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I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

287.
Udvarhely várm egye alispánja.

Szám : ad. 4692— 1910. alisp.
773— 1910. kgy.

T á r g y : A székelykereszturi szücsiparosok 
kérése a hetivásár látogatásról szóló szabályren
delet 3. §-ának módosítása iránt.

Véghatározat.

Udvarhelyvárm egye törvényhatósága a ké
rést elutasítja, s továbbra is változatlanul hagyja 
a hetivásár látogatásról szóló szabályrendelet 3. 
§-ának azon rendelkezését, hogy a székelykeresz
turi hetivásárokon árusitás végett a nem helyben 
lakó szücsiparosok is megjelenhetnek.

Jelen véghatározat ellen a kézbesítést, vagy 
kihirdetést követő 15 nap alatt fölebbezéssel lehet 
élni, melyet a m. kir. kereskedelemügyi miniszter
hez ezimezve, a várm egye alispánjánál kell be
nyújtani.

Indokolás.

A  beadott kérés a kérdéses szabályrendelet 
o ly  irányú módosítását kívánja, hogy a székely
kereszturi hetivásárokról zárassanak ki a nem 
helyben lakó szücsiparosok. A z  előleges tárgyalá
sok során Székelykeresztur község képviselőtestü
lete a kérés teljesítését nem ajánlotta, okul adván 
azt, hogy az ottani szücsiparosok a helyi szük
ségletet sem képesek ellátni. Viszont a kereske
delmi és ipari kamara a kérés teljesítését ajánlotta 
azon indokból, hogy ez által Székelykereszturon 
a szücsipar üzése védelemhez jutván, ez ipar iz
mosabb fejlődése révén uj iparososztály és váro
siasabb jelleg fejlődjék ki a községben.

E  szembenálló vélemények közül különben 
a kamaráé abból a föltevésből indult ki, hogy a 
Székelykereszturt környező falvakban a szücsmes- 
terséget háziiparilag sokan folytatják, s környék 
szükségletét ez a háziipar is elláthatja.

Azonban a beszerzett adatok szerint Székely
keresztur környékén egyáltalán nem űzik a szücs- 
mesterség háziiparát olyan jelentékeny mértékben, 
hogy a környék szükségletét kielégíteni tudnák. 
Viszont az is beigazolódott hogy a székelyudvar
helyi szücsiparosok mintegy lizennyolczan látogat
ják a székelykereszturi hetivásárokat, s ez iparo
sok jövedelmének körülbelől Va része kerül ki a 
Székelykereszturon való árusításból. Megállapítható 
tehát e körülményekből, hogy Székelykeresztur- 
nak és környékének a szücsipari termékekben 
való szükségletét a helybeli ipar kielégíteni kép
telen, s emiatt a közönség egész sereg más helyen 
lakó iparos munkáját kénytelen igénybe venni.

A  székelykereszturi szücsiparnak ilyen szű
kös teljesítőképessége mellett legalább is időelőtti 
dolog volna, hogy a teljesítőképesség hiányát a 
közönség rovására védelembe vegyük. Ez a vé 
delem a község városi jellegének fejlesztésére sem 
volna alkalmas, mert teljesítésre képtelen iparnak 
a versenyalkalmokból való kivétele magának az 
illető iparnak fejlődésére is károsan hatna vissza. 
A z ilyen iparból a küzdelem ereje és a magasabb 
rendű kultúrára való törekvés hiányzana. Ilyen 
benső erők nélkül pedig egy iparososztály se tud 
a városi jelleg kialakulásához hozzájárulni.

Ezekre való tekintettel a székelykereszturi 
szücsiparosoknak szabad verseny kizárására irá
nyuló kérését ez idő szerint nem teljesíthettük.

Miről a kérvényezőket értesítjük, s közérde
kűségére való tekintettel határozatunkat a várm e
gyei hivatalos lapban is kihirdetni rendeljük.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

288
S z . : 7023— 1910. alisp.

Székelyudvarhely város polgármesterének, a 
járási főszolgabíróknak s a községi és körjegy
zőknek.

V A R M E G Y E
HIVATALOS L A P JA
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A  m. kir. központi statisztikai hivatal kikül
dötte a jövő  évi népszámlálás előkészítése érde
kében folyó évi november hó 21 ikén délelőtti 9 
órától kezdődőleg a vármegye székhelyén és a 
vármegyeház nagytermében beoktató értekezletet 
fog tartani. Felhívom czimet, hogy ez értekezleten 
való megjelenésre a kinevezett népszámláló és 
felülvizsgáló biztosokat utasítsa, s maga is vegyen 
részt azon, utasítsa a népszámlálókat és fclülvizs- 
gálókat arra is, hogy a jelzett értekezlet idejéig a 
népszámlálásról' szóló részletes utasítást behatóan 
tanulmányozzák.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi október hó 
18 án.

Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények

289.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

66063. IV — 1.910.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1910. 
évi 66063. számú rendelete a hordók jelzéséről 
szóló 1908. évi 107230. számú kereskedelemügyi 
miniszteri rendelet kiegészítése tárgyában.

A hordók jelzéséről szóló 1908. évi 107230. 
számú kereskedelemügyi miniszteri rendelet 57. 
§-át —  Horvát-Szlavonországokat illetőleg Horvát- 
Szlavon és Dalmát országok bánjával egyetértőleg 
—  a következőkben egészítem ki.

A fémből készült hordók jelzésére vonatkozó 
az a rendelkezés, hogy ily hordók csakis akkor 
jelezhetők, ha belülről onozva vannak : nem alkal
mazandó azon vas hordókra, a melyek kizárólag 
szesz szállítására és eltartására szolgálnak, a meny- 
njúben ezek jelzett különleges rendeltetése a Ma
gyarországon jelzés alá kerülő hordókon »szesz« 
szóval, a Horvát-Szlavonországokban jelzés alá 
kerülő hordókon pedig »zesta« szóval jelöltetett 
meg a hordójelzési adatok felvételére szolgáló fém
táblácskán.

A z ily jelzéssel ellátott belülről onozatlan 
vashordók tehát jövőben jelzésre elfogadandók.

Budapest, 1910. október hó 9-én.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

290.
S z . : 7730— 1910. alisp.

Tá rgy  : Kereskedelmi ügynökök, utazók által 
elkövetett visszaélések meggátlása.

Mindenik községi és körjegyzőnek, valamint 
a z  összes községi elöljáróságoknak.

Daczára annak, hogy már több alkalomból

kifolyólag felhívtam az elöljáróságok ügyeimét, 
hog> óvakodjanak az előttük ismeretlen kereske
delmi ügynökökkel, utazókkal megrendeléseket csi
nálni, mert azok által gyakran félre vezettetnek, 
több helyről értesültem, sőt magam is tapasztal
tam, hogy a nagy közönség még mindig nem elég 
óvatosan jár el velük szemben; s igy a félreve
zetések napirenden vannak.

Legutóbb arról értesültem, hogy az alispán 
ajánlása czim alatt kísérelnek megrendeléseket 
gyűjteni, pedig arra senki sincsen feljogosítva.

Midőn a fentieknek az ottani szokásos mó
don való közzé tételét illetve arra a községi la
kosság figyelmének újólag való felhívását elren
delem, az ezen napirenden levő visszaélések meg
gátlása valamint a nagy közönség érdekének m eg
óvása czéljából ismételten szigorúan utasítom az 
•összes községi elöljáróságokat, hogy a panaszolt 
visszaéléseket éber figyelemmel kisérjék és ha 
visszaélést tapasztalnak avagy arról értesülést sze
reznek, a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur
nák 1901. év május hó 10 én 27483. szám alatt 
kiadott körrendeletben foglaltak értelrhében és 
azonnal járjanak el.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi október hó 
26-án.

Sebesi, alispán.

291.
S z . : 7683— 1910. alisp.

Udvarhelyvármegye kötelékében álló s vasúti 
kedvezményes igazolvánnyal biró, vagy erre igényt 
tartó tisztviselőket és kezelő személyzeti tagokat 
felhívom, hogy arczképes igazolványaikat hivatali 
főnökük közvetítésével és 2— 2 kor. megújítási 
díjjal együtt közvetlen a központi kiadó kezéhez 
folyó évi november hó 25-ig bezárólag adják be.

A z  eddig féláru jegy  váltására jogosító iga
zolvánnyal nem biró tisztviselőknek, segéd- és ke
zelő személyzeti tagoknak arczképeiket —  2 kor. 
kiállítási díjjal —  neveik sajátkezű és olvashatóan 
való rávezetésével kell beadniok.

A nyugalmazott tisztviselők, segéd és kezelő 
személyzeti tagok hatósági bizonyítványt kötelesek 
csatolni arról, hogy ez időszerűit állanak-e s ha 
igen minő hivatali kötelékben ?

Székely udvarhelyen, 1910. évi október hó 
25-én.

Sebesi, alispán.

292.
S z .: 7684— 1910. alisp.

Udvarhelyvármegye kötelékében álló s vasúti 
kedvezményes igazolvánnyal biró községi és kör
jegyzőket felhívom, hogy arczképes igazolványai
kat 2— 2 kor. megújítási díjjal együtt folyó évi 
november hó 25-ig közvetlenül a várm egyei kiadó 
kezéhez adják be.

A z eddig féláru jegy  váltására jogosito iga
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zolvánnyal nem biró községi és körjegyzőknek 
arczképiiket nevük sajátkezű és olvashatóan való 
rávezetésével kell a fent jelzett díjjal együtt be- 
adniok.

Segédjegyzők féláru jegy váltására jogosító 
igazolványt csak azon esetben kaphatnak, ha ha
tósági bizonyítvánnyal igazolják, hogy mint okle
veles jegyzők a vezető jegyző  mellett rendszere
sített állásban működnek s minősítés és felelősség 
tekintetében a vezető jegyzővel egyenlők.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi október hó 
'25 én.

Sebesi, alispán.

293.
146,833--1910. VII. d. B. M. szánni körrendelet.

Lelkészek és hatósági személyek érintkezése 
kolerabetegekkel.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

E gy felmerült esetből kifolyólag szükséges
nek tartom a kolerabetegeknek lelkészek által való 
látogatása tekintetében a következőket elrendelni:

Mint főelv szem előtt tartandó, hogy a leL 
készkedő papságot kolerabetegeknek lelkészi funk- 
cziók teljesítése (gyóntatás, áldoztatás, utolsó ke
nettel való ellátás) czéljából leendő meglátogatá
sától eltiltani, őket ebbeli működésűkben megaka
dályozni vagy hátráltatni nem szabad, de ez nem 
is szükséges, mert az aránylag egyszerű, minde
nütt könnyen kivihető elővigyázati szabályok lelki- 
ismeretes betartásával a kolera elhurczolása kielé
gítő biztossággal elkerülhető. Ennek előfeltétele 
csak az, hogy egyrészt a lelkészek a kolera ter
mészete, terjedése, elkerülhetése stb. felől az alap
vető fogalmak helyes ismeretével, valamint az e lő 
irt s kötelező óvórendszabályokról tudomással bír
janak, másrészt hogy az utóbbiakat a részletekig 
pontosan be is tartsák. A  szükséges óvórendsza
bályok között nincsen egy sem, mely vallási te
kinteteket sértene, mely a lelkészi funkcziók mél
tóságát vagy komolyságát veszélyeztetné, avagy 
azoknak teljesítését gátolná. Ennélfogva olyan, lel
kész ellen, aki ezek ellenére az elrendelt óvórend
szabályoknak hanyagul vagy éppen nem tenne 
•eleget, mi által a közegészségügyet a kolera ter
jesztése utján tényleg nagy mértékben veszélyez
tetheti, törvényes rendelkezések alapján lehet és 
kell is eljárni.

A lelkészeknek, különösen a vidéken műkö
dőknek, a fertőző betegségek és nevezetesen a 
kolera élleni védekezés alapelveivel, valamint a 
saját magukra és híveikre nézve kötelező rend
szabályokkal való megismertetése és ez utóbbiak 
helyességéről és szükségességéről való m eggyőzése 
különben is a közegészségügy szempontjából rend
kívül fontos, mert falvainknak talán legnagyobb 
részében alig van ember, aki intelligentiája és a 
népnél birt tekintélye és befolyása folytán többet 
tehetne a közönségnek e kérdésekben való felvi
lágosítása iránt, mint éppen a lelkész.

A lelkészek saját tájékoztatására kiváló szol
gálatot tehet az ázsiai kolera tárgyában máris lé
tező Utasítás. Ennek éppen az a része, mely a 
kolerabeteggel érintkezett személyek teendőiről szól, 
eléggé részletes is.

Ami pedig különösen a lelkészi hivatás fo ly
tán szükségessé váló óvórendszabályokat illeti, 
okvetlenül megkövetelendők a következők :

A lelkész valamilyen könnyen fertőtleníthető 
tiszta lepel, lepedő, porköpeny vagy hasonlónak a 
betegszobába lépés előtt való felöltése által ruhá
zatát a fertőzés ellen eleve biztosítsa. Lelkészi 
funkczióinak befejezése után a használt egyházi 
szereket (feszületet, tartályokat stb.) forró vizbe- 
mártás által, vagy lysoform, esetleg más alkalmas 
fertőtlenítő oldattal való lemosás által, a használt 
vattát, az esetleg fertőzéstől ért sót és hasonlókat 
tűz által ott a helyszínén tegye ártalmatlanokká. 
A beteg szobájából való kilépés előtt védő leplét 
vagy köpenyét a szobában készen álló lúgba vesse, 
kezeit szappannal és 2 °/o os lysoform oldattal jó l 
mossa meg, netalán szennyeződhetett ruháját 
ugyancsak fertőtlenítő oldatba mártott kefével tisz
títsa meg, a szobából kilépve, talpát az ajtó előtt 
fekvő fertőtlenítő oldattal, lehetőleg sublimáttal át
itatott ruhába vág j' pokróczba alaposan törölje meg.

Megjegyzem, hogy ugyancsak a fentebbiek 
irányadók azon esetekben is, amidőn hivatalos 
vagy hatósági személyek, például körjegyzők, vizs
gáló bírák stb. hivatalból vagy hivatásukból kifo- 
Ij'ólag kénytelenek a kolerabeteggel érintkezni.

Felhívom ehhez képest a törvényhatóságot, 
hogy ez irányban a megfelelő módon kellőleg 
intézkedjék.

Budapesten, 1910. évi október hó 20-án.

A miniszter helj'e tt: 

Jakabffy s. k., államtitkár.

Szám : 7656— 1910. alisp.

Valamennyi községi elöljáróságnak.

Tudomásvétel végett közlöm.
Székelyudvarhelj', 1910. évi október hó 25-én.

Sebesi, alispán.

294.
144287— XI. 1910. B. M számú körrendelet.

A z  Eszakamerikai Egyesült-Állam ok buda
pesti főkonzula által kiállított útlevelek záradé
kolása.

A z  Eszakamerikai Egjesü lt-Á llam ok buda
pesti főkonzula a kormány által fel lett hatalmazva, 
hogy a Magyarországon tartózkodó amerikai állam
polgárok részére útlevelet állítson ki. Miután a fő- 
konzul által kiállított útlevelek szövege kizárólag 
angol, nehogy az ily útlevéllel bíróknak az ország
ból való eltávozásuk alkalmával a kivándorlás e l
lenőrzését teljesítő hazai rendőrhatóságaink és
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azoknak közegei akadályokat és nehézségeket tá
masszanak, megkeresésemre a főkonzul az általa 
kiállított útleveleket épen úgy, mint az amerikai 
honpolgári leveleket vagy az Amerikában kiállított 
útleveleket »Jó« jelzéssel fogja ellátni.

Erről a czimet az 1898. évi 28933., 1905. 
évi 7S161. és az 1906. évi 37901. B. M. sz. kör- 
rendeletek kapcsán tudomásvétel és miheztartás 
végett azzal értesítem, utasítsa az elsőfokú ren
dőrhatóságokat és a közegeket, hogy az amerikai 
állampolgárok részére a nevezett főkonzul által 
Budapesten kiállított és »Jó« jelzéssel ellátott út
levelek tulajdonosait az utazásban ne akadályozzák.

Budapesten, 1910. évi október hó 15-én.

A miniszter helyett: 

Horváth Em il s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 7655— 1910. alisp.

A  három járási főszolgabírónak, Székelyud
varhely r. t. város főkapitányának, valamennyi 
községi és körjegyzőnek s a községi elöljárósá
goknak.

Tudomás és miheztartás végett kiadom.
Székely udvarhelyen, 1910. évi október hó 

25-én.
Sebesi, alispán.

IV. Személyi hírek.
Uj anyaköny vezetői helyettes. A vármegye 

főispánja folyó évi 639—910. számú intézkedésé
vel Vári Elek felsőrákosi tanítót az ottani anya
könyvezed teljes hatáskörű helyettesévé kinevezte. V.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós szá j és köröm 
fá j á s  fellépett járványosán Székelyderzs, Bágy, 
Petek, Medesér, Kissolymos, Székelyszenterzsébet, 
Tarcsafalva, Firtosváralja, Szolokma, Szentdeme- 
ter, Bözöd, Xagysolymos, Székelypálfalva, Székely- 
hidegkut, Nagykede, Alsóboldogfalva, Décsfalva, 
Farczád, Szederjes, Székelymagyarós és Kőrispa- 
lak községek szarvasmarha állományában és Ho- 
moródjánosfalva község sertés állományában.

Ragadós száj és körömfájás megszűnt Vá
rosfalva és Kisbaczon községekben, miért a köz
ségi zárlatok feloldattak ugyan, utóbbi község 
azonban továbbra is a vészkerületben hagyatott.

Sertésvész fellépett járványosán Agyagfalva 
községben.

Lépfene fellépett szórványosan Bibarczfalva 
község szarvasmarha állományában.

Veszettség megszűnt Székelyderzs község 
ebállományában.

Elveszett lovak. Szőke Dániel ifj. felsősó- 
falvi lakosnak folyó hó 15-én 1 drb. 7 éves barna 
szőrű és 1 drb. 8 éves barna szőrű heréit lova 
elveszett. Az egyik ló jobb fülén fehér folt nva- 
kán pedig csengő volt. A megtalált lovak a felső- 
sófalvi elöljáróságnak adandók át.

Elveszett tinó. Lőrincz András idős székely
zsombori lakosnak a községi legelőről egy drb. 
2Ve éves szürkés szarvú ökör tinója eltévedt. 
Ismertető je le i: felfelé álló kovós szarv, a bal 
szarván S bélyeg van.

Elveszett csikó. Székelyzsombori lakos Lő
rincz András, a közelebbi kőhalmi orsz. vásárról 
hazafelé jövet egy drb. 2 és ’/a éves fekete kan- 
cza csikót, melynek ismertető jelei, a homlokán 
csillag és a balfarán S. bélyeg van, a szekere 
utánkötölt, Homoród községben, a kötőféket el 
szakította s eltévedt.

Hirdetmény. Kissolymos község elöljáró
sága ezennel közhírré teszi hogy a kissolymosi 
erdőterületen egy drb. 7— 8 éves korú almásszőrü 
kancza, bal hátsó lába szárcsa, hátán fehér pöty- 
työk, folyó évi október hó 13 felfogatott, (Udvar
hely vármegye hiv. lap. 42 számában is közzétett) 
igazolt tulajdonossá k. bírótól átveheli, elleneset
ben 1910 november hó 13-án d. e. 8 órakor 
Kissolymos községházánál nyílt árverésen elfog 
adatni.

Elveszett lovak. Ambrus János szentegy- 
házasfalvi lakos tulajdonát képező 2 drb. piros- 
szőrű lova okt. hó 23-án, a határról elveszett, 
egyik ló hódos.

Felfogott kocza Nagy János (kicsi) székely- 
keresztúri lakosnál U/2 éves fehér kocza felfoga
tott. Igazolt tulajdonossá a tartási dij megtérítése- 
ellenében átveheti.

Felfogott lovak. Énlaka községben 2. drb. 
6 évesnek látszó heréit ló felfogatott; egyik : v i
lágos pej, jobb füle hasított, fejében kötőfék ; má
sik : sötét pej, homlokán hód.

Felfogott bivaly. Szederjes községben októ
berhó 20-án egy 4— 5 évesnek látszó bivaly tehén 
felfogva tartatik. Ismertető jegye : bal füle csonka.

Felfogott ló. Mező Sámuel székelydályai 
lakosnál körülbelül október hó 16-ika óta felvan- 
fogva egy drb. 5 éves piros pej heréit ló, nya
kán csegettyü posztódarabbal felkötve.

Felfogott lovak. Betfalva község határán 
okt. hó 19-én 2 drb piros ló felfogatolt. Igazolt 
tulajdonosa a tartás dij megtérítése ellenében át
veheti a községi bírótól.

Talált kulcs. Székelykeresztur— szentábra- 
hámi útvonalon 4— 5 km. szakaszán folyó hó
27-én egy jókora kulcs találtatott. Igazolt tulaj
donosa a székelykereszturi főszolgabírói hivatal
ban hivatalos órák alatt átveheti.

Elveszett marhalevél. Hann János nevére 
086101 törvényhatósági számú egy 16 éves de
res heréit lóról kiállított és Musunaj Miklós erkedi- 
lakos nevére ugyanakkor átirt marhalevél ösz- 
szeszakadt s darabjai elvesztek, mely ezennel 
megsemmisitettnek nyilvánittatik. Székelykeresztur, 
1910. okt. 27. B iró  tb. főszolgabíró.
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