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UDVARHELY VÁRMEGYE FŐISPÁNJA.

1734—1943. f. i. szám.

M e g h í v ó .

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságát 1943. évi november hó 23. napján d. e. 10 
órakor Székelyudvarhelyre a vármegyeháza nagy
termében rendes közgyűlésre az 1929: XXX. t.-c. 
23. §.-ában gyökerező jogom alapján összehívom

A törvényhatósági bizottság tagjait felkérem, 
hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek.

Székelyudvarhely, 1943 évi november hó 15.

D r. Sebesi Ákos  s. k. 
főispán.

UDVARHELY VÁRMEGYE ALISPÁNJÁTÓL.

Szám: 14.690—1943. a. i.

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságának 1943. évi november hó 23. napján d. e. 
10 órakor tartandó rendes közgyűlés

T Á R G Y S O R O Z A T A .
E l ő a d ó :

1. 13.480— 1943. Alispáni jelentés. ^  ffjegyző/
2. 14.692—1943. Számonkérőszék ^ r .  K 0[csár  j

jelentése. vm, aljegyző,
3. 14.445—1943. Dr. Szobonya

Béla kir. ítélőtáblái elnök távo- D r. B anda 1. 
zása a marosvásárhelyi kir. ítélő- vm. főjegyző 
tábla éléről.

4. 1 3 .5 0 3 -1 9 4 3 .  A vm. háztartási- M ik ló s  J ó z s e f 
alap 1944. évi költsegvetese. szv. fönök J

5. 13.691—1943, A közúti-alap j ) r  B anda I.
1944. évi költségvetése. vm. főjegyző

6. 13.594—1943. Az állattenyész- j)eák Gábor 
tési-alap 1944. évi költségvetése. Vm aljegyző

7. 14.212-1943. A Közigazgatási D r Banda f  
Bizottság újjáalakítása az 1944. vm. főjegyza'
évre.

8. 14211—1943. A kijelölő bizott- Dr. Banda I. 
ság újjáalakítása az 1944. évre. vm. főjegyző

9. 14.210 -1943. Az igazoló vá- Dr. Banda I. 
lasztmány újjáalakítása az 1944. vm. főjegyző
évre.

10. 9.554—1943. Utiátalányok újabb
szabályozása »

11. 4.188—1943. A vármegyeház 
Il-ik emeletén levő és jelenleg 
főispáni lakásul szolgáló alis-
páni lakás átalakítása és a vár- »
megyeház szennyvizlevezető be
rendezésének újjáalakítása.

12. 1 0 7 2 7 — 1943. Vármegyeháza Dr. Tary S. 
épületében levő légoóvóhely ép i- vm II. főjegyző 
tésére fedezet biztosítása.

13. 13 520 — 1943. Törvényhatósági Deák Gábor 
állattenyésztési alap kölcsöne. vm. aljegyző

14. 13.502—1943. Törvényhatóság 
kezelésében levő alapok és a
vármegyei gyámpénztár kész- M ik lós  J ó z s e f 
pénzfeleslegének gyümölcsöző szv. főnek 
elhelyezése.

15. 13.398—1943. A vm. tisztvise- j ) r  Banda I. 
lök és egyéb alkalmazottak ka- v‘m. főjegyiő 
rácsoüyi segélye.

16. 13141—1943. Vármegyei alkal
mazottak tűzifabeszerzési költ- *
ségeinek előlegezése.

17. 11.447—1943. A közúti-alap
terhére alkalmazott ideiglenes *

'  munkaerőknek havidíjasokká 
való átminősítése.

18. 13.548—1943. Közös apaállat
istállók építésénél községek se- óedk Gábor 
gélyezéae a th. állattenyésztési Vm. aljegyző 
alapbóli 7
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19. 13.601—1943. Női önkéntes 
honvédelmi munkaszervezet ke- Dr. Banda 1. 
relében munkaszolgálatos nők Vm. főjegyző 
kiképzéséhez szükséges fedezet 
biztosítása.

20. 11.106—1943. A vármegyei és Dr. Banda I. 
községi alkalmazottak nyűgei- vm. főjegyző 
látásáról szabályrendelet al
kotása.

21. 13 710-1943. Jegyzők szabad
ság ideje és ezzel kapcsolatos D r. Banda !. 
helyettesítésről szabályrendelet vm. főjegyző 
alkotása.

22. 11.019—1943. A vármegyei
szegény-alap létesítésére vonat- „
kozó szabályrendelet megal
kotása.

23. 13602—1943. A vármegyei ál- Deák Gábor 
latenyésztési szabályrendelet Vm. aljegyző 
módosítása.

24. 11.078 — 1943- Herczeg Ferenc
80 ik születési évfordulója a l
kalmával nevezettnek a törvény- „
hatósági közgyűlés előtti mél
tatása.

25. 10 539 -1943. Csik vármegye
th. bizottságának átirata a szé- D r. K o lcsár /. 
kely cselédleányok védelme vm. aljegyző 
ügyében.

26. 11.086 — 1943 Sopron szab. kir.
thj város polgármesterének 
átirata az elöregedett háztulaj- „
donosok adókedvezményben való 
részesítése tárgyában.

27' 9.284—1943. A vidéken lakó
O T. l.-i biztosítottak gyógy- „
fürdő segélye.

28. 9.206—1943. Borsod vármegye 
th. bizottságának véghatározata
az örökösödési és ajándékozási „
illeték szabályozások módo
sítása tárgyában.

29. 14219—1943 Marostorda vár
megye törvényhatósági bizott- „
ságának átirata a szélsőséges 
politikai pártok működésének 
korlátozása tárgyában.
Székelyudvarhely, 1943. november hó 15.

Szent- K ir á l ly i  K á lm án  s. k.. 
alispán.

Törvényhatósági élet.
Udvarhely vármegye közigazgatási bizottsága 

folyó hó 9-én tartotta rendes havi ülését.
Alispáni jelentés után a szakigazgatások ve

zetői az elmúlt október hónapról tettek jelentést.
fit vármegyei tisztifőorvos jelentéséhez Dr. 

Tóth István m. kir. pénzügyigazgató szólt hozzá, 
elismerését fejezve ki a Zöldkereszt üdvös műkö
dése fölött.

Nagy Lajos ref. esperes az iskolai Magyar 
történeti szemléltető képekkel az iskolák ellá
tását sürgette.

Dr. Sebesi Ákos főispán bejelentette, hogy a 
Szentkeresztbányán leégett községi-iskola közada
kozásból, valamint állami támogatással rövidesen 
újra fog épülni.

A bizottság a jelentéseket elfogadta.
Azután a gazdasági albizottság, a gyámügyi 

felebbviteli küldöttség, adóügyi bizottság és nép
oktatási albizottság a tárgysorozatba felvett mint
egy 85 ügyet tárgyalta le.

I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok.
Udvarhely vármegye törvényhatósági bizottságának 

kisgy üléséből.
Szám : 12015—1943. a i.

A vármegye alispánja előterjesztést tesz M áthé  
J ó z s e f zetelakai községi jegyző saját kérésére tó'r- 
ténő nyugdíjazása iránt.

V é g h a t á r o z a t .

Máthé József zetelakai jegyzőt saját kérésére 
40 évet meghaladó szolgálati ideje alapján 1943. 
évi október hó 31. napjával a vármegyei nyugdíj
alap terhére nyugállományba helyezzük.

Nevezett községi jegyző részére 40 évet meg
haladó beszámítható szolgálati idejének figyelembe 
vételével az 1912: LXV t.-c. 37 § a, valamint a 
3.500 — 1943 M E. számú rendelethez csatolt 27. 
sz. kimutatás szerint a VII. fizetési osztály 3. fo
kozatában illetékes 425 Pengő beszámítható java
dalmazás 100 °/° ának megfelelően havi 425 pengő 
(négyszázhuszonöt) nyugdijat, továbbá havi 10 
pengő (tiz) hadipótlékot az 1942: XiV. t.-c. értel
mében, valamint az 1.630—1934.. M. E számú 
rendelet alapján Zetelaka község állomáshely után 
a VI lakáspénzosztály szerint az 1943 évi no
vember hó 1-től kezdődöleg havi 57 80 pengő
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(ötvenhét) 80 fiiér lakáspénz és végül a 3.500 — 
1943. M E számú rendelethez csatolt 45. számit 
kimutatás szerint felesége Bariók Róza után havi 
60 (hatvan) pengő családi pótlékot áliapilunk meg

I n d o k o l á s .

Máthé József zetelakai jegyző közszolgálatát 
1901. évi október hó 1-én kezdte. A m, kir. köz
ponti llletményhivatal 194L. évi február hó 28-ig 
terjedő időre 35 év 14 napi szolgálatot ismert el. 
1941. évi március hó 9 tői Zetelaka községben 
községi jegyző minőségben szolgálatot teljesített 
Ez 2 év és 8 hónapi szolgálatot tesz ki. A m. 
kir. belügyminiszter úr 48.689—1943 számú le
iratában kérvényezőnek a román megszállás alatt 
nyugdíjban eltöltött idejéből 9 évet és 8 hónapot 
engedélyezett beszámítani nyugdíjazása alkalmával. 
Az egész szolgálati idő tehát 47 év 4 hónap és 
14 nap.

A szolgálati időnek megfelelő javadalmazás 
a rendelkező részben megjelölt, törvény és rende
letek szerint 425 pengő törzsfizetés, 10 pengő 
hadipótlék, 57 80 P. lakáspénz valamint a törvényes 
feleség után havi 60 pengő családi pótlék.,

Ezen véghatározat ellen a nyugdíjazás tényét 
illetőleg a m. kir. belügyminiszter úrhoz címzett 
felebbezéssel, a nyugdijösszegét megállapító rész 
ellen a m. kir. közigazgatási bírósághoz címzett 
panasszal lehet élni, a melyet a véghatározat kézbe
sítését követő naptól számított 15 nap alatt, illetve 
annak a vármegyénk hivatalos lapjában történt 
közzétételét követő 8. naptól számított 15 nap 
alatt a vármegyei alispánhoz kell benyújtani.

Miről további eljárás végeit értesítjük:
1 . a vármegye alispánját,
2. a székelyudvarhelyi járás főszolgabiráját,
3. a vármegyei számvevőséget, valamint
4. Máthé József zetelakai jegyzőt.
Kelt Udvathely vármegye kisgyülésének 1943 

évi november hó 3 án tartott ülésén.

Jegyezte és kiadta : 
Deák Gábor s. k., 

_____ vm. aljegyző.

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizottságának 
kisgyüléséből.

Szám: ad 7463 — 1943. a. i.

T á rg y a lta to tt: A vármegyei Tisztviselők Or
szágos Egyesületének kérelme, melyben székház 
és otthon létesítése céljára vásárolt ingatlan árá
nak kifizetéséhez támogatást kér.

V é g h a t á r o z a t .
A Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesü

letének, székház és otthon céljára megvásárolt 
ingatlan vételárának kifizetéséhez 2000 P. kettőezer 
pengő segélyt szavazunk meg.

Utasítjuk Alispánunkat, hogy ennek az ösz- 
szegnek fedezetéről háztartási alapunk 1944. évi 
költségvetésében gondoskodjék.

M e g o k o l á s :

A kérelmező egyesület ingatlant vásárolt 
hogy az abban létesítendő otthonnal Budapes
ten tartózkodó vármegyei tisztviselők olcsó és 
megfelelő elszállásolását biztosíthassa — egyúttal 
az egyesületi élet nagyon szükséges fejlődését is 
előmozdítsa.

Tekintve, hogy ma már a közigazgatás min
den ágához tartozó tisztviselők országos egyesü
leteinek mind van már hasonló célú otthona — a 
kérelmező egyesület célkitűzését helyesnek és fon
tosnak tartjuk és méltányosnak, hogy a cél elé
résében a kérelmező egyesületet vármegyénk, sze
rény anyagi erejéhez képest támogassa.

E véghatározatunkat a Vármegyei Hivatalos 
Lapban közzétenni rendeljük azzal a figyelmezte
téssel, hogy elenne a közzétételt követő 8. naptól 
számított 15 napon belül lehet felebbezni. A feleb- 
bezést alispánunknál kell benyújtani.

Erről értesítjük:
1. Alispánunkat,
2. A vm. számvevőséget,
3. A Vármegyei Tisztviselők Országos Egye

sületét Budapest. 11. Pala-utca 11/a. sz.
4 A Vármegyei Hivatalos Lap szerkesztőjét.
Kelt Udvathely vármegye törvényhatósági bi

zottságának Székelyudvarhelyt, 1943. évi novem
ber hó 3. napján tartott kisgyüléséből.

Jegyezte és kiadta:
Deák Gábor s. k., 

_____ vm. aljegyző.

111. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő 
rendeletek, értesítések és más közlemények.

Szám: 11.310—1943. a. i.
T á r g y :  A Kézdivásárhelyen létesítendő Gábor 

Áron-szobor költségeinek részbeni fede
zésére adomány gyűjtés.

V alam ennyi község i és kö rjeg yző  urnák.

Kézdivásárhely megyei város Szobor Bizott
sága a felállítandó Gábor Áron szobor költségei 
biztosítása céljából gyűjtési akciót indított. E cél

ból a vármegye községi és körjegyzőit is meg
kereste.

Értesítem, hogy a nemes cél érdekében nem 
teszek észrevételt az ellen, hogy az egyesületek tá
mogatására a költségvetés VII fejezete alatt biz
tosított hitelkereten belül 1Ó—20 pengő adomány
nyal a szobor felállitási költségeihez hozzájáruljon.

Székelyudvarhely, 1943. évi november 9.
S z e n t-K irá lly i Kálm án  s. k.„ 

alispán.
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IV. Személyi hírek.
Az alispán: I november hó 15-től december hó 6-ig szabadsá-
Dr. Tary Sándor vm. II főjegyzőnek 1943 got engedélyezett.

V. Pályázatok, hivatalos
93—1943.

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY.
A homoródalmási erdőbirtokossági társulat 

1943. évi december hó 1 én d. e. 10 órakor a 
községházán nyilvános zárt írásbeli versenytárgya
láson eladja a Társulat tulajdonát képező u. n. 
„Halaság" nevű erdejében levő lábon álló bükk 
fatömegét.

Az eladásra kerülő erdőrész leírása a követ
kező: Homoródalmás község Halaság patak és 
Kisfehér patak között fekszik. Területe 140 kát. 
hold. Faállomány: bükk, kora 120 — 130 éves.

Az erdőterület Csíkszereda vasútállomástól 17 
és (22) K.-re fekszik, Málnás fürdő állomástól 55 
K.-re fekszik.

Ajánlatokat csak azok tehetnek, akik a 63 200/ 
1942. K. M. sz. rendeletben előirt feltételekkel 
bírnak. Ajánlattevők ajánlataikat zárt lepecsételt 
borítékban tartoznak benyújtani 1943. évi decem
ber hó 1 -én d. e. 10 óráig az árverést vezetőnek, 
vagy postán küldhetik a homoródalmási erdöbir- 
tokossági elnök cimére. Utóajánlatokat nem fogad 
el a társulat.

A beérkezett ajánlatok elfogadása vagy visz- 
szautasitása tekintetében az 1935. évi IV. t.-c. 177. 
§-a 2. pontja értelmében a Társulat szabadon ren
delkezik.

A bánatpénz 20000 Pengő, mely összeget 
fenti időpontig az erdőbirtokosság pénztárához 
kell lefizetni.

Az ajánlatokhoz csatolni kell a 23.200—1942. 
K. M. számú rendeletben előirt részletes árvetést.

Árverési és szerződési feltételek az erdőbirto
kosság elnökénél, valamint a kezelő m. kir. erdő- 
felügyelőségi kirendeltségnél Oklándon a hivata
los órák alatt megtekinthetők.

Homoródalmás, 1943. november hó 12.

Szabó G yula  s. k ,
(P. H.) erdőbirtokossági elnök.

H 1 R D E T M ÉN Y.
Györke Mihályné özv. kadácsi lakos 25801. 

szám alatt kiállított vásárlási könyvét elvesztette. 
Uárhol található semmisnek nyilvánitom. 

Siménfalva, 1943. november 15.

M arossy A lb e rt s. k., 
(P. H.) körjegyző.

hirdetések és körözések.
Siklód község e lö ljárósága. 

2603—1943. sz.
Pálfi Sándor siklódi lakos a nevére Siklód 

községben 1943. julius 22-én 178. jegyzőkönyvi 
szám C. 601.649. sorszám alatt 1 drb. 1933. évi 
fekete heréit lóról kiállított marhalevelét elveszí
tette. Megsemmisítem.

Siklód, 1943. november 11.

Jakab A lb e rt s. k., 
_____ jegyző.

B ö g ö z i  k ö r j e g y z ő s é g .
Szám: 2.229-1943.

HIRDETÉS.

Tóásó Lajosné székelydobói lakos 35.061 sor
számú vásárlási könyvét elveszítette. Megsem
misítem.

Bögöz, 1943- november 11.
B a rth a lits  s. k., 

.____  vezető jegyző.

M. kir. Tiszti főorvosi hivatal Székelyudvarhely. 

Szám : 46/19—1943.

FERTŐZŐ BETEG KIMUTATÁS
1943. évi november hó 1- felében.

D i f t e r i a -  parajdi járás 1 eset, összesen l  eset.
V é r h a s : parajdi járás 4 eset, oklándi járás 1 eset, 

összesen 5 eset.
K a n y a r ó :  oklándi járás 1 eset, székelyudvarhelyi 

járás 1 eset, összesen 2 eset.
S z a m á r k ö h ö g é s :  Székelyudvarhely m. város 

3 eset, oklándi járás 2 eset, összesen 5 eset.
S c a r l a t i n a :  Székelyudvarhely megyei város 6 

eset, oklándi járás 1 eset, parajdi járás 1 eset, összesen 
8 eset.

Ty a b d o m . :  Székelyudvarhely megyei város 2 
eset, parajdi járás 1 eset, összesen 3 eset,

B á r á n y h i m l ő :  székelyudvarhelyi járás 1 eset, 
összesen 1 eset.

T. b. c. p ú i m . :  Székelyudvarhely megyei város 1 
eset, székelyudvarhelyi járás 1 eset, oklándi járás 1 eset, 
székelykereszturl járás 1 eset, összesen 4 eset.

Székelyudvarhely, 1943. november hó 15-én.

D r. G á b o s  Z o l t á n  s  k .  
m. kir. tiiztifőorvoa.
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So
rs

z. A körözendő 
neve

Születési
éve Lakhelye Anyja neve • Körözést kiadó halóság meg

jelölése és ügyszáma

530 Fakó Béla 1913. Székelykeve _ Zsablyai j. főszb. 3825— 1943.
román menekült

531 Kudró Illés 1915. Korogy Magdika Júlia Apatini jár. fszb. 4475—1943.
horvát katona sz. IV. 16. (Horvátország)

Óbecsei j. fszb. 7827— 1943.532 Uzelák Ráden 1887. Udbina Uzelák Mária
(Horvátország) -

533 Csatári Kovács István 1925 Torontál vásárhely — Zsablyai j. főszb. 3460— 1943.

534 Fehér Sándor 1906. Igazfalva — Zsablyai j. főszb. 7987— 1943.
rom. menekült

535 Boros Ferenc 1901. Nyíregyháza néhai Hordik Anna Kisvárdai j. fb. 283.027-— 1943.

536 Szántó János 12 éves, sárga szemű, orra, szája rendes, bal 
fülén sebhely, 1943. IX, 29-én Gáva községből 
Gyöngyösi Mihály tói eltűnt Körözését elrendelem

Oadai felső jár. fszb. 4545/1943.

537 Kardhuber Ferenc 1923. Nyíregyháza Kardhuber Mária Oadai felső j. főszb. 3071/1943.
cseh állampolgár VII. 28.

538 Evetovics Antal 1897. Szabadka Hajnal Erzsébet Szabadka th. város polgármes-
tere 25.597— 1943. pm. sz.

539 Hegyi Sándorné 1920. Valkány — Battonyai j. főszb 1951 — 1943.
sz. Radován Terézia

540 Kenyeres János 1897. — Töröcsik]Mária Battonyai j. főszb. 2551— 1943.

541 Bunda Imre 1922. Arad Bunda Juliánná Battonyai j. főszb. 426— 1943.

543 Pogonyi Györgyné 1908. Petrozsény Lusolán Ilona Battonyai j. főszb. 2042—1943.
sz. Zsámbó Gizella

544 Hegedűs István 1905. Magyarpécska Tolok Rozália Battonyai j.  főszb. 831 — 1943.

545 Péter András 1920. Nagyiratos Furák Mária Battonyai jár. főszb. 136—1943.

546 Lengyel János 1920. NagyvarjaS Kőm űves Mária Battonyai j. főszb. 959—1943.

V alam ennyi K özségi és Körjegyzőnek.

fit nyilvántartásba vett 530. számtól 546. 
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 17-én.
S z e n t-K irá lly i Ká lm án  s. k., 

alispán.

Szerkesztésért felelős ; Deák Gábor vm. aljegyző. — Kiadásért: Darvay István vm. irodaigazgató-. 
Nyomatott a GLOBUS-könyvnyamdában Székelyudvarhelyt. Felelők tu lajdoaaa: Calky Albert.




