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M egjelenik minden csütörtökön.

Nyolczadik évfolyam. 2. szám.

Előfizetési ára : községeknek, valamint kör- 
és községi jegyzőknek egész évre 6 korona. 

Egyes szám ára 50 fillér.

Szerkeszti:

Dr. Keith Ferencz
várm. tb. főjegyző.

Székely udvarhely, 1910. jajiüa£ 5 h

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely- ^  
ndvarhely, Arpád-utcza 3. sz., hóvá- az eló- 

fizetési pénzek küldendők!

I. További intézkedést’ igénylő általános 
jellegű rendeletek.

11.
104116— 1908. V  e. B. M sz. körrendelet.

Pénzküldeményeknek az észak-amerikai 
Egyesült Államokból való hazaküldése tárgyában

Valamegyi vármegye és városi törvénvható- 
első tisztviselőjének.

\  Tapasztalat szerint az észak-amerikai Egye
sült Államokban kivándorolt állampolgáraink pénz
küldeményeiknek posta utalvánnyal való hazakül
dése helyett kis bankárok utján vagy ajánlott le
velekben való pénzküldést veszik igénybe, minek 
következtében sok nehezen szerzett keresmény 
visszaélés prédájává lesz s nem jut el rendeltetési 
helyére.

A  pénzküldéssel foglalkozó amerikai kis, vagy 
magánbankárok közül többen a hangzatos ma
gyar bankár czimén ajánlják szolgálataikat s min
den eszközt felhasználnak, hogy a kivándorolta
kat üzletük körébe vonják.

A  legutóbbi időben több ilyen pénzküldéssel 
foglalkozó amerikai bankár károsította meg érzé
kenyen megbízóit.

A »Zolti és Társa« bankház ellen csődeljá
rás nyittatott. Rutsek Péter bankár megszökött, 
bizonyos Majerchak 1. e. nevű magán bankár pe
dig bűnös üzelmei miatt le lett tartóztatva. Ezen 
bankárokra bízott pénzek legnagyobb része tel
jesen elvesz.

Ajánlott levélben küldött pénz pedig a hosz- 
szu utón kiderithetlen módon könnyen elveszhet.

A pénzküldésnek egyedüli gyors biztos és 
olcsó módja a postautalvánnyal való pénzküldés. 
Minthogy azonban a kivándoroltak a pénzküldés
nek ezt a módját valószínűleg az amerikai forga
lomban használatos postautalvány megkeresések 
(application fór international order) formaságainak 
nein ismerése miatt mellőzik, a m. kir. kereske
delemügyi miniszter ur felkérte az Egyesült-Álla
mok posta-igazgatását, hogy lássa el postahivata

lait megfelelő utasítással arra nézve, hogy a ki
vándoroltaknak ezen postautalvány megkeresések, 
kiállításánál segítségükre legyenek. Megkönyiti a 
postautalvány megkeresések kitöltését az Egye
sült Államok postaigazgatóságának az az intéz
kedése, hogy olyan űrlapokat hoz forgalomba^- 
melyek magyar útbaigazító szöveggel is el van 
nak látva.

Ezek után felhívom czimedet, hogy a fentiek 
nek legszélesebb körben való közzététele mellett 
külön is ajánlja a kivándoroltak itthon levő hoz
zátartozóinak, hogy viszont ők maguk figyelmez
tessék kintlevőiket a posta-utalvánnyal való pénz
küldés előnyére és módozataira.

A közzététel s azzal együtt az ajánlás min
den évben egyszer megismételendő.

Budapest, 1908. deczember hó 4-én.

A miniszter helyett :  
Hadik s. k„ 
államtitkár.

Sz. ad. 16— 909. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, főkapitányának, a három járási főszolgabíró
nak, valamennyi községi- és körjegyzőnek s köz
ségi elöljáróságnak.

Megfelelő közhírré tétel s felekkel való meg
ismertetés czéljából újabban is közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi január 4-én.

Sebesi, alispán.

12.
Udvarhelyvármegye alispánja,

Sz. 8334—1909. alisp.
Tárgy. A bujakoros bántalmak elterjedésé

nek megakadályozása.
A járási főszolgabíró uraknak, Székelyud

varhely város polgármesterének.
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A vármegyei tiszti főorvos előterjesztéséből 
arról nyertem értesülést, hogy a vármegye terü
letén az évek óta szünetelő bujakóros és más, 
kevésbbé súlyos következményekkel járó, de ra
gályos természetű nemi megbetegedések feltűnő 
nagy számban merülnek fel. A vármegyei köz
kórházban évek óta nem volt olyan sok bujakó
ros beteg gyógykezelés alatt, mint ez idő szerint.

Az pedig köztudomású, hogy eléggé érthető 
okok miatt e bántalomban szenvedők önként csak 
akkor keresik fel a kórházat, ha betegségük igen 
nagy fokú s már hetekkel előbb minden kísérle
tet megtettek, hogy bajuktól szabaduljanak. A 
kisebb fokú, de a nemi érintkezést még nem tel
jesen akadályozó, de már ragályos megbetegedé
sek azok, melyek a bántalom tovább terjedését a 
legnagyobb mérvben elősegítik.

E nagy jelentőségű, az egész lakosságra, s 
annak jövő nemzedékére is kiható bántalom to 
vább terjedésének megakadályozása czéljából, fel 
kell használni minden rendelkezésre álló eszközt.

A vármegyei tiszti főorvos javaslatára fel
hívom czimet, hogy a hatósága területén működő 
orvosokat utasítsa, miszerint a bántalom tovább 
terjedésének megakadályozása czéljából a lehető 
széleskörű intézkedéseket foganatosítsák.

Ott, hol a nyilvános kéjelgés czéljaira be
rendezett helyiségek vannak s ott hol szállodák
ban és kávéházakban vizsgálat köteles nők van
nak alkalmazva, újabb rendelkezésig, az orvos 
hetenként kétszer tartson vizsgálatot. A legcseké
lyebb kóros elváltozás esetén a beteg sürgős kór
házba szállítása iránt haladéktalanul intézkedjék. 
A titkos kéjelgés gyanúja alatt álló egyének szi
gorú felügyelet alatt tartandók, tetten érés esetén 
gondos vizsgálat alá vettessenek.

Minthogy feltételezhető, hogy a majdnem 
egy évitzed óta szünetelő, azaz csak szórványo
san jelentkező bántalom újabb gyakoribb fellépé
sének egyik legmegmagyarázhatóbb oka a lakos
ságnak idegenben való tartózkodása s onnan fer
tőzött állapotban való hazajövetele, szükségesnek 
tartom, hogy az idegenből haza kerülő egyének 
a lehető gondos vizsgálat alá kerüljenek. M egjegy
zem, hogy az idegenből hazakerülök vizsgálata a 
lehetőségig tapintatosan történjék. Elsősorban a 
száj és torok képleteinek vizsgálatára szorítkozzék 
s ha ott felfedezhető a bujakóros bántalom jelen
léte az általános vizsgálat feltétlenül eszközlendő, 
—  s annak eredményéhez képest intézkedik az 
orvos. —  Intézkedése elsősorban abban álljon, 
hogy a súlyos és ragályozó természetű betegség
ben szenvedő kórházba szállíttassák, mert igy a 
ragályozás tovább terjedése a legsikeresebben lesz 
megakadályozható. Ha azonban az orvos a házi 
kezeléstől kellő eredményt vár s biztosítékot nyer 
arra nézve, hogy onnan a bántalom tovább nem 
terjedhet, kórházon kivül is kezelhető.

Czimedlől pedig elvárom, hogy e nagy je 
lentőségű és mélyen kiható bántalom megszünte
tése érdekében a legnagyobb körültekintéssel, kellő 
tapintattal és buzgalommal fog eljárni.

Székelyudvarhely, 1909. évi deczember 19.

Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények

13.
119G2— 1909. tan.

Valamennyi vármegye és városi törvényha
tóságnak.

Farkas Jánosné szül. Blau Czeczilia verseczi 
illetőségű csavargó különböző ürügyek alatt az 
egyes községek és városoknál kéregét és az utób
biak által illetőségű községe terhére rögtöni se
gélyben részesittetik is, okozván ez által Versecz 
városának mint illetőségi községnek jelentékeny 
nem igazolt kiadásokat.

Felkérem tehát a czimet, hogy nevezett Far- 
kus Jánosné szül. Blau Czecziliának bármi néven 
nevezendő segélyt annál is inkább tagadja meg, 
mivel ellen esetben a nevezett egyénnek adott se
gély részünkről nem fog megtéríttetni.

Versecz tvhjf. város tanácsának 1909. évi 
november hó 12-én tartott üléséből.

Dr. Rezucha s. k.,
polgármester.

14.
Sz. 8312— 1909. alisp.

A három járás főszolgabirájának, s Székely
udvarhely város rendőrkapitányának.

A borhamisításnak és hamisított bor forga- 
lombahozatalának tilalmazásáról szóló 1908. XLV1I. 
t.-cz. 4. § ának rendelkezése szerint a must ezuk- 
rozására megszabott záros határidő folyó évi nov. 
hó 30-án lejárt.

Ennek folytán felhívom az elsőfokú rendőr- 
hatóságokat, hogy az idézett törvény 57— 59. §-aj, 
illetőleg a törvény végrehajtása tárgyában 1908. 
évi deczember 30-án 112000 szám alatt kiadott 
F. M. rendelet 81— 93. §-ai értelmében ellenőriz
zék, vájjon az illetékességük alá tartozó terüle
teken nem történt-e a mustnak engedély nélkül 
.való czukrozásával elkövetett kihágás s amennyi
ben ily eseteknek jönnének nyomára, az illetők 
ellen az eljárást azonnal indítsák meg.

Székelyudvarhely, 1909. deczember 24.

Sebesi, alispán.

15.
Cs. és kir. 12. hadtest parancsnokság. 

Szám. 10887. M-a.

Külföldi mérnökök utnyom jelző munká
latoknál.

Udvarhelyvármegye nagyságos Alispánjának 
Székelyudvarhely.
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A  közös hadügyminisztérium rendeleté sze
rint a hadtestparancsnokságnak különös szemügyet 
kell fordítson arra, hogy külföldi mérnököknek 
munkálkodása közlekedési építkezéseknél általában 
nevezetesen pedig a határterületeken feltétlenül 
megakadályozoztassék.

Erre nézve szíveskedjék a hadtest parancs
nokság támogatására a saját körletében megfele
lően intézkedni.

Ezen átiratot kapják a hadtest körletének 
alispáni hivatalai, Kolozsvár és Marosvásárhely 
polgármesteri hivatalai.

Nagyszeben, 1909. deczember hó 19-én.

A  hadt. .p. és vezénylő tábornok h.
Lahonsen s. k.

Sz. 8373— 909/ alisp.

A z  összes községek elöljáróinak.

Tudomásvétel és ellenőrzés végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1909. deczember 30-án.

Sebest, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Veszettség  szórványosan 
fellépett Etéd és Tarcsafalva községek ebálloma-
nyában.

Veszettség megszűnt Xagygalambfalván.

85— 1910. szám. Ajánlattételre való fe lh í
vás. Székelyszentkirály, Oroszhegy, Atyha és Sükő 
udvarhelymegyei községek vízvezetéki m unkála
tainak vállalati utón való biztosítása czéljából 
azokra fenti községek nevében zárt ajánlati ver
senytárgyalás hirdettetik. Székelyszentkirály köz
ség 4232 28 koronát kitevő munkálatai a követ
kezőkből allanak: 1. Forrásfoglalás 455 14 ko
rona. 2. Csővezeték és felszerelései 3137 00 ko
rona. 3. Itatóvályuk a közkutaknál 640 14 korona.
( Jsszesen 4232 28 korona Oroszhegy község 
8078 10 koronát kitevő munkálatai a következők
ből állanak: 1. Forrásfoglalások 1777* 10 korona.
2. Csővezeték és felszerelései 6301'00 korona. 
Összesen 8078 10 korona. Atyha község 9292 73 
koronát kitevő munkálatai a következőkből álla
nak : 1. Forrásfoglalások 2073 95 korona. 2. Cső 
vezeték és felszerelései 5860 00 korona. 3. Itató
vályuk a közkutaknál 595'14 korona. 4. Kettős 
iiatóvályu 763 64 korona. Összesen 9292-73 ko
rona. Sükő község 8522 23 koronát kitevő mun
kálatai a következőkből állanak : 1. Forrásfogla
lások 1571 23 korona. 2. Csővezeték és felszere
lései 695100 korona. Összesen 8522 23 korona. 
Pályázók, kik csakis magyar honosok és honi 
bejegyzett ezégek lehetnek, felhivatnak, hogy a 
fentebbi munkálatok végrehajtására vonatkozó 
ajánlataikat a fo ly ó  hó 24-ik  napjának reggeli 9 
órájáig annál is inkább igyekezzenek beadni az

erdélyrészi (székelyföldi) miniszteri kirendeltséghez 
(Marosvásárhely), mert az elkésve érkezett aján
latok figyelembe vétetni nem fognak. M egjegyez
tetik, hogy az építési feltételek A. IV. 26. §-a ér
telmében minden építési anyag és tárgy kizárólag 
hazai legyen, illetve azok hazai termelőktől vagy 
gyárosoktól szerezendők be, mit vállalkozó az 
eziránti felhívásra igazolni tartozik. Oly vállalko
zók, kik kiíró hivatal előtt eddig ismeretlenek, 
tartoznak megbizhatóságukat a reájuk nézve ille
tékes kereskedelmi és iparkamara bizonylatával 
igazolni. Ajánlatot csakis az erre a czélra készült 
ajánlati űrlapon, egységárak alapján és pedig vagy 
Székelyszentkirály és Oroszhegy községekre együt
tesen, vagy Atyha, vagy pedig Sükő községre 
külön-külön lehet tenni és az ajánlathoz mellék
lendő az ajánlati összeg 5 (öt) százalékának kész
pénzben (mely után kamat nem követelhető) a 
kiíró hivatal pénztáránál való letételét igazoló 
nyugta vagy az összegnek a hivatal czimére tör
tént elküldését igazoló postai feladóvevény, m eg
jegyezvén, hogy elfogadott ajánlattevő tartozni fog 
a szerződés megkötésekor az ajánlati összeg 10 
(tiz) százalékát 4 °/„-os magyar koronajáradékban 
nevezett községek pénztárába külön-külön letenni, 
melynek megtörténte után ajánlati biztosítéka ki 
fog adatni. Az ajánlat ajánlattevőre a benyújtástól 
számított 2 (kettő) hónapig kötelező és az elfo
gadott ajánlattevővel a szerződés az ajánlatok fel
bontásától számított 1 (egy) héten belül meg fog 
köttetni mindenik községgel külön-külön A z aján
latok felett az erdélyrészi (székelyföld) miniszteri 
kirendeltség fog dönteni, ki is fentartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlatok között tekintet nél
kül az ajánlati árakra, szabadon választhat. A z 
ajánlati űrlap és boríték díjtalanul, az ajánlati költ
ségvetések Székelyszentkirály és Oroszhegy köz
ség részére 8 koronáért, Atyha község részére 8 
koronáért és Sükő község részére 6 koronáért 
megszerezhetők kiíró hivatalnál (Sárkány Miklós 
kir. s. mérnöknél) hol azonfelül a tervek betekint- 
hetők. Marosvásárhely, 1910. január hó 8-án. 
E rd é lyrész i (széke ly fö ld i) m in is z te r i kirendeltség.

Soproni vásárok. Ezennel közhírré hozatik, 
hogy Sopron szab. kir. városában 1910. évben az 
országos- és lóvásárok a következő napokon tar
tatnak : Országos vásárok: a böjti vásár márczius 
hó 7 , 8. és 9., a május havi vásár május hó 2.,
3. és 4 , az augusztus, havi vásár augusztus hó
29., 30. és 31 , a november havi vásár november 
hó 14., 15. és 16. Önálló lóvásárok: február hó
7-én hétfőn, április hó 5-én kedden, junius hó
6-án hétfőn, október hó 3-án hétfőn. A z  országos 
vásárok alkalmával ló- és marhavásárok is tartat
nak, valamint az önálló lóvásárokkal marha- és 
egyéb állatvásárok is vannak egybekötve A ló
vásárok kezdődnek az előttük való vasárnap vagy 
ünnepnapon déli 12 órakor. Minden hétfőn és 
pénteki napon hetivásár tartatik, mely utóbbival 
marhavásár is van egybekötve. Nagypéntekre eső 
hetivásár nagycsütörtökön tartatik meg. Sopron,
1909. október hó 13 án. A  városi tanács.

Postaügynökség megnyitása. A z  újonnan



10. oldal. Udvarhelyvármégye Hivatalos Lapja. 2. szám.

berendezett székelyszenttamási postaügynökség
1910. évi január hó 1-én megnyílt.

Sz. 6379/909. szb. Pályázati hirdetmény. A 
vármegyei szabályrendelet szerint Bözödujfalu köz
ség külön bába tartásra köteleztetett, ennek foly
tán ezen szülésznői állás betöltésére pályázatot 
hirdetek; felhívom az arra pályázni óhajtókat, 
hogy folyamodványaikat, az eddigi működésűket 
igazoló bizonyítványokkal felszerelve 1910. évi 
ja n u á r  hó 3 0 á ig  alólirt főszolgabírónál annál bi
zonyosabban adják be, mert a később érkezett 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. A bába 
javadalmazása: 1. A községi pénztárból évne
gyedenként felvehető 120 korona évi pénzfizetés.
2. Lakbér 20 korona. 3. Esetenkénti látogatási dij 
2 korona, ezen két koronáért köteles a szülő nő
ket és szülötteket 8 napig gondozni. Az igazolt 
szegényeket 8 napig ingyen köteles gondozni. 
Székelykeresztur, 1909. deczember 27-én. G á ljfy , 
főszolgabíró.

Faeladási hirdetmény. Homoródbene köz
ség közbirtokossága nyilvános szó és zárt Írásbeli 
árverésen eladja Udvarhelyvármegyében Homo
ródbene község határán fekvő »Stauden\vald« 
nevű legelőjén levő 231 drb. 65— 160 cm. közép- 
átmérőjű tölgyfáját, melynek fatömege 26'2 m3 
vasúti talpfa, 127' 1 m3 II. osztályú, 647'2 m3 I. 
osztályai fűrészáru és 3462 3 jn* tűzifát teszen ki 
a tövön a legelőn. Az eladandó famennyiség a 
helybeli vasúti állomástól mintegy 3 kilométer tá
volra fekszik, melyhez elég jó mezei ut vezet. 
Kikiáltási ár 22000 korona, melynek 10"/„-a bá
natpénz képpen leteendő. Az árverés f. évi fe b -  

u á r  3 án  d. e. 10 órakor Homoródbene község 
lázánál lesz megtartva. Árverési és szerződési fel

iételek a község elöljáróságánál és a székely
udvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál a hi
vatalos órák alatt megtekinthetők. Homoródbene, 
1910. évi január \. Benedek Ferencz jegyző. S ch n l-  
ler János, elnök.

Keresek azonnali szállításra 800— 1000 folyó 
méter 7 kgros használt, de jó karban levő bánya- 
sint. 1 drb. bány'a, illetve tömedék csillét hasz
náltat. Czim : R eck A n ta l bányamüvezető Homo- 
ródoklánd. (Udvarhelym.)

Hirdetmény. Kissolymos községben 1 drb. 
2 éves szürke szarvas juh, jobb fülén hátul ke
rékfal, bal füle hátul kissé kicsapva és 1 drb. 
fehér kormos juh, jegye : jobb fülén, elől, hátul 
kerékfal, bal füle egy kissé kicsapva, fel van 
fogva ; igazolt tulajdonosa k. bírótól átveheti, el
lenben folyó év január hó 23-án Kissoly moson 
reggel 8 órakor megtartandó nyilt árverésen el 
fog árvereztetni.

Körözendő egyének. 1. —  G onosz F ra n -  
cziska  kassai születésű 18 éves czigánynő nyo
mozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 16358—  
909. számra való hivatkozással Kassa szab. kir. 
város tanácsának megküldendő.

2 —  Csapó Ferencz nevű 48 éves egyén 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 27710—

909. számra való hivatkozással Somogyvármegye 
alispánjának megküldendő.

3. —  I llé s  J u liá n n á  nevű dobrokai szüle
tésű 37 éves nő nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 15663— 909. számra való hivatko
zással Kassa szab kir. város rendőrfőkapitányá
nak megküldendő.

4. —  B alogh  R óza  nevű czigánynő, a ki 
legutóbb Reszelő István nevű czigánynyal élt 
együtt, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 21134—909. számra való hivatkozással Békés
vármegye alispánjának megküldendő.

5. —  M orvá t M á r ia  Andrásfai (Vasvármegy'e) 
községi születésű cseléd, a ki legutóbb Budapes
ten lakott, nyomozandó, feltalálása esetén illetősé
gére nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző 
könyv a 37174— 909. számra való hivatkozással 
Pestvármegye alispánjának megküldendő.

6. —  S á n d o rszk i H e rm in a  nagyhittsei (Te- 
mesvármegye) születésű 29 éves nő, kiskorú Sán
dorszki Mária anyja, nyomozandó, feltalálása ese
tén illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 36928— 909. számra való hivatko
zással Pestvármegye alispánjának megküldendő.

7. — R o sen w a sser E u g én ia  (Roth Ignáczné), 
beregujfalvi születésű 34 éves nő, kiskorú Rosen- 
wasser Regina anyja, nyomozandó, feltalálása 
esetén illetőségére nézve kihallgatandó és a fel
veendő jegyzőkönyv a 384006— 909. számra való 
hivatkozással Budapest székesfőváros tanácsának 
megküldendő.

8. —  P ósa  J ó z s e f  Bugyin (Pestmegye) szü
letett 58 éves nőtlen gazdász, nyomozandó, fel
találása esetén az általa eltartott Kelemen kisko
rúnak anyja Kelemen Mária hollétéről és illetősé
géről kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
37S66— 909. számra való hivatkozással Pestvár
megye alispánjának megküldendő.

9. —  D ugó  M á r ia , kiskorú Dugó Juliánná 
anyja, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 36159— 909. számra való hivatkozással Pest
vármegye alispánjának megküldendő.

10. —  D iirbtisch  (G yu rb u s) J ó z s e f  és neje 
szül. Zsemba Mária nyomozandó!?, feltalálásuk 
esetén illetőségükre nézve kihallgatandók és a fel
veendő jegyzőkönyv a 14034— 909. számra való 
hivatkozással Borsodvármegye alispánjának m eg
küldendő.

11. — B alogh E sz te r  Bodrogolasziban szü
letett 26 éves czigánynő, kiskorú Balogh Ilona 
anyja, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 15488—909. számra való hivatkozással Kassa 
sz. kir. város rendőrfőkapitányának megküldendő.

12. —  R a d isz la v  V alér Jankahidon született 
34 éves czipészsegéd, kinek neje Zimmer Katalin, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 
35360— 909. számra való hivatkozással Torontál- 
vármegye alispánjának megküldendő.
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13. —  M a ra n ek  (M ena lik ) A n n a  68 éves 
özvegy keresetképtelen nő, nyomozandó, feltalá
lása esetén kihallgatandó arra nézve, hogy szü
leinek neve Maranek vagy Melanik és a felveendő 
jegyzőkönyv a 34627— 909. számra való hivatko
zással Pozsony város tanácsának megküldendő.

14. —  S kra b e l J ó z s e f  a  20 éves kudbavitzi 
születésű hajadon betegápolónő, nyomozandó, fel
találása esetén kihallgatandó az iránt, hogy az
1908. évi február 13 án a pozsonyi m. kir. állami 
kórházba történt felvétele előtti utolsó hat héten 
hol, kinél és mivel foglalkozott és a felveendő 
jegyzőkönyv a 34626—909. számra való hivatko- 
zásssal Pozsony szab. kir. város tanácsának meg
küldendő.

15. —  D ezső János, a ki Dezső János és 
Volovics Magdolna szülőktől 1863-ban Érsekújvá
ron született, nyomozandó, feltalálása esetén ille
tőségére nézve kihallgatandó és a felveendő jegy
zőkönyv a 4217— 909. számra való hivatkozással 
Vasvármegye közigazgatási bizottságának meg
küldendő.

16. —  M ó rá t ' A n n a  zalatnai születésű 37
éves szakácsnő, nyomozandó, feltalálása esetén 
illetőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 29545— 909. számra való hivatko
zással Kolozsvár szab. kir. város tanácsának meg
küldendő. *

17. —  S p ilze r  B ér  D ávid , a ki Spitzer Ja
kab és Rákhel szülőktől Tiszaujlakon 1858-ban 
-született, nyomozandó, feltalálása esetén illetősé
gére nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző
könyv a 12149— 909. számra való hivatkozással 
Szebenvármegye alispánjának megküldendő.

18. —  P ál Ig n á cz  futásfalvi illetőségű ka- 
rácsonfalvi lakos nyomozandó és feltalálása ese
tén erről a 4970— 909. számra való hivatkozással 
az Oklánd járási főszolgabíró értesítendő. —  Ne
vezett Pál Ignácz múlt évi november hó 15-ére 
virradólag Karácsonfalva községből eltávozott s 
az ágostonfalvi vasúti állomásig s onnan Futás
falva községbe akart utazni, de egyik községbe 
se tért vissza és nyomtalanul eltűnt. —  Pál Ig
nácz 26 éves, termete : közepes, arcza : kerek, 
haja és bajusza : gesztenyeszinü szeme : kék, 
orra és szája : rendes, foglalkozása : czipész, ru
házata : barna csizmanadrág és hozzáillő kabát, 
ránczos szárú csizma (háromszékies viselet), — 
ismertető jele : a jobb arczán alig észrevehető vá- 
,gás és ajkán sebhely.

19. —  M agusics K a ta lin  siklósi születésű 
60 éves szakácsnő nyomozandó és feltalálása ese
tén tartózkodási helye Pécs sz. kir. város taná
csával a 28510—909. számra való hivatkozással 
közlendő.

20. —  B á d ju ra  Ju liá n n á  nevű napszámosnő 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 28112 
— 909. számra való hivatkozással Pécs sz. kir. 
város tanácsának megküldendő.

21. —  M o ln á r M ária , mezőhegyesi szüle
tésű, Vízhányó Péterrel vadházasságban élő 23 
éves nő nyomozandó, feltalálása esetén illetősé
gére nézve kihallgatandó és a felveendő jegyző 
könyv a 14258— 909. számra való hivatkozással 
Csanád vármegye alispánjának megküldendő.

22. —  N ém et S á n d o r  né szül. Csörnyi Ka- 
rolin nevű nő, Csörnyi Magda kiskorú leány anyja, 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 399548 
— 909. számra való hivatkozással Budapest szé
kesfőváros tanácsának megküldendő.

23. —  Á rva  János, a ki Mándokon 1850. 
körül született, nyomozandó, feltalálása esetén il
letőségére nézve kihallgatandó és a felveendő 
jegyzőkönyv a 25335—909. számra való hivatkozás
sal Zemplénvármegye alispánjának megküldendő.

24. —  K avarcsik  M ária  elmebeteg nő hoz
zátartozói, rokonai nyomozandók, feltalálásuk ese
tén nevezett nő illetőségére nézve kihallgatandók 
és a felveendő jegyzőkönyv a 15560— 909. számra 
való hivatkozással Pozsony sz. kir. város taná
csának megküldendő.

25. —  S chm ida  J ó z s e f Oltszem községben 
született 34 éves, jelenleg foglalkozás nélküli egyén 
és neje szül. I Veisz Erzsébet, budapesti születésű 
33 éves nő nyomozandók, feltalálásuk esetén 
Schmida József és néhai Schmida Antal illetősé
gére nézve kihallgatandók és a felveendő jegyző
könyv a 168—910. számra való hivatkozással Pest 
vármegye alispánjának megküldendő.

26. —  D onka J ó z s e f  hiripi születésű és il
letőségű czipész tanoncz nyomozandó és feltalá
lása esetén az eredményről Szatmár-Németi város 
rendőrfőkapitánya a 13256—909. számra való 
hivatkozással értesítendő. Nevezett középtermetű, 
arcza hosszas, haja barna, szeme kancsal, utol
jára fekete ruhát viselt.

BECSEK 0. FIA KÖNYVNYOMDÁJA SZÉK EL YUO VARHELY.




