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Ä
í* pravú a rozširovanie na Slovensku nasledujúcim tlačivám,

Župné štatúty a uzavretia verej- vydaným „Evangelickým cirkevným kníhkupectvom“ v

ného záujmu.
Béké5

f?
be (v Matfarsku):

3 Iranoscius, ev. duchovne piesne, —Slovenské po-
vešti, — Postilla, ev. kázne od Sartoriusa, — Kniha Svor
nosti od Jána Lešku, — Príprava k smrti, — Otec,

Všeobecne nariadenia k ďalšiemu poviedka, — Dietky Naumburgské, — Kalendár, s roka

; vybaveniu. na rok vydaný

-
•--- — — , O tom sa tamojší úrad upovedomuje s podotknutím,

IP Hl že toto povolenie rozširovania uvedených, v Maďarsku
\ Vr \ T v * r . t . vydaných tlačív vzťahuje sa prísne len na hore uvede
\ Všeobecne nariadenia „é tlačivá,

bez ďalšieho vybavenia, ozná- za župana .

menia a rôzne sdelenia. Dr. Štefánik.

- Župný úrad v Nitre. Župný úrad v Nitre.
Číslo: 4901/1925 prez. V Nitre dňa 11. júla 1925. číslo : 4957/1925 prez.
_ V Nitre dňa 13. júla 1925.Predmet : Maďarské tlačivá; povolenie rozširovania na Slo

vensku.
Predmet: Časopis „Népszava“ ; povolenie poštovej dopravy

, , a rozširovania na území Slovenska.
všetkým okresným úradom, policajnému komisariátu
v Parkane, notárskym úradom a četníckym staniciam. Všetkým okresným úradom, polic. komisariátu v Parkane,

Ministerstvo pre Slovensko výnosom zo dňa 28.
všetkým notárskym úradom a četníckym staniciam.

júna 1925 čís. 6912/25 adm. rev. povoľuje poštovú do- Ministerstvo pre Slovensko výnosom zo dňa 10.



júna 1925 čís. 7433/1925 adm. rev. povoľuje poštovú
dopravu a rozširovanie na celom území Slovenska časo
pisu „Népszava“, vychádzajúcemu v Budapešti. Čís. 4958/25 prez. V Nitre dňa 13. júla 1925.

0 tom sa tamojší úrad upovedomuje s podotknutím,
že toto povolenie rozširovania uvedeného maďarského

časopisu činí výnimku z výnosu ministerstva pre Slo
vensko čís. 6/adm. rev. zo dňa 1. januára 1921.

Všetkým okresným úradom, policajnému komisariátu v

Parkane, notárskym úradom a četníckym staniciam.

Na vedomie.
Výnos čís. 6/adm. rev. zo dňa 1. januára 1921 zostá

va naďalej v platnosti, pokiaľ ide o časopisy zo zákazu

nevyňaté.

Za župana:
Dr. Štefánik.

Za župana:
Dr. Štefánik.

Čís. 7100/1925 adm. rev.

V Bratislave dňa 7. červenca 1925.

Čís. 7065/1925 adm. rev.

V Bratislave dňa 30. júna 1925.

Pánu
Predmet : „Sväz slovenského študentstva“ v Bratislave; žia- Andrejovi Brudiarovi

dosť o povolenie rozširovania tlačív „Edícia mla- v Klenovci.
okr. Rim. Sobota.dých autorov“ a knih Sväzom vydaných.

Titl. Miniterstvo pre Slovensko povoľuje na základe
§§-ov 13. a 14. zák. č'. XIV. z r. 1914 Ondrejovi Bru
diaróvi v Klenovci podomné sbieranie subskribentov a

predplatiteľov na knihy, vydané „Biblickou spoločnosťou
britskou a zahraničnou“ v Prahe, na území Slovenska.

Sväzn slovenského študentstva

r Bratislave
Kapitulská ul. c. 1.

Povolenie platí do 30. júna 1926, slovom jeden
tisícdeväťstodvadsafšesf.

Ministerstvo pre Slovensko povoľuje na základe

§§-ov 13. a 14. zák. čl. XIV. z r. 1914 „Sväzu sloven
ského študentstva“ v Bratislave podomné sbieranie sub
skribentov a predplatiteľov na tlačivá zo sbierky „Edícia
mladých autorov“ a iných kníh, vydávaných „Sväzom
slovenského študentstva“ v Bratislave, na území Sloven
ska.

Menovaný je povinný sám sbieraciu akciu prevá
dzať a vybavenie objednávok obstarať.

Vyberať peniaze pod akúkoľvek zámienkou, pre
dávať veci spadajúce do sbieracej akcie, nosiť ich so sebou
a odberateľom ich doručovať, nie je menovanému dovo
lené.Povolenie p’ati do 31. decembra 1925, slovom

jedentisícdeväťstodvadsaťpäť a vydáva sa s podmienkou,
že čistý zisk bude venovaný na podporovanie nemajet
ných slovenských študentov.

K prevádzaniu subskripcie musíte mať povoľovací
list (certifikát), ktorý Vám vystaví po predložení preu
kazov uvedených v §-e 13 zák. či. XIV. z r. 1914 po
licajné riaditeľstvo v Bratislave.Menovaný spolok je povinný sám sbieraciu akciu

prevádzať a vybavovanie objednávok obstarávať svojimi
funkcionármi.

Za ministra:
Dr. Dolejš.

Vyberať peniaze pod akúkoľvek zámienkou, predá
vať veci spadajúce do sbieracej akcie, nosiť ich so sebou a
odberateľom ich doručovať, nie je dovolené.

Číslo: 5075/1925 prez. V Nitre dňa 17. júla 1925.Osoby, prevádzaním subskripcie poverené, musia
byť opatrené povoľovacími listy (certifikáty), ktoré im

vystaví alebo doplní, po predložení preukazov uvede
ných v §-e 13. zák, čl. XIV. z r. 1914, policajné riadi
teľstvo v Bratislave.

Všetkým okr. úradom, polic. komisariátu v Parkane,
všetkým notárskym úradom a č.tnickym staniciam.

Za ministra:
Dr. Dolejš.

Na vedomie.
Za župana:
Dr. Štefánik.

Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska.

Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska.

Predmet: Ondrej Brudiar z Klenovca; povolenie kolportáže.

Predmet: Ondrej Brudiar z Klenovca ; povolenie kolportáže.

Župný úrad v Nitre.

Župný úrad v Nitre



§-u 10. zák. čl. XIV. z r. 1914 poštovú dopravu a za

kazuje na celom území Slovenska rozširovanie časopisu
„Mezinárodní ti sková korespondence“, vychádzajúceho
vo Viedni.

Číslo: 5112/1925. prez.
V Nitre dňa 20. júla 1925.

Časopis „Mezinárodní tisková korespondence“ je
českým vydaním časopisu „Internationale Presse-Kores
pondenz“, vychádzajúceho vo Viedni, ktorému bola vý
nosom ministra československej republiky s plnou mo

cou pre správu Slovenská čís. 2033/25 adm. rev. zo
dňa 21. marca 1925 odňatá poštová doprava a zakáza
né rozširovanie na Slovensku, o čom boly podriadené
úrady upovedomené výnosom čís. 2536/1925 prez.

Predmet: Časopis „Grenzland“ vo Viedni; zákaz rozširova
nia.

Všetkým okresným úradom, policajnému komisariátu
v Parkane, notárskym úradom a četníckym staniciam.

Ministerstvo pre správu Slovenska výnosom zo

dňa 10. júla 1925 čís. 7101 adm. rev. odníma na zá
klade §-u 10. zák. čl. XIV. z r. 1914 poštovú dopravu
a zakazuje rozširovanie na celom území Slovenska ča
sopisu „Grenzland“, vychádzajúceho vo Viedni.

Za župana:
Dr. Štefánik.

O tom podriadené úrady upovedomujem.

Za župana:
Dr. Štefánik.

Číslo. 5114/1925 prez.
V Nitre dňa 21. júla 1925.

Číslo: 5302/1925 prez.
V Nitre dňa 28. júla 1925.

Všetkým okresným úradom, polic. komisariátu v Par
kane, všetkým notárskym úradom a četníckym staniciam.

Predmet: Časopis „Rovnosť ľudu“, Chicago; zákaz rozširo
vania.

Ministerstvo pre Slovensko výnosom zo dňa 16.

júla 1925 čís. 7379 adm. rev. povoľuje poštovú do

pravu a rozširovanie na území Slovenska časopisu „Al
ler Képes Családi Lapok“, tlačenému vo Vally (Dánsko)
a vydávanému v Budapešti.

Všetkým okr. úradom, polic. komisariátu v Parkane,
všetkým notárskym úradom a četníckym staniciam.

Ministerstvo pre Slovensko výnosom zo dňa 11.

júla 1925 čís. 7113/25 adm. rev., odníma na základe
§-u 10. zák. čl. XIV. z r. 1914 poštovú dopravu a za

kazuje rozširovanie na Slovensku časopisu „Rovnosť ľu
du“, vychádzajúcemu v Chicagu, pre nepriateľský spô
sob písania proti ČSR.

Súčasne sa ruší výnos zo dňa 1. aprila 1925
čís. 1889 prez.

Za župana :

Dr. Štefánik.
O tom podriadené úrady upovedomujem.

Za župana
Dr. Štefánik.

Číslo: 7401/25 adm. rev.

V Bratislave dňa 15. júla 1925.
Číslo: 5303/1925 prez.

V Nitre dňa 28. júla 1925.

Predmet: Časopis „Mezinárodní tisková korespondence“,
Viedeň; zákaz rozširovania.

Pán Jozef Kostrúnek, obchodný zástupca

Všetkým okresným úradom, policajnému komisariátu
v Parkane, všetkým notárskym úradom a četníckym

staniciam.

v Lnlči ti Výšková
na Morave.

Na základe §-u 11. zák. čl. XIV. z r. 1914 povo
ľuje sa Vám podomné sbieranie subskribentov tlačových

Ministerstvo pre Slovensko výnosom zo dňa 13.
júla 1925 čís. 7068/1925 adm. rev. odníma na základe

Predmet: Časopis „Aller Képes Családi Lapok“; povolenie
pôšt. dopravy a rozširovania.

Minister Československej republiky s plnou mocou
pre správu Slovenska.

Predmet: Jozef Kostrúnek ; povolenie subskripcie na tlačo
vé produkty J. Otto, spol. s r. o. v Prahe.

Župný úrad v Nitre.

Župný úrad v Nitre.

Župný úrad v Nitre.

Župný úrad v Nitre.



produktov, vydaných nakladateľstvom J. Otto, spol. s r.

o. v Prahe.
Generálne finančné riaditeľstvo pre Slovensko.

Číslo: XV—3016/1925.Patričný certifikát dľa §-u 13. horeuvedeného zá
kona obdržíte od policajného riaditeľstva v Bratislave. V Bratislave dňa 26. júna 1925.

Za ministra:
(Nečitateľný podpis).

Predmet : Otvorenie štátneho zememeračského úradu v
Prievidzi.

Číslo: 5304/25 prez.
Sdeľujeme, že štátny zememeračský úrad v Prie

vidzi, sriadený vládnym nariadením zo dňa 26. januára
1925 čís. 83 Sb. z. a n., zahájil dňa 22. júna t. r. svo

ju úradnú činnosť.
Na vedomie. Obvod jeho pôsobnosti vzťahuje sa na obvody ber

ných úradov v Bánovciach a Prievidzi.V Nitre dňa 27. júla 1925.

Za župana :

Dr. Štefánik. prezident.

Okresný úrad v Topoľčanoch.

Číslo: 11.922/1925.Čislo: 26427/1925.
V Nitre dňa 14. júla 1925.

Predmet : Rozpočet okresu topoľčianskeho na rok 1925.

Predmet: Dr.Jozef Schramek, zverolekár z Veľkých Šurian;
vyhlásenie zverolekárskeho diplomu. Okresný výbor okresu topoľčianskeho usniesol sa

vo svojom zasadnutí dňa 26. mája 1925 dľa odst, 4.
§-u 85. zákona zo dňa 29. februára 1920 čís. 126. Sb.
z. a nar. na predbežnom rozpočte okí esu topoľčianskeho
na rok 1925.

Na žiadosť Dr. Jozefa Schramka, súkromného zve
rolekára \o Veľkých Šuranoch, som jeho zverolekársky
diplom vyhlasovacou záverkou opatril a menovanému
povolil prevádzanie zverolekárskej praxe v župe Nitrian
skej. Predbežný rozpočet bol dľa zákona okresnou fi

nančnou komisiou pojednávaný, bol cieľom vyjadrenia
predložený župnému úradu, v okrese verejne vyhlásený
a u okresného úradu v Topolčanoch ku nahliadnutiu
na 14 dni vyložený.

župan.

K predloženému rozpočtu podal župný úrad v

Nitre prípisom zo dňa 9. júna 1925 číslo 20.149/1925
svoje pripomienky. Podobne podali v stanovenej lehote

prípisom zo dňa 9. júna 1925 svoje pripomienky Juraj
VančO a spol. vo Velušovciach a Eugen Kántor a spol.
v Závade.

Číslo; 23068/1925.
V Nitre dňa 11. júla 1925.

Predmet: Alexander Kolisch, súkromný zverolekár z Nových
Zámkov; vyhlásenie zverolekárskeho diplomu. Po preskúmaní jednacích spisov vyniesol okresný

výbor, do ohľadu berúc prde né pripomienky, nasledovné
Na žiadosť Alexandra Kolischa súkromného zvero

lekára v Nových Zámkoch, som jeho zverolekársky di
plom vyhlasovacou záverkou opatri! a menovanému po
volil prevádzanie zverolekárskej praxe v župe Nitrian
skej.

Okresný výbor v smysle podaných pripomienok
župného úradu v Nitre čís. 20 149/1925, Juraja Variča
a spol. vo Velušovciach a Eugena Kántora a spol. v

Závade ustaľuje rozpočet okresu s konečnou platnosťpu
na rok 1925 takto:župan.

Všetkým okr. úradom, polic. komisariátu v Parkaiie,
všetkým notárskym úradom a četníckym staniciam.

Župan župy Nitrianskej.

Dr. Jesenský ,

konečné usnesenie.

Dr. Jesenský,

Dr. Brachtl,

Župný úrad v Nitre. Župnému úradu župy XVI.

v Nitre.

Župan župy Nitrianskej.



Potreba: .... 135.680-— Kčs

Zaokrytie: . . . 136.000— Kčs

320 — Kčs.Zbytok :

Okresný výbor na základe predostretých, hore u

vedených pripomienok predbežný okresný rozpočet opravil
a takto s konečnou platnosťou ustálil.

Rozpočtová potreba bola stanovená v čiastkach

skutočnej potreby a je v priloženom rozpočte zovrubne
odôvodnená.

Poneváč prídel župného úradu úplne stačí na za

okrytie rozpočtových výdavkov, neni treba vyrubiť o

kresnú prirážku.
Toto rozhodnutie s konečne ustáleným rozpočtom

má byť v smysle §-u 46. zákona čís. 126/1920 Sb. z.

a nar. v „Úradných Novinách“ župy Nitrianskej vyhlá
sené s tým upozornením, že proti tomuto rozhodnutiu,
poťažne rozpočtu do 14 dní odo dňa uverejnenia v

župných „Úradných Novinách“ môže sa podať odvo

lanie cestou okresného úradu v Topoľčanoch na župný
úrad v Nitre, kam má byť aj tento rozpočet cieľom
v známosť vzatia a schválenia predostretý.

Vydané zo zasadnutia okresného výboru v Topoľ
čanoch, konaného dňa 30. júna 1925.

Gaertner,
okr. náčelník.

predseda okres; výboru.

Dôvody.



ROZPOČET
okresu topoľčianskeho na rok 1925.

-S -S ,
Dfa Dľa

Úhrnom
— J50 VÝDAVKY položiek rubrík Poznámka

P 06 Kčs Jh Kčs |~h|| Kčs |T|

! Okresná správa.

A) Osobné výdavky:
1. Reprezentačné výdavky — — — — — — — —

2. D Cestovné a stravné členom okr. výboru — — 5180 — —

2- Cestovné a stravné členom okr. komisií — — 2400 — 7580 —

3. Plat výpomocnej sily — — — — — — 7200 — 7200 —

4

4. Odmeny práce prez čas a mimoriadnych úrad
ných výkonov — — — — — — — 3000 — 3000 -

A) Osobné výdavky úhrnom : — —
] 7780 —

B) Vecné výdavky:

5. Kancelárska potreba a tlačivo pre okresný vý
bor, kúrenie a osvetlenie — — — — 1200 — 1200 —

6. Volebné trovy — — — — — — — — — —

7. Nepredvídané menšie administratívne výdavky 1900 — 1900 —

j - 1 1

I5) Vecné výdavky úhrnom; — — 3100 —

C) Mimoriadne výdavky:

8. 1. Ročná anuita pôžičky na stavbu okresného domu 84000 —

2. Správny príspevok za pôžičku l°/„ z obnosu
700.000- Kčs — — — — — — - 7000 —

3. Mimoriadne výdavky okresu so stavbou, inter
vencie, kolky — — — — — — — 5000 — 96000 —

9. Zakúpenie velkého stola so zeleným súknom a
10 kresiel pre zasedaciu sieň okresného výboru 2800 — 2800 |—

C) Mimoriadne výdavky úhrnom: — — 98800 —
j

Titul I. úhrnom: 119680 —



i nj « D la Dfa ...
-m -g , , , ,, Úhrnom „ , ,—

|_g o VYDAVKY položiek rubrík Poznámka

P g <S Kčs h Kčs h
~

Kčs | h

Prenos: 1 í 9680 —

n. Sociálne a humanitné.

A) Sociálne:
1. 1. Podpory spolkom — — — — — — 2000 —

2. Okresnej hasičskej jednote — — — — — 3000 —
__

A) Sociálne úhrnom: — 5000

B) Humanitné.

1. Humanitné — — — — — — — — 1000 —

B) Humanitné úhrnom: — 1000

Titul II. úhrnom: 6000 ~

III. Verejné zdravotníctvo. — —

IV. Hospodárske:
1

• Podpora okresnej výstavy — — — — — 5000 — 5000 —

Titul IV. úhrnom; 5000 --

V.
j

Dopravné. — —

VI. Kultúrne:

1. Kultúrnym spolkom — — — — — — 500

2. Podpora slovenskej odbočke Národ, rady — 500

3. Na osvetové prednášky — — — — — 1000 — 2000

Titul VI. úhrnom; 2000

VII. Nepredvídané výdavky — — — — — 3000 — 3000 —

Titul Vil. úhrnom: 3000 —

135680 —



Ad II. 1. 1. Tento obnos bolo treba preliminovaf, po
neváč je povinnosťou okresu aj podpôrova-POTREBA.
nie sociálnych spolkov a tak prispievať ku

zlepšeniu spoločenských pomerov.
Ad II. 1. 2. Časté požiary nútily k úplnej reorganizácii

Ad I. 2. 1. Cestovné a diéty členom pri zasadnutiach
okresného výboru sú stanovené dľa minuloroč
nej zkúsenosti a približnej skutočnej potreby.

ohňohasičskej služby v okrese, ktorá bola
aj v minulom roku skoro vo všetkých ob
ciach prevedená, čím boly ale obce tak
zaťažené, že okresný výbor považuje za nut
né, aby sám prispel k udržaniu ústredia
hasičstva v okrese, Okresnej jednoty, ktorá
pre nedostatok peňazí nemôže riadne roz
vinúť potrebnú súčinnosť sô svojimi 68 ha

sičskými sbormi a ich radou a osobnou po-

Ad I. 2. 2. Podobne bol stanovený obnos pre cestovné
a diéty členov finančnej komisie, ktorá tiež
dľa potreby zasedať bude.

Ad I. 3. Poneváč rozsiahla agenda okresného výboru
a komisií, písanie a opisovanie zápisníc, pí-
sanie a rozmnoženie výťahov atď. značne
zaťažujú kanceláriu okresného úradu, ktorá
trpí jako nedostatkom personálu, tak nedo
statkom miesta pre kľudnú prácu, je treba
výpomocná sila, ktorá bude vykonávať kan
celárske práce okresného výboru. Tohoto o

patrenia je tým viacej treba, keď aj chystaná

mocou podporovať.
Ad II. 2. Humanitné ústavy a podniky, ktorým význam

a existenčné oprávnenie nemožno odopreť,
obracajú sa stále na okresný výbor so žia-

stavba okresného domu agendu značne
zaťaží. dosfami o podporu. Bolo preto treba aj na

tento cieľ rozpočtom pamätať.
Ad IV. 1. Jako subvenciu okresnej výstavy, ktorá sa

bude v Topoľčanoch v druhej polovici au

gusta tohoto roku vydržiavať, preliminuje sa
obnos 5000 - Kčs, poneváč je povinnosťou
okresu tento pre okres významný podnik
riadne podporovať.

Ad VI. 1. Podpory pre jednotlivé kultúrne spolky.
Ad VI. 2; S ohľadom na veľký národný význam slo

venskej odbočky Národnej rady, bolo treba
na ňu preliminovaným obnosom pamätať.

Ad VI. 3. Ludovýchova v okrese potrebuje primeranej
podpory a preto bol na tento rok k tomu
cieľu vzatý do rozpočtu obnos 1000' Kčs.

Ad I. 7. a VII. Na nepredvídané výdavky bolo treba
preliminovať v rozpočte uvedené obnosy.

ÚHRADA.

Ad I. 4. Na honorovanie mimoriadnych prác a úrad-
ných výkonov cez čas, patriacich do oboru
pôsobnosti okresného výboru, je nutné sta
noviť do rozpočtu potrebný obnos. Z takto
preliminovaného obnosu majú sa dla po-
treby hradiť aj výdavky, vzniklé členmi o
kresného výboru účasťou pri revíziách obec
ného hospodárstva. Spôsob vyúčtovania tej
to položky urči okresný výbor dodatočne
zvláštnym usnesením.

Ad 1. 5. Kancelárske výlohy okresného výboru, kance-
lárské potreby, tlačivá, papier, kúrenie a
osvetlenie miestnosti pre zasadnutia, uverej-
ňovanie usnesení v novinách atď., sú také,
že treba preliminovaným obnosom na ne
pamätať.

Ad I. 9. pol. 1. 23. Pod týmito položkami prelimino-
vané obnosy bolo treba vziať do rozpočtu,
poneváč okresný úrad potrebuje nutne bu
dovu pre svoje umiestnenie, nakoľko dnešné
umiestnenie požiadavkom úradu a verejno
sti naproste nezodpovedá. Na kúpu pozem
ku a prípravné práce ku stavbe bolo už
pamätané v rozpočte na rok 1924. Prehra i
novaného obnosu má sa použiť ako splátky
na pôžičku ku prevedeniu stavby potrebnú,
ku hradeniu správneho príspevku tejto pô-

Súhrn celej potreby okresu v roku 1925 činí obnos
135.680- Kčs. Výnosom zo dňa 9. júna 1925 čís.
20.149/1925 župný úrad v Nitre poskytnul okresu jako
prídel obnos 136.000' Kčs z obnosu, preliminovaného
župným rozpočtom pre prídely okresom.

Následkom toho nejaví sa potreba, aby na rok
1925 vyrúbená bola okresná prirážka.

V Topoľčanoch dňa 30. júna 1925.

Gaertner,žičky a ku hradeniu mimoriadnych výdavkov
s prevedením stavby spojených. okresný náčelník,

predseda okres, výboru.Ad I. 10. Uvedeným obnosom bolo treba pamätať na naj-
nutnejšie zariadenie miestností pre zasad-
nutie okresného výboru a komisií.

Dôvodová zpráva k okresnému rozpočtu na rok 1925.



odvedením veľkých vôd v uzavretom koryte doterajšie
veľké záplavy v nížine okolo mesta Nitry, každý rok
niekoľkoráz sa opakujúce.Čís. 26027/1925.—III. odd.

Normálny priečny profil nového koryta je navrh
nutý na hĺbku veľkej vody 4 m, dľa nivelety dna v

pozdĺžnom profile uvedenej, so šírkou dna 26 m, sklo
nu bokov 1 : 2, tak že bude maf hladina veľkej vody
pri hĺbke 4 m šírku 42 m.

Boky nového koryta budú opevnené dľa výkazu
opevnenia: záhodzom, kamennou dlažbou, drnovaním a
a osiatím, podľa povahy pobrežného materiálu a dľa to
ho, jako budú brehy vystavené možnosti vymielania vo
dou.

Na žiadosť mesta Nitry, podanú v horeuvedenom

predmete o povolenie vodných prác verejnému záujmu
sa neprotiviacich, podalo zemedelsko-tecbnické oddele
nie župného úradu v Nitre jako odborný znalec svoj
odborný posudok v smysle §-u 162 zák. čl. XXI11. z

roku 1885. Časti starého koryta, ktoré nebudú viac slúžiť od
toku vody, sa zasypú výkopom nového koryta získaným
materiálom.

Na základe toho a v smysle §-u 163. cit. zák.

nariaďuje župný úrad, aby žiadosť, všetky plány a spisy,
odborný posudok a tento oznam po 30 dní boly verej
ne vyložené na obecnom úrade v Nitre.

Pozdĺžny profil nového koryta sa vyhotoví tak, že
sa ponechá len stupeň pre pohon mlynov Šuchalu a

Aujeszkého v Nitre a ďalej stupeň pre mlyn v Dolnom
Kereškýne,

Po túto dobu možno podať námietky pro
ti projektu písomne buď u župnéhú úradu, buď u obec
ného predstavenstva, potom ústne pri príležitosti vodo

právneho pojednávania na tvári miesta.

Terajšie stupne pre mlyn „Barát“ a mlyn v Hor
nom Kereškýne sa zrušujú.

Ponechané stupne sa vyhotovia tak, že veľké vody
neprestúpia pri nich výšku povoleného vydutia v úvahu
prichádzajúcich mlynov.

Na námietky neskôr došlé nebude vzatý žiadny
zreteľ.

Cieľom vodoprávneho pojednania projektu na tvári
miesta stanoví sa v smysle §-u 166. zák. čl. XXIII. 1885
termín na deň

V tých čiastkach pozdĺžného profilu, kde nie sú

brehy tak vysoké, aby dosiahla veľká voda projektova
nej hladiny bez vyliatia cez hornú hranu, projektujú sa po
brežné hrádzky, jako sú v plánoch vyznačené a to v po
kračovaní svahu brehu o šírke koruny 3.00 m všade
tam, kde nie je terain aspoň 0.60 m nad projektovanou
hladinou veľkej vody.

24. a 25. augusta 1925 so srazom komisie na
obecnom úrade v Nitre o 9. hodine dopol. pre časť a

záujemníkov chotára obce Nitry,
27. augusta 1925 so srazom komisie na obecnom

úrade v Molnoši o 9. hodine, dopol. pre časť a záujem
níkov chotára obce Molnoša a Drážoviec. Svahy týchto hrádzok sú od vody 1 :3 m a osiate.

2. Vystavanie innundačnej hrádzky na ľavom boku

rieky pri Molnoši, dľa situácie v plánoch v dĺžke 1.900

km, vo výške koruny nad veľkou vodou 143.38 m, o
šírke koruny 2.00 m, sklonu návodného svahu 1 :l‘/a
a odvodného 1 : 2. Svahy budú osiate.

29. augusta 1925 so srazom komisie na obecnom
úrade v Tormoši o 9. hodine dopol. pre časť a záujem
níkov chotára obce Tormoša a Veľ. janikoviec,

31. augusta 1925 so srazom komisie na obecnom
úrade v Dolnom Kereškýne o 8. hodine ráno pre časť
a záujemníkov chotárov obcí Horného a Dolného Ke

reškýna.

3. Vybudovanie nového mlynského náhonu pre
mlyn v Nitre dľa situácie v plánoch.

Tento náhon, ktorý má privádzať vodu na mlyn
Šuchalov a potom jako odpad na mlyn podzámsky, pod
ktorým zase zaúsfuje do rieky, má šírku dna 16.00 m,
svahy bokov o sklonu 1 :2., hĺbku vody 1.00 m, spád
1.12 °/00 a privádza 6.30 m 3

vody.

Vedením komisie poveruje sa jako zástupca župné
ho úradu p. hlavný župný notár Julius Tenczer.

Súčasne sa sdeľuje, že pojednávané vodné práce sú :

1. Vybudovanie nového koryta na odvedenie 250
m 3

vody za 1 vterinu od pare. čís. 144 kat. obce Mol

noša až do pare. čís. 4978 obce Dolného Kereškýna v

dĺžke ôkr. 10.300 km a to dľa situácie v plánoch na
ten spôsob, žeby sa použilo dľa možnosti starého ko

ryta, ktoré by sa patrične prehĺbilo a rozšírilo na v plá
noch uvedený profil a nevýhodné zákruty skrátily, aby
sa vyvinula riadna nová trasa budúceho koryta pre od

tok veľkých vôd postačujúceho tak, žeby sa zamedzily

Pre tieto mlyny povolené vzdutie bude zachované.

Vyústenie náhonu do rieky sa opevní.
4. Úprava náhonu na mlyn v Dolnom Kereškýne

a odpadu od Davarčanského jezu dľa situácie v plánoch
a v rozmeroch jako náhon sub. 2.

5. Úpravy odpadov :

a) Odpad z Párovskej ulice sa predlžuje a zaúsfu
je do nového mlynského náhonu s terajším profilom.

Predmet: Obec Nitra; regulácia rieky Nitry v obvode mesta
Nitry.

Župný úrad v Nitre.

Vyhláška.



Kereškýne a vo Veľ. Janikovciach v uvedenej 30-dňove]
lehote, jako aj v obci obvyklým spôsobom uverejnili s

upozornením, že sú plány a spisy vyložené k verejnému
nahliadnutiu na obecnom úrade v Nitre.

b) Odpad z Jaišín a Horných lúk sa prékladá
nad nový inôstok od sihote vedúci, výusf odpadu toho

to sa opatrí stavítkom dľa plánu.
c) Nitrička sa zachová delom odplachovania do

nej ústiacich odpadných vôd. Horná jej časť až do teraj
šieho prvého kolena sa zruší a zriadi sa nový kanálok
od mlynského nového náhonu s profilom terajšej Nilričky.

Vyústenie terajšej Nitričky sa predĺži do nového

koryta jako krytý kanál dľa priložených plánov.

Svedectvá o uverejnení tejto vyhlášky a o vyložení
projektu a spisov nech sú pripravené k miestnemu po
jednávaniu.

O tom sa upovedomujú proti potvrdeniu delom
účasti:

1. obec Nitra,d) Terajšie kanalizácie od Tureckej brány a od
Štátneho žrebčinca predĺžia sa do nového koryta dľa plánov.

e) Odpad vody z mlyna „Arpád“ sa predĺži do
nového koryta.

2. obec Molnoš,
3. obec Tormoš,
4. obec Horný Kereškýn,
5. obec Dolný Kereškýn,
6. obec Drážovce,

f) Odpad vody od mestského bitunku sa posunie
do mového brehu.

7. obec Veľ. Janikovce s tým, aby bola vyhláška
vyvesená na obecnej tabuli a tiež v obci obvyklým spô
sobom obyvateľstvu v známosť daná s tým upozornením,
že sú plány a spisy vyložené na obecnom úrade v Nitre.
K pojednávaniu sa má pripojiť obecné svedectvo o tom,
že bola vyhláška v dotyčnej obci uverejnená a ohlásená.

8. Tadeus Šúchala, mlynár v Nitre.

6. Odbery vody pre sladovňu a čsl. št. dráhu sa

upravia día plánov.
7. Komunikácie ;

Novým riečnym korytom porušené komunikácie
cestné sa všade upravujú tak, že zostanú pôvodné spo
jenia zachované zriadením nových spojných ciest.

8. Mosty:
Inundačné mosty a mýtny most v Nitre na hradskej

z mesta na Zdbor sa zrušujú a projektuje sa nový most
v km 5.940.

,9. Majitelia mlyna podzámskeho v Nitre, jako de
dičovia po Joz. Aujeszkom.

10. Vodné družstvo v Nitre pre odvodnenie Hor
ných lúk a Jalšiny, zastúpené p. starostom mesta Nitry.

11. Ernest Back, akc. spol. mlyna „Arpád“ v Nitre.
12. Sladovňa, akc. spol. v Nitre.
13. Riaditeľstvo čsl. št. dráh v Bratislave.
14. Odbor čsl. št. dráh pre udržovanie trati v Nitre.
15. Joz. Pulimann v Dolnom Kereškýne.
16. Vine. Mereya nást. v Horn. Kereškýne.
17. Davarčianske družstvo v Dolnom Kereškýne.
18. Kapitula nitrianska.
19. Biskupstvo nitrianske.
20. St. žrebčinec v Nitre.
21. Veliteľstvo leteckého pluku v Nitre.
22. Posádkové veliteľstvo v Nitre.
23. Zemed. tech. referáty expozitúry ministerstva

zemed. v Bratislave, Štefanovičova 1.
24. Referát minist. verejných prác v Bratislave.
25. Okresný úrad-techn. oddel. v Nitre.
26. Techn. odbor župn. úradu v Nitre.
27. Zemed. techn. oddel. žup. úradu v Nitre.
28. Rybársky spolok v Nitre.
29. Výskumné ústavy zetncdelské v Bratislave (v

ohľade chovu rýb).
30. Správa župnej nemocnice v Nitre.
31. Majitelia pozemkov oľa soznamu o výkupe

pozemkov.
32. Majitelia pozemkov dľa soznamu o služobnosti

pozemkov.
V Nitre dňa 4. júla 1925.

Za župana:
Tenčzeŕ.

Tento most projektuje a vystavá svojím nákladom
referát minist. verejných prác. Nové mosty drevené sa
zriadia v km 9.650, 8.110, 4.406, 1.995 a 0.550. V km
6.795 sa zbuduje železná lávka, dľa terajšieho týpu na
sihoti.

Cez nový mlynský náhon v Nitre bude postavený
drevený môstok v km 1.480 a 0.450.

9. Jezy (hate)
V novom koryte rieky Nitry, projektujú sa dva no

vé pohyblivé, jezy dľa plánov. Tieto jezy budú tak kon
štruované že sa bude môcť uvoľniť pri veľkej vode ce
lé koryto pre odtok vody tak, že táto dosiahne len výšku
povoleného vzdutia.

10. Inundačná hrádzka sa nasype od lávky pri si
hoti a povedie k hradskej vedenej z Nitry do Drážoviec.
Táto hrádzka sa vybuduje jako cesta. Jej koruna je ve
dená v kóte 141.55 m o šírke 4.00 m. Svahy majú sklon
1 ; 1V2 . Pred ňou je odvodňovacia priekopa do odpadu
z Jaišín.

Všetky detaile sú opísané v techn. zpráve a vyzna
čené v plánoch.

Podrobné vysvetlenie týchto prác obsahuje vylo
žený projekt.

Mestskí a obvodní notári v Nitre a Ivánke a vô
Veľ. Janikovciach sa upravujú, aby vyhlásili túto vyhláš
ku na úradnej tabuli obecného úradu v Nitre, Molnoši,
Tormoši, Drážovciach, Hornom Kereškýne a Dolnom



osoba, alebo úradný lekár, ktorý prípad vyšetril a ranu
ošetril.

V prípade, že by úradný zverolekár pri úradnom
vyšetrovaní besnoty u zvierat zistil, že niektorý človek bol
zranený besným alebo z besnoty podozrelým zvieraťom a
neodobral sa dosiať k ošetrovaniu proti besnote do Pasteu
rovho ústavu, je povinný bezodkladne odoslať zraneného k

príslušnému obvodnému (mestskému) lekároď s „Pre--
úkazom“ ním vyplneným hneď na mieste v časti 11. V

prípade, že by lekár nebol snadno obstarateľný a zvlášť
vtedy, je-li nebezpečie z predlžovania, je úradný zvero
lekár oprávnený vyplniť aj 1. časť „Preukazu“ a odoslať
zraneného k antirabickému ošetrovaniu.

Čís. 8400/1925. V Prahe dňa 10. apríla 1925.

Predmet : Odosielanie osôb k ošetrovaniu proti besnote.

Jedným z neblahých následkov války je značné roz
šírenie besnoty u zvierat. Následkom toho stáva sa ďa
leko častejšie než v dobách predválečných, že bývajú
ľudia zranení besnými zvieratami a vystavení nebezpečiu,
že ochoria besnotou. Je známe, že zabráni sa tomuto
nebezpečiu tým, že sa rana čím skôr vhodným spôso
bom ošetrí a zranené osoby sa čo najrýchlejšie odoberú
k ošetrovaniu proti besnote dľa spôsobu Pasteurovho.

Ačkoľvek zásady tieto v celku sú všeobecne aj
širším kruhom známe, predsa vyskytujú sa dosiať
prípady, že osoby zranené besnými, alebo z besnoty po
dozrelými zueratrni alebo ľuďmi, vyhýbajú všetkým
možným spôsobom nie len ošetrovaniu proti besnote,
ale aj časnému a vhodnému ošetreniu rany.

Časť II. „Preukazu“ vyplňuje sa len vtedy, za
vdalo-li príčinu k odoslaniu do ošetrovania proti besnote
zranenie zvieraťom. Rubriky tejto časti vyplní zverolekár,
ktorý ošetroval zviera, ktoré zranenie spôsobilo, alebo
inak má vedomosť o nemoci toho zvieraťa a okolno
stiach pre prípad dôležitých.

Keď by nebol zverolekár snadno obstarateľný alebo
odoprel „Preukaz“ vyplniť, alebo keby o prípade dosiaľ
vôbec žiadny zverolekár nevedel, vyplní aj túto časť
štátny lekár, dľa udania strany, alebo v prípade veľmi
naliehavom četníctvo.

Preto nech je všetkým Osobám, ktoré sú povinné
hlásiť nákazlivé choroby, zvlášte všetkým lekárom a
zverolekárom, pripomenutá táto povinnosť a nech sú tieto
osoby, ako aj starostovia obcí vyzvai í. aby pôsobili na
osoby zranené, aby sa bezodkladne, rdobraly k najbliž
šiemu obvodnému (mestskému) lekárovi.

V prípade, že by takéhoto nebolo nech je zranená
osoba odoslaná k úradnému lekárovi okresnej správy.

Nikdy nesmie nastať zdržanie v odchode zrane
nej osoby do ošetrovania proti besnote preto, že časť !!.
„Preukazu“ nemohla byť vyplnená zverolekárom.

Všetky rubriky „Preukazu“ nech sú vyplnené stručne,
avšak jasne.

Štátna železničná správa poskytuje chudobným alebo
nemajetným osobám, odoberajúcim sa k ošetrovaniu
proti besnote do Pasteurovho ústavu, ako aj ich sprie
vodčíra, jazdu buď úplne voľnú alebo za polovičnú
cenu. Osobám, ktoré činia nárok na túto výhodu, nech
je preukaz vystavený dvojmo.

Lekár nech bedlive vyšetrí všetky okolnosti, nutné pre
posúdenie pripadu, a zistí-li, že sa jedná o cdôvodmné
podozrenie z nákazy besnotou (zranenie zvieraťom alebo
človekom na besnotu nemocným, alebo aj len z toho
odôvodnene podozrelým), po prípade je-li podozrenie,
že nákaza besnotou nastala iným spôsobom, nech bez
odkladne ošetrí zranenie. Nejlepšie je ranu energicky
páliť (thermokauterom), alebo neiakým rozžeraveným pred
metom. Ošetrenie prostriedkami antiseptickými — trebárs
ináč aj veľmi intensívnymi — neni nikdy tak pôsobivé,
jako skoré pálenie rany.

Jedon exemplár preukazu určený je pre železničnú
stanicu odjazdu, druhý pre Pasteurov ústav. Okrem tôho
musí sa osoba taká vykázať u železničnej pokladne vy
svedčením chudoby alebo nemajetnosti, vystaveným sta
rostom obce.

Týmto výnosom rušia sa všetky dosiaľ platné pred
pisy o preukazoch pre osoby odoberajúce sa k ošetro
vaniu proti besnote. Až dosiaľ užívaných „certiťikátoy“
možno ďalej používať až do vyčerpania zásoby; nech
sú dané k dispozícii osobám, určeným týmto výnosom
k vystavovaniu preukazov.

Je ovšem nie len vítané, ale aj v životnom záujme
poranených osôb svrchovane žiaducné, aby ktorýkoľvek
najbližšie nachádzajúci sa lekár ešte pred odoslaním zra
nenej osoby k štátnemu lekárovi, ošetril ranu methodou,
zaručujúcou najlepší úspech.

Ako ďalšia povinnosť ukladá sa štátnym (obvod
ným, mestským [úradným]) lekárom, aby sa postarali o
to, aby osoby zranené odobraly sa čo najrýchlejšie k
antirabickému ošetrovaniu do Pasteurovho ústavu v

Prahe-Vinohrady.

O tom nech sú osoby v tomto výnose menované
náležíte uvedomené s tým vybídnutím, aby sa tým ria
dily.

Obežník tento vydáva sa v dohode s ministerstvom
zemedelstva, vnútra a železníc a zasiela sa k ďalšiemu
zariadeniu zemským správam politickým v Prahe, Brne
a Opave, expozitúre ministerstva verejného zdravotníctva
a telesnej výchovy v Bratislave a civilnej správe Pod
karpatskej Rusi v Užhorode, ktoré majú o ňom vyroz
umeť tiež svoje veterinárne oddelenia, resp. veterinárne
oddelenie expositúry ministerstva zemedelstva v Bratislave.
Obežník zasiela sa tiež štátnemu Pasteurovmu ústavu v
Prahe a riaditeľstvu štátnej nemocnice na Vinohradoch.

Každá osoba hlásiaca sa o prijatie v tomto ústave
musí sa vykázať riadne vyplneným preukazom, ktorého
ťormulár je priložený. Všetci štátni obvodní (mestskí)
lekári, ako aj úradní lekári a zverolekári sú povinní
mať v zásobe niekoľko týchto „Preukazov“, ktoré nech
sú im dodané politickými úradmi II. stolice, prostred
níctvom okresných politických úradov. Výlohy spojené s
opatrením týchto formulárov, ktoré je treba tlačiť len vo
štátnom jazyku, nech sú hradené z epidemijnej dotácie.

Časť I, „Preukazu“ vyplní štátny lekár (zpravidia
obvodný [mestský] lekár), jakožto najbližšia úradná

Za ministra;
Markl, v. r.

Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej
výchovy.

Obežník.



(Vzor k čís. 8400/1925.)

Župa (zem):

Politický okres ;

Zdravotný obvod :

Preukaz
pre osoby odoberajúce sa k ošetrovaniu proti besnote do štátnej nemocnice v Prahe - Vinohradoch.

Časť I.
Vyplní štátny, obvodný, mestský alebo okresný lekár, alebo úradný zverolekár.

1. Osobné dáta osoby, ktorá sa odoberá k ošetrovaniu proti besnote :

a) meno a priezvisko

b) dátum narodenia

c) zamestnanie (u detí, meno a zamestnanie rodičov)

d) príslušnosť do

e) stále bydlisko

2. 'Deň a hodina, kedy nastalo podozrenie z nákazy besnotou (zranenie besným alebo z besnoty podozri

vým človekom alebo zvieraťom)

3. Meno obce, na ktorej území sa zranenie prihodilo

4. Či boly týmto človekom alebo zvieraťom zranené aj iné osoby ? (Meno a bydlisko)

5. Prečo sa upodozrieva poranený z nákazy besnotou (na pr. bol zranený človekom alebo zvieraťom na

besnotu chorým alebo na besnotu odôvodnene podozrivým a jakým spôsobom vzniklo poranenie ?)



6. Popis zranenia :

a) miesto zranenia na tele .-..

b) jakosfrany (tržná, bodná, oderka), zhmoždenie atď.)

c) stupeň zranenia (rana povrchná, hlboká a pod.)

d) krvácala rana?

7. Či bolo miesto rany pri zranení nekryté a či chránené odevom ? (jakým a kofkými vrstvami ?)

8. Bola rana ošetrená ?

a) za jak dlho po zranení

b) kedy? (deň a hodina)

c) kým?

d) jakým spôsobom (thermókauticky) ?

(Vypálenie rany žeravým predmetom je najúčinnejšie).

9. Či je sprevádzanie chorého na ceste do ošetrovania próti besnote nezbytne nutné?

Z jakého dôvodu?

10. Meno a bydlisko sprievodcu ,

V ..dňa 192...

Podpis a razítko.



Vyplní sa len v prípade, keď príčinu k odoslaniu do ošetrovania proti besnote zavdalo zranenie zvieraťom.

Vyplní zverolekár, alebo v jeho zastúpení štátny lekár, v prípade veľmi naliehavom četnictvo.

1. Meno a bydlisko majiteľa (držiteľa) zvieraťa

2. Popis zvieraťa (veľkosť, druh, pohlavie)

3. Či bolo zviera za živa zverolekársky vyšetrované? Popis zjavných príznakov na zvierati pozorovaných

4. Čo sa stalo so zvieraťom ?

a) bola prevedená pitva ?

b) dátum zhynutia (usmrtenia zvieraťa, dátum prevedenia pitvy, príp. pitevný nález)

5. Či bola odoslaná hlava zvieraťa do veterinárneho diagnostického ústavu a kedy ?

6. Či boly týmto zvieraťom zranené tiež iné zvieratá?

V. :. dňa 192

Podpis.

Časť II.



zakazuje predaj prípravku „Nervisan“ fy Dr. med. Ró
bert Hahn a spol. v Magdeburku, taktiež aj ostatných
prípravkov uvedených touto firmou do obchodu, poneváč
presná skladba ich nie je známa, do všeobecného pre
daja nie sú prípustné a mimo toho odporučované sú ta
kou vydieračníckou reklamou, ktorou môže byť obyva
teľstvo uvedené do omylu a môže - mu byť spôsobená
škoda na zdraví.

Ministerstvo vnútra.

Číslo: 29.272/1925.
V Prahe dňa 4. júla 1925.

Predmet: Odosielanie osôb k ošetreniu proti besnote.

Všetkým župným úradom na Slovensku, pánu vicegu
vernérovi Podkarpatskej Rusi v Užhorode. Prednosta expozitúry:

(Nečitateľný podpis).K podnetu ministerstva verejného zdravotníctva a

telesnej výchovy zasiela sa v prílohe obežník menova
ného ministerstva zo dňa 10. apríla 1925, čís. 8400,
týkajúci sa odosielanie osôb k ošetrovaciu proti besnote
spolu s formulárom „Preukazu“ pre osoby, ktoré sa k
ošetrovaniu odoberajú do štátnej nemocnice v Prahe na
Vinohradoch s vyzvaním, aby zemská správa politická
O veci vyrozumela všetky obecné úrady a četnícke sta
nice.

Župný úrad v Nitre.

Čís. 19187/25. V.

V Nitre dna 25. mája 1925.

Všetkým okresným úradom,a polic. komisáriátn v Parkanc.
Obežníky ministerstva vnútra zo dňa íl. októbra

1920, čís. 61.995/9, zo dňa 11. júla 1923, čís; 37772/
22/9 a zo dňa 31. januára 1924, čís. 89212/23/9 o do

prave osôb pohryznutých besnými zvieratami pozbývajú v
dôsledku toho svojej platnosti.

Výnos expozitúry zdravotníckej vydávam s tým, žô
o tom zákaze majú byť lekárnici na území Vašeho úra
du upovedomení a prevedenie nariadenia má byť kon

trolované.
Na vedomie a k obdobnému opatreniu. Za župana :

Za ministra: Dr. Birivger.
(Nečitateľný podpis).

Župný úrad v Nitre.

Číslo: 26506/1925.
Čís. 7089. ai. 1925.V Nitre dňa 23. júla 1925.

V Bratislave dňa 1. júla 1925.
Predmet: Odosielanie osôb k ošetrovaniu proti besnote.

Predmet : Dodávky liekov zubným lekárom neoprávnenými
firmami.Všetkým okresným úradom, okresným, obecným a ob

rodným lekárom, župnému a okresným zverolekárom,
I šetkým župným úradom, expozitúre župného úradu žu

py XIX. v Rožňave.
obecným predstavenstvám a četníckym staniciam.

Za účelom na vedomie vzatia a zodpovedného pre-
vádzania.

Ministerstvu ver. zdrav, a tel. výchovy došlý sťaž
nosti, že obchody zubnými potrebami dodávajú zubným
lekárom a zubným technikom lieky, ktoré sú vyhradené
lekárňam, ako arsenovú pastu, kokainové a morfiové

pasty, injekcie novocainové a adrenalínové a pod.

Za župana:
Dr. Biringer.

Poneváč takýto postup protiví sa ustanoveniam mi
nisterského nariadenia čís. 152/1883 r. z, resp. obežní
ku býv. ministra vnútra čís. 111005/1894, dľa ktorého

je dovolené vydávať zmienené prípravky výlučne lekár

ňam, žiada sa na základe výnosu ministerstva ver. zdrav,
a tel. výchovy zo dňa 12. júna 1925 čís. 17351 /ai. 1925

tamojší úrad, aby dotyčné obchody upozornil na túto

neprístojnosť a jestliže by na platné predpisy nedbalý,
proti nim trestne zakročil.

Čís. 5419 ai 1925.
V Bratislave dňa 18. mája 1925.

Všetkým župným úradom, expozitúre župného tiradu župy
XIX. v Rožňave.

Prednosta expozitúryMinisterstvo verejného zdravotníctva a telesnej vý
chovy výnosom zo dňa 11. mája 1925 čís. 8053 ai 1925. (Nečitateľný podpis).

Expozitúra ver. zdrav, a tel. výchovy v Bratislave.

Expopozitúra ministerstva verejného zdravotníctva
a telesnej výchovy v Bratislave.

Predmet : Zákaz predaja prípravku „Nervisan“ a iných prí
pravkov fy. Dr. R. Hahn a spol. v Magdeburku.

T

Obežník.



Župný úrad v Nitre. Župný úrad v Nitre.

K číslu: 2400/1925.
Číslo : 26043/25. V.

Polmesačný výkaz
Všetkým okresným úradom a policajnému komisariátu o oznámených prípadoch nákazlivých chorob

v Parkane. za dobu od 1. do 15. júla r. 1925,

Na vedomie a k ďalšiemu opatreniu. „o f is

V Nitre dňa 21. júla 1925. i I >1 „J o. s ‘|
Meno obce g; 'E 3 B J2 S S lí _ EZa župana; •>.c5 u i-2 ,ľ=«_ <0 -í U r>sí = -!ia«iOÍ c

S §sS«53áS’Sfc-nSags|s
O |t-W

Lehota I

Expozitúra min. ver. zdrav, a tel. výchovy Nitra i

v Bratislave. 2
JSy 9

Čís. 7058 ai 1925. . | Ďorok 1

V Bratislave dňa 1. júla 1925. .S }5™é
ia

ky
i

'
,

j
> Slov. Meder 1

Predmet : Zákaz predaja prípravkov fy MUDr. Schrôder v Šurany I

Berlíne,
Bart 3

Všetkým žup. úradom, expozitúre župného úradu Dunamoč '
1

Župy XIX. v Rožňave. 5 Ebcd ,
1

| Farnad 1

Dodatkom k tunajšiemu výnosu zo dňa 18. mája Lucúnce
4

9

1925 čís. 5419 ai 1925 sdeľuje sa, že ministerstvo ve- Parkan 2

rejného zdravotníctva a tel. výchovy výnosom zo dňa — Soldiny 7 4

16. júna 1925 čís. 17176 ai 1925 zakazuje taktiež pre- S chvojnica 1

daj prípravkov fy Dr. med. H. Schrôder G. m. b. H. v |i Handlová 1

i Polusv 1

Berlíne W. 35/E. 322 a to z dôvodov uvedených v d- valašská Bela i
tovanom výnose.

O tom sa upovedomuje tamojší úrad za príčinou chrabŕany 1
ďalšieho opatrenia. Falkaš Dvorany 1

Za župana: | Sš
v
0
c
v

e
ce

3
2

(Nečitateľný podpis). o Nemčice l

g- Preserany 3
v f- Podhradie 1

Župný úrad v Nitre. Prašice 4 2

Somorová 3
x Továrniky 1

ČÍS. 26042/25. Tvrdorustice 12

d)

Všetkým okresným úradom, políc, komisariátu v Parkane. S

Na vedomie a k ďalšiemu prevedeniu. "ôt
Žit. Nová Ves 1

V Nitre dňa 21. júla 1925. 2° Zlaté Moravce 2
Za župana: s

Tenczer. bL _
>
2 Kerestúr 1

H- - ' ”: •" = Úhrnom: 45 15 463— 1- 9 6 li

V Nitre dňa 14. júla r. 1925.

Dr. František Biringerr
žup. hl. lekár.



Župný úrad V Nitre. ú siave obecných a okolných notárov:
Veterinárne oddelenie. 1 . Bedeč Michal, ob. notár v Ujlaku, preložený bol

,, v, ,,, . AAMr.r , c , k okresnému úradu v Nitre.
K cis. VI-400/1925. vet. „ _ , . , r , L . „ . ...

2. Dvorsky Jozef, obv. notár vo Svinnej, bol pre-
Výkaz ložený k notárskemu úradu v Urmíne a správou jeho

o oznámených prípadoch nákazlivých chorôb poverený.

za dobu od 1. do 15. júla roku 1925. 3 - Fábry Eduard> °b ' notár V Cornoku ’ bol prelo-
žený k notárskemu úradu vo Svinnej a správou jeho

u s poverený. Jeho preloženie k notárskemu úradu v Qsla| S = | o 2 noch bolo zrušené.“ jí o. « 3„ . 2 ® « cs
c S -c S 4. Fedák Ladislav, ob. notár v Barte, bol prelože-Meno obce S g « g | | * | F

m > = « S > > * o .2 S 4š nyk notárskemu uradu v Kurte.
tu 2 g .S

153 m c
,23 > ~ c J

* ; " - c S E = S ; S 2 g 5. Gyarmathy Dezider, ob. notár v Ašakerti, bol
O ScqmOu a

. preložený k notárskemu úradu v Ivánke nad Nitrou.
Ivánka pri Nitre 1 6. Édeš Štefan, ob. notár vo Farnade, bol prele

te* Lehota l žený k notárskemu úradu v Kemende.
; Dražovce 1

g M. Rypnany I 7- Horválh Ján, ob. notár v Mlyflanských Tesá-
Labaj l roch, bol preložený k okresnému úradu vo Vrábľoch.

_—olný Kereškýn— l
g Lackovič Eugen, ob. notár v Ivánke nad Nitrou,

E Bánkesa 1 bol preložený k notárskemu úradu v Ujlaku.
N

. 9. Ondrejkovič Vojtech, ob. notár u okresného hra
du vo Vrábľoch, bol preložený a poverený správou no

•1 Novejsa j
társkeho úradu v Malých Vozokanoch.

g
Rlldn0 1 10. Šmallák Viktor, ob. notár v Oslanoch, pone

i chaný bol na svojom doterajšom pôsobišti a jeho pre
>S Martoš l |

loženie do Urmína zrušené.
ľn , , ,v : Zmeny v stave kancelár'kého a pomocného uradniclva
•g

Žit. Nová Ves t politickej správy :

>
Úhrnom: 2 4 1 4— 1. Gál Július, kancelista u okresného úradu v Nitre,

bol preložený k okresnému úradu v Parkane.
V Nitre dna 16. júla 1925. 2 Rakovský Ján, kane. pomocník u okresného úra-

Julius Gočár du v Parkane, bol preložený k okresnému úradu v Nitre.

župný hl. zverolekár. V Nitre dňa 28. júla 1925.

IV. V.

Osobné zprávy všeobecného Súbehy, oznamy, vyhlášky,
záujmu. pátrania a zatykače.

Osobné zmeny. Okresný úrad technické oddelenie v Nitre

V stave úradníkov zdravotnej služby na Slovensku: C's l° • 2482/ techn. ai. 1925.

1. Dr. Dezider Korbuly, okresný lekár v Starej .. .

Ďale, zomrel dňa 15. júla 1925. Vyhlaska.
2. Dr. Július Varsányi v Jágersegu poverený bol Technické oddelenie okresného úradu v Nitre zadá

dočasným zastupovaním štátneho obvodného lekára tam- cestou obmedzeného súbehu novostavbu nasledujúcich
tiež. železobetónových prépustkov na žup. silnici Nitra—Banka:



včas a tých oferentov, ktorí vyhovejú úplne predpisom
tejto súťaže, podpíšu potvrdenie, že nahliadli do zadá
vacieho elaborátu a uznajú záväznosť všetkých podmie
nok a predpisov, najmä tiež, že zaplatia 2V 2

u
/„ zo za

dávacej ceny za vyhotovenie stavebných plánov a roz

počtov.

číslo 16 v km 17.573 svetlosť 2.00 m

„ 23 „ 20.366 „ 1.50 „

„ 24 „ 20.613 „ 1.50 „

„ 29 „ 23.276 „ 1.50 „

» 31 „ 23.968 „ 2.00 „

„ 37 „ 25 276 „ 1.00 „

n 38 „ 25.764 „ 1.50 „

Práca bude zadaná včetne dodávky všetkého ma
teriálu jednému podnikateľovi za pevné jednotkové ceny.

Okresný výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť voľ
ne o prijatí či neprijatí došlých nabídok, bez ohľadu
na výšku nabídnutej ceny, po prípade zamietnuť všetky
nabídky bez udania dôvodov a vypísať nové oťertné

pokračovanie.
Do podmienok, plánov možno nahliadnuť v úrad

ných hodinách v kancelárii technického oddelenia-okres.
úradu v Nitre (Wilsonova 4.), kde sú k dostaniu aj po
trebné pomôcky za režijnú cenu 20 Kčs.

Riadne a úplne vyplnené, okolkované a podpísané
nabídky, v uzavretej a zapečatenej obálke, opatrené ná

pisom : „Súťaž na stavbu okresného domu v Topoľča
noch“ nech sú podané do 22. augusta 1925 do 11. ho

diny dopoludnia u okresného úradu v Topoľčanoch.

Riadne kolkované a podpísané nabídky treba po
dať u podpísaného úradu do 14. augusta do 11. hod. dop.
v uzavretej obálke s nápisom : „Nabídka na výstavbu
železobetónových prepustkov na žup. silnici Nitra—Banka“. Nabídky budú komisionálne otvorené dňa 22. au

gusta 1925 o 12. hod. dopoludnia, ktorého oťerného

pojednávania sa môžu oferenti, alebo ich zmocnení

zástupci súčastniť.

Došlé nabídky budú dna 14. augusta o pol 12.
hod. komisionálne otvorené, kde sa môžu i oferenti sú
častniť.

Vádium sa zatýmne nevyžaduje, ale vydražiteľ bu

be povinný složiť 57„ kauciu zo zadávajúceho obnosu
na vyzvanie zadávateľa.

V Nitre dňa 14. júla 1925.

Okresný úrad techn. oddelenie
v Nitre.

(Wilsonova ul. č. 4.)
Oferent je svojou nabídkou po dobu 6 týždňov

odo dňa ofertného pojednávania rátajúc viazaný.
V Topoľčanoch dňa 16. júla 1925.

Okresný úrad v Topoľčanoch, Gaertner v. r.,

Číslo; 14.047/1925.

Okresný výbor v Topoľčanoch zadá verejnou sú
ťažou novostavbu

Č. j. 2040/1925,budovy okresného domu v Topoľčanoch
v Masarykovej ulici čís. kat. 1203. Zastavená plocha
jednoposchodovej budovy meria v prízemí 691.74 štvor.
metrov a v základoch 715 m 2

.
Obecná rada v Bzinciach vypisuje verejný súbeh na

stavbu št. ľud. školy jednotriednej s učiteľským bytom
v Bzinciach.

Všetky práce a dodávky budú zadané dľa nabíd
nulých a prijatých jednotkových cien jednomu podnika
teľovi.

Rozpočty, plány a podmienky sú vyložené k nahliad
nutiu v notárskom úrade v Radošine, kam aj treba po
dať nabídky v zapečatenej obálke s heslom; „Nabídka
na stavbu školy v Bzinciach“, najneskôr dô 12. hod.
polud. dňa 8. augusta 1925. Došlé nabídky budú otvo
rené v úrade obecného starostu v Bzinciach obecnou
radou dňa 8. augusta 1925 o 3. hod. popol.

Plány a nabídkový formulár, ako aj ostatné pomôc
ky sú vyložené vo všedné dni od 8. do 12. hodiny u
okresného úradu v Topoľčanoch. Tamtiež možno, pokým
zásoba stačí, kúpiť aj nabídkové ťormuláre, plány a roz
počty za ustálenú kúpnu cenu 200' Kč.

Nabídkového pojednávania sa môžu súčastniť len
oprávnení uchádzači, ktorí musia byť československými
štátnymi príslušníkmi, majúc tu aj sídlo svojho podniku.
Pri zadávaní sa vezme zreteľ len na nabídky podané

V Bzinciach 23. júla 1925.

Obecná rada.

Okr. náčelník ako predseda
okresného výboru.

Verejný súbeh.

Obecná rada v Bzinciach.

Verejný súbeh.



Obec podržuje si právo vydať prácu tomu podni
kateľovi, ktorého nabídku za výhodnú uzná a to bez
ohľadu na výšku nabídnutej ceny. Vádium vo výške 5°/„
celého nabídnutého obnosu musí byť složené u obecné
ho úradu vo Vrábľoch v hotovosti. S vybudovaním uli
ce musí byť započaté do 8 dní po zadaní súbehu.

Obecná rada v Radobiciach (okres : Topoľčany) vy

pisuje týmto v smysle rozhol obecného zastupiteľstva
zo dňa 9. júna 1925 súbeh na práce spojené s nadstav
bou štátnej ľudovej školy. Poznamenáva sa, že obec do

dá tehly, vápno, piesok, kameň a všetku zápražnú prácu.

Súbehu sa môžu zúčastniť len podnikatelia čsl.
štátnej príslušnosti.

Vo Vrábľoch dňa 22. júla 1925.
Vypisovacie pomôcky, ako nabídkové formuláre,

formuláre zadávacích rozpočtov, plány prevádzacie, vše
obecné a zvláštne podmienky stavebné sú vyložené v no
társkom úrade vo Veľ. Uherciach, kde možno do nich
nahliadnuť a dokiaľ zásoba stačí, možno tieto tamtiež
za vopred zaslaný poplatok 35’ Kčs obdržať.

Obecná rada.

Číslo: 8995/1925.Zapečatené a riadne kolkované nabídky, opatrené
nadpisom: „Nabídka na adaptáciu št. ľud. školy v Ra

dobiciach“, podať nutno najneskôr do 6. augusta
t. r. do 12. hod. poludňajšej u notárskeho úradu
vo Veľ. Uherciach. Došlé nabídky budú tohože dňa o
3. hod. odpol. v dome obecného starostu komisionálne
otvorené, pri čom pp. oferenti môžu byť prítomní. Obecná rada v Nových Zámkoch vypisuje verejný sú

beh na prevedenie stavebných prác, vzťahujúcich sa na

prestavbu mestského hotelu „Zlatý Lev“, a žiada zodpo
vedajúce nabídky podať do 14. augusta 1925 do 12. hod.

polud. do mestskej podateľne (mestský dom čís. 5.) s

nápisom: „Nabídka na prevedenie prestavby hotelu

„Zlatý Lev“ v Nových Zámkoch“.

Na nabídky neskoršie prišlé alebo vi. nár. zo dňa
17./XII. 1920 č. 667 Sb. zák. a nar. nezodpovedajúce
nebude vzatý zreteľ.

Obec vyhradzuje si právo, zadať stavbu dľa svojho
voľného uváženia a nie je nijako viazaná najnižšou na
bídkou.

Pomôcky môžu sa dostať tamtiež proti zaplateniu
režijného nákladu 50' Kčs. Dú plánov môže sa nahliad
nuť v horeuvedenom úrade počas úradných hodín.

V Radobiciach dňa 22. júla 1925.

Obecná rada.

V Nových Zámkoch dňa 16. júla 1925.

Dr. Holota,Obecná rada vo Vrábľoch.
starosta.

Číslo: 1527/1925.

Obecná rada vo Vrábľoch vypisuje súbeh na vy
budovanie Moravskej ulice, vedúcej od okresného úradu
ku štátnej hradskej vo Vrábľoch.

Číslo: 166. zast. 13120/1924.

Vybudovanie ulice bude zadané v celku s podmien
kou, že táto musí byť dohotovená do 30. septembra
1925. Plán a rozpočet možno pozreť v notárskom úra
de vo Vrábľoch v úradných hodinách, kde možno tiež

potrebné informácie obdržať.

Na prevedenie opravných dlažobných prác na prí
jazdných železn. cestách a priestranstve pred nádražím

vypisuje sa verejný súbeh.
Nabídky majú sa podať do 14. augusta 1925 do

12. hodiny v podateľni mesta (mestský dom dv. čís. 5.)
s nápisom : „Nabídka na opravu príjazdných ciest a

priestranstva pred nádražím“.

Nabídky majú byť zaslané obecnému úradu vo
Vrábľoch s nápisom: „Nabídka na vybudovanie Morav

skej ulice vo Vrábľoch“ najneskoršie do 17. augusta 1925
do 12 hodín na poludnie. Došlé nabidky budú tiež tenže
deň o 15. hodine otvorené a o týchto rozhodne obecná
rada.

Na neskoršie došlé nabídky neberie sa zrete ?.

Nabídky sa otvárajú toho istého dňa o 12. hocL,
kde oferenti môžu byť prítomní.

Obecná rada v Nových Zámkoch.

Predmet: Prestavba budovy mestského hotelu „Zlatý Lev“
v Nových Zámkoch.

Obecná rada v Nových Zámkoch.

Obecná rada v Radobiciach.

Súbeh.

Verejný súbeh.

Súbeh.

Súbeh.



Podrobné dražobné podmienky môžu sa obdržať u
mestského hlavného účtovníka.

Pomôcky môžu sa dostať za 15' Kčs tiež na mest

skom dome (dv. čís. 5.).
V Nových Zámkoch dňa 17. júla 1925.V Nových Zámkoch dňa 16. júla 1925.

Dr. Holota v. r.,Obecná rada.
starosta.

Číslo: 1623/1925.
Čís. 2242/1925.

Obecná rada v Nitr. Sučanoch dňa 9. augusta
1925 o 3. hod. odpol. v dome obecného starostu na

verejnej ústnej dražbe do prenájmu dá

Obec Obice dňa 9. augusta 1925 predpoludním
o 9. hodine na verejnej ústnej dražbe do prenájmu dá

svoju

na 6 (šesť) rokov. obce Nitr. Sučany na dobu 6 (šesť) rokov, počnúc 1.

febr. 1925 a končiac dňom 31. januára 1931.Podmienky dražby možno pozreť počas úradných
hodín v notárskom úrade v Obiciach.

Podmienky možno nahliadnuť u obvodného, notára
v Dvorníkach.V Obiciach 21. júla 1925.

Obecná rada. V Nitr. Sučanoch dňa 21. júla 1925.

Obecná rada.

Čís. 2243/1925.

Číslo; 2427/1925.

Obecná rada obce Dvorníky (okres: Prievidza),
dňa 9. augusta 1925 o 11. hod. predpol. v miestnosti
obecného úradu na verejnej ústnej dražbe do prenájmu dá Obec Baromlak oznamuje, že dňa 16. augusta

1925 popoludní o 3. hodine na verejnej dražbe dá dó
prenájmu obecné

obecnú tehelňu
na dobu 3 (tri) roky, to jest od 1. sept. 1925 do 31.

augusta 1928.

Podmienky možno nahliadnuť u obvodného notára
v Dvorníkach.

V Dvornikach dňa 21. júla 1925.

Obecná rada.

Mesto Nové Zámky.

Číslo: 9085/1925.

Vyhláška.
Mesto Nové Zámky 19. augusta t. r. predpol. o

10. hod. dá do prenájmu na 12 rokov

mestský hotel a hostinec „Zlatý Lev“
na verejnej dražbe, ktorá sa bude konať v zasedacej
sieni mestského domu.

Podmienky dražby možno si pozreť v notárskom
úrade v Udvarde.

V Baromlaku dňa 19. júla 1925.

Obecná rada.

Čís. 1406/1925.

Obecná rada v Meheniciach dňa 24. augusta 1925

predpol. o 10. hodine u obecného starostu na verejnej
dražbe do prenájnu dá obecné

na dobu od 1. febr. 1926 do'31. jan. 1932.

Obecná rada v Nitrianskych Sučanoch.

obecnú roľu poľovné právo

poľovné právo.

Vyhláška.

poľovné právo

Obecná rada v Obiciach.

Vyhláška.Vyhláška.

Obecná rada v Dvorníkach.

Obecná rada v Baromlaku.

Vyhláška.

V\ hláška.

Obecná rada v Meheniciach.



Podmienky možno nahliadnuť v notárskom úrade
v Dolných Lefantovciach.

Podmienky možno nahliadnuť u obec. notára v

Nitr. Rudne.
V Meheniciach dna 13. júla 1925. V Seči dňa 14. júla 1925.

Obecná rada.Obecná rada.

Číslo;
2°29 ad

t
m

7l92S.20 zast. '

Bývalí urbarialisti obce Meheníc dňa 24. augusta
1925 o 10. hodine predpol. u obecného starostu na
verejnej dražbe do prenájmu dajú urbárske Obec Žirany oznamuje, že dňa 10. augusta 1925

o 4. hod. popol, u obecného starostu cestou verejnej
dražby dá do prenájmu svoje

na dobu od 1. febr. 1926 do 31. jan. 1932.

Podmienky možno nahliadnuť v notárskom úrade
Podmienky môžu sa pozref v notárskom úrade

v Dýmeši.
v Dolných Lefantovciach.

V Meheniciach dňa 13. júla 1925.
V Žiranoch dňa 20. júla 1925.

Predseda.
Obecná rada.

Čis. 1332/1925.
Číslo: 6988/1925.

Obecná rada v Salakusách dňa 24. augusta 1925
o 4. hod. popoludní u obecného starostu na verejnej
dražbe do prenájmu dá obecné

Zámoyská Žofia, obyvateľka vo Viedni, ztratila do

movský list, vystavený obecným predstavenstvom v Hor

ných Motešiciach dňa 21. januára 1921 pod čís. 2/1921.na dobu od 1. febr. 1926 do 31. jan. 1932.

Podmienky možno nahliadnuť v notárskom úrade Tento za neplatný vyhlasujem a nariaďujem, aby
menovanej bol vydaný nový domovský list.v Dolných Lefantovciach.

V Salakusách dňa 13. júla 1925. V Bánovciach dňa 22. júla 1925.

Obecná rada. okr. náčelník.
Beňovský,

Obecná rada v Seči.

Číslo: 2336/1925.
Číslo: 10634/1925.

V Parkane dňa 3. júla 1925.

Obecná rada v Seči do prenájmu dá cestou ve

rejnej dražby dňa 12. augusta 1925 O 3. hod. popol,
u obec. starostu

Jozef Lakatos, obyvateľ obce Mužla (okres Parkan),
svoj dobytčí pas, vystavený obecným úradom v Mužlev obec. chotári na dobu 6 1

/,, roku.

Vyhláška.

poľovné právo
poľovné právo.

Vyhláška.

poľovné právo

poľovné právo

Obecná rada v Žiranoch.Bývalí urbarialisti obce Meheníc.

Vyhláška.

Obecná rada v Salakusách.
Okresný úrad v Bánovciach.

Predmet: Zámoyská Žofia; ztrata domovského listu.

Zrušenie.

Okresný úrad v Parkane.

Vyhláška.
Predmet: Lakatoš Jozef; ztráta dobytčieho pasu.

Zrušenie.



Okresný úrad vo Veľkých Topoľčanoch.dňa 23. júna 1925 č. 241/25 na jednoho žltého valacha
dňa 24. júna 1925, na jarmoku v Kemende neznámym
spôsobom ztratil. Číslo: 13.793/1925. V Topoľčanoch 22. júla 1925.

Tento dobytčí pas vyhlasujem za neplatný a na

riaďujem vydanie duplikátu.
Predmet: Stanko Michal z Podhradia; ztrata dobytčieho

pasu.
Za okr. náčelníka:

(Nečitateľný podpis.)
Michal Stanko z Podhradia ztratil neznámym spô

sobom a na neznámom mieste dobytčí pas, vystavený
obecným úradom v Hrádku nad Váhom, znejúci na jed
nu červenostrakavú kravu. Číslo a rok vystavenia do

bytčieho pasuje neznáme. Menovaný kúpil dobytok dňa
3. augusta 1923 v Novom Meste n/Váhom od Michala
Zuzanu.

Okresný úrad vo Veľkých Topoľčanoch.

Číslo : 13375/1925.
V Topoľčanoch dňa 13. júla 1925.

Predmet: Lauferová Oľga, Topoľčany; ztrata obecného sve- Platnosť tohoto pasu zrušujemdectva a služobnej knižky.
Za okr. náčelníka:

Švec.

Lauferová Oľga, obyvateľka z Topoľčian, svoje obec
né svedectvá vydané dňa 25./VIII.-1917 pod čís. 4/1917.
a 22./L-1920 pod čís. 1/1920. od obce Jacovce a slu
žobnú knižku vydanú okresným úradom v Topoľčanoch
na neznámom mieste a neznámym spôsobom ztratila.

Okresný úrad vo Veľkých Topoľčanoch.

Číslo: 14.083/1925.

V Topoľčanoch dňa 20. júna 1925.
Týmto ich za neplatné vyhlasujem.

Za okr. náčelníka: Predmet: Mozola Adam, Nadlice; ztrata robotnej knižky.
Švec, v. r.

Adam Mozola, obyvateľ z Nadlic, svoju robotnú
knižku vystavenú obecnou radou v Nadliciach pod čís.
8/1920 dňa 19. októbra 1920 na neznámom mieste a

neznámym spôsobom ztratil.

Okresný úrad vo Veľkých Topoľčanoch.

Číslo: 13.132/1925.
Týmto ju za neplatnú vyhlasujem a nariaďujem,

aby mu bol vydaný druhopis.
V Topolčanoch dňa 10. júla 1925.

Predmet: Beck Eduard, hájnik; ztrata prísažného svedectva.
okr. náčelník.

Eduard Beck, lesný hájnik u Ottmára Marnegga v

Kuzmiciach, svedectvo prísahy vystavené okresným úradom
v Topoľčanoch dňa 7./II. 1923 čís. 1/1923 neznámym
spôsobom ztratil.

Číslo: 6559/1925.
V Zlatých Moravciach dňa 20. júla 1925.Týmto za neplatné sa vyhlasuje.

Predmet: Engel Ignác z Machuliniec; ztrata živnostenskéhoZa okr. náčelníka:
Svec, v. r. listu.

Ignác Engel, obyvateľ z Machuliniec, ztratil ne

známym spôsobom, živnostenský list na obchod mieša
ným tovarom, vystavený býv. slúžnovským úradom v
Zl. Moravciach dňa 28. febr. 1886 pod čís. 801/1886.

Gaertner v. r..

Zrušenie.

Zrušenie.

Zrušenie.

Zrušenie.

Okresný úrad v Zlatých Moravciach.

Zrušenie.



Týmto ho za neplatný vyhlasujem a nariaďujem,
aby menovanému bol druhopis vydaný.
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továrna na vagóny. Zahájenie výstavy bude 8. augusta. V7\
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Tlačou kníhtlačiarne Ľudevíta Tyršela v Nitre (Horné mesto).




