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udvarhely. Arpád-utcza 3 szám, hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

326.
Udvarhelyvármegye alispánjától.

Szám : 8524— 1910. alisp.
1081 —  1910. kgy.

T á rgy : Oklándon építendő gőzfertőtlenitő szin.

Határozat.

A törvényhatósági bizottság elhatározta, hogy 
a gőzlertótlenitő pénzalap terhére 529 korona 06 
fillér költséggel a gőzfertőtlenitő gép elhelyezése 
czéljából egy gőzfertőtlenitő szint épített s a to
vábbi eljárással a vármegye alispánját megbízza;

jóváhagyólag tudomásul veszi egyúttal Ok- 
lánd község képviselőtestületének azon határoza
tát, mely kimondotta, hogy a szin elhelyezésére a 
községház udvarának hátulsó bal részén helyet ad.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi deczember 
hó 2-án tartott közgyűléséből.

lelkiismeretes pontossággal, mint a hogy az ügy 
érdeke ezt megkívánná.

A siketnémák oktatás ügyének előmozditha- 
tása érdekében tehát, újból felhívom a törvény- 
hatóságot, hogy a fent hivatkozott rendeletemet 
pontosan hajtsák végre.

Budapest, 1910. november hó 11-én.

Zichy, s. k.

Szám: 8619— 1910. alisp.

Valamennyi község elöljáróságának.

Utalással az 1904. év május havában meg
jelent vármegyei hivatalos lapban 386—904. szám 
alatt kiadott rendeletemre, a fenti miniszteri ren
deletet azon szigorú utasítással közlöm, hogy a 
siketnéma tanköteleseket minden évben írják össze 
pontosan, ezen összeírást minden év április hó 
végével terjesszék be az iskolák felügyelő bizott
ságához.

Székelyudvarhely, 1910. évi november hó-
28-án.

Sebesi, alispán,.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

327.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 

122372. szám.

Valamennyi megyei és városi törvényható
ságnak.

Tudomásomra jutott, hogy egyes törvény- 
hatóságok, az 1904. évi 11158. sz. rendeletem 
azon ■ részét, mely a tanköteles korú siketnéma 
gyermekek összeírására —  és a kimutatásoknak 
az illetékes intézet felügyelő bizottságához való 
beküldésére vonatkozik —  nem hajtják végre oly

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

sek és más közlemények.

328.
7,282— 1910. B. M. eln. számú körrendelet.

A »Magyar Közigazgatás* czimü szaklap- 
ajánlása.

Valamennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjének.

A »Magyar Közigazgatás* czimü szaklap 
szerkesztője hozzám benyújtott folyamodványában 
azt adja elő, hogy hivatali elődöm által a » Vár
megye* czimü szaklap támogatása érdekében
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3,424— 1909. B. M. szán) alatt kiadott felhívást 
néhol úgy értelmezik, mintha a »Vármegye« czitnii 
lapot a »Magyar Közigazgatás* rovására, tehát 
háttérbe szorításával kellene pártolniok.

A 2Vármegye* érdekében kibocsátott felhí
vásnak ilyen értelmezése azonban téves és nagyon 
méltánytalan is volna, hogy ha a » .Magyar Köz- 
igazgatás®, amely 25 év előtt a kormány erkölcsi 
támogatásával létesült, azóta hivatásának minden
kor kifogástalanul megfelelt és az elméleti és gya
korlati közigazgatás terén elismerésre méltó ered
ményeket ért el, bármely másik szaklap érdekében 
háttérbe szorittatnék.

Közismert tény és igy felemlitésre is alig 
•szorul, hogy ezen egyetemes jellegű szaklap a 
beligazgatás minden területén felmerülő kérdése
ket úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból 
szakszerűen tárgyalja; hogy a közjog, továbbá a 
vármegyei, a városi és a községi közigazgatás 
keretébe tartozó kérdések irodalmi művelésére 
mindenkor kiváló gondot fordít; hogy további 
önálló rovataiban a közrendészet, a közegészség- 
ügy, a pénzügy, a közgazdaság (ipar, kereskede
lem, utügy, vízügy, mezőgazdaság, erdészet, ál
lategészségügy), a közoktatás, a katonaügy és az 
anyakönyvvezetés rendszeres és kimerítő tárgya
lásban részesül; hogy végül a hozzá intézett vi
tás elvi kérdésekben szakszerű felvilágosítással és 
útbaigazítással szolgál.

Minthogy egy uj szaklap fennállását, amely 
hivatását egy negyedszázadon át oly kiváló mér
tékben töltötte be, mint a ^Magyar Közigazgatás«, 
közérdekűnek és a beligazgatás szempontjából 
szükségesnek kelt elismerni, e szaklap anyagi,és 
szellemi támogatását Czimednek nyomatékosan 
figyelmébe ajánlom és indokoltnak tartom, hogy 
a hatósága alá tartozó közigazgatási hatóságok, 
hivatalok és alkalmazottak, valamint a községi és 
körjegyzőségek figyelmét a »Magyar Közigazga
tás® támogatására felhívja.

E szaklap ama példányait, amelyek a köz 
pénztár terhére rendeltetnek meg, évfolyamonkint 
be kell köttetni és leltárilag kel! kezelni,, annál is 
inkább, mert éppen a »Magyar Közigazgatás« az 
a szaklap, amely az anyakönyvi kérdésekkel az 
anyakönyvvezetés államosításától kezdve állandóan 
és a legkimeritőbben foglalkozott.

Felhívom végül a Czim figyelmét arra, hogy 
a pályázati hirdetményeknek a törvények (188(4: 
XXI. és XXII. törvényczikkek), valamint a V. Ü. 
Sz. 2. §-a értelmében szaklapban leendő közhírré 
tételénél a »Magyar Közigazgatás®, mint egyik 
legrégibb és széles körben elterjedt közigazgatási 
szaklap, legalább is olyan mértékben vétessék 
igénybe, mint a hasonló szaklapok bármelyike.

Budapesten, 1910. évi november hó 22-én.

G ró f Khuen-Héderváry Károly s. k.

329.
109389— 1910. IJ.-b. B. M. számú körrendelet.

A vármegyei tisztviselők fizetési előlege tár
gyában.

Valamennyi vármegye közönségének.

A pénzügyminisztérium ügykörére vonatkozó 
s az állami közigazgatás összes ágazataiban ér
vénynyel biró szolgálati szabályok 234. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint az ideiglenes minő
ségben szolgáló, valamint azok az állami alkal
mazottak, a kik katonai kötelezettségüknek még 
nem tettek eleget, fizetési előlegben nem része
síthetők

Ezt a rendelkezést az 1904: X. t.-cz. 15. 
§-a alapján, V. Ü Sz. 30. § ának, valamint a 
151459— 1907. B. M. szánni körrendelet (1. Bel
ügyi Közlöny 1908. évf. 37. szám 321. lap) ki- 
egészitéseképen a vármegyei alkalmazottakra is 
megfelelően kiterjesztem.

Ezzel egyidejűleg a V. Ü. Sz. 30. §-ának 
utolsó bekezdésében foglalt ama rendelkezést, 
mely szerint az elhalálozáskor még hátralékos 
előlegek az özvegy vagy árva ellátásából nem 
hajthatók be, azzal egészítendő ki, hogy a vagyon 
hátrahagyása nélkül elhalt vármegyei alkalmazott 
fizetési előlegét, ha a beszedésre kötelezett tiszt
viselőket nem terheli mulasztás törölni kell.

E részben a következő eljárást rendelem :
Ha a fizetési előleggel hátralékban maradt 

alkalmazott elhalálozása alkalmával a haláleset 
felvételi jegyzőkönyv adatai szerint az elhalt után 
vagyon nem maradt: a behajtásra vonatkozó in
tézkedés mellőzésével és a vármegyei tiszti ügyész 
előzetes meghallgatásával az alispán a törlés iránt 
a közgyűléshez előterjesztést tesz.

Ha azonban az elhalt után vagyon maradt 
hátra : az alispán az adóhivatal (pénzügyigazgató
ság mellé rendelt számvevőség) által hozzá beter
jesztendő tartozási kivonatot, melyben kimutatandó, 
hogy mikor mely rendelet alapján fizettetett ki a 
fizetési előleg, ebből mikor és mennyi visszafize
tés történt, a tiszti ügyésznek adja ki, a ki a'tar
tozást a hagyaték tárgyalására illetékes hatóság
nak (bíróságnak) beterjeszti.

A fizetési előleg törlésének ebben az esetben 
csak akkor lesz helye, ha a behajtás a tiszti 
ügyész jelentése szerint leheteilenné vált és mu
lasztás a beszedésre kötelezett felelős tisztviselő
ket sem terheli.

A közgyűlésnek a törlést elrendelő határo
zata kormányhatósági jóváhagyás végett ide fel
terjesztendő.

A kormányhatósági jóváhagyás kieszközlése 
után az alispán a fizetési előleghátralék törlésére 
vonatkozó iratokat a szükséges pénztári intézke
dések elkészítése végett a számvevőségnek adja 
ki, a számvevőség pedig az államszámviteli utasí
tás 131. §-ában és a 80122— 1908. számú pénz
ügyminiszteri körrendeletben szabályozott végle
ges, elszámolás módozatainak megfelelő kiadási és 
bevételezési rendelet tervezeteket elkészíti és ki
adás illetve további ellátás czéljából az alispánnak 
bemutatja.’

Budapest, 1910. évi deczember hó 1-én.

A. miniszter helyett : 

Jakabffy s. k , államtitkár.
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Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám : 9224— 1910. alisp.

Minden törvényhatósági tisztviselőnek. 

Közlöm.
Székely udvarhely, 1910. évi deczember hó 

14-én.

, Alispán h. :

Dr. Paál, főjegyző.

330.
Sz. : ad. 6281 — 1910. alisp.

A járási főszolgabíró uraknak és valamennyi 
községi elöljáróságnak.

A marosvásárhelyi Jl-od rendű bábaképezde 
gazgatóságának értesítése szerint a jövő 1911. 
évi január 15-én kezdődő oláh nyelvű bába tan
folyamon vármegyénkből 3 növendék elhelyezést 
nyerhetne.

Felhívom czimet, hogy ezt hatósága terüle
tén tegye közhírré.

A tanfolyam, mely két hónapig tart, már- 
czius közepén ér véget, ezen idő alatt teljes ellá
tás és úti költség illeti meg a jelentkezőket.

A szabályszerűen felszerelt kérvény jövő évi 
január 5-éig hozzám terjesztendő be.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi' deczember 
hó 17-én.

Alispán h. :

Dr. Paál, főjegyző.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. K agadós szá j és kö röm 
f á j á s  megszűnt Fenyéd, Székelybetlenfalva és 
Küküllőkeményfalva, Homoródjánosfalva, H.-szent- 
pál, Pecsenyéd, Bordos, Küsmőd, Etéd, Székely- 
véczke, Szolokma, Homoródszentpéter, Homoród 
ujfalu, Oklánd, Nyikómalomfalva és Bogárfalva 
községekben.

Pályázati hirdetmény. (9011 — 1910 szám.) 
Udvarhelvvármegye törvényhatóságánál megüre
sedett és 1000 korona segélydijjal javadalmazot- 
közigazgatási gyakornoki állásra ezennel pályázat 
tót hirdetek.

Felhívom azokat, a kik ezen állásra pályázni, 
óhajtanak, hogy pályázati kérvényeiket kellő ok
mányok és minősítésüket is igazoló okmánnyal 
felszerelve, Udvarhelyvármegye főispánjához czi- 
mezve, hozzám f. évi deczember hó 30 ik  napjá
nak déli 12 órájáig nyújtsák be.

Később érkezett kérvények nem fognak figye
lembe vétetni.

Székely udvarhely, 1910. évi deczember hó 
7-én. D r. Sebesi Já n o s  s. k.; alispán.

Pályázati hirdetmény. (5053— 910. szám.) 
Udvarhelyvármegye oklándi járáshoz tartozó ok- 
lándi körjegyzői állásra pályázatot hirdetek, s fel
hívom azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy az 1883 évi 1. t.-cz. 6 ik illetetve az 1900 
évi XX. t.-cz. 3 szakaszában körülirt minősítésü
ket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányok
kal felszerelt kérvényeiket f. évi deczem ber hó
31-én délután 4 óráig hozzám annál is inkáb ad
ják be, mert a későbben érkezőket nem fogom 
figyelembe venni.

Javadalmazás. 1. Fizetés 1G00 kor. 2. Lak
bér átalány 260 kor. 3. Irodai átalány 225 kor. 
4. Szolgatartás 62 kor. 5. Magánmunkálatok 
tarifa szerint. Oklánd, 1910. deczember hó 13-án 
Szabady T ivadar, főszolgabíró.

Bérbeadási hirdetmény. Gyepes község 
korcsmaháza 1911 évi ja n u á r  hó 11-én délelőtt 
9 órakor az 1911 év február l-étől 1914 évi feb
ruár l-éig három egymásután következő évre 
Gyepes községházánál haszonbérbe adatik Kiki
áltási ár 867 korona, melynek 10°/o-a bánatpénz 
gyanánt árverést vezető kezéhez leteendő. Árve
rési feltételek községi bírónál bármikor megtekint- 
he'lők. Gyepes, 1910. évi deczember hó 11-én 
K isgyörgy  S á n d o r  s. k., körjegyző; G ál M ózes s. 
k., k. biró.

Árverési hirdetmény. Enlaka község korcs
maháza 1910. év deczem ber 27-én d. e. 9 órakor 
három egymásután következő évre 1911. január 
l-étől 1913. deczember 3 l-éig Éntaka község há
zánál haszonbérbe adatik. Kikiáltási ár 400 korona, 
melynek 10°/o-a bánatpénz gyanánt árverést v e 
zető kezéhez leteendő, Árverési feltételek a kör
jegyzői irodán megtekinthetők. Enlaka 1910 de
czember 12 én. K á li A lbert körjegyző, P a ta k fa lv i  
Jakab  1;. főbiró.

Hirdetmény. (196— 910. szám.) Kissolymos 
község vadászterülete 1916 évi augusztus hó 15-ig 
terjedő 6 évre évi 16 korona kikiáltási ár mellett 
nyilvános árverésen Kissolvmos község házánál 
1910 évi deczember hó 2S n a p já n  d. e. 9 órakor 
a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni. Árverési 
feltételek k. bírónál Kissolymoson megtudhatók. 
Kissolymoson, 1910. évi deczember hó 10. Béréi 
Mózes k ., biró.

Uj postahivatal. A Siménfalva községben 
működő postaügynökség 1910. évi deczember hó 
16-ával postahivatallá alakittatik át. Az uj posta- 
hivatal teljes fel és leadó szolgálatot teljesít és a 
postatakarékpénztár közvetítő hivatala gyanánt is 
fog működni. A postahivatal postai összeköttetését 
a Kobátfalva és Székelykeresztur között közlekedő 
egvfogatu kocsiküldönczjárat utján nyeri. Az uj 
postahivatal forgalomkörébe Siménfalva és Szé- 
kelyszentmiklós községek osztattak be.

Pályázati hirdetmény. Udvarhélvvármegye 
székelyudvarhelyi járáshoz tartozó szentegyházas- 
falvi körorvosi állásra pályázatot hirdetek és fel
hívom azon okleveles orvos urakat, kik ezen ál
lást, elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen fel
szerelt folyamodványaikat 1911. évi január hó 
25-ig hozzám annyival is inkább adják be, mert
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később beérkezett folyamodványokat figyelembe 
venni nem fogok. Ezen körhöz Szentegyházasfalu, 
Kápolnásfalu, Lövéte, Homoródalmás községek 
tartoznak Szentegyházasfalu központtal A kör
orvos javadalmazása: 1600 korona évi fizetés, 
300 korona lakbér, esetleg természetbeli lakás, 
halottkémlési és husvizsgálati dijak. Székelyud
varhely, 1910. deczember 17. Szabó N ándor, ib. 
főszolgabíró.

Hirdetmény. Az udvarhelyvármegyében Szé- 
kelypálfalva községben ujonan berendezett posta- 
ügynökség működését 1910 évi deczember hó 
16-án megkezdi. A postaügynökség bárhova szóló 
levélpostai küldemények, továbbá csak a belföldre 
Ausztriába, Bosznia Herczegóvinába, vagy Né
metországba szóló 1000 korona értéket meg nem 
haladó pénzes csomag küldemények felvételével, 
továbbításával, leadásával és utalvány, nemkü
lönben postatakarékpénztári ügyletek közvetítésé
vel van megbízva. A postaügynökségnél posta- 
utalvány és postatakarékpénztári és csekk be- és 
kifizetés csak 1000 korona erejéig eszközölhető. 
A postaügynökség kézbesítési köre: Firtosváralja, 
Kecsetkisfalud és Székelypálfalva községekre ter
jed ki. A postaügynökség elszámolás és ellenőr
zés tekintetében a székelyudvarhelyi posta és táv
írda hivatalhoz tartozik és összeköttetését a farkas

lakai postahivatallal naponkint egyszer gyalog kül- 
döncz postajárat utján nyeri. Kolozsvár, 1910. 
november hó 21-én. D en iye i s. k.

Elveszett marhalevél Kozma Ferencz gyer- 
gyószárhegyi lakos 2 drb. o. pej heréit 5 éves 
lováról szóló marhalevele, melyeket Birtalan Jó
zsef bögözi lakostól vásárolt, elveszett. Megsem- 
misittetik. Székelyudvarhely, 1910. évi deczember 
hó 6-án. Szabó, főszolgabíró.

Hirdetmény. Szentegyházasfalu korcsmajoga
1914. év január hó l-éig terjedő 3 évre évi 350 
korona kikiáltási ár mellett nyilvános árverésen 
Szentegyházasfalu községházánál 1910. deczem ber 
2S-án d. e. 9 órakor bérbe adatik. Árverési fe l
tételek a községházánál megtudhatók. Szentegy
házasfalu 1910. deczember 16 Vass G á sp á r  jegyző. 
A m b ru s  János, k. biró.

Elveszett munkásigazolvány. Pál Dénes 
oroszhegyi lakosnak az Oroszhegy község elöl
járósága által 7— 1904. sz. a. kiállított munkás
igazolványa Maroshéviz község határában elégett. 
Semmisnek mondatott ki.

Elveszett munkásigazolvány. Pál Domokos 
oroszhegyi lakos az Oroszhegy község elöljáró
sága által 17— 1910. szám alatt kiadott munkás
igazolványát Gödemesterháza határában elveszí
tette. Semmisnek mondatott ki.

-BECSEK O.EIA KÖNYVNYOMDÁJA SZÍKCLYUD VARHELY .

Esedékes előfizetési díjak a kiadóhivatalhoz 
(Becsek D. Fia könyvnyomda) i.hó végéig 

beküldendők.


