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

sek és más közlemények
/

295.
M. kir. belügyminiszter.

Sz. : 146133— 1910. XI.

Valamennyi törvényhatóság tisztviselőjének 
(Baranya-, Pestpilissoltkiskun-, Tolna-, Győr-, Ko
márom-, Pozsony-, Esztergom-. Fejér-, Bácsbod- 
rog- és Torontálvármegyék és Budapest székes- 
főváros kivételével).

Arról értesültem, hogy a kolerával fertőzött 
községekből kivándorolni készülőkkel szemben a 
hatóságok nem egyformán járnak el, illetőleg e 
tárgyban a folyó 1910. évi szeptember hó 26-án 
135240. B. M. szám alatt kiadott rendeletemben 
foglaltakat tévesen értelmezik.

Ezen rendeletnek ugyanis az a czélja, hogy 
a kolerával fertőzött községekből a kivándorlás a 
fertőzöttség fennállása alatt és azután bizonyos 
időn helül megakadályoztassék, de az nem volt a 
rendelet kibocsátásának czélja, hogy a fertőzött
ség megszűntével a kivándorolni jogosultak az 
utazásban továbbra is meggátoltassanak.

A szükséges elővigyázati intézkedéseknek ez 
idő szerint elég tétetik már azzal, ha a kolera 
miatt fertőzöttnek nyilvánított és ez okból zár alá 
vett oly községből, hol a kolerának csak egyes 
szórványos esetei fordultak elő, az utolsó beteg 
felgyógyulta vágj' elhalálozása után 5 napig, oly 
községből pedig, hol az esetek egyszerre jelenté
kenyebb számban vagy szórványosan bár, de jíTi- 
zamosabb ideig ismételten fordultak elő, az utolsó 
beteg felgyógyultétól illetőleg elhalálozásától szá
mított 10 napig kivándorolni szándékozó'egyének 
az utazástól visszatartatnak.

Ezzel szentben azonban nem tartom meg
engedhetőnek azt, hogy a megfertőzött vagy idő
közben koleramentesnek nyilvánított községekben 
lakósok útlevél ügyeinek elintézése egyáltalán meg-

tagadtassék. Az ily községek lakosainak''j/Ttlejf 
iránti folyamodványait is szabályszerü/táfgyalás' 
alá venni és a mennyiben az útlevél leállítását 
törvényes ok nem akadályozza, az 
litani kell. Az útlevél kézbesítésénél vj 
figyelembe a helyi viszonyok, hű] 
dorlónak lakhelye szerinti községe, 
tőzöttnek van-e kijelentve, vag\j 
fennti 5, illetőleg 10 napi hatá 
vándorlás már megengedhető-e és ha az útlevél 
tulajdonos kivándorlása közegészségügyi szempori 
ból akadályba nem ütközik, úgy részére az útle
vél kézbesítendő, 'ellenkező esetben pedig az útle
vél kézbesítése felfüggeszthető. Megjegyzem egyéb
ként, hogy azon körülmény miként valakinek az 
útlevele már kézbesittetett, nem szolgálhat aka
dályul arra, hogy a hatóság —  amennyiben idő
közben az illető község kolerával fertőzöttnek je
lentetnék ki —  az útlevél birtokában levők kiván
dorlását czélravezető intézkedésekkel megakadá
lyozhassa.

Erről czimet tudomás, miheztartás és to
vábbi megfelelő intézkedés tétel végett értesítem.

Budapest, 1910. évi október hó 15'én.

' A miniszter helyett:

Horváth Em il s. k , államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától.

J^z.: 7815— 1910.

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

/  községi és körjegyzőnek.

Hivatkozással a belügyminiszter urnák ugyané 
tárgyban kelt és a vármegyei hivatalos lap f. évi 
október 13-ikán megjelent 41. számában is közzé
tett 137240— 1910/XI. sz. rendeletére tudomás 
végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. október 31-én.

Sebesi, alispán.

VÁRMEGYE
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296.
144219— 1910. VII. d. B. !vl. számú körrendelet.

A kolera elleni védekezés tárgyában.

Valamennyi vármegyei és várpsi törvény- 
hatóságnak, Budapestnek és Fiúménak is.

Bár hazánkban a kolera járvány ez idő sze
rint jelentékenyen enyhült, még sem múlt el a 
veszélye annak, hogy a kolera oly helyeken és 
oly körülmények között ahol a megelőzésére al
kalmas intézkedések elhanyagoltainak, kiujul ille
tőleg tovább terjed.

'Felhi-vom tehát (a czimet), hogy törvényha
tósága területén az egészségügyi viszonyokat éber 
figyelemmel kisérje és szükség esetére a követ
kezők szigorú foganatosítását is rendelje el.

1. Az idei kolerajárvány folyamin is sok 
helyen tapasztalták, hogy népünk még most is 
idegenkedik, attól a hatósági rendelkezéstől, hogy 
a kolerás betegeket bejelentse, a járvány korházba 
szállíttassa és ott ápoltassa, sőt minden szigorú 
rendelkezés daczára betegeit titokban tartani tö
rekszik. Minthogy a betegek eltitkolása a járvány 
leküzdésére fordított tevékenység sikerét meghiú
sítja, minden rendelkezésre álló eszközzel és a 
legszigorúbb rendszabályokkal arra kell törekedni, 
hogy a betegek eltitkolása megakadályoztassék. E 
czélból jól szervezett rendszeres vizsgálat szüksé
ges. A községeket, terjedelmük és lakottságukhoz 
képest megfelelő számú kerületekre kell osztani 
és minden kerületben egy, vagy több olyan egyént 
kell megbízni a betegek felkutatásával, akik iránt 
a lakosság bizalommal viseltetik és akiknek lelki- 
ismeretes eljárásában a hatóság is megbízhat.

Ezeket a megbízottakat naponként kétszer, 
reggel és este végzendő vizsgálataikban amennyi
ben szükségesnek mutatkozik a csendőrség is tá
mogassa. A vizsgálatokat házról-házra járva kell 
foganatosítani és a szükséges nyilvántartások alap
ján minden vizsgálat alkalmával a háznép minden 
tagjának hollétéről és hogylétéről meggyőződést 
kell szerezni és az eredményről községi elöljáró
ságnak minden vizsgálat után azonnal jelentést 
kell tenni. A házi vizsgálatok alkalmával az eljáró 
közegek a lakossággal szemben kímélettel és ta
pintattal járjanak el, mégis gondja legyen a ható
ságnak arra, hogy betegek eltitkolását tilalmazó 
rendelkezések áthágói azonnal a legszigorúbban 
megbüntessenek (1876. évi XIV. t.-cz. 80. és 7. 
§§.) és hogy a ház vizsgálatok végzésével szem
ben tanúsított minden legcsekélyebb ellentállás is 
már csirájában elfojtassék. A naponkénti házvizs
gálatokat a fertőzött községekben mindaddig eré
lyesen folytatni kell, amig az illetékes első fokú 
egészségügyi hatóság a járványt teljesen meg
szűntnek és ezzel a további vizsgálatok végzését 
szükségtelennek nem nyilvánítja. Azon nem várt 
esetben pedig, ha a lakosság köréből a most jel
zett megbízást önként senki vállalni nem akarná, 
erről a további intézkedések megtehetése végett 
hozzám azonnal jelentés lesz teendő.

2. Nehogy oly vidékekről, a hol kolera meg

betegedések fordultak elő, a nyári mezei munkákra 
felfogadott és az ősz beáltával állandó téli lakó
helyükre visszatérő idegen munkások a betegsé
get lakóhelyükre hurczolják, elrendelem, hogy 
mindazon községekben, a melyekben kolera for
dult elő, az idegen munkások távozásuk előtt 
orvossal megvizsgáltassanak és csak azon esetben 
bocsáttassanak útra, ha kolerára való gyanúnak 
semmiféle jele nem mutatkozik.

Azon esetben, ha annak gyanúja merülne 
fel, hogy e munkások kolerában szenvedő beteg
gel vagy ily betegek környezetével érintkezésben 
állottak, a távozó munkásoknak viselt ruhaneműit 
s mindazon ragályfogó tárgyakat, a melyeket ma
gukkal vinni szándékoznak alaposan fertőtlení
teni kell.

A kolerával fertőzött község elöljárósága az 
illető munkaadó vagy megbízottja részéről bemon
dandó adatok alapján az onnan állandó lakhe
lyükre visszautazó munkások elindulását és uta
zásuk végczélját az illető elsőfokú egészségügyi 
hatóság tudomására hozni köteles.

Az elsőfokú egészségügyi hatóság gondos
kodjék arról, hogy a hazatérő munkások érkezé
séről azon illetékes első fokú egészségügyi ható
ság, a melynek területére az illetők hazautaznak, 
idején értesüljön. Ez értesítés alapján az illető 
elsőfokú egészségügyi hatóság a hazatért munká
sokat orvossal vizsgáltassa meg és a szükséghez 
képest a munkásoknak öt napon át való megfi
gyeléséről gondoskodjék. Ha pedig az ekként be
jelentettekkel szemben a munkások nem a beje
lentett számban érkeztek volna meg, a hiányzók 
hollétének kinyomoztatása iránt intézkedjék.

3. Minthogy Oroszországban a kolera még 
mindig mutatkozik, nehogy az ország némely v i
dékeiről Oroszországba munkára elszegődött és 
tél beáltával hazatérő munkások a betegséget be- 
hurczolják, elrendelem, hogy már most szerezzen 
a czim tájékozást arról, hogy mely községből és 
hány olyan munkás távozott Oroszországba —  
annak mely részébe munkára, akiknek hazajöve
tele várható és intézkedjék az iránt, hogy az il
lető község az ily munkások hazatértét azonnal 
jelentse, az elsőfokú egészségügyi hatóság pedig 
gondoskodjék arról, hogy a hazatértek azonnal 
orvossal megvizsgáltassanak és ha szükséges, 
orvosi megfigyelés alatt legyenek.

4. Minthogy a Duna mellékfolyóin a Dunára 
leereszkedő tutajosok, ha kolerával fertőzött he
lyen fordultak meg kiszállásuk alkalmával a ko
lerát elhurczolhatják, elrendelem, hogy a tutajokon 
levő személyeknek partra szállása csupán orvosi 
vizsgálat alapján engedtessék meg és velük szem
ben kiszállásuk alkalmával a folyó évi szeptem
ber hó 19-én 133681. számú itteni körrendelet 
4-ik pontjában foglalt rendelkezés (öt napon át 
megfigyelés) foganatosittassék. Ha pedig a kiszállt 
tutajosok hazatérni szándékoznak, erről azon ille
tékes elsőfokú egészségügyi hatóság, a melynek 
területére a tutajosok visszatérnek, az illetők ér
kezésének, nevének és tartózkodási helyének köz
lésével, idejekorán értesítendő. A mennyiben a
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hazautazó tutajosok fertőzött helyen is megfordul
tak volna, hazaérkezésük alkalmával orvossal kell 
őket megvizsgáltatni és a szükséghez képest öt 
napig megfigyelni.

5. Miután a folyammenti községekben he
lyenként kompok közvetítésével is sűrűn érintke
zik a lakosság, szükséges, hogy fertőzött közsé
gekben a kompon való közlekedés egészségügyi 
felügyelet alá helyeztessék. E végből a fertőzött 
községekben a komp állomásokra őrt kell állítani, 
akinek az lesz a feladata, hogy a fertőzött köz
ségekre elrendelt zárlat foganatosítására és arra is 
felügyeljen, hogy a kompokon koleragyanus be
tegek ne szállíttassanak a túlsó partra.

Budapest, 1910. évi október hó 20-án.

A miniszter helyett:

Dr. Némethy Károly s. k., államtitkár.

S z .: 7962— 1910. alisp.

A három járás főszolgabírójának, Székely
udvarhely polgármesterének, valamennyi község 
elöljáróságának és a hatósági orvosoknak.

Belügyminiszter urnák fenti .körrendeletét 
tudomásvétel ezéljából közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. november 5-én.

Sebesi, alispán.

297.
133,212— 1910. III. B. M. számú körrendelet.

A zólyombrezói kir. vasgyár készítményei
nek ajánlása.

Valamennyi törvényhatóságnak.

Hivatali elődeim az 1903. évi 785. eln. szám 
alatt 2) és az 1904. évi 108,496. szám alatt 3) 
kelt körrendeletekben a pénzügyminiszter ur fel
kérésére felhívták a törvényhatóságok figyelmét a 
zólyombrezói kir. vasgyárban készült vascsövekre.

Tekintettel arra, hogy a városok és fejlettebb 
községek vízvezetékei és csatornázási berendezés
sel való ellátása mindjobban terjed, a pénzügy- 
miniszter ur felkérésére újólag felhívom a Czinr 
figyelmét azokra a kiváló előnyökre, melyekkel az 
említett kir. vasgyárban készített kovácsolt vas
csövek az eddig ily czélokra használt más gyárt
mányú anyaggal szemben bírnak.

Erről a törvényhatóságot tudomás és a te
rületén levő rendezett tanácsú városok és érdekelt 
községek megfelelő figyelmeztetése végett azzal 
értesítem, hogy az ajánlati felhívások, megrende
lések, valamint közelebbi felvilágosítások iránti 
tudakozódások a m. kir. állami vasgyárak köz
ponti igazgatóságához intézendők.

Budapest, 1910. évi október hó lS-án.

A miniszter helyett:

Dr. Némethy Károly s. k., államtitkán.

298.
Magyar Kölcsönös Allaibiztositó-Társaság, mint

szövetkezet, Budapest, IX., Üllői-ut 8.

Budapest, 1910. október hó 21-én.

Nagyságos Alispán Ur I

A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur őnagy- 
méltósága az állatbiztosításnak és különösen a 
községi szövetkezetek utján való állatbiztosításnak 
hazánk állattenyésztésének emelésére és az állat- 
egészségügy javítására való nagy fontosságánál 
fogva, feladatunkká tűzte ki a községi állattenyész
tési, illetve állatbiztosító szövetkezetek alakítását, 
szervezését és terjesztését.

Legyen szabad b. figyelmét ezen szövetke
zetekre felhívni és felkérni, miszerint az általunk 
kezdeményezett —  sok helyt már sikerrel működő 
—  szövetkezetek szervezésénél bennünket hatha
tós támogatásában részesíteni méltóztassék.

A z állattenyésztési és állatbiztosító szövetke
zetek megalakítása az állattenyésztés felvirágozta
tása és a szövetkezeti tagoknak nagyobb károso
dástól való megóvása szempontjából a kisgazdára 
nézve ma már létfeltétel.

A magasabb mezőgazdasági és állattenyész
tési fejlettséggel biró államokban községi állatbiz
tosító szövetkezetek mindenütt általánosan el van
nak terjedve. Hazánkban már működésünk kez
detén alakítottunk ily szövetkezeteket. Jelenleg 
pedig intensive óhajtunk a községi szövetkezetek 
szervezésével foglalkozni.

Szövetkezet alakítható oly községben, mely
ben legalább 20 állattartó gazda a szövetkezet 
létesítését óhajtja és egyelőre csak olv községben, 
melyekben a szarvasmarhaállomány 150 drbnál 
több; később kisebb állatállománynyal biró köz
ségben is.

A szövetkezet ügykezelése oly egyszerű, hogy 
azt bármely irni olvasni tudó kisgazda is vezet
heti ; a hatóságokkal való Írásbeli érintkezést, hiva
talos jelentéseket, fontosabb könyvek vezetését, az 
évi zárszámadásokat, mérleg készítést a központ 
végzi anélkül, hogy ebből a községi szövetkezetre 
bármily költség háramlanék. Ugyancsak a központ 
ellenőrzi költségmentesen a községi szövetkezetek 
működését, azokat útbaigazításokkal, tanácscsal 
látja el, esetleges helytelen működésűket a helyes 
mederbe tereli. Végre a központ viszontbiztosítást 
nyújt a községi szövetkezeteknek, úgy, hogy azo
kat nagyobb károsodás sohasem érheti.

A szövetkezeti tagok állatállományuk értéke 
arányában kölcsönösségben vannak az őket ál
latállományukban ért károkért és a károkat bizto
sítási díjkivetéssel fedezik. Ezen díjfizetési kötele
zettségük azonban korlátozva van olykép, hogy 
5 °/o-nál magasabb dijat egy évben sem fizethet
nek, bármily nagy károsodás is érje a szövetke
zeti tagokat; mert az 5 % -on felüli károkra nézve 
a szövetkezet viszontbiztosítva van a központnál, 
mely az 5 °/o-on felüli károkat sajátjából korlátlan 
magasságig fizeti. Ezen viszontbiztosítás fejében 
fizet minden községi szövetkezet a központnak
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évenként tagjai állatállományának értéke után J/20/0 
viszontbiztosítási dijat.

Mi a viszontbiztosítási kötelezettségen kívül 
—  mint már fentebb említettük —  nemcsak a 
hatóságokkal való levelezést, a fontosabb könyvek 
vezetését, az ééi mérlegek elkészítését eszközöljük 
díjtalanul, de a községi szövetkezeti tagok bizto
sított állatállományának lépfene ellenni beójtásához 
szükséges ojtóanyagot is díjtalanul bocsátjuk a 
szövetkezet rendelkezésére. Ezen intézkedésünk 
hathatósan előmozdítja a lépfene elleni védekezést.

A szövetkezet megalakulván, megválasztja 
3—5 tagból álló igazgatóságát és 3— 5 tagú fel
ügyelő bizottságát, nagyobb szövetkezetek tetszés 
szerinti számú választmányt is. Megalakulás után 
ezégjegyzés iránt a központ intézkedik és előle
gezi a ezégjegyzési költségeket.

A szövetkezet ügyeit vezeti az igazgatóság, 
melynek egyik tagja elnökül választatik ; az ügy
kezelést, pénztárt vagy az elnök, vagy egyik igaz
gatósági tag, vagy pedig az igazgatóság által vá
lasztott más szövetkezeti tag látja el. Az igazga
tóság elsősorban az összes tagok szarvasmarha
állományát összeírja és a helyi viszonyoknak meg
felelő értéküket megállapítja. Biztosításra egyelőre 
csak szarvasmarhák vétetnek fel 3 hónapos kor
tól kezdve. Oly községekben, ahol nagyobb lóál
lomány van, később a lovak is biztosíthatók lesz
nek. Beteg vagy betegségre gyanús állatok nem 
vétetnek fel, csak teljes kigyógyulásuk után.

Minden tagnak van egy törzs lapja, melybe 
állatai és azok értékei beíratnak és minden válto
zás, vétel, eladás, értékváltozás is fel lesz jegyezve.

Minden szövetkezeti tag legalább egy üzlet
részt jegyez és azt befizetni köteles. Hogy a leg
kisebb ga2da is tagja lehessen a szövetkezetnek, 
egy szövetkezeti üzletrész névértéke 4 koronában 
van megállapítva, ezt az összeget sem köteles a 
szövetkezeti tag egyszerre befizetni, hanem 4, évi 
1 koronás részletben.

A szövetkezet jogosítva van tagjaitól felvé
teli és becslési költség fejében minden darab'állat 
után 20 fillért szedni. De az igazgatóság ettől el
tekinthet.

Biztosítási dij fejében fizet minden tag min
den év elején állatai értéke után 1 %-ot, vagyis 
minden 100 korona után 1 koronát. Ebből fedezi 
a szövetkezet a viszontbiztosítási dijat és az elő
forduló kisebb károkat. Ha az év folyamán az il
lető szövetkezetben nagyobb károk nem fordulnak 
elő, akkor ezen 1 °/o-on felül a tag nem fizet 
semmit. Ha több a kár és a már fizetett biztosí
tási díjból kártérítésre nem telik, akkor kivethet a 
szövetkezet még 1 °/o-ot, vagy Ve%-ot egyszer, 
ha kell többször is, de összesen 5 %>-nál nem 
többet. Ha újból károk fordulnak elő, melyek kár
térítésre már az ö %-ból nem fedezhető, akkor 
azokat a központ kártalanítja.

A biztosítási feltételek az állattartótól jóhi
szemű eljárást, az állatok kellő gondozását, ápo
lását és takarmányozását és bármily' megbetegedés 
és káreset bejelentését kívánják. Megbetegedésnek 
az állatok sóványodása is tekintetik. Ha a szö

vetkezeti tag ezen feltételeknek eleget tesz, van 
feltétlen joga kártérítéshez.

A  kártérítés az állatnak a felvételkor, illetve 
utolsó becslésekor megállapított értékének 80 ", n-a, 
tehát minden- 100 kor. érték után 80 korona.

A betegség bejelentés vétele után a szövet
kezet igazgatósága az állatot azonnal megvizsgál
tatja és ha szükséges, állatorvost hivat és az ál
latot gyógykezelted. Az állatorvos diját és a gyógy
szert . a szövetkezet fizeti. Gyanús megbetegedé
seknél mindig hivandó állatorvos. Ha állatorvos az 
állat betegségét gyógyithatlannak vagy a gyógy
kezelést hosszadalmasnak és' eredményét bizony
talannak találja, vagy baleseteknél, csonttörésnél, 
felfúvódásnál, mikor állatorvos nem áll rendelke
zésre, valamint oly esetekben is, ha az állat élet
ben maradásához kevés reményt fűz, az igazga
tóság az állatot kényszervágatja, vagy pedig mé
szárosnak eladja. Úgy' a kényszervágást, mint az 
életben való eladás utján való értékesítést a szö
vetkezet intézi, az ebből befoly'ó összeg a szövet
kezetei illeti. A szövetkezet a kártérítést egy ösz- 
szegben és egyszerre fizeti ki a kárvallott félnek, 
hogy' annak módjában álljon más állatot besze
rezni. Ha a szövetkezet a kártérítéshez szükséges 
összeggel nem rendelkezik, azt mi kamatmentesen 
előlegezzük, mig az a szövetkezet tagjaitól az 
5 %-on belüli kivetés utján behajtja.

A fenntiekből látható, hogy a községi szö
vetkezetek teljes autonómiával bírnak, a tagok 
csak annyi biztosítási dijat fizetnek, amennyi a 
tényleges kár és minthogy ily' szövetkezetekben a 
visszaélés majdnem kizártnak mondható és gy'ors 
és közvetlen eljárás által sok kár elhárítható, de 
mindenesetre csökkenthető, az állatbiztosító szö
vetkezetek utjáni biztosítás a legolcsóbb és leg
igazságosabb állatbiztosítási mód.

Kérelmünk odaterjed :
Méltóztassék az illetékes hatóságok utján 

odahatni, hogy' a kör és községi jegyzők és a 
községi elöljáróságok, lelkészek és tanítók figyelme 
az álla tb iztosításra  és a községi szövetkezetekre 
felhivassék, hogy' azok ezen szövetkezetek lénye
gét a gazdaközönséggel megismertessék és azt ily' 
szövetkezetek alakítására serkentsék ; közöljék ve
lünk, mely községekben kívánatos ily  szövetkeze
tek létesítése. Mi hajlandók vagyunk ily közsé
gekben a gazdaközönséget az összes részletekre 
nézve felvilágosítani és a szövetkezeteket megala
kítani. —  Kiváló tisztelettel:1 Magyar Kölcsönös 
Állatbiztosító Társaság, mint szövetkezet. Báhr 
Gusztáv s. k. Dr. Pa jor Ignácz s. k

, Udvarhelyvármegy'e alispánjától.

Sz. : 7607--1910. alisp.
Valamennyi községi elöljáróságnak, Székely'- 

udvarhely város polgármesterének.
A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság 

mint szövetkezet fennti felhívásét közlöm.
Székelyudvarhely', 1910. október hó 22-én.

Sebesi, alispán.
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V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós szá j- és kö rö m 
f á j á s  fellépett Csöb, Csehétfalva, Magyarzsákod, 
Rava, Bencéd, Székelydálya és Sándortelke köz
ségek szarvasmarha állományában járványosán.

Sertésvész fellépett járványosán Fiatfalva 
községben.

Vészkerület alakítása. A Marostorda vár
megyei nyárádszeredai járás száj és köröm
fájás miatt vészkerületté alakíttatott. A járás terü
letére hasított körmii állatot behozni és innen ki
vinni, ott állatvásárt tartani tilos.

Pályázati hirdetmény. (6903— 1910. szám.) 
A nyugdíjazás folytán megüresedett Székely- 
keresztúri já r á s i  fő szo lg a b író i állásra ezennel pá
lyázatot hirdetek.

Ezen a V ili. fizetési osztályba sorozott állás 
javadalmazása a következő :

fizetés . . . .  3600 K,
lakbér . . . .  520 «
úti átalány . . 1400 «
irodai átalány . 600 «

Felhívom mindazokat, a kik ezen állást el
nyerni óhajtják, hogy pályázati kérésüket a vár
megye főispánjához czimezve, hozzám nyújtsák be.

Pályázók a pályázati kérésben megfelelő 
okmányokkal, illetve a megyei szolgálatban lévő 
tisztviselők törzskönyvi adataikra való hivatkozás
sal igazolják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. által a 
jelzett állásra előirt minősítéssel rendelkeznek.

Egyébként a pályázás módjának további 
részleteire nézve a vármegyei ügyviteli szabály
zat 3., 4. és 5. §§-ai az irányadók.

A pályázati kérés beadásának végső határ
ideje 1910. évi novem ber hó 25. (huszonötödik) 
napjának déli 12 órája.

A jelen pályázati hirdetményre való hivat
kozással a kitűzött határidőig, azon állásokra is 
lehet pályázatot benyújtani, a melyek a Székely- 
keresztur járási főszolgabírói állás betöltése foly
tán esetleg üresedésbe jönnek.

Székely udvarhely, 1910. évi nov. hó 3-án; 
Sebest, alispán.

Pályázati hirdetmény. (2962—-1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye udvarhelyi járáshoz tartozó 
Arvátfalva, Patakfalva és felsőboldogfalva közsé
gekből álló árvátfalvi körjegyzői állásra pályáza
tot nyitok.

Fölhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1883. 
évi I. t.-cz. 6. § a, illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 
3. §-ában megkívánt minősítésüket és eddigi .al
kalmaztatásukat igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényüket hozzám folyó évi deczem ber 10-ig  
annál is inkább nyújtsák be, mert a későbben 
érkezőket vagy kellően föl nem szerelteket figye
lembe venni nem fogom. A választást f. évi de
czember hó 12-én d. e. 10 órakor Arvátfalva köz
ségházánál fogom megtartani.

A z állás javadalmazása: 1. 1600 korona

fizetés. 2. 80 korona szálláspénz. 3. 130 korona 
irodabér átalány. 4. 00 korona irodai átalány. 5. 
100 korona fuvar átalány. 6. Magánmunkálatokért 
a szabály'rendeletileg megállapított dijak.

■Székelyudvarhely, 1910. november 7. Szabó  
N ándor, tbv főszolgabíró.

Versenytárgyalási hirdetmény. (71367— 910. 
szám.) A magyarországi kir. államépitészeti hiva
talok területén lévő állami közutakon az 1911., 
1Ö12., 1913., 1914., 1915. és 1916. években esz- 
közlendő kavicsszállitás biztosítása czéljából, az 
alább közölt határnapokon a vezetésem alatt álló 
kereskedelemügyi m. kir. minisztériumban és az 
illető államépitészeti hivatalok helyiségében, zárt 
írásbeli ajánlatok utján, nyilvános versenytárgya
lás fog tartatni és pedig:

fo ly ó  évi novem ber hó. 2 1 -én : a budapesti, 
esztergomi, komáromi, székesfehérvári, kaposvári, 
szekszárdi, veszprémi, zalaegerszegi, pozsonyi, 
magyaróvári, győri, soproni, és szombathelyi;

fo ly ó  évi novem ber hó 2 3 -á n : a lőcsei, eper
jesi, liptószentmiklósi, alsókubini, trencséni, nyitrai, 
turóczszentmártoni, beszterczebányai, egri, aranvos- 
maróthi, ipolysági, balassagyarmati, rimaszombati 
és miskólezi;

fo ly ó  évi novem ber hó 2 5 -én : az ungvári, 
kassai, sátoraljaújhelyi, beregszászi, nagyszöllősi, 
máramarosszigeti, nagyváradi, szolnoki, debreczeni, 
nagykárolyi, zilahi és nyíregyházai;

fo ly ó  évi novem ber hó 2 8 -á n :  a kolozsvári, 
dési, tordai, nagyenyedi, dévai, nagyszebeni, brassói, 
sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi, csikszered.ai, 
beszterczei, marosvásárhelyi, dicsőszentmártoni, 
segesvári és fogarasi;

fo ly ó  évi novem ber hó 30-án : a temesvári, 
lugosi, aradi, makói, szegedi, pécsi, nagybecske- 
rekl és gyulai magy. kir. államépitészeti hivata
loknál.

Felhívom ennélfogva a vállalkozni kívánókat, 
hogy ajánlataikat a vezetésem alatt álló kereske
delemügyi m. kir. minisztérium segédhivatalainak 
főigazgatójához, vagy azon államépitészeti hivatal
hoz czimezve, a melynek kezelése alá az illető 
állami közút tartozik, legkésőbb a kitűzött tárgya
lási nap délelőtti 10 ó rá já ig  nyújtsák be. A ké
sőbb érkezett ajánlatok,' valamint a bármikor be
érkezett táviratok és utóajánlatok figyelembe vé
tetni nem fognak.

Az ajánlat pecséttel lezárt boritékára a czirn- 
zésen kívül még ráírandó :

»A já n la t  a  ............................  á llam ép itésze ti
h iva ta l területén lévő . á lla m i köz
ú tra  1911., 1912., 1913., 1914., 1915. é s_ 1916. 
évekre szükséges fe d a n y a g n a k  —  ci . 71,367 1910. 
szá m ú  versenytá rgya lá si h irdetm ényben  k iir t —  
szá llítá sá ra .«

Az ajánlatok az államépitészeti hivatalokban 
átvehető ajánlati- és felosztási kimutatási minta 
szerint teendők meg.

Abban az esetben, ha ajánlattevő az általam" 
elfogadott s az államépitészeti hivataloknál kitett 
kőmintától eltérő kőanyagot kívánna szállítani, 
.ennek saját pecsétjével ellátott két mintáját aján-
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latéhoz mellékelni és egyúttal a felosztási kimu
tatás 6. rovatában a termelési helyet is megjelölni 
tartozik.

Az ajánlatnak az általam elfogadott s az ál- 
lamépitészeti hivataloknál kitett mintával azonos, 
vagy bár attól eltérő, de legalább is oly jó minő
ségű anyagra kell vonatkoznia.

A benyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók 
s mindegyik ajánlattevő ajánlatának beadásától 
számított nyolcz hétig kötelezettségben marad.

Minden egyes államépitészeti hivatal terüle
tén átvonuló állami közúti vonalra külön ajánlat 
nyújtandó be. A z á lla m i közulnak csupán  egyes 
részeire leli a já n la tok  figyelem be vétetni nem  Jognak.

Úgy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt fel
osztási kimutatás, szabályszerű bélyeggel látandó 
el és mindkettő az ajánlattevő által aláírandó.

A bánatpénznek az állampénztárba vagy az 
adóhivatalba történt befizetését igazoló nyugta az 
ajánlathoz csatolandó.

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szol
gáló felosztási kimutatásban kitett kavics-mennyi
ség után, az ajánlott egységárakkal számított vég
összegnek 5 % -át kell kitennie

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem 
mellékelhető.

Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek az 
ajánlata el nem fogadtatott a bánatpénze az ár
lejtés eredménye feletti határozathozatal után fog 
kiadatni, illetve az intézkedés a kiadás iránt meg
tétetni.

A tett ajánlat a vállalkozót azonnal, a kincs
tárt azonban csak attól a naptól fogva kötelezi, 
a melyen azt elfogadom.

Azok az ajánlattevők, a kik az államépité
szeti hivatal felügyelete alatt munkát még nem 
végeztek, tartoznak megbízhatóságukat az illetékes 
kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni.

A szállítási szerződés és részletes feltételek 
az ajánlati minta s ennek mellékletét képező fel
osztási kimutatás és kőminták az államépitészeti 
hivataloknál a szokott hivatalos órákban átvehe
tők, illetve megtekinthetők.

Budapest, 1910 évi október hó 25 én. K e
reskedelem ügyi m . kir. m in iszter.

Bérbeadási hirdetmény. (1 171 — 1910. szám.) 
Kisgalambfalva község tulajdonát képező korcsma 
ház, 1 italmérési helység, 1 szoba, 1 konyha, 2 
pinczével a községházánál 1910. évi novem ber hó 
3 0 -á n  d. e. 10 órakor 500 korona kikiáltási ár 
mellett nyilvános árverésen 1911. január hó 1-étől 
3 egymás után következő évre haszonbérbe fog 
adatni. A kikiáltást ár 10 %  a árverezők által az 
árverés megkezdése előtt a községi elöljáróság 
kezéhez lefizetendő Árverési feltételek a községi 
bírónál és a nagygalambfalvi körjegyzői irodában 
megtekinthetők, kisgalambfalva, 1910. október hó 
30-án. G odra M ih á ly , körjegyző. S á n d o r  János,
k. biró.

Hirdetmény. Nyitravármegye területén a vág- 
selyei járáshoz tartozó Farkasd községben 1910. 
évi november hó 8-án és deczentber hó 6-án, va
lamint a Negyed községben 1910. évi november

hó 22— 24-én megtartandó országos vásároknak 
megtartására f. évi szeptember hó 29-ről kelt 
19681. számú határozatommal elrendelt tilalmat a. 
kolerának azon községekben és egyáltalában Nyitra
vármegye területén megszűnése következtében- 
ezennel hatóságilag feloldom és ezen kiadványom 
közzétételének kérésével megkeresem a közigaz
gatási hatóságokat, hogy a kolerától fertőzött vár
megyék területéről a vásárokat látogató közönség
nek, iparosok és termelőknek vásárlátogatási czél- 
ból Farkasd és Negyed községekbe, mint egyálta
lában Nyitravármegye területére ugyancsak vásár
látogatási czélból történendő bebocsájtásának meg
akadályozása iránt megfelelő módon intézkedni- 
szíveskedjenek.

A szóban forgó vásártartási tilalomnak meg
szüntetését az 1894. évi 78571. számú belügymi
niszteri rendeletnek 20. szakasza alapján .a keres
kedelemügyi m. kir. miniszter urnák bejelentem 
és erről közzététel és megjelelő további szives in
tézkedés czéljából az ország összes vármegyei és 
városi törvényhatóságait valamint a vármegyebeli 
összes városi és járási hatóságokat értesítem.

Nyitrán, 1910.évi október hó 25 én. T u rc h á n y i
s. k,, alispán.

Uj postahivatal. Az udvarhelyvármegyében 
Farkaslaka községben működő postaügynökség a 
folyó év november 1-től kezdve IV. osztályú 
postahivatallá alakíttatott át. A z  uj postahivatal 
teljes fel és leadó postaszolgálatot teljesít és a 
postatakarékpénztár közvetítő hivatalaként is műkö
dik. A postahivatal összeköttetését a Székelyud
varhely és Farkaslaka között naponként egyszer 
közlekedő gyalogküldöncz postajárat utján nyeri. 
A z uj postahivatal forgalom körébe Farkaslaka, 
Bogárfalva. Kecsetkisfalud, Nyikómalomfalva, 
Szentlélek és Székelypálfalva községek s Kecset
kisfalud telep osztatott be.

Talált liszt Adám Aladár bözödi birtokos 
folyó hó 1 1 én Székelykereszturról jőve Magyar- 
andrásfalva között egv kis zsák lisztet, egy más 
zsákbi kevés búzát talált Igazolt tulajdonossá nálla 
átveheti.

E lveszett lovak. Elveszett András Sámuel 
firlosváralyai lakosnak a határból 2 drb. 3— 3 
éves, 1 piros és 1 sötét pej szinti heréit lova.

E lveszett csikók. Sinka Mihály nyikómalom- 
falvi lakosnak 2 csikója november hó 5 én elve
szett. Az egyik négy éves sötétpiros heréit, a má
sik 3 éves fekete szőrű heréit; utóbbinak három 
lába fehéres.

Felfogott lovak Homoródalmás községben 
folyó október hó 24-én Sándor Lajosnál 2 drb. 
piros pej felfogva tartatik. Egyiknek homlokán és 
orrán hosszú fehérség, a másik jegytelen. A hóka 
vastagabb izmosabb testű a másnál, 6 —-8 éves 
korúak lehetnek.

Elveszett kard. Dr. Urbányi István cs. és 
kir. ezredorvos f. é. november hó 5-én este Csík
szeredából az országúton kocsin jövet körülbelül ' 
Homoród fürdő és Fenyéd község között egv 
katonatiszti kardot kardbojttal és kardkötővel eí-
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vesztett. Megtaláló kéretik, hogy a kardot neve
zett ezredorvos lakására (Székelyudvarhely, Kos- 
suth-utcza 28. szám) küldje.

Körözendő egyének. 307. — Özv. J á n o s i
J ó zse fn é  szül. Pávai Róza, debreczeni születésű 
33 éves muskásnő nyomozandó, feltalálása esetén 
néhai férje illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 13081 — 1910. számra 
való hivatkozással Kassa sz. kir. város rendőr
kapitányának megküldendő.

308. —  D énes A n n a  segesvári születésű, 
róni. kath. vallásu, 25 éves cseléd nyomozandó, 
feltalálása esetén származási es illetőségi viszo
nyaira nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző 
könyv a 24196— 1910. számra való hivatkozással 
Kolozsvár város tanácsának megküldendő.

309 —  M á rto n  M ik ló s  N á czi, székelyszál- 
dobosi Román György volt szolgája, a ki erdei 
kihágásért feljelentetett, nyomozandó és feltalálása 
esetén tartózkodási helye az Oklánd járási fő
szolgabíróval a 2683— 1909. számra való hivat
kozással közlendő.

310. —  K irc h  D á n ie l (A n ta l) , az 1869. 
évben a torontálmegyei Németécskán született 
róm. kath. vallásu kintornás nyomozandó, fel
találása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 31266— 1910. 
számra való hivatkozással Tem esvárm egye alis
pánjának (Temesvár) megküldendő.

311. —  H o rvá th  K a ta lin , a ki legutóbb 
Marczaliban tartózkodott, nyomozandó és fel
találása esetén tartózkodási helye Zalavármegye 
alispánjával a 7293— 1910, számra való hivat
kozással közlendő. Nevezett nő állítólag 23 éves, 
róm. kath. vallásu, középnagyságú, arcza göm 
bölyű. szeme sárgásbarna, szemöldökei barnák, 
orra és szája rendes, haja barna, nyakán elől 
anyajegy, írni nem tud.

312. —  N a g y  M ih á ly  volt aradi vaggon- 
gyári művezető nyomozandó, feltalálása esetén 
származási és illetőségi viszonyaira nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
21195— 1910. számra való hivatkozással Kolozs
vár sz. kir. város tanácsának megküldendő.

313. —  H a cker  D á v id n é  szül. Spitz Háni, 
a ki állítólag Miskolczon 1830. évben született, 
nyomozandó, feltalálása nsetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
18276— 1910. számra való hivatkozással Miskolcz 
város polgármesterének megküldendő.

314. —  B a u in iille r  Á goston  (vagy Szilárd) 
41 éves borbélysegéd, a ki állítólag Szerbmuriná- 
ban született, nyomozandó és feltalálása esetén 
tartózkodási helye a 28504— 1910. számra való 
hivatkozással Torontálvármegye alispánjával köz
lendő.

315. —  Á ro s  M á r ia  takarítónő, valamint 
anyja özv. Á ro s  Is tvá n n á  szül. Felföldi Zsuzsánna 
nyomozandók, feltalálásuk esetén úgy eredeti, 
mint szerzett illetőségükre nézvé kihallgatandók

• és a felveendő jegyzőkönyv a 18349— 1910.

279. oldal.

számra való hivatkozással Nagyvárad város taná
csának megküldendő.

316. —  F odnr Ja ka b  (G y u la )  és neje 
F odor Jakabné  szül. Neumann Bertha nyom o
zandók, feltalálásuk esetén a gyermekük Fodor 
Károly után felmerült 67 korona 20 fill. ápolási 
dij tőlük felhajtandó s az összeg Nagyvárad 
város pénztárának megküldendő; az összeg be- 
hajthatlansága esetén pedig a nemleges zálogo- 
lási és vagyontalanságáról szóló bizonyítvány 
Nagyvárad város tanácsának a 19889— 19 ló. 
számra való hivatkozással megküldendő.

317. —  P opa M á ria  55— 60 év körüli 
elmebetvg nő rokonai és ismerősei, a kik nevezett 
illetőségéről felvilágosítást adhatnak, nyomozandók, 
nemleges esetben nyomozandó nő születési esete 
a gör, kath. és gör. kel. egyházak születési 
anyakönyveiben és eredmény esetén erről Nagy
várad város tanácsa a 18855— 1910. számra való 
hivatkozással értesítendő.

318. —  Özv. M aksz ( M a ksz im ) M ih á ly  né 
szül. Dengi Ágnes, kőrösladányi születésű cseléd 
vagy napszámosnő nyomozandó és feltalálása 
esetén lakczime Nagyvárad város tanácsával a 
18346— 1910. számra való hivatkozással közlendő.

319. —  S za tm á r i Ferencz, a Belénvestár- 
kányban született 40 éves, ref. vallásu építési 
vállalkozó (kinek neje Tóth Juliánná), a ki leg
utóbb a hunyadvármegyei Petrilla községben 
tartózkodott, nyomozandó, feltalálása esetén tőle 
a részére utisegély czimén előlegezett 12 korona 
összeg behajtandó, ezen összeg Budapest székes- 
főváros VI. kér. előljóságának a 2818— 1910. 
számra való hivatkozással megküldendő s ennek 
megtörténtéről Nagyvárad város tanácsa is a 
17901—-1910. számra való hivatkozással érte
sítendő.

320. —  L aksz V ilm a , a ki 1871-ben vagy 
e körüli időben született és a kinek szülői Laksz 
Márton és Schwarcz Czili, nyomozandó és fel
találása esetén lakczime Nagyvárad város taná
csával a 18703— 1910. számra való hivatkozással 
közlendő.

321. —  H a jn e r  J á n o s  uradalmi kocsis vagy 
béres, Kádár Borbála férje, ki előbb 'Letétien 
községben a gróf Zichy uradalom kocsisa volt s 
valószínűleg most is valamely pusztán mint 
uradalmi cseléd szolgál, nyomozandó, feltalálása 
esetén annak vagyoni és kereseti viszonyait, 
valamint családi körülményeit kitüntető hatósági 
bizonylata kiállítandó s ezen bizonyítvány N agy
várad város tanácsának a 17943— 1910. számra 
való hivatkozással megküldendő. .

322. —  Ja ka b  M a rg it, a ki Nagyváradon 
1893 évben született és anyja J a k a b  Z s u z s á n n a  
cseléd nyomozandók. feltalálásuk esetén illetősé
gükre nézve (Jakab Zsuzsánna az 1893. év előtti 
illetőségére nézve) kihallgatandók és a felveendő 
jegyzőkönyv a 18843— 1910. számra való hivat
kozással Nagyvárad város tanácsának megkül
dendő.
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323. — M o ln á r K a ta lin , ki egy bizonyos 
Makovics Mihálylyal vadházasságban él, kiskorú 
Molnár András anyja nyomozandó, feltalálása 
esetén szülei kilétéről, születési helye és évéről 
és községi illetőségéről kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a S503— 1910. számra való 
hivatkozással Versecz város polgármesterének 
megküldendő.

324. —  S trób l János, alsóausztriai, mittels- 
bachi születésű, volt nagyváradi fogadós nyomo
zandó és feltalálása esetén lakczime Nagyvárad- 
város tanácsával a 22524— 1910. számra, való 
hivatkozással közlendő.

325. —  R oskovits József, kiskorú Roskovits 
Mariska, József, Miklós, László, Antal és Anna 
gyermekek atyja nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 6695— 1910. számra való hivat
kozással UgocsaVármegye alispánjának (Nagy- 
szöllős) megküldendő.

326. —  K iss József, a ki Nagyváradon 
1S86. julius 21-én született és a kinek anyja 
Kiss Klára, nyomozandó, feltalálása esetén ki
hallgatandó arra nézve, hogy anyja hol és mely 
évben született, hol és mikor halt el, kit tud meg
nevezni, a ki igazolni tudja, hogy anyja 15 
évig Kötegyánon lakott, mi volt ott a foglalko
zása és a felveendő jegyzőkönyv a 16691— 910. 
számra való hivatkozással Nagyvárad város taná
csának megküldendő.

327. —  K álira Is tvá n  napszámos, kinek

neje Karjos Klára és a ki Nagyváradon, előbb 
pedig Püspökladányon, lakott, nyomozandó és 
feltalálása esetén lakczime Nagyvárad város taná
csával a 20891 — 1910; számra való hivatkozással 
közlendő.

328. —  H einrich  .A lo is ia  nevű nő nyomo
zandó és feltalálása esetén kihallgatandó arra 
nézve, hogy a temesvári m. kir. állami gyermek- 
ntenhely által reábizott és jelenleg 10 éves Knapp 
Vilmos Károly nevű gyermeket a gyermekmen- 
hely felügyeleti köréből mi okból vonta ki és 
hogy azóta, a mióta ismeretlen helyre távozott, 
a gyermeket mily környezetben gondozta. A (el
veendő jegyzőkönyv a 25468:— 1910. számra való 
hivatkozással Krassószörényvármegye alispánjá
nak küldendő m eg ; a gyepmek pedig feltalálása 
esetén hatósági ellenőrzés melletti gondozás alá 
veendő és erről a temesvári m. kir. állami gyermek- 
menhely is értesítendő.

. 329. —  G áspár János, a sontogyvármegyei 
Magyarlukafán született 72 éves tehenes, a ki 
legutóbb Barcson tartózkodott, nyomozandó, fel
találása esetén kihallgatandó arra nézve, hogy a 
kórházi ápolását megelőzőleg, kitől meddig, milyen 
minőségben és bér mellett szolgált Rába Ferenczné 
barcsi lakosnál, bemondását mivel tudja igazolni 
és a felveendő jegyzőkönyv az esetleges okmá
nyokkal együtt Somogyvármegye 'alispánjának 
(Kaposvár) a 23495— 1910. számra való hivat
kozással megküldendő.
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