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Törvényhatósági élet.
Udvarhely vármegye törvényhatóságának kis- 

gyűlése november hó 3-án tartotta rendes havi 
ülését. A tárgysorozaton szereplő ügyek közül 
jóváhagyta a vármegyeháza alagsorában pincehe
lyiség iétesitése, a vm. tisztviselők és egyéb al- 
kalmazoitak karácsonyi segélye, a vm. alkalmazot
tak lűzifabeszerzése, a főispáni, illetve alispáni 
lakás átalakítása, szennyvizlevezető újjáalakítása, 
utiátalányok újabb szabályozása, kiskorú Cseke 
Vilmos nevelési járuléka, a vm. tisztifőorvos, tiszti- | 
orvosok és orvosi hivatalban alkalmazottak ka 
rácsonyi segélye, az udvarhelyi járási m. kir. tisz
tiorvos hivatali helyiségének biztosítása, a Ludo- 
vika Akadémián elhelyezendő vármegyei címerek 
költségeinek hozzájárulása, a magyar revíziós liga 
támogatása, a székely kongresszus előkészítése 
költségeinek hozzájárulása, Szabó Lőrinc th. utőr 
kedvezményes családi pótlék folyósítása, Simén- 
falva, Parajd, Küsmőd, Kisgalambfalva és Nagy- 
galambfalva községek vadászterületének bérbe
adása, Székelyszentmihály és Csehétfalva egyházi 
iskola segélyezése, Székelyszentmiklós község köz
kút építése, Kisgalambfalva község részére kályha 
beszerzése, Körispatak község marhalevélkezelő 
díjazása. Énlaka és Tordátfalva községek bika
istálló építése, Székelykeresztur község tűzoltó
felszerelés és aggmenház fenntartásához való 
hozzájárulás, a felekezeti iskola segélyezése, aszfalt 
járda építése, Etéd, Fiatfalva, Kőrispatak,. Cseke- 
falva, Székelyszentmihály, Bencéd, Tarcsafalva, 
Székelykeresztur, Csehétfalva, Nagygalambfalva,

Kobátfalva, Énlaka, Firtosmartonos, Siménfalva, 
Tordátfalva, Medesér, Székelyszentmiklós, Kisga
lambfalva, Máréfalva, Küküllőkeményfalva és Ka- 
dács községek elöljárói tiszteletdijának felemelése, 
Sebesi Sándor várm. dijnok tanulmányi szabad
sága, Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesüle
tének támogatása, alispáni és 4 főszolgabírói hi
vatal om. idő és munkabeosztás végrehajtásával 
kapcsolatos költségek, Uike község jegyzői lakás 
építése, Székelypálfalva község kántori lakás javí
tása, Firtosváralja község lelkészt lakásának építé
séhez való hozzájárulás, Bikafalva és Hodgya közsé
gek ref iskola segélyezése, Firtosváralja ország- 
zászló-terének rendezése, Homoródszentlászló köz
ség közkút építése, Kecsetkisfalud község hidja- 
vitása, Miklósfalva ingatlanvásárlása, Székelyudvar
hely m. város városháza vétele kölcsöne, járda
építése és az államépitészeti hivatal részére- telek 
átengedése, a vidéken lakó OTI-i biztosítottak el
látása. Erdőfüle község ref. iskolájának segélye
zése. Olasztelek község mozgófénykép üzem ré
szére terem biztosítása tárgyában hozott határo
zatokat. Jóváhagyta Csehétfalva és Kobátfalva 
községek fedeztetést dijakról alkotott szabályren
deletét.

Küküllőkeményfalva község kántori párbér, 
Abránfalva község iskolatelek vásárlása tárgyában 
hozott határozatok jóváhagyását megtagadta. Ezen 
kívül a november hó folyamán tartandó és a köz
gyűlés elé terjesztendő ügyeket előkészítette.
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II. További intézkedést igénylő, általános jellegű
rendeletek.

M áso la t: M. kir. Iparügyi Miniszter. — 49 839/
III. sz. — T á r g y :  Az úgynevezett füstöspidlá- 
sok (kéménynélküli házak, cserény, babura, piecka, 
korlánok) ellenőrzése. — A felvidéki, kárpátajai, 
keletmagyarországi és erdélyi részeken lévő va
lamennyi másodfokú iparhatóságnak. — Felme
rült vitás eset folytán az 1000—1935 K M. számú 
rendelet 19. §.-ának (8) és 12. bekezdésében fog
laltakra figyelemmel megállapítom, hogy az úgy
nevezett füstöspadlásokat (kéménynélküli házak, 
szabadtüzhelyes kémény, cserény, babura, piecka, 
korlánok) a kéményseprő negyedévenként a tííz- 
veszélyesség szempontjából ellenőrizni tartozik és 
ezért éverként a kemények egyszeri tiszlitásáért 
járó alaptítj“ ffS" osztálydij négyszeresét számíthatja 
fel. — Felhívom Címet, hogy a fentiekről a ható
sága területén működő elsőfokú iparhatóságokat 
haladéktalanul értesítse. — Budapest, 1943. évi 
október hó 18 án. — A miniszter rendeletéből : 
Dr. N agy Im re  sk. miniszteri tanácsos. A kiad
mány hiteléül: Csehi Teréz min. s hiv. igazgató h.

13661—1943. a. i. szám.
Határidő : 60 nap.

A négy já rá s  főszo lgabíró jának, Székelyadvarhely  
m egyei város polgárm esterének, az összes községi 

és körjegyzőknek.

Tudomásvélel és további megfelelő eljárás 
végett kiadom. Felhívom, hogy a rendelet értel
mében a kéménynélküli stb. házak tűzrendészed 
szempontból történő ellenőrzése fejében járó di
jakat pólkivetés utján haladéktalanul biztosítsák. 
Rendeletem végrehajtását 60 nap alatt jelentsék. 

Székelyudvarhely, 1943. október 27.

Szent- K irá lty i K á lm án  s. k., 
alispán.

V. Pályázatok, hivatalos
A m. kir. Belügyminiszter:
Nagy Lajos parajdi lakost feleségével szül. 

Dávid Annával együtt, a 445 920—1943. XIX sz. 
endeletével visszahonositotta

A m. kir. IX. honvédhadtest hadbiztosságának 
a hadtest területén lévő honvédség 1944. évre szük
séges kenyér (kincstári lisztből való) sütésére vo
natkozó versenytárgyalási hirdetménye Udvarhely 
vármegye székhazában (Székelyudvarhely, Mátyás 
Király-tér 24 szám) közszemlére van kitéve, ahol 
azt az érdekelt sütőiparosok megtekinthetik.

A versenytárgyalás helye és időpontja :
M kir.-9. élelmező raktár Kolozsvár, 1943 

november 29 én reggel 9 h.-kor.
M. kir. 9/1 élelmező fiókraktár, Nagyvárad, 

1943. november 23 án reggel 9 h.-kor.
M kir. 9/2 élelmező fiókraktár, Marosvásár

hely, 1943. nov. 25-én reggel 9 h.-kor.
M. kir. 9/3 élelmező fiókraktár, Gyergyószent- 

miklós, 1943. november 27-én reggel 9 h. kor.

A m. kir. kolozsvári 9 honvéd élelmező rak
tá r  parancsnoksága a IX. honvéd hadtest területén 
levő honvéd állomás helyeken elhelyezett alaku
latok 1944. évi szennyes ágyneműinek mosására 
vonatkozó versenytárgyalási hirdetménye Udvar
hely vármegye székházában (Székelyudvarhely, 
Mátyás Királytér 24. szám) közszemlére van ki
téve, ahol azt az érdekeltek megtekinthetik.

A versenytárgyalás ideje 1943. november hó 
•30-án reggel 9 órakor.

hirdetések és körözések.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.

Karácsonfalva község erdőbirtokossági társu
lata 1943. december hó l. napjának d. e. 10 óra
kor karácsonfalvi községháznál nyilvános zárt 
Írásbeli versenytárgyalást tart, melyen bérbeadja 
Homoródkarácsonfalva község határában fekvő 
birtokossági erdő és mező területeken gyakorol
ható vadászati jogot 10 egymást követő évre.

Kikiáltási ár : 120 pengő Bánatpénz a 10 évi 
bér 10%-a 120 pengő. Kikiáltási áron aluli és 
utőajánlatok nem fogadtatnak el

Árverezni csak olyan egyének árverezhetnek, 
akik az 158120 — 1941. F. M. számú rendeletben 
előirt engedéllyel rendelkeznek. Az árverési felté
telek 9. pontja, valamint az 1935. évi IV. t.-c 177. 
§ a 2 . bekezdése értelmében eladó fenntartja ma
gának a jogot, hogy a beé/kezett ajánlatok fölött 
szabadon rendelkezzék.

Területen vadászház nincs, vasútállomás 46 
km re. Előforduló vadfajták : szarvas, őz, vaddisznó, 
farkas, róka és nyúl.

Részletes árverési és szerződési feltételek az 
oklándi m. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltsépnél 
Oklándon, valamint a h-karácsonfalvi erdőbirto
kossági társulat elnökénél H.-karácsonfalván te 
kinthetők meg.

Karácsonfalva, 1943. október 25.

S z ilá g y i Is tván  s. k , 
(P. H.) erdőbirt. elnök.
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z. A körözendő 
neve

Születési
éve Lakhelye Anyja neve Körözést kiadó hatóság meg- | 

jelölése és ügyszáma

477 Csokány Péter 32 éves Óbesnyő Székesfehérvári j. fb. 983/1943.
478 Markó György 1903. Csanádpalotái lakos — Sárbogárdi j főszolg. 6294/943.

479 Nyársik József 1873. született külhonos körözését, mert a 
Krokt étel kijelölt Gárdony községből Székesfehérvári j. főszb. 825/943

elszökött, elrendelem.
480 Ferenczi József 43 éves Radnól Szabó Rebeka Hevesi jár. főszb. 2539— 1943.
481 Málhé Lajos 1907. Vértes Csordás Zsuzsa Hajdúi közp. j. főszb. 2275/943.
482 Farkas Sándor 1920. Mikepércs Farkas Juliánná •» »»
483 Kovács Ferenc 1908. ___

484 Balog István 1909. ____ Löwei .Mária ..
485 Dobi Miklós 1909. ____

486 Györösi Miklós 1909. — Kovács Zsuzsa •* »»
487 Madai István 1909. ___ Pozsvény Jozefa
488 Szabó Lajos 1909. ___ Makai Zsófia
489 Molnár Lajos 1911. Derecske Szilágyi Zsófia •t
490 Nagy Márton 1912 Hosszupályi Kállai Zsólia „ „ |
491 Papp  Gábor 1912. Debrecen Kelemen Lszter
492 Pásti Gábor 1912. Debrecen Pásti Júlia
493 Szántó Károly 1919. Monostorpályi Pataki Zsuzsa „
494 Porcsi Imre 1920. Hegyközkovácsi Zavar Verőn
495 Karsa Sándor 1906. Debrecen — „
496 Szakács András 897V ili 2 Simonyifalva Tőzsér Erzsébet Eleki jár. főszb. 2362— 1943.
497 Kovács Sándor 1919. Vadász — Mezőkovácsi j. főszb. 419/943.
498 Béres Sándor vetési lakos 15 éves Béla nevű fia. ki 

gyengeelméjű és szülői házából folyó év V1U. hó Szatmárvm. alispánja 25240— 
1943.

Csák János
27- én eltűnt.

499 1914.: | Vadász 1 Szécsényi j. főszb. 4fbl — 1943.
500 Vince István 1922. I Bánfihunyad Máté Kata Sziráki j. tőszb 46/— 1943.
501 Gritz Mihály román kato naszökevény körözését beszüntetem.

502 Tokaji László 1914.
községi írnok rendőrfelügyelet alatt 
álló egyén Nagyharsány községből Baranya alispánja Pécs.

ismeretlen helyre lévozolt.
503 Márton István 1919. Székelymuzsna Kovács Mária Háromszék vm. al. 132,055/943.K
504 Pap  András 1898. Nyirged Szabó Jusztina
505

506

Budacsik László 
Balogh Györgvné

1916 Arad Todor Emília Nagyváradi j. főszb. 2.440/943. 

Nagyváradi j. főszb. 2.712/943.sz Panduc J iliánna 
és ismeretlen nevű 
gyermeke

1913. Borosjenő

507 Mészáros Sándor 1892.
körözését beszüntetem. Körözésre kiadatott a Várme-

gyei Hivatalos Lap 39. számában 387. sorszám alatt.

508 Benedek István 1898. Bécsfalu Jónás Katalin Háromszék vm. el. 12.016^943. K
509 Szabó Béla 922 VI |20 Bélfenyér Süléi Etel Nógrádi jár. főszb. 5/20/1943.

V alam ennyi Községi és Körjegyzőnek.

A nyilvántartásba vett 477. számtól 509. 
számig fennti jegyzék szerint összeirt körözéseket 
hatósága területén foganatosítsa és eredmény ese

tén arról a körözést kiadó hatóságot, megjelölt 
számra való hivatkozással értesítse.

Székelyudvarhely, 1943. november 3-án.

S z e n t-K irá lly i K á lm án  s. k., 
alispán.

Szerkesztésért felelős; Deík Gábor vm. aljegyző. — Kiadásért: Darvay István vm-irodaigazgató 
Nyomatott a GLOBUS-könyvnyamdában Sxékelyudvarhclyt. Felelő* tulajdoaoa: Caiky Albert.
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