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Siófizetési ára: községeknek, 
és községi jegyzőknek egész 

Kgyes szám ara 50

valamint kor
évre 6 korona, 
fillir.

Dr. Keith Ferencz
várni. tb. főjegyző.

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája Székely
udvarhely. Arpád-utcza 3. szám, hová az elő

fizetési pénzek küldendők.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek.

181.

Udvarhelvmegye alispánja.

Sz. 4779— 1910. alisp.

T á rg y : A folyó 1910 évi fősorozás utazási 
és működési tervezet közlése.

Mindenik járás főszolgabirájának, Székely- 
udvarhely r. t. város polgármesterének és az 
összes községi elöljáróságoknak.

Utalással a folyó hó 12-én 4779— 910 szám 
alatt kiadott rendeletentre értesítem czimet. hogy 
a m. kir. honvédelmi miniszter urnák folyó évi 
junius havában 63800/18 szám alatt kelt körren
deleté értelmében készített ujonczozási és műkö
dési tervezet szerint a folyó 1910 évi fősorozás 
következő napokon tartatik meg.

1. A székelykereszturi sorozójárásban 1910 
év agusztus hó 16, 17., 19 és 22-én.

2. A homoródi sorozó járásban 1910 évi 
augusztus hó 24., 25 és 26 án.

3. A Székelyudvarhely városi sorozó járás
ban 1910 évi augusztus hó 29-én.

4. Az udvarhelyi sorozó járásban 1910. 
év augusztus hó 30, 31., szeptember hó 1., 2 
és 3-án.

Felhívom czimet tehát, miszerint sürgősen 
intézkedjék, hogy a felhívott állitáskötelesek a 
fent jelzett napokon pontosan megjelenjenek, és 
sorozóbizottság elé álljanak.

Ez alkalommal ismételten felhívom czim fi
gyelmét a folyó hó 12-én 3779 szám alatt kelt 
rendeletemmel kiadott 8000— IS H. M. számú 
körrendeletben foglaltaknak pontos betartására.

Székelyudvarhely 1910. évi julius hó 18-án.

Alispán helyett:

Dr. Paál, főjegyző.

182.

Fogarasvármegye alispánja,

Sz : 6627— 910. alisp.

Valamennyi vármegye és törvényhatósági 
joggal felruházott város első tisztviselőjének.

Folyó évi junius hó 8-án Fogaras vármegye 
területén nagy jégvihar pusztított, mely Kopacsel 
Nagyberivoj, Kisberivoj, Kuszeny, Marginen, Sebes 
és Búcsúm községek határán az egész termést 
telyesen megsemmisítette.

A kár több mint 100.000 korona.
Tekintettel arra hogy nevezett községeket 

hasonló elemi csapás a múlt évben is érte, továbbá 
miután a lakosság amugyis nagyon szegény és 
a csaknem minden évben pusztító jég és az elő
fordult gyakori tűzvész már-már elviselhetetlenné 
teszi a folyton fokozódó nyomort. Felkérem Czi- 
medet, hogy a jégkárosult szerencsétlenök javára 
a könyöradománygyüjtést sürgősen elrendelni és 
a befolyó adományokat hivatalomnak megküldeni 
szíveskedjék.

Fogaras 1910 évi junius hó 25-én.

Béllé Sándor s., k., alispán.

Sz. 4792—910 alisp.

Székelyudvarhely rendezett tanácsú város 
polgármesterének a három járási főszolgabírónak 
valamennyi községi és körjegyzőnek.

A gyűjtés megkísérlése és eredmény esetén 
a begyült öszegnek közvetlenül a fenti számra 
leendő elküldése végett kiadom.

Székelyudvarhelyen, 1910 évi julius hó 15-én.

Alispán helyett: 

Dr. Paál főjegyző.

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

sek és más közlemények.

183.
45.750—010 II— b B. M. számú'körrendelet.

A járási számvevőknek a pénzkezeléstől és 
a naplók vezetésétől való eltiltása.

Valamennyi vármegye alispánjának.
A pénzügyminiszter urnák 7485,1010 számú 

átirata szerint a kir. pénzügyigazg. mellé rendelt 
számvevőségek, illetőleg a járási számvevők ügy
kezelésének, valamint a főszolgabirák pénzkeze
lésének a helyszínén történt megvizsgálása alkal
mával több Ízben tapasztaltatott, hogy egyes fő
szolgabirák az általuk vezetendő átmeneti és ki-, 
hágási pénzes naplók vezetésévelj vagy azok ve
zetésénél való közreműködéssel, sőt még ezen 
pénzek kezelésével is a melléjük beosztott járási 
számvevőt bízzák meg.

Tekintettel arra, hogy a járási számvevői 
utasítás 12 §-a a járási számvevőnek Csak a 
kihágási büntetés pénzekről szóló nyilvántartás, 
valamint az elkobzott és gazdátlan jószágok nyil
vántartásának a 127.000— 1903 B. M. sz. szabály
zatban előirt módon való vezetését teszi köte
lességévé, mig az említett naplók vezetése a 
127000— 1903 B. M. szánni szabályzat 10 § a 
és a 79.000—9104 B. M. számú szabályzat 5 
§ a értelmében a főszolgabirák kötelessége, s a 
járási számvevőnek a 78000— 1904 B. M. számú 
utasítás 12. §-a c) pontja értelmében csak a szó- 
banforgó pénznaplóknak az időközi hivatalvizs
gálatok alkalmával, valamint az év végén való 
lezárása és felülvizsgálatra való előkészítése ké
pezi ^kötelességét; minthogy továbbá a pénzügy- 
miniszter úr által észrevételezett helytelen eljárás 
mellett a pénzesnaplók vezetése és a nyilvántartá
sok vezetésének a járási számvevő kezében való 
egyesítése következtében a számvitelt kellő ellen
őrzése is meghiusittatik: felhívom alispán urat, 
hogy a járási számvevőknek a szóbanforgó pén
zes naplók vezetésével valamint ezen pénzek ke
zelésével való megbízásától tartózkodjanak s a 
pénznaplók vezetését és a szóbanforgó pénzek 
kezelését maguk, illetőleg helyetesseik eszközöljék.

Budatpesten, 1910 junius hó 23-án.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k. államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Sz. 4862— 910 alisp.

A főszolgabíró uraknak.

Alkalmazkodás czéljából közlöm.
Székelyudvarhely 1910 julius hó 16-án.

Alispán helyett:
Dr. Paál főjegyző.

184.
Sz. 4946—910 alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesterének 
és az összes községi és körjegyzőknek.

A m. kir. földművelésügyi miniszter lír 
5616 — 1910eln. szánni rendelete szerint a »Néplap« 
1910 évi előfizetési dijának befizetését, jóllehet 
azt a földmivelésügyi miniszter úrnak 204— 1897 
eln. és 126— 1898 eln. sz. rendeletéi legkésőbb 
minden év márczius havának végéig terjedő határ
idővel határozottan előírják, az alább felsorolt köz
ségek valamint Székelyudvarhely r. t. város még 
nem teljesítették :

Alsó-, Felsősófalva, Árvátf.. F.-boldogfalva, 
Patakfalva, Atyha, Hodgya, Oczfalva, Agyagfalva, 
Bögöz, Décsfalva, Mátisfalva, Székelymagyarós, 
Farczád, Sükő, Székelylengyelfalva, Bogárfalva, 
Farkaslaka, Nyikomalomfalva, Szentlélek, Máté- 
falva. Korond, Oroszhegy, Parajd, Kápolnásfalu, 
Szentegyházasfalva, Béta, Székelydobó, Vágás, 
Firtosváralja, Kecsedkisfalud, székelypálfalva, Ka- 
dicsfalva, Székelyfancsal, Székelyszentkirály, Ti- 
bód, Ülke, Székelyszenttamás, Székelyvarság, Zete- 
laka, Bardocz, Erdőfüle, Olasztelek, Felsőrákos, 
Homoródalmás, Homoródbene, Abásfalva Homo- 
ródkeményfalva, I lomoródszentmárton, Lököd, 
Homoródjánosfalva, Városfalva, Jásfalva, Kányád, 
Petek, Bibarczfalva, Magyarhermány, Kisbaczon, 
Gyepes, Homoródrentete, Kénos Telekfalva, Lövéte. 
Homoródujfalu, Karácsonfalva, Oklánd, Bágy, 
Égé, Székelydálya, Székelyderzs, Székelymuzsna, 
Bözöd, Bözödujfalu, Etéd, Küsmöd, Kissolymos, 
Nagysolymos, Benezéd, Tarcsafalva, Székelyszent- 
mihály, Kőrispatak, Nagygalambf., Betfalva, Nagy 
és Kiskede, Rugonf.. Siklód, Szolokma, Kadács, Me- 
deesér Siménfalva, Székelyszentmiklós. Magyar- 
hidegkut, Székelyandrásfalva, Székelyhidegkut, 
Székelyszenterzsébet, Magyarandrásfalva, Alsó- 
boldogfalva és Ujszékely községek.

Az előbb idézett számú rendelethez képest 
felhívom tehát a polgármester urat, hogy Székelt - 
udvarhely város, a jegyző urakat pedig, hogv a 
fenti felsorolásban megemlített községeik részéről 
a i>Néplap« 1910. évi előfizetési dijat 3 —3 kor 
összegben az illetékes kir adóhivatalba azonnal 
fizessék be s a nyert eredeti adóhivatali nyugtákat 
közvetlenül hozzám legkésőbb f. évi augusztus hó 
15-ik napjáig föltétlenül terjessze be.

Minthogy pedig az előfordult késedelmeske
dések és mulasztások folytán a nyugták össze
gyűjtése az elmúlt években is többszörös tévedé
sekkel és zavarokkal járt s ezek miatt az alispáni 
hivatal is a minisztérium részéről többszöri sin 
gettetésnek volt kitéve, előre is kijelenteni, hogy 
nemleges vagy bárminemű kifogást tartalmazó 
jelentéssel megelégedni nem fogok, sőt az ilyenek 
mellőzését szigorúan megkívánom.

Nem fogom megengedni a fent jelzett határidő 
további kitolását sem annál kevésbbé, mert a föld- 
mivelésügyi miniszter ur is tőlem az összes ere
deti nyugták összegyűjtését és felterjesztését pon
tos határidőre megköveteli. Ennélfogva mindazok
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ellen, akik a fenti rendelkezéseim meg nem tar
tása által mulasztást követnének el, kénytelen len
nék szigorú megtorló intézkedést alkalmazni, a 
hátralékos előfizetési összegeket pedig hivatalos 
utón saját költségükre behajtatni.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi julius hó 22.

Alispán helyett: 

Dr. Paál főjegyző.

185.
85.217— 1910 x. B. M. számú körrendelet.

A községi bíróságok által kiszabott pénz
bírságokról szóló jegyzék másolatok évenkinti 
felterjesztésének beszüntetése

Valamennyi törvényhatóság első tisztvi
selőjének.

A z 1877. XXII törvényezikk életbeléptetése 
és végrehajtása tárgyában 1878 február 4-én 
kiadott belügy- és igazságügyminiszteri rendelet 
21. § második bekezdését 1). valamint az ezt 
módosító 48.008 1903 B. M. számú körrendelet 
2). a melyek értelmében a községi bíróságok ál
tal kiszabott bírságpénzekről szóló jegyzékmáso
latát a törvényhatóság első tisztviselőjéhez éven- 
kint meg kellett küldeni, az igazságügyminiszter 
úrral egyetértőleg ezennel hatályon kívül helye 
zeni s elrendelem, hogy a szóbanlevő jegyzék
másolatok felterjesztése a jövőben egyáltalán 
mellőztessék.

E jegvzékmásolatok felterjesztésének czélja 
az volt, hogy azoknak alapján a törvényhatóság 
számvevősége ellenőrizhesse azt, hogy a szóban 
levő bírságpénzek az évi számadásokban a község 
illetőleg a város pénztára javára tényleg elszámol
tattak-e.

Időközben azonban minden járásban járási 
számvevői állás szerv eztetvén, a szükséges ellen
őrzés most már mindenütt közvetlenül a hely 
színén történhetik meg. Ennélfogva jelenleg már 
nem indokolható, hogy ezen többnyire igen csekély 
összegű pénzbevételek felett nagyobbmérvü köz
ponti ellenőrzés gyakoroltassák, mint a községek 
(városok) egyéb, sokszor jóval jelentékenyebb 
jövedelmeinek elszámolása felett.

Továbbá az 1901 : XX. törvényezikk 32. 
§-a is azt rendeli, hogy az időszaki kimutatások 
a lehetőségig kevesbbittessenek.

Budapesten, 1910. junius hó 14-én.

A miniszter helyett

Dr. Némethy Károly s. k.
miniszteri tanácsos.

Sz. 4G82— 1910. alisp.

Székelyudvarhely r. t. város polgármesteré
nek, valamennyi község elöljáróságának és a ni. 
kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő
ségnek.

Tudomásvétel és alkalmazkodás végett
közlöm.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi julius hó 17.

Alispán helyett:

Dr. Paál Árpád, főjegyző.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. Sertésvész fellépett szór
ványosan Arvátfalva és Petek községekben, jár
ványosán Felsőrákos községben.

Serlésvész megszűnt Székelyandrásfalva és 
Székelyszenterzsébet községekben.

Veszettség megszűnt Székelykeresztur köz
ségben.

Ralikor megszűnt Alsósófalva és Rava köz
ségekben.

Felfogott üszőbivaly. Városfalva község ha
tárában 1 drb. 1 évesnek látszó üszőbivaly, mely
nek bal fülehegye le van csapva s elől hátul ki
véve, lel van fogva, igazolt tulajdonosa a község 
birójától átveheti. Homoródszentpál, 1910. julius 
25. Bencze Gábor körjegyző.

Hirdetmény. (80391 — 1910.) (az 1910. évben 
megtartandó erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyé
ben.) Az erdőőri és vadőri szakvizsgák folyó évi 
október hó 17-én az erre következő napokon 
Budapesten. Pozsonyban, Beszterczebányán, Mis 
kolezon, ,Kassán. Mármarosszigeten, Kolozsvárt, 
Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett 
és Szombathelyen a vármegye székházában déle
lőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag 
megtartatni.

Felhivatnak ennélfogva mindazok, akik az 
erdőőri vagy vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy 
az erre vonatkozó engedély iránt a szükséges 
kellékek bírását igazoló bizonyítványokkal felsze
relt folyamodványaikat folyó évi szept. hó 30-ig  
ahhoz a kir. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be, a 
melynek székhelyén vizsgát tenni kívánnak. Buda
pest, 1910, évi julius hó 9 én. M. kir. fö ld m ive -  
lésiigyi m iniszter.

Előfizetési felhívás a »Magyarország Tiszti 
Czim- és Névtára* czimü kézikönyv 1911. évi 
(XXX.) évfolyamára. A »Magyarország Tiszti Czim- 
és Névtára« czimü kézikönyv tartalma most is, úgy 
mint az előző években, a legnagyobb részletes
séggel terjed ki a magyar korona országai állami 
szervezetének ismertetésére : a felséges uralkodó
házra, a legmagasabb udvartartásra, az ország- 
gyűlésre, a minisztériumokra és az ezek alá tar
tozó hatóságokra és hivatalokra s itt nemcsak a 
hivatalok személyzetéről nyújt kellő tájékoztatást, 
hanem világos képét adja annak is, hogy a hiva
talok mely felsőbb hatóság alá tartoznak; megje- 
jelöli a hivatalok számát, székhelyét; feltünteti a 
felsőbb hatóságoknak ügybeosztását, hatáskörét 
és a hivataloknak működési területkörét is. Magá
ban foglalja továbbá e kézikönyv a legújabb vál
tozások ligyelembevételével az egész országnak
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közigazgatási és anyakönyvi beosztását községi 
és körjegyzőségek szerint a jegyzők neveivel 
egyült, az e. f. bíróságoknál pedig a bánya-, sajtó- 
és pénzügyi bíróságok, a körjegyzői és ügyvédi 
kamarák megjelölését, a telekkönyvi hatóság, a 
a közjegyzői, adó- és letéthivatal pontos megne
vezését. De ezeken kívül szintén közli az összes 
magyarországi pénzintézeteket, egyéb részvény- 
társaságokat és a társadalmi életben jelentékenyebb 
szerepkörrel biró egyleteket is. A budappsti pénz
intézeteknél, továbbá az egyéb részvénytársasá
goknál az igazgatóság és felügyelő bizottság név
sorát, a tanintézeteknél, a bankoknál és takarék
pénztáraknál, az összes részvénytársaságoknál és 
az egyleteknél pedig az alapítási évet. Az illető 
neveknél könnyen elérhető rövidítésekkel kitünteti 
a rendjeleket, a legmagasabb kitüntetéseket, a 
nemesi előneveket, a társadalomban viselt főbb 
állásokat s tudományos képesítéseket stb. A való
ságos belső titkos tanácsosoknak, kamarásoknak, 
palotahölgyeknek, az összes rendjelek tulajdono
sainak, a magyar királyi udvari tanácsosoknak és 
a kir. tanácsosoknak névsorát külön összeállítás
ban is közli. Helyet foglalnak benne még a cs. 
és kir. közös minisztériumok és az azok alá tar
tozó hivatalok, valamint Bosznia és Herczegovina 
hatósága is, függelékben pedig az osztrák állam 
hatósági szervezetének vázlatos ismertetését is 
tartalmazza. A nevek könnyű feltalálásához pon
tos betüsoros névmutató, a hivatalok, intézetek 
stb. megkereséséhez pedig betüsoros tárgymutató 
nyújt segédkezet. Az 1911. évi czimtár is az előző 
évi kiadásnál igen jónak bizonyult tömör és tet
szetős szedéssel állittatik elő, a mi az áttekinthe
tőséget növeli, úgyszintén az a körülmény is, 
hogy a szövegben a vezetéknevek mindenütt vas
tagabb betűkkel nyomattatnak. A Magyarország 
Tiszti Czim- és Névtárának uj folyama, erős vá- 
szonkötésban az 1911. évi január hó elején fog 
megjelenni, az előfordult összes változások keresz- 
tülvezetésével. Előfizetési ára 9 koronában, bolti 
ára 12 koronában van megállapítva. A gyűjtők
nek minden 10 példány után egy tiszteletpéldány 
szolgáltatik ki. Felkéretnek tehát az előfizetők 
hogy megrendelésüket f .  évi október lió végéig 
okvetlen megtenni szíveskedjenek, merta mű csak
is a beérkezett megrendelések számának arányá
ban fog kinvomattatni és a könyv a megjelenés 
után már csakis 12 korona bolti áron szerezhető 
meg. A megrendelést az előfizetési pénz beküldé
sével okvetlenül postautalványon kell eszközölnie, 
minden más külön megrendelés mellőzésével. Et
től eltérés csakis hivataloknak engedtetik meg, 
nagyobb számú példányok megrendelése alkalmá
val. Végül megjegyezzük, hogy az 1911. évi 
Tiszti Czim- és Névtár a hivatal 1911. évi stat. 
kiadvány-sorozatába nem vétetik fel és a stat. 
kiadványokkal együtt nem rendelhető meg. Buda
pest, 1910. julius hó A  in. k ir. központi sta tisz
tika i hivatal.

Bérleti hirdetmény. (Az alispán 4978— 910. 
számú hirdetménye.) A cs. és kir. helyőrségi csa
patok és intézetek részére szükséges katonai éle

lem biztosítása tárgyában a nagyszebeni cs. és 
kir. 12. hadbiztossága által ajánlati tárgyalások 
tartatnak és pedig: 1910. év augusztus hó 9-én 
Nagyszebenben a cs. és kir. 12. hadtest hadbiz
tosság hivatalos helyiségében Bogaras, Orlát, Szé
kelyudvarhely, Medgyes, Nagydisznód; 1910. 
év augusztus hó 11-én Brassóban a cs. és 
kir. élelmezési fiókraktárnál, Brassó, Botfalu, Szent- 
péter, Höltövény 1910. év augusztus hó 12-én 
ugyan ott Feketehalom, Keresztényfalva, Vidum- 
bák, Rozsnyó; 1910. év augusztus hó 8-án Gyu
lafehérvárt a cs. és kir. élelmező raktárnál Szász
város, Erzsébetváros, Abrudbánya, Szászsebes, 
1910. év augusztus hó 10-én Kolozsvárt a cs. és 
kir. élelmező raktárnál, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Besztercze kiszolgáltatási állomások számára. A 
kiszolgáltatandó élelmi szerek mennyiségére vo
natkozó részletes kimutatás, valamint az ajánlati 
feltételek és határidő a vármegye levéltárában 
elhelyezett 3476— 1910. számú bérleti hirdetmény
ből megtekinthetők. Székelyudvarhely, 1910. évi 
julius hó 20-án. Alispán helyett: Dr. P a d i Árpád 
főjegyző.

Pályázati hirdetmény. Székelyudvarhely 
rendezett tanácsú városban egy 1000 korona fize
tés és 300 korona lakbér javadalmazással egybe
kötött irnoki állás nyugdíjazás folytán üresedésbe 
jővén, ezen állásra pályázatot hirdetek. Felhívom 
pályázni óhajtókat, hogy szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérésüket Udvarhelyvármegye alispáni 
hivatalához 1910. évi a u gusz tu s hó 10-áig  bezáró
lag adják be. A később érkező pályázati kérése
ket nem fogom figyelembe venni. Székelyudvar
hely, 1910. évi julius hó 18-án. Alispán helyett : 
Dr. P adi Árpád, főjegyző.

Elveszett marhalevelek. Hajdú Lajos alsó- 
sófalvi lakosnak 2 drb. 4 éves szürke heréit lo
váról, valamint Biró Dénes alsósófalvi lakosnak 8 
éves pej heréit lováról szóló marhalevelek elvesz
tek.—  Megsemmisittetnek. Székelyudvarhely, 1910. 
julius hó 16. Szabó Nándor, tb. főszolgabíró.

Elveszett bivaly. A múlt junius hó közepén 
a tolvajosi legelőről egy 5 éves tehén-bival elve
szett, — farán S. P. bélyeg van, más jegye nincs. 
Oltlánd, 1910. julius 20. Szabady  Tivadar főszol 
gabiró.

Körözendő egyének. 236 —  Józsa  Is tvá n , 
ismeretlen hadköteles Háromszékvármegyc mik- 
lósvári járásából. Született 1889. deczember 15-én 
Hidvégen. Nyomozandó.

237. —  H édervári L a jo s  ismeretlen hadkö
teles Háromszékvármegye miklósvári járásából. 
Született 1889. április 28 án Köpeczen. Nyom o
zandó.

238. —  B arabás Is tván  ismeretlen hadköte
les. Háromszék vármegye miklósvári járásából. 
Született 1889. deczember 14-én Miklósvár köz 
ségben. Nyomozandó.

239. — K upa Já n o s  ismeretlen hadköteles 
Háromszék vármegye miklósvári járásából. Szüle
tett 1889. junius 10-én Miklósvár községben. 
Nyomozandó.

240. — N a g y  Já n o s  ismeretlen hadköteles
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Háromszék vármegye miklósvári járásából. Szüle
tett 1887. márczius 8-án Romániában. Nyomo
zandó.

241. —  Beke A n ta l ismeretlen hadköteles 
Háromszékvármegye miklósvári járásából. Szüle
tett 1888. deczember 26-án Baróthon. Nyomozandó.

242. — K a lá n yo s I ly é s  ismeretlen hadköteles 
Háromszék vármegye miklósvári járásából. Szü
letett 188. január 1-én Baróthon. Nyomozandó.

243 —  K o lu m b á n  S ám uel ismeretlen had
köteles Háromszék vármegy miklósvári járásából. 
Született 1889. május 21-én Hédvég községben. 
Nyomozandó.

244. —  Leniczky Is tván  özvegy, Nagyőr- 
vistye községi születésű 39 éves gazdasági cseléd 
vagy napszámos nyomozandó, feltalálása ese
tén a kezei közt lévő cselédkönyvéből az ille
tőségi adatok megállapitandók és a felveendő 
jegyzőkönyv a 7159 — 1910. számra való hivat
kozással Pozsony sz. kir. város tanácsának meg
küldendő.

245. —  Üzv. Rattich Fereuczné szül. Kraj- 
csovics Anna Mezőhegyesen született, 72 éves nő 
nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére nézve 
kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv a 7063— 
1910. számra való hivatkozással Pozsony sz. kir. 
város tanácsának megküldendő.

246. —  Vadász Erzsébet Csomaközön szü
letett 24 éves körüli nő, kiskorú Vadász Mária 
anyja, nyomozandó, feltalálása esetén illetőségére 
nézve kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 
a 15058— 1910. számra való hivatkozással Sza-

i
bölcs vármegye alispánjának (Nyíregyháza) meg
küldendő.

247. —  Tatár János állítólag körhintái, 
kiskorú Tatár Ferencz atyja, nyomozandó, felta
lálása esetén illetőségére nézve kihallgatandó és 
felveendő jegyzőkönyv az 1566— 1910. számra 
való hivatkozással Baranya vármegye alispánjá
nak (Pécs) megküldendő.

248. —  Sterkele A n ta l az olaszországi Ce- 
suna községben született 41 éves nős fuvaros, 
nyomozandó és feltalálása esetén tartózkodási 
helye a 15288— 1910. számra való hivatkozással 
Pozsony sz. kir. város polgármesterével közlendő.

249. — Bologh Ju liánná  mezőkovácsházi 
születésű, volt gyulai lakos, kiskorú Balogh Esz
ter anyja, nyomozandó és feltalálása esetén lakó
helye Békés vármegye alispánjával, a 18305— 
1910. számra való hivatkozással közlendő.

250. —  K ozm a G yörgy kiskorú gyermeke, 
a ki Szepesi Sándor fogarasi kovácsmesternél 
volt alkalmazva tanonczi minőségben, munkaadó
jától 1909. év augusztus havában megszökött. 
Nevezett gyermek nyomozandó és eredmény.ese
tén az 9757— 1910. számra való hivatkozással, 
Nagyküküllő vármegye alispánja (Segesvár) érte
sítendő. —  Nevezett gyermek Bukuresten szüle
tett 1894. január 31-én, foglalkozása kovács és 
kerekes tanopcz, illetőségi községe Moha, termete 
közép, arcza kerek, szeme barna, szemöldöke 
barna, orra és szája rendes, haja sötét-gesztenye, 
fogai épek, ir és olvas.
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