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Vármegyei szabályrendeletek 
s közérdekű határozatok.

16.

Sebesi alispán.

17.
Udvarhely vármegye alispánja.

Szám 8443 — 1909. alisp.
-1909. kgy.1094-

Targy. Előzetes szerződés a sárd— zsákod— 
szenidemeteri törvényhatósági közút 8575— 12. 
982 km. szakaszának kiepiiese által feleslegessé 
vált régi törvényhatósági útszakasz eladásáról.

Határozat.

II. További intézkedést igénylő általán 
jellegű rendeletek. ^

-  ^  
i s .

84503 — 1908. V-a. B. M. számú körrendelet.

ílyrendelet II. füzetének szét- A személyszállitásra be nem rendezett post 
kocsikon való személyszállítás és utazás niegiiltás!

V'í4 központi és járási tisztviselő 
ni>yi községi es körjegyzőnek.

A z 1908. évi 3243. szám alatti rendeletem 
kapcsán az Udvarhelyvármegyei szabályrendeletek 
uj kiadásának második füzetét azzal küldöm meg, 
hogy ez a füzet is leltári tárgyként kezelendő.

Székelyudvarhely, 1910. évi január 11-ikén.

Valamennyi törvényhatóságnak.

A személyszállitásra be nem rendezett posta 
kocsik kocsisai igen gyakran vállalkoznak utasok 
szállítására is, noha a postakocsisok részére ki
adott szolgálati utasítás 46-ik §-a ezt a- leghatá
rozottabban megtiltja. A postakocsisok ezen eljá
rása számos esetben bűncselekmények elköveté
sét mozdította elő, a mennyiben a felvett utas a 
postakocsi tartalmát elrabolta sőt a kocsist is 
meggyilkolta.

A z ilyen esetek ismétlődésének meggátlása 
valamint a postakocsisok személybiztonságának 
és a kincstár érdekeinek megvédése czéljából a  
m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrral egyetér
t ő ig  a személyi szállításra be nem rendezett posta
kocsikon való utazást megtiltom, és úgy ezen ti
lalmak megszegését, mint a postakocsisnak a szol
gálati utasítás 46. § ában ütköző azon cselekmé
nyét, mellyel az a személyszállitásra be nem ren
dezett postakocsira utast vesz fel, az 1879. XL‘. 
t.-cz. 1. §-a alapján kihágásnak minősítem és az 
abban vetkes postakocsist 15 napig terjedhető el
zárással és 200 koronáig terjedhető pénzbünte - 
léssel, az utast pedig 200 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel rendelem büntetni.

Erről a törvényhatóságot tudomás, mihez
tartás és további megfelelő intézkedés végett 
értesítem.

Budapesten, 1909. évi november 24-én.

A törvényhatóság a szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza egyúttal az alispánt, hogy e szer
ződésben megállapított 600 korona vételár lefize
tése után a vevőnek telekkönyvvezésre alkalmas, 
végleges szerződést adhasson.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1909. év deczember 
hó 28-án tartott közgyűléséből.

Andrássy s. k.

Sz 110—910 alisp

Főszolgabíróknak, Székelyudvarhely város 
rendőrkapitányának, minden községi és körjzőnek.
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Megfelelő közhírré tétel és alkalmazkodás 
végett közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi január 12.

Sebesi, alispán.

19
Nagyságos Dr. Sebesi János urnák Székely

udvarhely.

A hatalmas Isten az emberek szivébe irgal
mat és könyöriiletet plántált, hogy szánalmat érez- 
zenek az elhagyottal, az árvával, a nyomorulttal 
szemben. A résztvevő szív át tudja érezni más
nak a fájdalmát, meg tudja érteni másnak a baját 
és segítségére siet embertársának.

Nincs szánandóbb a beteg, a tökéletlen testű, 
a hibás szervezetű, a nyomorék gyermeknél, mig 
az ép, egészséges gyermek élvezi az élet örömeit 
gondtól mentesen, a szülői szeretettől környezve, 
addig a nyomorék gyermek sápadtan, betegen, 
komoran tölti napjait, fájdalmasan érezvén lépten- 
nyomon az emberek megvetését, gunyját vagy 
szánalmas tekintetét.

Széles ez országban mincsen hajlék, mely 
befogadná e csenevész, gondozásra szoruló, sze- 
retetáhitozó szegény gyermaksereget, nincs iskola, 
mely tudomány szomjukat kielégítené s nincs 
hely, hol ápolást, gyógyíttatást igénylő tagjaik ál
landó orvosi kezelésben részesülnének.

A »Nyomorék Gyermekek Otthona« az egye
düli intézmény, mely czéltudatosan, hozzáértő ke
zeléssel hivatva van gondjukat viselni, s a »Nyo- 
morék Gyermekek Otthona« az, mely a tudomány 
mai állásának megfelelő épületet akar számukra 
teremteni. Huszonegyezer iskolaköteles nyomorék 
gyermek esdő szavakkal fordul a nagy magyar 
társadalomhoz és kéri, adakozzék minden egyes 
tagja a nemes czélra és nyújtson módot ezen 
hajlék felépítéséhez. A legkisebb adomány is kö
zelebb juttatja a czélhoz a tervet.

Nagyságod jó szivét, nemes gondolkozását 
ismerve, bízvást hisszük, hogy az esdő szózat 
kebelében visszhangra talál és, hogy erejéhez mér
ten támogatni fogja a »Nyomorék Gyermekek 
Otthonát®. Ezért vagyunk bátrak mellékelten egy 
postabefizetési lapot oly kéréssel mellékelni, hogy 
annak felhasználásával adományát hozzánk jut
tatni sziveskedjék

A jótett nyomán áldás fakad, melyből min
denki kiveheti részét.

Hálás köszönetünknek előre is kifejezést 
adóan, maradunk

Kiváló nagyrabecsüléssel: »Nyomorek Gyer
mekek Otthona®.

Báró Dániel Ernöné s. k. Rothfele Richárd s. k.
e. elnök.

Szám. 8656— 909. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, a három járási főszolgabírónak, valamennyi 
községi- és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény eseten 
a begyült összegnek közvetlenül a megkereső 
egyesület czimére : Budapest V , Széchenyi-utcza 
1 sz. leendő eljuttatása czéljából kiadom.

Székelyudvarhely, 1909. deczember 31 • ikén.

Sebesi, alispán.

20 .
Szám. 8737.

Kérelem a jó szivekhez !

»Mily kellemesek a Te hajlékaid, erők Ura.
Kívánkozik és eped lelkem az Ur tornáczai után* 

(Zsolt. 2. 3.)

Az egri minorita rendház nevében alázato
san kérem igen t. Czimet, méltóztassék roskadozó 
templomunk újjáépítéséhez kegyes adományával 
hozzájárulni.

Kossuth-téren álló templomunkat a török- 
világ megszűnése után fellángolt vallásos és ha
zafias érzés emelte oly arányokban, hogy száza
dokon által Eger legdíszesebb egyháza, az ősök 
kegyeletének méltó hirdetője, Dobó városa vallá
sos és hazafias életének központja volt.

E magas boltivek alatt, hol szabadon emel
kedik a lélek Teremtőjéhez, hol az élet csapá
saitól sebzett ezernyi sziv talált megnyugtató eny
hét és vigasztalást, melynek kövein térdelve me
rült buzgó imába nagy hősünk és vértanunk I! 
Rákóczi Ferencz is, hogy nagy megpróbáltatások
tól sújtott nemzetünkie Isten áldását esdje le : e 
szent hajlék, mely mindenkor az igazságnak, sze
retetnek és minden nagy polgári erénynek volt 
iskolája: a pusztulás szomorú képét tárja elénk.

A minorita-rend, mely fennállása óta tem
plomaiban és iskoláiban mindenkor önzetlenül szol
gálta drága hazánk kulturális ügyét, nagyon sze
gény ahhoz, hogy sajátjából fedezhesse e tem
plom ujáépitése költségeit Erejének végső meg
feszítésével tatarozgatta, de a gyökeres és az idő 
által megkívánt restauratiót halogatni volt kény
telen

Minden további halogatás teijes lehetetlen !!
A műemlék számba menő épület tetőzete tel

jesen romlott; szuette, korhadt gerendái roska
doznak, a becsurgó viz több helyen átáztatta már 
a boltiveket és nemcsak a falfestményeket pusz
tította el, hanem az oldalfalakat is megrongálta.. .

Állandó rettegéssel gondolunk a beomlás 
veszélyére, mely immár csak gyökeres és legalább 
a tetőzet és boltozatok sürgős újjáépítésével há
rítható el 1 !

Erőtlenségünk tudatában a Jószivek segélyét 
kell kérnünk !

A helybeli Főpapság és a világi netnesszivü 
adakozók már is nagyobb összeggel ajándékoztak 
meg. De mindez még kevés.

Azért annak nevében, kitől minden jó ado
mány származik, bizalommal kérem t. Czimet, 
mint minden nemes ügy lelkes barátját, méltóz
tassék ismerősei, jóbarátai körében templomunk
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javára adományt gyűjteni és a kegyesen adomá
nyozott összeget hozzám küldeni.

Nemesebb czélra senki sem adhat ! Bármily 
csekély adományt egyforma jószivvel fogadunk és 
a mellett, hogy a lapokban nyugtázzuk, az ado
mányozók neveit állandó hálás imánkba foglaljuk 1

Eger (Minoritarendház) 1909. mindenszen
tek napján.

Kérésem megújításával maradtam t. Czimnek

alázatos szolgája :
Faix Benedek Lipót S. k.,

házfőnök.

Sz. 8673— 909. alisp.
Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré

nek, a három járási főszolgabírónak, valamennyi 
községi- és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült összegnek közvetlenül a fenti czimre 
való eljuttatása czéljából kiadom.

Székelyudvarhely, 1910. évi január hó 4-én.

Sebesi, alispán.

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

sek és más közlemények

21.

116— 1909. XI. B. M. sz. körrendelet.

Romániába készülő munkásokkal szemben 
követendő eljárás.

Hivatalos jelentés szerint a romániai földbir
tokosok és az általuk alkalmazott magyar mezei 
munkások között a munkabérek miatt s a jo g v i
szonyuk kérdése körül újabban is gyakran tör
téntek összeütközések, s a munkások érdekében 
több kevesebb eredménnyel az illető külképvise
leti hatóságunknak kellett közbejárni.

A Romániában napirenden levő hasonló ter
mészetű súrlódásokra való tekintettel, különösen 
a mezei munkások érdekében állónak mutatkozik, 
hogy azok csak olyan romániai földtulajdonosnál 
vagy földbérlőnél vállaljanak munkát, kinél em
berséges bánásmódra számíthatnak s nem lesznek 
kitéve annak, hogy megszolgált bérük jogosulat
lanul visszatartatik, és a szerződéses viszonyuk 
megszűnte után is munkateljesítésre kényszerit- 
tetnek. Felhívom tehát a Czimet, intézkedjék az 
iránt, hogy a Romániába szóló útlevélért folya
modó munkások minden egyes alkalommal figyel
meztetést nyerjenek, hogy még mielőtt a romániai 
munkaadókkal az 1908. évi 147.807. B. M. sz. 
körrendelettel szükségesnek jelzett szerződést 
megkötnék, a munkaadónál végzendő munka és 
a felajánlott bérek tekintetében az illető cs. és 
kir. osztrák-magyar konsulátustól kérjenek tájé
koztatást.

Budapesten, 1909. évi deczember hó 18-án.
Andrássy, s. k.

Udvarhelyvármegye alispánjától.

Szám. 109— 910. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város főkapitányának, 
a három járási lőszolgabirónak, valamennyi köz
ségi- és körjegyzőnek.

Hivatkozással a vármegyei hivataloslap 1909. 
évi 14. számában közölt 1419— 1909. sz. rende- 
letemre kiadom azzal, hogy a Romániába készülő 
kivándorlók megfelelő tájékoztatása iránt minden 
egyes esetben intézkedjék.

Székelyudvarhelyt. 1910. január hó 8-ikán.

Sebesi. alispán.

22.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

Szám. 92973. IV-2.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1909. 
évi 92973. számú rendelete a német birodalmi 
lőfegyverpróba állomások által a fegyvercsövekre 
alkalmazott próba jegyeknek elismerése tárgyában.

A német birodalommal 1891. évi deczember 
hó 6 án kötött és az 1892. évi 111. t.-cz. be ikta
tott kereskedelmi- és vámszerződés módosítása 
iránt 1905. évi január hó 25-én létrejött az 1908. 
évi XX. t.-czbe foglalt pótszerződés 5. czikkének
111. 5-ik pontja alapján a német birodalmi kor
mánnyal 1909. évi november hó 18-án Wienben 
létrejött megállapodás végrehajtásaként a kézi lő
fegyverek kötelező megvizsgálásáról szóló 1891. 
évi XXX IV . t.-cz. 1. §-ára való utalással, ezennel 
elrendelem, hogy a német birodalmi lőfegyver 
próba állomásoknak a fehér állapotban levő és 
sima furásu (reszelővei megmunkált vagy surló- 
zott) fegyvercsöveken (egv vagy kétcsövüeken) 
alkalmazott próhajegvei az utóbb hivatkozott tör
vény 1 §-a alapján felállított budapesti lőfegyver 
próbaállomásnak a megvizsgált fegyvercsövekre 
alkalmazott próbajegyeivel hasonló hatályuaknak 
tekintendők.

A fent jelzett fegyvercsövek tehát, melyek a 
német birodalmi lőfegyver próba-állomásokra nézve 
előirt s az alábbi ábrákból látható próbajegyekkel 
el vannak látva, a magyar szent korona területén 
újabb vizsgálatnak nem vettetnek alá.

A német birodalmi próbaállomások által al
kalmazott próbajegyek ábrái külön hirdetményben 
fognak közzététetni.

Jelen rendelet 1910. évi január hó 1-én lép 
hatályba.

Budapest, 1909. évi deczember hó 25-ikén.

Kossuth.

23.
M. kir. belügyminiszter. 

Szám. 149779— 1909. Vü-a.
Valamennyi törv.-hatóságnak (Fiumének nem) 

A kerületi munkás biztositó pénztárakat il-
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letőleg járulék behajtása iránt kiadott s a 
Belügyi Közlöny 1909 évi 17-ik számában közzé
tett 38269 számú körrendeletemet a felmerült szük
séghez képest a következőleg egészítem k i:

1. ha a behajtásra hivatott hatóság meg
állapítja, hogy a járulék az ingóságokból be nem 
hajtható, de ingatlanba fedezet van, erről a kie
légítési alapul igénybe vehető ingatlanok megjelö
lése mellett a közigazgatási bizottságnak tartozik 
jelentest tenni;

2. az ingatlanokból való behajtást a köz- 
igazgatási bizottság rendeli el s

3. a végrehajtást a tiszti főügyész (ügyész) 
közvetíti.

Budapest, 1909. évi deczember hó 16 án.

A miniszter helyett: 
Hadik s. k. államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám. 34— 1910. alisp.

Városi tanácsnak, főszolgabírónak, községi 
elöljáróságnak.

Megfelelő alkalmazkodásra való felhívással 
közzéteszem. Egyúttal jelzem, hogy a fenti ren
deletben hivatkozott korábbi rendeletét a várme
gyei hivatalos lap múlt évi 17. száma is közölte.

Székelyudvarhely, 1910. január hó 10-ikén.

Sebesi, alispán.

24.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Szám. 111989.— 1909 '11-1.

Valamennyi városi és vármegyei törvényha
tóságnak.

Folyó évi november hó 4-én 88833 szám 
allatt kelt rendeletem kapcsán értesítem a törvény- 
hatóságot, hogy Fleischer M. és Társa medgyesi 
szalámi gyár czégnek megengedtem, hogy folyó 
évi 16021 számú körrendeletemben foglalt feltéte
lek mellett a szalámigyártásra nem használható 
sertésfejeket és csülköket Medgyesről idegen köz
ségbe elszállíthassa.

Budapest, 1909 évi decsember hó 10-én.

A miniszter helyett: 
Ottlik s. k. álllamtitkár.

25.
Győr vármegye alispánjától. 

Szám. 8301 — 1909. alisp.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.

Pér községben 1852. évb. szül. Szabó Mihály, 
apja György, anyja Salomvári Erzsébet külön
böző foglalkozású egyén, rendszerint vasúti mun

kásnak nevezi magát, aki egy elzüllött alak, és a 
betegséget is jól tudja színlelni, munkakerülő iszá
kos ember, külünböző helyeken segély kér, mi 
által a községi pénztárt meg terheli. Miután neve
zett a segélyre nem érdemes, megkeresem, hogy 
hatóságuk területén nevezett Szabó Mihálynak 
segélyt ne adjanak, mert azt Pér község meg
téríteni nem fogja.

Győr 1909. deczember 9.
Goda Béla s. k.

alispán.

, Udvarhelyvármegye alispánja.

Szám 16— 1910. alisp.
Engedély. —  Magyar kiviteli és csomag 

szállítási részvénytársaság hírlap osztályának. Bu
dapest. V., Mérleg-ut 11. sz.

Beadott kérésre »A  Nap« »A  polgár« » Bu
dapest* »l\isujság« cs »E jnye bejó« czimü napi 
iletőleg heti lapoknak a vármegye területeién való 
utczai elárusitására az engedélyt három havi idő
tartamra, vagyis folyó évi márczius hó évéig 
megadom.

Egyúttal felhívom az 1608— 897, illetve 
71770— 905 szám alatt kiadott belügyminiszteri 
körrendeletekben foglaltaknak a szigorú és pontos 
betartására.

Székelyudvarhely, 1910 évi január hó 7-én.

D r Sebesi János s. k.
alispán.

Mindenik főszolgabírónak Székelyudvarhely
r. t. város rendőrkapitányának és az öszes községi 
elöljáróknak.

Tudmás vétel és szigorú ellenőrzés czéljából 
értesítem.

Székelyudvarhely 1910. évi január hó 7-én.

Sebesi, alispán.

27.
Ud varhely vármegye alispánja. 

Szám. 8678—909. alisp.

Engedély. —  Dr. Zlinszki János urnák. Bu
dapest IX. k. Bakács-ut. 8 sz.

»U jlap « czimü politikai napilapnak Udvar
helyvármegye területén való utczai elárusitására 
az engedélyt három havi időtartamra vagyis folyó 
év márczius hó végéig megadom.

Egyúttal felhívom czimet az 1608— 897 il
letve 71770—905 szám alatt kiadott m. kir. bel
ügyminiszteri rendeletekben foglaltak szigorú be
tartására és az egyes lap példányoknak pontos 
• beterjesztésére.

Székelyudvarhely, 1910 évi január hó 7-én.
Dr. Sebesi János s. k. alispán.



3. szám. Udvarhelyvármegye Hivatalos Lapja 17. oldal.

Mindenik főszolgabírónak Székelyudvarhely 
r. t. város rendőrkapitányának és az összes köz
ségi elöljáróknak.

Szigorú ellenőrzés czéljából értesítem. 
Székelyudvarhely, 1010 évi január hó 7-én.

Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Pályázati hirdetmény. (6379,909. szám.) 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 
j a n u á r  hó 30  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. A z  igazolt 
szegényeket 8 napig ingyen köteles gondozni. 
Székelykeresztur, 1909. deczember 27-én. G á ljfy , 
főszolgabíró.

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

Pályázati hirdetmény. Magyarzsákod köz
ségben betöltendő egy bábái állás. Javadalmazás :
1. Évi 120 korona fizetés a községi pénztárból 
negyedévenkint előre folyósítva. 2. Minden egyes 
születési eset után a féltől 2 kor. Azon okleveles 
bábák, kik ezen állást elnyerni óhajtják oklevéllel, 
keresztlevéllel és erkölcsi bizonyítvánnyal felsze
relt kérvényeiket 1910. fe b r u á r  hó 3 -á ig  a ma- 
gyarzsákodi elöljárósághoz adják be. A választás 
1910. február 5-én d. u. 2 órakor Magyarzsákod 
községben a községházánál fog megejtetni. Ma
gyarzsákod, 1910. évi január 12. S zen li K ároly , 
körjegyző.

Árlejtési hirdetmény. (4436— 909. szám.) 
A g agy — erdőszentgyörgvi viczinális közút 0— 1 
km. szakaszán tervbe vett beton áteresztőre 295 
K 40 f. előirányzati költséggel folyó évi j a n u á r  
hó 22-én  d. e. 10 órára újabb nyilvános árlejtést 
tűzök ki azon megjegyzéssel, hogy az árlejtésen 
résztvenni szándékozó egyének az előirányzott 
összeg 10 %,-át alatt irt járási főszolgabiró kezé
hez kötelesek lefizetni. A z érdeklődők a költség- 
vetést, a tervet, hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetik. Székelykeresztur, 1909. január 3-án. 
G á lf f y ,  főszolgabiró.

Hirdetmény. Temesvár szab. kir. város kö
zönsége közhírré teszi, hogy a m. kir. belügymi

nisztériumnak 1909. évi deczember hó 16 án kelt 
123003. sz. rendelete folytán M eha la  nagyközség 
Temes vármegye törvényhatósági területéből T e 
mesvár sz. kir. város területébe átkebeleztetett és 
Temesvár sz. kir. várossal egy városi községgé 
egyesittetett. Az egyesítés tényleges hatálya 1910. 
évi január hó Fjével kezdődik, mely időponttól 
kezdve Mehala nagyközség ezen elnevezése meg
szűnik, a község a városnak egyik része gyanánt 
az eddigi városi területtel együtt Temesvár sz. kir. 
város nevét viseli és lakói a városi polgárokkal 
egyenlő jogokat élveznek. Az uj városrésznek el
nevezése később történik. Felkérjük az egyházi, 
katonai és polgári hatóságokat, az intézeteket, 
testületeket és egyesüléseket, hogy a volt Mehala 
nagyközségét érdeklő ügyeikben az uj közigazga
tási és területi változást figyelembe vegyék. T e 
mesvár szab. kir. város törvényhatósági bizottsá
gának 1909. évi deczember hó 27-én tartott köz
gyűléséből. D r. Telbisz K áro ly , m. kir. udvari 
tanácsos, polgármester.

Felfogott kopó. Egy sárgásszinü kopó helyb. 
füsüs Szabados Ferencz szekerét Felsőboldogfal- 
váról Városfalvára kisérte. s ottan Sándor József 
felügyeletére adott.

Körözendő egyének 27. —  Sch lesinger Fe
rencz püspökladányi születésű 36 éves egyén nyo
mozandó, feltalálása esetén, illetőségére nézve ki
hallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 6395 
— 909. számra való hivatkozással Hajduvármegye 
alispánjának megküldendő.

28. —  R a d vá n  F lóriánná  szül. Moldován 
Ágnes esztrói születésű 74 éves nő nyomozandó, 
feltalálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó 
és a felveendő jegyzőkönyv a 14161 — 1909. szra 
való hivatkozással Kassa sz. kir. város rendőrfő
kapitányának megküldendő.

29. —  K ra jo vá n  (V ike n ti)  M ih á ly  36 éves 
epileptikus rohamokban szenvedő mezőgazdasági 
cseléd nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 358— 910. számra való hivatkozással Torontál 
vármegye alispánjának megküldendő.

30. —  K is  Ferencz vojtai születésű 20 éves 
egyén és anyja, a csikszépvizi születésű K is  T e
rézia  nyomozandók, feltalálásuk esetén utóbb ne
vezett illetőségére nézve kihallgatandók és a fel
veendő jegyzőkönyv a 14359— 909. számra való 
hivatkozással Fogaras vármegye alispánjának meg
küldendő.

31. —  S z ilá g y i I ly é s  nevű gépész nyomo
zandó, feltalálása esetén illetőségére nézve kihall
gatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 8521— 909. 
számra való hivatkozással Csongrád vármegye 
alispánjának megküldendő.

32. —  M á rto n  J á n o s  nevű volt szentesi la
kos nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 8280— 909. számra való hivatkozással Csongrád 
vármegye alispánjának megküldendő.
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