
IV. ročník. V Nitre. 20. červeoca 1922. i číslo.

NITRIANSKE NQTINT
Úradný časopis žuPy nitrianskej.

Vvchodí každý piatok. Cena oznamov uverejnených mestami a

Predplatná cena na celý rok 50 korún. obciami: dla uverejnenej tarify v č. 1—2.

Úradná časť.
Župan župy Nitrianskej. sa značné — ak ich úžitku úplne nepo-

Tj _
merné — škody zapríčiňujú.Lis. 20103/1922. Už horvatsko-srbský názov kozy

Predmet: Zákaz pasenia kôz na les- „šumomorka“ = ničiteíka lesov, chá

noch plochách. rakterizuje výstižne nebezpečenstvo kozy
. ( pre lesy vôbec a mladšie porost}", pošetkým hlavným slúžnym a fažne kultúry zvlá-te.

policajným kapitánom. Je známe. že nie ostatnou príčinou
Nariadenie ministerstva zemedelstva, zkrasovatenia celých zemí a krajov

éxpozitúry pre Slovensko č. 10605/1922 (Dalmácia. Čierna Hora, časti Francie,
XIV. o zákaze pasenia kôz na lesných Španielska atď.) bolo po vyrúbaní ich
plochách vydávam cieľom publikovania intenzívne pasenie kôz.
a prevadenia. -Zo hore načrtnutých dôvodov a z ohľa

„ du na vzrastlé množstvo kôz, nariadilo
r itia, t . ju.a x 922. ministerstvo zemedelstva, expozitúra pre

Za župana: Slovensko v Bratislave ako najvyššia
Dr. Štefánik. lesopolitická vrchnosť toto;

Pasenie a zdržovanie kôz v lesoch
a na lesných pôdach sa zásadne zaka

lí PI S.
žuje. To isté platí i na tých lesných

Ministerstvo zesssäelstva Československej plochách, ktorých sa ku paseniu ostat-
ýspul'liky, expozitúra pre Slovensko. ných druhov dobytka užíva.

Čís. 10606 E. XIV. 1922. Nariadenie toto nech je obvyklým
spôsobom uverejnené a presne prevá-

Bratislava, dňa 24. júna 1922. dzané.
Predmet: Ohroženie lesných kultúr (M E) Za ministra zemedelstva:

pasením kôz.
'

Nečitatelný podpis

Všetkým županským úradom, štátnym Ä

iesnýnTTngpektQľátom a StAtaymSľým Znpa. iapy Nit r 1

úradom na Slovensku! Čís. 16948/1922.
Behom války sa rozmnožily kozy Všetkým hlavným slúžnym a

tak, že pasením týchto, najmä v lesoch,
"

mešťanostom!



Nariadenie ministerstva zemedelstva užitkovaniu žiadaného (druh dreviny,
čís. 8184/1922 vydávam na vedomie a vek, zakmenenie, drevná hmota) a
k vyrozumeniu zainteresovaných strá- 6 ôgob využit kovania.
nok náležitým spôsobom. Okrem toho by musel byt pre prvý\ Nitre, dna 30. júna 1922. raz k výkazu pripojený nákres lesa

Za župana- žiadajúcich majiteľov, ktorý by potom
Dr Štefánik U Pť^u^nej štátnej lesnej správy zostal

v uschovaniu pre budúce roky a v kto
rých by táto správa tiež jednoduchú

Qpjg evidenciu o stave lesa viedla.

ministerstvo zemedelstva Československej Výkaz samozrejme by musel byť
republiky, expozitúra pre Sioveusko. každoročne pripojený.

ÍÍ78184NTV /i Qoo ĎaiSí PústuP Vybavovania žiadosti
0 s. b Xl\ ./19_2. zostane nezmenený.

Bratislava, dňa 23. mája 1922. Podotýka sa. že na hore odporú
čané postup, ktorý sa lesov pod štát-

Predmet: Povolenie rúbania v ma- nou Sp ľávou stojácich nemôže týkať,
lych lesoch. nemôže byt nikto z majiteľov týchto

malých lesov prinútený.
Všetkým županským úradom, štátnym '

‘

1 7~ ~
, , ,, 7777 Za ministra zemedelstva:

lesným inšpektorátom a statnvm les-
:—; ;

— —
j Inž. B e r n a r d. v. r.

nym úradom na Slovensku!

Aby sa z jednej strany uľahčilo
veľmi početné vybavovanie žiadostí o Žapan župy Nti.rian.Aej.

povolenie rúbania v malých lesoch vo . g 1992
smysle zákona o prozatýmnej ochrane
leso\ zo dňa 17. dec. i918, čis. 82. p re dmet: Župný silničný preliminár,Sb. z.- a n. podaný cn a aby sa tiež silničná prirážka, schválenie,
týmto malým majitelom lesa obľahčilo
dosiahnutie tohoto povolenia, ako aj K všeobecnej známosti vyhlasujem,
zmeň-tmie výloh s vyšetrením žiadosti že župný silničný preliminár župy ni
prípadne spojených, súhlasí ministerstvo trianskej pre rok 1922 a výške tohoroč
zemedelstva, expoxitúra pre Slovensko nej silničnej prirážky bola ministerstvom
v Bratislave z kruhu zainteresovaných verejných prác schválená a to jak v
činiteľov s preponovaným nasledovným niže uvedenom opise výnosu min. verej
postupum. ných prác je uvedené.

Majitelia lesov jednej obce pod 30 ha
— 52 kat. jutár plochy obnášajúcich
môžu podat spoločnú žiadost u prisluš- OPIS.
nej štátnej okresnej lesnej správy s pri- Ministerstvo verejných prác.
pojením výkazu s nasledovnými dátami:

1. Meno majiteľa. Č3
'
8 - 26106/XI. a —1922.

2. miestopisné Číslo, V Prahe, dna 8. júna 1922.
6. celá výmera lesa,

1 , , Predmet: Župný silničný preliminár
4. popis pôdy a poloha, župy nitrianskej pre r. 1922,
5. výmera a popis porostu k vy- stanovenie silničnej priráž-



k}
7

, schválenie a povolenie vhodné opatrenie. Taktiež bude vecou
Štátnej subvencie. županského úradu, ab}7 sa postaral, aby

„ , TT oo tt .non bernými úradmi vybrané čiastky silnič-
K cís. 5170-11. 1922 z 28./II. 1922. .

J •
. .. , , “

v
‘

Anej prirážky boly župe raesame od-
Pril. 420. gr, vádzané.

Referátu verejných prác Ministerstvo verejných prác upo
zorňuje administratívny výbor, aby na

V Bratislave úhradu potrieb župnej správy silničnej,
——— zvlášte však na úpravu platov silnič-

Na základe ustanovenia zákona zo nému osobníctvu. pokiaľ sa snáď tak
dňa 12. augusta 1921 č. 302. Sb. zák. nestalo, ako aj na niektoré nezbytne
a nar. schválilo ministerstvo verejných nutné oprav}- objektov a rekonštrukcie
prác v dohode so súčastnenými mini- silnie pamätané bolo primeranou čiast
sterstyami župný rozpočet silničný župy kou tiež zo štátnych prídelov župe po
nitrianskej a to: volených z výnosov 1. pozemkovej dane
v sume potrieb riadnych K 5,193.357-72 a 2. zvláštne prirážky k dani z liehu
v sume potrieb mimoriad, „ 234.000.00 (§§ a z r - cís. 3._>4 Sb.
—— — z. a n.).

spolu K 5,427.367.72 D , , v,,,ť ’ Podotýka sa, že povolená štátna
v sume príjmu včetne štát. subvencia poukázaná bude župe k ná
subvencie K 155.000 -—, vrhu referátu verejných prác vo dvoch
ktorá sa týmto povoľuje lehotách do konca t. r,
celkom K 1.099.860-29 Ar •

. m „ ,Minister Tučný, v. r.
k úhrade schodku K 4,327.497-43 ?

povoľuje sa vyberať v r. 1922 silničnú hodnovernosť opisu;
prirážku dľa nasledujúcich sadzieb pre: Inž. Frank Kužel, v. r.

a) ručnýcn minimalistov za 3 dni Schválený preliminár vydávam Štát-
K 20 (slovom dvadsať korún); nemu stavebnému úradu, aby pre svoju

b) zápražných minimalistov za 1 deň potrebu a pre účtárne potrebné opisy
K 40 (slovom štyridsať korún); prelimináru zhotovil a nariaďujem:

c) porcentualistov 93% (slovom de- 1- aby štátny stavebný úrad s pre
vadesiattri procentov). vádzanim preliminovaných prác bezod-

Sadzby silničnej prirážky 2 druhov " d° konca toh° t0 r°ku

minimalistov budú predpisované a vy-
’

berané tým spôsobom a tými orgánmi 2. aby učtáreň pridelená finančnému
ako dosiaľ. Pokiaľ sa týka silničnej riaditeľstvu v Nitre ihneď s vyrubením
prirážk}7 procentualistov je spôsob vy- silničnej prirážky a minimálnych sa
berania stanovený predpisom §-u zák. dzieb v smysle schvalovacieho výnosu
zo dňa 27. januára 1922 Čis. 42 Sb. započala a aby mne predložila návrh
z. a n. vyhovujúci predposlednému odstavcu

v ,. • vyše uvedeného ministerského výnosu.
V zaujme jednotnosti evidencie a J

nutnej kontroly ako i k získaniu prehľadu y Nitre, dňa 10. júla 1922.
oboch týchto rozdielným spôsobom pred
pisovaných a vyberaných, rovnako aj župana;
účtovaných a odvádzaných druhov sil- Dr. Štefánik,
ničnej dane bude na županskom úrade
(pofažne jeho účtami, poprípade Štát
nym stavebným úradom) urobiť za včasu



Župan župy Nitrianskej. botníctva zakročili, pri shľadaných ne
ä, „t- dostatkoch poistené premie dodatočne
Lis. 9b <o/l J2_. vymáhali, aby v tomto smere vydané
„ - , ' , , , . nariadenia a zákony boly v každomPredmet: Prevádzame predpisovou- ohľade uplatnené.

‘

razovom poistení pol nohos
podárskych robotníkov. Nitre, dna 8. júla 1922.

T7 , . . , , , , , , v Za župana:Všetkým p p. hlavným slúžnym _ x , „,J J Dr. Štefánik,a mesta nos tom!
V smysle dosiaľ platného úrazového x

zákona § 8. zák. íl. XVI. z r. 1900 je
Zapan župy Nitrianske]

každý zamestnávateľ povinný v službe r,y - 0791/99
u neho stojácu hospod. vonkajšiu Čeľatl

” '
'

Piez
’

pre prípad úrazu u Slovenskej poklad- Predmet: Udelenie podpory Ste
nice pre hospodárskych robotnikov vo fánikovej koleji pre vysoko-
Sv. Jure prihlásiť. Prevádzanie tohoto sk®lské študenstvo v Prahe
povinného úrazového poistenia stanoví VIL
dosiaľ platné nariadenie maď. ministra TT 0 „
orby íls. 11100/1905. ktoré bolo uve- U S N E S E N I B.

rejnené novo v Úradných Novinách v Správny výbor župy nitrianskej u
r. 1920 čís. 10—11, kde sa ovšem defuje Štefánikovej koleji pre slovenské
chybne cituje č. 1100/1904 na mieste vysokoškolské, študenstvo v Prahe VII
správneho č. 14.100/1905. bez rozdielu konfessie (na Výšinách č. 2.)

Okrem tohoto povinného poistenia 1000 Kč. slovom: jedentisíc korún pod
ukladá úrazový zákon z. r. 1912 zák. P0ľy a poukazuje župana, aby tento
čl. VIII. § 5. majiteľom hospodárskych obnúS P° ministerskom schválení tohoto
strojov povinnosti všetkých pri hospod. nanesenia z fondu Masarykovho, uve

strojoch zamestnaných robotníkov, vyj- denej kole poukázal,
múc zkúmaného strojníka, pre prípad Toto usnesenie má byt uverejnené
úrazu u Slovenskej pokladnice pre hos- v Úradných Nitrianskych Novinách, že
podárskyeh robotníkov poistif. proti nemu môže byf podané odvolanie

Ačkoľvek nariadenie ministra zeme- behom 10 dní. rátajúc od 8 dňa uve
delstva č. 6900/1913 ustanovuje všetkým rejnenia a to cestou županskébo úradu
výkonným vrchnostiam a obecným pred- v Nitre ministrovi plnomocnikovi pre
stavenstvám, aby všetku hospodársku správu Slovenska v Bratislave,
čeľau a v hospodárstve zamestnaných p0 uplynutí tejto lehoty spisy sa
priemyselných robotníkov v smysle na- pľedložia cieiom schválenia pánu mini
nadema Čís. 14100 1905 popísali a všet- strovj v Bratislave,
ky hospodárske stroje v smvsie zá
koná z-roku 1912 zák! íl. VIII. u Slo- , ,9 sa “povedomiu: župan, re

venakei pokladnice pre hospodárskych
dakc,a Nitrianskych Úradných Novin a

robotnikov prihlásili, nedeje sa tak do- Štefánikova kolej pre slov. vysokoškol
siaľ z väčšej časti am po 3-ročnej pô-

ske “tudenstvo v Prahe,
sobuosti tejto pokladnice. Zo zasadnutia správneho výboru

V dôsledku toho ukladá sa všetkým UP7 nitrianskej,
pp. hlavným slúžnym a pp. meštano- y fl ifcre> dna 16- j úna 1922 .

stom, aby nariadili obecným predsta
venstvám, aby bezodkladne v záujme Predseda:
sociálneho poistenia hospodárskeho ro- Jasný.



ŽUPAN ŽUPY NITRIANSKEJ. , , ,— prvotnom sozname bol pominutý niekto
Číslo 20674/1922. dľa zákona spôsobilý, alebo že bol za-
T3 , Q , . písaný niekto dľa zákona nespôsobilýPredmet: Sostavenie soznamov po- ť }

ľotcoy
L ym lsČV'm spôsobom môže aj zjednat
platnosť dôvodom, ktoré ho oslobodzujú

Všetkým hlavným slúžnym, m e- od funkcie porotcu.
štanostom a notárom! O námietkach a o dôvodoch

Zkúsenosti z roku minulého a 1920
uveden ý ch P ľe oslobodenie od

sú mi pohnútkou, že nariaďujem už te-
funkcie porotcu rozhadujú obecné

„i , , . ,
1

. , komisie,raz, aby s prípravnými prácami za ú

čelom sostavenia soznamov porotcov / loz-hodnutia ako aj ponosy,
ihneď bolo započaté.

' ktoré sa maJú P odat do 3 dní od úrad-
Dľa zákona zo dna 26. mája 1919 ného obmenia, majú byť poznamenané

číslo 278 sb. z. a nar. § 6 majú' obecné,
v Pľvotnfch soznaraoch.

komisie počiatkom mesiaca sepstembra k rozhodnutím obecnej ko

sostavit prvotný soznam porotcov t. j. uds *e vo vyhlásenom sozname urobená
soznam. všetkých osôb v obci bjulliaoich, dajaká zmena, oznámi sa to vyhláškou
ktoré dľa predchádzajúcich ustanovení v úradnom sídle a stránky sa musia o

toho zákona sú povolané za porotcov.
oni ll P°vedomit. Tým, ktorí podali ná-

Obecná komisia skladá sa z rych-
má sa oznámif

-

ako ° nich bolo

tára alebo z meštanosty, ako predsedy
1 ozhodnuté.

a zo štyroch osôb k funkcii porotcov .

Po námietok obecná ko

spôsobilých, volených obecuvm zastu- ni *sia má z osôb zapísaných v prvot
piteľstvom. A s p o ň d v a j a členovia ko- vom sozname poznamenať tie, ktoré pre
misie musia byt ženy, predpokladajúc,

*ck rozumnosť a počestnosť, poctivé
že sú ženy vôbec obsažené v soznamoch smýslanie a pevnú povahu a pre ich

porotcov. znalosť zemských rečí pokladá za oso-
Vo veľkých obciach môže byť týchto hitne spôsobilé k funkciám po

komisií zvolené niekoľko a potom im r otcov.
predsedá buď mešťanosta, lebo predse- Do konca septembra rychtár predo
dovia zvolení obeenvm zastupiteľstvom s^re slúžnovskému úradu prvotné
z jeho členov. soznamy so zápisnicami o jednaniu ko-

Prvotný soznam má byt najmenej misie so všetkými písmami, ktoré sa

po 8 dní vyložený v úradnom sídle vzťahujú k podaným reklamáciám a

rychtára alebo meštanosty, aby každý Žiadostiam za oslobodenie,
mohol do neho nahliadnuť, a má to byt Slúžnovský ťirad soznam i

verejne, spôsobom v obci obvyklým o- hneď preskúma a ak shľadá, že pri so
známené a pripomenuté, že každý má stavovaní sa stalo voľačo proti zákonu,
právo urobiť námietky proti tomuto alebo, že sú v ňom značné nesprávne
soznamu. Každý jednotlivec môže po- stí, vráti soznam rychtárovi k súrnej
dat v tejto lehote písomne alebo zá- oprave. Opravený soznam musí byt zá

pisnicou u rychtára námietky, že v slaný opätne slúžnovskému úradu, a



síce tak, aby slúžnovské úrady, poťažne doručovanie predvolamek porotcom len

magistáty soznamy porotcov na r. 1923 lažkosti zapríčiňuje,

najneskôr do konca októbra 1922 mo- 4. obecné komisie dla § cit. zákona

hly predostrel príslušnému predsedovi majú označil tie osoby, ktoré pre ich

sedrie. Ak by rychtár so sostavením, rozumnosť, poctivosl, statočné smýsla

opravou alebo zaslaním prvotného so- nie a pevnú povahu a pre ich znalosť

známu veľmi meškal, môže slúžnovský slovenského jazyka pokladá za zvláste

úrad tieto nedokončené úradné práce spôsobilé k úradu porotcu. — P ľiP0 *

vykonal svojimi sriadencami. mínam, že — ačpráve toto označenie

Slúžnovský úrad — ako vyše uvede- pri sostavovaní ročného soznarau po

no _ prvotné soznamy svojho úradné- rotcov je často smerodajné - toto po

ho obvodu so všetkými k tomu patria- znamenanie vo väčšine prvotných so

cimi listinami predloží pre si d e n- znamov chýbalo a včasné sostaveme

t o v i s b o r o v ó b o súdu T. stolice ročného soznamu hatilo; následkom čoho

s vyjádrením o posudku obecnej ko- obecné komisie na túto ich povinnosť

misie. V mestách municipálnych za- sa dôrazne upozorňujú;
siela prvotný soznam mešlanosta pria- 5. slúžnovské úrady soznamy po

rno prezidentovi sborového súdu I. sto- rotcov, ktoré im obecné predstavenstvá

j-ce predostrú, majú dťa § 9. cit. zákona

V jednotlivostiach sa pripomína: ihneď prezkúmaf, opravu ich zariadil a

1 obecné úrady prvotné soznamy dľa predpisu § 10. toho istého zákona

porotcov majú vyhotovil výlučne len sa pri odoslaní soznamu predsedovi

na tých vzorkách, ktoré im úradne za- sedrie o tom vyjadriť, či súhlasia s po

slané budú. - Obecné úrady nech si súdkom obecnej komisie ohľadom vzlášt

hnecf žiadajú potrebné tlačivá od slúž- nej spôsobilosti porotcov, n nie;

novských úradov, ktorým zase prílušná 6. slúžnovské úrady tieto, pripadne

sedria má dodal potrebné množstvo opravené soznamy majú odoslal dľa
..

. 8 10. cit. zák. predsedovi sedrie
ulcit IV )

1 *
t J .

J .

2. všetky stĺpce týchto vzoriek majú a nie županskému uradu (ako sa to

byť svedomito a čitateľným písmom vy- predminulého roku na viacerých mie

plnené; stach stal°^
3, v stĺpci „stav“ nemá byť obec- 7. slúžnovské úrady nech si hneď

nym úradom, poťažne obecnou komisiou žiadajú potrebný počet vzoriek pre so

napísané, či dotyčný porotca je slobod- stavenie prvotných soznamov porotcov

ný alebo ženatý, ale že v tomto stĺpci 0d príslušnej sedrie a vydajú ich obec

má sa uviesť zamestnanie porotcu, ným a okolným notárom, aby so sosta

z ktorého dôvodu nariaďujem, aby pod venim soznamov ihneď započali.

slovom „stav“ v zátvorke sa napísalo y ľ6) 15. júla 1922.
slovo „zamestnanie“, a pri slove „byt“ župana:
tiež uvedené bolo v zátvorke „ Číslo

domu“, poneváč bez tohoto označenia Dr - Stefam .



Úradné oznamy.
Magistrát slob. mesta Uhorskej Skalice. kancelárii v Banke (okres Piešťany)
5 nazret.
Číslo 4021/1922. „\ Banke, 11. marca 1922.

Uh. Skalica 12. júla 1922. ,
Obecne predstavenstvo.Zničenie.

Štefan Nemčovský, skalický obýva- a U|fi|tq99
teľ pre jeho osobu magistrátom mesta " '

Uh. Skalica dňa 19. marca roku 1906 Osnani.
pod ôís. 592/1906 vydanú robotnícku ,,. y , , , .

knižku v Malackách za neznámych o- Nízepodpisane predstavenstvo pnto
kolnostj ztratil. mne a uladne oznanmJ e ’ «>

Túto knižku za zničenú vyhlasujem OBECNÉ ROLE A LÚKY
a nariaclujem. aby menovanému bol vy- v „emeokopravnianskom chotáre sa na
daný druhopis. chádzajúoe dňa 22. júla t, r. ráno o

Man delí k, nám. mešťanostu. 8. hodine na obecnom dome v Nemec-
kom Právne sa budú na 6 (šesť) rokov

x cestou verejnej slovnej dražby do pre-
Číslo 2/78/1922. nájmu dávať.

SúbeSi. Podmienky sú v miestnosti obecné-
V obci Hlohovci (Frašták) uprázdni- ho notára k nahliadnutiu.

la sa stanica obecného pohodného, y Nem. Právne, 25. júna 1922.
Na túto stanicu vypisujeme verejný _ T

g e
' Obecne predstavenstvo.

Riadnvmi dokladmi ooatrené žiado-
i.

stí majú byť predložené u obecného Hlavný slŕžsy v Nitre.
predstavenstva do 15. augusta 1922.

Pracovné podmienky sú k nahlia- Číslo 14060/1921.
dnutiu dome. Zničenie,

Hlohovec, 10. júla 1922. Pénzeš Alžbeta, obyvateľka z Veľ.

Obecné predstavenstvo. Hyndic od obecného predstavenstva ko-
larskeho pod číslom 16/1920 vystave
né svedoctvo cielom obsiahnutia služob-

Číslo 1131/1922. nej knižky neznámym spôsobom ztra
.p, tila.6 8 "J® {M

Svedoctvo toto za neplatné vyhlasu-
Predstavenstvo obce Hubina na ve- jem a nariaďujem, aby sa menovanej

rejnú známosť dáva, že obecné nové vydalo.
p o rovné právo V Nitre, 21. júna 1922.

21. júla 1922. predpoludním o 9 hodine Dr. Markovič,
v Hubine u rychtára na 6 (šesť) rokov hl. slúžny.
bude dávať do prenájmu.

Podmienky sa môžu v notárskej
"



Hlavný slúžny v Nitre. Hlavný slúžny v Nitre.

Číslo 17945/1921, Číslo 14664/1921.
Zničenie. Zničenie

Tóth Jozef, obyvateľ z Pogranic od GrábriS Aranka, obyvatelka z Urmí.
obecného predstavenstva pogranického na °d obecného predstavenstva pod ôís.

pod číslom 46/1899 vystavenú robotní- 16/1914 vystavenú legitimáciu, cielom
cku legitimáciu neznámym spôsobom obsiahnutia pracovnej knižky neznámym
ztratil. spôsobom ztratila.

Túto legitimáciu za neplatnú vyhla- Legitimáciu túto za neplatnú vy
sujem a nariaďujem, aby sa menovanému hlasujem.
duplikát

-
vydal. V Nitre, dňa 21. júna 1922.

V Nitre, dna 21. júna. Dr. Mar k o vi Č,

Dr. Markovič, hl - slúžny,
hl. slúžny.

Hlavný slúžny v Nitre.
Hlavný slúžny v Nitre.

—T“ 1 Číslo 16474/1921.
Číslo 13035/1921 Zničenie.Zničenie. Popek Štefan, obyvatel z Urmína
Kigó Gejza, obývate! z Ujlaku od 0(j obecného- predstavenstva urmínske

obecného predstavenstva ujlackého pod ho pod 5is ] om 4/1916 vydanú robotní
čislom 5/1910 vystavenú robotnú kniž- cku knižku neznámym spôsobom ztratil.
ku dieťa jeho z omylu spálilo. Túto knižku za neplatnú vyhlasujemKnižku túto za zničenú vyhlasujem a nariaďujem, aby menovanému vydala nariaďujem, aby sa menovanému du- duplikát.
phkat vydal. y Nitre, dna 21. júna 1922.

V Nitre, dňa 2i. júna 1922. n ,Dr. Markovič,
Dr. Markovič, hl. slúžny,

hl. slúžny.

Blatný siážny y Nitre. Slúnotský úrad v Nitre.

Číslo 14668/1922. Č' 3 - S7B9/922 -

Zničenie.Zničenie. f
v

tt jv A1 v, , , , Tl TT . Lapoš Ján, obyvateľ zo Salgova od
o za zoe a, o yva e az rmma

0beciléh0 predstavenstva Šalgovského““J™ vrchnostou pod číslom 113/1917 d 41/901 stavenú robotnú
vystavenú slmobnu knižku neznámym nižku ne2ná

'
apô

'
obom ztratil.

sposobom ztratila. _, , t,-
Túto pracovnú knižku za neplatnú ,

Tuto robotnú knižku za neplatnú
vyhlasujem a nariaďujem, aby sa me- vyhlasujem, a nariaďujem, aby sa me

novanej duplikát vydal. novanemu duplikát vydal.

V Nitre, 21. júna 1922. V Nltre ’ dí,a i0 jú]a 1922 '

Dr. Markovič, Dr. Markovič,
hl. slúžny. hl. slúžny.



Hlavný slúžny v Nitre. Hlavný slúžný v Nitre

Č. 2643/1922. Čís, 8308/922.
Zničenie. Zničenie.

Klein Leopold obyvateľ z Egersegu Farkaš Štefan obyvateľ z Fanej od
od môjho úradu pod 29. bežným číslom obecného predstavenstva paňanského
A. lajstra priemyselný list na mäsiarstvo pod gis> 39/908 vystavenú robotnú
Čís. 5432/921 dna 11. mája 1921 vy- knižku neznámym spôsobom ztratil.
stavený v

,
mesiaci januári 1922 v Nitre Túto robotnú knižku za neplatnú vy

neznámym spôsobom ztratil.
hlasujem a nariaďujem, aby sa mu

Tento priemyselný list za neplatný duplikát vydal,
vyhlasujem a nariaďujem, aby sa me
novanému duplikát vydal. V Nitre, dňa 10. júla 1922.

V Nitre, dňa 10. júla 1922. Dr. Markovič,
t-. -* f \ -v hi. slúžny.Dr. Markovič, J

h!av. slúžny.

Hlavný slúžny v Nitre.
Hlavný slúžny v Nitre. —ŕ

Cís. 14683/922.
Čís. 9294/922. _ . „' Znictíiiiet.Zničenie.
,, . v , , , Oravec Ján. obyvateľ z Urmína od
Pap Agnesa, obyvatel ka zGrestu od A . u , , , • . , -v,

1 K j . , , v , ,, moi ho uradu vystavenú pracovnú knižkuobecného predstavenstva gestanskeho v , :1 /ir., . . ,j v. 10/rľ, „ , , . Äl číslo 26/19Í4 neznámym sposobom
pod cis. 18/917 vystavenú robotnú kmzku

z |.„atd
neznámimym spôsobom ztratila. 1

m , , ‘. , , , , , , Túto Knižku za neplatnú vyhlasujemTuto robotnú kmzku za neplatnú vy- . P . ,
1

, , r . ,
1 a nanaďuiem, aby sa mu duplikát vy

hlasujem a nariaďujem, aby sa meno- J J Ľ J

vanej duplikát vystavil.
V Nitre, dňa 10 júla 1922. V Nitre- dňa 10 - Íúla 1922 -

Dr. Markovič Dľ - Markovič,
hi. slúžny.

hlavný slúžny-

Hlavný slúžny v Nitre. Hlavný slúžny v Nitre.

Čís. 12734/922. Číl. 13624/922.
Zllloo i; i O. Zílicoíiio

PalatickýĽudevít, obyvateľ z Urmína Liška Katerina obyvatelka z Urmína
od notára urminského p. čís. 160/921 mojou vrchnosťou pod Čís. 93/911 vy
vystavený dobytčí pas v Nitre neznámym stavenú knižku neznámym spôsobom
spôsobom ztratil. ztratila.

Tento dobytčí pas za neplatný vy- Knižku túto za neplatnú vyhlasujem,
hlasujem a nariaďujem, aby sa meno- a nariaďujem, aby sa jej duplikát vy
vanému duplikát vydal. dal.

V Nitre, dňa 10. júla 1922. V Nitre, dňa 10. júla 1922.

D r. Markovič Dr. Markovič,
hl. slúžny. hl. slúžny.



,
Hlavný slúžny v Nitre. Tieto robotné knižky za neplatné

x , vyhlasujem a nariaďujem, aby sa im
Číslo 13392/922. duplikáty v.ydaly.

Zničení© V Nitre, dňa 21. júna 1922.
Zudor Alžbeta z Ujlaku, od obec-

T> • M -v
ného predstavenstva ujlackého pod

1

'

ai
cis. 26/913 vystavenú robotnú knižku
neznámym spôsobom ztratila.

Túto pracovnú knižku za neplatnú
vyhlasujem a nariaďujem, aby sa me- Hlavný Slúžny v Nitre.

novanej duplikát vydal. -
’*

1V .
Cis. 6953/1922.

v Nitre, dna 10. júla 1922. Zničenie
Di. M ai k u \ i č, Bojda Barbora, obyvateľka z Čaka

iii. b.užn). joviec pod číslom 7/913 vystavené sve-
—— dectvo cielom obdržania služobnej knižky

„ , ,. neznámym spôsobom ztratila.
Kiavny siuzny v Nitre. y , . , ,

—— bvedoctvo toto za neplatne vyhiasu-
Čís 120*01692 jem, a nariaďujem, aby sa menovanej

1 ~ nové vydalo.Zničenie.
V Nitre, dňa 21. júna 1922.

Porubský Štefan, obyvateľ z Bielych M r k o i cKostolov od obecného predstavenstva j
urminského pod čís. 105/907 vystavenú ’

"‘ uzn ->

knižku neznámym spôsobom ztratil. — ľ ~——=
m -t , . , , -v, t , , Zodpovedný redaktor;Tuto robotnú knižku za neplatnú IVAN átTFPÁNíK

vyhlasujem a nariaďujem, aby sa meno-
'

'

"

vanému duplikát vydal.
V Nitre, dňa 21 júna 1922. : Nr:o—>r:::gX

Dr. Markovič, (íŕ \V\
. hl. slúžny.

ffí
každého druhu %

e«cľ»íiamaeawe»5»ric

ia najfavnejšiu cenu — vyhotoví rýchle
Hlavný slúžny v Mitre. a vKusne, taktiež dodá

Číslo. 2880/1922. | n jPAPIElR " "
i ’liŕ-í S;13Zničenie. ± ±

v
, . kancelársky, konceptný a všetky iné

Szombath Štefan, obývate! z Pogramc druhy pre úrady a súkromné kancelárie
od obecnéhopredstavenstva pogranického za režijnú cenu v každom množstve
pod číslom 29/1917 a Barcsa Vojtech z v .

Gitaroviec od obecného predstavenstva SíOVSílSKÓ. killll UäCÍcU’Gsl
čitarského pod číslom 5/903 vystavené wi L. Tyršei v Nitre, Palugyayho ui. 2. JVjrobotné knižky neznámym spôsobom VCv yW
ztratili. = ŕyyqrzp:

Tlačou kníhttačiarne Ľud. TyrSela, Nitra, Paiugyayho ul. 2.


