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évre 6 korona, 
fillér.

Dr. Keith Ferencz
várm. tb. főjegyző.

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

fizetési pénzek küldendők.

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

sek és más közlemények.

313.
146394— 1909. B. M. számú körrendelet.

V I— a
Postafedezetekhez szükséges előfogatok kiál

lítása (valamennyi vármegyei törvényhatóságnak.)

A kereskedelemügyi miniszter úr átirata sze
rint a postahivatalok a postafedezeti járőrök szá
mára szükséges előfogatok megszerzésénél több 
esetben, különösen midőn az előfogatok sürgősen 
igériyeltetnek, részint nehézségekkel, részint jogo
sulatlan tulkövetelésekkel találkoznak.

A postaforgalom érdekeinek kellő megóvása 
czéljából felhívom, hogy utasítsa a községi elöl
járóságokat, miszerint a fedezetet igénybe venni 
kívánó postahivatalokat, azok szóbeli vagy írásbeli 
megkeresésére a szükséges előfogatok megszer
zése körül kötelesség szerű, készséges támogatás
ban részesítsék.

Megjegyzem, hogy az előfogatok költsége 
az államkincstárt terhelik.

Budapest. 19 L0. évi november hó 8
A miniszter helyett : 

Jakabffy s k ,
államtitkár.

Udvarhely vármegye alispánjától.
Sz. 8312— 1910.

A községi elöljáróságnak.
Alkalmazkodás végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. november 15.

Alispán helyett:

Dr. Keith, tb. főjegyző. * VII.

314.
150659— 1910. B. M. számú körrendelet.

VII.
A z  orsz. munkás betegsegélyző és baleset

biztositó pénztári tagok részére a kórházi orvosok 
által kiállított orvosi bizonyítványok díjazásának 
szabályozása.

V a la m en n y i várm egye i és városi tö rvén yh a tó sá g n a k
A z országos munkásbetegsegélyző és bal

eset biztositó pénztár, illetve az ezen pénztár külső 
szerveiként működő kerületi munkás biztositó 
pénztárak baleset sújtotta tagjainak kártalanításához 
a->± 1907. X IX . t.-cz. 88. §-a értelmében úgy az 
illető pénztár orvosainak, mint a sérültet kezelő 
ormosnak a bizonyítványa is szükséges.

Minthogy a köz- és nyilvános jelleggel fel
ruházott kórházakban ápolt ilyen baleseti sérült 
pénztári tagokról a most hivatkozott törvénysza
kaszban jelzett ezen bizonyítvány kiállítása után 
a kezelő orvosok az ország különböző részein 
különböző dijakat szednek, s igy a különböző 
felfogások szerint felszámolt dijak miatt sok visz- 
szásság keletkezett, ezek elkerülése végett az or
szágos munkás betegsegélyző és balesetbiztositó 
pénztár úgyszintén a kerületi munkás biztositó 
pénztárak kórházban ápolt sérült tagjairól, a kár
talanítás czéljaira, kiállított orvosi bizonyítvány 
diját az egész országban egységesen két (2) koro
nában állapítom meg.

Erről az érdekelt kórházak miheztartása vé 
gett értesitendők.

Budapest, 1910. október 21-én.

A miniszter helyett: 

Jakabffy s. k.,
államtitkár

315.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

Sz. 57.552. VI/A— 1910.

Valamennyi másodfokú iparhatóságnak.

A magyarországi kéményseprők országos 
egyesülete panasz tárgyává tette előttem, hogy 
hivatali elődömnek 1900. évi május hó 5-én 24783, 
valamint ugyanaz évi szeptember hó 27-én 64211 
számok alatt valamennyi másodfokú iparhatóság-1
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hoz intézett körrendeletéiben foglaltak daczára az 
ország különböző vidékein még jelenleg is ferinál 
az a visszás helyzet, hogy némely kéményseprő
mester több személyjogit kéményseprési munka- 
kerület birtokában van.

Panaszolta továbbá az egyesület, hogy egyes 
iparhatóságok nem egy esetben olyan egyéneknek 
is adnak iparengedélyt, a kik szakmabeli képesí
téssel nem bírnak.

Felhívom ennélfogva iparhatóságot, hogy 
hivatali elődöm idézett rendeletéinek érvényt sze
rezni szigorú kötelességének ismerje és a fenha- 
tósága alá tartozó összes elsőfokú iparhatóságo
kat utasítsa, hogy jövőben kéményseprői, iparen
gedélyeket csak törvényes képesítéssel biró egyé
neknek szolgáltassanak ki, a kéményseprési mun
kakerületek betöltésénél pedig 1904. évi június hó 
-5-én 20585 szám alatt valamennyi másodfokú 
iparhatósághoz intézett itteni körrendeletemben 
foglalt rendelkezések figyelembe vételével járja
nak el.

Budapest, 1910. évi október hó 27.
A miniszter helyett: 

Kálmán s. k.,
— államtitkár.

Sz. 7922— 1910.
Az elsőfokú iparhatóságnak j
Tudomás és betartás végett közlöm.
Székelyudvarhely, 1910. évi november 9V

Dr. Sebesi, alispán.

316.
Állami mértékhitelesítő hivatal

Marosvásárhely.
Tekintetes Alispáni hivatal

Székelyudvarhely.
A ni. kir. központi mértékügyi intézetnek 

f. hó 11-én kelt 9770— 1910. számú rendeletének 
alapján felkérem a t. czimet, hogy az összes szol- 
gabirói hivatalokat és alárendelt rendezett tanácsú 
városokat szíveskedjék aziránt felvilágosítani, hogy 
a folyadék ürméreteket használó felek az üvegből 
készült folyadék ürmértéket, mint ivópoharakat 
kocsmai palaczkokat kimérésre házonkivül vagy 
utczán át nem használhatják, a mennyiben az 
egyes kocsmárosoknál elfordulna kérem ezek ellen 
a kihágási eljárást megindítani s erről minden 
egyes esetbe ide értesítést küldeni.

Megjegyzem, hogy azon korcsntárosok a kik 
kizárólag üvegből készült és természetesen hitelesí
tett folyadék ürmértékeket házihasználatra alkal
maznak, —  amenyiben üzletükben semmiféle más 
anyagból készült mérőeszközt nem használnak, 
—  az időszakos hitelesítés alól kivannak vonva, 
tehát ha, — amint az fenneb jeleztetett — kimé
résre házon kívül, vagy utczán át mégis üveg 
ivópoharakat vagy kocsmai palaczkot használná
nak, kihágást követnek el.

Marosvásárhely, 1910. október 27. •'
P irkk s. k., 

hiv. főnök.

Sz. ad 7756-1910.

A járási főszolgabíróknak, Székelyudvarhely 
város tanácsának és rendőrfőkapitányának.

Fennti átiratot tudomás vétel végett közlöm.
Székely udvarit ;Iyen, 1910. november Ki.

Alispán helyett :

Dr. Keith, tb. főjegyző.

317.
122825— 1910. B. .VI. szánni körrendelet.

V — a.

Katonai motoros léghajók kikötésénél kö
vetendő és a cs. és kir. közös hadügyminiszter 
ur által megállapított szabályok közzététele.

(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő
jének.)

Az első számú katonai motoros léghajó 
(Pareeoaltypus) használatba vétele folytán a cs. 
és. kir. közös hadügyminiszter ur azon lehetőség
ből kiindulva, hogy a kedvezőtlen időjárás követ
keztében a léghajó kikötése igen könnyen nem 
a szándékolt, hanem más előre meg nem jelölhető 
helyen' történhetik, a cs. és kir. hadtestparancs
nokságokhoz intézett rendeletében a kikötést és 
segélynyújtást illetőleg a következőket állapí
totta meg.

A kikötések helyéül történjék az akár szán
dékosan, akár szükségből, a lehetőség szerint első 
sorban a katonai gyakorlóterek vagy' legelők, 
erdőtisztások, szántóföldek válaszlandók. A lég
hajó robbanékony voltára való tekintettel minden 
veszély' kikerülése végett a kikötésnél minden 
nyitott láng, égő szivar stb. feltétlenül távol tar
tandó.

A kikötésnél segédkező katonai legénység 
feladata a léghajóról lelogó köteleket megfogva 
a léghajó parancsnokának utasítására a léghajót 
a földre huzni.

A kikötés alkalmával a léghajó parancsnoka 
a segédkező katonai csapat parancsnokának jelen
tést tartozik tenni, hogy a kikötés mi okból tör
tént s a léghajó lehorgonyozandó-e avagy tovább 
utazás czéloztatik-e ?

A leszállásnál való segédkezésre valamint 
a léghajó őrzésére a szükséges katonai legénység 
tiszt vezénylete alatt feltétlenül minden esetben 
rendelkezésre bocsátandó.

Ha a kikötésnek katonai székhelytől távolabb 
helyen kell történnie, léghajó parancsnokának se
gélynyújtás iránt távirati vagy más utón előter
jesztett kérelme feltétlenül és leggyorsabban tel
jesítendő.

Ha a katonai motoros léghajó kikötni szán
dékozik, köteles ebbeli szándéka jelzéséül csónakja 
alatt nappal háromszögletű piros zászlót kitűzni, 
éjjel pedig ugyancsak a csónak alatt fehér fényű 
lobogtatni. 1

Szükség illetőleg veszély esetében úgy a 
szárazföld, mint a tenger felett köteles a motoros 
léghajó lehetőség szerint nappal csónakja alatt
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egy háromszögletű piros zászlót és két egymás 
feletti fekete golyót kitűzni, éjjel pedig ugyancsak 
a csónak alatt fehér fényt lobogtatni.

A motoros léghajónak jogában áll úgy nap
pal mint éjjel hangok utján jeleket adni (sip, 
kürt stb.)

Szabad tehát nem kormányozható léghajó, 
szükség illetőleg veszély esetében a hangjeleken 
kivül köteles a léghajó kosara alatt nappal há
romszögletű piros zászlót kitűzni, éjjel pedig fehér 
fényt lobogtatni.

Midőn a fentiekről czimedei tudomásvétel 
ezéljából értesítem, egyúttal felhívom hogy miután 
a cs. és kir. közös hadügyminiszter ur által meg
állapított ezen rendelkezések már életbe vannak 
léptetve ezeket a törvényhatóság területén a leg
kiterjedtebb módon tegye közhírré.

Miután pedig megtörténhetik, hogy a kato
nai léghajó kikötésénél katonai segédlet nem áll 
rendelkezésre, esetleges szerencsétlenség elkerülése 
ezéljából ily esetben a leszállásnál szükséges se
gélynyújtást a közigazgatási hatóságok kötelezett
ségévé teszem.

Különös figyelem fordítandó arra, hogy a 
cs. és kir. közös hadügyminiszter ur által a lég
hajó robbanékony voltára való tekintettel jelzett 
rendszabályok a polgári hatóságok által is szigo
rúan betartassanak, miért is úgy ezek, mint ezen
felül a különféle jelzések a lakosságnak a legel
terjedtebb módon tudomására hozassanak, hogy 
minden esetleges szerencsétlenség elkerülhető és 
a kért segély minden késedelem nélkül feltétlenül 
nyújtható legyen.

Budapest, 1910. évi október hó 25-én.

Gr. Khuen-Héderváry Károly s. k.

Sz. S049— 1910.

Mindenik járási főszolgabirájának Székely- 
udvarhely r. t. város polgármesterének és rendőr- 
kapitányságának, az összes községi és körjegy
zőknek és valamennyi községi elöljáróságoknak.

Tudomásul vétel és alkalmazkodás végett 
közlöm.

Székelj'udvarhelyen, 1910. évi november 15.

Alispán helyett:

D r Keith tb. főjegyző.

318.
M. kir. föklmivelésügyi miniszter. 

Sz. 104800. 111— 1.

K örrendelet.
Valamennyi városi és vármegyei törvényha

tóságnak (Fiume kivételével.)
A husvizsgálat tárgyában 1908. évi 54300 

számú rendeletem végrehajtása során ismételve 
felmerült az a kérdés, vájjon megengedhető-e a 
magánfogyasztás ezéljából leölt sertések, juhok és 
kecskék felesleges húsát utóbb közfogyasztásra 
is bocsátani.

E kérdésre nézve tudomás és alkalmazko
dás végett a következőket jegyzem  meg :

A husvizsgálat tárgyában kiadott 54300— 
1908. számú rendelet 93. §-ának azon határoz- 
mánya, mely szerint emberi élelemre csak olyan 
állat húsa, vére, zsírja és zsigere árusítható, mely 
ezen szabályrendelet követelményei szerint vága
tott le és vizsgáltatott meg, kétségtelenné teszi, 
hogy a magánháztartás körében való fogyasztás 
ezéljából leszúrt sertések, juhok és kecskék hú
sának és húskészítményeinek a magánháztartásban 
nem szükségelt feleslege is csak abban az eset
ben bocsátható áruba, ha azok úgy élő állapot
ban, valamint leölés után szabályszerűen megvizs
gáltattak és egészségeseknek találtattak.

E szakasz nem tesz ugyanis külömbséget a 
hús iparszerü árusítása között, igy tehát a sertés, 
juh és kecskehus árusítását csak alkalmilag és 
nem ipari foglalkozásként űzőket is arra kötelezi, 
hogy leölésre szánt sertéseiket kivétel nélkül sza
bályszerű vizsgálatnak vessék alá.

A szabályszerű vizsgálat mellőzésével leölésre 
kerülő sertések, juhok és kecskék között nem rit
kán fordulnak elő betegek is, amelyek gyakran 
azért, mert a laikus vágó némely betegséget raj
tuk fel sem ismerhet, de esetleg azért is, mert a 
fél a közérdeket saját érdekének alárendeli, fo
gyasztásra, illetve áruha kerülhetnek.

Az a körülmény, hogy a beteg állatok húsa 
az ember egészségét komolyan veszélyeztetheti, 
sőt némelykor halálos betegségnek is lehet oko
zója, bizonyításra nem szorul és ép úgy beiga- 
zolást nyert már számtalanszor az is, hogy a for
galomba került beteg állatok húsa a ragály elhur- 
czolására és állati fertőző betegségek terjesztésére 
is alkalmat adott. —  így nevezetesen a sertésvész
ben, de különösen a sertésorbánezban beteg ser
tések forgalomba került testrészeinek lehet sokszor 
igen jelentékery része a betegségek terjesztésében, 
a sertésorbánezot például nemcsak a beteg álla
tok friss, hanem sózott, páczolt és füstölt húsa 
is terjesztheti, mert e konzerválási eljárások a 
húsban, vagy a szalonnában levő ragálycsirákat 
csak hetek, sőt hónapok múlva pusztítják el.

Önként következik tehát, hogy a magánfo
gyasztásra leölt sertések, juhok és kecskék húsá
nak közfogyasztás ezéljából való áruba bocsátása 
csak akkor engedhető meg, ha az állatot élő álla
potban és leölés után a husvizsgáló megvizsgálta 
és egészségesnek találta.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy a fentiek 
értelmében az illetékes I. és II. fokú állategész
ségügyi hatóságokat megfelelően tájékoztatni szí
veskedjék.

Budapest, 1910. évi nov. 13-án.

G ró f Serényi s. k.

Sz. 8487— 1910.

Valamennyi főszolgabírónak Székelyudvar
hely város polgármestere és rendőrkapitánysága 
és valamennyi községi elöljáróságnak.
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Fenti miniszteri rendeletet tudomás vétel és 
közhirrététel végett közlöm.

Székelyudvarhely, 1910. nov. 21-én.

Dr. Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Pályázati hirdetmény. (4076--1910. szám.) 
Udvarhelyvármegye hom.oródi járásához tartozó 
homoródszentniártoni körorvosi állásra pályázatot 
hirdetek és felhívom azon okleveles orvos urakat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabály
szerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám f. 
évi deczem ber hó 15-ig adják be.

A körorvos javadalmazása :
1600 korona évi fizetés.
300 korona évi úti átalány.
240 korona lakbér.
Halottkémi és husvizsgálati dijak.
A körorvosi székhelyen gyógyszertár van.
Oklánd 1910. nov. 12. Szabady, főszolgabíró.
Pályázati hirdetmény. (4426— 910. szám.) 

Udvarhelyvármegye homoródi járáshoz tartozó 
Felsőrákos nagyközségben a községi szülésznői 
állás megüresedvén, felhívom azon okleveles szü
lésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat hoz
zám deczember hó 10-ig adják be.

A bába fizetése: évi 180 kor. működési 
dija 8 napra 3 kor. minden további napra 60 fillér.

Oklánd 1910. november hó 19-én. Szabady, 
főszolgabíró.

Bérbeadási hirdetmény. (1106— 910. szám.) 
Székely magyaros község korcsmaháza, 1910. évi 
deczember hó 9-én. d. e. 9 órakor Sz.-magya- 
rósban a községházánál, 1911 jan. 1-től, 1913 
decz. 31-ig terjedő 3 évre haszonbérbe fog adatni. 
Kikiáltási ár 400 kor. melynek 10% a bánatpénz
képpen az árverezés előtt lefizetendő. Az árverési 
feltételek a kjegyzöi irodán és Sz.-magyaros köz
ség bírójánál megtekinthetők. Székelymagyaros 
1910. nov, 23. Bodor J ó z s e f s. jegyző B alázsi 
D om okos k. biró.

Faeladási hirdetmény. (1107— 910. szám.) 
Agyagfalva községnek a nagygalambfalvi hatá
ron, »Gógánoldala« nevű, 4 19 kát. hold te
rületű helyén levő bükk és gyertyán tűzifa ter
méke, apróbb nyilakra osztva 1910. évi deczember 
hó 8 -án  d. e. 9 órakor a helyszínén el fog ár- 
vereztetni. A feltételeket az agyagfalvi k. bírónál 
meg lehet ludni. Agyagfalva, 1910. november hó 
23 án. B odor Józse f, s. jegyző. Kövecsi Sá m u e l
k. biró.

Kimutatás az erdőbirtokosok által az 1910. 
év őszén eladásra bejelentett erdei famagvakról.

I Luczfenyő. 1 Kürmüczbánya városnál 112 
kg. 3 K. egységáron

III. Erdei fenyő. 2. Gróf Károlyi Lajos ura
dalmában Stomlán 50 kg. 4.60 K. egységáron.

Jll. Kocsános tölgy. 3. Csanádi káptalannál

Temessághon 100 hl. 4. Makkosjánosi községben 
50 hl. 3 K. egységáron. 5. Nagyút községben 
70 hl. 3 K. egységáron. G. Vári községben 60 hl. 
3 K. egységáron. 7. Tarpa községben 100 hl. 3 
K. egységáron. 8. Nagybereg községben 400 hl. 3 
K. egységáron. 9. Beregujfalu községben 800 hl. 
3 K. egységáron. 10. Makurja községben 25 hl.
3 K. egységáron. 11. Romacsafalva községben 20 
hl. 3 K. egységáron. 12. Drágabártfalva község
ben 25 hl. 3 K. egységáron. 13. Guti volt úr
béreseknél 120 hl. 3 K. egységáron. 14. Gelencsi 
volt úrbéreseknél 15 hl. 3 K. egységáron. 15. Aíe- 
denczei volt úrbéreseknél 20 hl. 3 K. egységáron.
16. Gorondi volt úrbéreseknél 70 hl. 3 K. egység
áron. 17. Izsnyétei volt úrbéreseknél 100 hl. 3 K. 
egységáron. 18. Ledényi uradalomban Ledényen 
15 hl. 8— 10 K egységáron. (Kocsános, kocsánta- 
lan és csertölgy vegyes). 19. Segesvár városnál 
20 hl. 10 K. egységáron.

IV. Kocsántalan tölgy. 20. Kisida községnél 
10 hl. 9 K. egységáron. 21. Segesvár városnál 
20 hl. 10 K. egységáron.

V. Csertölgy. 22. Lajos bajor herczeg k. f. er
dőhivat. Sárváron 1500 hl. 10 K. egységáron. 23. 
M. kir. közalapítvány erdőgond. Vágapátfalván 20 
hl. 8 K. egységáron.

VI. Amerikai dió. 24. Kalocsai érseki ura
dalomnál Kalocsán 10 hl. 7 K. egységáron. (Vasúti 
állomáson. Zsákok önköltségen.) 25. Gf. Breuner 
urad. erdőhivatalnál Zselizen 15 q. 25— 35 K. 
egységáron. 26. Frigyes kir. herczeg uradalmában 
Főherczeglak, Dályok és Majsában 800 hl. 7 K. 
egységáron. (Baranyavári vasúti állomásra szál
lítva.)

VII. Amerikai kőris. 27. Zenta városnál 1000 
kg. 2 K. egységáron. 28 Mohol községnél 1000 
kg. 250 K. egységáron. 29 Magyarkanizsa vá
rosnál 2000 kg. 3'40 K. egységáron. 30. Újvidék 
sz. kir. városnál 100 kg. 2 50 K. egységáron.

Hirdetmény. Dr. Tolnay Lajos árvái lakos 
ügyvéd bejelentette, hogy lakásából folyó évi no
vember hó 18-án délben egy könyöradományt 
kérő egyén, —  aki magát társulatnélküli színi
gazgatónak adta k i; —  egy duplafedelü, kerek 
formájú, mindkét oldalán egyforma mintázatú mély 
véséssel díszített női a ra n y ó rá i, melynek egyik 
oldalán góth »J « betű van bevésve, a hátsó arany 
levél alatt alatt pedig férfi fénykép (mellkép erdész
ruhában) van elhelyezve, továbbá egy hosszú női 
arany lánezo t (egyenletes kidolgozású csavart láncz- 
szemekkel), melynek lánczszemei között ig a zg yö n 
gyök  vannak, végül egy vörös karneolból mozaik- 
szerüen kirakott, kutyát ábrázoló antik a r a n y  
brossol, egy körülbelül 6 cm. nagyságú illetve, 
hosszúságú, koczka alakú, bronz foglalatú, rnin- 
denik oldalán üvegből készült, alul kék selyem
mel bélelt ékszerdobozzal együtt, melyben akkor 
az előbb sorolt ékszerek elhelyezve voltak, ellopott. 
A gyanúsított, mai napig Déván tartózkodott a 
»Korona«-vendéglőben volt szállva s a lópás után 
folyó évi november hó 19-én reggel a városból 
ingóságainak visszahagyása mellett eltűnt, többé 
vissza nem tért. A gyanúsított személyleirása :
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Életkora körülbelül 50 év, kerek arcz, borotvált 
szakái és bajusz, rövidre nyírott szőke haj, közép 
magastermet, szürke hosszú felöltő. —  Gyanúsí
tottnál feltűnő a túl alázatos modor. Felkérem az 
összes hazai törvényhatóságokat, miszerint úgy 
ellopott ékszereket, mint a gyanúsítottat törvény- 
hatóságuk egész területén a legkiterjedtebb módon 
körözni és a jelen körözvényt a hatóságuk terü
letén lakó összes zálogháztulajdonosok és éksze
részekkel közölni szíveskedjenek, oly hozzáadással, 
hogy a nyomra vezetők megfelelő jutalomban fog
nak részesittetni, illetve a mennyiben az ékszerek 
eladattak, vagy elzálogosittatak volna, a tulajdo
nos által vissza fognak váltatni. Az eljárás ered
ményét —  ha nemleges lenne is —  velem 60 
napon belül közölni kérem. —  Déva, 1910. évi 
november 22. Alispán helyett: C su la y  Lajos, 
főjegyző.

Felfogott kopó. Homoróddarócz községben 
folyó hó 19-én este 1 drb. fekete kan kopó fel
fogatott, melle és hasa, valamint két első lába 
térdig, a hátsóknak a körmei és a farka vége fe
hér. Igazolt tulajdonosa az elöljáróságnál átveheti.

Kicserélt bunda. Folyó hó 21-én Székely
udvarhelyen, a »Korona« vendéglőben egy téli 
hosszú prémes bunda kicserélődött. Zsebében egy 
dohány tárcza és egy sapka volt. A  bunda birto
kosa azt saját bundája visszaadása ellenében az

alsósófalvi segédjegyzőnek visszajuttatni szíves
kedjék.

Elveszett munkásigazolvány. F'ülöp János 
ravai lakos a Rava község elöljárósága által 
1906— 9. szám alatt kiállított munkásigazolványát 
ismeretlen módon és helyen elveszítette, m .Iy  
ezennel megsemmisitettnek nyilvánittatik. Székely- 
keresztur, 1910. november 22-én. P á lf fy , h. fő
szolgabíró.

Megsemmisítés. Értesítem alispán urat, hogy 
Kordiák Ignácz árvamegyei felsőstepanoi gyolcs
kereskedő jelenleg poroszlói (Hevesm.) lakosnak 
1910. évi márczius hó 17-én 164 sz. a. kiállított 
a fentnevezett által elveszített házalási engedélyt 
semmisnek nyivánitottam s helyébe egy másolatot 
állíttattam ki következő főbb tartalommal: Házaló 
és hetivásár látogatására jogosított könyv Kordiák 
Ignácz részére. Születéshelye : Felsőstepanó. Szüle
tési éve: 1857. Állapota: nős. Vallása: róm. kath. 
Sajátkezű aláírása: —  Termete: közép. A rcza : 
kerek. Szeme: barna. Orra: rendes. Szája: rendes. 
Haja: barna. Alsó-Kubinban, 1910. évi márczius 
hó 17-én. Zmeskal s. k. alispán —  Szíveskedjék 
fenti körülményt vármegyei hivatalos lapjában 
közzétenni és az elveszett elsődletet —  feltalálás 
esetére hivatalomhoz áttenni. Alsó-Kubin, 1910. 
évi novemher hó 17-én. Z m eska l G yörgy.
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