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Szabályrendelet
az iskolák építésénél és berendezésénél egészségügyi tekintetből

követendő eljárásról.

1. §. Az iskolaház lehetőleg szabadon és könnyen
hozzáférhető helyen álljon, alkalmas környékkel birjon
és a hozzávezető utak gondozottak legyenek. - Külseje
csinos, belseje pedig czélszerüen berendezett és minden
részében tágas legyen, valamint kellő világosság és
levegővel birjon.

2. §. Az iskolaház száraz talajon épüljön. A", épit-
kezési hely választásánál kerülendők: a mocsarak, álló
vizek) temetők és trágyarakod6 helyek, ugy nemkülönben
a levegőt megrontó vagy port okozó iparüzletek szom-
szédsága, sz6val mindaz, mi az egészséget veszélyeztetné.
A telek végleges meghatározása csak a hat6sági orvos
véleménye meghallgatása után történhetik.

3. §. Az épitkezés legyen ssi lárd, a földszinti pado-
zat pinczenélküli épületeknél legalább 03 méterrel ma-
gaRabbra fektetendő az utcza szinvonalánál. A ház kapuja
és a kapuszin, valamint a folyosók és lépcsők elegendő
szélesek legyenek. A főfolyos6k 2'0, a lépcsők pedig
1·5 méternél szükebbre ne épittessenek. Az összes fo-
lyos6k vil,ágosak, a léghuzattől mentesek, mindazonáltal
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szükség szerint mindenkor gyorsan szellőzhetők le-
gyenek.

4. §. A lépcsők kőből épitendők, a ·lépcsőfokok
emelkedése 13-15 cm., szélesség pedig ,emelkedésének
megfelelőleg 38-32 cm.-nek kell lenni. Az emeletre ve-
zető lépcső ne folytonosságban és tekervényesen) hanem
amennyire lehet, 2-3 fordulattal építtessék és ehhez
képest nyugvó helyekkel látand6 el. Szabadon függő
lépcsők) melyek a szabadon álló oldalon korláttal van-
nak ellátva, nem alkalmazhatók, hanem a lépcsőtokok
mindkét oldalon befalazandók; oly esetben pedig, hol
ez kivihetetlen, szabad végükön vasszerkezettel el.látan-
dók. Az iskolahás bejárata, továbbá a lépcsők és tan-
termek előtt alábbeliek tisztitására megfelelő készülékek
hel yezendők el.

5. §. A tantermek ugy rendezendők be, hogy föld-
szinten az ifjabb s az emeleten a korosabb gyermekek
helyeztessenek e1.

6. §. A tanterem, melynek nagysága a tanulók
számától függ, lehetőleg délkeletnek feküdjék. A tanulők
száma a 60-at felül nem haladhat ja. Egy tanulóra leg-
alább 0'80-1'20 O-méter térfelület jusson;

A tantermek legkisebb 4 s legtöbb 4'5 méternyi
magassággal birjanak és 12 méternél hosszabbak ne
legyenek.

Egy tanulóra a 3 als6bb osztályban 5'5, a három
felsőbb osztályban pedig 4-5 O-méter levegő jusson.
A szoba mélysége az ablakok magasságától függ, kisebb
tantermek alakja lehetőleg négyszögü legyen s a mély-
ség a hoss:r.asághoz ugy arányuljon, mint 3 az 5-höz.

7. §. A fütés belülfülő agyagkályhák által eszköz-
lendő, a vaskályhák közül csupán a köpenykályhák al-
kalmazása engedtetik meg. A kályhák a fő ablakokkal
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szemben helyesendők el. A kályhacsőn és kéményben
a zárak alkalmazása tilos.

Minden tanteremben hőmérőt kell alkalmazni és
pedig oly helyen, hol a szoba középhőmérsékét jelezze.

A' tanterem hómérséke az előadások tartama alatt
16-20Q C.-nál magasabb ne legyen. 16 C. fokon aluli
hőmérséknél az iskola-tantermet - tekintet nélkül fek-
vésére - füteni kell.

8. §. A szellőző készüléknek olyképpen kell beren-
dezve lenni, hogy ezen kivülről állandóan kellő mennyi-
ségü üde és tiszta levegő jusson az iskolába, és hogy az
itt volt levegő oly formán vezettessék el, hogya bent
lévők ezen légcsere által kellemetlenül ne érintessenek
vagy veszélyeztessenek. A szellőzés eszközlése czéljából
minden terem az ablakvonalon két bevezető falrészszel
Iátandő el, az ablakokkal szemben pedig a padozat
fölött, vagy ha szükséges lenne, a szoba tetőzete alatt
ellennyilások alkalmazandók, melyek egy külön légsziv6
kürtövel hozandók kapcsolatba. Minden szeIIőztetésre
szolgáló nyilásnak tolóretesz . vagy szelentyü vel elzár-
hatónak kell lennie.

A tisztaság fenntartása czéljából előadás után a tan-
terem, az ajtó és ablakok nyitvatartása mellett szellőz-
tetendó, a padok és egyébb bent lévő tárgyak letör-
lendők. A tisztogatás, valamint a fütéssel egy alkalmas
egyén megbizandó, kinek fizetése az évi költségvetésbe
felveendő ..

Gyermekek alkalmazása ily czélokra tiltatik.
9. §. Az iskolaszobák a világosságot a hosszabb

oldalfalak egyi kén elhelyezendő ablakon át nyerjék oly-
képpen, hogya. világosság a tanulőkhoz baloldalról
j6jjön. A terem többi három oldalán ablak ne legyen.

A szemeknek a nap kápráztató fényétől való meg-
óvása tekintetéből függönyök szerzendók be külön a
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felső és külön az als6 ablakok részére. A tanit6 az
ablakfüggönyöket a szükséghez képest kezelje, illetve
alkalmazza ; kedvez6tlen világosság mellett oly tárgyr61,
mely a szemeket felette igénybe veszi, előadást ne
tartson.

A tanterem világos ablaknyilásainak összfelülete,
ha az illet6 oldaltal teljesen szabadon áll, legalább is a
ssobapadló-felület 1/6 részével legyen egyenlő; ha pedig
az illető oldal róli világosság valamely szomszédos épü-
let által korlátolva van, az ablaknyilások összfelülete a
padlófelület 1/4 részének legyen megfelel6. Az ablak-
nyi lás alsó része az iskolapadozat fölött 80 cm.-nél
magasabb nem lehet. Az ablak magassága lehet6leg
közel érjen a szuba tetőzetéhez s az ablakok ne kerek.
dedek, hanem négyszögletüek legyenek. Az ablakoszlop-
nak 1.3 m.-nél szélesebbnek lenni nem szabad, s ha a
fal jelentékeny vastag, az ablakoszlop vastagsága befelé
kellőleg mérséklend6.

Minden tanterem legalább két ablakának telsö szár-
nyai, amennyiben ezek szellőztetési czélokra más alkal-
mas m6don nem használtathatnak és be nem rendeztet-
hetnek, - vizirányos tengelyen forgathat6k legyenek
s e czélra a megfelel6 készülékekkel láttassanak el,
hogy azoknak kinyitása és bezárása alulról tetszés sze-
rint legyen eszközölhető.

10. §. Minthogy az iskolapadok rosz szerkezete a gyer-
mek testének egészséges fejlődését gátolja, azért csakis oly
padok' szerzendők be, melyek az eziránybani egészség-
tani követelményeknek megfelelnek. A padok legfeljebb
négy ülésseI birjanak és ugy helyeztessenek el, hogy
közöttük a gyermekek jobb ellenőrzése végett járatok
legyenek. A padok a tanulők nagyságához mérteknek
kell lennie. N épiskoláinkba hatféle nagyságu padok
szerzendök be, és pedig a követlsezó nézetek szerint:
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I
15'51175'

I
1. 98-109 30'0 15'5 - 20 10 225 120 45 150

II. 109-120, 33'0 17'0 - 17'0 19'0 20 10 24'0 120 45 50
lll. 120 -131 36'5 18'5 - 18'5 205 20 10 255 120 45 55
I~. r31-iI.421 40'0120'01 -- 20'0 22'0 22 10 27'0 12<> 50 55
V. 142-153 44'0 215 - 21' 23'5 22

I
10 28'51 12° flO 60

VI. 153-1641 47'5 23'0 1 -123.~ 25'0 22 10 30'0 120 I 50 60

11. §, Az árnyékszékeknek az iskolaházzal fedett
folyos6 által összeköttetésben levö melléképületben, vagy
ha ez . lehetséges nem volna, a házon kivül ugy kell el-
helyeztetniö k, hogy azok a fóépülettel egy kiszö kelésben
legyenek. A hely megválasztásánál az uralkodó szél
iránya különöseu figyelembe veendő.

Ha az árnyékszékek magában az épületben helyez-
tetnek el, akkor azok kettős, önmaguktról lezáród6 ajtók-
kal s oly készülékkel látand6k el, hogy a kipárolgás
s annak az épületben való elterjedése a lehetőségig meg-
akadályoztassék. Oly helyeken, hol a hulladékok leveze-
tésére szolgáló csatornák nem léteznek, a peczegödör
alkalmazható, de ennek az iskolaháztól lehetőleg távol
és vizhatlan mészszel és jó anyagb61 kell épittetnie és
igen jól zár6d6 s legalább 0'3 méternyi vastagságu
földréteggel betakart födéllel kell befödetnie,

Az árnyékszékcsöveknek ugy az átszivárgáa, mint
a befagyást61 is menteseknek kell lenniök, s ugy kell
hogy alkalmaztassanak, hogy a ház falai tőlük be ne
nedvesedjenek. Fénymázos agyagb61 vagy öntött vasból
készült csövek a legajánlatosabbak. Az árnyékszéki ülő-
helyek 0'30-0'45 m. magasságban alkalmaztassanak



s minden ülőhelyen csak egy ürüléknyilás helyeztessék
el. Az ülőhelyek szélessége legalább 0'81 hossza pedig
1 m.-nyi legyen. A kipárolgás megakadályozása és a
gyermekek egészségének megóvása czéljából az ürülék-
nyilásba öntött vasból készitett és elzárható kagyló
alkalmazandó.

Minden osztály és minden nembeli tanuló részére
külön-külön 1-1 ülőhely épittessék és az iskola finöven-
dékei számára elkülönített vizelde állitandő fel. Ennek
falazata teljesen sima és a pad lőzat felett 1'5 m. magas-
ságig vízhatlan I anyagból készült legyen. A csatornák
kemény kőből ál littassanak elő. Az árnyékszékek és vi-
zeldék szellőzhetők és világosak legyenek; ajtói ónmen-
tes festékkel mázoltassanak be és burkolatai vizhatlan
anyagból (czement vagy kőtáblák) készittessenek.

12. §. Minden iskola jő ivóvizzel és elegendő mennyi-
ségben látandó el. A kut fedett legyen és olykép helyez-
tessék el, hogy az a peczegödörtöl legalább 10 m. távol

I
legyen, hogya_viznek átszivárgás általi megromlása
elhárittassék.

13.§. Az épitendő iskolaház tervrajza, valamint ujabb
iskolatermek tervei, melyek az egészségtan követelmé-
nyeinek megfelelően készitendők el, .- a hatósághoz
mindenkor beterjesztendők.

A tervrajz felül vizsgálat és véleményezés végett
a vármegyei töorvos és kir. tanfelügyelónek mindenkor
kiadand6.

14. §. Uj épitkezés csakis a vármegyei főorvos és
kir. épitészeti hivatal, valamint a kir, tanfelügyelö szak-
véleménye alapján engedélyezhető.

15. §. Ujabb iskolatermek felállitásánál, az esetleges
átalakitásoknál, valamint az egyes berendezési tárgyak
beszerzésénél csakis a szabályrendeletben foglalt meg-
határozások vehetők figyelembe, Egyebekben azonban
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az 1888. évi 123.;b. ü, szám alatt az épitkezéseknél
megtartandó biztonsági és egyebb szabályokr61 alkotott
szabályrendelet érintetlenül hagyatik.

16. §. Jelen szabályrendeletnek szigoru betartására
valamennyi iskolafentartó hatóság utasittatik.

17. §. Az ezen szabályrendelet ellen vétők vagy
cselekvők. kíhágást követnek el és az 1876. évi XIV.
t.-cz. 7. és 11. §§-ai alapján fognak büntettetui. A ki-
szabott pénzbüntetésekből befolyó összegek közegészség-
ügyi czélokra forditaadók és azon község pénztárát
illetik, hol a kihágás elkövettetett.

Az iskola tervének felül vizsgálatára hivatott bizott-
ság (13. és 14. §§) jogositva van indokolt esetekben a
helyi körülmények figyelembevételével a szabályrende-
letben foglalt követelményektől részben eltérni.

18. §. Kihágások eseteiben első fokban a járási
föszolgabiró, másodfokban 'az alispán és harmadfokban
a belügyi m. kir. ministerium bíráskodik.

Kelt M.-Övárott, Mosonvármegye köztörvényhat6-
sági bizottságának az 1890. évi márczius h6.31-én tar-
tott évnegyedes rendes bizottsági közgyüléséböl.

Kiadta: Mándy Gyula, tb. főjegyző.

6750. Magyar királyi belügyminister
V./10. sz.

Ezen ssabályrendeletet az 1879. évi XL. t.-ez. 5. §-a alap-
ján ezennel megerősitem. Budapesten, 1891. évi január hó 29-én.
P. H. A minister helyett: Lukács György s, k. államtitkár.

3.
b. ü. sz.

Kihirdettetett Mosonvármegye köstörvény hatósági bizottságá-
nak 1891. évi márezius hó Bl-én M.-Ovárott tartott évnegyedes
rendes közgyülésében.

Olvasta és kiadta: Békeffy Jenő, főjegyzó.
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Szabályrendelet
a megyei közutak fenntartására felfogadott utkaparók iránt.
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1. §. Ütkaparönak csak oly egyén nevezhető ki, ki
40 éves korát még nem haladta meg, állami vagy megy ei
uton legalább egy évig mint napszámos már alkalma-
zásban volt és ezen id6 alatt ugy testi és lelki képes-
ségének, mint megbízhatóságának kétségtelen jelét adta.
Az utkaparó k személyzeti létszámát a megyei törvény-
hatóság rendszerint az évi uti költségelőirányzat alkal-
mával állapitja meg és ezen létszám tele része 16 frtnyi,
fele része pedig 14 frtnyi havi bérben réssesftendó, mely
havi bél' utólagos havi részletekben adandó ki.

2. §. Az utkaparőt a vármegye alispánja az 1890. évi
1. t.vcz. 20. §. 9. pontja értelmében és az államépitészeti
hivatal f6nökének meghallgatásával nevezi ki és annak
kinevezéséről a kir. ál lamépitészeti hivatal fönöke az
-I. alatt csatolt minta szerint bizonyitványt (1. 207. oldal)
állit ki, mely bizonyitvány az utkaparő által jól meg-
6rizendő.

3. §. Az utkaparó az illető utmesternek van közvetle-
nül alárendelve, annak utasitásait s rendeleteit tehát min-
denkor pontosan és ellenszegülés nélkül teljesiteni tar-
tozik. Az utmester az alárendelt utkapar6ir61 minősitési
táblázatot vezet és annak egy példányát minden év
végén nyilvántartás végett a kir, államépitészeti hivatal-
nak beterjeszteni köteles.

4. §. Az utkaparö a kezelésére bizott utrész mel-
lett vagy annak közelében köteles lakni és ekként fel-
vett lakását el6ző bejelentés és felsőb b engedelem nélkül
meg nem változtathatja.
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-l.

N. N : -nek.

mosonvármegyei m. kir. államépitészeti
hivatal főnöke.

Mosonvármegye alispánja évi.. hó
-án szám alatt kelt rendeletével Önt megyei

utkaparónak .jrt havi bérrel kinevezte, mely bér a
mai naptól kezdve utólagos havi részletekben ki fog fizet-
tetni, mÚ'ől czimet azzal értesitem, hogy ezen minőségében
közvetlenül N. N. utmester alá rend eltetik, kitől a további
intézkedéseket veendi.

Kelt stb.
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5. §. Az utkapar ő a reá bizott szerszámokat gondosan
megőrizni tartozik. Szigoruan tilos azokat magán vagy
idegen czélokra használni vagy bárkinek kikö lcsönözni,
az elromlott szerszámokra az illető utmestert azonnal
figyelmeztetni s azokat neki átadni köteles.

6. §. Az utkaparő köteles, a déli órát s az éjjeli időt
kivéve, szüntelen a reá bizott utrészen lenni és az ut-
ápolásra szükséges rendet, vagy az utrnester által ki-
válőan meghagyott munkálatokat teljesiteni.

Rendesen tartozik, nevezetesen: az utről a horda-
Iékot, szemetet letisztítani s a kavicspályár6l a sarat
vagy port Iehuzni, kisebb hőfuvásokat eltakarítani, az
utről az esővizet azonnal levezetni, az ut padkáit tisztán
tartani, lenyesni, vagy ha kell, feltöltögetni, köteles
továbbá az uton szanaszét heverő köveket összeszedni
és rakásra hordani; a nagyobb köveket apr6zni, az ut-
töltés oldaláról a füvet lekaszálni, a gyep sürüd ését
akadályozó növényzetet eltávolitani, az oldalokon tör-
tént sérüléseket azonnal helyreállitani s gyephanttal
be boritani, az ut árkait tisztán tartani s belőlük a viz-
lefolyást akadályoz6 tárgyakat vagy növényzetet eltá-
volitani, továbbá köteles az ut mellé ültetett fákra
vigyázni, azokat sérülések ellen óvni, száraz időben körü-
löttük a földet kapálni, a fákat tisztán tartani és locsolni,
egyes hiányzó fák helyett ujakat ültettetni s általában
a fák tenyésztését elösegiteni; amennyiben mindezen
munkálatokat egymaga nem végezhetné, kellő számu
napszámosok rendeltetnek melléje.

7. §. Az utkaparó köteles a kavicspályán támadt mé-
lyedéseket és kerékvágásokat szüntelenül az titmestertöl
nyert utasitások szerint a kavicskészletből kijavitani:
az utpadkákon levő °kátyukat és kerékvágásokat pedig
folytonosan kiegyengetni.

8. §. Az utkaparó tartozik az ut vonalán levő init-
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tárgyakat folytonos szemle alatt tartani, azokat minden
nagyobb esőzés után, de legalább minden h6napban
egyszer alaposan megvizsgálni és az észrevett legkisebb
hiányokra vagy sérülésekre az utmestert figyelmeztetni.

A műtárgyak he- és kifolyásainál a füvet vagy
gazt eltávo litani és arra ügyelni, hogyaviznek lefo-
lyása a hidak nyilásaiba hordott kö vek, gaz vagy egyéb
tárgyak által ne akadályoztassék. Ha egyes műtárgyak-
nál olynemü rongálások állanak elő. melyek a közleke-
désre veszélyesek, kötelessége az utkapar6uak ezekre a
közlekedő közönséget alkalmas jelek felállítása vagy a
sérült résznek ideiglenes elkerítése által figyelmeztetni
és ez iránt azonnal jelentést tenni.

9. §. Az uton netán támadt elemi károkat köte-
les tehetsége szerint azonnal helyreállitani, mindenesetre
azonban az utmesternek bejelenteni.

10. §. Köteles az utkapar6 a közmunka-szolgálmány
pontos teljesitésére fel vigyázni, s ha annak közvetlen
vezetésével is lenne megbizva, azt lelkiismeretesen tel-
jesiteni.

11. §. Az útkaparó tartozik a kavicsszál1itásokra fel-
ügyelni és minden netán észrevett hiányt vagy vissza-
élést az utmesternek azonnal följelenteni.

12. §. Nem szabad az utkapar6nak nappali idejét sem-
miféle néven nevezhető magán szolgálattételre használni,
ellen beu tartozik az utmester által neki kézbesitett leve-
leket vagy irományokat s egyébb a szolgálathoz tartozo
tárgyakat a következő utkapar6 utján tovább az illető
helyre juttatni.

13. §,'Az utkapar6 köteles az utaz6k irányában magát
illendően viselni) őket utazásaikban nem akadályozni,
hanem inkább elősegiteni, különösen pedig a kir. posta-
vagy egyébb kocsikat s fuvarokat, ha a szükség ugy



hozza magával, közvetlen és készséges segitségével
támogatni.

14. §. Ha valamely utkapar6 sulyosabb beszámitás
alá nem eső szabályellenességet vagy mulasztást követ
el, az államépitészeti hivatal főnökének jogában áll őt
5 frtig terjedő pénzbirsággal sujtani. E birságlevonások
olyképen teljesitendők, hogyabirságösszeg mindig a
mulasztást követő h6 elsejétől járó fizetésbö l levonand6.

15. §. Az esetben, ha az utkapar6 szolgálatban su-
Jyosab b beszámitás alá eső oly szabályellenességet követne
el, hogy annak szolgálatbóli elbocsátása szükségesnek mu-
tatkoznék az államépitészeti hivatal főnökének meghall-
gatása mellett amegye alispánja az elbocsátást kimondja.

Amegye alispánja által hozott ezen határozat ellen
az utkapar6 részéről felfolyamodásnak helye nincs.

16. §. Ha az utkapar6 bir6i itélettel hivatalvesztésben
marasztaltatik el, a vármegye alispánja az itéletnek jog-
erőre emelkedése után az utkapar6t - hivatkozással a
birói ítéletre - a szolgálatból elbocsátja, mi ellen az
utkaparó feleb bezéssel nem élhet. .

17. §. Ba az utkaparó szolgálatában munkaképtelenné
válik, az utalap terhére, teljes vagyontalansága esetében
évi segélydijban, özvegye vagy árvái ugyanily körül-
mények közt végkielégítés ben részesíthetők, ami iránt
az 18~0. évi 1. t.-cz. 18. §·ának 7. pontja értelmében
a megyei törvényhat6ság közgyülése esetről esetre
intézkedik.

18. §. Az utkapar6 az 1890. évi 1. t.-cz. 147. §·a értel-
mében mint utrendőri közegnek kötelessége, ha utrend-
őri kihágást tapasztal, azt lehetőleg megakadál yozni és
arró l az utmesternek, szükség esetén az illető községi
clöljéröságnak azonnal jelentést tenni.

A fent hivatolt t.vcz, 148. §-a szerint az esküt az
illető községi főszolgabir6nál teszi le.

2io
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19. §. Á.tmeneti intézkedéskép a jelenleg szolgálat-
ban levő utkaparók állásaik ban amegye alispánja által
megerősitendők és jelenleg huzott 15 frtnyi havi bérűkben
meghagyandók lesznek. Az 1. §-ban megállapitott két
fokozatu fizetés cs;k fokozatosan lesz életbeléptetendő,
amennyiben a fennálló nrkaparói állomások megürese-
dése és ujböli betöltése vagy egész uj utkapar6i állások
felállitása válna szükségessé.

Kelt M.-Övárott, Moson vármegye köztörvényhat6-
sági bizottságának az 1890. évi deezember 29-én tartott
ülésébűl. Kiadta: Békeffy Jenő s. k., főjegyző.

26820. szám .

•JÓváhagyom." Budapest, 1891. május hó Iő-éu.

(P. H.) Baross s, k.

46.
b.ü:- sz. :X:LI"V".

Szabályrendelet
a vármegye törvényhatósági utmestereinek szolgálati viszonyairól,

minősitéséről és hivatalos teendőiről.

1. §. A törvényhatósági utmestereket az 1890. évi 1.
t.-ez. 17. §-a értelmében, az alispán meghallgatásával,
élethossziglan a főispán nevezi ki. Kinevezés előtt az üre-
sedésben levő utmesteri áll~sra pályázat hirdetendő s a
hirdetmény a törvényhat6ság terül etén megjelenő egyik
helyi lapban közzéteendő.

Az utmesteri kinevezéseknél a kiszolgált : altisztek
alkalmazásár61 sz6ló 1873. évi II. t.-ez. s különösen
4. §-ának b) pontjában foglalt szabály szem előtt
tartand6.



A kinevezés rendszerint ideiglenes s az illető ut-
mester állásában csak akkor lesz véglegeaitve, ha a
szabályszerü képességi vizsgát letette, mire rendesen
egyévi határidő tüzetik ki.

2. §. A törvényhatósági utmesterek műszaki szolgálat
szempontjából a vármegyei államépitészeti hivatalnak.
a közutak közigazgatásának egyéb ágára nézve az ille-
tékes járási főszolgabirónak vannak alárendel ve; köte-
lesek ennélfogva azoknak a szolgálatra vonatkozó ren-
deleteit felelősség terhe alatt teljesiteni ; valamint azok
utasitásaihoz szoro san alkalmazkodni.

Jelentéseiket közvetlenül az államépitészeti hivatal-
hoz és a járási· főszolgabiróhoz intézik és tartoznak a
kezelésük és felügyeletük alá tartozó utvonalon elő-
fordult minden fontosabb eseményről, valamint a köz-
lekedés állandósága, fentartása és biztonsága érdekében
szükséges intézkedésekre nézve az államépitészeti hivatal-
hoz és az illeték es f6szolgabiróhoz irásbeli jelentést tenni.

A vármegyei utmesterek száma négyben állapittatik
megJ még pedig kettő M.-Óvár, egy Valla és egy Nezsi-
der lakhelylyel ; mind a négy állomás évi 40 frt lak-
bérrel és 360 frt fizetéssel van egybekapcsolva.

Évi utiátalány a törvényhatósági közutak minden
kilométerje után kiépitett közutaknál 3 frt 30 kr, azaz
három forint 30 kr; kiépittetlen közutaknál pedig 1 frt
65 kr., azaz egy forint 65 krban állapittatik meg.

Az utmester gondozására bizott közutakat, illetve
azok hosszát az államépítészeti hivatal állapitja meg.

Az utmesterek a törvényhatósági segéd- és kezelő-
személyzethez tartoznak, és rendkivüli erőmegfeszitést
igénylő vagy rendes feladatuk körén kivül es6 szolgálat
teljesitéseért napi 50 kr, azaz ötven krajczárnyi ellátási
pótlék ban részesülhetnek, mi iránt az államépitészeti
hivatal javaslatára az alispán határoz.

212
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3. §. A törvényhat6sági utmester tartozik a szabály-
szerü képességi vizsgát letenni, mely alkalommal általa
igazoland6, hogy:

l-ször, a magyar nyelvet sz6val és irásban
birja és valamely tényállásr61 szabatos jegyzőkönyvet
képes szerkeszteni ;

2-szor, az elemi szám- és mértan ból annyi ismerettel
bir, hogy a négy müveletet, tört és tizedes számokkal,
szabatosan végrehajtani, egyszerü sokszögek területét,
továbbá a hasáb ok és gulák köbtartalmát kiszámítani
képes;

3-szor a méter, hossz-terület - köb- és sulymér-
tékeket ismeri;

4-szer a rajzolásban annyi jártassággal bir, hogy
kisebb terep ek és épitményekről hü rajzot késziteni
képes;

ő-ször a kavicsolt utak fentartásánál előforduló
munkák, nevezetesen az épitéshez használni szokott
anyagok főbb tulajdonait, a mész-habarcs és beton ~é-
szitési m6dját, továbbá a fa- és falkötések főbb szabályait
ismeri, s hogy a fedő anyag minőségének, beágyazási
médjának s az utpálya rendszeres fen tartási módjának
ismeretével bir.

Az utmesteri képességi vizsgánál figyelembe veen-
dők a fennállott közmunka- és közlekedésügyi m. kir.
miniszter ur rendelete alapján a m. k. állami utmesterek
részére kiadott kézikönyvben az utak fentartására és
kezelésére nézve foglaltak, nemkülönben tárgyai a' ké-
pességi vizsgának a köz utak és vámokr61 sz6l6 1890.
évi 1. t.-cz.-nek az utmesterekre tartoz6 részei, és az
ez irányban kiadott törvényhatósági utasitások és sza-
hályrendeletek.

Az utmesteri képességi vizsgát, a vármegye alispán-
jának elnöklete alatt, a kerületi kir. felügyelő, az épi-
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tészeti hivatal főnöke és a törvényhatósági közmunka-
és közlekedési ügyek előadójából álló bizottság tartja
meg; arról jegyzőkönyvet vesz fel, melyben igazolja,
hogy az illető utmestert képesitettnek találta-e vagy sem;
s a képesitett utmesternek a vizsga letételéről egy fo-
rintos bélyeggel ellátott bizonyitványt állit ki.

A vizsga szóbeli és írásbeli, melynek letehetése
iránt a kérvények az alispánhoz nyujtandók be.

A kir. állam-utmesterek által letett képességi vizsga
a vármegyében is érvénynyel bir, ily esetben azonban
a kinevezett utmester kötelezhető, hogya törvényható-
ság területén lévő és az 1890. évi 1. t.-ez. alapján hozott
szabályrendeletekből pótvizsgát tegyen.

4. §. Minden esetben, midőn valamely utmester
szolgálatának teljesítésében, akár betegség, akár szabad-
ságolás vagy más ok miatt akadályoztatik, ssabályjzerü
helyettesités szükséges.

A helyettesitéssel rendszerint a szomszédos utmester
bizatik meg.

A törvényhatósági utmestereknek az államépitészeti
hivatal főnöke évenkint egy hétre, hosszabb időre ter-
jedő szabadságidőt pedig az államépitészeti hivatal javas-
latára az alispán engedélyezi.

A törvényhatósági utmesternek székhelye az al-
ispán előterjesztése alapján a kinevezési okmányban
állapittatik meg. A szolgálati állomás feleserélését, vala-
mint az áthelyezést az államépitészeti hivatal javaslatára
az alispán engedélyezi.

5. §. Az ideiglenesen vagy végleg kinevezett tör-
vényhatósági utmester, tartozik az 1890. évi 1. t.-ez.
148. §-ában előirt esküt az alispán előtt letenni.

Az utmester minden cselekménye és mulasztása,
valamint felelőssége, továbbá a fegyelmi vizsgálat és el-
járás tekintetében, a törvényhatósági szolgálatra nézve
fennálló törvények és szabályok mérvadók.
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Az 1890. évi 1. t.-cz. 19. §-a utols6 kikezdése és
20. §-a 7. pontja megfelelően alkalmazást nyernek.

6. §. Nyugdij ellátás tekintetében a törvényhatósági
utmester és családja a törvényhat6ság által 1890. évi
decsember hó 29-én 437. sz. a. hozott és a belügymi-
niszter ur által 1891. évi január h6 26-án 6048. sz. a.
jóváhagyott nyugdijszabály határozmányai alá esik.

A törvényhatósági utmester nyugdíj képessége vég-
leges kinevezésének napját61 kezdődik, miért is a .föis-
páni végleges kinevezési okmány mindenkor a végle-
gesen kinevezett utmester által az alispánnak az eskü
letétele végett és azon czélb61, hogya nyugdijszabályzat
értelmében a további intézkedéseket megtehesse, - ha-
ladéktalanul bemutatandó.

7. §. A törvényhatósági utmesternek feladata a
gond viselésére bizott utvonalakra és tartozékaira köz-
vétlenül szigoru felügyeletet gyakorolni s azon helyen,
mely számára a kinevezési okmány ban vagy későbbi
rendeletben kijelöltetett, - lakni.

A tötvényhat6sági utmesternek közvetlenül alá van-
nak rendelve a vonalain alkalmazott utkapar6k, minél-
fogvatartoznak: azokat szolgálatukra oktatni,abban vezetni
és utasitani, reájuk felügyelni" az utkapar6k munkaköny-
veibe az azok által teljesitendő munkafeladványokat
bevezetni, azok mikénti teljesitésére a kellő utasitást és
utbaigazitást megadni és elen őrizni, valjon a munkaköny-
vekbe bevezetett feladatuk tényleg s miként teljesittetett.

Az utkaparók által teljesitendő munkák a kiépitett
utszakaszokon hétről-hétre, a ki nem épitert szakaszo-
kon pedig két hétről-két hétre állapitand6k meg és a
törvényhat6sági közutaknak beutazása alkalmával jegy-
zendők be a munkakönyvbe s ugyanakkor ellen6rizendök
a teljesitett munkák, a megelőző időt illetőleg.'

Az utkapar6kkal tartozik az utmester emberségesen ,
bánni; őket magán czéljaira haszuálni.rtiltva -van.« . '(' .

,'" , it;.J
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8. §. Kötelessége az utmesternek a gondozására
bizottt kiépített utvonalokat hetenkint legalább egyszer,
a ki nem épitetteket pedig havonkint legalább kétszer
bejárni a folyamatban levő helyreállítási munkálatokra
felügyelni, azokat vezetni, a talált sérülések vagy hiányok
helyr eáll itása iránt azonnal intézkedni, vagy a szüksé-
ges helyreállitások iránt a kir. államépitészeti hivatal-
nak haladéktalanul irásbeli jelentését megtenni, müszaki
tervezeteket s költségvetéseket késziteni s azokat az
épitésseti hivatalhoz beterjeszteni, egyébként pedig köte-
les akkor, midőn fontosabb utfentartási munkák telje-
sittetnek vagy mütárgyak javittatnak, avagy ujbdl épit-
tetnek, a helyszinén jelen lenni, az utről ilyenkor tehát
csak az esetben lehet távol, ha az az épitészeti hivatal
főnöke által megengedtetik, mely esetben szolgálata
egyéb teendőinek mikénti és kiáltali ellátása iránt az
építészeti hivatal főnöke határoz.

9. §. Köteles a törvényhatósági utmester a kavics-
szállitásra szigoruan felügyelni, hogy az szerződés-
szerüleg történjék, tartozik a kavicsszál litásra meghatá-
rozott helyet kijelölni és felügyelni, hogy az előirt minö-
ségü kavics szállittassék, hogy az tisztán átrostál va, vagy
kellően megaprózva és a megállapitott teljes köbmétert tar-
talmazó rakások ban az illető helyeken felhalmozva legyen.

Ezen okból az utmesterek évenkint a kavics fel-
osztási kimutatásokkal az államépitészeti hivatal által
idejekorán el látandök ; leülönösen szigoruan ellenőriznie
kell azt, hogy a felosztási kimutatásokban megállapitott
mennyiségü és minőségü fedanyagot a vállalkozók, vagy
a természetbeni közmunkát végezni köteles - közmunka
kötelesek - a megállapitott határidőre s az előirt mérv-
ben hiány nélkül szállitsák ki.

Ha valamely hiányt venne észre, tartozik azt azonnal
kipötoltatni, s ha ez iránti közvetlen intézkedése siker-
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telen maradna, az államépitészeti hivatalhoz azonnal
irásbeli jelentést tenni.

Köteles a törvényhat6sági utmester a. gondozására
bizott közutakat a por tő l, sártól és hordal éktól mindenkor
tisztán tartani és a szükséges kija vi tásokat, valamint a
h6- és esőviz azonnali levezetését eszközöltetni, a kavi-
csolásnál a legnagyobb takarékosságot szem előtt tar-
tani és szigoruan felügyelni arra, hogy az j61 és cél-
szerüen történjék.

Köteles továbbá az ut árkait, padkáit oldalrészeit
folytonosan j6karban tartani, s az azokon szükséges
kijavitásokat eszközöltetni. Köteles a közutakon levő mü-
tárgyakat minden záporeső után, de legalább minden
hönapban egyszer, szigoru vizsgálat alá venni és azok
nyilásait mind en gaz, fü, fa és egyéb hordaléktói tisztán
tartani, továbbá az azokon észrevett csekélyebb hiányo-
kat azonnal az utkapar6kkal kijavittatni. nagyobbakat
pedig fel venni, kijavitásukr6l tervet és költségvetést
késziteni és mindezekről az államépitészeti hivatal nak
azonnal irásbeli jelentést tenni. Ha a gondozására bizott
valamely építmény vagy egyéb kivál6bb munka álland6
vezetésével megbizatik, ezt köteles külön dijazásra val6
igény nélkül, pontosan és szorgalommal teljesiteni.

11. §. A törvényhat6sági utmester tartozik a reábi-
zott és nála őrizetben levő, vagy az alárendelt ut-
kaparök közt kiosztott utépítési szerszámokra gondosan
felügyelni és azokr61 rendes leltárt vezetni, továbbá a
vidéken könnyen és olcs6n kezelhetö kavics-telepek,
vagy kőbányák találhatása végett alkalmilag tudako-
z6dni, kutatásokat tenni és arr6l az államépitészeti hiva-
talt azouual értesíteni.

12. §. Ha a törvényhat6sági közutakon végrehaj-
tand6 valamely munkánál a távirdavezeték utban áll,
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e körülmény t köteles az utmester a munkák foganato-
sitása előtt, az államépitészeti hivatal nak bejelenteni.

13. §. Köteles a törvényhatósági közutak mentén
ültetett vagy ültetendö fasorokra felügyelni, azokat ápolni,
a hiányok pótlásáról s e czélra alkalmas faiskoláről
gondoskodni~

Ha pedig a törvényhatósági közutak mentén már
fasorok vannak, ügyelnie kell arra, hogy a távirda-
vezetékek érdekében szükséges legalyazások az államépité-
szeti hivatal részéről nyert utasitások szerint az utkaparók
által végeztessenek oly módon, hogy az élő fák galyai
és a távírdavezeték közt egy méternyi ür maradjon.

A fák legalyazása évenkint egyszer eszközlendő.
14. §. Általában véve köteles az utmester a gon-

dozására bizott közutak jókarban tartását előmozditandó,
minden tényezőről gondoskodni, a közutat mindenkor
biztosan járható állapotban tartani; minden kártételről,
leülönösen pedig az elemi események által okozott károk
helyreállitása czéljából, az állam épitészeti hivatalnak
haladéktalanul irás beli jelentést tenni.

A közutak és vámokról szóló 1890. évi 1. t.-cz.
büntető határozmányait tanulmányozni, azokba az ut-
kaparókat oktatni és ezen törvény 150. §-a értelmében
az utrendőrségi eseményekről és kihágásokról a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter ur őNagyméltóságának
1890. évi 47160. sz. a. kelt rendeletével megállapitott
s jelen szabályzathoz füzött minta szerinti jegyzőkönyvet
vezetni s azokat láttamozás végett, az idézett tör vény-
ben megállapitott időben az illető tisztviselöknek bemu-
tatni és előfordult kihágásokr ól a körülmények részletes
előadásával az illetékes közigazgatási hatósághoz a lehető
legrövid.ebb idő alatt jelentést tenni.

15. §. Oly esetekben, midön a közlékedés valamely
közut-szakaszon és mütárgyon a biztonság érdekében
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vagy épi tkezés foganatositása czéljáb6l beszüntetend6,
vagy csak bizonyos feltételek vagy rendszabályok mel-
lett engedhet6 meg, tartozik az utmester erről az épité-
szeti hivatalnak azonnal irás beli jelentést tenni s att6l
a teendőkre nézve utasítást kérni.

Rend ki vülí s sürgős esetek ben ez irán y ban az utmester
saját felelósségér e ideiglenesen intézkedhetik.

A közlekedés beszüntetése vagy korlátozása, az
utazakasz vagy mütárgyon korlátokkal vagy egyéb
m6don megfelelően jelzendő. A tettintézkedésrőla szomszé-
dos kösségek elölJár6ságai az utmester által közvetlenül
értesitendók s a járási f6szolgabir6nak jelentés teendő.

16. §. A törvényhatósági utmesterek kötelesek
rendes foglalkozási könyvet vezetni; abba a nyert ren-
deleteket, valamint az általa tett jelentéseket stb.
beiktatni s a hivatalos iratokat meg6rizni.

Kelt M.-Óvárott, Mosonvál'megye köztörvényhat6sági
bizottságának az 1891. évi máreziushó 31-én tartott
évnegyedes rendes közgyüléséből.

Kiadta: BéketIy Jenő fójegyzó.

3.694.
1. zs.

Jóváhagyom azzal, hogy a 9. §. ő-ik bekezdésének 4- ik sorát
"mütárgyakat" szóval kiegészitettem.Budapest, 18~1. juniushó 8-án.

P. H. Baross 8. k.,
kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

~ 1890.
b. ü.

:X:L--V.

Szabályrendelet
a dögterek és gyepmesterségrőI.

1. Az 1888 : VII. t.-ez. végrehajtása tárgyában ki-
adott utasítás 6cJ. §-a rendelkezéséhez képest tartozik
minden község és ett6l nagyobb távolságra eső uroda-



lom, dögteret kijelölni s azt keritéssel vagy élő sövény-
nyel körülvétetni.

A dögtér helye a helységtől, közlekedési utaktól,
legelőktől és kutaktóI távolabb jelölendő ki, és ha más-
képen nem lehet, kisajátítás utján szerzendő meg.

II. A dögterek felügyelete és jókarban tartása, ugy,
hogy hozzájuk állat ne férhessen, a községi elöljáró-
ságok feladatát képezi (1888 : VII. C-ez. 126. § i pont).

Ill. A d ögök megsemmisitése, a döggödrök meg-
nyitásai stb. iránt az 1888: VII. t.-ez. végrehajtásáról
szóló utasítás 66- 69. §§-ai intézkednek.

IV. Mosonvármegye területén - a jelenleg fenn-
álló telepekhez képest - 5 gyepmesteri telep létesít-
tetik, és pedig:

a) Mosonyban, melyhez Taresa és Tétény község
kivételével az összes m.-óvári járás beli községek tartoz-
nak, és melyhes még a rajkai járásból Hegyeshalom és
Kiliti községe is beosztatik.

b) Köpcsényben, melyhez Hegyeshalom, Kiliti és
Miklósfalu község kivételével a rajkai járásbeli többi
községek tartoznak.

c) Pomogyon: Pomogy, Vall a, Bánfalu, Alsó-Lllm itz,
Felsö-Illmitz nezsideri és Tarcsa, 'I'étény m.-óvári járás-
beli községekkel.

d) Féltoronyban: Féltorony, Barátfalu, Boldogasszony,
Szt.-András, Pátfalu nezsideri és Miklósfalu rajkai járás-
beli községekkel.

e) Nezsideren: Nezsider, Védeny, Gálos, Nyulas,
Ca-Kóbánya, Királyud var, Bruck-Ujfalu, Párndorf, Uj falu
és Lajtafalu nezsideri járásbeli községekkel.

V. A gyepmesteri telep helyének megválasztása
tekintetében a dögtér terére vonatkozó feltételek álla-
nak; felállitásához az ipartörvény értelmében megszer-
zendő telepengedély szükséges, a telep helyének kijelö-
lésénél az elsöfoku iparhat6ság a köz- és állategészség-

220
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ügy szakközegeit az állategészségügyi törvény végre-
hajtási utasítás n. §. és az ipartörvény 25-30. §§.
értelmében meghallgatni köteles.

VI. A gyepmesterség teend6i vel az illető járási
föszolgabir6 csak oly egyént bizhat meg, ki az abban
val6 jártasságát egyévi gyakorlatr6l sz6ló hiteles bizo-
nyítványnyal igazolni képes, és a telep létesítése s fel-
szereléséhez szükséges feltételeknek mindenben meg-
felelni tud. Ezen feltételek a hatóságnál bejelentend6
esetleges üzletvezető által is betartand6k.

VII. A telep felszereléséhez következ6k szüksége-
sek: a nyuzásra alkalmas szín ; a bőrök szárÍtására egy
elzárható helyiség; a veszettség gyanujában álló kutyák
elhelyezésére vasketreczek és a dögök szállitására bádog-
tartály ly al ellátott szekér. Azonkivül ott mindenkor
elegendő mennyiségü fertőtlenítő szernek (karbolsav) kell
készletben lennie. A dögö k szállítására használt lovakat
külön istállóban kell tartani és azokat más hasznos házi
állattal együtt legeltetni nem szabad (állategészségügyi
végrehajtási utasitás 62. §).

VIlI. A gyepmester teendöi :
a) k6bor kutyákat befog;
b) dögöket kiszállit a dögtérre s azokat szabály-

szerüen elássa, illetve amennyiben a törvény határo-
zatai megengedik, lenyuzza;

c) állatok kiirtására hivatal b61 kirendelhet6;
d) iegyzéket vezet az átvett állatokról és dögökről

(állategészségügyi végrehajtási utasitás (66. §);
e) a gyepmester vagy alkalmazottjai minden el-

járásuk ban az állatok kinsásátöl tartózkodni kötelesek,
ellenkező esetben az 1879. évi 40. t.-ez. 86. §-ában
jelzett büntetés fog ellenük alkalmaztatni.

IX. A gyepmesterek közvetlenül az illető járás fö-
szolgabirájának, illetve a kerületi, állami és a vármegyei
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állatorvosnak vannak alárendelve. Kötelesek azon ban a
kör-, ,illetőleg községi állatorvosok és a községi előljár6-
ság felhívására is eljárni és az előbb nevezettek utasi-
tásait lelkiismeretesen betartani.

X. A gyepmester aJkalmaztatása előtt teendőinek
pontos és lelkiismeretes ellátására fogadalmat tesz, mely
irásba foglaland6 és a gyepmester által aláirva. illetve
kezevonásával ellátva a helyi hat6ság irattárában el-
helyezendő (állategészségügyi utasitás 64. §).

XI. Á gyepmester köteles minden tudomására jött
belső megbetegedésröl és elhullásr61, valamint a veszett-
ségről gyanus állatokról is a községi elKljár6ságnak
jelentést tenni.

XII. Belső betegülés következtében elhullott na-
gyobb állatnak lenyuzása csak a gyep mesternek van
megenged ve, ki is' azt a károsult tulajdonos vagy az
előljár6ság felhívására azonnal a dögtérre szállitani
köteles; ellenben a lépfene, veszettség, továbbá takony-
kór és börféreg következtében elhullott állatok az 1888.
évi VII. t.-cz. 62-71-77. §§.ai értelmében csakis állat-
orvos jelenlétében történt bonczolás után takarithatók el.

Külső sérülés és véletlen baleset által elhullott
állatok lenyuzása s eltakaritása ezen szakasz rendelke-
zése alá nem esik, miből kifoly6lag tehát dögnyuzással
s eltakaritással az emlitett esetek kivételével a gyep-
mesteren és alkalmazottjain kivül másnak foglalkoznia
nem szabad; ellenkező esetben az illető 1-50 frtig
terjedhető pénzbüntetéssel fog sujtatni.

XIII. A gyepmester köt.eles a kerületéhez tartozó
községekben a járási hatóság rendeletére időről időre a
k6bor harapós, avagy az előirt bárczával el nem látott
ebek összefogására megjelenni. Az összefogásoknál drót-
hurok alkalmazand6k és a lebunk6zás avagy. lelövés
csakis 8 nap mulva a gyepmesteri telepen eszk ösölhetó.
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XIV. A. gyepmester mellé ily összefogások alkal-
mával a községi eldljáröság' részéről mindenkor egy
rendőri -közeg vagy előljárósági tag kirendelendő, ki is
a befogott avagy elpusztitott állatok számáról a gyep"
mesternek elismervényt ad. Az ily portyázások alkal-
mával befogott ebek egy elöljárósági tag jelenlétében
az előző szakaszban kitüzött 8 nap leteltével a gyep-
mesteri telepen semmisitendők meg.

XV. A veszettség fellépte alkalmával befogott ebek
kösül csakis a már veszettnek felismertek ölethetnek
meg; a veszettség gyanuja alatt vagy veszett eb által
megmart állatok ellen ben a kellő évrendszabál yok alkal-
mazása mellett felügyelet alá helyezendők.

• XVI. A gyepmester köteles, hogy ha egy kidobott
dögtestről értesítést vesz, vagy ha a köbor ebek össze-
fogása végett a községekben jár és bárhol dögtestet
talál, azt a községi dögtérre szál litani, ott elásni és
erről a községi előljáróságot értesiteni. Semmiféle el-
hullott állatnak nem szabad elásatlanul maradni, vagy
folyóba avagy patakba dobatni. Az el ásás költségeit,
az állattulajdonos, vagy ha ez egyáltalán kipuhatolhatő
nem volna, azon község pénztára tartozik viselni, mely-
nek határában a dög találtatott.

XVII. A lépfene, veszettség, valamint takonykór és
bőrféreg, továbbá a sertésorbánez következtében elhul-
lott állatok bőre az 1888. évi VII. t.-ez. 61-70} 75-10l.
§§-ai értelmében megsemmisitendő; a ragadós száj-
és körömfájás, valamint a ragadós tüdólob, juhhimlő és
rühkörban szenvedett állatok bőre ellenben az idézett
törvény 79., 84., 89. és 99. §-a szerint esak megfelelő
fertőtlenités után hozható forgalomba.

Minden, a fenti ragadós kórban nem szenvedett és
elhullott vagy kiirtott állat bőre azonban a tulajdonosé
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marad, melynek ellenében a gyepmestert, a nyuzás és
eltakaritásér t az alább felsorolt dijak megilletik.

XVIII. Az állati hulladékok elad ásánál következf.
szabályok tartandók be, u. m.

Nem ragályos betegségben elhullott állatok husa,
zsirja s egyébb hulladékai, a mennyiben hat6ságilag
közfogyaestásra nem bocsáttatnak, ipari czélokra felhasz-
nálhat6k, ellenben ragályos betegségben elhullott álla-
tok husa, zsirja s hulladéka azonnal használhatlanná
teendő és elásandó.

XIX. A gyepmester az állategészségi rendőri szem-
pontb6l általa teljesitendő munkákért a következő dija-
kat szedheti a magánfelektől, ugymint :

1. Egy elhullott vagy lebunkózott l6nak, szarvas-
•marhának, szamárnak a dögtérre leendő szállitásáért a

gyepmester székhelyén 50 kr , vidéken 1 frt.
2. Egy 16nak, szarvasmarhának, szamárnak lefej-

tése ért és elásatásáért a szállitási dijakon kivül 1 frt
50 kr.

3. Egy elhullott avagy lebunk6zott csikónak, borju-
nak, sértésnek, kecske vagy birkán ak a dögtérre leendő
szállitásáért belyben 30 kr, vidéken 50 kr.

4. A 3. pontban emlitett állatok lefejtéseért és el-
ásatásáért 1 frt.

5. Egy veszett, harap6s vagy aggályos bajban szen-
vedő kutyának a gyepmesteri helyiségbe leendő szál li-
sáért, történjék ezen szállitás akár hivatalb61, akár a
tulajdonos kivánságára, helyben 50 In, vidéken 1 frt.

6. Egy védjegygyel el nem látott kutyának vala-
mint a k6bor kutyáknak a gyepmesteri helyiségbe leendő
szállitásáért akár hivatalos meghagyás, akár elfogás toly-
tán 20 krt.

7. Az 5-ik és 6-ik pont eseteiben vagy a tulajdonos
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által megfigyelés végett hozzáadott kutya eltartása, ápo-
lása és megfigyelésért naponkint 20 krt.

A gyepmesteri helyiségben elhullott vagy elemész-
tett minden kutya után a rekesznek fertőtlenitéseért és
helyreállitásaért, valamint az állat el ásásáért 50 krt.

XX. Ha a gyepmester felhivás folytán a kutyáknak
időnkinti összefogása czéljából portyázik, annak a. fenti
egyes felek által fizetendő dijakon kívül a községi pénz-
tárből helyben 50 kr, és vidéken 1 frt jár.

XXI. Azon gyepmester, ki az ezen szabályrendelet-
ben megszabott dijszabályt megszegi, ugy nemkülönben az
ezen szabályrendeletben érintett egyéb rendelkezések ellen
vétők rendőri kihágást követnek el és a meunyib en nem
az 1884. évi 17. t.-ez. 158. §-a, illetve az 1888. évi
VII. t.-ez. 154. §j) pontja alapján büntetendők, 1-50 frtig
terjedhető pénzbüntetés, behajthatlanság esetében meg-
felelő elzárással sujtand6k.

XXII. Kihágások esetében eljárnak:
a) ezen szabályrendelet ellen elkövetett kihágások

esetében: első fokban a járási főszolgabirák, másodfok-
ban a vármegye alispánja, harmadfokban pedig a bel-
ügyi m. k. miniszterium.

b) az 1884. évi XVII. t.-ez. 158. § c) pontjában
ütköző kiházások esetében harmadfokban a kereskéde-o .

lemügyi m. k. miniszterium, és

c) az 1888. VII. t.-ez.-be ütköző kihágások ese-
tében harmadtokban a földmivélésügyi m. k. minisz-
terium.

XXIII. Azok, kik a gyepmesterséget ezen szabály-
rendelet életbeléptetése előtt szerzett jogosítvány alap-
ján gyakorolják, ezen szabályrendelet határozatait szintén
megtartani kötelesek.
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Ezen szabályrendeletet az 1879: XL. t.-ez. 5. §-a alapján
ezennel megerősítem. Budapesten, 1891. évi május hó 2& én.

M. kir. belügyminister.

226

Kelt M. Óvárott, Mosonvármegye köztörvénybat6-
sági bizottságának az 1891. évi márczius hő 31-én tar-
tott évnegyedes rendes közgyüléséből.

Kiadta: Béketfy Jenő főjegyző.

A mínisster helyett ~ Lukács György 8. k. államtitkár.

~;.- sz. 1891.
b. u.

L:::x::~::t.
Szabályrendelet

a kéményseprési iparról.

1. §. Kéményseprés-ipar gyakorlására nem nyerhet
engedélyt oly egyén, a ki képesitését az 1884. évi XVII.
t.-ez. 4. §-a értelmében kimutatni nem képes, gyujtoga-
tásért vagy tűzvész okozásáért büntetve volt és a ható-
ság előtt mint iszákos ismeretes.

2. §. A kéményseprési ipar gyakorlása munka-
kerülethez köttetik és e czélból Mosonvármegye tör v.«
hatósága, tekintettel az illető iparosok által szerzett
jogaikra, három kerületre osztatik, u. m.:

1. kerület: M.-Óvár, Lucsony, Halász.i, Feketeerdő,
Arak, Kálnok, Kiliti, Püski, Remete, Darnó, Zselyi,
Kisbodak, Lipót, M.-Kimle, Bezenye, Rajka, Oroszvár,
Csúny, N.-Járfalu, Horvát-Járfalu, Körtvélyes, Köpcsény,
Nemesvölgy, Levél, Hegyeshalom, Szolnok községekkel.
Összesen 26.

II. kerület: Moson, Horv.-Kimle, Mecsér, Szt.-Miklós,
Lébeny, Szt.-Péter, Szt.-János községekkel. Összesen 7.
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Ill. kerület: Nezsider, P.-Somorja, Nyulas, Sáson,
Kö bánya, Királyudvar, M.-Bruck, Párndorf (Rohrau

. pusztával), Uj falu, Lajtafalu. Gáta, Zurány, Miklősfalu,
V édeny, Barátfalu, Gálos, Féltorony, Pátfalu, Boldog-
asszony, Szt.-András, Alsó-Il lmitz. Felső-Illmitz, Bán-
falu, VaIla, Pomogy, Téteny, Tarcsa községekkel. Osz-
szesen 27.

Ezen beosztás azonban csakis addig marad fenn
épségben, mig az eddigi iparosok ebbeli iparukat tényleg
gyakorolandják; ha azomban ezen ipar akár elhalálo-
zás folytán, akár egyéb möd on más iparoara száll, ugy
a következő 3 munkakerületi beosztás lép életbe, u. m:

az 1. munkakerület álland: M.-Óvár, Lucsony, Halászi,
Feketeerdő, Arak, Kiliti, Püski, Remete, Darnó, Zselyi,
Kisbodak, Lipót, Bezenye, Rajka, Oroszvár, Osuny,
N.-Járfalu, H.-Járfalu, Körtvélyes, Kö pcsény, Nemes-
völgy, Levél, Begyeshalom és Miklősfalu, vagyis 24 köz-
ségből;

a 11. kerület álland: Moson, H.-Kimle, M.-Kimle,
Mecsér, Szt.-Miklós, Lébeny, Szt.-János, PaSomorja,
Tarcsa, Tétény, Szolnok, Szt.-Péter és Kálnok vagyis
13 községből;

és a 111. kerület álland: Nezsider, Nyulas, Sáson,
Kőbánya, Királyudvar, M.-Bruck, Párndorf (Rohrau
pusztával), Ujfalu, Lajtafalu, Gáta, Zurány, Védeny,
Barátfalu. Gálos, Féltorony, Pátfalu, Boldogasszony,
Szt.-András, Alsó-Illmitz, Felső-Illmitz, Báníalu, Vall a
és Pomogy vagyis 23 községböl.

A m, kir. állam vasutak igazgatóságának pedig
SzL-Miklós és Bruck magyar rész határa között elvonuló
vonalán, valamint egyéb jövőben engedélyezendő vasutak
igazgatóságának jogukban áll, a vasutkezelése alá tar-
tozó összes épületek seprésére az ezen szakaszban fog-
lalt beosztástóI eltérőleg, Mosonvármegye területén az
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iparengedélylyel biró kéményseprök közül szabadon
választani és ezzel szerződésre lépni.

3. §. Minden használatban levő kémény havonkint
legalább egyszer; ott azonban, hol a napnak nagy ré-
szén vagy éjjel is tüzelnek, havonkint legalább kétszer
tisztitandó. /

4. §. A kéményseprésért járó dijak következőleg
állapittatnak meg, a mennyiben t. i. a felek és kémény-
seprők közt külö n magánegyezmény nem jött volna létre)
u. m :

a) egyszeri kéményseprésért földszint
vagy az erneletról kezdve 10 kr,

b) egyszerü kéményseprésért földszint-
ről kezdve az emeletbe érő kémé-
nyekben . . . . . . . . . . . 20- kr.

c) a gyári kémények ezen árszabás alá
nem esnek) hanem ezeknek sepre-
tése külön magán egyezmény tár-
gyát képezik;

d) egy nagy takaréktüzhely egyszeri
sepretése . . . . . . . . . . 20 kr,

e] egy kis takaréktüzhely egyszeri sep-
retése 15 kr,

f) a konyhacsö sepretése 10 kr,
g) kémény kiégetés 60 kr,
h) egy fonott kémény vizsgálása 10 kr,

azon megjegyzéssel, hogy a fonott kémények minden
évben legalább egyszer megvizsgáland6k.

A kémény tulajdonosnak azonban jogában áll a ké-
ménynek tisztitásaért járó dijakat évi átalányban meg'
állapitva kifizetni és a kéményseprő köteles azt elfogadni.
Ez esetben minden egyes kémény, valamint az ahoz
tartozó kályha és csövek, takaréktüzhely és annak csö vei-
ért, ha ezek azok közé tartoznak, a mely ek a jelen
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szabályrendelet 3. §-a értelmében havonkint legalább
egyszer tisztitandók, egy évre az egyszeri tisztitásért
megállapított dij tieenkétszereseu, ha pedig azok közé
tartoznak, a melyek a 3 §. értelmébeu havonkint leg-
alább kétszer tisztitandók, egy évre az illető dij huszon-
négyszerese fizetendő utólagos negyedévi részletekben.

5. §. A kéményseprő köteles gondoskodni arról,
hog-y kerületében mind en kémény a 3. §. szerint tisz tit-
tassék. Ennek kellő foganatosithatása czéljából a kerü-
letébe eső házak és azok kéményeiről rendes jegyzéket
vezetni köteles; a 3. §-ban meghatározott időszakban
minden házhoz elmegy, a tisztítást teljesíti és amennyi-
ben az a házbeliek által elleneztetnék, erről az ipar-
hatóságnak jelentést tesz.

6. §. A kéményseprés alkalmával a kéményseprő
meggyöződést szerez magának arról, hogy az illető épit-
letek ben és külöriösen a kémények közelében megvan·e
a ttizveszély ellen a kellő rend.

Az e részben tapasztaltakra vagy tüzrendör i szat
bályokkal ellenkező dolgokra az illető házbelieket
figyelmeztetni, sőt síl.ükség esetében a rendörhatóságnál
jelentést tenni tartozik.

7. §. A kéményseprő jegyzékében igazoltatja azt,
hogy a rendes idöszak ban a kémények tisztitását telje-
sitette és e jegyzéket minden hó végével az iparható-
sághoz bemutatja.

8. §. Tüzvész esetén a kéményseprő a hely szinén
megjelenni, az oltásnál segédkezni és a tüzolt6parancs-
noknak a szükséges szakszerű. fel világosításokat meg-
adni tartozik.

9. §. A kéményseprő iparüzletének abban hagyása te-
kintetében az 1884. évi VII. t.-ez 55. §-a irányadó.
E szerint a kéményseprő az elkezdett iparüz letet tet-
szés szerint félbe nem szakithatja, hanem ha azt abba

3
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szándékozik hagyni, köteles ebbeli szándékát az ipar-
hatóságnak bejelenteni és ennek meghagyására az ipart
a hat6ság által kitüzött - legfölebb három hóra ter-
jedhet6 - időig folytatni.

10. §. Az a kéményseprő, a ki a jelen szabályren-
delet határozatai ellen vét, az iparhatóság által 50 ft·tig
terjedhetó pénzbüntetéssel büntetendő.

11. §. Azok, a kik a kéményseprést az 1884. évi
október hó 1. előtt szerzett jogositvány alapján üzik, mes-
terségük gyakorlásánál jelen szabályrendelet határoza-
tait szintén megtartani kötelesek.

Kelt M.-6várott) Mosonvármegye köztörvényhatősági
bizottságának az 1891. évi márczius hő 31-én tartott
üléséböl.

Kiadta: Mándy Gyula 8. k., tb. föjegyzö.
K. M. 55353.

VI. szám.

Jóváhagyom. Budapesten, 1891. évi sseptember bó 12-én.

P. H. Baross 8. k.,
kereskedelemügyi m. kír, miniszter.

285. sz.
b. ü.

Kihirdettetett Mosonvármegye köztörvényhatósági bizottságá-
nak 1~9L évi seeptember bó 28-án M.-Óvárott tartott évnegyedes
rendes közgyülésében.

Olvasta és kiadta : Béketfy Jenő főjegyző.

47. :X:L "'V""II.

Szabályrendelet
b. Ü.

amarhavágás, husvizsgálat és huskimérés tárgyában.

1. §. Ssarvasmarua miudenesetben, juh, kecske és
sertés pedig, a mennyiben közfogyasztásra van szánva,
illetve iparszerü leg vágatik, csakis hatósági állatorvos,
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illetve ennek hiányában a vágatási biztos jelenlétében
vágható vagy szurható le.

üly helyeken, a hol közvágóhid létezik, szarvas-
marha (tehát borju is) csak a közvágóhidon 'Vágható.
Ha a közvágóhid sertések ölésere is be van rendezve,
sertések is csak a közvágóhidon sztírhatők le.

2. §. Közvágóhidak felállitását, közvágóhidak, vala-
mint a magánvágóhidak tisztántartását és ellenőrzését,
továbbá marhalevelek kezelését, a vágatási biztosok
alkalmazását és mííködését az állategészségügy rende-
zéséről szóló 1888.' VII. t.-cz. 14. §-a és ezen törvény
végrehajtására 30- fennállott földmivelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi miniszterium által 1888. évi október hó 15-én
40,000. sz. a. kiadott rendelet 40-51. §§-ai szabályozzák.

3. §. Oly helyeken, a hol hatósági állatorvos nincs,
vágatási biztosul magán állatorvos, ilyennek hiányában,
orvos, ennek hiányában pedig más alkalmas egyén a
hivatkozott rendelet 45. §a értelmében alkalmazandó.

Közvágó-hidakon a vágóhidi felügyelői állás lehe-
tőleg állatorvossal töltendő be, a ki egyuttal a hus-
vizsgálati teendőkkel is megbizható.

4. §. A ki szarvasmarhát akár ipari czélra, akár
magánhasználatra, nemkülörn ben közfogyasztásra szánt
juhot, kecskét vagy sértést levágni akar, köteles ezen
szándékát a vágatási biztosnak legalább hat órával a
vágatás előtt bejelenteni.

Ezen bejelentés kötelezettsége a kényszer-vágatások
eseteire is kiterjed, ha szarvasmarha vagy közfogyasz-
tásra szánt juh, kecske vagy sertés vágatik.

De, ha a hirtelen fellépett életveszély a vágás
elhalasztását nem engedi, az állat, . a vágatási biztos
odaérkezése előtt is levágható, tovább azonban csak
akkor dolgozható fel, ha erre a vágatási biztos az állat
belső szerveit megvizsgálván, engedélyt adott.

3"
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Vág 6 vagy szur6 ipart nem üzók által kényszer-
ből levágott és a vágatási biztos által megvizsgált álla-
tok egészséges terményei csakis a község elöljáróságá-
nak engedélye alapján kerülhetnek forgalomba.

5. §. A vágatási biztos dijazásáró l a község gondos-
kodik és e czélra az illet6 állatok tulajdonosaitöl szem-
ledijakat szed het.

Ezen szemledijak a felek részér6l a község pénz-
tárá ba szolgáltatand6k be és a vágatási biztos a részére
járó dijakat, a mennyiben ilyenek részére a község
által illetményül megállapittatnak, id6nkint ezen pénz-
tárból veszi fel.

A szemledijak nagyságát és a netáni vágatási [k öz-
vág6hidbasználati) díjakat a község ál'lapitja meg, az
erre vonatkoz6 határozatok a törvényhatóság jóváha-
gyása alá tartoznak.

6. §. A vágatási biztos köteles minden levágandó
szarvasmarhát és közfogyasztásra vágandó juhot, kecs-
két vagy sértést é16 állapotban és levágás után ponto-
san megszemlélni.

Ha a megszemlélt állat husát egészségesnek találta,
a tulajdonos részére az alábbi minta szerint engedélyt
állít ki a közfogyasztásra bocsátásra .

......................sz. CA vágatási lajstrom tételszáma.)

Szemlejegy.
Alulirott .

(a tulajdonos neve, állása és lakása) a mai napon jelenlétemben
levágott (az állatfaj megneve-
zése) megvizsgálván, husát és felső szerveit a kivé-
telével közfogyasztásra bocsáthatónak találtam.

Kelt .
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Ha a vágatási biztos az élö állaton oly betegséget
vagy erre gyanut talált, a mely miatt a husfogyasztásra
nem bo csátható, a levágást nem engedi meg.

Ha ily betegséget vagy gyanut már levágott álla-
ton állapitott meg, az állat további felhasználására nem
ad engedélyt.

Mindkét esetben, valamint akkor, ha a betegség
ragályos, de a hus értékesitését esetleg nem zárja ki,
jelentést tesz a község elöljár6ságának.

Az elöljáróság intézkedik az iránt, hogy ott, a hol
a vágatási biztosi teendőket nem látja el hat6sági állat-
orvos, az állatot az illető hat6sági állatorvos megvizs-
gálja, a kinek véleménye a további eljáráara nézve
irányad6.

A mennyiben a talált betegség az 1888. VII. t.-ez.
2-:1:. §-ában elősoroltak valamelyik, a további eljárást
ezen törvény és a végrehajtására kiadott emlitett ren-
delet vonatkoz6 határozmányai szabják meg; egyebekre
nézve pedig jelen szabályrendelet rendelkezései irány-
adók.

7. §. A község elöljár6sága tartozik gondoskodni
arr61, hogy az em beri élvezetre alkalmatlanoknak talált
ily husok és szervek alkalmas m6don él vezhetetl enné
tétessenek, illetőleg csakis ipari czélokra használtassa-
nak fel.

8. §. Ha a levágand6 vagy levágott állat tulajdo-
nosa a vágatási biztos, illetőleg a bat6sági állatorvos
véleményében meg nem nyugszik, kérelmére és költsé-
gére az előljáróság felülvizsgálatot rendelhet el.

Ha a vágatási biztos nem állatorvos, véleményét
a hatósági állatorvos, ha pedig ez a vágatási biztos,
véleményét bizottság vizsgálja felül.

A vizsgá16-bizottság az illetö állami állatorvosb6l
és hat6sági állatorvosb6l áll.
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9. §. A vágatási biztos hatásköre csakis az állatok
levágásának ellenőrzésére, az emlitett állatoknak élő és
levágott állapotban való megvizsgálására terjed ki, -
ellenben a mészárszékek és hentes üzletek ellenőrzése
az ezzel meg bizott emberorvos ügykörébe tartozik.

10. §. Az állatok levágása csak nappal, elég vilá-
gos és tág' helyen történjék. Mesterséges világitás m el-
lett való vágatást az elsőfoku hatóság megengedhet.

11. §. A vágás mindenkor gyorsan és akként tör-
ténjék, hogy az állat legkevésbé kinoztassék.

A vágatási biztos köteles arra ügyelni, hogy mé-
szárosok és hentesek az állatokkal durván ne bánjanak.

12. §. A vágás után az állat feldarabolásánál gond
forditandó arra, hogy a hús, a gyomor, bél és hugy-
h6lyag tartalmával be ne szennyeztessék. A fel nem
használhat6 testrészek a vág6hidr6l az e czélra beren-
dezett elkül önitett helyre azonnal elszállitand6k és fer-
tőtlenitő oldattal leöntendők.

Beteg szerveket kutyáknak adni és egyáltalán
kutyát közvág6hidra bocsátani szigoruan tilos.:

13. §. A közfogyasztásból feltétlenül el vonandó:
1. A nagyon lesoványodott állatok husa, vagjis)

ha a hus igen száraz, esetleg vizenyős, igen - halvány
szinü, ha a csontvelő kocsonyához hasonl6 és ha kifej-
lődött szarvasmarhában az összes zsir 10 kilogi'ammnál
kevesebb; továbbá minden oly esetben, ha a Ieso vá-
r.yodás belső megbetegedés következtében fejlődött ki.

2. Négy hétnél fiatalabb borjuk és nyeles napnál
fiatalabb bárányok, gödölyék és malaczok husa. Fiatal
állatok husa különben sem bocsátható közfogyasztásra,
ha a köldökzsin6r még' le nem esett) ha az izomzat
kocsonyához hasonló) sikamlós és vizenyős.

3. Elhullott, megmérgezett, villámt6l sujtott és erő
sen meghajtott állatok husa, Megmérgezett, de kés6bb
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felépült állatok csakis nyolcz nap mulva vághatók le,
ha a mérgezés növényi anyaggal történt és három hét
mulva, ha a ..méreg ásványi anyag volt.

4. Ha az állaton a következö betegségek vala-
melyike állapittatott meg:

a) keleti marha vész,
b) lépfene (anthrax),
c) serczegő üszök,
d) veszettség,
e) juhhimlő,
f) sertésorbáncz,
g) fonalóczkór (trichnin)',
h) geny vagy evvérüség és ennek okai közül főleg

az ellési láz és az ujszölöttek köldökgyuladása.
Il y betegségek fenforgása esetében az állat egyik

része sem használható fel. Ha a betegségek valamelyike
már az élő állaton megállapítható, akkor levágását nem
szabad megengedni. A hús akkor sem bocsátható fogyasz-
tásra, ha a felsorolt betegségek vajamelyikének alapos
gyanuja fennforog.

E betegségek íertőzése gyanujában álló állatok is
csak a beteg állattal való érintkezéstől számitott bizo-
nyos iJ.ő elmulta után vághatók le, mely

lépfenére nézve 6 nap,
a veszettségre nézve:
szarvasmarhánál 4 hónap,
juho, kecske- és sertésnél 3 hónap,
sertésorbánczra nézve 6 nap.
14. §. A többi betegségre vonatkozólag a vágóhidi

biztos a következő elvek szerint jár el:
a) Ragadós száj- és körömfájásban szenvedő állatok

az 1. foku hatóság engedélye mellett csak akkor vág-
hatók le fogyasztásra, ha a hat6sági állatorvos a beteg
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séget enyhe alakunak véleményezi, vagyis, ba az állatok
jó husban vannak és a genyedés vagy üszkösödés a
körmök körül vagy erősebb láz nincs jelen. A száj
megbetegedése esetében az egész fej, a végtagok meg-
beteg edésekor ezek az elülső térdtől, il1et6leg a csánk-
izülettől lefelé elvetendők.

b) Ragadós tüdűlo bban szenvedő szarvasmarha köz-
fogyasztásra bocsátható, ha az állat jól táplált, magas
láza nem mutatkozott és ha a beteg tüdőben gényes
vagy üszkös góczok nincsenek; ellenkező esetben érté-
kesitése megtiltandó. A beteg tüdó és a közeli nyirok-
mirigyek minden esetben elvetendők.

c) Himlós juhok és sertések levágása tilos; ily'
betegség miatt elzárt nyájból a teljesen egészségeseknek
látszó és levágás után is ilyeneknek talált állatok fo-
gyasztásra bocsátbatók.

d) Rühös állat levágása megengedhető, ba a bőrön
csak kevés pörk található és az állat jó husban van;
lesoványodott, elcsenevészedett állatoknak fogyasztásra
·levágása tilos.

e) Gümőkórban (gyöngykórban) szenvedö állat busa
fogyasztásra bocsátható, hacsak egy, vagy egymással
közvetlenül érintkező több szerv és a közvetlenül szem-
szédos nyirkmirigyek vannak megbetegedve s az állat
a mellett jól táplált és élő állapotban láznak tüneteit
nem mutatta; ha azonban egyid ejüleg az ~gymástól távol
eső és egymással csak a nagy vérkör utján összefüggő
több szerv van megbetegedve, vagy egy szervnek meg-
betegedése esetében tőle távol fekvő testtáj mirigyei
elsajtosodottak, ba általános hevenygümőkór van jelen,
ha az izmokban is találhatók sajtos góczok, vagy ha
az állat már lesoványodott, akkor az állat. egészben e1-
vonandó a fogyasztástól. Első esetben is azonban a meg-
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betegedett szerv, valamint általában a gűmős csomöle
el vetendők és megsemmisitendők.

f) Borsókás sertések husa minden esetben elvetendő;
ha a bors6kák sz áma csekély, akkor a szalonna és a
zsir hatósági felügyelet alatt történt kiolvasztása után
fogyasztásra bocsátható, a kiolvasztáskor visszamaradt
töpörtyű azonban a fogyasztásból kizárand6. A kiolvasz-
tás és elárusitás nincs megenged ve akkor, ha - bál' a
betegség külömben csekély foku - a szalonákban csak
egyetlen egy borsóka is található. Az elkobzott hus és
zsir petroleummal vagy rozmarin olajjal va16 leöntés
után technikai czélokra, a bőr és a serték egészen sza-
badon fel használ ható k.

g) Mételyk6rban, szőrféregkól'ban) kergeségben, su-
gárgomba-betegségben szenvedő, de jól táplált állatok
husa fogyasztásra bocsáthat6, a beteg sser vek azonban
megsemmisitendők.

Hason16 elbánás alá esnek a viztályogokat tartal-
mazó szervek is.

h) Külsö erőművi behatás következtében megsérült
állatok levágása mcgenged.hetó, ha az ál1at teljesen láz-
talan, és ha a jelenlevő seb egészen tiszta és körülötte
a azomszédoa szövet nagyobb duzzadást nem mutat,

i] Hevenyesen létrejött felszivódás vagy dobkér
miatt kényszerből levágott állatok husa közfogyasztásra
bocsátható, ha a levágás kellő időben történt, vagyis
ha a testből a vér teljesen kiürült és ha a testben vala-
mely más betegségre utaló elváltozások nem találhatók.

k) A felsoroltakon ki vül bár mely más olyan beteg-
ség, mel y az élő állatokon a láz kifejezett tüneteit, a
belső teriru beles szervek ben pedig lázas folyamatra
utalő elváltozásokat zavaros duzzadást vagy genyedést
okozott, - továbbá oly betegség, melynek kö vetkez- ,
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tében a'Z állat lesoványodott, a husnak fogyasztásra
való bocsátását kizárja.

IIy tünetek, illet61eg el változások nem létében a
jól táplált állat hu sa közfogyasztásra bocsátható, de a
betegedett szerv minden esetben elkobzandó.

15. §. A mészárosok kötelesek nyáron át a hus
elhelyezésére jégvermet tartani.

16. §. A huskimérésnél a mérték mindenkor hiány
nélkül pontosan és oly módon szolgáltatandó ki, hogy
fél kilogrammig terjedő suly ra nyomaték ne 'adassék,
egy fél kilogrammon felül minden félkilogrammra leg-
feljebb csak öt deka nyomaték engedtetvén meg.

A fejrészek, szügyön aluli lábrészek, légcső, tüd ő,
lép és paczal nyomatékul nem szolgálhatnak, hanem
külön mérendők ki. A mészárosok kötelesek minden vá-
sárolni kivánó egyénnek, akár tartozzék az a rendes ve-
vők köz é, akár nem, kivétel és válogatás nélkül kész-
pénzért az üzletükben létező bármiféle hust kiszolgáltatni.

l7. §. A közönség tájékozása végett minden egyes
mészárszéknél az ár egy arra szolgáló fekete táblára
mindenkor olvashat61ag kiteendő.

18. §. A mértékre való közvetlen felügyelet a fó-
szolgabiró által e czélra kijelölendo község rendőri
közegét illetendi, ki is visszaélési eseteket haladéktala-
nul feljelenteni köteles.

19. §. A ki ajelen szabályrendeletben foglalt határoz-
mányok ellen vét, kihágást követ el és a mennyiben
cselekménye vagy mulasztása fennálló törvények vagy
ministeri rendeletek által más módon büntettetni nem
rendeltetik, 2-50 frtig terjedhetö pénz-büntetéssel, a
büntetéspénz behajthatlansága esetéri pedig megfelelő
elzárással sujtatandó.

20. §. A jelen szabályrendelet ellen vétők ügyei-
ben, a mennyiben fennálló törvények másként nem ren-
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delkeznek, a m. kir. belügyminiszterium által 1880. évi
agusztus 17 -én 38,547. sz. alatt kiadott körrendeletben

"meghatározott közigazgatási hatóságok illetékesek el-
árni.

21. §. Az ezen szabályrendelet áthágása folytán
kiszabott bü ntetéspénzek, a mennyiben a fennálló törvé-
n yek azoknak más célra való forditása iránt nem intéz-
kednek, az illető község szegényalapja vagy más jóté-
kony czél javára fordíttatnak, a mely tekintetben az
elhatározás joga a községnek fennhagyatik. - Kelt
Mosonvármegye köztör véuyhatösági bizottságának 1891.
évi márczius h6 31-én Magyar.6várott tartott ülésében.
(P. H.) Kiadta: Békefl'y Jenö B. k. fójegyzó.

60233.
V-lO. sz.

Ezen szabályrendeletet as 1879. évi XL. t. ez. 5. §.a alapján,
ezennel megerősítem. Budapesten, 1891. évi ugusztus hó 14-én.

P. H.) A miuiszter helyett: Szalavszky Gyula, 8. k., államtitkár.

286.
b.ü.

Kihirdettetett Moaouvármegye közlörvényhatósági bizottságá-
nak 1891. évi szeptember 28-án M.-Óvárott tartott évnegyedes
rendes közgyülésében.

M. kir. belügjmínister.

Olvasta 8 kiadta: Békeffy Jenő, főjegyző.

17. ::x::c.... ""'7:I::r:I:.
Szabályrendelet

b. ü.

az apaállatoknak a szarvasmarha- és sertéstenyésztés érdekében
szükséges megvizsgálásáról.

1. §. Minden község, a hol közös marhanyáj vagy
disznócsorda van, kötel es minden 60-80 darab három
évet meghaladott tehén után egy bikát és minden 50
darab kocza után egy kant tartani.
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Az apaállatok minden községben a községi pénz-
tárból szereztetnek be. - A magmarhák beszerzési árát
az illető marha-tulajdonosok tartoznak a községi pénz-
tárnak, az anyamarhák számaránya szerint, megtéríteni
és az eltartási köJtségeket viselni.

A mely község állománya 60-120 tehénből áll,
az két bikát és azonfölül minden 60 darab után még
egy bikát, - 50-90 darab koczáig pedig két kant és
azonfölül minden további 40 darab kocza után egy kant
tartozik tartani.

2. §. Vármegyénk területén községi nyájakba csak
oly bika és kan hajtható és járhat, mely tenyészigazol-
ványnyal van ellátva.

A tenyészigazol ványt előzetes vizsgálat alapján bé-
lyeg- és dijmentesen az illető járási főszolgabiró állítja ki.

3. §. A vizsgálatok minden évben őszkor fogana-
tosítandók az e czélra alakítandó járási bizottság által.

Ezen bizottságnak a járási főszolgabiró vagy he-
lyettese elnökJete alatt a következő tagokból kell állania:

1. a hatósági állatorvos és
2. a törvényhat6ság által az illető járásból válasz-

tott két birtokos gazda mint szakértőből.
Az ezen vizsgálat alkalmával felmerülendő kö ltsé-

gek a községek által, illetve ott, a hol köz!3égi p6tad6
szedetik, az illető marha-tulajdonosok által viselendők ;
a miért is az ezen szabályrendelet alapján kiszaband6
pénzbüntetések egy harmada e költségek részbeni meg-
térítéseül az illető községi pénztárt illetik meg.

A bizottság tagjainak 2 frt napidij és kettesével
kilometerenkint 18 krjával felszámítható fuvarhér jár,
a résztvevő hat6sági tisztviselők pedig rendes napidij
és fuvarhér illetményeiket számírhatják fel azon hatá-
rozott megjegyzéssel, hogy mindannyiszor, valahányszor
il bizottság múködése egy nap alatt több községre ter-
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jed ki, ez esetben a felmérült költségek az egyes köz-
ségek között aránylag felosztandók.

4. §. A vizsgálat a tenyésztésre alkalmazandó apa-
állatok testalkatára, netáni hibáira, korára, egészségére
és az illető vidék tenyészérdekeinek megfelelőleg egy
fajbeli minőségére terjed ki.

A tenyész-igazol ványokkal ellátott bikák és kan ok
az illető járási főszolgabiró által e czélból vezetendő
nyilvántartási lajstromba, melynek rovatai az illető apa-
állatok rövid leirását és különös ismertető jeleit tartal-
mazandják, folyó számok sser int pontosan bejegyzend6k.

5. §. Ha a tenyésztésre nem alkalmas apaállatnak
kiheréltetése határoztatnék el, a v::í-rmegyei állatorvos
javaslatához képest a járási föszolgabiró által elsőfoku-
lag azért, mert a tulajdonos azzal több izben vétett,
vagy mert az, mint községi állat a tenyésztésre káros
lehet, a fél ö t napon belül ezen határozat ellen másod-
fokban a vármegye alispánjáhos, -. ki is az állami
állatorvos meghallgatása mellett határoz, - felfolya-
modhat ; mit, ha ft tulajdonos elmulasztana, vagy fel-
folyamodásának hely nem adatnék, a tenyésztésre alkal-
masnak nem talált apaállatok a tulajdonos költségére
és veszélyére nemző képességétől megfosztatik. - Sza-
badságában álland azon ban a tulajdonosnak, hogy ezt
az állatnak mészárszéki uton való értékesitésével kike-
rü lhesse.

6. §. rrenyészigazolványnyal el nem látott apaálla-
tot magántulajdonosok csak saját anyaállataik fedezetére
használhatnak ; másnak pedig sem pénzért, sem ingyen
2-50 frtig terjedhető s ifa·ad részben a községi pénz-
tárt, 2fa-ad részben pedig az országos közgazdasági ala-
pot megillető pénzbüntetés terhe alatt át nem enged-
hetnek.

A pénzbüntetés mindig kimondand6, ba oly apa-
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állatról van szd, mely a tenyésztéstől bizottságilag el-
tiltatott.

7. §. 2 frttól 10 frtig terjedhető és lill-ad részben
a községi pénztárt, lIfs-ad részben pedig az országos köz-
gazdasági alapot megillető pénzbüntetéssel büntetendők
azon anyaállat-tulajdonosok, kik azokat tenyészigazol-
ványnyal el nem látott idegen apaállatok által fedez-
tetik.

8. §. Közh el yekre, vagy egyáltaljában oly helyekre,
hol közös csordák legelnek, félévesnél idősebb bika-
borju vagy kan kihajtása külöribeni annyiszor, a meny-
nyiszer kiszaband6 2-10 ft·tig terjedhető s lia-ad rész-
ben a községi pénztárt. ~/3-ad részben pedig az orszá-
gos közgazdasági alapot megillető pénzbüntetés terhe
mellett tilos.

9. §. Az előző szakassokbani eljárás az illető járási
főszolgabir6 által mindenkor hivataib6l inditandó meg.

10. §. Az apaállatok az első szakasz második be-
kezdésében foglalt módon szerzendők be és tartandók
el és a községbeli nyáj-, illetve marha-tulajdonosok által
úgy a beszerzési) valamint az eltartási költségek terhe,
állataik számarányához képest viselendő.

11. §. Azon község, mely .tenyészigazolványnyal
ellátott apaállat-tartásra van kötelezve és a járási fő-
szolgabiró által kitüzendő záros határidőn belül alkal-
mas apaállatot nem szerzett be, köteles a megyei gazda-
sági egyesület utján" hivatalból vásárland6 apaállatot
elfogadni.

12. §. A legelőre val6 hajtás előtt tavaszkor éven-
kint megvizsgáltatni szokott marhaállomány megvizs-
gálása alkalmával az apaállatok is és pedig ugya meg-
felelő gondozás és takarmányozás, valamint a tenyész-
képességre nézve is lehetőleg hatósági állatorvos által
megvizsgálandók.
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13. §. Az apaállatok a legeltetés ideje alatt a csor-
dával legeltethetők, máskülönben pedig rendes istállón
tartandok és kifogástalan eltartás- és gondozásban ré-
szesítendők.

Az apaállatok kifogástalan tartása- és gondozásáért,
valamint az előző czikkekben megirt, a községet meg-
illető teendők elmulasatásáért a község előljárósága
anyagilag is felelős és az ezen szábályrendeletből ki-
toly6 teendők meg nem tartásáért fegyelmi vizsgálat
alá is vonhat6.

14. §. Kihágások el birálásánál elsőfokban az illető
járás fé5szolgabirája, másodfokban a vármegye alispánja
és harmadfokban a m. kir. belügyminister jár el.

15. §. Ezen szabályrendelet a minister jóváhagyása
után lép életbe.

Kelt M.-Ovárott, Mosonvármegye köztörvényható-
sági bizottságának 1892. évi márczius h6 28-án tartott
évnegyedes rendes közgyüléséből.

Kiadta: Békefl'y Jenő f.ójegyzó.

38.991.
-Y/10.

Ezen szabályrendelet az 1879. évi XL. t.vez; b. §-a alapján,
ezennel megerősítem. - Budapesten 1892. évi május hó 23-án.

A miníster helyett:

Lukács György s, k.,
(P. H.) államtitkár.

Magy,.r kir. belügyminister.
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a néhai Nunleovich András kir. tanácsos 1892. évi szeptember hó
lO-én Nezsideren kelt végrendelete 4-ik pontja értelmében alapított

ösztöndij kezelése és adományozása tárgyában.

I. A végrendelet értelmében, az alapitványi kama-
tok ból évenkint öt ösztöndij lévén kiosztandó, ezek
nagysága 100 -1 00 frthan állapittatik meg. 'I'ekintettel

. azonban azon körülrnényre, hogy az alapitványi vagyon
jelenleg 8635 frtból áll, melynek évi kamarai a meg-
határozott öt ösztöndij fedezésére elégtelen, mindaddig,
mig az alap 12,000 frt nagyságot el nem éri: egyelőre
évenkint csakis két a 100 frtos ösztöndij adományoz-
tatik, az ezután fennmaradó kamat jövedelem pedig, az
esetleges évi költségek levonása után a törzstőkéhez
csatol and ő és gyümölcsözőleg elhelyezendő.

II. A jelenleg az alapitványi gondnok ur kezei
közt levő 870 írt 98 kr. kamatjövedelemből, a jelenben
ezen ösztöndíjat élvezf 2 tanuló részére ugya mult évre,
valamint a folyó iskolai tanév első felére járó össze-
gek kifiz~ttetvén, a fennmaradó összeg a törzsvagyon-
hoz csatoland ö lesz. Ennélfogva az alapitványi gond!l0k
ur felhivatik, hogy ugy a jelenleg fennmaradt, mint a
jövőre fennmaradó összegeket) italmérési, kártalanitási
kötvények vásárlására íorditaa s ezen kötvények et a
Nunkovich-féle ösztöndij-alap javára a vármegyei pénz-
tárba elhelyezze.

Ill. Az alapitványi gondnok - az eddigi szokás-
hoz képest -- a törvény hatóság első tisztviselője által
neveztetik ki, ki tartozik az esedékes kamatokat felvenni,
ezeket kezelni és róla évenkint számadást tenni, mely
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mely fáradsága némi jutalmad,sáúl részére a kamatjö-
vedelemböl évi 25 frt tiszteletdij állapittatik meg.

IV. Az ösztöndijak adományozását illetőleg, melyek
félévi, utólagos részletekben és pedig minden év január
és junius hónapok vég-ével lesznek kifizetendők, a kö-
vetkező szabályzat lesz irányadóul veendő:

1. Az adományozás joga, az alapítványi gondnok
előterjesztésére, -- Mosouvármegye köztörvényhatósági
bizottságát illeti.

2. Az ösztöndijak adományozásánál, a fentebb hi·
vatkozott végrendelet értelmében, mindenek előtt azon
tanuló ifjak veendők figyelembe, kik az alapító rokon-
ságából származnak, ha nem nemesek is és ha tanul-
mányaikban csak középszerü elómenetelt tesznek is, és
pedig az elemi iskolai tanulmányaik megkezdésétől
tanulmányaik végleges befejezéseig.

3. Azon esetre, ha az alapító rokonságából leszár-
mazó ily ifjak nem volnának vagy nem jelentkeznének,
avagy végre a rokonsági leszármazástigazolni nem tudnák,
ez esetben az ösztöndijban - az előbbi pontban említett
egyéb feltételek mellett -- más szegénysorsu és atyát-
lan árva tanuló ifjak részesitendők.

4. Az ösztöndij-állomások megüresedése esetében
a pályázati hirdetményt az alapítványi gondnok bo-
csájtja ki, aki is tartozik ennek egy példányát, Moson-
vármegye közönségéhez beterjeszteni, honnét ez, a ha-
zai tanintézetekben leendő közhirrététel köz vetítése vé-
gett a nagym. m. kir, vallás és közokt. miniszteriumhoz
lesz: mindenkor felterjesztendő.

V. A pályázati kérvények következőleg szerelen-
dök fel;

a) a tanuló születési,
b) a rokonságot kimutató - vagy

4
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c) a szegénységet és árvaságot kitüntető bizonyít-

ványnyal és végre
d) iskolai bizonyítványnyal.
e) A kérvények mindenkor Mosonvármegye kö-

zönségéhez mint pártfogóhoz intézendök, s a kitüzött
határidőn belül, az alapítványi gondnoknál, az iskolai,
illetve tankerületi igazgat6ságok utján nyujtandók be.

Kelt M.-Övárott, Mosonvármegye köztörvényha-
tósági bizottságának az 1891. évi márczius h631-én
tartott évnegyedes . rendes közgyüléséből.

Kiadta: Békeffy Jenő, főjegyző.

Ll

Az 1888. évi 21lb. ü. közgyülési határozattal alkotott

vármegyei szervezési szabályrendelet
II. része,

a választókerületek beosztását illetőleg (lásd 2-5. lap) - az
1891. évi szeptember hó 28-án 287.fb. ü. szám alatt hozott
közgyülési határozattal, mely a belügyi m. kir. miniszterium 1892.
évi 3837./II.f3. sz. a. kelt rendeletével jóváhagyott, - következő-

leg változtatott meg.

J. választó-kerület.

Magyar-Óvár 208 választóval, választ 4 megyebi-
zottsági tagot.

II. választó-kerület.

Moson 250 választ6val, választ 4 megyebizottsági
tagot.

IH. választó-kerület.

Halásei
K.álnok
Püski .

vál asztó val119
60
45 "
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'*

Arak 17
Feketeerdö 14
Lucson 21

"összes en--;-'2:=:-7=6-:::---vá~1:-a-s';;"z-t6-;-v-a~l,

választ 4 nagy bizottsági tagot.

IV. választó-kerület .

v álasztó val

"

. Lipót
Kisbodak
Darnó.
Zselyi .
Remete

83 választó val
23
57
29
30

"
"
"
"

választ
összesen 222 választó val,

4 megye bizottsági tagot.
V. v álasztő-cker-űlet,

Sz.-János 188 választó val
Sz.-Péter 138 II

összesen 326 vál asstőval,
választ 5 megyebizottsági tagot.

VI. választó-kerület.

'I'arcsa .
Téteny
Pa-Sornorja

92 választ6val
62
58 "

"

választ
összesen 212 választe val,

4 megyebizottsági tagot.

VU. választó-kerület.

178 választ6val
138

Szolnok
Levél "

választ
összesen 316 választ6val,

5 megye bizottsági tagot.

VIlI. választó-kerület.

Lébeny
Mecsér

170 választó val
44
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H.-Kimle. 29 választóval
M.-Kimle . 40 JJ

Sz.-Mik16s 96 "összesen 379 választó val )
választ 7 megyebizottsági tagot.

IX. választó-kerület.

Nezsider 210 választóval, választ 4 megyebizott-
sági tagot.

X. választó-kerület.

Bánfalu 112 választ6val
A.-Illmitz . 87 " I

F.-Illmítz . 20 "
összesen 219 választó val,

választ 4 megyebizottsági tagot.

XI. választó-kerület.

Vall a . 57
Pomogy 126
Szt-András 79

--:::-=----:-:----:--~
összesen 262

választ 4 megyebizottsági tagot.

XII. választó-kerület.

választ6val

"

választ6val,

Boldogasszony. 144 választóval
Féltorony' 112 "

összesen 256 választó val,
választ 4 megye bizottsági tagot.

Xlll. valasztó-kerület.

Gálos 152 választ6 val
Barátfalu . 88 JJ

Pátfalu 51 "Védeny 91
"összesen 332 választóval,

választ 6 megyebizottsági tagot.
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XIV. választó-kerület.

Párndorf 109 választ6val
Bruck-Ujfalu 19 "Os.-Kőbá!lya 12 "Királyud var 2 II

Uj falu 45 "Lajtafalu 26 "Nyulas. 58 "
Sáson 75 "

összesen 346 választó val,
választ 6 megyebizottsági tagot.

XV. választÓ-kerület.
Rajka 162 választ6val.
Bezenye 80 JI

Kiliti 72 "
Osúny 33 "Összesen 347 választó val,

választ 6 megyebizottsági .tagot.

Oroszvár .
Köpcsény.

137 választóval
101 "

XVL választó-kerület.
Zurány 133
Gáta 65
N.-Járfalu. 73--.",..,,,....,..--...,,.....-~-,--...,.

összesen 271
választ 4 megyebisottsági tagot.

XVll. választó-kerület.

választóval

"
"választóval,

Hegyeshalom 160
Mik16sfalu 139-~~-...,~--:---:"összesen 299

választ 4 megyebizottsági tagot.

XVlll. választó-kerület.

választ6val

"választ6val,
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Nemesvölgy
Körtvélyes
H.-Járfalu

10 választ6val
48
55

,

össsesea 351 választó val,
választ 6 megyebizottsági tagot,

Megjegyzendő, hogy minden választó-kerület szék-
helye azon község, mely első helyen van megnevezve.

Kiadta: Békeffy Jenő, főjegyzö.

4.
b. Ü.

Az 188'1. évi 8fb. ü, sz. alatt a közgyülés ügy-
rendjéről alkotott szabályrendelet 1. §-a első bekez-
dése, (lásd 29. lapon) az 1891. évi deczember h6 28-án
376./b. ü. sz. alatt hozott közgyülési határozat-értelmé-
ben, - mely a belügyi m. kir. ministeriumnak f. évi
márczius h6 5-én 16824. sz. alatt kelt rendeletével jő vá-
hagyatott, - akként m6dosittatott, hogy az évnegyedes
rendes közgyülések jövőre január, április, julius és ok-
tóber hónapok derekán, lehetőleg szerdai napon fognak
megtartatni,

Kelt M ..Óvárott, 1892. évi márczius h6 28-án tar-
tott évnegyedes rendes közgyülésből.

Kiadta: Békeffy Jenő, főjegyző.

136. LII.
b. ü,

Szabályrendelet
a vármegyei hivataloknál betartandó hivatalos órák meghatározása

tárgyában.

1. §. A hivatalos órák a fogalmaz6 személyzetnél
délelőtt 1/2 9-12 óráig, délután 1/2 3-5 óráig, a se-
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géd- és kezelőszemélyzetnél, hová az iktatók, kiadók,
irnokok és dijnokok tartoznak, délelőtt 8-12 és dél-
után 2-5 óráig tartanak.

2. §. Minden vasár- és ünnepnap délutánján álta-
lában szünet tartaridő s délelőtt is a nyilvános isten-
tiszteletben való részvétel lehetövé teendő, minélfogva
a hivatalos órák rendszerint 9-ll óráig tartanak.

3. §. A közigazgatási közegek - kivétel nélkül -
a megszabott ezen hivatalos 6rákon belül jelen lenni
és a feleknek - ha csak hivatalos titok esete fenn nem
forog .- felvilágosításokat adni és megy ei pénztáraknál
a be- és kifizetéseket eszközö.lni tartoznak, mégis azon-
ban azon megszoritással, hogya be- és ki fizetések ezen
hivatalnál a délutáni órákban csakis l/s 3-1/24-ig esz-
közölhet6k.

4. §. A hivatalos órák pontos betartása mindenkit
kötel ez, de ha azokon belül az elöirt gyorsaság nem
érhető el, vagy ha valamely hivatalban nagyobb hát-
ralék mutatkozik, a hivatalfőnök, esetleg pedig az al-
ispán jogositva van, illetve köteles a hátralékos tiszt-
viselő, avagy segéd- és kezelőszemélyzeti tagra nézve
a hivatalos 6rákat a. szükséghez képest kiterjeszteni.

. 5. §. Ezen szabályrendelet jóvábagyás után azonnal
életbe lép.

Kelt M.-Ovárott, Mosonvármegye köz törvény ha-
t6sági bizottságának az 1892. évi julius h6 l3-án tartott
évnegyedes rendes közgyüléséból.
(P. H.) Kiadta: Békeffy Jenő s. k., főjegyző.

78,458.
W3. sz.

Magyar királyi belügyminister. "Jóváhagyom." Budapeste»,
1892. évi október hó t4-én.,

A miniszter helyett: Szalavszky s. k. államtitkár.
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b. ü.

LIII.
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Mosonvárrnegye törvényhatósági bizottságának
az 1892. évi julius hó 13-án

l\I.-Óvárott tartott üléséről vezetett jegyzőkönyv

kivonata
a tisztviselők rövid szabadságol tatása tárgyában,

• Az állandó választmányhan inditvány tétetvén arra
nézve, hogy a tisztviselők, illet61eg a segéd- és kezelő-
személyzeti tagok részére rövid eltávozásra az engedély
megadása körül i eljárás egyszerüsittessék. A törvény-
hatósági bizottság, az állandó választmány javaslatához ké-
pest: a tisztviselők, illet61eg a segéd, és keze16személ y-
zet tagjainak azok szó beli kérelme alapján legfölebb
48 órai eltávozásra a közvetlen hivatalfőnököt az en-
gedély megadására felhatalmazza; a hosszabb, de
legfeljebb 14 napra terjedő szabadságoltatásnál pedig
- melynek megadására egyedül a vármegye alispánja
van jogositva - elrendeli: hogy a szabadságoltatás
iránt véleményadásra a közvetlen hivatalfönök felhi-
vassék s a kérvény kedvező elintézéséröl tudomás vé-
gett értesíttessék. Mely határozatot oly felhivással ren-
deli a vármegyei alispán urnak kiadatni, hogy ez ennek
szabályszerü kihirdetése és fels6bb helyen történend6
jóváhagyása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Kiadta: Békeffy Jenő B. k., főjegyző.
11655.
11.13 az.

Magyar. kir. belügyminister. "Jóváhagyom azzal, hogya köz-
vetlen hivatalfőnök az általa adott: távozási engedélyről az alis-
pánnak haladéktalanul jelentést tenni tartozik." Budapesten, 1893.
évi február 28-án.

(P. H.) A. minister helyett: Andrássy s, k., államtitkár.
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157. sz.
b. ü.

LI~.

Mosonvármegye köztörvenyhatösag! bizottságának
az 1893. évi április hó 24-é"

M.·Ovárott tartott üléséről vezetett jegyzőkönyv

kívonata.

Az árvaügy-kezelés tárgyában alkotott szabályren-
delet módositása tárgyában kirendelt választmány a
következő módositásokat inditványozza:

Lször a II-ik rész I-ső fejezet 10. §-a megtoldandó
lesz a következőleg: "az egyes gyámoltak vagy gond-
nokoltak egyénenkint kezelt tőkéi után járó kamatok
azonban csak ezen kamatoknak a gyámpénztárba való
tényleges befizetés után szolgáltathat6k ki az illetők
törvén yes kép viselőinek " . .

2-szor a II-ik rész IlI-ik fejezet 46. §-a követke-
zőleg lesz kiegészitendő: "az egyénenkint kezelt tőkék
kamatai is, minden év január és julius hó l-ső napján
félévi eJöleges részletek ben fizetendők s fizetési határ-
időket be nem tartó adós, az ily tőkék után 6%-t6li
késedelmi kamatot tartozik fizetni, az árvaszék tartozik
gondoskodni arról, hogy jövőre az adóslevelek ily ér-
telemben állittassanak ki, a mennyiben pedig jelenben
evvel ellenkező értelemben kiállított adóslevelek vol-
nának, az adósokat felhivni, hogy ez irányban külöm-
beni tőkefelmondás terhe alatt hely benhagyó nyilatko-
zatait beadják".

3-szor a VI. rész II. fejezet 32. §-a azon rendelke-
zése, hogyakamatfizetéssel, illetőleg törlesztéssal hát-
ralékban maradt adósokat az árvapénztári hivatal mín-
den félév első hónapjában bejelenteni tartozik; akként
módosíttassék, hogy:

"a kamatfizetéssel, illetőleg törlesztéssel hátralék-



Kiadta; Mándy Gyula s. k., tb. főjegyző.
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ban maradt adósokat az árva pénztári hivatal tartozik
évenkint julius hó elején a fizetésre meginteni s azok
kimutatását, kik ezen intés daczára. tartozásaikat augusz-
tus hó folyamán be nem fizetnék, minden év augusz-
tus hó végeig az árvaszéknek beterjeszteni.

A törvényhatósági bizottság az állandó választmány
javaslatához képest ezen indítványt egész terjedelem-
ben elfogadván I azt határozattá emeli s ezen határoza-
tát szabályszerü kihirdetés s felsőbb helyre jóváhagyás
végett leendő felterjesztés czéljából alispán urunk ki-
adatni rendeli.

62618.
1893. VIlI -15. sz.

Magyar királyi belügyminiszter. Ezen határozatot jőváha-
gyom. Budapesten, 1~93. évi augusztus hó Iü-én. A miniszter
helyett :
P. H. Báró Jósika 8. k., államtitkár.

20. sz. L~.
b. ü.

Alapítványi oklevél
Szalay József által a tisztviselők özvegyei és árvái részére tett

alapítványról.

Mosonvármegye törvényhatósága kijelenti és
elismeri a kö vetkezóket : Mosonvármegye levéltárá-
ban 3106/1846, szám alatt feküsznek a Magyar-6várott
184:6-ik évi junius hó 19-én elhunyt Szala.y József
királyi. ud varnok ur hagyatékára vonatkozó ügyira-
tok. Az örökhagyó néhai Szalay József ur részéről
Magyar-Óvárott 1846. junius 16-án alkotott eredeti vég-

. rendelet 20-ik pontja ekképen hangzik: "T. N. Moson-
vármegyének elhunyt és elhunyand6 érdemes tisztviselői-
nek hátrahagyot.t szegényebb sorsu özvegyei és árváinak
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számokra hagyok örökös alap ítváuyul 11000 p. forinto-
kat oly feltétellel: hogy 10.500 forintoknak kamatjá-
böl mindenekelőtt N. Szalay János testvérem özvegyé-
nek szül. Lakmayer Cecilia asszonynak, mig életben lé-
szen, 160 p. forintok évenkint juttassanak; a többi
kamatok pedig a feljebb érintett szegényebb sorsu és
gyermekek nevelésével terhelt tisztek, özvegyeinek, -
a tisztelt Mosonmegyének közgyülése által kegyesen
meghatározand6 mennyiségben fertályévenkint nyugtat-
ványokra kiosztassanak. Azon esetben, ha ilyen özve-
gyek nem találkoznának, a megyei szolgák legszegé-
nyebb özvegyeínek és árváinak jutalmul járand6 lé-
gyen; az 500 frt kamat ja pedig ezen alapitványern
kezeléséré és évenkinti számadására kegyesen megren-
delendő megyei ad6szedő hivatalnok fáradsága némi jutal-
mazására járandó legyen." Az emlitett eredeti végrendelet-
nek 29 ik pontja ekképen hangzik: Minekutána az öszsze-
számitásból észrevettem volna, hogy ezen végrende-
letemben érintett és. kitett sum mák talán a vagyonsá-
gom mennyiségét haladná, azért szükségesnek vélem
némely sommákat váltó értékre szállítani, ugy, hogy
általjában az atyafiságnak, mcstani szakácsnémnak, házi
huszár Horváth Antalnak, kit hűségeért mint gazdát
eze ntul is. megtartani kivánok. T. orvos és sebész urak-
nak és mostani cselédeimnek rendelt hagyományaim
ugyancsak pengőben, a többiek pedig csak váltóérték-
ben fizettessenek és ezen változtatással zárom végren-
deletemet oly 6hajtással, hogy 30-szor stb. stb." A Ma-
gyar-Óvárott 1846. november hó 1-én kelt s ezen fel-
irattal "Néhai Szalay J őzsef királyi ud varnok ur vég-
intézetének végrehajtásár6l sz616 oklevél" ellátott ok-
mány 74-ik tételének szövege ez: Mosonvármegye
elhunyt és elhunyandó tisztviselői, hátrahagyott özve-
gyei és árvái számára a testamentum 20. §. szerint ha-
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gyott és 29. §. szerint leszállitott összeget t. Bikkessy
Károl y és Tóth József mosonmegyei Ióadöszedö urak
felvették 4400 frttal ezüst pénzben." Az 1846. szep-
térnber 22-én kiállitott, Bikessy Károly és Tóth J6zsef
föadószedők részéről aláirt eredeti nyugta értelmében
ezek a 4400 frtnyi összeget ezüstpénsben átvették. -
Ezeknek alapján és figyelemmel a köztörvényhatósági
bizottságnak 1891. évi márczius h6 31-én kelt 23/b. ü.

számu és 1891. évi szeptember 28-án kelt 277/b. ü.
számu határozatára, ugy a nagyméltóságu belügyi m.
kir. minisateriumnak 1391. évi julius hó 28-án kelt
55,559./VII. 14. számu rendeletére Mosonvármegy e
törvényhatósága elismeri, hogya néhai Szalay József
királyi ud varnok ur végrendeletének 20. és 29. pont-
jában jelzett, Mosonvármegye tisztviselóinek özvegyei,
árvái, esetleg a vármegyei szolgák javára szolgáló ala-
pitványt 1846. szeptember hó 22-én 4400 forint, irva
négyezer négyszáz forintnyi ezüstpénz összegben tény-
leg átvette, az átvétel óta kezelte, az alapitvány jöve-
delmét a végrendeletben jelzett czélra forditotta, elis-
meri továbbá, hogy ezen alapitvány az időközi átvál-
tozások következtében jelenleg 5200 frt, irva ötezer
kétszáz forintról szóló öt százalékos, 1113. sz. kötménye-
zett osztrák államad6ssági kötvényre van gyümölcs5zőleg
elhelyezve.

Ezen elismerésnek, a fentebb jelzett vármegyei ha-
tározatoknak és kormányrendeleteknek folyományában
Mosonvármegye törvényhatósága kötelezi magát arra,
hogy: I. a jelenleg 5200 frtos államkötvényből álló
alapítványt, "néhai Szalay József királyi udvarnak ala-
pítváuya" czimén hiven megőrzi, rendeltetésének meg-
felelőleg s ugyanolyan gonddal, mint saját vagyonát,
kezeli. II. az alapitványnak évi jövödelmét a következő
szabályzat alapján osztja ki: 1. Az alapitvány évi jö-



vedelmébő] a végrendeletnek és az eddigi eljárásnak
megfelelőleg mindenekelőtt 10 frt 50 kr,irva tiz forint
ötven krajczárnyi összeg a vármegyei pénztárnok és
ellenőr uraknak fizetendő ki, kik e 10 frt 50 krt ma-
guk között egyenlő arányban osztják fel. 2. Az évi
jövedelem többi része a jogosultak között osztatik ki.
3. A kiosztásra kerülő összeg felosztása iránt Moson-
vármegye törvény hat6ságának bizottsága évröl-évre a
legutolsó évnegyedes rendes közg yül ésben határoz.
4. A segélyezés iránti kérvények a jogosultak részéről
évről-évre megujitandók. 5. A segélyezést illetőleg a
kérvények a következő sorrendben veendők figyelembe:
a) "érdemes" tisztviselőnek szegényebb sorsu és' gyer-
mek-neveléssel terhelt özvegye, b) segélyre szorultak
árvái, c) érdemes tisztviselönek szegényebb -sorsu öz-
vegye, d) az a., b., c. pontok alatt emlitett jogosultak
nem létében a szolgák legszegényebb özvegyei és ár-
vái. Ezen alapítványi oklevél három egyenlő példány-
ban állittatott ki. Kelt M.·Övárott, Mosonvármegye köz-
törvényhat6sági bizottságának az 1892. évi márczius
hö 28·án tartott évnegyedes rendes közgyüléséből. Mo-
sonvármegye közönsége nevében.

P. H. Tóth Imre 8. k., alispán.

44633.
VII./14.

Magyar királyi belügyminiszter. Jóvahagyom azzal, hogy je.
len alapitványról szóló ssámadások minden évben a m, kir. bel
Ugyminiszteriumhoz felülvizsgálat végett felterjesztendők. Budapes.
ten, 1892. évi [unius hó 19·én.

P. H. A miniszter helyett: Lukács György s. k., államtitkár.
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20. sz. L vJ:_
b. ü.

Szabályrendelet
a 15 éven aluli gyermekeknek a nyilvános mulató helyektől való

távoltartása tárgyába?

1. §. A közrend, közerkölcsiség és közegészség
szempontjából Mosonvármegye területén rendőrileg tilos
az, hogy 15-ik életévét még be nem töltött gyermek,
korcsmában, sörmérési vagy pálinkaniérési helyiségben
idözzék, avagy nyilvános táncz mulatságon megjelenjék.

2. §. Ezen rendőri til::ilomnak megszegése az 1879.
évi XL. t.vcz. 1. §·a alapján kihágásnak nyilvánittatík
és énnélfogva ötven forintig terjedhető, az illető község
szegényalapját megillető pénz büntetéssel büntetendő.

a) azon korcsmáros, sör- vagy pálinkaméró, avagy
nyilvános tánczmulatságot .rend ezö, a ki Lő-ik életévét
még be nem töltött gyarmekeket, a korcsmában sör-
vagy pálinkamérési helyiségben, avagy a nyilvános
táncz mulatságon időzni enged;

b) azon szüló vagy gyám, a ki 15-ik életévét még
be nem töltött gyermeket korcsmában, sör- vagy pá-
linkamérési helyiségben, avagy nyilvános táncz mulat-
ságon időzni enged vagy pedig a most jelzett helyekre)
illetve a nyilvános tánczmulatságra magával visz.

3. §. Nem képez kihágást az, ha a községben ál-
landó lakással nem biró vagy pusztán lakó szüló vagy
gyám 15-ik életévét még be nem töltött gyermekkel
étkezés czéljából időz korcsmában vagy sörmérési he-
lyiségben, ugyszintén az sem) ha valamely helybeli
lakos különleges viszonyainál fogva a jelzett belyiség-
ben való étkezésre van utalva.

4. §. A községi előljáróságok szigoru kötelességévé
tétetik, ezen szabályrendelet betartása felett örkö dni s
az az ellen vétőket a járási föszolgabiráknak feljelenteni.
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5. §. Ezen szabályrendelet minden községben a
szokott módon kihirdetendő s minden italmérési helyi-
ségben a vendégek által könnyen láthat6 helyen ki-
függeszténdő s olvasható állapotban tartand6.

Azon vendéglős, korcsmáros vagy italmérő, ki ezen
szakasz rendeletét nem teljesíti, a községi szeg~nyalap
javára 50 ftrig terjed hetö pénzbüntetéssel fog büntet-
tetni.

6. §. Kihágások eseteiben első fokban az illető
járás főszolgabir6ja, másodfokban a vármegye alispánja,
harmadfokban a belügyi m. k. minister biráskodik.

Kelt M.-Óvárott Mosonvármegye köztörvényhat6-
sági bizottságának az 1891. évi márczius h6 31-én tar-
tott évnegyedes rendes közgyüléséből.

P. H. Kiadta: Békeffy Jenő s. k., főjegyző.

99176.
-V~_-::-C10c:-.-szám.

M. k ir. belügyminiszter. Jelen szabályrendeletet az 1889.
évi XI. t.-ez. 5. §-a alapján ezennel megerősítem. Budapest, 1892.
évi deezember hó 22·én.

P. H. A miniszter helyett: Andrássy s. k., államtitkár.

226.
erdb.1891

L-V-II.

Szabályrendelet
a községek és volt urbéres közbirtokosságok erdejének törvény-
szerü kezelése tekintetéből alkalmazandó közös erdőtisztről sannak

szolgálati viszonyáról.

I.

Az erdőbirtokosnak a közös erdőkezelés tekintetében való kötelezettségéről
s a költségek fedezésének módjáról.

1. §. Azon községek és vo lt urbéres közbirtokos-
ságok, kik erdővel bírnak; kötelesek erdejük törvény-
szerü kezelését közösen csz közö ln i, mely czél bél egy

•



II.

közös erdőtiszt alkalmazand6, ki "lcezelő e1'dötiszt" CZl-

met visel end.
2. §. A kezelő erdőtiszt javadalmazására szükséges

költségeket, az érdekelt közbirtokosok erdőterületük
arányában tartoznak viselni. Ezen a közigazgatási erdő-
rendészeti bizottság által megállapítand6 költségjárulé-
kok az erdőbirtokosokt6l a járási főszolga birák által
behajtand6k és a megyei pénztárba szálIítand6k, mely
azokat külön alap ban kezelendi. A kezelő erdőtiszt te-
hát kinevezési okmányában jelesitett illetményeit a me-
gyei pénztárb61 a kinevezési okmányban megállapitott
részletekben bélyegzett nyugta mellett veszi fel; meg-

. jegyezvén egyszersmina, hogy azon esetre, ha fent jel-
zett alap ban bármely oknál fogva a megki vántat6 pénz-
készlet nem volna meg, a kezelő erdö tiszt fizetését a
megyei házi pénztár fogja előlegezni.

3. §. A kinevezési okmány ban megállapított ill et-
ményeken kivül a kezelő erdőtiszt rendes szolgálatáb6l
kifoly6 és szorosan az erdőkezeléshez tartoz6 munká-
kért s utazásokra más dijazást vagy költségtéritést nem
követelhet s bárkitől s bármily ürügy alatt ily czimen
ajándékokat el nem fogadhat.

A kezelő erdőtiszt szolgálati viszonyáról és kötelességeiről általában.

A kezelő erdötiszt a közigazgatási erdő rendészeti
bizottság által hivatalból neveztetik ki élethossziglan és
csak oly cselekmények, vagy mulasztások folytán m oz-
díthat6 el, melyek az 1886. évi XXII. t.-cz. alapján a
fegyelmi eljárás utján hivatal vesztést vonnak maguk
után; fegyelem tekintetében tehát a kezdő erdőtiszt
ugyanazon szabályok alá esik, melyek a községi tiszt-
viselökre néz ve érvényben vannak, azon különbséggel,
hogy a vizsgálat nemcsak az erdőbirtokosok kérésére



és jelentésére, hanem a közigazgatási erdőrendésíeti
bizottság határozata alapján is folyamatba tehető.

A kezelő erdőtisztnek szolgálatáról való lemondása
esetén a felmentés és az állomás ujra való betoltése
iránt. 'az erdőrendészeti bizottság intézkedik, oly meg-
szoritással azon ban, hogy az erdőtiszt, ha csak fegyelmi
eljárásra indokot szolgáltat6 körülmények fenn nem
forognak, lemondását61 számitandó három h6nap mulva
mulhatlanul fö lmentendö.

5. §. A kezelő erdőtiszt szolgálatában a közig.
erdőrendészeti bizottság elnökének rendelete' alapján a
járási főszolgabirák által vezettetik be. Az eszközölt
be vezetésről felvett jegyzőkönyv a. közigazgatási erdő-
rendészeti bizottságnak terjesztendő be.

6. §. A kezelő erdötiszt a közigazgatási erdőren-
dészeti bizottságnak közvetlenül lévén alárendelve, á
reája bizott erdőket ennek ellenőrzése mellett önáll6an
kezeli. Kötelessége eszerint a nevezett bizottságnak összes
törvényszerű rendeleteit és utasításait pontosan teljesí-
teni s a szolgálatából kifoly6 jelentéseket, valamint
az erdőgazdaságra vonatkoz6 korszaki beadványokat
ugyanazon bizottságnak az előirt időben fölterjeszteni.

Kötelessége továbbá a gondozására bizott erdőterü-
leteket évenkint legalább kétszer (tavaszszal és őszszel)
be.utazni s a kerületi kir. erdöfelügyelónek hozzá inté-
zett kérdéseire pontos felvilágosítással szolgálni.

7. §. Kiskoruakat érdeklő erdészeti ügyekben a
kezelő erdőtiszt k öte.les a megyei árvaszéknek szak-
véleményt adni.

8. §. Az erdővédelem megfelelő végrehajtása czél-
jából tartozik a, kezelő erdő tiszt felelősség terhe alatt
arra ügyeini, hogy a kezelése alatti erdőknél a szük-
séges számu és törvényszabta képzettségü erdőőri sze-
mélyzet alkalrnaztassék, késedelem nélkül keresvén ille-

5



tékes helyen törvényszerü orvoslást az erdőbirtokosok
e tekintetbeni esetleges mulasztásai ellen.

9. §. A kezelő erdőtiszt a kezelésére bizott erdők-
nél alkalmazott erdőőri személyzetnek közvetlen elől-
járója lévén, feladatához tartozik az alárendelt erdő-
őröket hivatásuknak megfelelően foglalkoztatni és az
általuk végzendő kötelmek pontos teljesitése fölött őr-
köd ni, felelősséggel tartozván egyaránt a saját meg-
hagyása folytán az erdőőrök által végzett ténykedésekért.

10. §. Köteles továbbá a kezelő erdőtiszt az alá-
rendelt erdőőröket az erdőtörvénynek erdőrendészetre
és erdővédelemre vonatkozó mindazon rendelkezéseivel
kellőleg megismertetni, melyeknek tudása az erdőőrtöl
követelhető, és ha a kezelésére bizott erdőkben - ide
értve a közvetlen kezelése alá nem tartozó idegen er-
dőket is -, az erdőtörvénynyel ellenkező vagy hat6sági
intézkedést .igénylő cselekménynek vagy mulasztásnak
jut tudomására, köteles azt a közigazgatási erdőrendé-
szeti bizottságnak s egyuttal a kir. erdőfelügyelőnek
azonnal bejelenteni.

11. §. A szolgálat érdekében teendő szó beli jelen-
tések átvétele és meghagyások czéljából az erdőéri sze-
mélyzettel szükséges érintkezést köteles a kezelő erdő-
tiszt akként .eszkösölni, hogy az erdővédelem emiatt
hátrányt ne szenvedjen.

12. §. A magas kormány által jóváhagyott gazda-
sági üzemtervek szigoru betartása, nemkülön ben az
üzem-nyilvántartás pontos vezetése iránt a kezelő erdő-
tiszt teljes felelősséggel tartozik.

13. §. A kezelő erdőtiszt köteles a kir. erdő fel-
ligyelőnek a kellő felvilágosításokon kivül minden te-
kintetben segédkezést nyujtani; s amennyiben azt rendes
teendöje megengedi, a kir. erdőfelügyelőt a kerületében
teendő utazásoknál kisérni.
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14. §. Az erd(5(5ri személyzet működésének kellő
vezetése és ellenőrzése tekintetéből szükséges, hogy a
kezelő erdtitiszt az erdövédelem ben tevékenyen részt
vegyen s igy a kezelése alatt levő erdőkben előforduló
káros cselekmények és eseményekrűl minél pontosabb
tudomást szerezzen.

A rendes teendökkel összekötött kirándulásokon
kivül köteles a kezelő erdőtiszt az erdők állományát
veszély estetö körülmények alkalmával vagy bármely
más rend ki vüli esetek ben is, melyek annak jelenlétét
egyáltalában követelik, mindenkor a kellő időben a
helyszinén megjelenni.

15. §. Ámbár a nyert erdötermények mim~doni
felhasználása és értékesítése szorosan véve az erdő-
birtokosokat illeti, mindamellett is feladata leend a
kezelő erdőtisztnek arra ügyelni, kogy a házi 's7;ükség-
letek fedezése után fenmarad6 er dötermények eladása
a birtokosokra nézve il Iehető legelőnyösebben történ-
jék 8 hogy egyáltalában a kezelésére bizott erdők ok-
szerüen kihasználtassanak s az adott viszonyok között
elérhető legnagyobb jövödelmet hozzanak, (5rködvén
egyiránt a fölött is, bogy a volt urbéresek erdeiben
évenkint termelendő anyagokkal csupán csak a jogosul-
tak igényei elégittessenek ki s hogy ezen czélb61 a köz-
ségek elő ljáróságai a fa-felosztási kulcsot magában fog-
laló pontos lajstromokat vezessenek.

5*

Ill.

A kezelő erdőtiszt hatásköréről.

16. §. Hatásköréhez képest jogában áll a leeself
erdőtisztnek az alantas erdőörök kisebb szolgálati vét-
ségeit vagy mulasztásait szó- vagy irásbelileg megróvni,
sőt szükség esetén bérük ideiglenes beszüntetésévei is
megfenyiteni.
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Elkövetett nagyobb mér vű s a szolgálatb:S1 va 16
elbocsájtatással járó vétségeket azonban köteles a ke-
zelő erdőtiszt az illető erdőbirtokosoknak, valamint
egyuttal a közig. erdőrendészeti bizottságnak is tudo-
mására hozni és a vétkeseknek talált erdőőrök elbocsá-
tását szorgalmazni.

17. §. Az erdőtörvény 136. §-a értelmében elbirá-
land6 erdei kihágások esetében az e részbeni panasz-
tétel a. kezelő erdőtiszt által is az illetékes birdsáz előtt

1:)

előterjeszthető s ez esetben a tárgyalás alkalmá.b61 fel-
merült eljárási költségeknekaz erdőbirtokosok javára
megítélt és befolyt összegekből val6 megtéritését is
igényelheti.

A kezelő erdőtisztnek nincs megengedve az, hogy
az erdőkezeléssel összefüggő pénzbevételeket eszközöl-
hessen.

A kezel ő erdőtiszt belső (Irodai) s külső (kezelési) teendőiről különösen.

18. §. Hivataloskodása fölött kö teles a kezelő erdő-
tiszt szabályszerü, a moson vármegyei erdőkre eikülö-
nitett és önáll6 ügyviteli jegyzőkönyvet, iktat6t, tárgy-
mutat6t vezetni, mely be a hozzá Mosonvármegyéből
érkezett rendeletek és utasitások, az erdőőrök jelenté-
sei, az egyes mosonvármegyei erdőbirtokosok kivána-
tai vagy panaszai s minden az erdőkezelést érintő egyéb
ügyek, valamint az ezen beadványok folytán tett intéz-
kedések és foganatositott eljárások pontosan lesznek
iktatand6k.

19. §. A kezelés eredményéről s egyáltalában a
kezelésére bizott erdők állapotáról a kezelő erdötiszt
által a közig. erdőrendészeti bizottságnak minden év
január hava 15-én kimeritő jelentések terjesztendők fel.

20. §. A kezelő erdőtiszt teendőihez tartozik a
j6váhagyott üzemtervek nyomán évenkint egy favága-:
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tási tervet, mel y ből a remélhető fatömegnek választék
(szortiment) szerinti mennyisége is kivehető legyen, az
erdőbirtokosokkal történt megállapodásboz képest s te-
kintettel ezeknek szükségleteire, elkésziteni s azt, vala-
mint a mesterséges beerdősitésekhez megkivántató munka-
és pénzszükségletre vonatkozó előirányzatot is az egyes
erdőbirtokosoknak sz6val vagy a midőn szükség köve-
teli, irásban is kellő időben elóterjeszteni, mely alka-
lommal tartozik egyszersmind a mult évi vágatási te-
rületet megszemlélni és az azon foganatositott vagy
/oganatositand6 munkálatok iránt meggyőződést sze-
rezrn,

21. §. A midón a kezelő erdőtiszt a fölött őr-
ködik, hogy az alantas erdőőri személyzet a földmi-
ve lés-, ip ar-vés kereskedelemügyi miniszterium 1880. évi
24931. sz. magas körrendeletének megfelelő erdei nap-
l6kat vezesse, teendőihez tartozand az ezen napl6kba fel-
jegyzett minden erdei kihágást az általa ezen czélra,
minden egyes erdőbirtok számára, külön nyitandó erdő-
kihágási nyilvántartási jegyzőkönyvbe felvenni sennek
nyomán azon kihágási esetek et, melyekben a károsit6-
val kiegyezés létre nem jött, egy kimutatásba foglalva
arról gondoskodni, hogy azok az illeték es bir6ságnak
a törvény által kitüzött idő alatt bejelentessenek I:! a
hozott itéletek végrehajtassanak.

22. §. A kezelő erdőtiszt az egyezség utján elinté-
zett erdei kihágásokért is felelős lévén, a kezelése
alatt levő erdőkben elkövetett. erdei kihágásokat az
illető községek és volt urbéresek csak az esetben
intézhetik el békés uton, valamint az általuk kötött
egyezségek csak az esetben fognak érvényeseknek te-
kintetni, ha az illető felek a kár teljes értékén s a kár-
téritésen kivül a pénz büntetésnek 50o/.-át is az erdei
kibágási esetnek az illetékes biróságnál va16 bejelen-
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tése előtt lefizették és ha ezen egyezség a kezelő erdő-
tiszt által javaslatba hozatott, illetőleg ha ez az egyez-
séget a községre vagy urb éri közbirtokosságra nézve
előny ösnek ismerte el. .

Minden más alapon létrejött egyezségről az erdő-
felügyelő a kezelő erdőtiszt által értesitendö. - Ha a
kezelő erdőtiszt ezen bejelentést elmulasztaná, a. mu-
lasztás őt fogja terhelni IS Ő lesz felelős az erdőbirto-
kos kárának megtéritéseért. Az ily alapon kötött egyez-
ségek alapján befolyt s il. kezelő erdőtiszt kezéhez be-
fizetett pénzösszegek legkésöbb 24 óra alatt az illetékes
helyre (erdőbirtokos, s amennyiben pénzbüntetés, iáráai
föszolgabirónak) küldendők s megfelelően elszámolandök.

23. §. A fakijelölések foganatositása, mely rend-
szerint a község előljárói, illetve az erdöbirtokosok
vagy azok küldöttei jelenlétében eszközlendő, valamint
a ténylegesen kihasznált fatömeg mennyiségének ssámba-
vétele és azoknak ugy, mint egyéb kezelési eredmé-
nyeknek, a nyilvántartási könyvekbe való lelkiismere-
tes feljegyzése szintén a kezelő erdötiszt teendöihez
tartozik.

24. §. Az erdörnüvelés az okszerü gazdálkodásnak
alapfeltételét képezvén, kötelességévé tétetik a kezelő
erdőtisztnek, miszerint a kezelése alatt levő erdök-
ben üzemtervileg foganatositandó beerdösitési munká-
latoknál kitart6 szorgalommal sajó sikert biztositó
szakértelemmel eljárjon és hogy az erdösitéseket min-
denkor megbizható munkások által foganatosithassa.

25. §. A mennyiben a kezelésére bizott területek
határain belül oly kopár területek találtatnának, me-
lyek az 1879. erdötörvény 155. §-a szerint beerdö-
sitendök, köteles a kezelő erdötiszt azon esetre, ha ezen
terület az általa kezelt erdők birtokosai egyikének tu-
lajdonát képezi s az illető birtokos .a beerdösitést ön-
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erején eszközöl ni akarná, az erre vonatkoz6 erd6sitési
tervezet kidolgozását, valamint a beerdösitési munkála-
tok vezetését elvállalni.

26. §. A törvényszerü üzem tervek elkészitéséröl
minden erdöbirtokos saját belátása szerint gondoskodni
tartozik ugyan, a kinevezett erdötisztnek azonban köte-
lességévé tétetik az illető üzemterveknek elkészitése
azon esetben, ha ezt az erdöbirtokosnak más uton elké-
szittetni mddjában nem lenne és ha erre ennek kér-
vénye folytán a közig. erdőrendészeti bizottság álfal
felhivatik, mely utóbbi a kir. erdöfelügyelő meghall-
gatása után megállapitja egyszer3mind az üzemterv el-
késeitése után járó külön munkadijt is.

27. §. Végül határozottan elváratik. hogy a kezelő
erdőtiszt minden eljárásában szorosan az erdőtörvényhez
s ennek alapján a magas kormány és az erdörendészeti
hat6ság által kiadott rendeletekhez és utasitásokhoz
ragaszkod va, a reá bizott erdövagyon javát lelkiisme-
retesen és teljes erövel elömozdítandja.

Kelt M.-6~árott, Mosonvármegye közig. erdören-
dészeti bizottságának az 1891. évi deczember h6 14-én
tartott ülés éből. Tóth Imre s. k.

alispán,
mint a kösig. erdllrendészeti

bizottság elnöke.

7662.
alisp.

Ezen szabályrendelet a nagyméltóságu földmivelésügyi m,
kir, miniszteriumnak folyó évi február hó 3-án 2532/1. 4. szám
alatt kelt rendeletével jóváhagyatott.

M.-Óvárott, 1893. évi május hő 28-án.,
Az alispán helyett: Békeffy Jenö, föjegyz6.
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166 L --V-III.
b. ü,

Szabályrendelet a fegyvertartásról.
1. §. Az ezen saabályr endel.etben használt fegyver

szó alatt lőfegyver (u. m. puska, karabély, floubert
pisztoly, revolver) érteude.

2. §. Mindenki, a kinek fegyvere van, azt lakhelye,
községi előljáróságánál szóbelileg bejelenteni és magá.
nak fegyvertartási igazolványt szerezni köteles. Ebből
foly6lag vármegyénk terül etén tegyvert csak az tarthat
birtokában, ki fegyvertartási igazolványt kapott.

3. §. Fegyvert birtokában nem tarthat és ennél-
fogva fegyvertartási igazol ványt nem kaphat:

a) a ki hat6ság vagy magánosok elleni erőszak,
gyilkosság, rablás, zsarolás, lopás miatt büntetve volt;

b) a ki vadászati kihágás miatt büntetve volt;
ej az, a ki fegyverrel elkövetett kihágásért bün-

tetve és ennek alapján a fegyvertartást61 eltiltva lett i
d) a ki elmebeli fogyatkozás miatt a fegyver biz-

tos kezelésére képtelen.
4. §. Az atyána~ vagy gyámnak, gazdának, illetve

szolgála tra alkalmazónak irás be li beleegyezése nélkül fegy-
vert birtokában nem tarthat, és ennélfogva fegyvertar-
tási igazolványt sem kaphat:

a) a ki élte 2U. évét még be nem töltötte:
b) a ki cseléd minőségben valakinek szolgálatá-

ban áll i
e) a ki nem cseléd min6ségben ug-yan, de mint

csősz, pásztor. kerülö, erd6őr van alkalmazva a mező-,'
szől6- vagy erdögazdaságban.

5. §. A községi elöljáróság a fegyverbejelentést az
1. mintáju nyilvántartási köny vbe bevezeti, a 4. §:ban
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jelzett irásbeli beleegyezést átveszi, a főszolgabir6nak
a II-ik mintáju jelentést beküldi és a főszolgabir6i in-
tézkedés eredményét a nyilvántartásba bejegyzi.

6. §. A föszolgabir6 a községi jelentés alapján
vagy a Ill. mintáju fegyvertartási igazolványt állit ja
ki, vagy pedig a IV·ik mintáju megtagadó végzést
hozza és az igazolványt vagy a végzést 3, bejelentő
félnek leendő kéz besités végett a községi előljáróság-
nak megküldi.

7. §. Az előző §-ban emlitett rnegtagadó végzés
ellen a bejelentő fél az alispánhoz, az alispán határo-
zata ellen pedig a határozat kézbesitéséWI számitott 8
nap alatt, a vm. közigazgatási bizottság hoz felebbezhet.

8. §. A bejelentésnél minden fegyver után 10 fil-
lér nyomtatványi díj fizetendő, mely összeg ~ községi
jegyzőt illeti meg, ki ennek fejében a községnél szü~-
séges ürlapokr61 gondoskodik.

A fegyvertartási igazolvány ellenben díj- és bélyeg-
mentesen adatik ki és a főszolga birák a' szükséges ür-
lapok kal a vm. pénztár terhére láttatnak el.

, 9. §. Száz koronáig terjedhet6, az illető község
szegényalapja javára forditandó pénzbüntetéssel, be-
hajthatlanság esetén 5 napig terjedhet6 elzárás sal bün-
tetendő kihágást kö vet el' az, a ki fegyvertartási
igazolvány nélkül, vagy joger6s megtagad6 határozat
ellenére fegyvert tart birtokában.

A 3. és 4. §-ban említett esetek fennforgása ese-
tében a büntetéserr felül a fegyver elkobzandó és a
belügyi m, kir. miniszter 1884. évi 63477. sz. a. kelt
körrendeletében szabályozott eljárás után, nyilvános
árverésen eladandó, a befolyt vételár pedig az illető
község szegényalapja javára forditandő.

A kihágás tekintetében első fokban a fössolgabiró,
másodfokban az alispán és harmadfokban a belügyi
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m. kir, miniszter jár el a közigazgatási hatóságok hatás-
körébe utalt kihágások eseteiben követendő eljárása sza-
bályozása tárgyában 1880., évi aug. 17-én 38.547. sz.
a. kiadott kormányrendelet értelmében.

10. §. Olyanokkal szem ben, kik hatóság vagy ma-
gánosok ellen erőszak, gyilkosság, rablás, zsarolás, lo-
pás, vagy két ízben elkövetett orvvadászat miatt
büntetve voltak, a fegyvertartási igazolványnak jog-erős
megtagadása egyenlő joghatályu az 1879. évi XL.
t.-ez. 61. §-ban említett fegyverbirhatási tilalommal.
Ebből foly61ag, ha a most nevezettek a megtagadó vég-
zés ellenére fegyvert tartanak birtokukban, ez nem a
jelen szabályrendelet, hanem az 1879. évi 40. t.-ez.
61. §·a alapján büntetendő.

11. §. Az, kitöl a fegyvertartási igazolvány a 3. §.
c) vagy d) pontja alapján tagadtatott meg, a jogerős
határozat kézbesitésétól számitott egy év letelte után
az alispánnál kérheti, hogy fegyverta.rtási ügye ujabb
vizsg-álat tárg-yává tétessék. Ha a vizsgálatból kiderül
az, hogy a fegyverbirhatási tilalom ideje már lejárt,
vagy az elmebeli fogyatkozás már fenn nem áll, akkor
az alispán a fegyverbirhatást kimondva, a községet a
bejelentésnek ujabb felvételére és az 5. §-ban jelzett
további teendőkre utasithatja.

12. §. Az, kitől a fegyvertartási igazolvány a 4. §.
alapján tagadtatott meg, a mint a jelzett irásbeli bele-
egyezést a község elóljár6ságánál átadhatja, ujabb fegy-
verbejelentést tehet, mely esetben az 5. §-beli eljárás
követendd.

13. §. A fegyvertartási igazolvány visszavonható
attól, kire nézve a 3. § a) b) c) d) esete beáll, vagy
kire nézve az atya, gyám, gazda, szelgálatra alkalmazé
a beleegyezést irásbelileg visszavonja. Ily esetek fenn-
forgását a községi elöljáréság a fős:?;0lgabir6nak beje-
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lenteni .köteles, ki elsöfokulag határoz, a határozat
ellen pedig a 7. .§-beli jogorvoslatnak van helye.

14. §: A községi előljár6ság köteles mindenkit, a
kinek igazolvány nélkül fegyvere van, a főszolgabiró-
nak feljelenteni.

Kelt Mosonvármegye köztörvényhat6sági bizottsá-
gának 1893. április 24-én M.-Óvárott tartott üléséböl.

Olvasta és kiadta: Békeffy Jenő s. k. főjegyzö.
71547.

---v!IO-. -
Ezen szabályrendaletet, az 1879. XL. t.-cz. O. §. alapján ezen-

nel megerősítem. Budapesten, 1893. október 1-én.
(P. H.) A minister helyett: Andrássy s, k., államtitká.r.

_--0-
22-,,-° __ 1893.
b. ü.

LI::X:.

Szabályrendelet
a vármegyei tisztviselők, segéd- és kezelőszemélyzet, valamint a

szolgák fizetései rendezéséről.

Az 1893. évi junius hó 21-én tartott rendkivüli
közgyülés ben a vármegyei szervezési szabályrendeletnek
a megyei' tisZtviselő- és szolgaszemélyzet illetményeiről
szóló fejezete következőleg módosíttatott :

Alispán ..... 2420 frt rend, fizetés, szab. laká.~, 300 frt uti átalány.
Főjegyző .... 1760 " " "

300 frt lakbér
1. Aljegyző ... 1320 " " " 200 " "II. Aljegyző · . 900 " " " 200 " "Árvasz. elnök .' 1650 "

" " 200 " "
" ülnök. 1320 " " " 200 " "
" jegyző 1000 " " " 200 " "Pénztárnok · . 1100 " " " 200

" "Ellenőr ... · . 900 ", " " 200 " "Könyvelő ... 1100 " " " 200 " ..
Számtiszt .... 800 " " " 200 " "Főügyész .. 1540 " " " 200 " "Levéltárnok · • 1100 " " II 200 " ,.
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AIJevéJtárnok . 700 frt rend. fizetés.
Főszánwevö 1100 " " " 200 " "Alsrámvevő 900 " " "

200
" "Főorvos . . 1100

" " " " "
300 frt uti átal .

J árási orvos 500 " " " " 150 " " "Közp. állatorvos 700
" l' " " " 200 " "J árási álla tor vos 480 " " " " " 150

" " "Főszolgabiró .. 1320
" " " 200

" " 300 " " "Szolgabiró .. 1000 " " " 150
"Közia. gyakorn, 440 " " " 60 " "Kiadó . . .. 900 " " " " "Iktató .. . 900 " " " " "Irnok .. 700 " " " " "Házfelügyelő 480 [rt rend. fizetés, szabad lakás

Sajtókezelö . 480 " " "Hajdu .... . 360 " " "
Jóváhagyatott a belügyi m, kir, mi niszterium folyó évi szep-

tember !ló 23·án 81652/11. sz. a. kelt rendeletével.
M-Óvár, 1894. évi szeptember bó 25- én,

Alispán helyett: Béketfy Jenő, főjegyző

312
---,b:-.-:cü:-.-sz.

Szabályrendelet
a téglák és fedélcserepek méreteinek megállapítása tárgyában

1. §. Mosonvármegye területén 1895. évi január h6
l-töl kezd ve csakis oly épitö, illetve falaz6 téglák készít-
hetök és épitésre csakis olyanok fogadhat6k el, il-
letve csakis olyanok használhat6k az építésnél , melyek
29 cm. hosszusággal, 14 cm. szélességgel és 6·5 cm. vas-
tagság gal birnak.

2. §. Normális méretü burkol 6 vagy kövez6 tégla
alatt olyan értend6, melynek 24/24 cm. oldalhoszszal
bir6 négyzetalakja és 4 cm. vastagsága van.

3. §. Normá.liíl méretü fedélcserép alatt azon kö-



273
•• I "j H lit J" 1 37 1 'zonsege~ reaocserep er en 0, me Y cm. lOsszu"ag-

gal é" Uhi cm. szélességgel kész ült, a vastagsága a
használt agyag minősége a cserép alkalmazásának m6dja
stb. szerint különböző lehet.

4. §. Ugya burkol6 vagy kövező tégláknak, mint
a tedőcserepeknek egyéb méretben salakban val6
készitése meg van engedve, de az épülettervező és
költségvetést készitő az egyéb, mint a normálisnak ki-
mondott épitő anyag használatából származ6 esetleges
hátránycikért felelősségre nem vonhat6, ha ilye-
neknek a tervezésnél és költségvetés készitésénél
való figyeleL:.lbevétele' az építési szerződésben kikötve
volt.

Azok, kik a jelen szabályrendelet 1. §-ában foglalt
határozatok ellen vétenek, kihágást kö vetn e k el és e
miatt a nagymélt6ságu belügyi m. kir. ministerium
1880. évi 385· számu rendeletének 8. §-a értelmében
első fokban a járás főszolgabirája, másodfokban a vár-
megye alispánja és harmadfokban a belügyi m. kir.
miniszter ium által 50 frtig terjedhetó pénzbüntetéssel ,
mely behajthatlanság esetében elzárással helyettesíthető,
büntetendők.

A pénzbüntetés pedig azon község szegényalap-
jának adand6 ki, mely községben a kihágás elkövet-
tetett.

6. §. A már készletben levő épitő és falazó tég-
lák felhasználása, amig ezen készlet tart, megengedtetik.

Kelt Mosonvármegye köztörvényhatósági bizottságá-
nak 1893. ,évi október h6 30·án M..Óvárott tartott év-
negyedes rendes közgyülésében.

olvasta és kiad ta :

Ééketfy Jenő s. k.
főjegyzó.
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V-bo 61894. szám
Jelen szabályrendeletet az

ján ezennel megerösitem.
Budapesten, 1894. évi
P. H.

1879. évi XL. t.-cz. 5. §-a alap-

szeptember hó 29-én.
A minister meghagyásából:

Jekelfalusy s. k,
ministeri tanácsos.

131.
b. Ü. L::::x::::r: .

Szabályrendelet
a szállodai, fogadói és vendéglői iparról.

1: §. Szálloda) fogadó és vendéglő nyitására lpar-
engedélyt nem nyerhet az :

aj a ki nyereségvágyból elkövetett büntett vagy
vétség ért fenyitve volt;

b) a ki bordélyházat tart.
2. §. Mosonvármegye területén az eddig fennállott

szállodák, fogad6k és ven.déglők száma lehetőleg fenn-
tartandó; ujak nyitására az iparengedély csakis az illető
község kép viselő-testületének . meghallgatása mellett
adható meg.

3. §. A vendégek kiszolgálására csakis kifogástalan
életü egyének alkalmazhatók.

4. §. Aszállodák, fogadók és vendéglök a ható-
ság állandó felügyelete és ellenőrzése alatt ál lanak. -
Ezen üzletek tulajdonosai kötel esek megengedni azt,
hogy a magukat kellően igazoló hatósági közegek bár-
mikor meggyőződést szerezhessenek maguknak arr ő l ,
hogy a jelen szabályrendelet intézkedései megtartatnak.

5. §. A ki szállodát, fogadót vagy vendéglát tart,
köteles a szobákért és ételekért járó árt feltüntető és
hatóságilag láttamozott sza bál yzatot (árj egyzéket) hel yi-
ségeiben kifüggesztve tartani.
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Ezen árak maximum gyanánt tekintendők, mel yek-
nél többet felszámitani tilos.

6. §. A szállodatulajdonos, fogadós és vendéglős
tartozik felügyelni arra, hogy helyiségei tiszták' és
egészségesek legyenek, hog y a ven d é g has z n á-
lat ára f r i s s, k i III o sot t fe hér n e III li a das s é k,
t e hát nem olyan fe hér nem Ü, ID e 1y a has z-
n á l a t után csak v i z z e l befecskendezve é s
1ep rés elve lőn, továbbá, hogy cselédei a vendégek
irány ában elózékenységgel· viseltessenek és egyáltalán
arra, hogya fennálló rendőri szabályok mind en tekin-
tetben szigoruan és pontosan betartássanak.

7. §. A vendégek elszállásolására ssolgál ö helyi-
ségeknek minden szállodában, fogadóban és vendéglő-
ben jó zárak kal kell ellátva lenniök.

8. §. A szállodatulajdonosok, fogad6sok és ven-
déglósök abeszálló idegenekről rendes vendégkönyvet,
illetőleg jegyzéket vezetni kötelesek.

A szállodatulajdonosok,fogad6sok és vendéglősök J

a náluk megszálló idegeneket megérkezésük után a
vendégkönyv, illetőleg jegyzék átadása mellett nevük,
állásuk és lakhelyük bejegyzésére azonnal felhivni, az
idegenek megszállásáról pedig a községi elűljáróságnak
48 óra alatt jelentést tenni tartoznak.

9. §. Aszállodák, fogadók és vendéglők Magyar-
Óvárott, Lucsouyban, Mosonyban, Nezsideren és Rajkán
éjjeli 12 óráig, megyénk többi községeiben pedig nyá-
ron, azaz ápril 1·től szeptember hó 30-áig éjjeli 11
óráig, télen, azaz október 1-t61 márczius h6 31-ig ellen-
ben esti 10 óráig tarthatók nyitva.

Aszállodák, fogad6k és veudéglőknek a rendőri
zárórán tul terjedő nyilvántartására az engedélyt eset-
ről esetre a járási főszolgabiró adja meg.
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Fogad6kban és vendéglőkben zené1ni csak he1y.
Latósági engedély' mel-lett szubud.

Szállástkereső utasok az éj bármely szakában is
befogadandók.

10. §. Míndcn szállodatulajdonos, fogadós és ven-
déglős a káros hitelügy letekról, továbbá a tiltott sze-
rencsejátékok és rendőri zárórákról szóló szabványokat
helyiségeiben kifüggesztve tartan i köteles.

11. §. Szállodák, fogadók és vendégIők, a jelenleg
fennállók érintetlenül hagyásával, jövőre templomok,
iskolák, kórházak és középületek köze lében 100 mé-
ternyi távolságon belül nem nyith atők.

A. inát létezők is a jogérvényben fennálló szerző-
dések lejártával az üzlettulajdonos ssemély ében beállt
változás esetén, -, mindig. azonban az üzlettulajdonos
által netán tett beruházások sérelme nélkül - a tem-
plomok és hasonló szempont alá eső épületek k ö-

zeléból lehetőleg eltávoHtandók, olyképen asonban ,
hogy minden egyes concret esetben az ipar- és rendör-
hatóságok egyetértőleg lesznek hivatva határozni.

12. §. Az a szállodatulajdonos, fogad6s vagy ven-
déglős, a ki üzletében erkölcstelen egyéneket alkalmaz,
aki tit kos kéj e 1 g é s t ü z C) n ö i aik a 1 ul a-
z ott att art, aki női aik alm a z ott j á nak
titkos kéjelgéséről értesülvén, ezt a
hat 6 s á g n á 1 a z o n nal ben e m jel e n t i,
aki a ven d é g e k has z n á 1 a t á r a nem a 6.
§- ban jel zet t f r i s s, kim o sot t f e hér n e-
m ü t ad, a vag-y hel yiségei t 'tisztátlan és az egészségre
ártalmas állapotban tartja, 2 frtt61 50 frtig terjed hető
pénzbüntetéssel, esetleg 12 órától fl napig terjed hetö
elzárással. ismétlés esetében pedig ez.entelül 5 napig
terjedhetö' elzárással bünteteudő.
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A büntetéspénzek az illetéS község' szegényalapja

javára fordítand6k.
13. §. Az a szállodatulajdonos, fogad6s vagy ven-

déglős, a ki helyiségeit a jelen szabályrendeletben meg-
határozott rendőri zárórán túl nyitva tartja, az 1879.
éTi XL. t.-ez. 74. §-a alapján 50 frtig, visszaesés ese-
tében pedig, amennyiben az utols6 büntetés kiállását61
fogva két év még nem mult volna el,200 frtig terjed-
hető pénz büntetéssel büntetendő.

A büntetéspénzek az 1887. VIlI. t.-ez. 2. §·ában
jelzett ezélokra forditand6k.

14. §. Az a szálloda.tulajdonos, fogad6s vagy ven-
dégWs, a ki helyiségeiben az árszabályzatot kifüggesztve
nem tartja, ugyszinte az is, a ki azt megszegi, 1884.
évi XVII .. t.-ez. 156. §-ának b) pontja alapján 50 frtig
terjedhetö pénzbüntetéssel büntetendő.

A büntetéspénzek az 1884. évi XVII. t.-cz, 165.
§-ában jelzett esélokra forditand6k.

15. §. Az a szállodatulajdonos, fogad6s vagy ven-
déglős, a ki a jelen szabályrendelet 10. §-ában meg-
határozott kifüggesstési kötelezettségének eleget. nem
tesz, 2 frtt6l 50-ig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg
12 órától 5 napig terjedhetá elzárással büntetendő.

A büntetéspénzek az illető község szegényalapja
javára .fordítandők.

16. §'. Az a szállodatulajdonos, fogadós vagy
vendéglős, a ki jelen szabályrendelet szerint az ide-
genek nyilvántartás ára rendelt vendégkönyvet, illetőleg
jegyzéket pontosan nem vezeti, úgyszinte az is, a ki
a nála megszállott idegent megérkezése után a vendég-
könyv vagy jegyzék átadása mellett, nevének, állá-
sának és lakhelyének beirására azonnal fel nem hivja
vagy az idegennek megszállásáról 48 6ra alatt a köz-
ségi e1öljár6ságnak jelentést nem tesz, az 1879. évi

Q



XL, t.·ez 73. §-a. alapján !)Ú frdg terjedhet6 pénzbün .•
tetéssel büntetendő. Ugyanazon büntetés éri a szolga-
személyzetnek azon tagját is, a kit a szolgálatadó által
reá bizott kötelességnek elmulaszt~sa terhel.

A büntetéspénzek 'az 1887. VIlI. t.-ez. 2. §-ában
jelzett czélokra fordítandók.

17. §. Szállodák, fogad6k és vendéglők . tartása jo-
gát61 mindazonáltal azon iparhatóság saját területén.
elórebocsát6tt vizsgálat és tárgyalás után, meghatározott
~agy határozatlan időre megfoszthat ja azt, a kinél oly
tények merültek fel, a melyek őt iparának üzh etése
tekintetében a közerkölcsiség és a közrendészet szem-
pontjáb6l meg bizhatlannak tüntetik fel. Az illető iparág
csak uj engedély alapján üzhető.

18. §. A 12., 13., 15. és 16. §-okban emlitett
kihágások eseteiben első fokban az illető járás főszolga-
birája, mint elsőfoku rendőrhat6ság, másodfokban a vár-
megye alispánja, harmadfokban pedig a m. kir. belügy-
minister ; és a 14, §-ban emlitett kihágások eseteiben
az ipartörvényről sz6ló 1884. évi XVII. t,-~z, 166.
§-ában felsorolt hatóságok járnak el. '

19. §. Azok, kik szállodát, fogadót vagy vendéglOt
az 1884. év október hava 1-ső napja előtt szerzett jogosít-
vány alapján tartanak, üzletük gyakorlásánál a jelen sza-
bályrendelet határozmányait szintén megtartani kötelesek.

Kelt Magyar-Óvárott, Mosonvármegye köztörvéuy-
hatósági bizottságának az 1894. évi április hó30-án
tartott évnegyed es rendes közgyüléséből.

Kiadta: Békefry Jenő 8, k, fójegyző,

48,032.
1894. VI.

Jóváhagyom az:r,al, hogy a 13. és 16. §-ok második bekez.·
désében az 1887. évi VIlI. t.CZ, 2, §-a helyett mOrt rnár : az
1~92. évi XXVlI, t.-ez, 3. §-a idéz endö.

B~dape8t, 1894, évi julius hó 12·én.
(P. K)' ," Á miniszter helyett: Reiszlg 8, k. államtitkár.



375. IZ.

b. ü. LX:r:'I:.
Szabályrendelet

a Peroncspora viricola (szőlőragya) által okozott szőlőbetegség
ellen Mosonvármegye területén kötelező védekezés tárgyában.

1. §. Mosonvírmegye minden szőlőbirtokosa köteles
szőlQjét évenként legalább kétsz.er a Peronospora viticola
ellen. valamely alkalmas rézvegyülettel bepermetezni.

2. §. Az ehő permetezésnek lehetőleg ol á j u 9

végéig, de legkésőbb j u n i u s hó 10-ig be kell
fejezve lennie, a második permetezést asz ő 1 ő e l-
vir á g z ása után ke II vég-ezni s ez j uli u 8 h ó 2 O - i k
nap j á i g befejezendő. Ha a. juliusi es6zések a 2.·ik
permetezés alkalmával kipermetezett oldatot lemosnák,
ajánlatos e hóban még, vagy aug us z tus h ó b' an
harmadszor is permetezni, ez. azonban nem kötelez6.

3. §. A permetezés legczélszerübb módjáról a jelen
szabályrendelethez csatolt utasitás tájékoztat; a szőlő
birtokosának jogában áll azonban más rézvegyületet is
(p 1d. azuri n t, rézgál iczszóda-vegyületet stb) használ ni,
mint az utasirásban aján lottat, nemkülönben nélkülözve
a permetező gépeket, a vegyületek kifecskendezésére
seprőt, vagy meszelőt is használhatnak az olyan sz61ő-
birtokosok, kiknek szőlőtőkéi kertben vannak.

4. §. A permetezés elmulasztásáért első sorban a
sző16birtokos felelős, fenn marad ván neki esetleg vissz-
kereseti joga a megbizott vagy cselédje ellen.

5. §. A ki ezen szabályrendeletben megszabott
kötelezettségeket nem teljesiti. kihágást követ el 8 az
illető községi szegényalap javára forditandó 2-50 trtig
terjedő pénzbüntetéssel sujtatik, mely be nem hatjhatás
esetén az 1879. évi 40 L-CZ. 22 .. § korlátain belül el.
zárásra változtatik áto

Ezenkivül kötel es a mulasztó a permetezés el-
mulasatásábö l esetleg másokat ért kárt megtériteni.

6. §. Ezen szabályrendelet megtartásának el leuőr-
zését el só sorban a község előljáróság'ának külön meg--
bizott tagja, másodsorban a F~rási föszolgabiró gyakorolja.

6*



7. §. Kihágások esetén elsőfokban a járási fósz01g!l-
biró, másodfokban a megy ei alispán és harmadfokban
a m. k. földmivelésügyi miniszter ítél.

8. §. Ezen szabályrendelet j6váhagyás és kihirdetés
után nyolczadik napon lép életbe.

Kelt M.. Óvárott, Mosonvármegye köztörvényhatő-
sági bizottságának az 1893. évi október h6 30-án tar-
tott évnegyedes rendes közgyüléséből.

Kiadta: Mándy Gyula s. k. tb. főjegyző.

61139 sz. Magyar kir. balügy minlsster.
1894

Ezen azabályrendeletet, sz 1879. XL. t.r-ez , 5. §-a alapján
azzal erősit em meg, hogy harmadfokban nem a földmivcléei,
hanem a belügyi m, k. miniszterium bíráskodik. Budapesren, 1894.
évi julius hö 25-én.

(P. R.) A miniszter helyett: Jekelfalusys., k.' miniszteri tanácsos.

375. sz.
ad b. ü.

893.

Utasitás a szőlő permetezéséhez.

Legajánlatosabb a szőlőt az u. n. bordeauxi keve-
rékkel bepermetezni, még pedig az 1-ső permetezéshez
1%-os, a 2-ik permetezéshez és esetleg a 3-ikhoz is 2%-os
erősségben használva.

Egy katasz trális hold bepermetezéséhez, a szőlő
lombossága szerint, 21/2-31/a hectoliter permetező oldat
szükséges.

Az 1%-08 oldat készitése a kö vetkezó :
Vegyünk egy nagyobb kádat, vagy egyik fenekét

kiütött hordot. A hordóba olyan vederrel, melynek ür-
tartaimát ismerjük, vizet mérünk be, majdnem a hord6
szinéig. Ha a hordóba egy hectoliter vizet mértünk
le, ugy 1 kilogr. rézgálicz és 1 kilogr. frissen ége-
tett mészre van szükségünk, tehát minden 100 liter vízre
mindig 1 kilogr. rézgálicz s ugyanannyi frissen ége-
tett mész számitandó. Már most veszünk egy 10-20
literes dézsát, ebbe beletesszük a fentemlitett mennyi-
ségét a mésznek s lassankint a nagyobb kádból vizet
merünk reá folytonos keverés között addig, mig a
mész teljesen felold6dva tejnemü folyadékot alkot.
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Erre a fentebb emlitett (1 v. 11/2 kl gr.) rézgáliczot
vesszük elé s bekötjuk egy darab zsákszövetbe, az igy
készitett sacskót belelógatjuk a vizzel telt hordóba,
hogy a viz feloldja a résgáliczot s az ebben levő
szemét benn maradi on a zacskóban.

Mintegy 12-14 óra alatt a rézgálicz feloldódott
s ekkor a mésztej is teljesen kihült már s most a két
anyag összekeverés éhez fogunk.
. A mésztejet lassanként beöntjük a kádban levő

rézgáliczoldathoz s jól felkeverjük 8 ezzel a permetezésre
kész az oldat, melyet mindenkor, mielött a permetező
gépet megtöltenénk, jól fel kell keverni. Ra a máso-
dik és harmadik permetezéshez 2"/o-os oldatot készitünk,
ezt épugy nyerjük, mint az előbbit, azzal a különb-
séggel, hogy minden 100 liter vizhez 2 kgr rézgáliczot
s ugyanannyi égetett meszet merünk le.

A folyadékot a szőlőre legczélszerübb géppel fecs-
kendezni. Sokféle gép van alkalmazásban, a melyekkel
való bánásmód nagyon egyszerü s a gép eladója a
gép kezeléséhez rendesen nyomtatott utasitást ád. Leg-
ajánlatcsab b gépek a következők:

Ee 1 air nevü franczia gép ára 21 frt - kr !c.omagoláSSal

Bud a pes t " "" 15 " 50 "l együtt:

mindkét gép megrendelhető a magyar mezőgazdák
szövetkezeténél Budapesten (alkotmány-utcza 31).
Uni cum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ára 15 frt
árulja Mauthner Ödön. Budapest, Andrássy-ut 23.
K 1o s ter neu b u r g i . • . . . . • . . . . • ára 21 frt
árulja a Weinlaube szerkeszWsége Klosterneuburgban.
A II wei 1e r - fél e .. . . . . • . . . . • . . ára 20 frt,
árulja Renkel György Bécs (Ill. Sechskrüglgasse 16).

A permetezésnél arra kell ügyelni, hogy a szőlő
egész lombozata és fürt je is beperrneteztessék, továbbá
mindig derült idő választassék permetesésre, mert a
permetesett anyagot, ha a~ meg' nem s~á.raQ.hat, a~ ef3Q
hamar lemossa.
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A mi a permetezés költségét illeti, az nem nagy,
különösen akkor, ha a szükséges anyagok nagyban,
szövetkezés utján szereztetnek be.

A rézgáliczot, nagyban véve, 1 kl gr. nem kerül
többe 25-26 krnál, mig kicsinyben 50 krért árulják
kJgrját. Nagyobb kiadást csupán a fecskendő beszerzése
képez. de a mely olcsóbb lesz, ha 10-12 kisebb szőlő-
tulajdonos szövetkeiik annak beszerzésére.

A mos o n vár meg y e iga z das ági egy e-
s ü l e t mind a. permetezéshez s z ü k s é g e s
anyag o k, m i n d a per m e t e z ő gép e k v á s á r-
I á s á t 8 ziv ese n köz vet i ten i kés z.

Eltekintve a gép és a napszám költségeitöl (1 kat.
hold szőlő permetezéséhez 11/2 napszám szükséges), a
kétszeri permetezés költsége az anyagokat nagy ban
vásárolván meg, katasztrális holdankint a következő:

Az slső perme teréshes (21/2 ha olda.t):

21/2 kgr. rézgálicz á 25 kr ...•..•.
21/2 "égetett mész á 1 "....

A második permetezéshez (31/2 hIt oldat):

7 kgr. rézgálicz á 25 kr 1'75 kr
7 " égetett mész á 1 " • . . . . . . . -'07

-.63 kr
-.2'5 »

Összesen 2.47'5 kr

tehát kerek számhan 2 frt 50 kr.



TARTALOM



TAR1'ALOM.

J.
II.
Ill.

Lap.
1.

29.
Vármegyei ezervezeti ezabalyrendelet .•...........
Szabályrendelet a közgyülés ügyrendjéről , . . . . . . . . . .
Nyugdijazási szabályzat, a vármegye tisztviselői, segéd- és kezelő-,
valamint szolgaszemélyzet, ezek özvegyei és árvái számára
Szabályrendelet a gyámság és gondnokságról alkotott 1877. évi
XX. t.-ez.-ben foglalt a községi árvaügy kezelési közegek teendölre
vonatkozó rendeleteknek alkalmazása és keresztül vitele tárgyában 43.
Szabályrendelet a hivatali lemondás esetében ennek végleges elfo-
gadásáig a választott tisztviselóvel szemben követendő eljárásról 83.
Szabályrendelet IIbetegség vagy szellemi fogyatkozás folytán muuka-
képtelenné vált tisztviselóvel szemben követendó eljárásról . ., 85.

VIT. Szabályrendelet a fegyelmi birség-pénzek hovaforditésáról _ ., 87.
VIlI. Szabályrendelet a törvényhatósági pótadó ki vetése, behajtása és ke-

zelése tárgyában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89.
Szabályrendelet a parnriorfl vámpénztárból adandó kölcsönök felté-
teleinek meghatározása. tárgyában. . . _ . . . . . . . . . ., 91.
Szabályrendelet a katonabeszállásolás terhének aranyosabb meg-
osztása czéljából engedélyezett törvénybatósági pótadó kivetéséről
és katonabeszállásolási alap alkotásáról . . . . . . . . . . . _ 95.

XI. Községi szervezési szabályrendelet. .., _ . . . . . . . .. 99.
XII. Szabályrendelet a községi pénztárkezelés és számvitel módjának

. meghatározásáról. • . • . . . . . . . . . . . . . . 106.
XIII. Szabályrendelet az idegenek bejelentése körül követendő eljárásról 116.
XIV. Szabályrendelet II tüzvész kiütésének és terjedésének meggátlása

tárgyában ...........•..........•
Szabályrendelet a községekben való lövöldözések meggátlása tál'·
gyában _. ..................•.... 121.

XVl. Szabályrendelet a köscsend és rend megzavarásának kihágásllá való
minósitéséről és a rendőri záridő meghatározásáról. . • . •.. • 122.

XVII. Épitkezési szabályrendelet. . . . . . • • . . . . . . . . . . 124.
XVIII. Szabályrendelet a peczegödrök ti8ztántartása és az állati hullák

eltakaritásáról • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.
XIX. Szabályrendelet az uzsoráról és káros hitelügyletekröl szóló 1883.

évi XXV. t.-ez. végrehajtása tárgyában . . . . . . . .
Szabályrendelet a magán hirdetmények védelme tárgyában
Szabályrendelet II szabad közlekedéa biztositása tárgyában
Szapályrelj.delet az e\)tartá§ról • . . , , . , . . , , . . ,

32.
IV.

V.
VI.

IX.

X.

119.
XV.

XX.
xxr.
XXII.

131.
132.
133,
l3~,



Lap.

XXIII. Szabályrendelet a teberssallitast teljesitő, valamint az élelme-
zésre szolgáló kisebb élő állatokkal való bánásmód iránt 146.

XXIV. Szabályrendelet a kompköz l-kedésr e nézve betartandó bizton-
sági szabályok tárgyában . . . . . 148.

XXV. Szabályrendelet a gépek körül foglalkozó munkások testi ép-
ségének megóvasa tárgyában . . . . . .. 152.

XXVI. Szabályrendelet a kocsizás, szánkázás és lovaglas szabályozása
és a ssarvasmarhék, lovak kiszabadulásának megakadályozása
tárgyában . _ . . .. 153.

XXVrL Szabályrendelet a közutak befásitása tárgyában . . . . .. ] 54.
XXVIII. Szabályrendelet a vértetű irtása tárgyában . . . . .. 157.
XXIX. Szabályrendelet a heveny rag alyos betegségek terjedésének

meggátlása tárgyábitn . . . . . . . . . . . .159
XXX. Szabályrendelet a bordélyházak és kéjnőkről . 165.
XXXI. Szabályrendelet a bérkocsi-iparról 169.
XXXII. Szabályrendelet a társaskocsi-iparról 174.
XXXIII. Szabályrendelet a cselédszerző-üzletekről . 177.
XXXIV. Szabályrendelet a kávéház-iparról . . . . 179.
XXXV. Szabályrendelet a kávémérés-iparról 182.
XXXVI. Szabályrendelet a vendéglői iparról (hatályon kivül lásd LXl.

sz. szabályr.) _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 185.
XXXVII. Szabályrendelet a zaíbéruskodasról . . . . . . . . . . . . 190.
XXXVIII. Szabályrendelet a nezsideri hetivésaron eladható iparkészit-

mények tárgyában. . . . . . . . . . 191.
XXXIX. Szabályrendelet ugyanarról Mosonbsn . . 192.
XL. Szabályrendelet ugyanarról MAlvárott . 193.
XLI. Szabályrendelet ugyanarról Boldogasszonyban 194.
XLII. S2abályrendelet az iskolák épitésénél és berendezésénél egész-

ségügyi tekintetből követendő eljárásról (időközben hatályon
kivül helyeztetett). . . . . . . . . . . . . • . . . .. 199.

XLIII. Szabályrendelet a megyei utkaparók iránt . . . . • . .. 206.
XLI V. Szabályrendelet a megyei utmesterek szolgalati viszonyairól 211.
XLV. Szabályrendelet a dögterek és gyepmesterségröl . . . .• 219.
XL VI. Szabályrendelet a kéményseprési iparról . . . . . . . .. 226.
XL VII. Szabályrendelet a marhavágál, husvizsgálat és huskímérés tár~

gyában • . . . . . . . • . . .'. • . . . . . . 230.
XLVIII. Szabályrendelet a tenyészállatok megvizsgálásáról 239.
XLIX. Szabályzat a Nunkovich-féle öastöndíj-alaprél . . 244.
L. Szabályrendelet a választókerületek uj beosztásáról 246.
LI. Szabályrendelet a közgyülés ügyrendjéröl szóló szabályrendelet

módositása tárgyában . . . . . . . . . . . . • . . .. 250.
Lll. Szabályrendelet a hivatalos órák meghatározásáról . . . .. 250.
LIll. Sza bályrendelet a tisztviselők szabadságoltatása tárgyában. . 252.
LIV. Szabályrendelet az árvaügykezelés tárgyában alkotott szabály-

rendelet (43. lap) némi módositása iránt •. _ . . . . ., 253.
LV, Alapitványi oklevél, Szalay József által a tisztviselők özvegyei

és IlTvái réssére tett alapitványról . , . .' • • • • • . . 2M.



LVI.

LVII.

LVIII.
LIX.
LX.

LXI.
LXII.

1\ 15 éven aluli g-yermkeknek a nyilvános
való távo lt artasa tárgyában

a k őz.ös r rdőtisztröl és annak sl'olgálati

Szabalyreudelet
mulatóhelyektől
Szabalyrendelet
viszonyairól .
Szabályrendelet a fegyvertartásról
Szabalyrendelet a vármegyei alkalmazottak fizetése rendezéséről
Szabályrendelet a téglák és fedélcserepek méreteinek megálla.
pitása tárgyába·.l
Szabályrendelet II szállodai, fogadói és vendéglői iparról
Szabályrendelet a peroncspora viticola (szőlőragya) által okozott
szőlőbetegség elleni védekezés tárgy abau .

•

Lap.

258.

259.
268.
271.

272.
274.

279 .



BETÜRENDES TÁRGY~1UTATÓ.

Alispán
A ljegyző
Alszamvevö
Apl\állatok megvízsgaltatésa .
Állati hullák
Állatorvos.
Árvapénztári ellenőr

" hiva+al
" könyvelő
" •pénztérnok
" szám tiszt. .

Ál'vapénzek gyümölcsöztetése
Árvaszék
Árvaszéki elnök

" iktató
" jegyző
" kiadó
" ügyész.
" ülnök

Árvaszék személyzete.
Betegségek
Bérkocsik
Birságpénzek
Boldogasszonyi hetivásár
Bordélyhaeak
Cselédszerző üzletek
Dalolás
Dögterek
Ebdüh
Jl~bekmagával vivése
Ebkinzás
Ebtartás
Ebtartasi adó
Ebtartael szabály
Ellenőr
Elnök (árvaszékl) .
Élő állatokkal való bánásmód
Énekestély

5.
9.

12.
. 239.
. 129.

15.
26.

. 25 és 63.
26.
26.
26.
69.
20.
21.
25.
22.
25.
23.
22.
21.

. 15:.1.

. 169.
6t.

. 194.
. 165.
. 177.
.123.
· 219.
. 135.
.123.
. 134.
· 134.
• 138.
. 141.

. 10 és 26
21.

· 146.
· 123.

- ..-
Lap. Lap.

Építkezési szabályzat . 124.
Erdőtiszf . 259.
Fásitás . 1M.
Fedélycserepek méretei . 272 .
Fegyvertartás . 26S.
Fizetések . 27. és 271.
Fogadók . 185. és 274.
Főjegyző 9 .
FŐorvos . 13.
Főszámvevő • 12.
Főszolgabiró . 15.
Főügyész 10.
Fütyülés . 123.
Gondnoksági szabályrendelet 43.
Gyámsági 'szabályrendelet. 43.
Gyepmesterség • 219.
Gyermekek eltiltása a mulató-

helyektől . 258.
Heveny ragályos betsgségek . . 159.
Hirdetmények megóvása . 132.
Hivatal lemondás 83 .
Hivatalos órák. .250 .
Huskimérés . 230.
Husvizsgálat . . 230 .
Iktató ~vármpgyei) 19.

~ (árvaszéki) 25 .
Járás (m.-óvár) 1

" (nezsideri) 1.
" (raj kai) 2.

Járási beoeztasok 1.
J árási orvos 17 .
Katonabeszállásolás . 95.
Katonabeszállásolási alap 95.

" pótadó . 95 .
Káros hitelügylet . 131.
Kávéházak . 179.
Ká vémérések . . 18:.!.
Kéjnők . 165.



tap
itéményseprés . . . 226.
Kiadó (vármegyei) . 19

" (árvaszéki) . 25.
Kóbor ebek . . . 137.
Kocsizás. . . . . 153.
Kompközlekedés . 148.
'Korcsmai hitel . . 13I.
Közgyám teendöi . M.
Közgyülési ügyrend .'. 29, 250.
Köaigazgctasi gyakornok . 15.
Köz lekerl és b iz tosi tása . 133.
Közrend és csend . 122.
Községek beosztása. . . I.
Kbzségek teend ői gyám i iigyek ben 60.
Községi pénztár kezelés . . 106.

" szabályrendelet. . 99.
Kurjongatris . 123.
Lak bérek . . . . . . 27.
Lármázás . . . . . . 123.
Lemondás (hivatali) 83.
Letétkezelés • . 77.
Levéltárnok . . . . . 12.
Lovaglas ..... . 153.
Lovak kiszabadulása . 153.
Lövöldözés az utczán . . 121
Magán hirdetmények . . 132.
Magyal" <>vári heti vásárok . 193.

,. " járás 1.
Marbavágás . . . . . .. . 230.
Mosoni heti vásárok . . .. . 192.
Munkaképtelen tisztviselő . 85.
Munkások testi épsége megóvasa 152.
Napi díjak . . . . . . 27.
Nezsideri hetivásárok .. . 19l.
Nezsideri járás . . . . 1.
Nyugdíjazási szabályzat. . 32.
Pajták építése . . . . 12ő.
Pándorfi vámpénztár .. . 91.
Peczegödrök . . . . .. . 129.
Perenospora viticola irtása . 279.
P~nzbüntetések hovaforditása . 87.
Pénztári hivatal . . .. . 10.
Pénztárkezelés (községi) . 106.
Pénztárnok . . . . . 10, 26.
Potadók ..... . 89, 95.
Ragályos betegségek . 159.)

tap
ttajkai járás. . . . . . • 2.
Rendbirságok bovafordítása 87.
Rendőri záróra ....• . 122.
Szalay-féle alapitvény . 254.
Szabadságolás . . . . . . 8, 252.
Szalmalerakás . . .'. . . . . 119.
Szarvasmarhák kiszabadulása . 153.
Szálloda . • 185274.
Szrimvevő . . . . . . .. . 24.
Szánkázás . . . . . . .. . 153.
tlzemélysz,illítás közvetítése ·174.
Szemétgödrök . . . . .. . 130.
Szervezéai szabilyrendelet (várm.) 1.
Szolgabiró . . . . . . . . . . 15.
Szolgák 20, 29.
Szölöragya irtasa . . 279.
'I'akarro anylerakás 'c' .119.
Tartalékalap-kezelés . 78.
Tunczrnulatsagok . . 123.
Társaskocsik . . . 174.
'I'eln-rszal litas . . 146.
'I'enyészallatok . . 239.
Téglakemencze . . 119.
Téglák méretei . . . • . . . 272.
Tiszteletbeli ügyészek. . . . . 23.
Tisztviselők szabadságolása . 8, 252.
TÖl vénybatósrigi pótadó .. 89, 95.
Tüzrendöri szabályrendelet . 119.
'f üzvész . . . . . 119.
Utak befásitása . 154.
Uti átalányok . 27.
Utkaparók . . 206.
Utmesterek . . 211.
U zsoráról . . . 131.
Ügyészek (t.iszteletb.) . . 23.
Választókerületek .. . 2, 246.
Vámpénztár . . . . . . . . . 91.
V aruiegj ei szerrezési szabalyre nde-

let . . . . 1.
Vendéglő •....... 185, 274.
Veszett eb. 11)5.
Vértetű irtáil\ . 157.
Zaróra . 122.
Zene estély ek. . 123.
Zsibaruskodas . 190

-~----
~~" ..

..... r ...•v~- '·Si-( A b() ....


