
község az 1894. évi 78571. számú belügyminisz-
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téri rendelet 19. szakasz alapján zár alá helyez
tetett és azon községből a ragályfogó tárgyak ki
viteli tilalom alá helyeztettek.

Ennek következtében a vágseliyei járás te
rületén tartandó országos vásároknak, nevezetesen

1. a Farknsd községben 1910. évi novem
ber hó 8-án és deczember hó 6-án,

2. a Vágsellye községben 1910. évi novem
ber hó 22-étől 24-éig tartandó országos vásárok
nak megtartását az 1S94. évi 78571. számú bel
ügyminiszteri rendelet 20. szakaszában megálla
pított jogkörömben ezennel betiltom.

Erről megfelelő haladéktalan közzététel czél- 
jából a vármegyebeli összes városi és járási ha
tóságokat továbbá az ország összes vármegyei, 
városi törvényhatóságát értesítem és ezen intézke
désemet a hivatkozott számú körrendelet és sza
kasz alapján a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter urnák bejelentem.

Nyitrán, 1910. évi szeptember hó 29-én. Az 
alispán helyett. L a u g h a m m er  Vincze s. k., fő
jegyző.

Elveszett borjú. Banyai Lajos marosvásár
helyi mészáros tulajdonát képező 1 drb. 1 és V-2 
éves piros tarka üsző borja a székelykereszturi 
országos vásár alkalmával eltévedt.

Elveszett munkásigazolvány. Pál Ferencz 
oroszhegyi lakos az Oroszhegy község elöljáró
sága által 1905'. ápril. 29 én 28. szám alatt kiál
lított munkásigazolványát Szentegyházasfalu terü
letén elejtette. Megsemmisittetik.

Megsemmisítés. Bürüs János székelyszállási 
lakos az erzsébetvárosi iparhatóság által kiállított 
munkakönyvét Bordos és Gyalakuta községek kö
zött az útvonalon elveszítette, rpely ezennel meg- 
semmisitettnek nyilvánittatik. Székelykeresztur, 
1910. szeptember 9-én. P á lj fy , h. főszolgabíró.

Körözendő egyének. 292. —  P ótlók  A d o lf,. 
1886. évben született besorozott póttartalékos, atyja 
József, anyja Unger Paulina, katonai jelentkezési 
kötelezettségének eleget sehol sem tett, miért is 
nevezett nyomozandó és feltalálása esetén erről 
Liptóvármegye alispánja (Liptószentmiklós) 4236—  
910. számra való hivatkozással értesítendő. Ne
vezett Utoljára Marosteleken tartózkodott.

293 — M ih á lyka  Is tvá n n á  szül. Huszár
Mária Óbarson született, 55 éves cseléd nyomo
zandó és feltalálása esetén lakóhelye a 7762— 910. 
számra való hivatkozással Barsvármegye alispán
jával (Aranyosmarót) közlendő.

294. —  Félix E szter, a ki Kaposvárott
1891. február 21-én született és egy Korn Zsigmond 
nevű díszműáru-házalóval vadházasságban él, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
10613— 910. számra való hivatkozással Pozsony 
sz. kir. város tanácsának megküldendő.

295. —  K á ro ly i J ó z s e f  Terény (Nógrád- 
megye) községben született 33— 34 éves kovács
segéd nyomozandó és feltalálása esetén tartóz
kodási helye a 17123— 910. számra való hivat
kozással Nógrádvármegye alispánjával (Balassa
gyarmat) közlendő.
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