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Dr. Keith Ferencz Kiadja Becse, D. Fii könyvnyomdája Székely- 
.. . udvarhely. Arpád-uicza 3 szám, hová az elő-

varm. ojegyzo. fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek

304.
158,791 — 1909. V-a. B. M. számú körrendelet.

A községi elöljáróságokra bízott bűnügyi 
nyomozások teljesítése.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896: 
XXXIII. t.-cz. 8ö. jj-a szerint a községekben a 
községi elöljáróság lévén a rendőrhatóság, a kir. 
ügyészek gyakran jönnek abba a helyzetbe, hogy 
a csendőrség és a főszolgabirák mellett nyomo
zások körül a községi elöljáróságoknak tevékeny
ségét vegyék igénybe.

Miután azonban az egész bűnvádi eljárás 
sikerét és czélját veszélyezteti és esetleg meghiú
sítja az, ha a tényállás megállapítására szolgáló 
adatok’ kezdetben a nyomozás során késedelme
sen és hiányosan szereztetnek meg, az igazságügv- 
miniszter ur megkeresése következtében, a köz
ségi elöljáróságokra bízott nyomozásoknak egy
részt minél megfelelőbb ellátása érdekében a kir. 
ügyészek által e tekintetben emelt panaszok or
voslása czéljából a következőket rendelem :

1. Tapasztaltatván, hogy spk elöljárósággal 
szemben az Írásbeli utón történő figyelmeztetés 
és ismételt kitanitás is eredménytelennek bizonyult, 
mert az egyéb teendőkkel jelentékenyen megter
helt némely községi elöljáróságnak elég ideje sincs 
aira, hogy az Írásban ' kapott felvilágosítások tar
talmával behatóbban foglalkozzék, ntig. ellenben a 
közvetlen érintkezés utján, szóbelileg adott útba
igazításoknak, tájékoztató felvilágosító figyelmez
tetéseknek aránytalanul biztosabb és maradandóbb 
hatása szokott lenni: a közvetlen érintkezés leg- 
czélszerübb módjának —  az egyes ügyekben tör
ténő ügyészi kiszállásokon kívül —  azt’ tartom, 
ha a kir. ügyészek a járási tiszti értekezleteken 
megjelenve, az egvbegyült községi jegyzők előtt 
azok nyomozási tevékenységére vonatkozó észre

vételeiket, kívánságaikat előadják és viszont a kért 
felvilágosításokat rövid utón közük

Ezen okból felhit om a czimet, intézkedjék 
az iránt, hogy a kir. ügyész a jegyzői napok, he
lyesebben a járási tiszti érekezletek megtartásáról 
hivatalosan értesitessék oly özeiből, hogy azokon 
megjelenhessék és a jegyzőkkel bűnügyi nyomo
zási ügyekről megbeszéléseket lolvtathasson.

2. A bűnügyi nyomozások kellő végzésének 
érdekében állana mindenütt oly előljárósági tag
nak a kijelölése, aki a nyomozásokat állandóan 
vezesse, amely állandó megbízatás egyrészt a 
kellő gyakorlati ismeretek megszerzését segilené 
elő, másrészt bizonyos függetlenséget és támasz
tékot nyújtana a tartós kirendelés alapján nyomo
zást foganatosító egyénnek. E kijelölési jog a köz
ségi elöljáróságot, illetőleg annak vezetőjét: a köz
ségi bírót illeti ugyan meg, de a közérdek szem
pontjából a leghelyesebbnek tartom az oly irányú 
intézkedést, mikép a községekben ott, ahol kellő 
biztosítékot nyújtó, más előljárósági tag nem állna 
rendelkezésre, mindenütt a községi (kör ) jegyzők 
bízassanak meg a bűnügyi nyomozások végzésé
vel, ahol pedig a megbízás nem ekép történnék, 
ott a községi elöljáróságnak ettől elterő rendelke
zése hivatalból a főszolgabíróhoz beterjesztendő, 
aki mint szoros érlelőmben veit első fokú rendőr
hatóság, a helyi és személyi viszonyok figyelembe 
vételével, a megbízatás kérdésében mint illetékes 
hatóság véglegesen döntene.

3. Végül meg kell említenem, hogy a kir. 
ügyészek több esetben kénytelenek voltak panaszt 
emelni amiatt, hogy a községi elöljárók —  leg
nagyobb részben községi vagy körjegyzők — a 
kir. ügyészek megkereséseit késedelmesen vagy 
mindaddig nem intézik ej, mig a főszolgabírónál 
vagy alispánnál a mulasztó elöljáró fel nem je 
lentetik.

Miután az igazságszolgáltatás gyorsaságának 
érdekeivel a nyomozások lassú menete össze nem 
egyeztethető, az említett késedelmes eljárás meg
szüntetése érdekében felhívom a Czimet, figyel
meztesse a községi elöljáróságokat, hogy a bűn
ügyi nyofítozási ügyeket —  azok sürgős termé
szetére /való tekintettel —  soron kívül lássák el,



290. oldal. Udvarhely vármegye Hivatalos Lapja. 4S. szám.

a kir. ügyészek és kir. bíróságok megkereséseinek 
lehető gyorsasággal tegyenek eleget és amennyi
ben a kívánt nyomozó cselekményt önhibájukon 
kivül eső okokból nem foganatosíthatnák, ezt a 
megkereső hatósággal azonnal közöljék. Czimet 
pedig arra utasítom, saját hatáskörében intézked
jék az iránt, hogy a meg nem felelő eljárást ta
núsító nyomozó közegek ellen a kir. ügyész ré
széről emelt fegyelmi panaszok elintézése és ez 
ennek folytán megindított fegyelmi eljárások le
folytatása mindenkor a kellő eréllyel és gyorsa
sággal történjék meg.

Budapesten, 1910. évi október hó 29-én.

A miniszter helyett:

Dr. Bezerédj s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám : 8050— 1910. alisp.

A járási főszolgabiráknak, a községi és kör
jegyzőknek.

Tudomásvétel, alkalmazkodás és további el
járás végett kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi november hó 
12-én.

Alispán helyett:

Dr. Keith, tb. főjegyző.

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

sek és más közlemények.

305.
S z . : 2799— 1910. kgb.

A járási főszolgabiráknak, valamennyi köz
ségi és körjegyzőnek és a községi elöljáróságoknak.

Bizottságunk már ismételten tapasztalta, hogy 
az alsóbb fokú hatóságok a legeltetési ügyekben 
hozzájuk érkező beadványokat egyes esetekben 
o ly  késedelmesen terjesztik fel, hogy ezen kése
delem folytán egyes időhöz kötött ügyekben a 
beadvány nem egyszer tárgytalanná is válik ab
ból az okból, mert az beadása után azonnal el
intézhető nem volt.

Ezen késedelmes felterjesztések miatt a gaz
daközönségre és egyáltalán a jogkereső közön
ségre károsodások is származhatnak mi okból 
figyelmeztetjük az összes alsóbb fokú hatóságo
kat, hogy a legeltetési ügyekben hozzájuk érkező 
beadványokat mindenkor kellően felszerelve kése
delem nélkül továbbítsák az elintézésre illetékes 
hatósághoz.

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizott
ságától.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi november hó 
15-én.

Sebesi, főispán-elnök h.

306.
M. kir. pénzügyminisztériumtól.

111(300. szám.

Körrendelet valamennyi törvényhatóság köz- 
igazgatási bizottságához, kivéve a székesfővárost.

Az egyenes adók 1911. évre, illetve 1911 —
1912. évekre vonatkozó kivetésének megindítása 
tárgyában kibocsátott körrendeletem a »Pénzügyi 
Közlöny* legközelebbi számában meg fog jelenni. 
Erre a körrendeletemre utalva annak a biztos re
ményemnek adok kifejezést, hogy a törvényható
ságok közigazgatási bizottságai az egyenes adók 
kivetésénél a pénzügyigazgatóságot és a községi 
(városi) közegeket hathatósan támogatni, az össze- 
irási munkálatok ellenőrzésére hivatott községi 
elöljárókat (városi polgármestereket) és főszolga
bírókat ebbeli teendőik pontos teljesítésére uta
sítani és a pénzügyigazgatóság megokolt előter
jesztésére a munkálatok gyors és alapos keresz
tülvitelének esetleges akadályait elhárítani fogják.

Budapest, 1910. október 12-én.

Lukács s. k.

Szám: 2777— 1910. kgb.

A főszolgabiráknak, Székelyudvarhely város 
polgármesterének és az összes községi elöljáró
ságoknak.

Tudomásvétel, alkalmazkodás és az össze- 
irási munkálatok ellenőrzése czéljából közöljük.

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizott
ságától.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi november hó 
15-én.

Sebesi, főispán elnök h.

307.
Országos Magyar Háziipari Szövetség, IV., Ká- 

roly-körut 10.

Udvarhelyvármegye tekintetes törvényhatóságának.

Székelyudvarhely.
Népművészeti Magyar Háziipar Szövetkezet 

czimen, a hírlapok közlése szerint, egy Egyesület 
alakult. Ezen Egyesület a mi Szövetségünk czi- 
mével egész rokonczimet választván, tekintettel 
arra, hogy mi úgy a magas kormánynyal, mint 
az egyes törvényhatóságokkal, a magyar háziipar 
fejlesztése érdekében állandó összeköttetésben va
gyunk és a magas kormány három ágának, a ke
reskedelmi, földmivelési és vallás- és közoktatás- 
ügyi tárczájának messzemenő támogatásában ré
szesülünk, szükségesnek tartjuk ezennel mély tisz
telettel bejelenteni, hogy az említett Szövetkezet 
nemcsak nem azonos a mi Szövetségünkkel, de 
azzal mi semmiféle összeköttetésben nem állunk.
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Tisztelettel kérjük ezen bejelentésünk szives tu
domásul vételét és szükség esetén alantas ható
ságaival való kegyes közlését.

Budapest, 1910. október 24.

Kiváló tisztelettel:

Országos Magyar Háziipari Szövetség.

Sz. : 777S— 1910. alisp.

A községi elöljáróságoknak.

Tudomásvétel végett közlöm. 
Székelyudvarhelyen, 1910 november hó 4-én.

Alispán h. :

Dr Paál, főjegyző.

308.
Kisküküllővármegye alispánjától. 

Szám : 12178— 1910. alisp.

Udvarhely vármegye alispánjának.

Székely udvarhely.

Szives tudomás vétel és közhírré tétel vé
gett értesítem Alispán urat, hogy a ragadós száj- 
és körömfájásnak a vármegyébe nagyobb mérvű 
fertőzése és rohamos terjedése miatt az egész 
vármegye területét amig a betegség ily nagy' mérvű 
elterjedésü, egy vész kerületté alakítom, minek 
foly'tán elrendelem, hogy a vármegye összes köz
ségeibe haáitott körmü állatokkal, a községek ha
tárán túl állatot engedély nélkül elhajtani, marha
levelet kiállítani és állatvásárt tartani tilos.

Dicsőszentmárton, 1910. évi október hó 28-án.

Csató s k., alispán.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám : 7902— 1910. alisp.

Valamennyi főszoigabiró, Székelyudvarhely 
város polgármesterének, rendőrkapitányság és köz
ség elöljáróságának.

Tudomás és közhirrététel végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910.évi november hó 7-én.

Sebesi, alispán.

309.
Erdélyi Jellegű Magyarfajta szarvasmarhát tenyész

tők Egyesülete Kolozsvárt.

Nagyságos Dr. Sebesi János alispán urnák

Székelyudvarhely.

Nagyságod előtt régen ismeretes azon szívós 
és kitartó törekvés, a mely az erdélyi gazdák közt

évtizedek óta tapasztalható vo lt: az erdélyi ma
gyarfajta szarvasmarhát tenyészteni, fentartani és 
nemesíteni.

Ezen hármas czél elérésére alakítottuk meg 
egyesületünket. Az alapszabályokban, a melynek 
egy példányát tisztelettel ide csatoljuk, látható az 
a nagy terv, a melynek keresztülvitelére most vál
lalkoztunk. Erezzük azonban erőnk gyöngeségét 
és annak erősítésére Nagyságodnak és a vezeté
sére bízott törvényhatóságnak erkölcsi és anyagi 
támogatására van szükség.

Midőn tehát Nagyságod jóindulatát és párt
fogását kérjük egyesületünk számára, egyúttal 
azon kérelemmel járulunk Nagyságod elé, hogy 
méltóztassék azon kérelmünket, miszerint a vár
megye azon községei, melyekben az erdélyi jel
legű magyarfajta szarvasmarha tisztán tenyészte- 
tik, avagy a hol a piros-tarka szarvasmarha fajta 
még túlsúlyban nincsen elterjedve, egyesületünkbe 
lépjenek be évi 5 korona tagdíjjal rendkívüli tagnak.

Tapasztaltatok ugyanis, hogy mindazon vár
megyékben, a hol ilyen specziális szakegyesüle
tekbe a vármegye községei beléptek s ez által az 
egyesület és a legalsó közigazgatási pont közt az 
állandó összeköttetés biztosíttatott, az illető szakma 
rövid idő alatt hatalmas fejlődésnek indult s eb
ből első sorban a népnek lett haszna. Példa van 
reá sok, de csak egyet említünk fel, a magyar
óvári szarvasmarha tenyésztési egyesületet és an
nak sikerdus működési eredményét.

Az anyagi áldozat a mit a községeknek hozni 
kell csekély és a mit annak fejében kapnak nagy 
és állandó.

Egyesületünk egyik czéljául tűzte ki az erre 
alkalmas magyar erdélyi fajta marhák törzsköny
velését és ismeretes tény az, hogy ily törzsköny
velt állatok úgy maguk, mint ivadékaik sokkal 
jobban értékesíthetők. Ha a községek az említett 
csekély díjjal egyesületünkbe belépne, gondosko
dásunk tárgyát fogja képezni, hogy törzskönyvelt 
apaállatokhoz jussanak is. Ha az egyes gazdák 
csekély törzskönyvelést dij mellett az erre alkal
mas teheneiket is törzskönyveltetik, kiszámíthatat
lan azon haszon, melyhez ez által juthatnak és 
kiszámíthatatlan azon lendület melyet ez által 
egész állattenyésztésünk nyer. Ezen kívül az ér
tékesítést is gyakorolni fogjuk, ennélfogva a köz 
ségek állattenyésztési érdekeit is mindenkor nem 
csak irányitólag lesz módunk előmozdítani, hanem 
a számfeletti állatokat akár vásári, akár tenyész 
czélokra is értékesíteni.

Kérjük tehát Nagyságodat, hogy az egyesü
letünkbe való belépést a községeknek elfogadásra 
ajánlani és az eredményről annak idején minket 
értesíteni szíveskedjék.

Kolozsvár, 1910. évi október hó 2-án.

Hazafias tisztelettel:

(P. H.)

Olvashatlan aláírás Olvashatlan aláirás
titkár. elnök.
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Udvar hely vármegye alispánjától. 

S zám : 7699— 1910. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabirónak, valamennyi 
községi és körjegyzőnek, s a községi elöljáró
ságoknak.

Ajánlattal közlöm, ama megjegyzés mellett, 
hogy a rendkívüli tagság 3 évi díjfizetési kötele
zettséggel jár, az egyesület évenként legalább egy
szer közgyűlést tart és minden tag — igy a rend
kívüli tag is — az alapszabályok 6. §-a értelmé
ben jogosult :

Az egyesület által rendezett állatszcmléken. 
előadásokon, versenyeken, állatdijazásokon és ki
állításokon részt venni.

Választmányilag megállapított dijak lefizetése 
mellett törzskönyvi származási igazolványok ki
állítását kérni.

Törzskönyvi adatok pontos feljegyzésére al
kalmas könyvek kiadását kívánni.

Székelyudvarhely, 1910.évi november hó 2-án.

Sebesi, alispán.

310

M. kit;, földmivelésügyi miniszter. 

102309. szám. VII.-1. 1910.

Valamennyi vármegye alispánjának.

A husvizsgálat tárgyában kiadott 54300—908. 
-sz. itteni rendelet 12. § :a értelmében azon kis-és 
nagyközségekben, hol sem köz, sem magánvágó- 
hid nincs, az állatok vágására alkalmas hely je
lölendő ki.

Ezen rendelkezés helyes végrehajtása érde
kében tudomás vétel és az elsőfokú állategészség
ügyi hatóságokkal, valamint az érdekelt községek
kel leendő közlés végett értesítem alispán urat, 
hog3' a fent idézett rendeletszakaszban jelzett vágó
hely czéljára a község külterületén legalább 24 
négyszögméter alapfelületü terület jelölendő ki, 
mely négy lehetőleg téglából épült és alulról két 
méter magasságig czement vakolással borito'.t osz
lopra helyezett tetővel fedendő és a szenyviz le
folyására alkalmas eséssel czementbe élére rakott 
téglával vagy kővel burkolandó, továbbá vaskere
tes husfogasokkal, kuttal és trágyagödörrcl ellá
tandó és köröskörül bekerítendő Ezenfelül szeny- 
•viznek levezetése czéljából az ily vágóhely, ha 
folyóvíz mellett állittatik fel, alkalmas csatornával 
ezen folyóvízzel közvetlenül összekötendő, ha pe
dig nem folyóvíz mellett létesitteiik, e czélra víz
álló fallal bíró szenyvizaknával látandó el.

Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy az 
elől idézett rendeletszakasz szigorú értelmezése sze
rint vágóhely létesítésére az érdekéit községek 
még azon esetben is kötelesek, ha a mészárosok 
.magánvágóhelyekkel rendelkeznek Minthogy azon

ban olyan esetekben, mikor a már meglévő ma
gánvágóhelyek berendezése és kezelése a köz- és 
állategészségügyi kivánalmaknak megfelel, vagyis 
midőn az ilyen, rendszerint az iparosok házában, 
vagy háza közelében létesített magánvágóhelyek 
a hús szakszerű kezelése szempontjából jóval elő
nyösebbek a községen kívül berendezett községi 
vágóhelyeknél, hol a hús az idő viszomagságaj 
ellen nem, védhető meg és az esőnek, hónak vagy 

-pornak sokszor órákon keresztül is ki lehet téve, 
a fennti rendeletnek szigorú értelmezése indokolt
nak nem látszik. .

Ez okból a rendelet 12. §7ában jelzett vágó
hely kijelölését mellőzhetőnek találom,, azon köz
ségekben, hol a meglevő magánvágóhelyek cze- 
mentbe élére rakott téglával vagy kővel vannak 
kirakva és oly zárt udvarokban vagy körülkerített 
helyeken vannak, melyek szenyvize, amennyiben 
folyóvíz mellett állitattak fel, alkalmas csatornán 
át közvetlenül a folyóvízbe, amennyiben pedig 
nem folyóvíz mellett léiesittettek, vízálló fallal el
látott szenyvizaknába ömleszthetők és melyek 
ezenfelül még kuttal és külön trágyagödörrel is 
elláttattak.

Budapest, 1910. november 5

A miniszter helyett: 

Ottlik Iván s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám: 8268— 1910. alisp.

- Valamennyi főszolgabíró és községi elöljáró
ságnak.

Tudomás és ahhoz alkalmazkodás végett 
közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. évi november hó 
15 én.

Sebesi, alispán.

311.

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

102552/111-1 szám.

Körrendelet valamennyi városi és vármegyei 
törvényhatóságnak.

A husvizsgálat tárgyában 1908 évi 54300. 
szám alatt kiadott rendelet 30. § a alapján Sátoralja
újhely, Torda és Deés r. t. városokat husvizsgá- 
lók kiképzésére szolgáló tanfolyam székhelyéül az 
ily tanfolyamok szervezése tárgyában 1908. évi 
.106723. szám alatt kiadott szabályzat 1 §-ára 
hivatkozással pótlólag kijelölöm és egyúttal ugyan
ezen szabályzat emliteit szakasza szerint Nagy
károly r-, t. városban rendszeresített husvizsgáló 
lanfolyamot ezennel megszüntetem.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy erről az
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I. és II. fokú állategészségügyi hatóságait tudo
másul és kpzhirrététel czéljából megfelelően ér
tesítse.

A miniszter megbízásából: 

Csabay Béla s. k., miniszteri tanácsos.

Sz. : 8090— 1910. alisp.

Valamennyi főszolgabíró és községi elöljá
róságnak.

Fönti rendelet tudomás és közhírré tétel vé
gett közlöm.

.Székelyudvarhelyen, 1910. évi november hó 
11-én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál, főjegyző. * 1

312.

vagy hiteles másolatban. Ilyen költségeknek te
kintetnek : a) a vett mintáért kifizetett kártalanítás, 
b) a mintavétel alkalmával esetleg felmerült egyéb 
költségek, c) közzétételi kiadások akkor, ha erre 
a gondatlanul vagy tudva hamisan feljelentő nem 
volt kötelezhető.

II.

Azon esetben, ha az illető mezőgazdasági 
termény,- termék, vagy czikk, az illető vegyvizs
gáló állomás által meg nem felelőnek találtatott s 
igy marasztaló Ítélet hozatott, de az elítélttől a 
vegyvizsgálati dij és egyéb felmerült költségbe 
nem hajtható, az 1. alatt felsoroltakon kívül fel 
kell terjeszteni: 1. az ítéletet, (vagy Ítéleteket), 2. 
nemleges zálogolási jegyzőkönyvet, 3. a büntetés 
(elzáratás) kitöltését igazoló iratot.

A vegyvizsgálati dijak visszatérítésére vonat
kozó felterjesztéseknek nem minden kihágási ügy
ről külön-külön, hanem félévenként, a megtérí
tendő összegeket tételenként felsoroló kimutatás 
csatolása mellett kell történniük.

M. kir. földmivelésügyi miniszter, 

Sz. : 40200. V1I.-3.

Valamennyi törvényhatóságnak (fiumei kir. 
kormányzónak).

Több ízben tapasztaltam, hogy az egyes tör
vényhatóságok az 1895. évi XLVI. t.-cz. körül 
felmerült vizsgálati dijak megtérítése iránt a fel- 
terjesztéseket nem szerelik fel a szükséges okmá
nyokkal s általában nem tartják be azokat a mó
dozatokat, amelyeket az 1896. évi junius hó 9-én 
kiadott 38286. és az 1904. évi február hó 6-án 
kiadott 112282/IV.-3. sz. miniszteri rendeletek elő
írnak, miért is az ezen felterjesztéseknek egyönte
tűvé tétele és a többszöri iratváltás elkerülése vé
gett elrendelem, hogy valahányszor az 1895. évi 
XLVI. t.-cz. alapján végzett vegyvizsgálatok költ
ségeinek vagy behajthatatlan eljárási költségnek 
és közhírré tételi költségnek tárczám által való 
fedezése iránt felterjesztés tétetik, a felterjesztés
hez a sorrend betartásával és számszerű megje
lölésével csatolni kell :

1. Minden esetben

1. az u. n. Leletjegyzőkönyv et (V. R. 10.
g.), melynek tartalmaznia kell a mintavétel helyét, 
idejét, módját, a vett minták számát, faját, meny- 
nyiségét, értékét és végül azt, hogy a tulajdonos 
-—  abban az esetben, ha a vett minta kifogásta
lannak bizonyul — igényel-e a mintául vett czik- 
kért kártalanítást, vagy sem ?

2. A vegyvizsgáló állomás szakvéleményét.
3. Az előlegezett vegyvizsgálati dij kifizeté

sét igazoló nyugtát, eredetben, vagy hiteles má
solatban.

4. A vizsgálat és eljárás következtében eset
leg megtérítendő kártalanítási összeg és eljárási 
költségek kifizetését igazoló nyugtát eredetben

III.

Több esetben előfordult az is, hogy a minta
vételekhez szükséges eszközök (üvegek, szelen- 
czék, dobozok) -beszerzési árait a vármegyei tör
vényhatóságok tárczám terhére számították és azok 
árainak megtérítését kérelmezték.

A jövőre vonatkozólag felhívom a törvény- 
hatóságokat, hogy a szükségés eszközökért for
duljon az illetékes m. kir. állami vegykisérleti ál
lomáshoz, mely azokat lehetőség szerint az egyes 
első fokú hatóságnak esetről-esetre használatra 
fogja adni.

Budapest, 1910. október 13.

A miniszter helyett: 

Kazy s. k., államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától.

S z .: 7713— 1910.

A járási főszolgabiráknak, Székelyudvarhely 
város tanácsának és rendőrfőkapitányának és a 
központi előadó uraknak.

Fenti rendeletet alkalmazkodás végett közlöm. 

Székelyudvarhely, 1910. november hó 4-én.

Sebesi, alispán.

IV. Személyi hírek.
Vármegye főispánja a folyó évi október 30-án 

115— 1910. szám alatt Kriza Sándor homoródal- 
mási lakost a homoródalmási állami anyakönyvi 
kerületbe anyakönyvvezető helyettessé teljes ha
táskörrel kinevezte.



294. oldal. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja 48. szánv.

V. Pályázatok; hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. R agadós szá j- és köröm 
f á j á s  fellépett járványosán Székelyszállás község 
szarvasmarha állományában.

Ragadós szá j- és kö rö m fá lá s  megszűnt Ho- 
moródszentlászló község hasitolt körmü állatállo
mányában.

Sertésorbáncz fellépett szórványosan Szé- 
kelymagyarós község sertésállományában.

Pályázati hirdetmény. (4076— 1910. szám.) 
Udvarhely vármegye homoródi járásához tartozó 
homoródszentmártoni körorvosi állásra pályázatot 
hirdetek és felhívom azon okleveles orvos urakat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabály
szerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám f. 
évi deczember lió 15-ig adják be.

A körorvos javadalmazása :
1600 korona évi fizetés.
300 korona évi úti átalány.
240 korona lakbér.
Halottkémi és husvizsgálati dijak.
A körorvosi székhelyen gyógyszertár van.
Oklánd 1910. nov. 12. Szabady, főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény. (1275— 1910. szám.) 
A vármegyei szabályrendelet alapján az alábbi 
szülésznői állásokra pályázatot hirdetek :

1. Bikafalvi körbábai állásra. Fizetés 180 K.
2. ü'lkei » » »  180 K.
3. Székelydobói » »  »  180 K.
4. Székelymagyarosi » » 60 K.
5. Atyhai községi bábái állásra. Fizetés 240 I\.

és ezeken kívül a vármegyei szabályrendeletben 
megállapított dijak.

Fölhívom tehát az érdekelteket, hogy kérvé
nyeiket f. évi novem ber 30-ig hozzám fölszerelve 
adják be, később érkezőket figyelembe nem veszek.

Székelyudvarhely'. 1910. évi november 5-én. 
Szabó, tb. főszolgabíró.

Árlejtési hirdetmény. (1363— 1910. szám.) 
Alólirott főszolgabíró ezennel közhírré teszi, hogy 
a homoródbene— pálosi viczinális közúton 01, 1’2 
és 2'3 km szakaszán épitendő mütárgy'ak fel
építésének biztosítása czéljából 1910. évi deczember 
hó 21-én d. e. 10 órakor a nyilvános szóbeli 
versenytárgyalást kitűzöm és azt Oklándon a 
szolgabirósági hivatal helyiségében fogom meg
tartani. Kikiáltási ár: 01 km. szakaszán 2801 kor. 
41 fill., a L2 km. szakaszán 264 kor., a 23 km. 
szakaszán 1507 kor. 24 fill. Vállalkozhatni egy
szerre mindháromra 4572 kor. 65. fill. kikiáltási 
árral lehet. Egyben értesítem a versenytárgyaláson 
résztvenni kívánókat, hogy' a kikiáltási ár 5%-át 
biztosítékul a versenytárgyalás megkezdése előtt 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban az 
alólirt főszolgabíró kezéhez letenni kötelesek. A 
tervrajz, költségvetés és feltételek a szolgabirói 
hivatalnál, a hivatalos helyiségben a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők. Oklánd, 1910. évi 
november hó 4 én. Szabó, főszolgabíró.

Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy Fenyéd,

Küküllőkeményfalva, Máréfalva községek vadász- 
területei, vadászati joga és Székelybethlenfalva 
község halászati és rákászati joga feny'édi kör
jegyzői irodában folyó évi deczem ber hó 15-én 
d. u. 2 órakor nyilvános szóbeli árverésen 1911. 
évi január hó 1 étől kezdődő egymásutáni 6 (hat) 
évre haszonbérbe adatik. Kikiáltási árak : Fenyéd 
község vadászati jogáért 20 K. K.-Keményfalva 
vadászati jogáért 12 K. Máréfalva vadászati 
jogáért 40 K. Betlentalva halászati és rákászati 
jogáért 20 K. A legmagasabb ígéret, mint egy 
évre kikötött haszonbér minden év január 1-én 
az illetékes községi pénztárba előre lefizetendő, 
ellen esetben a bérlet tulajdonos által azonnal 
felbontható és bérlő kártérítése mellett uj árverésen 
bárkinek is értékesíthető. Szerződési feltételek 
árverés előtt alólirottnál megtekinthetők. Árverésen 
a kikiáltási ár 20°/o-a alólirott kezéhez leteendő: 
F'enyéd, 1910. évi november hó 18-án. G á lffy  
István, körjegyző.

Bérbeadási hirdetmény. Enlaka község 
korcsmaháza 1910. évi deczem ber hó 6 -ik  napján 
délelőtt 9 órakor az 1911. év január hó l étől
1913. év deczember 31 -éig három egymásután 
következő évre, Énlaka községházánál haszon
bérbe adatik. Kikiáltási ár 521 korona, melynek 
10%-a bánatpénz gyanánt árverést vezető kezéhez 
leteendő. Árverési feltételek a körjegyző irodán 
megtekinthetők. Énlakán, 1910. november 16-án. 
K á li Albert s. k. körjegyző. P a ta k fa lv y  Jakab s. k.,

Bérbeadási hirdetmény. (1021— 910. szám.) 
Nagygalatnbfalva község tulajdonát képező korcsma- 
ház-bolthelyiség, 2 szoba, 1 konyha és egy pinczét 
magában foglaló üzlethelyiség a községházánál
1910. évi deczember hó l ó é n  d. e. 10 órakor 
800 korona kikiáltási ár mellett nyilvános árverésen
1911. január hó 1-étől 6 'egy'másután következő 
évre haszonbérbe fog adatni. A kikiáltási ár 10°/o-a 
árverezők által az árverezés megkezdése előtt le
fizetendő. Árverezési feltételek a körjegyzői iro
dában, esetleg a községi bírónál megtekinthetők. 
Nagygalambfalva, 1910. október hó 16-án. G odra  
Mihály', körjegyző. Petre Lajos k. biró.

Hirdetmény. A sepsiszentgy'örgyi m. kir. 
áll. méntelep 2. számú osztályánál egy Conver- 
sano V ili— 2. nevű sötét penészszürke 4 éves 
lipicai (jellege hegyi) mén van elhelyezve, mely 
azonnal mint községi mén 600. koronáért eladó. 
Az a község, mely a fent érintett ménre reflektál, 
az lépjen közvetlen a sepsiszentgyörgyi méntelep 
parancsnoksággal érintkezésbe.

Elveszett bivaly. Folyó év október 19-én 
olaszteleki Takó Jánosnak az olaszteleki határból 
egy darab 2 éves üszőbivaly tinója elveszétt. 
Ismertető je gye i: a balfüle hegyéből ki van 
vágva, a jobb füle hasított, a farka bojtjába van 
egy kis fehérség. Feltalálása esetén Olasztelek 
elöljárósága értesítendő.

Elveszett bivaly. Háberstumpf Károly székely'- 
betlenfalvi lakosnak 1 darab fejősbivala, körülbelül 
6'—7 éves korú, folyó évi november hó 14-én 
délben kertjéből elfutott. Semmi jegye nincs.
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Felfogott csikó. Homoródremete községben 
folyó évi- november 1-én felfogatott egy darab 

:3— 4 év közötti sötét pej kanczacsikó, magassága 
145 cm.

Körözendő egyének. 330. —  Tóth József, 
a ki 1861-ben a zalavármegyei Zajk községben 
született, nyomozandó, feltalálása esetén kihallga
tandó arra nézve, hogy 1906. óta hol és minő 
minőségben tartózkodott és a felveendő jegyző
könyv a cselédkönyv másolatával együtt Zala- 
vármegye alispánjának (Zalaegerszeg) a 13933. 
számra való hivatkozással megküldendő.

331. —  K álóczi Is tv á n  gulyás, a ki Szent- 
dienes községben 1885. évi márczius hó 27-én 
Kálóczi Júlia hajadontól született, nyomozandó 
és feltalálás esetén tartózkodási helye Pécs sz. kir. 
város tanácsával a 24482—910. számra való 
hivatkozással közlendő.

332. —  T orna i Ilona , kiskorú Tornai Margit 
anyja nyomozandó, feltalálása esetén származási 
és illetőségi viszonyaira nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 17605— 910. számra 
való hivatkozással Veszprémvármegye alispánjá
nak megküldendő.

333. —  K u n d ra  János, a ki az 1907. évi 
deczember 7-én Szerencsen elhalt Szurgent Máriá
val vadházasságban élt, nyomozandó, feltalálása 
esetén kihallgatandó arra nézve, hogy kiskorú 
Szurgent János hol és mikor született és a szü
letési eset hol anyakönyveltetett és a felveendő 
jegyzőkönyv a 16380— 910. számra való hivatko

zással Zemplén vármegye alispánjának (Sátoralja
újhely) megküldendő.

334. —  L eitn er A d o lf, 47 éves magántiszt
viselő, volt ugrai lakos, a ki a magyar állampol
gárok közé felvétetett, nyomozandó, feltalálása 
esetén kihallgatandó arra nézve, hogy az állam- 
polgári esküt le akarja-e tenni vagy sem s a fel
veendő jegyzőkönyv a 14119— 1910. számra való 
hivatkozással Nagyküküllővármegy alispánjának 
(Segesvár) megküldendő.

335. —  M ascliek Teréz, volt czukorgyári 
munkásnő, a Szerencsen 1890. évi november hó 
23-án született Maschek Mária anyja, nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 19371— 1910. számra 
való hivatkozással Zemplénvármegye alispánjának 
(Sátoraljaújhely) megküldendő.

336. —  Svoboda A n n a , a ki a morvaországi 
Boretic községben 1878. évben született és Jan- 
kovics Ferenczczel vadházasságban él, nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 12784—  
1910. számra való hivatkozással Pozsony sz. kir. 
város tanácsának megküldendő.

337. ■—■ Gerö ( G riin ) Jó zse f, a ki Grün 
Adolf és Eigner Miczi szülőktől 1853. márczius 
hó 5-én Verpeléten született, nyomozandó, feltalá
lása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a 
felveendő jegyzőkönyv a 23041— 1910. számra 
való hivatkozással Miskolcz város polgármesteré
nek megküldendő.

A  kiadóhivatal : Becsek D. Fia könyvnyomda tisztelettel felkéri a hátrálékos 
■előfizetőket, hogy esedékes dijaikat még e hó végéig múlhatatlanul bekül

deni sziveskedjenek.




