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1, RovAT,

Déak c}!]a v(g€]b,c*ó a]á vmása
sz bo zól!án VigelbaN t á vónása

MoLyo\.-k1 Krfo , véq.noánas al,i vonág
csr]r _Alya \(,"é b.n_s :u Vor/5a
cseh I.Ná! Vegelbán,ls á.é voná§?
Relchen i, l, , vé].'hr,". a.. vonásá
Dó1€ J,,| os !e!,'oT! al, vom.l
B l'U> J, z,Ft.Á ,: , bán,s
"la vJná*
arn.,'ó ) 1' , ,, _ '_ ,;,
-,, Vonijq
Fehér BP;!_ \_é j'o,nos d] , \ea!
Á.s a]:a V(gelb.,r a].i von.sj
VrrJ F^j, .c végeib",., , Vonl{a
\'á_,a].dj L,ll Vég€lbét,. a'; \on""r
Tórh I,,vánlé Vóg-loMas éla vón3,a
Márton Jáió§ végel5áaá§ alá v.nása
Kltny ottitia véeelbij!á! aIá voüsA
Zsolnay GáboI \,égelbánás alá vonáM
Ka§.i Isívén szol;áah idejébe]. még.1]!apítá§a
zórd L.jos !égeöánás alá vonása

lJ:viq vé€reliránás érá voDása
BailMh §árllyn4 végelbáná§ alé volrasa
Pelrjk Pd végelbánár álá vonása
.
sániá !ásdó i-ége]bí!á§ alá voná§!
Mándj Mjl§a vége]báné§ alá í@ása
BáT§oiy

Iváhyi Jó^ef vége]bánás Álé voná§3
rátai Nándo! v€€illnág
alá voná§a
8uáth Demeiér végelbáná§ 3rá vonú
Bé]avá,ri vilDo§ vegerbáná§ ará WDá§a
Da.mö\ Gábof ,égelbánás aná vonása
roúics János véaelbárLás n]Lá vonása
Ba]th8 János !..rgelbánés á]á volu6a
Daraeó Dénes ltEelbánás alá lonág
ial]r1lcz K.mél !.€€ibánás
alá voná§a
Tige. Mária vége]bónag a]á voná§a
Kondola ljtjor vége]bánás álá vonása

*nnou""uru or"u"no

;ll

Ealan Jóno§ végelbáná§ alá vonáBg
szgbó Klára végeJráfiá§ alá voDása

l

Káma.ás Jó^ef lehabiti€la§a
Mefkó Jenó d!, lehabiüilirása
;l] c2u.,.r Lá§zló dJ, szoká],aii iileje
Kun zoitán rhabilMlág , .
"l
;ll cstm& Józset §aoteirali 1del€
s] TamJsy Jánosé ü, özvegyj nFgd
zll Hómyák Jánofié ijzv, Dnrgűja ,
va-qa Béláné özv, nyuadija .
Bencsik Grula tL br, tEgsáe,a
1íl Iéiter !mó th, bjz, ta8ságának méc,9tlntetése
H.láse Pál dr.. !h biz, t]€ságánari me8szüD
;11 cgba séndor !h, biz, ta€§ágának
2I Bék.í{yGábo! i.]1 bjz, t]agsáea
,,] Garaczl lfue ln, biz, td8§€ga
Adano\ii.§ sándor, Bl6ha Feren é§ Göncö,L-. Mibéjly
ü bPo|l§'gi:a€ok ,emondG; . .
,-:
;|]
solti Ant51 Tóth Matild és ifi. Mi§key Józ§eí nb,

ill

F
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biz t3gsa;.
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Psü ltre, Andra§'ly Gyula Kcc(es
J;nfu. Lá9ló Gilórgv. futé9z nezsó s varju Jé,
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A j.gyr6 a

vármeg}ei Eivatalo§ Lapot mc8ó!!e,
után azoEDal gondosaE áttanulbá!}ozzá é\ megt€§Zi miEdatokat áz iDté,kedé§eLet, melyeket a lapban
EöZölt t€ndel€tek
á§ hatÁrozatok á községi előljátóság
vagy a jegyz6 köteles§é{évé t€ttek. (126,000-1902. B

tá€

L

I. 38,388-1946. k€,, 1242_1946. k€f,l száín alah
MáIlon Jáncs község1 II. o. iroda.isziet 1946 jú_
lirr§ hó 9égel.el vég€lbáná§ ala voniá.

L 38.319-1946, kig., 1261_1916. kgy, szalD alail
Kutly oL rlia ,ioz egi l. o. i,o]a§eged'§Z,e, ]946

1229_1946. kgy. szám ;,ilatt

júliu§ ho v6qev€ü

Deák G}ula közs€
II. o. irodatj§zlet i946 július
hó végévei végdlbánás alá vonta.

l,

L

338.147-1946.

kig.,

1230_1946,

csi}i Anna községi L o. irodatj§zi.et
végávd1 végelb]ánifu álá voni6.

l€y.

§zárr1 alat]

1946

július hó

td L 38.142-19,16. kig,, 1231-1946, kgy. száin a]latt
cs€h l§tván s"cÁdj€cyzó ]946 Jú'ius hó vége\e'
vésedbánás alá vontá
ad

ad

L

38,116-1946, kig,, 1232-1946, kgy. szám |alatt
Kelemen Lajos köZségi II. o, iloda'tisztet 1946 jú_
urr§ hó v€á\ie[ vége]]biálfu d]á vonia.

L

38,140-1946, kjg., 1235-1946. kgy. sám alatt
jeeyzói 1946 júüt§ hó vég€-

Dózsar János köz§égi

vé1 végelbÉná§ alÁ vonia.

.d I. 38.9?6_1946. kig., 1260-1946, kgy.

lszám alait

!n

19,16

í. 38.514-1946. kjg.,

1268-1946 kgy. száín d]at]
r@1y6 Lajos ]rözs€€i
seeedje§,zóij t946 jüius hó
vég&élv€elbánás a],á vonia.

I. 38,512-1946, kig,, 1241-1946, kgy. szám alatt
Fehé! Roália községi lL o. irodaltisztb' 1946 júIius hó végéve1 vége]bánás alá vonta.

ad

1244-1916. kgy. §zám a]ai.l

Ka§i§ali István kőzséei vezeiője8yzői
vége\.elL végeüráná§ alá vontá.

1916

szán1 atait

1946

júliu§ hó

26,389_1946, ki,g,, 1305-1946, kgy. §zám álatl Kósa
sándor \,an, aiiiszt szoleá.Iati idejét megá]xapjiotla.
Pé§i Piili§-SoltK]sku,1 vámegye {órvényháiósagának Builapesten, t946. évi december hó 10, nápján
taltoLi lences közg]'ű]é§e:

ad

L

39.303-1946. kjg-, 15?2-19,16. kry, szánl a]a:t
Zőld I]aio§ köz§égi I. o. ilodaiisziet 1946 arrglsz.us
hó végéve]véJ.elbáfuás a]á vonla.

k€., 1629,1946. !gy, sám aratt Báftony
lstvfu községi ircdasegéd]ti§zrei 1946 szeptémLer

49,346-1946.

hó végéve1 végelbánás alá vont9.

l

49,412 1946.

kíg., 1627-1946. kéy, szám alai.i
községi l. o. irodaleeediisz',€t

B3ítosch Károlyn€
1946 júltu§

BaÉus Józséínéközségi I. o, ilod]a§,egédtjsztet
jtíliu§ hó véeévelvégelbáná§ alá vonta,

kig.,

I, 38.235-1946, kig., 1223-1946. kEy,

I. 38.15?-1s46, kig., 1224*1946. kgy, §ám aíalt
Motyov§zki KáIory Il, o| irodaii§áet 1946 jíliiJs hó
3d

38,322-19.{6.

\,eEelbánás 6,1á vonta,

zso]n]ay Gábo! köl§égi II. o, űoda§€gédtis"tet
júLiu§ hó végévelvée,elbánás álá vonta,

kgy, §zám alatf
szabó zoú,|lán L o. imdatisztei 19.t6 júlir§ hó végével vegd\}áná§ alá vonóa,
38,164-1946, kig,, 1285-19,16.

végévelvécelt}ánás alá vonta,

§z,

1, 38.402-1946, kie-, 1243_1946. kEy. sám a]alt
Tólh l§,ivánné b"'§égi 1. o. irodarnziet 1946 július
hó vógéve] \,égd,]jJáná§

Pes]t"Fifil+SoTt,í{i§kun v&]l1egre tjrvé[yhatósláá.
nak Bualape§ien, 1946, é.\,i §zep,t€mber hó 10, naPján
iariott rence§ }özgyíílé§e:

I.

év!, 1-2_

ad I, 38,42ú 1946, kig,, t258-1946, kgy, §zám alaít
váraijai Bd]a köz§égi segéjjegyzót, 1946 július hó
végéYelvégelbánás a]á von|a,

Iíttrruegyoi saa&ályrendr:lctult *s
höaérüekff határonatnk

!d t, 38.192-1916, kig.,

xl,v,

,t9,345-1946.

hó wégeve] vég€lbána§ .]á vonta,

kia,, 1628_1946. key- szám

Pá1 II. o. ilodani§ztet 1946
\rágelbáná a]lá voni:,

hó

véeévei

53.881-19,16 kig,,, 1.632_1s46, kgy, szám aláil sáT}tá
László kózségi L i. ilodr§egédtiszt€t 1916 szeptember hó !Ágévc] végL lb;nas .-á von] .,
5s.538-1}46, kig_, 1631-1946, kgy. szám alatt Má]rdi

Miksa közsési Yezető)egyzőt 1946 okióber hó vég3,!1e1

!ége]bánás

álá

i,oniá.

], 38,428- ]946. \ig.. 1236_1946, kgy, szán ]la
Ács céza Aörségi s"gédj.gyzö| ts+o-ju];* no,:
Pévdl veq€ilbánri]s alá vonta.

L 5a.26?-1946. kig., 1,630-1946, kgy_ srám aiait Iványi Józs€f köz§a€t II. o.
19,16 szepiembel hó végéveivégplbán]fu
'rodatbzt€
t
aiá vonia

|.38.422-1948. ]<ig,, 123?_19.16. kcy, §zám atatl
ifj. vona Fer,enc köz§éci II. o. imdaói§zl€t 1946 jú_
litrs hó végével vógelbáná§ alá wontá.

l, 38.127-1496. kig.. 1.56s-1946, kgy, szám alátt Tátiaí
Nándof \,.rn, álli§ztei 1946 júli1§ hó végévelvég
elbánás áiá J,,onia, ,

PEST _PLIS,SOLT
ad 1, 38,0!6,1946,

kig,

KISKÜN VÁRMEGYE HIVATÁLOS LAPJA

1,234_1916. t<gy, szám
1946

ráü Demeter kö^égi wzetőjegyzőt
végév€l végelbánás alá vonta,

33.3.16-19.]6, kig..

1.56?

33

hó

kgy, szám a]att Béla,
1946 júLus hó végéve1

i

;6

ió

3rj-l§46, kig., i.5?6 1946 kgy, száM alait

nli I 39,317 l9.16, j<ig., 1573_19.16,
Kova!s ;Íános ]rőzsóg] s-"rÁ.ljegyzői 1946 augusztüs
hó végévc]végeibóIá:.:.i vonta.
ad I. 39,52?,1946, kie,. 1,568--1916. kgy, szám alétt
Bal|hes Já]ros kö,sósi u. o irodaij§ztet 1946. év'
augusZlus hó lléqévc1vége]bánás 31á w.r.a,
46,127 -194c. kig,. 1,:?0-i946, kgy, szám a]att Dalagó
DÉDes kö25éai vez:lirje3}ző1, 1916 júliu§ hó végóvel
1,ég9]báiás alá Vnii|,
46

e.

326-1946, kig.. 1,571-1945. ke}., szám

Kon1él tözs€gi II. o. iIodaiiszt€t
tró végéval íe€elbáná§ a}á !"oüt€

abtt Kurucz

1946 .augu§ztus

I. 38,300-1946, kig,. 1.58ö_1946. kgy. szám aíatt
stigler Mád,a községi L a, 1lodasegéctisztát 1946
jútius hó végévelvége]bánás !.lá voité
:y

l ..],]!i, ]!;a. lig, 153i 1946. kgr. szám alatt
Ko.a::2 T]b.I ]lö.:é:i t o, irodasegédti§ztei 1946
jülu_:.-. !éqéve]1,ég9]bána5 n]á vcnh,

l94ó,
kü:

'5,5?3Jána,

'

c.. i9'6, <ey, y:m ala|. Balén
.od,,e9",,i,-, l946 ju ju. ti

végóve} véEe]'r:.ás

alá vo.ta.

L

44,i52-194€, k!E, L,588-]916, k§y száín alat1
s]iabó Kilira ]iözs!9i ], o. ircdá!,=édtiJztet 1916

szeptenlr.l hó \.égév.li,éselbánás á]á

4?.6:,.-]945, ki3,, 1,59i-19.16, kgv szálr
t .,_, l|',ó,,
ha5 ]jr!]! 1.]nlL ]n!I€]nré .]uia"ll]it]
dr

Ycn.|a
ala1.1.

]egyzu

48.050-1946, k]g,, 1,593_19,16. kgy. szám alati özv. dr,
Tanásy Jáno§né !észéret946 októb€r hó l-iól kezdődőleg özvegyi nyugdíjai, E,telka é§ Sára gyermé-

II

sám al,att Hotnyák Jlános kózségi IL o, irodaiiszt öz\,1egy. r§
sáre 1946 sz€pternbc. hó 1-tő1 liezdődóleg özvegy
nyugdíial, É\"a, Flánci§ka ós János n€\.a1 gyerme
lrei uián !€Velósi jáJinókot megá]lapítotf

42,005-1946, ]Jg., 1,596-19,!6, kgy.

51.569-1946. kig., 1,594 1946, kgy, szám a]Ett vargha

Béla eltűnt n}ag, községi iegyző elva,ii

sziil_ szabó Jolfu részérc ideiglenes özv€gyi
di,a L m"gá]|apí|o,,,

49.06i-1946. kjg,, 1524-1946, kgy.

Gyula th, bizotisági

iagságát (Fg. Kg,

fe,le§ége

Eyug.

Bencsjk

P]

rnPa-

,i6.731-1946. kiE., ]525-19,16. ligy. szám alálit L€itel
Emó és jr, H.lÉ§z Pál th bizoit§ági i€s§égár
,V K P,/ l-e€s,"n" ék f].lJáníIotía,
ad I- 46.563-1946.
csaba sáldol:.

]rie,, 152r-1946. kgy. gám a]rafi,
th, bjzotisági iaeságát (Fg, Eg, P'

kig, szám a],att a wáIme€]."e ,a[isDánje
Benorik G}.u]a\ iaesága m€g§znnés€ folytán rnegüresedeit helyle Békeffy GáboI póitagot a lth.
blzottságha üehívta_ €'. Ke. P,)

59,.463-1916,

kic,

59,,164-1916,

€, Kc.

P,)

szán

é]att a vár]!6g/e alj5pánja
póhlgot a th. J]imtt§]ágba

60.152-1946. kig, §zá,IB alaiib a várrnegye aliapánja r
Szllrszervaz€ii Tanács álta1 be]rütdött Adamovics
Sándor BLaha Feftnc és cöncó,l Mihá]y ]nün}nu,
njsna pálti tn, bizoii]§ági tagok ]einondá§a fobtán
mee,iire§edet h€]}Te solii Antal iragykáiai, Tói.l1
Maiild peslerzséheti é§ ifj, Mjskey .Tózsef &i.!kun_
hralasi ]iü, bizottsági póittagokai á tjh. bizolt§ágba

Kama

3?,i38_19+6 ]tje,, 1.590_19,16, kg.r szán alati dl.
Má*ó ,i.nő nv fószoigabí.ó .9háb]]jtálá§ i tnti
kórelrnét .]Llrásitniiá
:],491_19.16, kia 1592-19,!5 kgy, §zám a]att dl, czu
czoT László n közis, e}.atorn.k s7rlgálaij idejét

megá]lapílatta

a

Jo6el hy, Kozse$

ksi után nevelósi jarulékot megálapltótt.

D5rnök GáboI közléei I. o, irodatisz|et 1946 jűiu§
}_ó végévelvége]bá§ás a]á vrrlta,

l6

c§nnaz
§zolgálati ideiét m€g-

36,694-1946, kis., t_595 1946. kgy, szám alati
áltapítottá.

19.{6,

1,á!i T.ljin.s segécjegyzőt
v€"]t]i.ás álá vonra,

I

ai3it Ba-

jűius

33,574-1916, ]rig, 1.539-1s16, kPy. E3áL álrjt Kün
zolt{n vort kz§égi j€g]-ző r€habl]itálása és nyugűj
trregá]ilapítása ilánti kérelmén€k hel}tadott.

60.154-1946, kig, s"áE alali a vám€€ye
ali§pánj,
Séngel KáioTy náey]nítai pólt€oi _ a c§á]ba sáít
dol tag§ágárr,k megsziinietése for]yLán a tirbüott§áqlra b,qhívta.

ki8, szám aláti a vármeeye álispánja
Lelier Emő. dr, Halász Pál, Tököli sándor, l{e§ter
Istvár, csiszáI JáIos, Barto§ Pá], Bozsóky Ferenc
th. bizatisáe,i iácok tágsácának meg§ziinteté§e folytán megűl€sec€tt
helyre: iarkls ierenc őrcccs.I
tői, Peiltl Imre galgarnácsai, Andrá§fiy Gyda kecs
keméti, Kecakós János kjskőrtisi, Lá§dó György
rákö§palotai Eutász Dea§ő ki§kunmajsai e§ v3rju
János iunai la]rosokat a th. bizoitságba b€hlvta

60,153,19,16.

(i!tr<P.)

xl,v, évl. l_' s

PEsT-PlLIs_soLT-KlsKUN vÁnMEcYE HIvATALos LAPJA
vármegre töNényhaio6ácá_
évi d,ecember hó ]0. napján taf-

Pe§t"Piilis,so]]i_Ki§kun

nak Budape§texl, 1946,
tot, rend€s közgyűlé§e:

1i.437-1946, kig,, 1633-1946. [<gy, sárn
sáTheiyi l§ivá. budaíoki oívo.1
a,'

t. 31,8?9-t946, kig,,
df, szaM Géza orvo§

tsüa|ió

dL vá

1542-1946, ]rgy.

kj§p€§ti

tize§§e a közmurr,kaváltságo't,

Tájékozódni kívánok a tekint€t,ben is, hcgf, a }
münkakötelezettség teljesítese tekiní€teben milyel] }
rálékok mutatkoz].ak a2 elműt 18 hól1aplá vonátkozó]
rnég pedlg ú€y pénzben, Blillt peüg a téImés7eth

A hátraiékok tflyes megáü]apit::snhoz az,.ban
hogy előbb minde11 vá.osban és köz§ég]

i€nrc§,

szij]<§ég€s,

!5.113-1946. ktg., 1541-1946. kcy. §árn áüai,t dr. MáF
ton K§lnán orvo§ pe§t§z§nrtlő}L'1ci lako§ aó

dí. Te]k"s Endle

téIüetén ecys€es gyakorlat aia]lurjon ki és hogy n,
den közmünkakötelezcit
a váló§ágo§ jövedelera alap

pF<ts-Fhlerz§ébeIi ]akGt

orvogi ok]evelét kihildF]te.

Fenti v6ebratáJozatok €gé§J terjedelmükb€a! rnega€ktntnetök az ali§pani hiva]tal közig. imttárát}an {1, €m.
60) hétkóar]apokon 9-14 óna kózöit

trI. További intézhedóst igénylö

általáuos lelle6ií rendeleiek

rnegtörténjélr az össz€írási ,rnyae, és a bevallá§ok fe
vizsgálata a 9c00/1945, M, E, sz. r€ndelet 8. § a a]§p
€§ a 8200/1946. U, M. sz, körrendeletben f9g]a]t e]v
n€k megfelelően, melt több§zöri utasításom elterrere
felülvi^gálai eddig még sok h€]],en nem, vagy nen
kiadott Te.delBt §zE1l€méb€n ürrtént meg. mel}. kö]
bénv csék áZ aúnytalartsáj]o,kat növel|

A felüüz§gálainá] ügyelni k.l] aúa, hod amjq
évi jlüus hó 1-tő] 1946. évi szept€mbeT

1945,

30ig terjedő idóbei váltsáefiz€tés esetében a köanun
\ö|e}ezé''.\Ft telhe'ö n"pszámbél 1!,';|É ;]tx':i
vá]rtozai,l3n volt és .,.ak akko. ]iellett. illetic lehetci
közróu..kaköte]ezettnek új beva]lást zd.i a !000 1!
M. E, sz. Tendelet 6. §-ánBk (2) é§ (3) bekezdese ajanj
ha a jövedelnóben beálloit váltDzá§ nem a ke.esetj
megéihetési viszonyo\ á]tálán.§ a]akuJasámk a foty3]
nira volii hanem egyéb okokbói kó,/el.kezeit be, eddil
1946, évi oktoberhó 1-iól kezdődőlcg mindm kiin1ü

E rovat alátt kö,zóteit rendeleteket _ :. Papl!,
bjáRyta való t€kintettel
fiellékletcn
- küIiiná]ló
eFyel6le neD ádiuk Li. Mindazonáltál
az itt közzétett
köielezettnél
r€ndeleteket áz éíde|r€lt, illetőles a vógrehajtrá§ta hivatott hatóságokúál épp€rr úgy keü beiktabi é! kerelni,
miDt báímely rendes besdványt. (125.000-1902. B. ní.
számú rendelet 158, §. (2) bek€zdél.}
szém: 6].40l/t946,

]oc,
,l

,a ar
./, JÓ/

já,.J

ÉZidőponttól }ezdődő]eq téhát az tsszeírá§i anyaí

illetve a bejelentésetél újból f€lül

7/rÍ,
/

Az újjáépíle§iközmtrnkaváItság berze

crcdíÉúyének
megjaviiá§a éó az eddig
mütatkozó hátralékok megállapitásá.

val\rrlennyi jdrós Főjeg"Jzőjének, m. Dáfds Polg,af,
ínestel,ének és község Előljárósógánek]

Az

Építésés Körirrunkaüg"vi

kelleti vo'tna mái,

fel
is.
& ]<özségekben

úüefi,e ahol e.ldiE még nem történt

dé§t

Miniszt_^rjum 29,4c0-

1946. §zámú kö.rendeletéi tájékoztatá§u| továbbá a

szükségszerűleg lényéges válto,ás, rfuPe
€ínelkedé§ köv€tkézcit be a napszámbére]<ben, ri ].1
11,310/1946, M, E, sz. I€ndel€thez
c§3to]t ,,Füsg.]
úiból meqál]apította és ]:lyesesen f€leme]t€ a fúete]

kör

lmde],eitlen fo§Jaliakhoz való ságoTú a]ka]lnazkodás és
a meeadott határidő ponÉos betartá§a vég€tt teljés egé-

meg

r

vizsgálni azokban a városokban
a
a feliilvi,sgálat é§ a hivatalból való he]ye§bítésel. il]e
megánapítások az 1946, évi október hó 1,éi mcg.lnza
má! megtöiléntek.
A boérkez€,tt adatokbó] aá áIápítóttan meg. h(
Lz 1945, evi jú]ius hó 1-tó1 1946, evi szeptember hó 31
t€rjcdő időbgn á lakósság lélek§zámának áliajában
száza]_Áká volt ]<ömmliaköt tes és ez idór" wonaikozó
kiAlégítő eTednénlaek c§a} azt tekinthetern, ha 1 ]i
munkavárt§ág beszedési eredmmye elérte, vagy mej1
ladta a ]€kóssáq 40%-a után számított i/r1 lapszá1nb
Mivé] d l1,3|0'1946, v, E,s/, rerd ld 1, §, a
köalujüaköte]e7ettséqi ko"határát íe]e^relie, az 1946,
o]]itóber hó 1 től kezdődötree kie]ágitő e.ednén],i
csak azt tekiFihetem, ha a körnubkává]tság besze(
eredménye eléri, vagymEg,háladj3 á ]ató!.ság 50%-3 !
§zámitott 1,2 napszámbért,
A váiosdkbal t€rmó§zelesen az előbb közötte!
jobb áflagot kívánok meg, figye]enlmel a!,ta, hog_!
váIo§i rakos!ág jövedelmi leheiősései ]é!yeqosel n!nr
bak
álta}ában * mint a kisebb községekb€íi ]akó
fóleg- rnez6gazdaságqa] fogla]kozó ]á]!óssagé,
A városokban €lérendő nagyobb eledményát].
előmozdítja az is, hogy o1t több szabadfo8lalkozá!,Jl :

I

,,Kiküdóiteim jeleniésebő1 es á, számvev6ségem kimutatásábó] m€gá ápíiottam, hogy az rijjá.pjte§i közrnunkaváliság beszedési eredménye a üdóki városokb?n,
de kü]önöen a közs*ekbeí még minüe mélye]l álatta
márad a Degkívánható mé*ékn€k, aniak e]]enóre, hogy
áz 1946. évi július hó 3, napján kiadott 8200/1946. U, M,
6Z e5 az 1946, évi §zeptemlref hó 1r. napján kiadot1
16,800/1946. U, M, sz, könendelenekben Tészl€tes uia§itá,,
sokat adta.n e teendőkre és a he}yes eljáfa§Ta aézve,
A tapasáab,tok szelini az aéyes önkományz3ii
éEervdk az ös.szeíiisi any.g es beva]lások íeliilvizsgálata
i,ekinietében kü]önböző gyako.latot folytatnak § ennek
következtéb€n az oÉág egyes ré§zein a }özn n}aköt€l€zeitek küönböá mértek §zerint Jizetik az őket terheló
közfiunkaváltsáeot.
Az aíányos és igaz§ágos köztehe.vi§é]és elve fért€ilenü megkívánja" Logy € ti,ékirit€tben az ország e§é§a

munkaköte]€zett
é1.
Bzz€} kapcsolattan rámutatok egy ál]áiidóan iap

tait hiányosságra

A

j5,

11.310/1946,

M. E,

§záÍl1ú reudeteijhe, cs3

,,Függe].ék" (3) béheztré§€ § szaba.d íoglalkozá§úak .é9

PqST_PtLIs soLT KlsKUN VÁRMEGYE HIVATALó§ ],A,DJÁ
)c_Y

min_

L a]ápjfu,

cs:lt a hiva,talból megáuapíiandó minimtrmokú] inié2-

' i..j:k, mivéi a múltban álalanos vclt

a p3aa5r, 539_1. .
sabadfog]alkozású közmunkakötel_zei,iek nem a iia]ó.n,
8os jövede]miiloek meefelqlő€r1 fizeilók a közmunkavá1|

ságot.

.cgy

ilo,1trg,

x

reade}kezés neité;jzeiszedí]eg nem jeleati azt,

minden szabad{oalalkozású kömunkaköielezeit

eg,Jomlr j. jlielve 6 napszámbémek meglele]ó ös§zee€i
köte]gs íiz.tlri kömunkavál,bág címén,]r]anen $mennyi.
t]€n

jöi ecelnle magasabb, úgy a ,,Függglék., (1) bekexdó-

sébeD megállapiioit napszámbérmétdékatapián ]iótele_. á
ijzelsi teije_.iieni,

'zrglre.

jövede|me ira
oyirdk"/eq h.g} (fual. ll1J]án r:., r . m:
nnál,san }.ivatelbó] megáuapitoit 4, jl]eive 6 nlp§z'n
|é. lizere5e iúlzott meg,terhe]l§t je]entene, n f€le}rb€za.
Amennyiben kömunkakót€lezeiliek

Zdla

során _§!re]m oNosolhe,fó

Megj.gyeai kivánom, hos_r, a szabadfoglalkoá§ú
]iö.dmkaköt.lez.ttek lé§,-Áre megállapjcti mii]nun
egyriJl,.lJr n"m lJl.ot| ; csá.,8e j k Vi .,, j, ,,l,".

Le-.Z mé.sPk"Lhelo, mrve
s/ab"ologJ \o,",u, _,
d-Lme al."gban é ed_.| lv" |.gnd,adjd
a jö,,,1,o.
",L I'P'
há;r1, amey ut], a Í.b,"Z3| szerirl 4,
d n":"
€zárnbér fizetendó,
Az e]őbb közölt támpoatokat é§ át]3eckát természe
tsen nem szabá]yként allítom fe1, a lénveq aZ, hcgv

:tá]:bla
,0!

].o,|a

lnjóLi\,a,.os"qojJoVr]e]mealdpd|l,'_

ezt r-gkövp(p
elve

€pedie
:a.',j]."

]1

T,

]réu

hclj/

ró 3!-jg

!o]ó]ns

a

nők

94§, él,r

át]3g.t
sá kö7-,

Ztarán\, 5

6 ic,,zsáao,

Nón, .é l

ndZ:e-,.v*. :-,

A teúnészetbeni közrnunkám jelent]re_Ze.,tekket há\,i
munkát kg]] elvégeztE|ni, megváitás eseiében
Azcnben a valóságos jövedelmük alapjál1 helyesan cgá]]ápii.!t napszámméIté]. a].pián köte]e;ek í;zetni,
L€iö]rb rj§§zea§ág tapasaharó a g3zdákőzörrség
,nUnkdva'' jg,lJp]d m _;',p,',r'l,
.,-, r n,
.orre.i]^|_ "
,5 U, M.
len.l.te|
l
éc
H
l
"k.li,
"z,
:.é-_ .:.:, son
lé-\"1 csl\ a"kdj^,/eci |,, ,, jü
l .
át:,,, á]l"Diij;{ Te=, a fJ"'rJdo n"p,.7"_oéTn-,t'k,1
€ ney lesz'k l'ekJ." be u p8}ób jö\ eL] ,'mAk l .\z ; tálla: , , , zár.-raá jöVeoeler-.- nPm |ó|, t J !7d9oc, ,
szabályi j.]ái]ítani, nival ez vidók..]rint vá]tc,j]r: Zsi
]órmérteinoJ\ s/:To, il'a, rk,nl á'l ':l ,^
., ,/ éd,,^5 iö\, dlr :lez h,v_1|1h 7za
30-60 Fl-.l ,-"o,1öm,
s7:'Tl'ani. k!.+i 'oVa}",, m,rI :ig},,
"mnrAl a -,d_q
tuv-tdi 1kra, ír,,r" ,|\. ,ni 11y",6ri.
" :, ,5 '9-r,," ,
.r napi

§en maga§abb jöíe.ie]em éIhető el, Nővendék áIatokbó]
! drb, hízósertés€kbói 3 drb, §üldőkből 5 drb és ma]:c.]rbót 10 drb vehetó q], számos áiratnak.
A 30 dlb,on alrjli b:romfiá]]ománYt figv.lmenkilii)
;.}.e: hág}.!ri, Ezenfelül ninden 50 drb b3.omfl után az
eg' _.zámo§ áu9tra Begállapí|oti jöl,e,lgicú §zámiiható
Kűönö§en ügyellri k€1l az Dgatlannal nem .endelkerő
naT§z;lrosck napszárfiiéí.ékemegá]lapíláráná] l,{i,e]

oT?g kj,rönbd-; -;s-pibén l,Jps,j: ,9,éJ,: ,l
"
. lé16. a nlDs :mosokllál helybcr
"|)ku|, -,].,,
"
napszáEb€r 2s,rzörö§€t
kell s,'e-itaoi , közmunk;vá]t
áz

nt--kr)ól

l

_l

sáe atapjakút.
Terdá:zetbojri jrrttátás e§eién enne]r elleiéÉékét
a
pénzben kapott nápszánhoz hozzá kej} §zámíteii s lgy
ke]l meg,ál]apítaii a n9pszámos közmun]raköie]ezeltei
:elüelő helyes napszámbénnértéke,
Áz igazoltan munkanélkúliektől vált§ágíizetéí. kö!€
te]nj nem ]ehet, őtet
ha nem íizsiik rn;e a váitsá4o+
a havi 4 napi te.me§zetbeni
]<özmunkára kell igén}üe_

-

_ Ha§on]ó e]vek §zerlnl ke l e "á.ni aZ,n tö.prbl1,oko
is akr]$ek idejet nern köLi )e 1l.Jescn a sdjét

§o]rnáI

r.sírlvelese s lgy n"Ps,ámb.- .s eljáInlk,
i:ldj+
U8],l1 k@|l á n.pszámosok." . kjlp.b;,ok jox kö:oi(
lPnné ]J jövede éT {ilönos-gre is. nehog.y a biV;ldIböI

való negáiapíiásoknál érányiaLffáeok i;rdu]j"]nak eló.
.r, nente§§agek meg]i.liapítá.sáná1 különö§en
sok visz
Eeyes írjszivtelői

k:iególiák (kö?sási ..Li]<lin1a:loi'3l:,
. bL,olságoi lagj-, nünze'e.y-.é.
eg}eJ lelyeken, ök.l mcg nem j]:eta
m€ates§égeket vetLek 'génybe, affa való hivatkozássat,
],o8) ik Lj J j""pi,.si mun_kat végeznek i2, or"zi6 éld*
], ben Az újj]éptl:st köz,lbk*;I'e]ele lsés ._;bályo,
zása tálgyíb5]R kiadott 4l]00/1945. M. E, s?á.níl rendJei
:, § a, ili.tve enn.k módo§ításá és kjegésrifu§e iárgyá-

.k "|b, \.j|önfól
<,D\LFlü;i sIb,

'

n:

I

ban kiadott

E, s2. Iendole| 1. 6-á táxatlve
kö7q1..rk,kö' r";rb4c al1l
és ideigl.nesen mentesgk körét,
'rlándó:i
Ál 1!4ö. évi október hó l-fó] kezdódó hatányai
bó\riilt áz ideiglmesen meltesek köIe meii az ideiglenes
úantessóget §; újjáép:'€si közmuntakötelezeltség ú abb
szabátyozÉsa tá.gyá]r:e] kiadott 11.310|1946. M, E. szlmú
Iénde|,l 3, §.a kilerj, Zj .'1e az á]lant"-ndörs€
legény
9égi á ]cmányánat( tagjaira ú.
E joejzabatyokon felsoroli,akon kívü §enkit sem
ii]et meg a köanunkikötelezettsée atót mentesséc.
Amenn}.lb-n val1]^o' edd'e hrlytelen cyakorlato,
íoj]Lai'lk. Lg,y Pzl á:onnal meg kel sziintclni e§ á men
tlsséget 3lapnélkül igénybevevók teüére az újjáépítés
körmúkaváltsá8ot vjsszamenőlce az 1945, évi júLius hó
l.től kezdódőlee meg ke]l áuapítAni,
Fehivom Közrdúkangyi Felügyelő ü.áJt, hogy áz
egyes közmunkakötél€z€itek
térhénmutatkozó hátrá!é_
kokaó úgJ, a pénzbetit! mint a ieimé§zetbenjt, az elóbb
közölt eivek szerint toganato§íi.lt fe]üvizq{a,lat Átapjálr
az 1946, év decembel hó 31 ével a kőmunkanyiivántsrtókkal poniosan álhpítta§sa meg,
Am€ly várclok (kó^égek) a fe]üviz§gá]atot méÁ
nem foganafusították, azok mu]a§ztá§ulrai folyó évi
decmbel hó folyamán póiolják.
A hátxalékok egyénenkint való mégállápitása során
aó.dot kívánok nyujtmi a közséei €lötjáró§ágokna]r
(kö7m:,Ik ,nyi!ít, íók')ak} ana, ]-ogy h"lyasbi , ék
€7,kd1 a mL]á§Z|ásolal i. helyln]J gyJko.uloL, me'/cegJaés.t a Jeiülvi,§gálatok során, vaiamint alapta]an
mente§sée,ek enged,élyezése é§ i.udcrrásulvétele folytán,
Dásré,§zt p€dis azza] köv€tóek
el. hoay a múltra vona1kozólag ho§szabb-rövicebb időt úgy tEkintettek, ilinthA
a kö::§égben lakó ö§szes közm1Dka.,.öt€]ezeltek
termé:"'ben: m-nháVal D-1,"k v"ba .leo j Il^,mú!i3\ö,e]e
Z,l' á.ü(l.-k Kikü]dötiein |öbb q"')Fn laDisZIa.lik
á-i, hog! p', e§yé\ \öAégek az ]94|t é9i jülirr.. l-öl
kezdve 6_8_t0 hódapot úgy tekiT,tetielr: hogy ebbán
az időbet mi]}denti ,temészeibeni muikát vógzBti,
melt a köz§égi lgkó§ság gátépítésbe:r,vagy má§ ns
gyobb köZmu.]ráb an vett részt,
A h€lytelcn gyakorrát különösei] a ]<étkezi muükllj
sokia l!ézvg sércLles. melt előfordi t. hogy az áttaiá
n.si',iás fobtán e€ye§ek á]talában ieÍn, vagy nagyon
ki§mértékben végeztek ]<ömuikát, míg kúlönijs€n a
napsaámos réteg eleget teft, vagy mcc is halad,ta a havi
a napi nuntatelj e§íte§t
Emiatt több páirász is elkezett hozzán €§ á, jóvóbfi mee fogom tololni aá, na a 1löanu]üanyilvÁntal_
rök ecyeseki€k jogialan előnyt n}.ujtaná&,

I

,,,, :'c

9000/19.trö. 1,I.

: ujjiéDi s:

PEST,PILIS SoLT-KISKUN VÁRMEGY! lIIvATA1-os LAPJA

Az ityen njbá&at most helye§biieni ke]I é§ eej-nenkint ke}l megá]lapítani mind€n kó?iultka}öielez8it
hátmlékát é§ csak á vaióban teljesített m]r,akál ]ehei
ligydembe vemi, míg a hátlalékka1 az egye§ekei me8
telhe]ni.

]ie11

Az il]ete}$ szervek süIgősen kezdjék lned a hátralékok behajtá§áJ, míc a nenrJizetőket igóiybe kel]
veLni a hav,i 4 napi termés-Zeibeni közfitunkára.
Amennyiben áZ egyes köz§égekbe11 neil ]ehetne

logla]koztatni megje]elően a könnunkaköóetezett€kei,
rtcy járjon közbe, hogy az a]ispán a vánnegye más
,ézébeníoglalkoztassa őkeL
Nyomaiékosan felhívom figyelme,i a 11,310/1946,
M. E. sz. rgndblet 2, §-ára, m€ly szelint aZ t946, óvi
oktobe! hó 1-től kezdve, ha a ienészetbeni közmunkára igénybe nem v€tték, a könTlnkakóie]ezeí,tsésének
vá]t§ágá tizetesével keil eleget teini€. Ez a .ende]keás n€rn alkalmazható azokra, ákik iövedelmük és
vagyoEuk hiányát ha,tósági bizonyítvánny3l igazolják,
ók€t 4 havi te.rnészeibeni közmunkára keu 1génybg

F€lhívom Közmunkaügyi

Felügyeló Umt! hogy

iégkésóbb €z 194?. évj. f€bruáI hó 1. napjáie jelentse
}re hozzám sz alábbi adatokat:
1, A lakó§ok száfi,a (várme8"yétbei az egyes köz
ségekre é§ m€gvei valosokra küön_külón, a közeuá,

tá§i adatok alapján, mivel a !épsziánlálás óta egye§
közÁégekben á 1a.kós§ág száíla lényeg€€en megválto".oii.)

2. Azoknak áz iizemeknek §záma és megneveze§e,
ghol a köatrunkát r€rmeszeiben teljesítik, egyenkerlt
feitiintet"qe a dolBozók §zámát i§,
3, A közt,nunkaköletrezeíteket teliÉl6 hátrarék sz

lM6. évi december hó

a)
íorint,
b)

31_én,

pénzben
természetben

Az 1-3, ala{ii

leü,úntetni.

o"p§zámbé
napszám.

adaiokat köz§égen]dni külö,n ke!

Felhívoh továbbá, uta§ítsa á közmunk]aiyilvántal
tókat,hogy é 8200-1946, U. M. számú l€ndeleÉemben
mes§zábotJ mintának megíe]e]ó es a 16,800-1946, U,
M ,számú köFendeletem alapján a köz§ácek (város)
által cím útján havoúa hozzám felteljeszteni render
kimuiatás jegyzet lovatában, vaey a kimutata§ hátlapján jelent§ek az egyes köz§égek (városok) az elmul|
bónapi]an véEeztetett termé§zetbeni !özmunkákra vomlkozó adaokxl is. íe]sorolv. h,qy h-ny íő hány
napon át ré§zletezve milyen münl<ákaÉ végzett.
A kóz§éEek (váro§ok) ália1 kelzített kimuratá§oka1
a 28.188-1946. számú könendeletemmel elké§zíteni
reidelt ,,ös§zesítő jeg,yz3k" kapc§án ieljessze íe1
hozzám.

Közlóm véaiil, hogy az elc§atolt teniletekról kiteterjesiiélepített személyeket a köanünkákötel€zehség
sénélúgy kell rekiníeni, mint a 38.500_1945, U, M
§zámú Éndelet 3. §-ának (5) bekezdése c) pontia alap,
ján az ország terüeten vi§szatért hadifoglyo]rat, d€port6]tatat.
Budapes! 1946 december 30,
aljspán helyéi.ti
dr. Káfolgi s. k.
)
,,ü\ íőjelyz6,
_.

xL',/. évf. 1-!,

IIL Altalános iel}egfl, intózkedes,

Esak adott e§et§kbon igémylő rendel
tek, órtosíiésgk és nás köaleményt

Az olyaD általános óldekű leDdeleiek (körrÉ
éIte§ítés€k, üia§ítások, elvi ie]entdségű hj

l€tel),

rozatc|l, m€lyek csak €8yes adoti e§etckbcn nleri
uek allralmazást, § igf, egyelőr€ tudomásüt, tájék
sul szolgá]nak, kiilön kiad!álry úiján nem közöIte!

hanem Begfel€lő

sával csak á
kőeé-

ialtaiomj€izé§ (re!énzó) atka]r
[[ivatalos Lapban (uL roYat) tét€t

Az ily ielzéssel közreádott közl€BóDyelret a L
bltóságok (jáiási főjegy.ők, me$€i, városi Po]r
meste!€k} köt€les€L
a mutatóköD_\,vbe több !ezé!

olső§olban pedig e lapbaD Lifüntet€it t5íialoE]€
alatt bev€z€ttetni
olymódon, bogy ugyanott ne
gyeDek jetölve a Hivatalos Lap Dzotl számai is, Eé
az illető közlemfuyeket EaguLbaD fogtaliák. (125 |i
1902.

B, M,

5585.i 1916.

157, §,)

kmb. §ám

A vólö§ Hadset€g

/2r/ql/.

elhelyezésével é§
ételnezésévelkapc§olato§ ké.dé§eL szábá-

/

lyozá§á.

valamennui !árás Főjegazőjének, Kecskernét th:. ::
és udl.amennaí m, Dúros Palgárnesteíének, x@l6n eÉ
közsBg ElöIjófóságónak!

Á Jóvátéieli Hivatát

33,491/1946. §zám

ataii

]{:1

körlend]eielet tudomásulvétet és mjheítartás végei:
je§ eseszében közlőm|
Körrend,elet,

A vöIós Hadsereg élhelyezé§évelé§ é]ei_,-É
kapcsolatos kérdésekszabályozása iárcyába:
A Gazdasági nőia,aács a §zövet§éges E]-.r:á
zoit§áe elnökév€l, Ljevu§kin tábornok ú|r:_ .erciért

ben horótt 8232i1946. számú haiámzaie a_éD]án a
vetlreóket .endelem:
1, Á §zá]lodai szobák igáa},ba\,éi.]. §:
a hely]
váfóGparancsnok beu]tálójegye álapj= iöriénhetik.
ekképpen euoglalt szá[odai szosá! trtái ázonba!
vóró Had§eleg tagjai kedvezmé.}-es áraó kőteje

Az augu§ztus 1lő1 novembér hó végéigl€rjedó
a]att igénybevett szálLod,ai szo&kkal kap€solatban
meúlí köveretéseket a Hivata] az esetben megte]
ha az ieénybevételá számiával egyidejűieg bet€rji
tett beutá]ójegg]-e1 igazolva ven, AzoDbaú t946 dect
bel 1-tő1 iöriént igénybevét€tért a Jóvátéte]i }lv:

:

<iuliá.t 1em 'Ál-esí' é, ny lvánta.iá, s"m vPz
2, Magántulajdonban 1é!,ő hárak é! mas3nia\á
igenybevótele a válosparancsBok áiat a bel},i köae

eatá§i hatosáE útján történhet&, mely alkalonrma
hatósác r6zóról az i§énybevétel íIlásbm közbr
nletve igazoLAndó az igénybevét€lt §zenvedettel szl

ben az jgénybe VelL magáúü;zdk ós akások dijtéri
ü8ye egJe]óIe liiggóben van lari\a t€hát a JóVát€
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kedóst
rendele.
In8fiye k
i

(kőI;€nde
|6ségű tratá_

il,
l

tájéko!á,
közöltetnei!
srkalmnzá

&et n liül6ő
ircsi potgár

L, (r25.c00-

?rr.

Hivalal kiutalási nen1 teljesít, Ezek házak á§ lakálo\
után kivetelí házjdó behajiását a 155.00c/i9,!a, P, M,
52 !. 20, §,álren foglaiiak szerid 3 hóIő§szeJne}: :i h5

tóság ralzérail rörtó.ij kiur:]ásájg íüggőbelr ]reli tariani,
Al cddjg bek,:i]döti .,Irfuybej€ilirasek" .d!tlii a

Iíivat:l n}r]íári3frj

a,

3. }iénén_wsepÉsimun]lálátoktá vcnátkozó szánlá-

kat, a]a€m}-ibcn a mllnká]at elvószé,ét a hel],j olosz
kaioaai prrancsnoLság a számlára !3z3t.ti szabályszerú
coély.g;vel ót aláílássa1 cllátott) zá]a{ló\ben igazólja,
a Jóvi,téieli Hi\,trtal klegveíiíii, nz.:].nél á számláknál
jgaáz árfel§zámítás helyélsóge ez Ipaleg}-esii]et á]t31
zolandó a 6záFlán.
s23ppa]]
4. í'e]s2ereréi t!:tYlk íhá2ia.tási €szkö:ö'i,
mo§aés
f
ehérn.rTii
ág},nemű
]|öiisagc!i,
§tb.) b.sze.zósi
ü§i költséÉeit borotvá]kozás, fürdóha§,nálai,, rüha,-'i,é§

l, , _"
.lóői-lit_i:], :., ]\,,H -o-L,,,o]d,;ból
(ö "] s
v"
]ee ka o"'_" ".;' l,/e! .'b'', '1,
hávrgv
feliolólt,
Jóvátétéli
Hjv3ial
a
m;gfizetni, A
sorló téxmószetú eEyób .ím_-ken felmerii]l. sz.]gáltátá_
§c,kérl ']ijfizel ési aem le]j6!íi és n€rn iérit neg,
A vöIó§ H§dleleq etaku].t:i ré:zéTe előzetes or!§z
és ma€yal központi en!r€dil.1, a]aoián 1 h,élvi m!:yR,
batasago]i slleiavl,e, ]íelle]t !a]z.tl !iz", !;],. b !1)
tan}Éz;reló:i nurlijlatck ]iöl]iá].it. .ú-,rnyben i
a helvj óroi! pa.3nc:noks;g á,]t1l
-u";.fl"t -"gto"te"t" szab4lyszerű
(bó]_v.qzővc] é: alá,
a szárnlála vez.teit
n:,crt a TIjvaia]
igr7,olá§t
,álad:kban
IrássE1 eiL}á]o,tt)
me6iérjii,
A központi eng3']él;J neg"zer,ése a ki]vctIie7ii r:if"n

g]att kigdott
s végett t€],

iöIténik: A munká]ai €lvés]ó"ét ]iivánó he]yj oroJz
piEncs!óksáe íIásbe ícglrli jq:Iv:i 5 szöT eisége§ í]]eb
örzá Bizcl §ág hivaialánál 1áit3úcrt.ti3. m.ll,r]c]< n,9
töién'e utáD a:, igéaylés a Jó!:tér.]j I1i.,-ate]n3k mul§tancó L.. ,i, Dulliálai crá]. e lié'" horzájáru]ás ]rirtoká,
ban r:z.lheló nes
T.]nícsok. sofíőrök, szakáclok, ialradtónő]r, fa'. ::.?.osok al]rálnazása a ]<ö?üleleir las:ér6:I
vágók.
ti]os, IlyeJ: .i.ren a kó?ülclek ".ö]tsó]{f.ié!ében ].iadás9

A Jóvátéteti Hivntar csak €gé§z
}ioél€t€s s |ú]ö.|,:ei mó]tánylá9i érdemlő §etben
teljesít ilyén cin.. ]jilneiést. kizárólá,q á G, F, .§e
|enténti hozzájáI!i.::1,a}
6- Magán§zemé]],.: joEi személy.ii. szen:ly ós
i.heraülói áz orosz a]..:,r]ái.k iasjai iósréIe a]kalmi
jun.] céljála ncm vebe.i]: jqan}-be] ha mégis igén:,be\,é1:|nék,azokért a HjvatJ :.]ritasl Iem Jizei, mó9 az
e§etbei sem. ha az jgénybe!éte1 n n?g],it h:tóságoi
közrenűködégé\-el történt
'1. Az oí|1..z ka+onai a]aku]3,c]. gépjámiivcinek és
iegyvereinek j:víiása cimén .e:Á1 ieinPlülő kó]l3óg-é,
k.i g Jóvátóteli iliriaia] nem tód'i nrg
8. olosz kalonai alal,Ulatck i.lj3inak és hoz?áiaf,
iozóbak crl,osi él l_.etegápolási kőltsageii. valamiít
gyóg}'szer kö]tsógeit a JóváLélieli Hiv)lat n€m iéűti

nem 1éhet aa:.ál!orni,

l]]afirző Bi

L egyetértés,

iápján a kö-

}a

helybeli

] terjedő idó

!

megéúti,
:g beterje§z1946 decem-

éte]i Hivatál
9]J-

! köziga7-

!:,! \öz]endő,

oi

a

dijrédiési

Jól,át€td.t

r-s.

9, A vöús H|üseleg ó]emezélc ]iő4.nii úton iirJéFik, az orosz haióságok i<ö,p.nii l5érrr,l*e alapján, a
kdzel]átásügyi müisztéúum á]ta] kiá.ioii idevonarkozó,
beszolgáltatási rcnd.{atek keleléb€n. A lencelete::ben
rr.g§raboit köi3iező be:jzo]gitllatisoa íeLü]' igón]'lÓ.ekei
l hatósácck nem ialtcuna,li te}jesite..i ó§ a Hi\-ala1 ezek
költs€geit nem téIíiimeg.

10. vidéki vágóhidakon É!zorosz katonaság atl
,?gy ÉsZércvéezeit vái]ásoli, hűtések és tárolások c
ját, amennyib€n 2 mui]rálai, vagy s?-o]€áltaüis e]vé
rós€ ú érdekelt, kaioDai alakulat ré§déről szabá}6,

rűen (bé]yegző és aláíIás) jgazcli,atoll, a közellátásüg
minisztérirBn,téIiti mge,
11. Fűtóanyag (§zón é5 la) el]enértékéta Jóvátétl
t]ivatal cs€k abbM 3Z ale{ben tóriti megj ha az ig]:n
bevérel előzel3s orosz é§ magyar lröZponti enaecié

Az orosz latonai al*ulaiok tüze,lószer kluiatá
ilárli,i igéDyeit a SZEB e]őzete§ hozzajáru]ása utan
1IA5Z RT. (Maeyar il]ámi szérr.bányák R. T,, Bud
pes,i, 4. Postafiók 135.); illetve a legközelebbi Álal
Erdőigazgato§ág e]óeíti ki,

Á Jó!.áté|eli Hivatai a hozá

ben},ujtotl kiutsl

kér€,]meket az €rnlíteit szerúl€k külü meg foe
]iato:itá§ végett, A MASZ RT. illeive az Eldőiga3gat
, ,q : Iil én)eoéye/_lt e§ kjadoü l iZ,|Őyermennys
e]lenérták:]r a Jóvátéte]i Hivatal megiólíti az e§etlt
ha á" áivé{e] meetöriéntét az érdékelthelyi oilrsz k
tó.ai a]akulat icazolja a §zabályszerűen kiálíto,tt sZá.!
]á!a vezel,eti 7-á.ad,ói<ban A kereskedőtő] jgónybev!

irá!|i

l , L1 -z.r'á,a vonalko-ólag a Fagaldaságj lloda l
uhlá§a is beszerzendő, míg a bányák és Edőhivátá]l
á]tal }i§zolcáltatoit Nüzelőszere vonaikozó számlákh
-"Z utóbbi szel\.nek kiutalási rcndelvénye cs€tolarrdó,
]2, Motorü?emanyagot csak oTosz kózponti engedé
és a G. l'. íóiiLkárának külön €qrgedé}ye €lBpján a
tt,tnlk ki azok a vál]alalok, ame]yek a Jóválétl
I]ivatjl €zirányú megrendeléseilj kéáez kapjá]r. A J
!áta]LÉ[i Hlvaia]L az átvéte1 m€gtörténlének az orc
].aioná ék{<ulát álial a §zán á!a vez€telt szabáIys,€:
Záradéka, vagy a kü]ön €]tsmefiénnyel felsze&
számla alapján teliesíL i.i.fiz€tési,
i3. Az olo§z kaionaí alakulátok áliat elíogya§zk
8á?-, !-íz- és villánydíjaknt 1akianyaszerű elhelyez
€s€tén tédLi meg a Hivatá]J a szo]e'áll5iás megt€
iérl'ónet az orosz katorui aleku]at részéIó] tó]té
szabáiygzerü jgazollása {bély€gző. a]áírás) €§e€n.
}í:gánnáza!<ban. v3gy magárilakásokban fetmeri
és s!ám]ézoit köznz&ílí (gáz, víz é. viilany) szoügáli
iások űját csalr a helyi orcsz .liatonai p€.anc§noks
álL]:l 1áítarr!o-1o'!t (bélyegző, a]áilás) száBlák (e]§zám
]ások) a]]apján ta,Tíi.i meg a Hivatal, kizárólag kénysz€
Les2á]iáso]á]J e§eten-

Amennyib.n a §zám,lák (e]számolások) láttémo,
katonai hatósác, Ét,köigazgátási hatosj
],.azbe.áiása e]lenérc is megl.g.dja. ez a köIüImény
knzig:]zgaiásí htoság áta1 zár2dékszeTű€n ieazolan.
Art ]a tón]lményt, hoéy mely erctek mrnősüln
séj: ez ,Jfa.rz

a Jóvátótdi Hivatat bírá]
Minden má§ €§etb$ a tőzüzemi 3zolgáltai:
isén]rbevevó óIosz dszt vagy }at na á- sajál {izetésé]r
jlle,tve z!o]djábó1 tartozik negfizet.i a felmeni16 \a
ü.emi űjakai.
].1, Az oíoszok €lhelygó§él," szolgáüó é!úl.ie]i]
,,ii,:j3, álópíté,Je, iatarozá§r úgy Budapeslen, r,}ini vr.
,a Jóváiét€li ltiváta1 j
!:cn $ak olosz [<óZporr,tt és
.,as]aiáxa adott _ maryaf lrözlonii
engedély al:pj!
vécezhet6. Ez€,ke,i sz átépité§e&ei vicéken az Á!.l
épí|észetiHivatalok, iuetől€e 32 Épíiésies Köauni

kéj]]i'.zerbeszálliá§ol.fun3k,

1.1ü].

xlv.
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iip!,i },{iilszierium szefvei (Bud,ape§ien az ütóbtlak)
ri'ertllu ir rrz cllq.d.ély áiapján f olyiatoit munkál!lck
i.l.]c]; ti]] §óseit, alo3nnyiben a munkálal elvó8zé];ét
a helYi c!c3z L!:oaai paraúcsnc]<.ág szabá]yszelűen
;

i, ,:_,,, ,,ó\_ ",",l r , ", ", . " ,,
15. Az orósz hfui €n]lélínilvek a,s t,metők feiálií:;:: c:.,k olosz ós , e Jóválé,leli Hiv3i: java§]atiri
a]apján Y:gez
ad.ii G:zdasági Eő:3tá.cs i €ii€dóly
felmelüii
ily.n
cinen
az
h.tó, r\ Jóváiétcli HiYalel
a j:ánren3ecayekn€
i
r
köilséce]]e: éalr a §zóLPlrfclgó
láv: váló egyidejű beierj€szié.,. eset.n iéIíii n1eg,
szfinla e§ébként a münká]at

€s-,inYjb.n;

e]\,égzé_,ét

Záíadékkalel !,:! Láí!a,
A 1enetá:: ós sírok gonlozi9a ., hc]yi kózign7g!:áii
ha]ósá9o]. je]:darE léYén,alok köli9é]eii a -Tóválél,!li
Iti!.'Lá[ i].n téIítim.c.
16, oj:osz ;jatorai ala\u]alok, !,agy áZ,]k iagjai
á]iá| €..]l.g igénybeveit és €lszs]íiót{ iDgóJágokéri.
r1!r]:rj'ahl,].n h3.tryekorilatok s.Ián :z oiolz ka',onai
a:\..:11].]r vagy iagjai áliai okoz.i|, kárckéri a Jóváléié]ii{ivatltl ]<áriédi,é§i ezidósz€rilt nem fize,] é§ i]"ven
E_ " ): tdp,' .,z
l|, 1,,,\A, -y:,v,,i-l,a
]l;U_ l9t6, _l, : "?, r"nd, ,,, , r1 \L,óbb ],|,d!ldo
]{orn:l1_".'rcnde].i fogja sr3bályozni,
1'a, A Szövel5óges E]tcnőIző B],o|lság viáéki kírens nn, néV, n 1(\é
.lcl("_ : ricz€-e " he]vi h" ó",g,l
,2Jl ..dl'"'L ér|'Á"'
. .6o . 1"n., .,, ;, ""
o] j,,| l ,"m
.li.: *re:-.
\o,,, ,'d
,,oo
k,|óno,,,j]cp<
i; l .^ , s,,,|.n
b:Zcl],]jó j,-ab]yszeú

olcsz

]::]:j']],

f,i]ezj]i,

p, szá,rrlú h:itá$:ri ]
{4153 1146, G.
18 A7 jtl szabálvozctt kiíizet:5j kói,],!:fii!,]q:]r,]
.s.\ az esllb.n t.ljesitj á Jó\,át"c]i Hiv:le], an,r,],,]
i].n 3zot. í, évi júliu§ 2?-e uiá, ie]i,!ílÉ1'szo]gill!i;sn]rból erediek, mi1,€l s 6118,1916, G, F,:j/inír }a"ár.?ai jiiliu: 2l-é\,e1 az á]ltrlrincs:írlai izsmb,]r f,rLn

il]i1 iöl-eic]ése]iei ,árcLt!, A zilolt

|ö\,elcl,Ás€k

l|:.liiír11 ]ié,őab ki:c3ndó \o,mjnyrÉndelelben iöIlé-

bei,rie':i':!, keiülő j?é
aHv.aá
l,,o,ol'
,.,
i'ni
",,,;.,u:.,:t
...,
,'.
'qe,
,,
A2,1.I"q'bL
s,pm,1^ll,
,:.,.
.,
;.; ,j,; , ieirye\,, vl,a" ,,ind"zor "nd |r'
\st, ai1.]-.k a rint;etkel el].ltéles rendeik€zó!€kei
_'! "ralítételi tlívaialhlz

ó]z,

kig, szám

60,518-1946,

Mágá!ünéEet tnyéságazolvánúyal
íaió €l1átás5 köiiili szábályialan§ágok meg
vaiamelmlJi jaínsí! őj.glzőnek, me7,Jei xáías Pólgáf,
in

mei: erének, kö.séE Elöljáíóság

r1?!

A

földmílelésüg\.i miniliz':er 69,580-1916, szánú
a.rói éItesített, hogy he]ycnkónt c§cs
néDiulajdono§o]r kczén olyan mónek is !!lnak, anr:]ís\!a iletékielenek adiak ki köztenrészióIc joco§ltó
]nye.,;azolványol". ,9 ,trc h,\" ko \, r r L v"
,, L, eo n:-nllt , r. "ds en,'z,g;". ,a. l,-nem invább űzik a zúgfedezletéstó3 esetieg ior,ább ter
i.§ztji a |en_vészbénAságct. végii], hog}" az ij}-ea iga
z.\,ánvt ér\'tnvte].!j t_rl lÉl].
j ,l.
, \,!
,d t ,",5?_
-. ], ,",,v
,t
,:s 52,s2? 1946, kje, s?ánt olalt kiadoit kdrTendelet€ii,r
sg,mi !:é:j'
! ;:i.ini31-]]en nem hályi.k ug.-aj fen]]
,l,',
l^r; ] l-a'oÓ,
Ier: íJlo,.\,|"]:yl
,nJ'b,n
,'h2|ó l"'_
,,;!
r':,j
i , -, 'o]v 1n,,
,
n-,o
,
,
"11 , ,gá
L
,.,
o6:lr'l
',r':'
kórrendeleté1,€]

^",, r
,,:,l-,

r";-,,

e] C,- L,' h.'ö,ás

icgi,enek hozzám jelentést.
RudaDest 1946 deceDir€r 19.

1,

Ú_:"

er. ő1

A]jgpán'"'1}rit:

í)f Káí.'.,]i, JózEe!
l-n íii],+,?ő,

1

l.,J,,".=,.i" x SZiB |aipara..:_n.ks.:,!.'l1ó!
_.'.',r,r"'..i"a"" szüksé9letiilrei köz!€i]cnűl

é9l, 1,_2,

Nélxct kit.lepitésscl },ar.jeiitcs ajlin
]á§.k lráfóse a Közp, slit, Hiv,-ból.
\|úln.anai jú|ósi, Főjega.őlek, me!-!ei ?-,ií:rs P,'Jir
'
gó,ím.síeréTek és közsé_d Elöljárósó!ánúk!
,, 8,jp-]9:a -. s?1l -,i .'.
{ Bel_ .,. ,.,, r

_ j

i,-",

,,ó

él ,j

| ó,

,ó,ó,n ,á,:, ,(cr

A riöZDolti s|al:iszíiL3i Hnllta1 a ném.t kitelepj
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Dl. K,drollJi
iójegyzó.

P[isT_Ptl§-soLT_KlsIiUN vÁnNmcYE I.rIvÁTALos
3!9a-]9.16, köz€]1

szám

IV. §aenó}yi és egyéb hírek

c,JkúliragyLeleske.iók múl,ödésének
sze!á]},ozása,
-|'

:-a}Dennai,

ji-ls rőjegazőjéíak,

megl]eí Dá|os ?olgó.í-

müít|ének és kőzsé!] EIől

A vátnegye
p!.rrzck

k€2.it

jál ósóg 1,,.d!!

tőtrb közsécébőr és vár.sábóL bcél.
szeTii}t a N3cy,Budapesi ierüetén

bíIó cukoriagykei.i]reáők 3 kiskeres]ieá]ia hozzájuk jtttatott cukorszeli.ények álvé|elé!
megt:;:diá]r uzll az i.doLolás:a]. hogy csak a NagyBuc:.-.st teliileián műlrödő ke.eJkedők j.gyeit va|,
1e]eph3L:.,.]

dó]r

A

félreóIté§.]r eto§ralására a köZ.llátásügy,i mi_
niizter 218,987-i9]6, auguszt!§ 3, srár:lú rendelete
alapjáE ófiesit.,n. hóg:- a Nágy Budap€st .lerüle'ién
múködő cu]roi]ag§kelelkecőLr is kö|e]esek a }iagy
Bucap.sl te.ule:én kivu]i ki§]rereskedi'k részéIecukrot
kis,o18rtál])i,
lethivom, hosy erú] az érdekett kereskedőkei
r11egf e]e]óen tájékozlá!sa,

ár

F

Budap€§t,

1946. december 20,

l,li§pli

1ielyeti:

d7 Káro']ri Józseí

m.

íője!y:ó.

v alamennai me7l]ei

I
I

l:

l

l.
]

t

:i

v}n. íőjeg},ző,

AdoEánygyüjte§i

eDg€dél}

vai.,--2nnui jdrás Fője7aző::..\. nefllei. xá|os P,oIgáíaesteíének és köz!é9 Et öljnrfungúWLl::

Á ij] 3||8-1930, B. M. s2é_úTende1€ 8. bekez,
9é9e é.t.jlb"n értesíta,in hog1, a be]üeyminisztei

608,08J_l_qi B, M, Iv]]2, sz, fc]helalma?á;a alapján
::3 ós nevéIe a Dömsöcön
]éiesílendő nép:ajskolá feié!:!.sérea láckel,ei jáIás ierüLciéD 1916.
:]i deceirbel i.ó 31, napiátót 191?, év feb|uár hó 28
a PáIa§zLsz.-.

::njáig terjed. idő|aliamla

eyűjtőlrönyvve1,

sz.nri €ngedélJ-em alapjál pérvbelj. termeszetbeni

!:

I. 51,640_1946, sz. a. A Belügyniniszter úr wujcsík
r.elenc l.ngyel á]laúpclgár, r. kat. vallású, íöldmlges
íog]a iozá§ú, tóköli }álro.t, az 1s9s, évbeii szü]€tésú,
I. al Vallasú, Eéich nona nevű íe]eségéve],továbbá
'928, é\\e': ,zü .5ú
r, Ál', vdl
"r_" n""u c"".nekév^] eÁ]J'( ll9..00. I9+6, 'l,_".",
6, szám al- kt-]lr_
tctt l,úonosíiá§i olrira|ial a masy€r áuampo]€árck közé
54,211-1946, sz a_ Á Belüg:rroini§ztel fu Kri§tól
Je:9 bclg]ír á]lampolgár, 1892. évbeli sziitet€§ű, g_kel,
v€Iá§ú, keitész íoglarkozá§ú, Iálro6pa]otai laio;t, az
1896, évbelj születé§íí,I. kat Yallású, C§ehó Rozália
nevíi neleségévelec]nitt 121.4?9-1946. II,_6. szám alatt
}i;l]iio l honostIá§i oj.i-aLal á magyál é]lampo]girok
6ó,185-19{6. sz. a, A Belügyminiszt€r úíDobaja
F _iY JUJo. l"v ál "mpol§ár r90?. évbé|is7ú_etcsű, r
<:| \"Uá"q ,^.'.z ílELa,1.o";.sj lölö\bJinlli lakost

az 1909. évbeü szügtésű, L lrat v,allású, Körmendy
Juliánna nevű íele§éeével. ,továbbá 1944, évbeli srül€té§ú, I. kat, vailású, Juliánna és 1946 évbeli születésű,
r, irát, va á§1, Fótix nevű gyermekeivel egyúit 116,840

Dáías P olgúrmesterének]
A 120,308-1930, B, 1,{ számú rendelet B. bokez,
qése értelmébenértasíten,hogy a €04,?25*i946, IV/'2,
: ]r, sz, T. alápián a ',ieqvál iskolagzan órium
i:}::::: :r!:r résrérei§\o]aszaralólitm léie§i.ésének Tóth Telézia nevű íe]esógével 121,038-1946. TI. 2. a,
.:]j-i a..- Piijs Soi! Kiskun várm€rye valamer]n}-i szám a13 i t iállítoti, honositási okírattal á magyar
áuampo]gárok }özé ielvetté,
,á$sa :;_-:::én 19j6. ér.i decembel hó 22, napjáió]
]94?, ér ]:':.:i!r hó 22, napiái§ iededő ic]őialiamra
_ ] 397J_1946. ]< g, sz. ". A Be'ü$anini.z eI i|.
§yúj6bioi_:: ::.:i §zánú _"ns€délyem alapján pénzbe]i lí§e(.ki, Dénes oJos. á]JdFpo-gár,
1893, évbeti sai]€
adünányoL: :- ]_:} é:
tésú,_g.kat, valású, napszámos foelaltoz3§ú, duna,
széntbénedekítra&ost, ez 1901. évbdi §züléiré§ű ref. val,
Budapes! i]=: ::::r:b.r 1?
';Si Szábó Ju]ié,úanevü lF'es;sÁvel lovábbá 1926,
Ali§pán helyett:
,'uo"u ..^let""ű, r-í, Vá]lá.ú Dénéner,.r] gyerme"ável
d1. Kúfoluís. k.
.
egyűtt a magy áü,ái.npd]gárok közé felvetL.

n
n

HoDositns,k.

IL-6, szám ala,it kiiűított honosítá§i okimttatr
-1946,
a magyal áüampo]gárok közé felv_-tt€.
Ad I. 56.1?? 1946, kíg, sz, á. A Belügyminl<rteí
úr Btlrta József ]cngye] állampoiAár, 1902, éa.beli szü"iÁ,ü, ] (,l va,la":. Iö]dm :Ves íoglal\o-ástl, nagy,
Ló.i;(| l \ §,,
"z I90? éVbeL szül.résü, ref. valraiu

Adomanr g!üjté§i enBedélJ.

.l

LÁP.TA

nÉ]]],.okat eyüjihei

fenti

ado-

, 58.295-1946, lrig, §z. €]. A Belüe],minisztel úr
Polaköv Péter orosz áuáinpokár, rssr,-o.,
oii]E
-,'_ü,
"ltujp,€§i
c, ke]. vJlJ"ú, clp"sz,ecéd íog'alkozá(ú.
Ja|og az 19ol. é!-be] szüélelc, :, tai, vá]]á§ú, ImIe
Máú]a nelű {eld:égéve1,121.596-1946. ]I. 6, §ziro
al5ti kiállított honosítási okilatthr a magyar álam,
ro]gárok \özé fe'vA| le,

iL Pályázato\ bivatalos hirdatósek
körözvényeh
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Várneüyei szabályrondeletek é§
;tözórdgkű batározatok

46,32?-19,16.
La

46,328-1946. kig., 1554 i946. kgy, szám a]atl özv, cL
Zsiqmond Ete]énó Sashalom ]<öZsági L o, iradatjsztct 1946, évi aueuszrus hó \égéve]vógelbánás 11á

kö

4,059-19]6, kia., 1i5i-19,16,kgy. szám l1lalt óIie},
Pál Leng],eua]va ]rözségj Y. j€gyzői 1946, évi jítlj!,]
hó végévelvégelbáná§ álá \,onta.

h.

Il

ac I.

i)

kgy, szárr

alÁ|1

Nécnelh Andlás Kru§Zentmi]rlós községi 3, ü, jegy
zőt 1946, él,i jú]ius hó §égévcl v:ge]bánás,lá voniá

L

1'

Andrá9 Pili§vörösvár

(.1

aal
al

i.

nj
:1:

ni
Lt
]ji

li

L

33,335-1946. kig., 1552 1§:i6.

kig, ]560-]946, kgy, ;,ét!1
Ku,ldci v|'.oq Apo., d,.o ,ei ,,"ploj-4_,,
-áíi aüqusztu§ hó \,égévelvége}bánás a]á von]

38,rJ5 '946, ('!,, ]5!5-19- , l g}
Horváth Józ§ef Érdközsé§ I. o, irod3ti§zt-"i
:'!-i júiiu§ hó végéve1!,é:|e]iráná§ aja! vonta,

vonta.

lrg:r, s?ám alati

edóügl,i j.gnzőt
19,16, é\,i sz.plenbeI hó végévc]véElelbáüás lr]::

1578-1946 kg-y. szám al3ti
Kistarcsa közsésj i, o. ilcd]a!e.9iijjú]iúhó \légévé]vágelbánás alá

38.334-1946, \ig,.

Fazc]<as Mihá]y
tkztet 1946. ó\.i

19"16, kig,. 1a8: 1!-6 ].:gl, s1]1
Hazafi Bóla Isa§szeg köz:ég1 L o, irodas:géi]
1916 évi július hó vég:vel vóg€lbánás aJá vó

]8.303--1946. Lig,, 158.1 19]6, kgy,, szím
Hédc! Jó?sei Rálioscsaba kö,ségi ]i. ó. iroda
iirzi.i 1346, i, jújius hó végévelvégeibáná

kig,, 1561-19,16. kg},. szánr al:il Le
ec" ,L, Ko. Ilo,-,,.",p',
M_.,on
no\.erüer 1tó] özl-.g]j nyugcijal, Maedcl
Kláu ncvú g}.ermekei után ne;e'asj jár

,16393*-194b.

megái]apítoit.

ád I- 42,415*1946. kig., t610 1946.
, Papp Sáncor SoLtvadkert kö7§éei
L

I. :869-Q 19,1i]. iig., 15á2 19,]6 ]lg_Y, izám
i:öalagi I. o íIodaljegétis,i.
váczi Mihat]y
július
végelbánas alá vonia,
evi
hó végí,val
'rd

ad L

vezelij
jegyzől 1916, évi júL]us }ó \,ég-á\,e! véselbáiá(
álá Yonta,

alá von

1, 39.292 1946

kgy, szám alaii

€d I, 50.2??-1946. kg,, 1609 1946. kg,v, száIn ajatl dl,
Mariska Györg], }iistunn.}jsa EöZségi !zá.nti,,tÉi
1946, e-i szeptembcr hó végévelv'!e]bánáS alá

ad

ad

Ed I. 39.3?9

Gycn§ G}nla Sziglrtszeiimár|on községi

!cy, Jzám a]ati ]
közséci L o. iroils.gódl]

4n,l:J -ioJd, \iJ, ,6l4_19+6 ,,.) sZá}í
r{ag], smdol c§ólyo§pálos ]rözségi vezeiőjel
19.16, ivi .llgusztus hó v6góve( íógelbáná§

].g1 jzán

4l]ilt
ve,€
t
őiecy:ő]
köz'és:
Száz\.r]ombaita
Kéri Gyula
1946, évi iti]ius hó végs-e] vóg€}bánás a]á \,ontl,

ála vi

.d t

ac

aci U, 38.020-19.i6, 1rig,, 1563 1946

o, irodategédti

1946. évi július hó vé_e,Áve] vése]baná§

iI

38,052 1946- kiq,, 1565-1946, kqy, szán ,látI
i'ekeie Gerzsor, sshalom 1rózséEi vez.tőja.cyzó1
1916, éVi jililLius hó vésévcl véeelbjná§ a}á \-,alá,

I

,i3.8?2*1946, kig,, 1580-1946,

,,d l,

38

osi]] Dunaharaszti községi

§zeptenber hó vógével vég€lbánás a]á vonta.

63?_1946. ki.q,, 1550 i_0,16, k8y. s2ám :r]atl
Z]inszkv Pá]né Tg§s köZ§égi L o, ilcdrlis2i.t']9+6
óv1 jilhus hó végéve] i:Eelbánás á]á lonla,

ad I,

is:

ti

38,64t-19,16. kif],. 15566-19,t6.

kig, 1691-1946. kgy,

I, 44.548 1946. kie,, 1615 1946. \gy. száD
Molna lda szank köaógi I. o, imdaiiszlel 194€

vonía,

]á

j

1946. év augusztus hó vógevel vi.ge]]bána

P€§i,Pilis Solt_Ki§kun várfi lgJe tólvéiyhaiósáea
nak Budapesten, 19,16, éü december hó 1c, .apján taT
tott rendes kóz€f,úle9e:

',g1

XLV, éví,l3_4.
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ail I, 42,3'i6_1046, kie,. 1612 1946, kgy. szám álalt
Pj4 Pé:e| PJl',oz,é,'|, o.;,oo"'|§ " ]0|i' "
szeptenber hó végévB]\ógelbánás a]á voniá
4?,915 1946, kg., 1556-19,16. kgy, oram alati NagJ
sáncor So]t községi L o, irodasegédtj,szt.t 1946, évi
sl€usztus hó 1,égéve1 véceiLbánás a]á vont3,

.16,126 1946, kig,, 156j]--1946.
fólái Sándor felesége szül,

!ig!. szán

aia1l

Jávorka I1o]:. l

évi n.vembcr hó 1lól kezcőtó,i ö
nyugdíj.,i, Sándo! ne!-ű qi/ctrn.ke lnin ú
járu]ékor fiegá apíloti,
194e,

43.561-19.i6- kig., 1553-L946, kgy. lzám a]ait Tó!
Gábor fe]esése szüL, Tóta Irén rélzérc1946

1

ber hó 1_iől kezdódően ózvegvi Drugdíjat,
és Jó7sef nevű syermekei uián nevel$i já]
me€állapított,

39,2o0 ]9'6, \'!,, ljt,l l^+6 ü+, ,_ "
Dr. Ca ': N4,1,,ó, il :,g, s7ül, L, eréSz:i€ 1946, novembel hó l-től kezcődően i
n}tgüjat, Mik]ós, Géza é§ Gábor ne!ú gr-€
udil neveiési jfurrtókot aeeár,lapít§lt,

ll l,

PEsT_PIlJs_soLT-KrsKUN vÁrMEGY9 HIvATAt-os IAPJá

-__
l§e_gédtiszie!

:et 19iI6.

ilrit

&i

Bliní]

zetőj.gyzőt
lbárás rtá

i5*Z]_i] 1946,

L

,uán aláti
srúl, Lovic§&* Iíé.Eíé&rere
l9,1ö Évinovember hó l-tól kerdódóen ózv€{yi
íyusdíiat, Iá§zló é§ I§tvái n€vú €ysrn€&ei uLíD
Mi"elÉsi járu]Ékot megÉll6ptiott,
38.148-1946. kia., 1574-1946- ligy,

G&a

I§nvá!}

í€l§ég€

1946,

i1:]t!t 1!]i],

z:re

]9.16,

jáIo]é\.

Őz\-eg},i

szére 1946, decelrlbeí 1'_tól kezcóitóen iizvlgyi
nrlgdíjat, I§tván. ngví gye.bd.e u'tán nével€st
jáfi@.ot megálapított

I, á8.?38-1946, kig., 1611-1946, k&i 3áD álait
Párrp GJ"uIa leleséce §ziil. s€bók Máxta r€§dére
1946 .pvembe! 1-tó1 kezdődően özvegyi Eyradíiat,

Ka(álin, Ferenc e§ G},ülá. no!{ gyeríneket után
,}€Yé169i járulé*oi me§álúapitötó.

3d 38.103-1946. kig., 1577-1946. kg/- sáín alait
Ac§ády Jór§éf íel€§ég€ §zü. Fákó.zi Irén re§rére

l-től kezcődőei özvegyi nFlgdíjat,
Irén és Józs€f nevü gyelrnd<sr utár} nevelé§ ján
tékot mecá]]Erpíioit.

iai,

MáIia

járulé r.:

42.320-t946. kig" 1613-1946- k§l, sgáttr ál6tt nárai
Nat€lrá Jóá€f ir?ve§e §Zúl. Ká,r§ai §,§l€l
ré§2é16
1946. &u€u§ztu§

megú a,pít6út,

ád

1_tő1

k€zdóöen

özve§/i

ny!€öjai'

lI.

31.8?8-1946. &ig,, 1606-1946. kgY. §áJt! alátt
dr Ambru§ Iinre vm, a]iegrá suol8álEü idejét
me8állapította.

3d

!Ií, 50,430-1946. kig,, 1600-1946. kgy, sáEt alatt
lmrényi szabó Ime főmémök ré§zérc haü 250Ft.
tlsáeletűjgt m€álapított.

28.021-1946,

}ig., 1607-1946, kay. §ám alatt dr, sze_
Ervin lehebilitálás iránti kére]nétel-

I. 39.293,1946. kig. 1559-1946, kgy. gáJu alatt
c§ekó István lelesége szü Nahy Júliánla íi§ére 46.522-1946, kig., 1601-rs46. k€y, szám siatt, á ?0.139
B. M. sámú rendelet 2. §. (2) bekezdés€
1946, d€cernber r_tól kezdődó€!!
irzves.i nyuedíjEt,
-t946,
éTl.L,:ében 1 várml€.yei. v;I6i és hözsé8r ál}al.
Rózsá nevű gyetheke után levél€§i j]ántlékot mecmázottak szábadpá]yán tóltöit idejének beszá,rní,
áüapíi,ott.
tása tárgrábán rAegalák tott bizott§ág tagiaiü]i dí.
Fa/kas GyóIey (Fg. Kis€.), Kunsági vi&to. (M. K.
I. 38.812-1946. kjg., 1557-1948. kgy. saám áiatt
P,), dr. Bor§ós sándo. (N, P.), Pavto}§zky Eelenc
-!jda l,ajo§ íel€§eee szü, Peiiik Lljia í€§*!e
(szocdrel1l.) é§ Véeiil c,§apiá_r Péi.e.t, utóbbit erniikül,
,
:-5, de.ember 1-tó1 kezdődóe. özve€yi n},uedíjat,
n1egválá§ztoita.
Á::)- n€\,ű §/,emreke utá! tF!€lé§i járdékoi rleg_
&;tt
5?a4?-1946. kjg,, 1618-1946. kgy. saáin a]ra]tt Göncöl
Mihay é§ Blaha n.€r€n
th- n zott§áé tág§áaát
L 316,:-]946, k€., 1558-1946, kcy. szám áia:r
s€t4lÉ ljzló feléségeszül. Andre Borbá]á !e_
sz&e r*i i_í,-ember 1-től k€zdöjó€n
58.642-1946. kig., 16r? 1946. kgy. saám á]att Adámo,
ijzvegyi n}.ugdíiat ,Fsíj! :-ail
vics sándol th. bizott§ági tac§ácát mec§ziirri€iie.
I- 38.38F-l9{a iú€_ ia?9_1946.

kgr. gáin álatt

íneg_

',c4c_r946. kig.. 1608-19{6, kqY, száE á]ait Káisé.
Kám]y köz§égi ádeü§i jeÉv;t 1946, novenbér hó
kig,, 102+_1946. kgy. §rám
-t9,{6!t!, álü§ztét
Gábor
1946. d€cernber
nyugűiazta.

aláit Pá,rlü
hó vfuÉve,l

349-1946, kia., 1621-t946, key. szám alátt Horváth

Isiván trL ], o. úiólt 1946. decerDbe. hó wégéwel

Dár NÉria

tL

IélErnhegyi

vé8Él.e]nJ-ügdíjazta.

946 decen

nyugűjst ,aoBlll§_

1622-19€, i!§,. &jrn §L§tt Kovác§
útór özve§ye siil. Jáhoda Júüa r{§zér€
1946. tec€robel l.iól k€zdód6€ít
öZvelyt nyugdíjat
rd€E!5 §pítatt
I§tván

I. 39,000-19{6, ki8., 15?5-1946, k8y. szÁm statt
szabó Andrá§ lele§€e §zül. Sárváry E.r§ébet. ré_

Pjckodi Ele* fcé€ge -ésZ:Te !€kiel€ítésr
álapítoÉ.

]]

május l,tól kcrd6ítóen özv€gyi
pí|olL

56.5E0_1948. k€.,

1946 TIov€mbéJ

aztet

41,008_1948. ki8., 1598_1946. &§. §á'r! ltEit néhgl
Bapr Jóaee{ feleo*e saül. N , I}ooá. ré§rrÉEer94§.

nyugdíj€.zl-"

]3-1946, ki8; t623-1946. kgy. szjín dlatt Mé§záro§

sándor vE-

nyu6díjaztá_

alii9€t

1946 decemb€l hó

!,€g:Mel

kig, 1619-1946. kcy. saár-.t árla,it Tókőli
Me§ter ]§tván, csirár János, Barto§ Pál,
Bozsóki Ferenc th, bizottsági ia€§águkat meg§zün_

57.846-1946.
§á.rldor,

ad II. 51.4?3*1946. bg., 152l-t946. kgy. §rá,] alatt
az 194?-49. éve,krc az adóíe]§zótarn]ási bizotbá_
,az
alábbi tagok€,t kiküidótte:
aokba
I. A búdapestuidék:i pénzúggigazg&tóiag tefüIetén:
1. A' al§ód,abasi állanni ádóhivatái keriiletben A]§o_
db.bas §áknenyel: Rendes fug: Eeeiszegy Józ§e1
termé$ykele§tredő, Alsódaba§, Fő út. Póitagl Fölü

ktván korcmáIoq

Atsonémedi.

2. A budape§tvidéki á]lami .adóhlvatáli

kerüietb€lt
Budapest székh€uyel. Rende§ tag: Juhá§z Imr€
gazdáltodó, Tök. Pótnag: Ma.rtü} Jakab gézdálkodó,
Budakeszi.
3. BudaJoki §ékhely€l. nende§ tag: sánta Gyórgy
nyomdász, BudáíoL Póttag: simon Lajc,s cipész_

nester BudáJok, Nasrkőbánya-u, 34. §z

PEST.PILIS-SoLT KISKUN VÁRMEGYE HIYA]]AT]OS LAPjA
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4.
rg.
,,

A gódöliői ÉualDi adóhlvata]i kedletben Gödölló
Gáspó. Smdor. Göd!,üő.
§zókhe]lyeL. §endes t€j

19.

dor

§z;

Áltami
'székhe.l]yel.

ki§.lruüár]Esi

adóhivatali kérüeib.n

Rendes tac: Schöníe]d
terménykere§kedő, K§kunhalN, Ko§süth

] kuph+]a§

.-, snlbát.lt. 21. s2. Póttac: Kürlő5i Sándo. .sz€bór"sIer. Gödö]lö, R"kosU, 10, .Z,
5, A kj.pesti áilami adóhivnta]l kelüietben Klsp€st

,, szókheÜye]. nond.s lag: Doliczai István ipart€stü
, leti alelnök. Kisp3s!, Ki.ftr]udy u. 5, sZ, Póttxg:
u, 2 , sz.
_ Szánió l.tván, Kispelr, Nagy Sándor íag:
Tröh]ing

A

xl,v, évi. 0 _-4,

,

Póilag:,Toih Lajos iüzelóan].agkere§kedő,
s, Ma]om-u 6, .e
ki§lróIij6i á ami ádóhiva,tnli kerű]etben Ki§l

h,un}i

20,

A

6. Pesiszent]ódnc szé].hc]lycl, Rendrs,

]á\

ii

lstv:jn rij|őnrestcr. Pe§tlzenuőrirrc, Ül]ői_út 161, sz,
Pót|a.q: Dudás Gyula \.e.dóglős. Pes'lszenilőfinc.
i{e ich ü. 2,
.?. A monori,ál]ami adó'nivaialí kerü]etbm Monol szék
: hellvel. ,icndes tag. Sz] ró aercnc gap'rakatasméster,
Ü]lő, l{ut],adi u- 23. sZ, .Póitagj várszegi, Anta1
Iádiótelc§kedő, vec.és.
ti,' A nagylrál.ai ál]ami adóhiíát,li kerül.ib€n Nagykáta

:

g.

il7

d.]
l€]

á))

nj!
]::-

.:ii

]<áta,

A

pe§tszcntef7_,érDe|i

állani rdóhi\-:lt!li

kelülelben

Perii.?anJe.zsénet székhe]lyet ] biZotiság, Rendes
taF: Joó Jénos cipéja9stet, Pe§t:zelier2sébct.
KóSsuth Laj.!_u 57, Pó'ta1; B]c§Lei János fűsz.I_
k-reJ,^,.o. P, - ,, F, ,-,z§éqr Va'ój._J 9,

L,s: T i'- Plb' 11 'o Z ""',
csep.cl. Brdzás-u, 9, sz, Póttag: Bakoly§regi Lajos
sz:bómesier cseoel, Józ!ef-u. 3?, sz.
11, A ráckévei 'átlami .,dóhivatali kcrületb?n Rác]rev.
sz-.khe]ive1, nend.s t!e: Schneid.r Fetenc szíjg}-lirtó, Ráckevc, Kcssuth L,-Ll, 8, sz PÓttae: Gö]
' lé.}, Lás7.1ó textilkercskedő, RácLeve. Bethlen,u,
l0.

II BZol::ás R'h.,_,

39- sz-

:::]

(!1

Albeit gy&. Njg_w
Póltag: Ho!:várh Áryád aszialos. Nag_íkáia,

szé].helltie], _F"e;d.; tag: Anka

'
]gé

12.

Á szente.d.ci

tag: Maqyal tsened.k csép]őgóptulajdono§
endrc, Bük]iö.p5É 20. sz.
13 Az ujpc§ti áLlanli adóhiíatali treriiletben Ujpest
,1,3,]..,es
s7é]rh.liycl, Rend.s tlg: sárkány József
kcdő, UjFe:t, Keúi:ny G, D, 3. sz. Póttag: sz:intó
Pil. Ujp.si.
74, nákosp3jot:: székh.]]íe]. Rcnd.s tag: Farkas Lajos

lldó}rivatá]i kfiiléi]..n

T<a

Rendes iagi }lurkó s, Józ§eí szabó

korcsnáIos, Kalosa" KaionJ J-u, 57_ sz.
dninávecsei á]]ami adóhii,átal keiüle,tbi}n Dul
, ,cje székhiT]yel, ,Rences raga obelhayer Ar
kocsifénYező, Dünavecse, Póttag] Agh
G!1rlá
, nácinieslcr:' Dunavecse
23 A kuJ"/"_|^ klósi ill!m: ádohivalali e it
Km§zenimiklóS székhelyel, Rendes tac: 1
s.r, or oa.a,^m,'om l,,IPIdon,,, KUnszFltff,
. Póttaei Laki Pótcr kovácsmeslcr, Tülöpszá],Iás.
22,

A

42,813-1946, kig:, 1625 1946, kgy, szám alati a
meqye tü]ajdcnát kóDe?ő épüietek é§ 'íngósa
nák tűz és s7avato§§ági biáosítá§át tud
s,ul vette,

45,646-1946, kig., 154i]-1946, kqv. szám alatt dt]}
Zo]tán ujpesti o.vos oklevelót ]rihitdctte,

átlami ad:hlvrtali kerü]etb.n Szrni,

, endre .9zékhe]ly€1, Rend3r t]e: M, Tóih Sándor
Pót', szltó.l. Szenlendre. Fele:c Józ§ef pafi 5, sz,s,ent-

Pst_Pili§_sclt

nak Bud3pest.n,

Iendes kisg}-ií] ése:

18

xi'kuD vám€gye

194?,

k rvé.]üalÓ]

évi-jaüuár hó 7. napján ta

l94?, kiÉ., 9ti-1-ol7, kg!. jzim alatt Mászá.oa
ny, !.ezctője8yzó róSzére MáIta .c\,ú €§"eTl
után .s?]ádi póilókot megá]lapított,

52.940 1946, kig,, 95--1947, kg}, szán1 a]3li .'!
Zápo]}-r u 113, sz,
S'I1 Y;
L,j.,y
öZs. Lv,ó-,,,
,,r,""
dó, Fol
Pó',g \4;,U,5" d.
pól]ék.t
neJá]]apjto1l.
c9a]ádi
m_"ke
után
szé]i_
A váci á]]ami ádóhileta]i kerü}ctben vác
h€]]ye]. Renqle§ tac: H:jdl lmle földmíve3, vere!_
egyháza, Póltas: Kova]inka Lá§zló vizvezetllk
58,629 ,1946, !rig,. 8-r94?. kg],, lzánr a]att Bo

asztalo9neltcl, Rákospa1o't]a,

15,

sz..eió, Dunákeszi.
1l.

í]€

)..
r.j
sz(

állait

,

16.

A

kecskeméti pénzüg.Ji7dzgatósóg tefüle|én-

A cegléü áLlami adóhivaiali

kerü]eiben Ceg]éd

Lajos sübnastel: cegléd, Ix,,

Bajc§y Zs.!]lnszky u,

székhe]lyeL Rendes tag: Bársony Imő gabona]<ereskedő, cegtóc, L Népkór u. 4. sz, Póttág: Nyi]as
22. száú.

1?,

A

nagykőrij§i állami ádóhivai€li kerüietben Nagy,
kő!ös székheilyel. Rendes tag: Poz§ár Isiván laka
tosmc§tel, Nagykórt § Iv, Arany János_u. 24. sz

Póttae: Fakan Balázs lűszenkeresk€dő, NagykőIös.
I, Iafka§-u, 2'a, s,
18, A kiskunlélecyháZai áIami adóhiva.ál keIületben
Rendes tae: Iőry
Kiskuni:ilegyházaszejü€llyel.
Lá§zló kereskedő, Ki§kllrm|lisa, Erzs€bet-u, Póttag:
Sós Ká]lláD ászialos, Kisktufáles],háza, Jókai,ü,
31.szám,

+:==:

De7só iry, \,czctőjegyző részéreDezső n?vű !
melre után csaiádi póilékot 1negá]lapíiótt,

\ig,. 92-194?. kg],. szám ala't özv, Gr
'0.509,1946,
istvánné vo]t yezel,írjel zi özveg},€ fé:zére
nevű íyelme\e utáh csa]ádí póijékot nesál]ep

]

,lg]d k] ]08-]94? \5j ,á* Jlat] .]r
lényi János;y, adóüsyi jcgyzó lehab itála§ i

J3,285

k_Árelméi e]uía§iiotta.

ki.q,, 1ü02 1946, kgy §zám alatt a
ós ali,pánjának laká:í]]
tőilpánjána]i
megye,
iávbe§,ólő álicmá§ok jenntarlá(i költgécei:_
hor.lozá§át a vám€cye háztartásr alapja te]

4.4,,18?- 1946,

i.

3- _4.

PEST, PILIS,SOLT

:::,j-l946. kig,, 2 1947. kgy, szán] álstt Nagykőrös
.,. vár!. neli!.einek ]ólütls] átalánya 1.árgyában
hcZolt 631l--kig-i48 1!.16 kg.v Szimú véghatá

ónfeld

(o§suih_tr, J,

stedő. Kjs

.oz9tát jóváhagyla.

-

kig,. 6-19.1?. kgy, szám a]e'"t w3ll..r
GyőIey iápiósinyi macáDállatorvos ckleve]ót lr1

,J;3-t9.16,

.ey ,ková..;
'

:

3n Kalocsa

i;j3 1!i6 lig,, J-194l- kay
csepeli maeáná]latorvos

:!ás 'sándor

Gr-]

o
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:,o

i,694_1964. \ig.,

Káloly

tag: Á.zét

:l

szám álati Bodol J9nó
okleve]ét kihildette,

]9-1?, irgy, §zám alaii.t

bu8:,! megánál]átor!,os

dr. Wern--I

okleve|ét kihirdeit

60.)

.

p_-, ,, j4r' "nükLpr
:,," .4l.
^k
i.p"ni t,iv"td' löl'e, ra l,a|_ban (i. em,
hétköaápokon 9_14 óra köZött,
F

Iel-d"LJ a le8yvFrJiine{ lcltéelek ponbs Iel:e\:Lesé_
nek elienolzésé.
_ A M"8y". Ko"many és andak s,€rvei köLel§ek a
szöVe'..ge§

},]lenoJld Bl2o'Lsdg

n95i €gyezményból
A Szövei§3ges

köveikezó

n.den. a

leg}aPrsz__

urasitá§ái teljeúLeni,
Euenőző Bizoli§ág külön szelveket
vagy o§?tályokat létesíte§ feladaiüknak mceíeleló
kti]o1bözö íun{ciók 1_1jes éséJe]b-Z?é meg azokaL.
E l-nd-zö Bizo lsas t§7,jen
:.z,,lx V a s?övAl-őE
Magyaro$zág külijnbóző" lészeile js kilendeirlreti,
A SZüve s,8, , E, Érö.2^ ts2ol§aA lú'óz(odásl
helve BLdáoeJ l§/,
A n4a€J,al Minisáere]nök {rr ezért kü]ón felhí{a
d m"6ylr ]rlv, l,aIo< ,l./:Vls,iöL,. Iogv a szöV",§ég, s
L]L,
"l2ó B|7^t.jA ,""n^s", me.t,)orL;."t joeil_
DJn aU
a leg}1,..2;n 'j E8JFzn ny vé8T^h.j.sá-a
rs e\Ve l],pc,olalo§a, : niLöoé.'
',--'elükön {elme,
Júli, iP , s-"b"n (özve' J ü] a h"IV,
l8az8a as| sZeI.
Véq] e2 o.dL ,', A s/ö!^,!ésFJ E]_-_ö;/d
Buol ság
váIn-lesyei me§brottai természetesen csak o}yan ker:
d.l -kb.
k,,l ,,Jpi
i:1,1ádo6||a5,
F,g]\el57üDéi
h8)F, nary %, _ \,,€ k,,oL. por j. " JJplM. a.]e]y
,' "d,', l Feg)11 .run-| .teY,7rén\ végré-a],Aévál
kapcsol3i.)5ak,

ingóságok

lII. Altatános iellegű, intézkedést
c§aí ad0tt e§etstben igónylő rendete.
t:k, órtesítések és uás közlenré fiyek
j]3

§n3:ós€á

iá:1 táItoí-t

i]ás iránti

1?,

Zsal.na! s. k.
közelláiá§i

főispán,
kormáDybizlo§.

s.é].|rclu eiken.

lgyezrrL,nyb.n mcg,
,
-odon ,, 4,-,."i
5,,\ ,c"d., Flpnij7t
:: ::: J vármegy.i m.qbizoitai\-ei,
: ::.sée.snck ]ta.tom,e7.rt, hogy cim flgyelm3l a
\,Iris2t.Iejnök ú! utasi]j.a álapján a Feg_a,
Egyczmóny 18, p.ntjában, valamint ugyan-

-':

ére Gézá
Se-

december

ja,r;ls Fójegll.őjéi.rl Ke.skenét
íhj, Láros i9i6
l9.1i, köZe]], szám,
.
ú.l-- "...:,. -1. Ia.a pó g:.no 1a|é-e
A nyclsbő! forgalmának szabály,Jzásá.
A maeyar ]röz4]láltásügyi DiniszleT úr 29,865_
_]6, szám atáit ].iaalott körr€.de]etét tudomá§ulvéte] Ia.on.ü t1 'o'?. u. ::. P, 4:9_." ú |o. Pólgáf,
]iihezIaltás vécjli teljc§ c8észében}öz]öú:
fi est.|éneL, ]eözség ElőIjófósdgáiak !
.1 rnagya. }1in;ztel.1nök úI|ó1 kapoti éflesíis
(Cuezetlek kilj ateléD el.)
::lr e. Szöretla!-es Ellc!ő.ző Bizo:t!ág kiiogás
iár

t.

t d;.

19,,16

-.'1i.m.nnli

Bogná.

íál]apltott.

BudáF.s',

1916 kmb.
!eg} t.rszünéti EA}caftn) r8. §-ábln
]oBialt Iende|ke€§ck bclátií§,

t§!ű g],.I-

t

F'entiek a]ápján felhívon címet. hogy € FegyveF
.züj]:tr E9}.lzmébY ]8,
r,onliabaD és annak Jüc€elóké_
ben f.g]Jit.kai szjgorUan t§It:a bé ós ázokat aláloD,
.leltjei\.el is táIt5sa bR,

|cgyvclszünc{ egész idótertamára szövet

\]lamo|, \"D\ s,ló'- ,* reszv: -]lvi
.Y. .<'-.
io.r'tE
"1o"ihl logj" a ,LP\,rr,-ü_ó,i íel
: : É]i i-a:
rt
|7a E.?ol'. P d - q),, ,, ,, r
. .",- lioeÉ.:
,,"-",^, ,"" ii""-r.r,,..,, l, n_
]'b,a

"s,o,..!*
'ól,iedd
'"ov"z idobór "
:e"- a" r- rog ;rlnl
-lg
_T'óp!!--:
-c*é r3,
pott:= ,, 3rkozo Jüg8e|e\ét],
',:'\_H=
j^
).

asa.il lévő

,

d

'
:F)_Fü8gu]"! . l: p.,ir."."'-:'"?
,;:"''fl.'J[:il;' t
'J,',"ii,;i "'d,"i.;
",

Á nyclsbőrök íorqa]mál és íelhasználását az ipar_
|8,C00-1!:6 lu. [L _slú,Frd"l, evel
]',-'", Ko,:,r,,
ll'l,_\"
.75, j,,rrj
t e-o,1.
"7,b;]joll
,,. .,"' .AnyáL . Á l iva á]ló|
\!p, l, ]!l1 . a
"
o -_o ) ,ór- 'o,q,lfá, ) \J ,oi,_
q)'jld
rj
/
r él lB ,,oé,i vl,, .,, ,,, \
_,,§ (,-]oó S ö\'" ,
l1,1
l
Pél\s"n !,,,l.ó,,
^\
, j1 i"BUo,D, , ,1 llx, SU,o\ á i ,''rió|sq,]
',ci| 'i o\u: i,,

|,
i,,lo,|L jóh' a 1;rln"8yl_,,,9].
é,
,\,vld a" Ál",\dla| á.Jl ki;".
:__' , l _!.óó
_\ól_b,,, ,er,<ploj ie,-o,,,".,
nral lend.]kezó ny.rsbőI kcl.skedő]i működlrclnek és
:z Ó---,!!Ll ö. n!é,,bi,o," ,, ,i,l/pl, 9Uü,j e]óprl
kél1
bes2a]ht9niók

I,,'

c.1 l é hal05_q! ,-.Jl^,,, |p\o Ipr-ne,ok,
(,,róc\ dö-] is,jm;.o\ m",.-,Pl- ,,1",_r,é..
e. -/iik
-'8"e] lö ' ,/
"":
-eeipIe , ljából
:.'"-

'

Büdapst.

"dá,-

19.1?

janlláI

9,

Alispán helyeti:
Dí. Káí.lli Józs.í

ún

főjeg}ző.
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V. Pályázatok, hivatalos hirdetés

IV. Szenéiyi és egyób hfiet,

körözvények

Területátcsaiolás.

1334-194?, kig, szám. A Belügymi;sáer úi
t64,896-1946. III/'2. számú ieiiatáva] a 1?? 300-1924,
B. M, számú len'd:ie'u t, §_a alalján Diósd községh,z
talLozó 586, kat, hold teljede|mű Diósdliget é§ Dió!dkexL\-áros lakott helyeknek nld köz§éghez való álcsato
Honosiiások.

A Belüg}miniszlel úr
1888 évb3]i
]l3mpolgár,
á

57,202 1946, kig. szám.

1362 194?, lrig,

szám,

ltirareimin

,

A kiizlekdasüFri njniszier úr t946, éri decemb€
27.én k]adoii 68,4-1i19,t6, I,2, 9ámr1 finde].tével l
,, i--_ ,i,..,. ,_j.'. ! p, f,E , ,aloo ar B', {j
-^
5Z bViJ J
Ni {\
.: e-,d
,/ . nl]._r\ .".\,", ,l ..3,o,,
'9.
é, , i, ü: ,I ll ^,i, ,,-, /""\q
meeh.:,zabL]]t,1,,
l..,-6"" t. 3r.
Buda!.sl. 194l. é!n január hó

9 én,

A]]:pá! hel]

D!, l<if,| .í ,
,ú. fój.ga

&rieá"" eato }cócl
.O*ui aato]iklls 1,3Uású, secldmunkás
",-ii.Le"ii.
é,r."r"ro-a",i. p.slsz.Dtclzsélrcti lakosi: aZ 1E9jne!ú
Róza
osisek
i,,ii *iir"Ltru, r, kat, vauásli
j].
i";"":Ú"i, "" 1928, évbe]i §zü]etésű, r, knl, val]ású 19.16, El 25 151]2. p€szám,
A s!üdé],i áilamilrTeszség l,zen
M:edoina ncvű cyermc]rév!] együll, i'rábbá Ml§ácz
IiiTitcrminy.
lloia ter,el,e] á úpc]gár 192,1, é\,beli szülcté,,ií, r, kar
::o,
z, o
.]- _ 1,"". :, ",'L", p l,en,
ho9:* a p"if]d]],r á]]a!iigy
r<.7hilló tÉs7ÉE.
|
,. 2,J§ ,,p, 6
:i,,i:o r.,"i. Il, A, ,, " , l (|1"|o : \4, o,| .
,,,.'i. ,, , ro s l.,
,e.j,i..r,
|,ao,e
fe]ve|te
közé
zrn,
i'"rz-,,,rr,
áLia.Tolgáro\
i"*"'_iiorj
irafia1 a m3g"var
. o 1tjzci ,!l.rt.-ls e1; vonj1
. - k,fu, : á \s7 ,L K
61.?!8_1!,16, ki8, szám, A Belüg}tjniszle| ú' ' " ;'",,;,._, _ai.,
_ o, " " "n,,,,'olú,
io,i,,n,,,e,Wcind| FerÉnc oszÚ;k ái]ampotgáI miivez,tő iúglal
, ro'.1ód,',
",
.,,.: r,.,": , Jn,,+.'_,',.,
o.,,i..r, rgol é!,b3]' slüleié§ű, ujp,sii ]a],o!i, ']:óii] "",
:.,
tT l
§lüF,
.h\
.2U|'i]t
é"'oe]i
1úvíb)á
192,1
{el3s,:géi,:1,
rt,oa"i". n"uii
".''.
i.tiiii. ua.tu nerú e],ermekével egl,ütt 120,689 19,16,
, á,,, \ dj,',
o : ,; ,,"l ,c
l t
' ,u ,,"'
, l"i,n;,
in,L t"
IIl2, :zám alait kiáliítcrt honosítási okilaiial a rna
'
,nü{
á
ó":o
r,"
l
feive,te,
.
,
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,."
gy:f áL]aDpolcáIo]r kózé
" "
!r. li:,iúb9; nyujtsit be,
B,liig),lTl:!iszt",
,!,
szán,
k:g,
699-1§46,
L
56
ad
;udapest, 1!,16, évi dec3mb" Ln ]2 l":'1
,r'
,

|,L,""
r,oe
,l,J.,lr..
b,j
,oz,
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Dr, Bdóél! illHós
v,
,z áxáDi€y€g*e

icleségév,1,
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-,gl, r " ,qpo|e.'"o}
59,896-19'16, k]g, szám,
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A Belűgymi}l'szter itr }íaLi
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1L 10.r,15-1946. lJ8. szám ,c Benig},min'sz|€r ú|
Kparg Miksa orosz áltanpo]glr 1893 órb,li s7ü]e"
ioglalk,Zású, duna_
iJl, ., t.th \:ailá!ú, lóldműves
1840
| :, 'i j "J, ,,, :, ',
e..
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.i.r.._." rl ,,Lor,
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d', p'i, |i a'
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ö9.?64-19,!6. kjg, szám, A BetügymlniszteI
!
"T,
ávbcli szi]eiésú, ;::.- i,';
,'.]
*-"ti" ja""" l-*, alarnpo]gáI 1889kiskuntéreglüáza1
^7
"",..,i
rara.,r, kerléSz {oclalkozású,
J \L]
"-'i"r,
§'fl j"r",_
1916 q,s, sám, c'Bln\i F ö'é-, r ,
i.:_*,, ": is,', .vbp,i ,ziL, l.ú, |, \, \al'ácu,$J",á
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s/ó,
:;'i
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§rerke.rtő§ég é. kiadóhlíakr.
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tüYt

EeYor{e...........,.
agJ€3.zÁm.".........
kgkr§ebb hrldeté. dílá
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TARTÁLoM:

;{i'';:l
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I. RovÁT,
DI sjton Mihály e]ólépteté$
il. Tóth GyU]á eiő]épteté:e
!írT§ó nlhán .:óléplelése

II. RovAT.
l,{agán€Edők
I7

b]h.io]<bavétele

19

Közádólráírá:o]rok foküottabb

20

7,1

i)".iiYl _ljvizvédeili inl@l€dések

I7

Távbe!2élóliivó§zámoktAii§pán:1al-0a?rVrrl.í8tegy'ti,rs*-t36^'rie'.lü@ó
llrrs

víí!.§7ámveíő§ég : 18?-834

s, k,.

A

jegyzó a YálregJci Hivaialos Lapot megéile.
azürrbal gondosan átlaDulbáúyozza éj mel:teszi mindazoLat áa iDtózkedé§cket, belyeket a lapba!
nzölt leDd€leiek ó§ haiározátok a községi előljáióság
q:I a jeelrő köiclcs§égévé tettek. (120.000_1902. B
l s!. í, 73, §}

F.e ul.D

1 Várnnegyei saabályrend'eletek

és

közérdekű határozatnk

: :t Pilis_ Sol! Kiskun vármeg}e
::capeslcn. 1946. évi dc..mbcl hó 10- n9ljin
1 .:d.s liözqrúlése:

2 hát]ó [á

=;j.:,:

-j, ]rig. 1605-19j6, ]rgy,
l.vaszÉki ü]irőkat a
:'alépteite.

szárn

vli, f z csztj]y

3

fot.-

]q. 1l]03 1s16, |€y. szán el3t1 d., Tóth
az v. J, o. 2 ioitrozaiiie

]_izélr: iilnököt

/'J-ls=:
Istvár ::

előlépt:t:;-

ta

-

1601

':l

19!5, k€1,.

ülnököt

av]

í, o,

glatt MaFsó

Fenti vé:h:::.:?:1.k egósz ie:jedc]műkben meg,
Fi' ' a: a]_. : r t ,t 'o,g, ir",:ár!bxn (l, éT,
Ih,ikdáapo;f,
9-]d óré közölí

Szám: 259-1947, kig,

HaiáIídő: íebluáI 20 ig €

l?,

alattiaknEk_

Áryízvédelmi intézkedé§ek,

A: abonlli,

budclkörfuué|.i, d.unavecsei,, kalacloj, kist llnlélegllhí.:ai. központi, kllflszentmiklósi, no,gukátai, íócLe!eí, szeníendfei. & I,d.ci jóíils [ őjeguzőjének, Bud,dí Dk,
Cegléd, Nawkőíös, szentendre, Újpest és vác m. báaos
Pólgálmesterének, taldmint az é,dekelt kőzségek EIöl.
járóságánlk)

A jo]o]egi szigorú té] következtéir€n a iá\ia_§zi áIa'd;i§qk és jégzajlások idejére az árvíz eltbni !édekezés,
rr€k sikelr€1 való biztosítá§a célábó] eondos előkészül€tcket ]re]l tennj.
1885. éü xxlll. i, c. 149. §_a es
köv.tlezó §-ai érie]mébe.'
^z
á liövetkezőket rc;lda]ctrt:
1. A vá:megye terü]etÉn aZ áNizek ellei vü]ó véd€}.

á]ia]án.s irán}-íiá.a a továbbia]iig ható§áAom
klphn, klv ,,Il ],ÁDez a G". " P;rjr Armente_
5ítő és Bel!-izszebár-]ozó és Szo]5.k-zaÉ!aaféliá§*
ü gv;,i A m n,-.l,,, éc Belvl/', . ,o. " i,",'., ,,:
Iéc§3po]ó táIsulatok P€§t vármegye todletére eső árléd
t-"rü]etejt, amelyek Keletcserhátá]iai víziiársulát néven
€gyesü]tet és a 99,,139-1946. F. M..endeleite] ile%ke§
k€.ué.

lóJ€dáüt

!-í4ogi hatóságául J'lsz,N6eykm Szo]nok várnegye a.lispáija jelöli€tett ki. Az a]ábbi pontokben íogla]i len_
delkeásek tehát €zen vizítáIsutat pstvárm-"gye,i ierú_
ltére cs.,& annyibán foganato§itandó]r €s vecndő]. {ig]e,

18

lemb€, ameDry]ben Já§z-Na§yku't-szolnok

il§]

vÁ$F€}4vMM§
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A

munka(
ármente§tő társulatok által kívánt
qi A vi
föiesvzd, ]ro'B:rín",ler Tend"li
k é§ segédeszkö ök (lzen
rr"i" r, , ",tit,;-""

"nvac
c,ák]yák, csó,lakok, ],esze
; k, lmpáL. lik]),:(,
kolele§S^g,, vP§zó]y ;d,
r.o."e,
"á,os
"'t"a"."r';
."""o".-""""-*"1** és segédészközók iéIíiésell

:

ben magánosoktó] is igAnyb€vehetőt,

elrcnd"lé§3 !iá
Az áfvizv3delmi ]<é§zűlisée
,|artani,
a bü]lámtél
raiatl
ke]]
.,aaj-i.,"t"i őIizet
15.

iá-kór;; á,latatk inqóságaii cL.7illilásl.1, és Iakóhé
í;Lz J í -:, Egyjd€jú]eg sondo,k
-'.";;1
"ri"^;.ar"'r";L
i., h,q,J , ""k, "ü\5ól k'úrileli s",n'
..l
,,-i'.r .r e, v|;, "-qv,,\':,'l;|üll h,-hlly
"ir
Gát§zakadas veszéiye csetÉ

n§

'i.á,.E"t-,"
;;;
i;ú*"k
á o"
"a kö-"i m:('ní' .]\,1-wá",i!_,.']ö:;";;,a,11pil_
";rr";J

áz ]"té]<e§ á-"rr"nte,jI6 1á,ful]Ioklak
*,.ilo iá,su]a ok ahTiill< ^"é:k,7,ií
\at s:irqócón

""""x'"i*at-"""Űl"g.
esé"z, vae" ré,z" ger küri é l a j:
lO,,;".
e|örl é]k:,z

ji"i-,.-"r'
mndp'' e] d7
roi"gy',:,"l"".
kjűlif é_.i ten, a]apjál].
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dunai vedg'lj], a Szi]a, és Mogyo ódl

, \öz,ró
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9. Nagv- és kisköZségekben az árví,véc]elm€t

iai"gilo,

:,.;

i. Az

á iiás'

összeíIása és az elókesdtett ós§zeírásnak
il-""'"*r.'* !aló r,AEkü]déce a }öz§égek -É,
vJl-1, \}ro]
mul, év vé;égesÁö,|e,dö'eI,
irdekelt kó^lei ,,ol_
"

-_, ii,^.", ,l-.
i,)' i,it"rri;,

]::,

A f ol!4ono! távbeszé]a,zolgíJatot,

kö,z€Tő

,\o^ue'"

" -, ":,.osótt,m

a

"e"o,

a

A "abbao
i;rási íöjesyzó

13, A Dulla e§ Ti§Za folyamok fuadása eseien
áMz!édelmi készültsóget hatósáeoú reúdeli e]i ós e,
v,szÉlye;'"t,tl Lerü elAken az ,", n
;;l;;jJiú
"
i'ii i,ey"'it'szo'gáliro1. r poJaígazgalósag úljár p"
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"" "*:;;i;"
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t. l1ó.,ö Lerü tlek_,! 3 t"ls7ln' úzek
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jégi6]
hlisztilla§9a,
Áatorrrák. vael árkok a hö'ól és
,. peo'g mág; hoolvádás e'ölli nPgíe d6 ldóoonüar
12,

r..r"air.i"L*"r ]ápiáek er nr*czé"bc az iL]e'ék"s ár1élbF
i'".lt; u"J",.t,; oly cálbol, ho9" a7 árvi-veszé]y
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,. "i".,,-,."-r,i
a.közerő rgénybevÁ,eléle !r"a{(o-ólre a
"",ilr'.Ű,"'";, vm,- szauaryrena"i,r,f d,lkeze§"'
n;'n''ÍÖnr'

;l':;".ó;, ö,""ó.:;
is rPg{üldFli' arto,n
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íőicgyák
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kiátlít3ni,
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iJiJ Iij'""á"tl"g megóapitolr nu,n'ábérek e:]A

4 Áz

lé!.1- 5,--6.

ez es€ibcn á társulal á íz
a 'árá§ föj€y,ő,lporg
Ér_lnére
á" -i *e"er.t irr,"r.
me§cr) a véáe&ezéshez szükséges mu,*oc,i,t is ee}
es,ttlzolet rralaoet<ralanul fi, árvéde],m cé]j;m köle
eszközökkel

vármegye

alispánj! neín iniézkedne,
évixlv,
2, Az 1885, éü xxlll. t. c. l40, és az 1884,
|ár$|alok
köl6lékébe
L ármenlési,ó
,,._ d, §:";;".;,
-a.,",til"r"t,+ae]menek
elöké:zíré$vFlamin{ az
i,ii.,a
idejéig az
be]rövetkezesének
ve§zéty
i_l^aaéi"-,
illelé}e§ álneílte§íió társulatok kótelesságét i]répea,

kö]

xr,v.

E

já,

polgárüc§túTe

"a.i
irányitja.
-,,édt,
10. Nagy- és kisköz"égekbo! áz árv'? eLleni
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keziJ a köz ési ]d' i,ó,jc á ír, :,o,o,|
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-*t": r.:i:"-i
,;,-;' (i. §égi Té-nök. müs-a}| 1a-ác5noLI leszl
igónybe.

a !,édáóltós nem lát].Zik etéc er-ösack, \,agy
'J'orán,,q n ro]e,lva, !,3v ha az á,vil a \ál,ö|'""
iii., t.,.l&,., 'l1e]'.e a scrv;'"mi ,,7ab;'yl):b_n
'*úao, -"gu- gol e]éri. ;]LalJban lehál h, 3, :,viz
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ot c.npei."ieeti Árneni€§itő látn,lat védtö1
el J,eD látoti partok vód:
r.", á., "
"a*ottc...L
főjegyzöt,
rác]r.vei
Gábc! Jóuseí
oJ a u".iv: ,..v€i D.- V,lp" Ti-9U'trl D
L^ . d halJ!ábJ e o .zl\a-;ra d" T,lk A'd,á
l,L.lr;rá":

i"g.|,7ö,, Td,

\ö/ ro 'al;,i']

Pcó

.. " L, Pl;t-is,,;" LUls/pnlT,klo,i ,_rá:: ló|
cllől tovább délre Kalaüz Bertalalrr dünavec§e,i

lőjewzőt,
c) á Pestvámegyei DunE\,édgái Tár§ulat
;a",is szakalzán d!, Győdty 8ó]6 dun3
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PBST-PILIS,§ÓLT-KISKIJN

d] a .!,olt G€.j€,Pe,je_.Árm€!rt€§ító
Térsr at aboni já.a_§hoz
\,,. ó

VÁRMECYE HIVATALOS LAPJÁ

s€ Belvíz§Zat}á
tártozó saj<aszd_ra,
a Na€ykőrö§ vámsáhöz t9[.tozó Tetét]en
-j_llnint
!,§zrá' s.zl\aszTa d,, Aeárdl Tjbof ábonyi jársi iesv_
t': a ceglgj: §zaJ{asza szelepc§enyi Imre ceelédi
P]€áma.ie:t, ]a tápúrzenifiártóai sőrcgpu§Ztai sza_
t=:zra \']-jszovic§ Józ§€í nagykátái jáiá§i Jójeg,zőt,

vdldfienwi ínewei duami

E:d.őíelűw előségfuek,

székheIúeikén,

A 600 1945. M, E, sz. rende]q 19. §-ának 3, bek
szednt megváltás álá ke|iiló I0 kat. holdná1 nra€yobb
eldőtsrii]etekért a tulájdond§t la fó]da.lapból megfele]ő
arányban máshcl keit kártalanítari.
Tekintette] arra, hogy a Földalapnak az émiített
erdőtuüajdcnosok káI!á]anítá-s.ila előIe láthaiólac :1em
fog elegendő cseleingatlan rendelkeásére aL]l1i, addig
j5, aínígez a kórde§
iogszabá]yi leldeze§t nyer, e]_
, e] ó§ ezzal|€$'::::
jáIási főjegyzőt,
rcndeiem. hogy a 100 kat. holdnár, i]]etve g 600-1915.
Belvíz_ M- E, sz. .ende]ei 14, §rának hatálya 3]á e§6 tulajdo,,
Feket€
nC,§ eseté5en 200 kat, holdnál ki§ebb bjltok tarloákát
]répeá 10 kat, holdiát nagyobb erdő texületet tulajdo_
. , \g-c r ].l"}u.Je'ee.yháza. járási jeg]z t.
9| á T;óó s Zágyfa;.1e-iilpi'be e",j Tpósz"]e
nosának birlokában mii]rdadüg meg ke[ hag,a,Ei, tsmíg
'=': :::"'
e\^ kd ség,k h ,i".al.d dr, Dan].ö Cyula részerc á, idézett reid€lk€zés a]apján az őt megitlető
:{. ,L:.u5"a]_,l,_."l- TiD óc-yojárásl
c§eleingailai! tijelöle§9 meg nern történt. Amennyibén
l:agykjtai
]eg],zdi,
pedig
/.
voll
ily€n eldőingatlgnok időkózben a kóZ§ég, avlgy
SZoliok_Zag]
va..ékágíJ]"Z
§i
Arme"Ie..i::"'"j:::l
" L Z"e,yvaJóká
Táá2
á]lám
{özjé;
t,lajdonában már átvótettek vo]''la. azokra
h
lárában
ocd
1ö|í
s
,'
./,i<a,z,rra "1
d,, GásoáI A,min ,bo yi jár;.i íój.syzól, né7ve .t bjío,b ,ÁI.1 hatá]yát ké.edelAm nó]kúl fe]
"i"],,'l.j:
j) a S,Altend"e-Bud,k]'á, Zj D,,naiöltes véol'm lr" ke1l á további intézkedésieJücge§ztcni,
Ezzel kapcsolato§an bo7zájár,urot á}üoz, ho]]y 3
,, r. -;é- c-ló Bé'l :zJ.--d"e' j:"á"j jery7it,
jelen
rcndeletem hatáya aIá eső €rdökben á J.lyó
a S2ffle-dr,,dget' Ánn,n,€.jl6 Tár u]aL töl1,
l.ijl:1x,!l
1946_47,
évi t€melé§i idény.e esedékes fahasaáiato'j
:o:do.Iodnil. 'I.:, lovjbb.t a l,hitó,.d',, k€-^.z,g]1 és K', omszi kat tu]ajd{rnosBik
az idevonátkozólag érvényben levő
VÁg':l . \édmúvek}€, F] J-n lálolI pfiok ve_
.,
lég,
rende]kezések
kol]átájn
belül
akádálytalnnul fogats
,
"",",.I
, , :,,,
, ]. m', HoiVáIh Lé\énle"zFnlcndn i jár;)i föjFgyrőt,
.. ."i.tt" .
k) a sződ_Fe]§őeödi Á.mentesítő Tá$ulat
a rendelkezés€mnek hatálya az 1923. é9i
.' :.hp/ Gy re- uüá'y \-áci já.rlj lő, gy,óI. védmű_ xlx.Ennek
|,l,p.i
i,-c. 9l3pjá. alföldfá§tá§ra
}ije]ö]t tefü]etekre,
,
g,mql.k
;,vsjom, h"É.y
1".6pl(i"".p 1-1 ;elki_ valamint áz edőbirtoko§áei íáfsuiati erdők haszná_
§lereiese! áttanl nányozzák, szij]<§ég esetén poito_ lati i]]ető§égeúe i§ kiteljed,
n3 san h_.itsál< végTe, mert a legkisebb mutasztást, vagy
Felhivom Ézerdőlelüg].előséget, ké§ede}em nélkü
szigolrlan fogom biintetni.
Hog]álhntó lierntórődörllleg€t
goldoskodjék jelen rendeletem közzéiótelé.ő]. § a be
ó!as.l térí
Budapest, 194r íebruár 4,
éIkező íaha§málati kérelmék€t solorkívül vecye szar
bá]yszeÉ tárgyalá, atá,
Hózi Álpátl s k.
Tálókoztatáfi me§egyzem végü, ho:y a kérdé§
al jsP]án,
jogszabályi lendéZé§e §orán az érdekelt erdőtulájdonosokat, ott ahcl a birtokoklran csereingatian hiányábán
jálá:i fő
vi$zá,naradó erdőlr eg]nnás,al e§ esetleÉ a .kózbééL_"lt
II. További iutézkedósi igénylö
10 kal, ho)drál ki pbb Frdó,\r| ö s_ rúgq, ejd,I si"l
:É\e]ké§zi
alkc.tna]r,
eldőbiriokossági társulattá al3kü]ásla ösMe,
általárros !olle9ü rendeXetek
függő erdeiknek os7tat]an közö( hE§zlaálaiár.á. valá_
E rovat aIatt k6zzótett reDdeleteket _ á papír,
gósen győ.ra való tekintetlel
metlékleten eJdészeti kezelé be adá!,áia kívánom kötel.zni,
- különálló
16Ie nem adju} ki, }tiDdazouáltal
sá.ói hatóTájékoztatásul megjegyzem vé]]ü], hoE§. a kérdós
az itt közzétetl
:]etcket áz é.dekelt, itlclő]€g a vég.ehajt]ásra hiva- ' jogszabá]yi rendezóse során az érd€]ieli erdőtllajdono: je]e!tésl
:.::ó§ágoknát éppen úgy ketl beiktatni és k€relni,
sokat. .it aüo] a biftokokban cseleing]rt.sn hjdyában
::aely !€nde§ bcadv]ányt. (125.000_1902. B. t}I. üsszamaradó erdők eg}Dáslal és es3t]eg á közbeékglt
::5d€let l58, §. (2) b€k€zdés,)
l0 kai holü!ál kisebb eldőkkel őssze{üqgő erdőt.stet
l'1o''r ,l,. o,.J',b rló1.o,c'8' I rsu'ril
"l" lr'á j,l ö,,/
fügső eideiknek osztátlan kőzij3 haszrálaiafa,
va]amint
áz eyaq- éépénzkezerést ís kit€rjcdő állam erdés;eií
!'j :,] -..lk biltckba!étéle
kezelélbe adésjlr kivánoü kötc]ezni,
nlról
o1§zágo_! Fö]dbirtckrcndező Tanác-lat.
,
.ói l).'fo. Pallárye|Lerének és körség 1,a]amennyi 2z
1,1:-a'rYlqq},ai nőldbiroklend--ző Tanácsot és az
El,őljáróságdnak!
á1l6n].i Ef.lőclrdlsági Üz.mek Eldői8azgatóságait eg]._
afdőJelügye]őség 1073_1946, száia1 idejűicg értesíteti€m.
::ibb t€lje§ teiedelmében kőrörn a
Budapest, 1946 d$ember 4,
],1, sz. fenti tárAyban ke]t íöldmiveBárdnaos KáíoIa s. k
]=nceletét aza1, hogy a h:tósága
minisztel.
:elüti é§ 100 holdón aluli íkivété_
Budlpesi, 1947 febmá. 1,
1:j) \,olt maeinerd6 tu]ajdonGok
]<üön i§ nívja íel: tekintette}
Házt Árpá(l s_ k.
nesredik ibckezdésérc.
atispán.
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4800*194?,

kig ,9ám.

közadóhál,ralékok fokozottabb behaitá§a
valaíLenn!]i ililás EőjPglzőjéíek, me?lei uórcs Polgáín;steíenPk és község Előljóróú7őndk!
1947, e!,1
Hivatkozva a várrnPgy€ ídispanja altal
rendpkjadotL
t,,
sz,
a,
lsL+-iglo,
8-rn
,,",,;;'-i;
197,140*épezö
az anna* me éklelét
fi;.
"J;**'
kö.rende]etoen íog]dlta-kra, áz 3ü]]qii] plÜ,'"ia-t
i.i'.''*"i- "á*e**,jgélek bizios;lasa ó,dikéb.n
flgy ]_
t ie]híwm €§ nyo.áíék".,,.
;]";;;;;i
kö",!,kel
pé-zügyl
ili;i;.';;;;, hogy e té-en a r"s?esjb§e, meí aza
iámogat;ban
i""i
"*,.ut-""o
b zlo,ilás) cq.]. az ]ph, i,
iii.J*,",i",
-r.o,"oo,"rt"J*.t
"ev,*,j]únak
á lFPte jesebb mór'éLbeJ e]NzÍ.l
i*tá,*r,. i]i",* !a az ádó'ók nerncsak lo'yó €v' r adói\';;;;".h 1erl Jl,ön íenná]'ó hól-,léko'iir
eeycn]itik. befizetik,
Budapest, 194? januáT 24,
Házi Aryád, s. k

:
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|,

k
j!

l]

alispán,

!,é

]1

lI. Fályázaiok, hivatalos hirdetósek
Meg§eEEi§ítésekgábadg,Dá§ L}os
6622-]q46, !aq. 9ám, v'Tga Pél4r
p-i: ke.a. hb', k -e]y
*H; á";;t'ii3r:;i uil

p',*€tl,
"-.i"t,
i,-"""í r,i,,,r",L ma,hacv"Lc

Me€§

lm,'en

J.if(isi iojcaa,8,
KuL.dhjHós,
'"k u
,,,2_)g!1. vi1_ sZ,lF, N3g} Jó- f uj á kq A,6i .69l,
,url] i.
."i"i""-i |el€Lc tá lo\árol k,5l!:oL

9'clie. Me;"€lüjsllem
-,-u"l",;".l.,._ Jöró:i e,v
íóieglJzb.
iáegyh€8

K lud

2?5_194? klÉ, Zám. Mótyif0 L5io" h4lz€yörl.
!
hoóI
rgrs,; ir.ir.'hffP! kd hái§ó láo L€9Iy
o
vd:,To't
GödiLlón
1c
],
L__I s. sirArnivú 1946dec
m"ltsaeleLél e:vbdetta 1
;*;,i,,Á i,; v"" fuJLilotl
_.mmli§t€m AJad, _ Jdra§
'öjcg!/?ó, Pfl hevÍZ]§,örki, i
J<ie, 9ám, rfj. ayetvan
kano,- i-ldélu
'09_194?
i.i'rs;r', evi !,i]ic6 pe,,
M"#""
" c
iiii.'r";i"ú ;b Lsey, :obb élocoTb|:d p-€,áj"i,€
,
káno, niá]|iLóil
iJ"h",ö ri,jvj;, lTl vol., loll
ko'i,vás€
"
on
megl
"l,
io
iói"'."."
Jálá,i I, j"o!zó,
"]i,?u* .. ""a-"á,
i,:,'. ü*,;*i.
,.' ;","
v-{m Túi Fóku§ plr ndsloh :
-i""úl,, b,nya iovjrcl h á"ilo'i, ?2l
,, ló;7 ;; ;- "'"
]j.i,'a_" r ,.";,;'; P,v-..,,,F Mecaf n's, m Ki,
rá.ryháza, . Jöló\i íöiea]lzó.
Ló7"^, a,i2" vj-ó I
22l l94i. kq, ,á 1, Kóq, ,o,",áT
,'a'" l d,r'b
]2_1c46
,*,*", ,,:
".";i-,
J\,o" Jó]"ó",,,
NaEii''a,
Mee - 'n."m
J'- " V , á-'vá,,
TU,h
4l7 ]9J? Fe, ! -,
ló,1 Ff "',D"
,
,^i"i
.l,
-'",l"il;*:r. .r|laE I mníPiö
"jólú
""
ma_rhJe\,re (é
l-r, r
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lt:c.kdrtórég é. Ilndórll9atar.
BUDAPEST, tv. VÁRM€GYEHÁZ_

A, gll.páD D.gbíró.óból src.t6rtll

Dr. AMöRü$ ll|&[
]E. rb-

üé§eIeDrE crírr.rrlölröl

L Rcv.!T.
G:,, Nincú dr, N_Líó pol]dka
ts áolTik \rélin iI d!. golgá.lad: idejb
cr BdeJoa sabo cnorlnp .,iad' pUL:e'
i,s lrue .saéd pol'elú
s, -,, -", Lárló c€'"d' pUl_ .:"
:, , ', , ,, j\lih ]_Jm" .5 , l: póL :\

.

ftilelr'{j

ll

Dlőltsúéd Ár:
novooio........
-....
6__ p11
EÉJ€§.z6m -..,.,....
1-60,
r4akl.ebb lifudeaé. d{. . ro._,

TAETÁLoMI
Öa. c§]ué.y ltd&lcné 6aládi
2l }J]ámón Jetó §tádi pót]eta
2í
,

21

2l
21

Batreydi (HakJi"t)

[üY[

I§tváD

pópéka

i]agán'jljlátoryos oki,

21
l<i-

Iiardos M:hály dT. m§gáiál:eiloryós okl, k]hir.letse
tlobulej Tibd úag]ínáIatoryós úiil, kjbi..ieiésé
Lucza !'efenc bagár!á.Lálorvos okl §rl!-..tBté§g
Bárabás And@ dr, lefundáM

22

22

22

22

ó62eló hiYó§2ámoE: }-ói§pán: 1a6_52s r atispaulati§pa"iiF]iilj: rs?_saói$_39;E;;;
*i Folüg)"ló"ég... 1Elffi"t"t,
;:srir9a^Porúa (Ójjel-Di,ppat): 364_649

l

ia tE1'

várme8T€i

.Eivatalos L§pot megór}e,

i- ra- E_-" i] gondosa! .állatulmiinyolza es me8
Ei
az i.tézked€§eket. Belycket a lápbab
tia-j.:
l&6k-ÉÉ-:
; batálozatoL a községi előljáró§fu
E§ a i.!y- L;je.ssésévétetlé]r. (126.000-1902, B
Y_ :2. !. 7l
'

I

.-

Várnryyei xaiályrendeietek
köaárdeEfi határoza!+k

és

Pest Pi]is SolLKiskun,,ármeeye tórvény}}atáiágá_
Brrdape§ten, 1946 szept. 10. napjáD Laltott reades

31.104-,19{6. kig., [309-1946,

N]ándoí ré§zere

key, sz. a, dr. Gorzó

Eteka eyermEke

lékot megal.píiort-

utá.l! család,i p1ít-

:a.686-1946. kig,, t3oj_1946. !rgy. sz, a, dJ. Bobo!.x,ir
velirDdx í, jes}z6 .<zolgálaü idejéi megál]ápította.

Budape§,en, 194? fsbruár 4. nspján

havi ki§Eyúlese:

'ú0.36l-1946, kig,,
3??_1947, kgy sz. 2, őz!. Bá8íoni
szabó Endróné részóre Áttila nevű
cs3ráű pói,lskot megáliapí|ot',.

kgy sz. a. viski Imre
gyeínekc
llüe
után családi póilékoi meg-

59,882-19"16, ].ig,. 246_1947.

Iésza€

ál],apított.

\ig., 2?8_191?_ kgy, sz, a. Szentin ey
László l€§ze}e Lászjó gy€meke után csaiádi pót,
]ékot mesánapílott-

59.284-1946.

62,159-1946, klÉ.,241-1947. kgy, sz, a. tzv, simoí!
Miháblé ráíZ&e Eugenia syenneke utfu csáláü

pótlékot megáttápítot;,

9, a. öZV. c§]]ery
í'erencné.ázére nrisatet gyermeke uián nevelé§

59,880-1946. kig$ 245-194?, k8y.

j;

r"],

ko

megál],pijo'1
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kgy.9- a, Hámory

Jenó
pót,lé
családi
uián
gyerneke
.Le." Ur"-lá nevú
kot m€gállapítort.

kig,,263-194?.
5?.231-1946,
- -

(Ita}dik)
6051-194?. kig., 2,i9. kgy §z. a, Baranyai

5012*194?.

Mihály

tig,,

248-1947, ksl_

9.

Ist

a, aIr- KardDs

pe§t§zenterz§,]beti;

Tibor
1665-1947. kig,, 119-194?. kgy. §z. a. Kobutej
ráko§csabai;

!é h]vom tjndlák \ akik ezí e áttásL élnyemj öltáj6
bó$r' sabaLyszeÉ k*€muke1 ná ósáLomhd íolyu
iAónúí 28 M de\ 12 Ónilq rlwJlsák De,
Á val.9l{i§ Mpjjl ksbb íoepm krliaj,
r Ki1!§drdmik16, 194? i]anuái 25,r€!!,
Dr. Paól Istldn s, k.
járási fójegyzó,
ja,<.

1009/194?,,gám.

g.
1664-1s47. kig., 118-194?, k€y.
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Budap€9teD,
gyüé6€:
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ve!*nytárgT4tást hiídeimény,

liJdekk Ujpsl m, vár
NldvalG vúsJlsgyabst tro
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sáiL
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TÁglab'c véMnylargyiló§' hjrdrlFé1
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fiii§'Üúijalr I9J7 m-trcus hó 8_ú :0
-budaF.§t.

orá,

r94? fEbruáí t,ó

12_én,
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Mouaf Állútéplté??tiÉ'ú

PEsT-PIIls_soLT-KIsKtJN VÁRMEGYE HIvÁTA],os LAPJÁ
nt€§emmisító§ek.
ki€, §záB, Kérdi JÓ^€l Lül'sentfuü<lóí lakos_
qrb. 1922. év' gÜerésŰ. ,,D]ra" .,3vÚ, í-Jctq
6iü. j, }rr, !e§ lwá!.ak málhai@€ré elv€§aeti: M€g
ieirl <úngeDtlDitlós. _ ,Jóíá§ tőjewző.
9i7]194?, kig, 9áD. h4arti! Gyair€}Bé b'ái ]9]ic 7 éva
teb€derót {rjráuítotl B. 281,115, §26mú malhElelgréi

a6o.r947,

.€_v

wó.

Mea§enrni§térn. Bu.tapest,

zi7]I947-

t

]fic.9árr! I§.

_

JÚtósi tőjeouzÖ.
§chnidt s9b6tyéúbudakaláMi

jk. §aám. a]rattj 6 a tulaj,
,gá1 i9a2o1Ó Bualap€§l 251/1938. sa É.latti §rté' !éj,
l §ülqg i§E€ltetó jé]ú.1931, év] eiiib|é§ú lovlíról
dTb, 109.

sr9Árq

d]V€iét€.

309.

Megs€"aeisltÉú! s2'onialdre,

-

kig. szá!n, Bóü JánlG uikiéc§koi lako§ .E t842,
máju§ t3_iki 9iilet6sú vöriinfuka ij§z6 járlátlevdéi El_
634/1947.

Mes§l:!:Mi§te! Kiskidae8yháza,

3,r9/I94?-

_

Jói!ási

id8. gliin, Nóarád ú§lváh csólyo§pálosi

KJ

níé€dr!ázá.

_

Jórón Jójeouü.

Maile kiia€

kElt B.

,.Kic§irll !évig ba gát, H .B- L, s E. J, L. kesgj lsúeriétő,
jéird
elátott lóról iriéllltott mlhálév€]tet iui]ajdo&sa
§n9retl_ig he]!€4 e'\ evl,eÉe, Me!*lM§ted\ Gyöfuó, _
5s6 l9,1?, ]ig, M"!L lvicz F@€ttc altff l&F ,.c§illagnevú, 1, "érga. h€rélt, 4 bba kBelv i§mer|etóJelú |déJól
bá]litot1 ]dia eve]el elveYlej |e, ]iíóse,m §|ktíL Ki-d\un

_

Jóídsi
kig. .Yaám.
lfj. I<a@]ra Já!6 iier€reevbázi
'őieg!z6.
raltsna'li €cr d}b,
nAvü 1933, évi Viirelaíi. pej.
"Máac'",
lfuca je, ]apockán ÁbéI íolr b. hátsó tái}án dm 9örök
]ovénól kiáüítolt maúbálersie eta€§zett Já.láüevá w_
Má@ A 621,819-, j[úJ 9íM 3811945, 1945 jú 13_éD h_
áilítva. Mdgiwnreisíts. Krúeeiltmikró6.
J(i"ósí íőieglrz6félegyháza.

361/194?.

-

6954/1947- ,kig. szá,,n.

á]líé§<ötele§,

zsaDkó Jáítrtod 1924. &"folrámb6]i
}ako§ köraizé§ét e]Éniielem.

volt nemyei

Fe]ta}Já§ @téD 3I€pGWri

'áJnrá

hiva,í{ozá6§al

értdt€.

já.ás löj+Elzójét á

eál]tiá§

330,193r.

ll, em, 13)

II.

(n

13)

ltlér6. E i!ó: Kdáó t-Jd.

- aáb.

§r,,

E§íllalwer kezélője

840.358. so§zá]mú, Tóth ADtai
r!éndei lakos nev&'e szóró, 1930, évbm vü:€teti pej mén ló.

'6

t5.kcÉ

tu]éjdoiát
l]éjdoiát kepeu6 1938. &'
é\á pej lEélt, dllagos, p:§zt!á
kese]y louiró| I!'áuiaoí jáIlau.ve]é. €ilve.9!e!té, M€g.
fusitem,

2458/1946. üi:14 §áD)"
1945. x. 6_án

áltái

Blt !6. Noat€blrÁBlótllrriaó.
'.kaó!:

4852 to{6.

/1t l '-.

E-Da{t

Játó3i Fóiegg!ó
Polgdnnbiter úl1!(1!r
Közs égi El,ől j óf

xlv, éUíolyern.91.o. stá.r.

máraaus 6.

'94'

ósógnak

[$I-PlLl§.$fr tt.I(I§§tilN

W&ffi Ml

FllvATA!-(l§ LAPJA

lLJL6.tó3éE é. tt dór Yli,ll
Esí, lv. VÁRMEGYEHÁZ.

]r, All.pÁn DeabízárÁr,ól

Yt

ll

.,..ke.rítl

Dí. AnEaü§ llllnr

ll.áCrénrt 6ttr(dll6)rö.

f, fr

Yb. rb. Ir. róiear,ö

ll

Le4.fuer,b rlrdetés dlla

TARTALoM:
I }iovÁT,

:
--

]. Tjbcf és df, Brúnalef sábdor th, bizott

:]_

,:

: :o;i kiii]ldésc

2i

,,,

-"
o."d,1-.,-r ,nóBo.Z.,J
a:] nyusdijlzáM

2ó
2|J

G];U]á lyüediiazésa

25

2í
?ó

l5
. ]-:

bló

+

1

.::..]i

26

pótléka

2ú

híYó§zárnok, }.ot"pto,

f.'i*l,.',6^ég,

'

q

firuegyei szabályffldeletok
köcérdekű határozatok

ó6

iöNényhaióságá_

évi február hó 4, napján tÉriott

:]já. kg}., szám ahi1, dr. Pong!ácz
t!űi
L
5 - c 3.a_Euer Sándol ih. bizoti§ácí iaéo_
:_- --

iJ,- iE

fr€€--na

=

:]:-:nára a vámeg}.e

§rámonkérő-

-+_:g.ir, kgy. szám qlati a \iskl]i-

l6.ia-.z

te%zeiének javíb§ával ora-

.::5€J '{ó:rcó,-n€slel

, ki.kunJéIpe}h;Zal \é]-

állami ]<eze]6bé véie]c

!I, ltovÁT.
veti rnagye! \.éyonok le]ó]dalsa
MúkabóI_heg.llapiló bjzott$B hátárüarJ
Merej pocok iltási akció hégindíta.a
Hatósási
raió 1emondás
^itltátásról
IlL Rov^T,
Á váhőrlsi €ngédé]yek klJérrára vódáljkozó szabá
lycrr hódosíiása
. :.
Adoa.ih}.gyüítéli .ngedé],
RoDáDjábln

ár !lá

tso-

A i3Eó 6 vánDegyei Eivatálos LaI'oú megér\eúir_ .'úaI gondo§gD áítaDulmályorza es Degaz intézkedé§eket, -;tyet i a rapt.n
r-.&oht
és hátáiozatok a községi e]őljá;ság
. Yd.te]e!
i."Fz6 tötele$s€évé tetiek. (126,000-1902. B.

9É:_
Kiskun vármegye
--3r]:-_9.17,
*-:=-

Budap€st_lijvi.!ari

"i

, *fi9_

r

Öe

i

p",,,^-Ői"r.na

ppat 1 ,

26

2lj

26
26
21

27
2!l

:ls+slÖ

|ebnláí hó 1L ndpjón tlfto|t kij2g_l!ű|ése:
1395 ,194?. kig,, 302 194?. ]rgy, szám alatt Bályái
Pá] ih. útőrt l91? íebluár hó vógével nyugdíjazta,
!

5251-194?. kig,. 305-191?. ]igy szám á.]att Dentsiir
G}rr]a ih, útőrl 19,1?, éY f€bruá. hó véeél,el n},ugdíjazi]á.

306 19,1?, tgv. szám alait Efős
nós solii lakos. th_ útő.t 191?, év február hó
géve] nyugdijazta.

372r-_191?, kig,,

}i§,, 303_1947 kgy, szám a]att öz]!,, F.hé. Andlásné lé§zére özvegyi n},ugűjat m€gá]ia-

37:1-19.17,

pítoit

I.

56,910_1946,

kig., 30?_1947, kgy. §2ám alatl özv.
ttl ú|ór öZve8ye lé§áre özvegyi

Botr]ik Mihál},né

nrtgdíjat megáilapított,

PEST_PILIS-SoLT,KISKüN

2lj

VÁRMEGYE

és mennyiséee (pl, kéi szcba bútoI. gazdasáci f€I§
ielés, állatck szám jzelint, stb,), a vaeyon hozzáv(

5922-1947, kig,, 308-194?. kgy, szám était Kis§ Gá,

borné rth, útőI özvegye
Jn€gátlapítoti. .

'
;

résále özvecyi nyugdijai

kig., 328-194?, kgy- szám alatt Jurilsky
sáadoT ny. vm. i.odafóri§zi reszére Sáüdor n9vú
gyennelre' után €§aládi pótléko, íV:gál]apínoit,

55.38'

1916.

4069-i94?. kig,, 320_194? kq]/, szám alatt Barábás
va],érlr,ény, irodalőtiszt özv€gyé É§Ze!éLóIáni
e§ lván llevű 8Yehekei után €saládi poilékot meg
ál}apítoh.

sám aratt dI, Bé.czi
g],okomoko],
a lx. fü. o, 3,
Saldor ún, köZig.
a.
íokozatába solo
30!t t94?. kg]l , szám aiati a Közlekedésüevi Minisztel úrtól ez 51 számú Budape:t
újvidékifóköZrekedesi ih- kózút áitami kezclésbc

6511--194T. }ig.,

vótelét ].érte,

c

II. További intérkedéstigénylö
áftalános letrlouü rsailelelek
1],?06-194?, kig, szám,
Roh;niJban 7i. ala

tFll n5g}ár !J

|

-',
c *:re,

Pa'ldmen']

l," ó trlo{

a,a, ;á v,

A pe§iváme8Jei úezöga?dbági

'

IPlold; á, hjJ,o/lék Al, Ez,r, a
'^,i".'",.
é}'\
^".","'""si"""r.
lriilrt*.r.ots
€ ípl!lvla ],,ird]l Románlab)n
"kat,
,,,c",L,.
1',il.
Jolá
;::';,.
" ,is,,a,e
""ó"(ca"-- d, Ad-ni
]-iij^ i

.!js"k
"isL'rdEllell,§éges
"
Iláínice, +agyarú]:
e".;"tl".
.
.."l,.".
,övld l cAsBl\
iii ji., iau*,-'á ls r<er'o rriv, "t
íaD'g jafa& íeL,l
;:.ii; . i-;"; l, iogl"lLak é§ a nlt v:sza,
sdláL e-o^,
rend.lie?ii io8uRa . Fan L-prák
tF
bejdenté,l
rarr,Lrnaá
l:i;;;'köv"li, ; ao"wkar
Romáadl
a
Minis/ére]nök§Feh,z,
]i'*'-." ^ .'rr"Á""
'ri"*.,l,-J s-á"";gdhoz, (c'ae, MlF "zle"€'.öks€,

Páíal9ent-épiliei, 1/: €mel€t,)
1oglaliozása,
1. A vagyon tulajdono§2lrak neve,
," lal,nj"e, R".;n,it," , ae,lo'-acddl8
,.,,,i".i
és
* hol-volr""iiJakhelye arhmpo]qáI"ágá,
leírása,
z. a i.to"ruit l,.ga vagy ihgaflan vagyol
í,égy',
fekvi,|
he])e
pir^,
*
.l ",' :"*lii"a,, r-x
|h;2, -,,Fv, me?őqa:da,
;á;: ,;;., to +qt, .ira"og",
frLD?lés| ágú
:; .";li". srl,t, r",arn ,"l nds!\ago,hüzlávelólcgps
., i"*,l", Ddwon
;á,;,';;;ö
i"uba|, b) ;!qó aú1,rcnrnl, 1 Lálo,.,"l
i.iet. iJit*, "'r,,i,
i"i"'-"á"tk* r^"gre, jáIás, köz§eg) ánnak minósége

fuub

kabérmegállaPínó hiuott§ág 1947, évre
szóló mukabú hatáJoza|Án§k kö,,híríé
té|ete.

vdl|lkennlli jtilás FőjegazőjéíL.k, m, táíos

PoI|

és község EIőIjóí ósálőnak)
P:stvánnegye Mu,]kabéImegalLapiió Ri'óit,
194?, éü február hó 2t fu taltoit ülésénPéstváIrnt
a székesíővá.os és kec§kemét thj, várc§ terüle
19li-, évIé(az 19,1?-48,. gazdasági é\,re) @gáDapj
nátáloza!át ímunkabér.zabá]y7.aloi) a 3t.37,1-1945
érlelrnÉ
x,t, !z feldclet 10, §-án3k utolsó bekezd]é§e
,me§teíének

Főzhj.Iét.szem, A

vallríLenngi járds Főjeg\)zőjének, m. Dóíos Pobóí
mesíeíéiek, kőzség ElöIiáf ó'ó,golll,k!
i"e
Felhívon, boev az alábbi közlemón},t haió§ága]e,vp
}örben
."r"i, " ,,";","] mölon "'ecsz,]elebbdl9l,]
]I köve; 8 na.
! 9:::] :]:
Hom?l,a NBgv'
";;;:é:;];,ii;",,;
1e,lés,lé
tAl
o.§/"g}ü.,1c
pLrók
'elekFl
Ű;,""á; r,ua.p",, : o"' a'va,o- M'n:"^el
;;
ség,
- Budap

]ec.§ értékefolinibai1, leuban.
3. A vágyon mikor, me]y haióság ális], milyen
men véLetetn zá. alá.
4, Teit,e a tulajdonos ]efograit va€yolának fe\
bldítasa jránt nltézkcdésekat,ha igen, ho],
mely hatósá]gnál? "
Budapestj 1947 március -t,
Alispán helyell
Dr. Káfolli fójeg:
12,035 194l, kig, gám,

6961-191?. ]rig., 346-1947. key.
]i

HIv4T4!4§_!€Jl

Szabalyzatct kü]önlenYóma1

eA\iidejúieg kikútdtem.
A Szabályzat megjelenÓSi hatNági terüieúioi:

nlább 3 üb€n a szoka§os és ]eekit€rjedtebb Bi
hoz,a köztudomasra, EnDek megtörténtét 6 i't6por
hélybatosági bizonyitványba Jo3]alva az ügydára
tiint€§se
helyezze el, Á ]röáirrététe1 alka]máva1
h,
hivatali
mely
Cimetck
a:,l is, hogy a Szabá]yzai
iekint,het'
időpontban
liéóben 4 naPorkini mr]yen
A Szabli}-zat kor]átolt !éldány§zámban m€
Iendelhető Pe§tvármagye Gazda§ági Felügyelős€€
p(
(Budapest. IV,, válosház-u. 6. sz,): pé]dányonkinr
Ft, 20 fi]l, előzei,es belüld's€ elle'é

,n".*"'
3 loíintéft,
;g] §zemélye§en
Builapest, 1947 márciu§

1,

Hózi Árp
alispán.

99i5 i94?.

lr,ig, szán,

Mezei Pocok irlási akció megindirác8
Po
vdldmeknai j;lús íőjeggzőjének és m, xőros
mestefének!

A

Iöld]fu\o

*"""""a"r.*,

l9á6
J;B\i ml -'?ler 2]?,24l}ó"];
I
álőb;,kban szószrrint

s

j

gondoskodJgk,
",
nópv oo1(os vegrehajrfuá,óL
""".,
szPr,1,1 mezdg3zdalági Fl'ne-]esi
ílásJ
"riil.,
"elszaporodásá
a m, ze" poco\ nlsmertekü
tékben ve9z€tyeáeii.
(egér) e]
Tekjntettel áJra, hogy a rneze,i pocok
kártévőknek
. bg;;;J;""dd' méaga,aasági

PiST,PiIJS,SoLT KIsKlrt{ VÁnMEGYE HIvArÁIós LAPJA

9_10, sz,

€i

felsze-

-a.:*án urat, Polsáün€s-ter urat, hoey a kárévő
: L/üását elrendelő 21.000 1913. F.. M, §z. ko1]! -.:_je)etemet táIts€ be, ós mnak végl€hajü§át
i.-=:r \özött szorgatmazza,
l: :tá§ akció lebonyo'lításáva] a M. NövéDy€gészSzolgálatot ]ttiáar! mes, enné],íosva fe]kéreJn
:. PolgáImestel urat, hogy nevezett hivatalomal

ÉiábD a 1egmes§zebbmeDő módon támogassB
--sa a ienilet€hez tartozó kö4égek erőrjárc§áeái!
.séges lépe§ek megtéte]éIe,bang§rrlyorq a ve-

li

fójegyző.

]ehizdé§ú-ek f onlo§§ágát,
Tekhtettel az i.iás ío]ytál Jelmelült méIgezés vevoltáIa, á lrövétkező óvato§sági szábályok tar-

: A

rnérg,ezes végrenajtii&át {c]tenőüő vezté§ét)

n.gbízható éíe]mcseazdára gabad
Saját f€leió§óge miatt ez € gazda 8d€ke is.
Négy Dappa] a méreg k]irakódá§a eiőtt mind a
mind a sanEzédos közsegekb._n, odatartozó tel€-,
ian],ákon, pusztákon ki ke]] hirdÉini, hosy a
hol és mikol fog tölténlli.
:. ,A.8ázda kót€l€s
a méreggel megrakott terül€tt,í
.jmeztető táblávál m€jelölni
é§ a területet a Dóreg
:: :]iiJsáig őrjzteini,
. '_]gya.isy tudtára ke]r adni á iakosságnak, hoey
|-]:]ti mércgh.z nyulDi, vagy a héregtő1 elhu]1o],t
aljú. vagy más) áLlatot f€lszedni, vagy eivinli
n :eijes€n

Bizottsága

€állapítoti
4-1945. F,

-li
*]:]

]e§,

idóPóntját
g}.darabná1

at:li helyi
inthető b
!,e]óségenól

a

Árpód

üLspán,

Á

PoIgő

946.

döm

mórgezett terület€D,

6hlek,

azon

: A

]akott épületek, tanyát, kámEák, kifutl5k.
itatók. vagy patakok közéléb€n lnér,g€ai n€ü1

j oiyan teniletekén, áhol {oszfid tartalmú szerre1
két iétig aho] á többi méreg eg},ikéwet
=:\
: nyeÉfosdor,-sztlichnin,

thal1iun) doigoztur]l.
<::]:.tni 3 hónaplg, sertést ráeresáeni peÜg 6 hó
'_ os szénEneg€§ irtás eseté. ,jlyen korlátozás

l.-:.:]sen

.

m€gye§zerLe

tömeges pocokiálá§ es9ten

alapján hato§ági]ag
--::,-t e§ á növény€ész§é€ügyi és gazdaság.i
5'-- _ a{ s7akembere|nek b"lorásávál veBre-:-TLe€yei

§zabá}Tende]et

r-,- ezei tel.jes eredményre, Ilyen módon a
és anyagok egldejű begeúe§€ és
-ióák
.!i-ntta1 olcsóbbá is foeja temi az egyes€k
,,

.v &o .e,,."ZIülvl!,]Ple Von"Lxozóláq a szüse,
:.:Ytb3ÉJ: a M, Növényege§zség\j§- szolg,lal,
.t :]eiéke§ nóvényege§u §egügyi körzetek

:]ip6t. ]9:: íebruá!
3ár)

vagy

§ám.

HatósáAi zsircllátásról vnló lemondás.
ualalfuenngi község ElijlJó,lóságáMk, a.. Dátos Polgár,nesleftnek és jóíós Főjeglzőjének!

A köz€Iátá§ügyi miniszter ?01,400_194?. vII/2_
§ámú rend€te%i megí€Ieló eiiárlás és §ágoni müez,
taltás végett á következiiktt_-n szá§zerint &özlöml
.,A 10.750 l946. K. M. sámú rende]el l7. § í2)
bekezdé* }őtelezően elófuja, ho8y,,a ]röz§ógi elirljáró-

ság, (polcárm€.ste.) §er.tésvágá§ engedélyt c§ak annak
3dh,ari ki. áki a vágii9ól szánitoit egy évre a háznarri.á] oz ldrlo7o lgy even a.lúli. nrgícleló 9ámú szsná,ly
zsírjBgyjogo9uri§áeTól, i}]etóleg a hato§ági z§lreltrátá§ban
való ré§zescd.§ről }emond".
T\rdoma5omla jutoit, ho§r a kóágazgaÉási §zervelr
{enti rcndelkezés€met 11em tartják be qs a zlírjeeyeket
a vá$á§ ensedélyek kiadá$ Litán §em vonják meg.
}-élhlvom Aii§pán (p,o1gámester) u.at, uta§itsa kö}
igazgai]á§i s?erveit, }logy hivatkozott lerde]et€nn előíú
feltét€leknB]. minden esetúelr tegyenÉk el€€ét.'.
Budpa€§i, 1947 febl1iáI 12.
Alj]s]pál h€lyett:

Df- Kd7olai Józseí,

,

\an. fójégyző.

fil. Általáuos ietie§ű" iutépkedóst

kívül elhul_
s§ak adottes8tslbea igóuylő rendelr
minden á]latot 9 tulajdonos köteles mielőbb e]
. hogy más hris.vő négrábú (pl, s€Ltés) vagy úa- tck, órtesítések és nás köulonónyeL
@i. ,arju) hozzá n9 ié.h€.sen.
6, Áz elhdlás beíejeáse (kb.l hét) a nyitott ukakvis§Zams]:adt méryet kaPál,a], boronáv€l be k€ll
710-1947. kmb. §z:m.
5,

:

os

:]yenről 1ud@ásL szei.z, köte]es
további viz§cáLat á intézkedés

1305-1947. kirz€ll

19.

Alispán he]yett.
Df. Kótol:la Józseí
i.n1, főjegyző,

A

vámőitési engedély€k LiadásáIa 10,

batkozó szabályok módositása,

Kecskenét thj. 1)átdi és údl,dmennai m. Dúías
Palgármasleréíek, lalamennui járás Főjegaz1ének!

A 100.140-1947_ K. M. sz, rendel€i (iásd: Magyal
,l.üny 1947, evf,, 27, §zám) e]őírja, bqgy a vám6rler"
jogosu}i. á jeredegi déz§ma leadasa mellett, c§ak akkor
órölteil-le' ha a déz§]rnát a gyüjtéslel meebízoit €áb@a.
kpré.keddnek í. évi m.rcic I5.ig beldla. Ezen idrjpont
uián az igényjogosultak cssk az előíri déz§r.a kéi.rzercs€ne}

A

1eadásá e§etén őrölLethethák.

l<enyéIeliátásban jetenikezó zökke!,!ők kikii§rrbö]ése cóljából kívánaío§j hogy f. óYi máIciirs 15.ig déZ§mából miné1 nagyobb nennyjsóÉű eyűljón ijs§ze, Ezefi
íelhívom cimei, hogy á hivatkozott rendekfz€§i lratosága területén a lehet6 16gszé]eseLb körben (dobs?i
sájtó, §tb. úlján) haladékta],ánul teeye kóáíüé. A közzátéte] áikBlrnáVal a lako§§á8, {igyeLnrét iryonrátéko§a_.l
hivja fer arra. hogy a gazdák, illet6leg vámőIle§re jogo_
§ultgk érdeke is. hosy dézsmáiukat f. évi márcirrg 15_ig
Budape§t, 194' febluár 20.

zsaínaa s. k.
íőispá4 kózo!átá§i karmánybiztos,

PEST_PILíS SoLT KISKUN VÁRMEGYE HIvATA],os
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óvóíók pálfázheiMüi,

9848-1947, kig, szám.

c§3k okl€vele

Adomáuy8}-üjtési engedéIy.
valdnenn!|i júíú-,b'őjegazójé ek, n, xóros Paigóímes,
teréflek és község Elöljól óságó,iak'

TáDl].z _o, :c:,'eL,iL;.'0,

A t20,308-1930. iB. M. sz. rcndelet 8. beke,,de§e
Ófiélm.ben er§ilem hoqv a be'ügf,rinis7l, r 3l0,?l2l9+] B M, lv 2. sr, reiiat],ml, *," o]lpj",l b R;kos
V,enimlnálJi lpdl^ estúlelber .orü.Ull epl,Ü'Da'o 'I Té.*.J.-}|a*ls'*o,"püi"" in k felJ;.a Ra,o, Z,n n,lá|y
191?,
kóz§éE ier et:én 19a?. évi febluáí hó 2ö. lapjától
gyüjió
évi úrcius hó 11. napjáe te{edő idótaiamiá
i*Ji""'i",",".r ."eiáel! ur^pia. pénzb€li, lermészei
beni adományokát gyüjt,h€t.
Dr- KóroI!í Jó:leí, vm, főjegy?i;

ff.

Srenélyi és egyéb hirek

évf.9-10.

Áz elóirt javrdain ás a liiizsógi

kö]lsógretésbé.

Kü^égi elóljdG

3512 104?. kig. szim,
llirdetDény.

A Kóz,let edésüs],i Minigt€r úi 194?, é\i icbruár hó
kiádott 2604_194?, ilr. 9ámú rendeletéíe],a buda
}]é]liardékúvsuták áll]l mecópitendö és a budap
m.i*lt.;rinci \on-l m enN-áoójt,',^fl, - ,onai V
,: d
!ea-|lom,.,o|
]'ö7seP n"Llr,b_" le,,o
'oz,gE .r n,ó \e "son , , , k
p"+-*o"
-,"i.-"
i.itll"i_ re"o i.e,süth Fdenc teieple v€zetó :l]LjV;
iizm belyi é.dekű vóúlr:,z51,
"""-to""et
"itt"-- ladelettel ]<jndolt ér legútóbt áz
1ó.A r< ir. s,,ámú
tri márous hó 14_én t2,,110-1946. 1]2, Közl, iúia
E:iatt irelt leldelettel Deghosy,.bbítolt €lómuntraiali
lejáraliór számiiolt e:y év táTta
;;j;;"';;ó;]';
Bud3pest, 1947 febnraú

14-

HonosításoÉ,

kie, sz, Á Belügyminiszler fu Mádil1
Ede álranporgáI rsae, e"teli szüleésú, r. kai. val]á§ú,
íogialkozású peliszentelzsébeti ]akosi
I€ndöNzázado§
123.925-1946, lL §zám alatt kiá]lítoit honosíiási oiG
irátiál a nlgyáI állampo]gáIok közé f€h,c,itc.
9008 -,917, kjÁ, "Z, A Be]UPVmlris_l,., U" Torl,}
LaszIo ál .lnpoleár l9]8,,.oel s,ü|élésU, " hT', "J]]ású, eyárjnunÉs fog}á]kozású p.st§zenterzsébéti 1akó§t,
isíi. a"'""li §züleiósű r. kai, va]]ású larkas l1ona
""
nevú fele§é€éveL €gyútt a magyal a]l1ampolglilok ]iözé

9j98

c

194?.

9681*19!r?.

k€, §ém.
Hi.d€tmóny.'

Miniszle! t94?. évi febmár hó
A:,ia
KözLeked6űAyi
is,,,_ , r,","mu no".
"q
"_
,a"e ] PB,l !,, ó_ ho, ,,-,, .\ho?,
ifu,i o,
,
,,ó." \ /fg l
J
-"
{ ,';"
",e"i,o-;,,,".
eg1;,
,,-r, s:áo",_ ,,,,
.;;.,.",_,"
BuJar^:st, 1!,l7 i:brun-

19,

le]vetle,

8592 1§4?. kig. §z. A Bclügymlnis,tel úI Reb},ofl
PéteI állMpolgárr 1892, évbeli szúIeté§ű, g- ke]. Va]lású,
é,_
o,..mu"*"i loabjLozá,U :jp," i l"o, ]z," j903,
,
-,
vU
i. i .^L.,_"" r, x"r, vall;.u H|-\lL" JL]
kat,
YBlr,
fel€ségével, továbbá 1929. éVbeli születésú
]á§ú óbol és 1938. óvbe]i güleiésű r, kat, val]ású
e_gyüti 121,,{3,1-19,{6, szám
PéleI nevű gyelmekeiv€l -;kilatta]
a magyar álLam.ixt nariit.ii honosíúsi
po}8árck közé fervetic,

8636 l94? kiÉ.sz, A Belüg]m ltl§ztel úI Dolnií, kat,
]1iák Jána6 állÁmpoigár 1915. évbe],i szüete§ú,
l"'o,'
Llspesti
..l;.., r.üz"r""aei dL{,,,
'oJlal{oz;,r
Ró- d
Ba,_n)i
\a,lfu;
,,Jsi", lur,ai vi"r,"u
ki
s7áú
alatt
119,?5?,-1946,
.evíi la*_ree""t együtt,
'"ti"utt"l o magyar á ampolgálok
ti i""iat,r"n
"rrit

Y. Pályázatok, hivatalos hirdetó§ck
körözvényeB

s7,enhn

Megsmmisílem, KiskuDné]egyháZl, - orüí tőjegu,
' ?922-1946 hg. szám, Bandur Ide s7á7halon
llkos 2-1946. ikl,i gárnú B, 112,i,11. törzskúnyvi
lálra c
Mlrki] ncvú 18 év€s 5, Éj kanca, b3,1 hálsó
9ür}
1,ór
ny§eghelyén
csillag,
kis
keselY. homldkán
x{
elvesz|€
t
te,
marhltevetét
kiáillí,to
iovaúr
teírásu
jór6
löjeslzője,
lisitem. _- Bldokórnuékí
j

52ll 194i. ]Bc. 9áh,

1.

Magyali M]ü;ly hé!1

i(méTtel
lakos Deres nevú 1940, évi vasdéres kanca!

A!zód. j alúsílójegu.ó.
r, \[a!!"ri Mihd'y nP VB,Ü ( LJto, s;,E, ,",
,l',ó
. j9a h{,l!. sfe_ eiö F ": p J , Hé?,Zg'
,/án
o
_," o]" no k1,
"",\el,]
"'"lI a,;" . ',I |g.
-.ö_
Joao
.jr, r q,,
,eli-, ve;ql
"o,

tem,

Pó]yárati hitaletmóíy-

eey újonnah ]él€síleti

áuá9a pályMtoi hildét,
ri;."'oA] - b ,y
""'iirr, n*noi
.', ,', L oll"-J""e ", gde\eltek,t.
,-,o koz ;_
Táp
ó,
,,€."* t i*-lt p,"ly-zlii \c,elT-ke,
,e,,ej/,hp'i'
e'o,
rSli -aro., 15,lc
":Oii.,l;i,*r
".rá""

Kilic]J

iérÉzó1 dalá:b Kicci névú
jobb
e]só ]ábín keseiy szi,n
é!-i születésil. piros pej,
N,r,:ri
Megsemmjsíteh,
nák járlatlevele e]v€sze1l,
Jáíúsi íőieglző.
]
827_1947, log. gárn. Pinlér Gáspár ,]pá,i
,o;"
,
(o,
o
U"
l,L.oonao.a l"." ,o,ó A náI
ls-ieo. ítui szám alat kláuí1ol], iír1,l],íelPr e]íe,
ká:ai ]akos, a iu]ajdo!Át

hohloiún cJilla!], Hé\,ízeyitrLön t9,i5 aug, Grán 10r,
szán ale,tr| kié]]itolt jáitútlevélétcLveszLetie, Níeey,

4o2-194l, ].ig sein.
TáDiószecsó köz§e4 előljáóságE]

Messemíisiies€k,
B, Ková.s
széh,
lrig,
339 19,t?

*j"..,

€ki\rA f't,, BudsD€ll.

_ Fóteló,] N,ddzLy lé§,ló

ia3zg8ió,

J*,fui

róiewaó

Polgárfuesl?f úrnah

'

I

} xuegi

í9a7 rnáralut

t§I.P[

4!.j@gé-l&

j!é,n.

H lvATALos ,LiAPJA

aUDAPEST, lv. vÁR EGY€HÁz_

An

=& orllü.{irúu
ü.deléDri

rrbDii r.Éblrá.ából .Grt.rtt,
. úr, A}rlDRú§ lltEi

a

EaJq.,úD ';, .. : .. , , ,
t€aklrcbr},lrll€íé. rlíIe .

YD. tb. í. löteolró

TARTALoM:
Nones §rn lor .-,í!
.:
,9 , Jc]lrB ]§!váal_ Mláü oóL_k!
Üi_el3
!9 ,q..a Jáh, s *I;';,l"k"*
, ,.
29 Rp,,Fr Janos c§lláo
"o;r"á
:l 11 oalaeronl lo*t *Úr,i,itiu;Á'uo.
.e . ,', . ,,:.: . :
30 PaffonóJo:a \öz, <g 46 1946, k€J, ffu ha'_roáta
1n hl'b mJÉcybs,
l0
_

:-::i BFia d.. qyugdíjaasa
'

:

vu€drjozásá

csanádj !Őlék€
_t.ajG
'J

: d}, s],adJ pótréka
. ilzr.J NIódi póLlél.á

"'
, , , , .' ,

|(

Jn

.

ijJ

(i€l

Ede,

Il, BoVAT.

ja\.d€lm,afuk
Éndezü;
ln, Fov^,]
pdi N,yá*da tm€n} -k gfJ ás"na]< sábJlv@%godm.,ye9ek

30

!o
3Q30.
30
30

3{l

39

-r_rqÉ . t á,mc8y€i lthátalos Lapot Degorh.,
áhanolbÁlyorza
--"ry"l.T.é3 h!egT. --"] goDdosú
i",;,t"a*.t"i.
r,pt",
i,Td-!_
a
9lt rb.|Gl.!L á b.t]ájozalok. köz§e8i el6ljár6!ág
a je8y,5 l--l-+é§é ,",r"l, 1lzo,'óoúróoz, ii
sz r. 73. §)

Tásrygist rnl{yreudcleb&

tör'üü*t llttroretot

ll

J650-

§oil-Ki§k?ru
üi''.t€g! e löft ena ho t os óg a
Budapesfen, 1947. ébi íebfuáí hó ]1, ndpjar, lafloll

sám alátt

:.ek 'nJ,ilvánítótt€_

(Itr' I<. .P,)

]/aJró

ít€ggnnt-

rj8,,

299-I94?, key:

(SZoC. der^,l lágokÁ! kü]dö,le,

Pés f _Prli§

M

l94a

száún atalt

a

kjjélölö

Dlzo!ls.g.,q: dr. PongTácz T]bor lFkD,), Ha-mán
János (sza]§eív,). pó,Iagü Pavlovszky Fe,.€|T!o

'

A

várroegyeiój§pánja:

dr, Gorzó ]ándof (}lg, d€n,l. sétig-lme
€z;.
deml reDd6'ásokut,-Ri'§llstván (Fiigg. Kisg)'pót_
i}1,1
YJeI_ö]lr ]A _:át}neaye alispanja rmdes rigu1
Kaa2jnér
Jó.sel lM, K, P,). sz. Szabó Pát {Nenzeii
P,). pal.a8ül pedjg Hárangi Sándoi (M, K P] t§go_
,
kat kije]ölie.)

l

5139- l9-{7 klc,, 301_I94?. l€y.

Á2ám alat' a pén2üP}i
llh|'sacbaj dI. Farka§ cyör€y (Fiigs., K,,, Hal€n8l
P,). Hubri.lan"s rs"o", a"-l. a.
.",":fu",'(y.K.
Ujhegyi LóIánd (N€,nzgti P,) s dr. oelter Györ8}

(Polg, d€rn,) la8okat meAvd g§ztol!á.

,
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ö11?-19f?. kig,. 2§1-194?, kgr, szárt alatt d-r. Kifiár,
iai Andolná_k a bud.apaslvldóki Pén7iigy ga,sa|ó
* l€€nddk\e]o;aló megbhásá' udoml"u'

/\

iL Tryibbi

inténkedóst igóny§
általános,iellegű rondcleiek
i:lf
D Iovat alatt köz*t.lt rad€letekGt _ n Pa
hiá,!írs váIó tekitrtett€l különáló Eellékl(
sr06-r"9.4r..tie,, 316-1B4i, key. §zám alati, d|, Aíláj .*".i;,"
aöüt ki. Mindrroháltál u itt }iidó
Bé}a Árv, ünöket 194?, fetjnrár hó végóvel nyug""áa"t"t"r.r az étdéL€lt, í et6rq| a vé{,cbajtfu.a h
diihzia,
{

kiq., 339-1§47 kgy, iár4 Álat. Döfiók Gábor
irodati§á r\lalEáirát me8állapítol.ta,

330.1B4?-

a

.1947.

'kisgaűIése.

,áíci1!.s

hó

4|.

tótt ha|&á{oln|áI óI,Ph úgy LoI Éciltátni €, !i!"
mint tÁrmúy !6d€§ bcádváutyt, (rl5,00o-r9üz, ts,

-i*rr ,""a.i.r
l

t

iaDj,jo lallo|l rendes

hE|L

4.304-194?.

r58. §.

(a

bet€nd'Á,'

klí §zarn'.

KöAégi slegödDéD)€§ek

javsdalnának,

v aldmenfiui jdídsi F ójegazoPk, Kö,Úg; };löljdr&,i€l,
ltsso-t|r, fug..4].7 lc4?, kgy, szám, á]áü Kov"P
;c
Ailil,
F§7ér,,
líi\lóq
U: lerL, úJgybúEadotl l52
Jóa-; köz§ÁE all,;yz^
A B|.üej'í.,n
,
m,{
(*lád,
pol]ci,o
u
^e__,gor rrr]l, sz, reíd,elelé,,Lldomá,qdvéLel e5 l
' z"i,nrr r-v; g}c,m.i<e' "ú
áUapítoft.
eli;rá" Vége|L kiadom,
íeleló
' '.-].i;'ji00
,rt+,, ,v, e, szlmú rer,de|err,, a a]a

456-t94?. kgy, s?án alatt Ká]mát1 LaiN körsé;i iéEy/ó r€§z"r" Andor é( Bélá rPví
},"*"t.; uiln "g,laai potlékot,m,gálIápholt,

358,-1§,1?, kj.g,,

a

|{Av, "Ziq! aiat d", B't hály
?565-19á].
'--Béra kle_ 4n8-194?,
nolla ];vil gy€.:melr, után
rcszéIe
- c§a]ádisecédfecyá
pófiékoi mee.Liapirot-

_o natg- tglz. kiÁ,, 459-t§{?, kgy, sza]Í aláll Galámbos
qver_
J6zsef kdzségL ircdatlszl íéJ/ér_,Tózsef nevú
'
'-nete
p"utkot m'e8álapitott,
utarr

o"iaal

qlr:l -104?, ki!,. 465-194?, Iqy, gá]n alat! Neme§ sán,
--"a"i
aprl után c§ládi Pó,lékot
tr,, ,ital
rn€gá

ápítolt,

"+"x*

Jaku§ I§t58.810*1946. kiB., 455-194l, kg/, sziül alá't
cs§ládi
gyűmek€
w"l", nev§
,er*t
"a.x1"
pouékdt meBáuaplt ti.

-'

nt3

3á98-1917. kig_, 350:-194?. kcy. §zám
Járlo§

ü.

útőr fé§uóre

caabdi eótlékoi

Jáné ievű

m:leeíto:

'alari P-

Kocsj§

.a

34!-194?. tgy. §rá.nr ÉiatiK€c§elJát}os
8?29-194?.,klP.,
''-'Lr,,
.-p:" uán csa]ádi póllékot megáltapitol{,
6
"J,
\iF
rorr-rglt.iin,. {35-194,1,, kEr. sám slátr calderoni
Józ§eí'ny: kHgi iroda(iszt rchabl]iúlá§ tráJti]
kérelrné! elutaitbőtá,
ks.. 466- l94?, kty, szám atal' Pá]monoslora

'600-194?
?6- 1946, kcy, íámü
köz§es Úpvis*tót€§t{ilelÁlek
hátározálát heiybenha8},t
FeÉli véÉletároEatok egÉ§z ti],jede]ínükb{h me8
td<inhetnk az atispáni köág. iratiáíában (í, Ém, 60,)
hétkö44okon 9-14 ótá Hó!t,

nv,bb fiz€lesi osztá]vban lévő közszolgáLal,i alka]mt
rendi,é§i nyert,
,"t
-" irt"r-"nv" mél|ányo§ fizeié§
os2Lályha nern lat
a
i-,""Já", r,",arv,
|(ö6nP. slF8óü;énye,^k., nem tfrjed ki, ,__
Téktnlelle) lr|a, hoqy á }özségi sFgód!neny
a kozarkolmaz"rrak ré§zérej á Ip!

lápi|o' l lleLrné
fi'-"o.i^-*i
irá;*.Ü' *i os:zrátyba megálindokollnsk
tar
,,",
nm halaöa meÉ,
n,Uer
l,i*'i,"rar,,"
to#e"k az cgégz úpi elíoclaltság
"
lóíogla]kozás kö?sé8i szeg6dmely
xairrzotr."tehát
,,*a.r*"i üjt)ól megE a!ít§i} es otj€o drlet
i-rl["-*'aiit"" 3 legalác§ohrqbb {irptld,E,tdj
rzi

]"'iio-..lt"i,,*,"n"t iilet-"r,!" emJked=tr,
fe'ame]jékl
"-' ;-r:;;;.", szeeódmény6ek javaitahának fetef

Á*l,ira ,o-tt t uae" a bodogyss"á§i
különdijnak telj€§ €éMét,en
" -*i"t'"";i
io.'c", átenged-e9évPl €]6áIó 1öbb
"*Á
."et"ka,f'á"otbo" fedezelel
á;h'
"
.a""i

tá]aljon,"

Budape§t, 194? náraiu§

adóns
a közs

bevé'e
kP]],

Hózí

10,

Á;

arj§pán

u. Áttatlnos iellg$, intórledá
Dsek adott ototitbcn igóuylö rel&
tgt" órtosltéset ós

lfu lüdoué4

t802-194?. köz€u,
' tdápari mtyateszitrrrélyek

gráttágánaL szabíryo'rí!',.

va,la,neínri

m€g-li,i U4ío§ Pl
iiíűa,i^aga""xj (öveduek k

idín Főjegazőrdelc,

;::i;',";á: Liiei

n

2,1
r00,r]O_j94?, K. M, szdmü rendele! 8, §
folgalomb'
é9
a"p*'érteLrnében az o6tya gyaJlá§a

'"'§f;o*r"*,
óÉé't."ei;§, az

é§ hegfclelü mihedaltá§
V, K,

'0{,001-194?,

t'

sámú

PEsT,PlfissoLl-KísI(ün í{lita§GYE ]iI9áTALGS LÁPJA
szexiDt azok

ólyló

ti;tt

sz

o§:.t

Iet

e§ JoryatorDb€hóatab

báNills

'Budap6t.o1947,

itt

ak;§z{tm&ryek, anx:lydk

vagy ifupállsáet rleín taítel
""o,
a hivad(ozott
,rcnd€letnek a ?, § 2. bekczdése
!t minósüIr}€&, lellát,az i]yel lre§zítnTényPk , e]őt,:"u,

továbbré. i§ szaliad.
10. '

ÁljspáE hély''tt
Dí. Ká,rolaí Józseí

tiiá§ra
i éi Lir.lni,
.1r0z. b.

m-

főj€€yző,

'P-:i r, kal \a]ia§u ]|oJJ KláTá, István Mihály nevü
g8"rnekeive e3yú-( l18,248 -1946,-u,-6. v;
alao
ktáüloil hono§lá§i okilanal a masiyar. állampoigárol
közé felverLe,

----_+-_---*-i
f. Pály{rato\ hivatalor ÚrürtOior
törörvónyot

' a
!Eáo.
Pólyááti hirdciméoy, .
"
vÁc h, vé!.r§Gi mégúresedett, vái6i áIalory)§i áuá+i
M,LrPrráná.s é!ü/e* hozálá-U]aovil é" á BeliiA}
"minivt
r UI I88 J2c_l946, tíT 3,' wioú en€edejy. állp]on
13985-194?. kig,

.

lY. $rsbólli ós sglób bírct
Köz§€galakBlós,

belü§m.ni"zLeT

]2,6+2-1917.

dott

152,8

:l áz

ulk4-

itle

*ta

úí l66,?64-191l],

sám a]a|t a^ I{aa]ta köz§égltez ialtozó' óunat€te1.
-2,}leténYimljo!.
Nagy_m6jor, ottóhalorn, sóséI,
ley-major. vitéz-nányák, T€leki fi]]e puszLák (AL!óor, Káro]y-maior, Sandor-major) Iakottheiye} kö}
aláldtá§át engedéIyezte. .
leryezési sl,Dü,ntból ,,kbközsig".
Az új kö.§€g
á náP}*ö^Áqhe" bed9zrva. A7 új közséE ideig]enB
e: ounqteteaen. A m€galakuiá§ ;átpor,q,, rslr, %"

11.433-194?. A beliiq,ymili§rter rúr 151,938*194?.
. srárE áláti csóbb6!álo§ köZ§ég nevét véglegegen
]vNDáIc" nélöeh állábitóttá men
9007-1§47, A bclüFymii,i?'er úr l51.228 -l947.
-2, száín alah'Dij§tsöal est)ab eEy6ílen kö6ég k
áz 1898.Iv, t€, 2, sá álapján ,,Döm§öd" név}e4

É&2-194?. A
iL

b€lü§,min

Én a,laii Letlsyelfálv§

úr 15r.9?8-1947,

j.szie}

köziég kópviselölestiilej8váhág].|,s, a kik§ég Yfulege§ ne,JéL
(éteád€§ lt büúvel) héröEn állapíiotts 4ég,

h::ozatái

lFa
bi

_

Afpód,

alispán.

ledórt

m6'fi---ltal,

.
-r.

Kin*dó§ck,

úrmeg!'e líispákld

tiÉ:l l]att srá]!v ÁrDád

irodáhszl

é]atL G'"avD.5ó ifodati*l
aqe-tóli
660hi,-t9ir. #E rtili ivfalkó J,áúo§ irodrliszt.
Éilak6t a EtLÉ úr.tü}-9i keliitetbe il{.orláto]l
rAEó6t' a2

n anyakörrrtr.llr|6 \dyette§§e

hibe!,eáé,

frönosilái,t.
r. 301r-19{?. kig.

ln A Belú§innrisáer úíB!ánd,

IMa:ró t8l0 évBeli sr.ü]étÁit, t i.

úie].

L§

2.

Yallá§t bórlr€I.§,

íoglál]kozá§tí kiskunha{ábi iaÉost, *r]s93, eYbeli
s, ün vauá§li ssháítsr o16a nevii íe]€ségével
a ,n§gyár állampogáfo!( kiré lelrcÉe.

!.a28-194?. ktg. Á Beiü8ymüi§áer ír Rqsinkó
hg".t9l.r1 {tt rnpotsa.i r, trat. vaüá§ú,

ij

knlmai

t€J<ost,

A megu;l2vbtr tj*Lü§előt n álIMr En.t*rn x
f'áté§ Plalyú, k rpe,f.'ejó é§ á jogsábárybaD hegáltspj_
'o,i ill-'n*lYek iueijk mee.
A pélyáati kéElrei nigidr€lÓ5 fet§uee]ve vác ,n.
vá,6 polsfutlerero]ej l94?, ápFlis hó l5, Epjá,g keu
bervújnni, A pély Du kéréi@üEz6tloL! kell: 1, a pá
vü e,éri 6 e*u-ges t ba§{gr dEáköFyvi klvma,táL
2'yiz'
ál]dmmtgarsá,gi bj@yilványát, vagy i]Iet6cégi bizonyít.
ványát,3. á]lál/,t.6i okl€reL1 e€lA' u,1 vaÉv lNzj2EJzői
rrlisobltlbat, 4] igozolá]ejúE vónatkoaó r,ánározáiát,e.edébeb,
vagy h tele miso]8tbs]q E nyil8lk@at€t ánol. hoe/ Dm
Asl á7 5,000
M. E, z .FndAlH 2, §. 2, bek, a\ rdgy
b) porr'jána{< '946,
háLjlya .l;,,il, PLéUeír]ásáL esűége, Yoká
l!i}a vonatkoó iÉá@],áÁo&r€i
A köeolg'd€l\aD élid,k e ],, } B 3, pon! sI!,. jévó
o.Ifr#yo}a' |ü'eleq töEskönyq lcp mésolai,.kkál porolhá!
ják,

A1 ál|ás b.!ollÁ,e els6.oröán az 5.00ú/1946 M, E, E.
rcrrdelFl 2, §, 3, bek lápián dbocsátol, álalNook
kijzüI 1órténiel '
Áz e]rkést fi Ekezétt, vagy .hiÉí}yosM lelszere-tt kér-

n@ v§"refir.
, A ré9lcge5 tjvlújllá§
:döponijái k66lrb iógei hcg.

vény€ket ai€lr€nemb
alIapírrnj,

Btdap€§\

1!4?, ntáJctPs hó lo.

I?sl_'94?, trig,

:

;.-dti*
,:s€Éöl

nál\dátót hi.dét6k

áZ l9l3,

óvb€lL 'öldrníve§
szineÉ§ú

Édá, 3üsÉán,

'áh.

\ hirdctmény,
pály.iznti
pestsz*uarimc m, váiós lv. 6r, \.eien}§e.pr6 munk3.
ketüLeHndr véclegs belölté§,éF ayttvái.É páryáerot hir
detlk, A p§yá!8!i k@lrid( [reyrlltásáú* h jtáIid4je €zen
hlrdetmé1Mék a M€gf,if Köáóbyb6 tailténó kil€zétéreió_
lól Váhlloli harfijMádlk Mp déll 12 óráj., ÁJtlPnEyiberr.
%h MD la€r v. tiDFpera sjk úg9 .z ezt köveló
héqrijmp déLi 12 óÉJa, A pá§qeti j(éfé]embenyújüá§ánok
holyé: Fd,lg€artl6rtitc m,.vábs pólg{§n€<t rt hj;iárá otl
tdl,rhivJtál}, A pjJyáz€ü kéÉl€m e lpJii€yi mi dsztlrtiéz
clfuendó, láeLól€s á pályáZó 3!1ál $:büIr€z,ül,é! lr.Dúi!
A kóFlúnnez @Lblni ke]L sz a]ábbi oimáDiol€i:
a} léh€!ól€B
úJebb.I€letú eijlelAj erá}i
' nwi ]<ivoilá
!oi.
.A d
bl áuampolcáNg,l. v, ille(ócégi bir(DültválF!
"
c} az uto]só
lef!ód<odá§i
hély
teb.lórhq!ó§&ro
álrjl kiáDi.ol,
álál
Á! "]]andó
hóhlM4l .._
.&,* Élr''*n *'tl-J
6 hórEp{É]
netn réalbb
Eáuitott é9
d) me§terlé!,elBt,

e) telj6§ szákbavágó gyákórr3tot
_
könwe! va8y árMk k j€g}zói]eg

igae!ó éí€<iéi munk3'
hiteles|!étt mÉ§olatál.

4 háooigi &,]yaköDyvi kj]furtátol.
3o}akónyvi
B) 6 pá]}tbo ry€iT4€keiEk

&

kiwtát,

hqdúori\an ságot ic5zoló é§ á },,ad!io&_
}dtságj fokoi § iéltünt tó o&jrátorr
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125.327-7941. lI. 2/a_ s,i'?.r- áláti kiálütott hono§ítád
okiráttal a magya ál]ánpolgá.€k kinó felvette
14,038-1947, .kig, r.zán- A tselüg/minigter ú. Fet_
rov Ivjn bolgár j|iJp{lg;. I900, Ávbe]i szile'+§f, É\el, va]lá\ü kert.sz logtJqMiEú bu§il lakos, al :90T.
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!]1llá_§o,1

atispán.

IT. §renólyi ós egyób [írek
xortoÁilé!.
!6-28§/191?. kj8. yrjm. A Belligymirri§Zl§ úr Blel
Bé]6 teDg},e] á}brlPolcá., 190,1. évbelt §zúl,eté§ű,

-á
: r.:.

r,auá§ú, kő&űv€s

foglalkozá§. pest§z§il]őrinci

{l.ó: & 1912. Évbeli9ület6§ú, L kai vallá§ú, Komá_-]_L E.q§é,bet ,ró\ii fele§e8éle1 toTábbiá 1936. évE szül€t€§ű, r. lat. !-allá§rjL, Bé_]a Detú gyermekévgi
iir,-:ir l20.484ir94?. IL 2]'a. .§ám alatt kiáll1toti hono
.]'á§: okirátbl
a rna€yal állaÍt)polgá].ok kijzé felv..tte,
Községnév ntegáuffpitá5

1i,024.r94, kjg, szám. Á B-_1íi8yminjszifi. út,
._i: Ea3 l9l?. II1. :]. szan .Jali Inírc§ kirzség
ne1.á v€a€iÉa-., ,,l,áJc§ névba megáladroita,

,1

Endet!íóly,
lvliajszt4 194f, évl inái.cit§ bó !ár)
,Iriadoit a6o4-t94?. I-/2, Mámú re.deletévér a Telckérté].e.
§Itő Rt. rparvágán!,ából lriág32óan lélsil€tr álbertíalva!
lejfut iv€méngedétyé| további 10 (TízJ
'pneágányásk
ay)'q 3z!2 195?, evj mérciu§ hó 1. Npjá]a meahos9abbítot!?
R('! B,,,"pesle, l!r? ,q néfflu. h,, 16
.dd?i Arlird, digpán,

A

.É=d: b€{ú] llová.r

La.lds

_ s?jk*.,ffi

Ittjz-1e]€dé§iigyi

|'f

§f n! lirn,Ll.i

h}!lv]iIlo9 Verrenytá!€y3lást

hDdrlúrl,J,

hildétek ujp§l

n)" vár93

ré9-§€ rá]Ji€ndó mú11eg1, 15 db scemel sáuíé§E au§!
lras k §]re.rw{géryú c§iueko.si. 2ooo n vágánypÉI, v9ra_
nrinr i ,rzti]<ségts iór.litóko!óng és vál!órk EzálliéMr.a
á
AJ]'.úq.j eD? y,,El,(a
t,Jlo.l!\9
^*.?]U, J

Fetnivortr irz i{deael,iél.r, ho8y ljánlnt§ikat a vú@
iJté]
:rd§lkgéíe boi-sátGndó hi9a|alo§ njái]ati íídapoil
-Ajániat csi]leko(si]r stb, gáuílá§ár.a 0?23_1947, kig. i;ZÁml,U2i le]rl ,lal Ll]Jkh lezJl. él ]cpecaéL.,I uo{tékb.an i94?
,ná](l ltó i, ue'| ]2 orat€ n teon i|rfuo
livál:l.bd 3fuá
,j jikábt} adjá]r le. mei n aéjóbb tEé.kP-ö n6r hivarár.!
.l ]!D.. ÉJdoL val,,.Lnl nsj ..95ályrerJ!! kiáll:lult Á.
iellp!€lt ájúdlto}€i nün ve*m n€yelmbe,
nel]éHebiv.] e§últ, -- Jíjvéve a banalpáu
. _ & ajánrJl
:etéi€]éa iga2oló hikt!]os Dyuglát ^ zsinónál §8],be
l-úze dó 4j a jl§inór \,ége .z
dánlar hál]apjaho:/ !É.§éttsl
odie!óiltedó, Áz ajéllálok eer. óIán bgl! a ga?dasá8.t
ilgtosztílrban bontahak fe],
-!'ennt liom magarfu],k á jogoL, hos! 3 beélks"ó ajÁn
.liolr kÖzÚ1
e rjúaa 9a]ó 1€kiatet né]]riit _ Mba{túb
!l]&Ml}llslr,- á szá]]itá!i rrLeái}ízá!í meg.§nlv:l r§ §ldnas
:Un, vlly Ntidl !Éljere1 elá]]haatl_ inalkiil, hog, e.ér,i
rji],rl§.{evó]t § larosa] szÉmb+n ká áité§i igelrn
támaJzt,

Ájánlalteók ;

régj€es dönte9js

kötel*etrt§é8ben

Az ájánlatho7 cli]ó].ndó,
r. ÁZ ajálrati vé€öss?eg 2litána} IDegfe]itó §w.eli
bautpi,nz ]ététetúia€rola b.lFlélo6 n ué.ia. A bdNtpéD2

]részpéMbéba,lrc
2,

oTI és \L{Bl

péíz,!!IáDá] hé]}.aendó ]€tébe,
i!-izo].js, jtleló]ég bóztltozásf

Hivain]os 9ján!.tt: tblápol a

voaál.

vár6 grz&§igi i]€roráárya

"i,l'ót'.,:,!lc§no,1r ad, Telr.,: jq_i'-23 6 2!r_2o ,20,
lrip$a 19t? ápr]]s s,
Dr. Gólhidi Bad P.lgÁníesrer h,
M€sfumislíése-k.
k!€
.
,
§áfi,
Dudás Já!a, bud.u.@i la}os
_
10 é!"es IEj, !§éIt io!,á.qk iMrhalévele
elv€;zet, M€§enn_
nisrlen. -* B&dd]&önlUéki jór,í§ lüegaz(jje.
'Z4:!g_lg4'1

_

9ár.. szabado: János €]Dá[l l€,IG á
'ova É e8;,
Iflö
db sz,rwJ$É;Aja Jerll
:lla:d@+n
]91.eléi
e]velzéhe lleasémmisitem, KiskufaeEyMra
.-'
1565-194? }rig.

J(LíúsiíőjeqJ.ő-

L

LLL

.]

úf

Pal

Fdiesazó

^i lesie|
glií

L<ó. s é

í§47 má'u8 t.

xlt

.

]i].l1llk

gi

L l őli dí ós

ú

q&k

ét íolyam. í7 trt" száEt,

§I-ruffi.§Ol[-I(l§Í(ljl\l VAatil tüYt
H|VATALOS LAPJA
el arr.ie- ncglr"arahlr rzerlre*tl,
Br, Al?8!!l]§ lMR§

lv.,vÁRMEGYEHÁz.

r.der€.r* otüiófrörün

vD. th. rr. rői.:iyző

ll
ll

ll

Elólicelólt n.,
üatónta . . , . . . . . , . . . . c. Flc
D3ye3 8zÁe . . .... .. . - 1.!o,
t,ogl.tlebb &rrd.té..lljá . 1o., ,

T.cRTÁLoM:

A ierrlwelben fizelheó nunnábó.e]r j:ijzhiryétététe,15

lr€széló hivó§zárnok: }'ói§pliD: 1a6-595 ., _\li"lÁ; (eliÜ;;;TT;;t"l);E?-E3o*-39.. Gazd9,_
.:§i Felügyetó§óg: ta1-452 vm. Földhivatal: :i86_198,., Porúa (érie].nüppal): ::t84-649
^

jesy"ő 3 vármeByei Hivatalos Lapot i.negéI
utáD azonnal goídosaD áttanulmánvozza ós
!6zi mindazokat az intézkedéelr€t, mell,eket a
Lözőlt rendclercL é. haliro;.lok § hö/.esi
iJg vagy a jegyző liötelességévé tctlek,
1902, B: M. §z. r.78_ §,)
_1

l.

További iutézkedéstigónylö
áItalános jellegfi renrleletok

t .oEi tláll }özzéteti .adelet€ket
a papí!.
-$€ltéLréten
§aló
tckinlerlel
kűlőnálró
Da adjú} ki. liiDdázonáltal
g2 itt kii@,éí€tt
az érdetelt. ilelöle8 r vegrehajtásrá hivs
rÉi-;gotnál eppa úgI }eü lreiktarni 6 kezelDi,
>t1, lelndes b€adYányt. (125 00G,-l902. B. lL
ü.iélet l58. §. (2) bekadé§)

ler ll0400-19.1i. F. i{. sZ. Iendól.iéüel jóváhágyta.
,,€n . ,,,,\,, -,,dbJ\_"', ' J,! ,,l,J;4. l945, F 14 :z leDdclet 10. §-ánek utolsó beirezdes€ érte]n€bel
ezennet köáiIIé ieszem, e§ fe]hívom Cjmeteke,L, hog]. a
]!özilírrétét.]t címÉí-"ka he]yben szoká§os módon, há
is foaanatosílsák, A kö7.hírétét€] jdőpontjáii
taltá]mazó V. H, L. vona'tkozó
]rn]dinv számári h.]yhatósági bir.nyílváIy folmájábálr
Iom

ezPn'zber
iörlendc]etenct

A

:zóbaríoryó munnabéI hegáj]apítás §zo§ze nti
a f éYi már.ius hó 9,-i {5?, sz,)

szóweg. m€gta]á]ható
nfus],ar Kö,]öi)vb€n.

Budapest. 1947, é!j ápli]js hó 15 én,

Hó?i Átp(ld s. k.
ali..nfu,

tV. §zenélyi fu egyób bko&
fionosítások.

.r

LÉleszetbet
munka,
}-.Lirrétéiete tárgyában.
'izcthetó
.aré,,L I nleqle;, ttlíos Pol?ómesleréfuek,

kózség

Ilöljőróságdha].!

,j ]:§ágos Meágazda§ági MúkábéImegálapíló
i az 19,17. é\-i márcirs hó 4_én taftott üló§eD
lúeihetó murGbérek rtiegállápítása"
hatáJoz€tát a földmívc]é§iiqyi milaz-

L

19,71? 19,{i. ltit. szái1, -,\ Be]ü8j"Djli§"zt€r úr Paulniszky Károiy oro:z á]]ampo]gáI, Is20. é\ibeli s?üielé§,],
magáitisztviselő fog]aikozás!, p€6L§ZenteEsébeti lelro§Í
32 ]21,4?,1-19,1?. II. szám a]alL k]ál]itolt hon.sitá,§
okii,.ttal a magva! á]lamp.lgá.ol< közé fejíetie,
11.292-194?, ]iig, szám. _1 Be:ü8}ilii)iszi.f úr Sto§
s.I Góza, 1900. ór,be]i szü]€té§ii. ]. k.,t_ val]á§ú, i1katJ§_
l€gúd fog]al\crá§ú. mátyi"'n]di ]akost" az 19ú?. évbelj
railelésű ! l:at, vatliú Gerge]y iía€it i€\rú felesóg€vl.] az 122,?16 19]6. tr,'2, a. §z.Jn g]ett kialljloti hónosíiá§ cki]?tial a n'ág,a,ar állampa]gáIok köué fel!,ot!€.
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I, 16.81'i-i1],11. k]g s.jtm, A Baiile]mjniszlel ú.
Boros Matj]il. i!22 é!,beli szül€tósú, I. kai. va]]á§i!,
po§ta§egédii.:?t íosla]kczá.ú, nolori 15kast 32 12,1,055
1946, Il. száln á]att ]riállitott honosítási o]rilattal a ha-

gyar allaínpDlgáro]r

].ó2a

i.lv.iie.

I

i,

1:,t:j1]_13,!'i,

xl-v, évl i5

rd

\ri. szán aialt sologJi sé]Ldor É

R:Ldap§l telephellvé!, errl a,!' idótar.ieT!;

N,i]l_].!4i, \,'], s,!jn a]!il Dilno]rj Mlklós xL,f,i:

s:ó.e BUnápes| teieph.ljfd cgy óvi idói3J,dái
i2,6!1-19{?, Tv-, ,_in aln],1 szjrr3i Gl,öI€,í
B,

t

ó5

l,,,_,ió,]}al

,,

I!

i2,il6 -llj]i, vL szán aia'"i l:olozs Gad.gJ Ii!

Ellaepesr ielcphe]]y.1, €g.í évre;

l2,6ii.,tg4i \,'1. 9L! alair Bn._rbis Zóllán bud.
l.]t;s lazére. Búd.lsi l€]epheiiré], eg..r évrei

xrme rrvsepúmest€}i megbíralá§,

,1z ,x1,,

:.

a,"." l.é , .'; -"

tl;"3,,o_" s,,.

csók Lajos kéméi]}§eprómest*t aZ u]zódi kémé,ys.plíj

kerű].t vezeiós!.ae] rneghízi,}.

V. Pályáuaiok, hivataigs §lirdeiégc&
}liiiiIavónye}r
10

19]r, Lig, szárn

fÁlyáaii hiJderhén},,
€jd]roi:: kijaagt .i e]haláLczás fo]ytan neglit.sed3'r
]<öré]laton osi á]tásrá á hlnigrcl.ánáls elózeles hozuájáru
]árá\€l és á B.li'lr.,,niniszlcf úl.
163915_19i§, 111-2, sr
-h€N,lve a, p",. o, .,,, t, ,^ ,,
Á n gY1]lszlott li3z1-,tisclót !z a,]]-.rn É.d§zelú,-a, 1],].
' lé:i ósztá]},r3k mcgt.bló é§ a joqsz!b!.],1.ban lrlé9,ál]ápllGtj

clpest ],€lephellye]

cgy ó!re;

vl, szám alatt Bé.es Fe|en. budápe3t
B ,d"F , j_'"phcllyel, "B} , \ -,,
12,629_!94?, \'l sZ, ?]att Sémue] László fós:]éj!, l
plsi iele|hell,ve1, egY avrel
19.1l, yI. ,9z, aátt sze]iel€s
Rrére,
,: 1:,615
,e ,.a i"rJ, .b.óa,
, ,",
'ózei
o l
!,eio _194?, vi. 5, álati st L,n Pái jágbeléf,ii t.
nak .ialsz'belan], 1élephcl]Yel:
] ,Iászberébr ,Nágrl:áLa-Nagt kála vá_atálL
,T,,], 1,,
3, Jlizber4n Jászle]s.s2€ntg,\,órg]-_,§7e.iiónnc|ái,
s7ehii!,] o!]ráta-sze!tínárl.,a\á Li 1,a,<-iltáLl.
q NaÁ:ikáta Tápióbi.s\+TiJ]ószeltmáTton,
. 12,1]19 194r,

': Ji..s:b€]in}_jásl l:l.ai :.nig:"i:l*,r,3lc.inárioí]ii
-fáp].3léN'
Tlp]ó:ii]1 n!.n.. Rái.s]ieréZi]lI Bud]
!]!oEi,aii1 El(Lszcies iáLanr ri.Ésk@i i]ép]án';! i é]
nz..nleit3Ttásái eng€dé]yete,

és ilt!írrlin,Y illeii m]c
_{ pál:rá7.]l ]rélélm€t megJel_"]óen ielszerelv.

il]enni.Jek

Pcsi vh,
járl! ióje..,/zójénól 1947, é!l júnlus 1 !:j ].ell i]érllrjta[i, A !!Lrizaii kérelenlh€z c!:tolni ]re]1: 1, a pá1}.i2ó
lziii.lési é!.s!'l:g.s ház:!Me! rn],ákó.y!,l !!rc.!rii, 2, !7
á]iahpclqár.ági bizon!.ítvényt. vley i1].1ó.i]:! bjzo.Iirráryi.
3, á]látoT,o:j .rklcvel& eredelbe! vae!, }öZjÉj]IZői má..]:t
_Jr.,r. 4 ieazoláiála vodatkozó hrllfuzatát ated€]:bcn. vlEI
\itel.]! ]aá$lilb..i, 5. :rilatk.aiol aüó], ho.::. !.n c*]:
az 5000 l!,16, \I E 62 rcnd.lel 2 §, 2, be]i .]] Vr§, i]
poBljánálr h:Jíi,v! alá, 6. é]eilé!l!st,.sétlq :Zctgi]aiáIa
]rözir.trii

l,oDalkdó ieáz.:!á3.kat.

és 3. !.D1 a]al] téln
nísol:irai rólol]unj:i].
Az e]].8elien é]lrezeli ya!! hiá.,vo§ab ft]ig.r.lt ]rérva

A !rö2:4]:ilattár á]ló a:

].,

clnnán],,o1(!i hileies 1ó|Zslrdnyvi ráp'

nyek€i

ljEf,el"lx

L]e

!:llás helleltg:itajs úlián idelgi.bg*. lre \,an

-AZ
A válljztás jdőDortiáí '|-jsőbb harározcn
t]lcapesr. 19.1l, éfi ápT]]is hó:2-ér

'iö]i,ve

úeJ:j,

soDíl!

yérscr\ytj.3Talási hi.alétBény,

r, sz. Btdapesl-balas-e]...ilaf-ka§i
rnlami
21^ _n z-l\._, 'd)_
,, ,;p s/áh.g]e.:
njj:]ap!:':sére l,el!.n:,1á.§ál4i ]]i!deliinr.,
-,ljljniliok .luiilc{t hi\€t.!ná1 e j!.,-ai.',os ófák
'Ésiclezhe'ó ij.lapokon, 1917. májüs 12 :i ]a óIáig l
|

.r,
?

Budap.st, 194l ápri]is

28,

Allamépí.tés 2e

li

H 1, at

:i] I, 506-1911, sz:im,

{elserl jirfl,a|ási hird€inón}'.
Alu]irolt !:óz!égi e]öljáIógg á be1]"beli óll,osi 4 j
7ó rakóéDüer épiiéi mun]rálalan,a n}.irvánG virÉ.]
gi!]ást hilcer. nézle!9s je,lt€ie]ek 6 Jérv ágosítá!.&
!?.ÉZh.iők aZ a]lónéredi kiizsée]trázán..,l!ónéfudi, 194?. évi áp.üs bó 25-én.
Alsónémeü kö2seg Elaljntósó,

ilirdeimallr-

-.ú ii,eor]

1931. 1<,

]f, s2. L lr,

§

a ai.!!ili

jii]z:é-

r 1 ", r'-:
,,-l,_ ,'<' ,r
^
12,51§_l]j,!?, v1, sz, aia i iJl,as L]pói blldapes]:: ]akos

.sza|é, e^-, iv|e. BudáÉ.!l, :eleDhejlj..e], s.len]rirr i!!tr
!o2ó óJuiuvar]zlri 5ó!ji,ó.,1i: 1,ál!alai ü7elDbet:] á*t er,
ee]aj:i*le,

8.1?0-19]i.

vj. ..],n 3iati

Get}tJó

Piú§

J,r]set

llliiól

ena]:é. _ JóJdsi íőieglző-

la].cs régé|ei] a,,,!. va]].Ú teiepheliyel eseLed{é.l ÍurJ
!ó2ó á.uiu!..].z;si gi']ljáróDi ralla]ei ii7mL.:nlü t'!s!t e.

.c]€iós

kiadó: ]toúi.s L]j.s

- §aik.s

!t Fsefuisíldek§zún, Gráft feÉfu k!$rogi 1
MMci mvű 1937, évi sárge ]iancá, 6iuag, ! !. ], k€
továúk m háleve14 élvégtetie,MegsemBi§íte, s.
1935_194?. kig,

1613-19ili, kjc. szám. Mav]if r"fikl.is püscsabai 1
ner.ale Pjljsc§lbáb 19.15. élben kj:i]lított 16 jkv, sz. .

nulhálévele élve9ei]íA júlátle!,abei feitüntebnt'
De!3: Ke.e, 1936, évi glilélsÚ. pej, herért b. e, & b,
jórfuí lője!
]reJ. csi]lag. Megs:misítfr sFleí]ú:,

-

v.. don!éd_u ro, , lcltiós .rohdav*etó: N8de*ky Lászlj

.,lL*' -

-:J
'.,s.

Jdrlisi Fóiegaró
Polgdnnester úrrlak
Kozseg Elol1arosdg'ro.k

a{dap.sl, í9a' lnálu. 15.

xLU. érrrolylni l9-2o. ttám.
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cépj

L

't|Ántl4

§ré.x6rtő.éa é. Lhdóhll.t l!
3UDAPEST; lv. vÁRMEqYEHÁz

slFréltt @lrrörrJlo!

A, .ll4rÁ! L.dbírá.{bóI e.t6Ett|

M[r
v!. tl,. u. lűlqy!6

ltar@t .. .,.......,.
í._ frl
E!yo. eÁú . . . - . . . . . . t{o,
t-lll*br, ttiil6té. dtb . to._ -

Dr. A|IDnU§

|

tüYt

TARTÁIoM:

L

.Küá,]y Ter€nc

RovÁT,

cg]]ádi p]rtle].á

q,l

Ii, RovAT

A íédeztél6nélkövel,enoó áualeaés*gli8}l
bállol( ., ..

Nnd.z"_

csökkenteti] aéDyérfejadBgla joclNlta]i mecáilapítása

4,j
.!8

ybeazéló hiyószámok: Fói§pán: 18{i-628 r'Alispdrr
1a,Itspa"- livata4iiE?EE6i-E6i6iffi
3ági Felügyelőség: 1a1-452,^ vlrr. Földhivatal: 386-19E Poíúa(éJjer-nappal): 3a&649
^.

L Táruegyet $ebályrcldolelek
tözérüeLí határozatot

és

Pi!§_solt-Kiskrm vármesrc !örvéltybB]tó§ágánakl
194?. évi májrr§ hó 6. napján tartoit rcnde§
k

jsgÉIése.

?-194?. kig., 7?3-1947. kg],. s"átrt alEtt KiTály
Felenc ny. kirz§égi !,ezeiőjec}lró r€§éle Ti]dá nevű
gye&eke után c§aLádi pót]ékot megá ápított.

További intérkedést igénylü
általános isllegü rendelelet

A

7,

kig.

§zám.

fedeztétésnélkövetend6 áuat
réDal§zeb]ályo}.

m. uá,ros Polgónn$t?tén*, oalamennuí
Főjegíóléíek, talafuan?!í kö.lég El61j&ósógá,
,

Ié]sáIa

Az ország €gé§z t€rüleén a íeDdelkeá§re áIló á_
lami méDek sámaiiityába]t a í€d€zieté§i áiloinású,]na,t
feláIítotiam. Az eg€§z olv]iqbatl elie{edi tenyé§zM5a_
§Áe továbbterjedésenek me#átlÁsa é§ a fecező méD€k
egészségiát]apotának megówása érdekébénbjzon}.o§ óvó-

I[
í lőjegaző,

é§ á közs€i
elótiáró§ábokat, ho§l a
rerlA]elei a le3szél€sebb körben De§/ék közhilre,
A helybatá§ági á ato§.o§okat peüg utásítom a
viAgá§toknak a rende]eüben tog]alta]k sze}nfi megeíte§&é á! az isrn€Tett€{É§ut6
€169&á§ok
isn!ételt megtarpoúgám€§tere,rt

4*

Éalemah!

i

bela hat ós

6gi ÁIlarol Dqfl ak !

irido{oá$étel iégett 1 39.164_1947, II. 2. F. M.
lEdelet€t kisdols és es/bm f€lhlvorn A váIo§ok

iniezk€dé§ek

meg,f€tete

válik

§zii].§ege§gé.

Elr€lrdeleti, hogy átlami T§énekkél c§ak olyg'Ir kan_
cák íedet€thet6k, aínely€ket a f€dezteté§ vagy próbár_
taiást meg€lőzóec 8 napon b€lü ható§ági á[atorvo§
m€gviz§gált é§ írá.s€Íl igBzolja a kánca ieiy§zbéná_
sáetóli tényé§z}é§a§ág gyanuiától való meDte§séÉétvá
lamint azi a körirménl, hagy 9 kanca Aetn ál} t€ny€-szb&ra§€
íedózé§€n€k §,anuja mi€ft ledezteüé§i
tilálm slatt.
A ható§ági áIatorvo§ a
vizs8álatot a suüöály,
'€nti
lencél€]tüeg rneg6llapítoit rMcángyakorút
ilI]'sabása
8z€rint 1röielé v€gezni, mely tzerint Jpk6§ulrhoz el6ve_
zetétt kancák víz§g]á]Ái€ esetén kanénként 3 lolirrtót
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számolhatlrgk féI á kaniatulajdo.ao§ ierhéle. Ea a tu_
lajdonos §ajái lakásán kíválja a viz§gálat megejtését,
az esetben a viz€áIáti díjon kívül látogatiási díj és utakörjára':
za§i kö]tség számothaló fe], Kö!áüa'orvo§ok
napjuk allialmávai, égyébhatósági állatorvosok alkalmi
kiszália§uk §orán előré kije]ölt }€]yen eővezetettkancák
üzsgálati űját ílgy §ámo]hatják íe], miDtlla a vizsgála!
qz állatol!rcs la-kágán történne,
ITa valamely köz§ég telyésztói §omnklvül virsgála
tot kémek é§ kancáikat előIe kijelölt heb/€n mutatják
bq ez e§etben az á]htorvo§ fe-lmerűi költ§égét a vizsgál..tla elővezetett káncák tulajconosai közöli meg_
osztva számithaiia fel, a 3 Ft-ol§ díjtéte1me[ett. Az
áliáioóo6i iAa;tváy i<iálliiása díjtalat],
Az ellő próbáliat]ás gika]nával b€riutaiott áuat{.vo§i igáz.ilás a F6báltatá§ok fartarnára érYé$ye§ Azon,
ban éz rtem érinti azotr rendelkeé§€met, hogy mmden
e§/es íedcteigs á]ka]mávar 8 napo:l b€lü történt haló
sági á[aiorvdsi kecY€á viz§gátai igazolá§át ke1l f€i,

,

Közl&rl, hory a fedeáet€sek eredmé$ye§ebbá iétele
és a mónek johb küá§ználise cétiárból a iedezteési ál,
lomásoi.nak eke§delern:
1. !'iá§ kancák az e és ütán a g_ik áapon íedere,

2a

HIvATAIos LAPJA

A 100,110_1947. K. M. sz ret}delei végreha
so!án felmelüi az a kérce§, hoÉy a kiIakodó texti],l
sokaii kik nern T€ndelkezDek nyili árlúíű§i üzle
megüeii_e a napi 20 dkgl_o§ k€ny&íejadag, vagy (
15 dkgr-o§ fejadagla jog!§u]tak,
t€§z kiilőnb§égei a tl
§zóbanforgó r€crdelet'n€m
án$ítási ür,leiiel rcndelkezó !á8y ilyeinel n€ín rel!
kéá kere§kedők közört, Ebból következik, ho€y l
kiTa]<odó lextiláru§ uncltvá! nóicllvat ci}kek, f€ríi
női kalhp, cipő, bőr, va8y c&naá]ru]< (szóbanlevő r
delet íügeelék&r€k 3, pontj9' €ladásávat fogranko
c§ak 15 dkú,r. kenaérlejadrgfa jogasu|l.
}í€ernlíiem azGlba,rt a házaló keíe§kédóke\ m
a ház€ló keresked€§ a kere§kedé$ek iinánó faja,
hlázaló kele§Ledőnek háualá§i eít€Edeb€r
kel1 Én
k€zni. Férfi €§ fiú ru]rÁsávei eladá§ávai n6t fo€
kozhál,

A

háza,Ió keresked,ők

adagra jogosultak.

napi

20 dkgr-os

Budapesi. 1947. évi máju§ hó

kenuét

2_án.

Ali§pán helyeű:

Df. Ká|otli

Józs,

vrn. f6jegyá.

á fede-zbetést követ6 18-24
időbeü
n€p kózötti
vezetenal6 i§ínét ínenhez
MPIlék|el a g.g48-1g47, szőft,ú k örr2nd,elelhez,
lédeztet€tt kancák

ggyéb hírek

lT. §renólyi ós

1

Ig2oIDőn!,

.

hogy
jecy{
színú',....

Alulírott igazololr\

1akos
. ko.i káDcá-

ját a mai naporr megviz€átam. á§ azor1 tenyészbénaságla utaló tületeket nelrr talált3rF. Továbbá igazo]c,ín,
hogy az tenyészbénaság íertőzásének gyánuja Éiatt fecezt€te§i ülalorÁ atatt nem á[.

Kelt
Budape§L l94?.

éü ápri]is hó

28-án,

Alispán he].vett:
Dr, Káíolvi
vtn. loIeAvzol
2878-194?. kijuell. §zám,

csökentett k€nyéríeiadag}a iogo-

valamenngi iá"ás F6j2g!z8jének, mewÉ| üaíos Polgóf,

i

körelátá§ü8yl

"."*r***.

kig, száh. Á

Pras§zel Trisyes Józ§eí 1911. óvbeli suütetesű rend(
hadnary, pe§t§zerit€.z§ébeti ]ako§t az 1904, évbeli §,
tesű Patkai Mária nevű fe€Ségéve]. továbbá 193?, é\
szülété§íiFricyes Istvlán es 19,12. óvbeli szülretésű n
nevű €yermekeive] elyütt 123,765/194?, IL 2, a. 6
a]áii kiáilítoti hono§í-!á.si okirgtta] a raagyar állalrpc
.

20,?5{194?. kig^ saán.

A

290.200/1939.

B.

M,

3 v, H, L, Iv. rowaia áJátti közzé
végeti atesíte&, hogy a Bg]iigyminiszter fu cÉ
rend6le1 alápjáD

A]fféd o§ztrák állampolcáI 1906- évbeli §uüeté§ú !€§
fogla]}ozá§i, pest§zeot]6rbci lakost, aZ 1906, évbeli

(Ü)ezeíiek

po'g;rol kdzé l,'verie,

L

20.7871194'1.

ki6,

s7_ám,

A

Be]ü€}]T1iln]i9te!

z§upanov 1,ászlóné-,szt-ois Anna ái]atnpolgÉr 3zö
fo8,]áuro"á§úl üpe§ii ]ako§i, 122,ú.18/19{?.. ,II, szá!

mtíi§zier 202,625-1947. sámíI
és eljáIá§ vógeit az kiál]ított hono§ítá§i okimttgl

relrde]etét me€íelet6 rnüeztATtás
alábbiakba4 szó.,zerijxt közlömI

BeLúgymini§zter

114,030/ts46,
leté§ú Gó]ya Róza ne\.ű fe}€seg€ve],
szám alatt kiáuítotthonG{tá§ okirattal á magyar ál,

sr tak megáuapítá§s.

Eiué'?LéDe1-1

19,83911947.

iok közé fe]vetle

hatósási állatorvos.

me§furenek, község Előljáróságának!

l.

közé le]veLl€,

g

ma8yat

É]}arDPolg
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rl4? -t§Éjus 15

í. Pályáratok,

A.Eá]lítaadó i!ári ciH<etr: nrgg/ania-Mly€€Eólr

hivatalos }rirdrtórot
töröivónyet

r-a8y

b

ri ??4-194?- kic,

a

&

'zém.

laja, A
tr Éndei-

rr

foglaI_

rhtali bivata],áO,ál (audsp€9t, 1v-,
váro§r&.u. ?- I. §n. @.) 194?. évi jrtnius hó 2_áe rl ó!álg
suemélye§eú va8y posta útiáD kéu b€rvujtfui.
Iüvatalromt€i, Pe§t.Pií§§o1&&ióhrn !É,.megyéÉlts,
páni njvaiá,lábe, a]kibs.ü!ísi, tE§ü rE]rüó8ébeE ú4r_ jú_
l)lioa hó 1r_én.12 órai<§! aogiók az rjárráto&Át fF-lbon!átn,
amito. a maaüliat.taMo]ró alÁ.latiév&.t v{al..aaok úDÉehg.
t3lmaa§§31 élüloli kepvi§elói jéi€o l€betnek
A féntiélrló] e{t{sólég kiá[itott aiárdet a kirz§7álíítái
odaítéHDéln€n iön íigyeleBbe,
Az ajánlat borítéháta kövebkE f lelii]aitgl ke eiutd:
b]ivatalánák,kijzigA.€artá§iL

Pe§tPilis§olt-Ki9ktrn vátrne§é ari§pÁni hivatala
év ldygmán gai!]ítardó iedasz€fen
'941/8.
Bzá]lításá,ra nyilvábos ve§€nyéIg/a]é§t hiriletd<. A köz_
gá,ltltás költ§ée§! sbárysre.úen bi"to§íbva vanDár{, iuli
k&'gÁrlíÉe& b]á@iús6 má€yar ayár 'vary céq páyázha|.,
A. Éuá]tlű8 (mEííra)&eékradjÉ§&r€{r iat€je: rgfi. vlu, l.,
befeje?é§é9ek ideje: lg,a. YIl, 31Á jóáuá§ litőtetá@: 1 év.
A gÁrríi€rldó ipári ai}d<dr: irodá&erek.
Az Eián]átot ai&íaü rtrittta fdrlaMúlásévan,§ a

hiriteümeiltybei (§utívásbgn) {og]áltak élbelrnén€n

&

ryeúi:

Józseí

yá.

e}

,Ájónlat e

bekéll'elen

bi.detm&yben

§]gtélileD bo.ítékbanétteiyézvg
P€§LPi]isso]rt lKi§kun váme€ye aligpánl

alá,í!t ajárú,€tokát

B?, évbeli

3ú Anial
!áEpo]cá_

, M.

§z,

f,ó?zééE|
r Geiger
fi

a

Ée]]iételek9 §Bá]tiíté.dó

trcday.
.ék!e vúatk{ziálag, !é§2lété§j€yzék a !únnegye iloda
i8árgbtójá!ái (BtrdapnsE Iv., vámsház-u, ?.) a hivaiárG
ót,ák alaiij úes@.jnlüetók és tlíjialanul .B€€.§réteztÉtók,
'gy§attt áz árumjütűür is me8tekinihetók,
Budap€§t, 194?, €vi áp.ilis }ní 3o.ál!
]adá!laü minta,

'!ázi

Arúd s,

k-

Buikp€§t,

|46.

!t ürúDod .toÉ.§rí.Eydi.i híd.úmér\y.

11/6.

Br ái]atn-

194?

Pé§lP,ili+soltllis}uD v]áf,rneg5,e Á.li§póii hivalála Má_
küöníéle bé]yegző]i €§ vé§etgk élkésatéselelyílváv€feeryiúpgyará§' hlrd,étek. Az aróDl,at érvény€6 a
Hiz!{ílton,}fi.ü 9z irssds jáfé§í tóle.g:yzöi hlvatálok §záúÁ!a 1§. A kiiu§aáüítá§ költ§égE! §aáb]ályszerúeB birtosíiva

nd.

A sáI!ítá§ (úunka) m8k€zdéener< fieje:
i3 r,| beíejeÉéán§k]id€jel to4s. iúliB 3r,
A ióÉUÉsidóta.lamá:

24.321-194?. kig,

1

év,

ű.i

ápniris

M

3Gán,

.

Eázi:n*:r

.194?, !!t8|u§z-

k

9áe

Nri&úlr§.í..s€svárgrlJj.ilrilHEély.
Á]jáúlat]i íé}rfuás,

Á P6t Piliesolt,1.id<un váltnlgye
iévó Rotaprinl-féé sokfuloé!ógép

á[is.rÉrt| hiv§taláb€4

ka|beatá!!á§á!a, iová,böá lrozá!'1.ló ke]rékek § vegy,ián ágok biáoóí$6á!a gz
hiIldéteir. A köZ_
_ 194ll{a. ér4€ &wváno§ ver§€íyni!€yaást
3á ilás kö}tegei szlb]álysaúen blóo§itva !"rrraák,
}, szá,uítás (raunl€) meék€.zd§ének ldeje 1s4?,, \'n1.1-,
belejezé§éDékideje: 19é. vII. 31.
sál]lt8ó]dó !!a?i oilrkek: alumiDiuüile§lP, 1É tg.o§1*,
,

ték, tüiroqó, koúefuá]ó. íodor, L€Áezerónító;

vegyiintá;

papirtováb,

güdjtlikor, ítlche+aü b.búzisá.
Elvqgzetrdó rrM,]káIatok Boi&píot jde. soerz.,m§Ít€ée
€gy évi }.aDbAalartáe
A2 ajéB]aúnaz aifutl9lti m'iria ,!et!sar]a.sávÁl é§ a
jereo hitdéiEéií!Éút
(relhíésba)!o€jái!!k éftdÍüéb,n
blto €rmikár,

sáín.

é§

& ajántati mjDta, a felteteier, a gáüítandó ipati ciL
kek rFsler€§ 'r"gr2í*éú ali9páni hi! talben lBudape§',
Iv, vá!6há}u, ?.) a nám!6gye írodaiga€atoj]ánál a hiva'tb!o! órák alait megtekinüierók e§ díj&ranu] meg§zere!_

vegyga,]ra§; ü!§g!ádírbetet;, cumil§lnos6belizin;

ü§ö§tó
21.??8_194?. ki€:

Pe§t-Pilis_solt-lti§kb

egyób ért€rbeD re!énii.

éuát !l:

!'aneeEyd ali,9Iá!ja. áüál ]<üö],' ilodasÉr€k §zálíiá§ára,"
BáMtpéDzii] a kötel€zehsg bél]<üI arapü í.l,\?rl
30.000 !.t,ütá! 6d0 Ft-ot lctl a ajéDüat b.tryujtásóüak rd6
pontjáig (194?. fli j,jdius bó 2, napjá) lná*péizb€n vagy

&

sz.{lttú vel*dytálgyal]ást

BáM@nzúi kötei@ti§ég néüliil 3lapul vett 9,o0o iG
rin' után 180 íuiDtot kell áz aj:ánlét b€rrrljií§]ának iiiÓponíjáig (1947, év! i{lDius hó 2, nápja) ké§zp€ttzb€n vaey

,Ájánlát a 21,77411947. tig. s.jdl w§enytálgyalásl
tlitdÉü!fuybén (a:jánr:tl í€lhíuá6baD) Pe§tPlii§,sollKiskun

éeyébéí!éIrb€i ldt nni.

kiE,

vésétsk ké3ztté*ré.,

pedéttétr€zása
hi!átaüínaa ]rtzigazcltási iklató hivataiánál Budap€§i. Iv,
j.€o,, vÉrosh|áz_u. 7. sz L ern. 60.9. r94?. évi júnjú§ hó
2,áú 11 ó!ájg §,ehélye§€,D va€y p6iá űjá! lre1r bmyuiiani
ttiwátaiorDtEn PNt_Piu$soltKiskun uáErcgye alispáni
hivatalában a kiscialai ts€ín helyi§égéb€n 194?. évi június
hó 11+n lótl ólakof roáék & ájáRlaidrat téltloütan. mlkú e na€ll]liát, i€bz,dlió
vary azok me€|b€tal'ifulalilvóiq
jéls l€béb,dk.
mazá§sal eüátoti két}vjji*lói
A fentléktól eliérőreg kisrllított ajánlai a ]<öz§rállíiá§

ryelmbe
Az ajánrat bolíiekját a kóvetkezö íe]iráttal kdl1

2r.??8/194?.

(ajiáú]larti íeütlvá§baD)

vá@gyé atisp]ánja átá{ közirlti Rugryaria-bé\re8zők

odalté é§éná ném jq! f

Tendő.al-

ajánlato' ajáa}ati b]inta ée}bs§á}áláér!E1 é§ a
(íelhívÁgbán} loc]arltak &e]rnébeD ke1l b..
'el€rt

A? aü,írL aj6iüÁtokát séíletleDtsrlt€öln e],bély€zve,
1eíNa Pe§l,iPi}i9§olt ltiliiinlrt vámegye ali§pád

BzÁríLíra az

}gra}korik,

vA

pécsóltel

lrodLszqel"-

A

é§

trirde{in&lyb€ír

JíyüYó66 ver§e!},i6*v&róst h,liüotEéúy.
AjáritaÉ lell)jvá§, .

lenáél_

|oga h3
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A, a]áí

ajÉ.ldt ú.at §áÉdrén boEíié.nan dó§ly€lvq
Pesi;Pilissotl_Ki§kjrri vármeg/€ d}i*páni
tlivatalájqk t ódgaz€Etá§ ik_iaó iiváta]árá! (Bu&pJ§1.

pec§éttel l€áIvá.

Iv., yáío§tt&_u. ?. i, fr, 80.) r94?- évi JúDiu§, h6 2án ll
ófáig g?..nárB€tl vasy po.ia ú§áa 1r§]l beiryurtárlt.
tlivFúaroirrb§n,,Pest-Piü3_solt,ri§kuú ld.nr§gye glispáni biv§&jjödr, Á {rlsryú]é§i t§fr bÉlyiséi,éi!194?, é,vl

vÁm,BGYD HlvATAIl)§ LAP.IA

PEST-PILI§:"g)T,T-KI§KI]N.

:5o

júniu hó Fén ]/:r1 óra.kor fogják & ajánraiokÁt tetbonfani,
miko! s ni§ulqai igazoró ajánraitevók, vaev azolr negh!
lalmáásss] euáloti képv!9elö jelen lého,he},

A

l

fmflektól eté!óleg kiáultoti ajárrgt

9

köz§aáuit5.

odaiiáé§énél ném jón fiéyeimb€.
Az ajáDüh{ borítékjáta l,r;jvetkezö te]i4ltíál lrell €llátbL]
,.Aj"nIar . 24,32l l947, I!8, Jámu vérsenrÁrgyalál

P§!_Pllj+soiiK'sfu vámeeye 8llspá,.J
.l'JI lii-ö\ Pest vémec§e áli,paü bivau';o,n ].vö Ro
l ,pno1-1éie sokszoíNíLogép kárbán'T,á§a, VJlm'ót hozzá,
hlrdebnén] ben

való keuéké]r és vegyianyago]r bizro6íására Bu 194?/48,

é,!T e,'

Bánatpénziil a kölel%nt*e nélkiil áiápul felvett 5,000
F! után 100 Fi-! kell, 9z ajánlat b€n},ujtásánalr tdóponijái8,
(194?, év' jú[ius hó 2, ffipja) készpélzbe! vag, egléb ér,
lékekbm le,enni,

mirlra, a fetteielek, telvek, köll§égveiésl
ürlap éz ali§páni njvatalbú (Budap€g| Iv,, vá!o!báz,u,1-),
iroó6lgueEtójáná.] a biY+alos óTák alatt me€a vám€€ye

Az

ajáDlaljj,

é§

t€]iinthelók

Bu.ta6t

díjtsleui megszerezbei

194?.

évi apni]j§ ho

ók3o-dD

rr.i?. Álpdd ",

Pé9i-Ptli§-§oli-Kiskun váfuegye alispiai hivaialábab
lévő sokszorositóépla]katrészek bj'íositá§a és kátb3útdósl
munkáatailrar< bilGítására nyilvánN vei,$lytérgyálást

A

kilzyátlí!á§ kiilt*géi Mabátysz,rúe4 biztosítva

A sálliiás

(munka)

rfiu,
megkezdÉsének ideje: 194?,

r.,

b€rejezé§enek idéjel 1948, \rtl. 31,
ÁZ ajánlárt4i €z aján],áti midta íelhavnáláSával é! ! Jelen }úrd;tménybeD(feurív$b3n) fogid]iak eíilrmébmkelt

Az alííriajáirrátokat §érte'elD bo4lékban erheiyezve,
oecseltel IezatM Pesl_PlB_so]l K,"]k -j \,;,me8ye a,i5pán'

hjvaleáD.}, kiiigeeBlá'l üÉio h'v"larlrál _(Budáp,"l,
Iv., vá!o§báz-u. 'i, }. dí. 60J 194?, évi ji]nilr§ hó 2-áú 1r
@ác *mélyesen vary posl,a útján kéu bgr\}ajtm|
gi\4&'1blür!ban, PesrPüis-soli-Ki§k]! vámegye ati6pei bwatatéba& a kisryű&! telÚ heb"isegében t94?, évj
jrinius bó 9,én 11 óFkor íogják az ,ajáDLatokat {elbonlan1,
va8v azok m€g,}ra,"
vó§,
-.cukrt is"zoló ajánhr'€
"mltor
jeren
lehéín€
k,
tálmzá§á] euáiott képviselői

Á l6ti§któ1 eri#lea kiállítotn
odÁítélé*nénm jön Éigyélembe.

ajádat a

közsztái,tjtás

3Z aj:ir!ád boÉékiáia kiitg€t]rgó letiBaltal keu euátnl:
,,AjMlat á 21.???/194?- ]íg számú ve!*nlálgyálásr

hi.detmálybeú! (ajá!]ati íé]rhrvá§Mít) Pe§i,Pili9solt-xi3kuD
vámegle aüspáDja ár3l körrlt: a vármecra rézére194í
4s. év!é§o]9o!o6{tósep álkai!ógek biz!§íiisa es k€íbú-

ihtási munlráátainák

e]látá§a,"

Bánatpénziir a kÖtele"ert§ég nélkür abpü1 1€tt 5.000 F1
úlan too Ft_ot kel az ajáilat benrriésáíak idópontjáie
(r94r. érvi júniu§ hó 2, napja) készpenzbm vagy eayéb ét-

Az ajánlati mií,th, a tertét€iek az áli§páni hivatáiban
(Budap€§t, 1v,, vá.o§\á}u, ?.), a váfóecyé irodaiBazgBtó,
jáoál a hivat|r]o§ ó!ák alatt megtékinth€tók és díjtalanül
Budspst, 194r, é9' úpriü§ bó 30-m,

§z

21.'fl! ,1947, kig, gám,

Nyir9ánG ver§é!!.tűEy§,lí§i blrdeiDély.
Pest Piüs,sollKi9Lüff váme€yé köz4Fnti s já!á§i k
igaEgatá§a szántála| im€Épek, itlétól€ íóEépke!ékek,
kat!§zek gáuítására 6 az íróePpék kdrbabiartási nu!
latán,a az 194?148. &oli,sécr,ete§i évr€ vonátkouólag nyiivál
ve8myéfEyalá§' hirdétek, A kózszáljítás köttségéi s
bál)-erűé1 blzlosllvá v, nna]{,
A szallitás (munka) mlgkszdéÉnelrideje| 194? 3ugu
tus 1., befejeés€nek ideje: 1048, júüs 31,
A jóül]á§ idótáftamq: 2 ry,
A saállítaEtdó ipari cil'*ek, iueivé e]v€zÉldó mu!]ré
usd arább.
áz ajúila.iot ,e ajánlaü milta fe]öáMÁlásávar é§ a
len hirdetmályb€n (fe]]hlvásban) loglalt6k éíeb!ébenk
bén] Ljtani.

Az aláíri aiábr.]áto]iat FéItetl€n t{trrl€kbal elhelyQ\
pe§sétiel lezárra Pest-Pi11gsort}l[§kuD v]írm€gye alispi

b\varta]ánair kilzj€iáac,atási lktaíó rlivalá]álál (Budáp.
vércs.'ráz-u, ?, I. em, 60.) 1947, élli júl]rlts hó 2,án
óráig Vei!élyse! va§ po§ta útján ke1] boyujtaDi.
tls. } lmbM, PesLPil s-so'L-l{lskú vBImegye á
FáDi ]trivalalában, ,a 'Irisg!"űié9i teen belraségében 194?. ,
június hó 9+n 13 ófa]l.of iogjáik az ajáDlaiolraL felbont

Nyitviúos v€Ér§,iátgysu]ii hiriletJúény,
Ájánlaii íé]rhtvág

vaina}.

xrv- éví.!$-2o.

Iv,

*

2l,i,7?_r947. kig, 9áD,

hi!de]!éi<.

,

amiko! a nBéírkat j€eoló 6jáiiatt€vólr Wgy ,zdk meg}
ta]maz§Jal ellálott, k€pviselói jelen lehefnek,
A
€1iéIóiég kiállitott ajáú]át a ]iiju§zÁü
'entiekiől
o.iajtéléknér
nffi jön fi€yeiémbe,
Áz ajáDlat bo!ítekjái a kdvet]l.ezó ielinattll keli eliát

..Ajédat .a 21,?79/194?, klg. 9ámú ve.senyráigyar
hirdetméníb& (ajáb,]ati telhlvá§ban) Pest-Pil§§óti-Kis}
váme€ye alispáda áLtal, ]<özó]t: Í.óáep, ircgépk€lidrek
alkattészak Vállít6§áfl. iüető]e§ a vámegye tlrlajdonái l
péó össz6 kirrpdtban lwó b]ármilyen ryárftnlnyú s
váfiaecye tula jdonLái kép€zó íjóeéperk havelÉ.i €y§
való karbmiáItá9, úíga Jérási (fójec]yzói) vidéki hiva
]okban lévő bánuiys eyártmánytl s a váhegx,e brajr
nét képézői!ógépek ]iéttravobkéntegyger váló kár,bmi
tsi múkalátaila,"
" Bánaipénzű á k{'ielezeti§eg nérkül atra$4 íelvett 15.1
Ft útáó 3oo !'i-ot keil a 6ládat t€nyujtéiának időponijl
(i94?, évi június hó 2. napjr) készpozbúva8y egyéb

ajáElati minla, a feltételek u á]ispáíi braátalt
a vámegye ilodaigázga
{Budap€st, Iv., valosbáz,u,
jánál a ülivaiálG órák alatt',),megi]ekilt'lrelók és díjtala

, Á,

Budapesl, I94?. évt ápfil]s'1o 3Gón,

Hóza Alpád s, \

21,115-194?, lrig, §záh,

N}rl9iD6 vo!3.Dytárgyrlrsi

l,,tfdei@énv'.

Ajánrái]i felhívá§,

A úá.h.gvea híúqla:Iók iíodl|-, sokszóro§ta és oiaazü 1,
szúkségLet ,

A

Pé9t-Piüs-sc,Lt

t<i§kú vármeg]re Álispáni

bli,|a'

úfráta az lg41]48, év lolyamán §áuítairdó irodá,:, §old
roEútói es vja§z@ papll suá1lltá€Iá nlrvános vq§euyt
gyalfun hilatée,k, A kó2sálllés t<öliségéi szabályszerú€n
fu§tva vábnák,

A gál]íLi§ (mul@)

b€delezéón€].

:dej€:

me8ke.rité§édek idej€;

1048

vIL

31,

1947.

t

Ynr.
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tgl

Aa alárlatokat

leáía

§ért€tlen

bofítekban elh€lyezv.,

Becsét-

Ujp€s_t m, váro! múszaki ügyosziélyáEál {vá!os}éa, II,-§rrL 43. §Z, ajtó) 194?. éti bájus hó 28-á, (sz€dán)

d, e 11 órá€ srtmélye§en va8y po§ta útjád kell benyuliani,
A, aláDlatokat ugyanezí a nspon á m{tszaki ü, o, he12 órakor fogják felroDtani,
ly:ség,éb€ít d. €. hátoml.€J€d

qbql 4 t.n€gkai ig"uolÓ aiáhlat{€vók vagy azok m€ghata1maiá$ál euáiotl kepvt§.I6t lelen lébetnek. Bánatpéizül e
ajánlat s?riliti éIéknek 2%-ái tariozik :.jÁnlaiicvő ?zajár-

lat b€!,uítási idópontjáig készp(n2b€l} va€iy egyéb értékb€!

a vár@ pézé!áírálle,tenDj.
]_.

Á

íelblvás é§ 4jádali kö]tiiaydvtáryábM a hivatai.s
Ft beíizetése €üenében mÉF
éb ugyanott bóvebb i€,lvtlágogttás :is kephgtó
-1947 ,ÁJu§ !.
Dr, GáLhidi Bélo

le§zreies velse4/.ár€yará§i

se\"gté.si iirlap a váro§mű§zaki
órák a}att m€gtÉkirltb€tól<, 10

§E€lezh€tólr

ujp€§t,

Hildotrnély,

&

5?,000/1931,

K, M !aáí!úledele, 13. §-á

al,rpján

hosy a kórékedésu€vi MiD]szfe! ,ir:
lt,124/19{?. iít, l, 9. á|al! Bcnc lllván Jsa*8i lako'
iezét€ l§i!7ee tetepheLyel eg] M ldóDarlMra;
kijzFté§z€m,

EerdóJ t!Ádó: .&óvóe

]lÁls -'§ál§.

',

i

Budap§!

v,

í,APJA xl,v, é,Á l!,-2L §

12,614A94?. vl. 1. szín alatt qombos JÓAd budap
lalro§ Ié§zEe Budáp€§i teteFhely€r. €g9 évi idótaítgr a
12,846/194?,

\'L í, sám slaÉNyifád:
@l€phé]]yel;
lfi, ], Má.n aláL Dár!ás

köfijsi rákN régéfeKiskörös
to,o46/l947,

sz9bu lrffe

l

Bé,]á budjp

l"k6 F iere. Pomáz taleph€UF', ce.en}érE íuva}@o g
jámú vá'lal"{ iLaaber lán ásál et cedé'yu í€

Efudetnély,
970/194?, Tápió§á! közséc 30 efe bé,beadÉn!'tvá
áNe!& úlján a LöB€ tu],ajdonái kép€"ó 3 é§ fá kat, h
kai. b
h§lastová! várámút á vizei kirrauvevó
jóminő§éeí Mánió liildjéL Az ó8gé§ '.és
l94?,'é1
úáju§ ?1
suómt}elt n 12 &ákor 1e§. az elóljátóságor\ áhol á feliét€
meetudhstók t}ármikú, .
Tápósápi e|Ő|jdf&ó,
.

Meg§Mbi3iié{
Kc
2680/194?, kig, suán. Meg§emmisítes! A Má€yá.
munista pári tómkbálinti éz€nerété tuláldoná! kép
Gölinc néVú1939. á/i §á!qá{ beiat. hók€ §ráI€§a, 4.
k€*ly lóró1 §zóló 96/1945, jkvi szánú !'@hal&él €br@
Buddw)ft!éri jórós IőiesllzŐ|.

tloavéd-ú, rD

* !.rdó. LroBcave.iq:

Néd..zlrJ l+saró

#

('
-a,

BudaD€sl,

í94' ,t!áisrs

árd",i Fóisgyaé .
Po|gófmestet ú|kílk
Kö.ségi EóI!fuósógíL|k
J

29.

xe.v. évfolyanr,

-_-r--É

l
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tt

kép€zó

''zám.

VARnlltüYt

:I€i.

lila

21-22.

I€alelo

4, .JllDrn Doar,í,t.ábór iÉilreir!

E.vort .............
a. Pra
E8J€§.ziE ,. .,..... , t.6okgll.ebb blldétés díl! . ro._ -

Dr, Al|DplJs l!!nE
Yb. rb, rr. róle6l'ó

x dltlörr.r.ú.

TÁETALoM:

, I. RovÁT,
vj!c9 1érzló 6áládi pólléka
clhycz, Baa .ll.rorvos] okl!\r€LéEek
alr. Döbrr.áM }lerik állatoúóBi
hild9iéii6 ..

I§tvé$ áll.toí.osi

M€zóeudá!áci

53
53

ll. RovAT,

m;L\ábébegél]ápító batáiroI,t

].

53

€3o*-lsiffi;,

Távbe§zéló hivó§záBiok: f'ói§pan: tso-szs rÁrispin 1atEfriirrii*'ta1-), 1E
§ágt FolüEyetó§óg: 1a1-452
vm. f.öl dhi9atal : 386_196 .A Por.ta (eJ,ict-Dappsl)

Á jes},ző a várines}-ei fiivatalo§ Lapot m€gér
§§zé§e ütlán aroEbal gondo§an áttanu,Imányozza €s
megtt §2i ininitaroaat'sz in€zkedé§eket. melyekct a
lapban Lö7ölt reDdeletek (s határozatok a közsdgi
elóljáró<iq la8y a jegyzb kötelessagóié 1ell€k.
(126.000 is02, B, M. §Z.

i,

13. §,)

L Várnegyei

smbályr€ndel€tek
köaérdekű határtaatqk

Pesr-P'li§soií-I(iJk&n

\eh Builapeste1

aórnewe

é8

töíDénahetóságá

1947. éDi rnóju, hó 6. n4pján |artot1
fendes l.@ti kisgra]ése: ,
J6.054*19{í, ].ir., 653-kA,.. 194? vince kszló th, útőr
§r§zéIe ITna llevú leálya uifi csá]ádi pó.léko|
rneerÁ €pílotL
18,002 1947, }jg., 657_ks,. j194?. s. alalt Ghycz}
Bé]a ála€:i magánállaiorvo,1
]8.001-t94?. kig, 656-kg]L sZ a}ztt, dI- Dőlrfitan!
Iigtrit alb€Iti magánáüatorvo§,
2i.?l9-194?. }rig,, 659-kgy. 194?. s4. ájq,tt Fp']undyi
.I§tváti to/bá€yi m]a§ánállatar-!,os,
i8,003-1g4?, ki§. 658'-tgy, 194?, sz.
Bertráth
Istvá; tuBsa.rrtDrildo6i magánálaiorvos,
ok Lep eLéI kihiíalette.

'

:

364_649

rI. További intézkedóst igónylö
általános ielle§íí renrleleiek

alatt kiizzétett l€M€teteLet
á papíl.._ E rdvat
hiáryra
!:aló tekintettel _ küliríátló -mellékl;bE

egyel6r€ hem adjuk ki, Minclázo;atal a, itf közzótett
febdeletekel a2 éfdekell. iue16l€g a végíehajlisra
hiváiol{ hatóságokDál éppeD úgy Lell beil,tatni es
kPzeld, mjnt bárm€ly IeDdes baádvá_Ey{. (125.000t902 B. M. §álnú fendelel r5s: §. (2i b€iezdé§.)
24.559/194?.

kig. gám,

M€"jgázdasági

bu[kalF.meg,rlDpiló

módosit.ó határorat köznirrététete,
va'|Lmefungi jáa,ós

ríL, úófos PoIgáí"őjewzőipíLek,
mesteralek és
kö6ég E|öLjálóságának!

Pc,: vatmegyc Mulk3bélme$ilapíló Bizo|Mgána}
f. ál }lláju§ hó 3-ár} tartott ii]€§éD hozott bltáEoaanát,
am€lyben az 1§41/4. cAzÁa.Égíévle Pest vármegyc
Budape§t szék€§íőváI6 ás Kecs}€4á thj. \,1{rB1 teró1€érc 194?. éü feb.uál hó 21-á,} úegállápitott rn€.Ző.
gJzdá<áei munkabels-at].]}zátál l!§zben módo§ítotI€.
áZ aláL.lakblln a 3t,3?+ 1945. F, !í. sZ .endalet 10. §
i,io],só békezdé§e é.telmébeo ]<ózhírré ieszeú. Felhívo,n,

hasy ezen módo§ító haláIo€ü.rák megielene§ét hatósága teriiléá"l legátát}b 3 ízbeD a §zoká§o§ e§ Iegkiter-

xl-v.
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t
I. d&tályti bdltkGztAs gazdás&§ atkartn,6Dtt
eüál.;Jon íe]ii]i évi ber€:
(csled) t€rj€§
A münkabéfszabá\zat a), b), c, d.), e), e 9) pol]i.

módod

BttdÁp€§t,

194? májüs 9.

jaibdn lelsomll mulkabel es
h) 10 F' ha,v1 kéMpéctá]áÉ-r}dó§íg,

lv, A b{rnüe"cős lrazdasagi an a]ma2ottakfa GseW
d.ekfe} Dan tkozóarl fiLeg&Llapltótt' (ftwdosírott} éDíbéí:
(A p;tvánnegyei mrrika$r§zab,Át}uat xL fej€zet€n€k

MUNKÁBÉRHATÁaoZA1 .
P€§t-PiLis-solt.Iti§].dn várrne{ye meágazdasági
mJDkaMrmeÉállapí'ó bizoi,t6ága í, évi máju§ hó 3-á:ra
u0.80M194?.-F. i{. sz. rendeletbelr íoglalt új 'fány
PlvEk alaDián a f. évi f€bruaj 25-én ho|zotl es á ]2,1J3b/
l,-"l'"*^ J"t a vá-l'egyg Hivalálo€ t,&pban
íen,
'Ölihatarczatát, i[etve a haiározat egyes
uu,r,ir"Jrer
§zerint
határozat
iőÜ*,i-"""at"x"t"' A módo§{tó bentkovto,- es
id€nynunkák,
a köve,lk"áki
í A jr*zd,n.)s munkákía, xoflalkoz' negábpilott
o..on""l", rá p€§tqaímé§ei muniabér§zabályzl1 vln,

Az L

o§ztá]},ú napszá$o§mun]i,ás

óTaMre

é]e]mezf,.s

fillér

a]'_műka
áilagc§ munkakilEjtéé§dl és t€li€§íiíüémyer járo
vegz€§e fejében minden iéLylegg:"€n __
105
mu,tauan- tartatt ore_ra
v€
. b.) t!€héa vá§ srak§űerűÁégá igén§,rő munha
' oC"e t":eÉ" *inna*. ténylecesen úu,rkátjarr tö],
.__

",

ürll

órára

€5 cséPlá§i murüa végzés€ íejébédmin, ..^
l{b
den lé{,ylPge_§Pn munkábán rölüjtt ó!Ára
1I. A2 iünlt unkósokfa nollg,tkozó@ll _lnegőll1pitou
t'lalvor
míilosd orl ] hnübérj (A p€slvárme8yei munkabérslaIx. fqez€le mPglele]ő Pont,ja hel}€be,)
A, L osláIvú jdálymunk&s (somrnaÉ, bóúáp6) havi,
c] ára

ás

rcre maricus!ói novemt€dq rerjeö

idöszakbáel:

aJ éIelnezés nélküI:
(kenyérgabóna)

gabonajáJqndr5§ig

ke§zpé!vjára"d,ó$8

.'

250 kg
95 Ft

c) élelmezés I\ELkül:
(kgnyérgabona)

készp€nzjárandóÉág

.

250

88

kg

Ft

d) élelme!ésmellett:

eabonsjárandóság

j

(kenyéreaboDa)

áraírdó6ág,

v. A cséplé§ muflkóra uono}kozódú

180 li.g

TLegdtlapítoLt

mu] iaÉ,
ímódo.9lto/ll munkabérek tA p€s|várm€yer
poDtja
helyébe,)
meg{ehlo
§rab,á]F-at xItL r"iezeténel

A

c§éDLás á§ kazáloz.s

Íá c"

rá92€"§

jajó
'

együtle, munkai (idértve a

ürrek kaz,,lozását. lovábbá a 6áj<o-

a
."g",riúr,*ias1 §) fejéb,n é]e|me,zé néll"úl

polyva €§ €§€tlec

munkabér: .
melett
ha§ná],aia
etevrátoT
elevátor hamáláta nérkii1

A céplógép me eti

-.
, , .

5%
5,5%

íogta]kozta,ioit €tetők

úun}a_

bérétkiilön á gÉpluléjdónos fize6.
vI A bufgoryd. l.í'ger., cukoíléF,lc,koíríu',na:répo".
nnDíuíofoó és'ro;kendef szakfuinlmunkáúa üolarko*á" ÁÓaupr-t ínndosibtr) ,,nuak{béret j (A psr.
va*eg,iá mtr"r.ax"szau\zat xv. tejezet€ háyéb§)

.

kéáú!ié.i€§.
el§6 kspá]á§

I.

harmádik kápá]á6

Burgon!ÓnáL:

rtöggté§
é§ tötüceé§
. -. -,,
tt

i.
",.ae"v§rmel€"a"s"ná,
§
b€hord,ás.
, 2- Teígerinél:
ica

íorint
52

íná§oú kapá,ás ,&

e156 €§

b) Ple|mezes mellel,j
180 kq
'GenyéIsiJbona) ,,
cabonajálando§áe
60Ft
:
.
.
ies"penz:aralrd,islg
(9o1más.
bó]rapos)
ioén}anuiká§
,q, r'a"""-ü,n
*aaL"i
ar íeblu;.g ieriedó idószakban:
r.."lii""
gabonajáIándósá§

megf€
'Aleiő p,oúrtja hetyÉbe,) a), b), c), d), e' í), g), h), il,
munkabér§zablábrat
jl. kr, I}, n) pon{jaiban fetsoro]t mu]tkabérPk e§
n) 35 Ft- (kapá§vin euérnek 85 Ft) ha9i kégPénz-

alkalrnazóttak (c§e]edek béí€), á
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4 Ta\ c, ndn!'c pö új l:

sarAbolá§
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R6t].ad2ílLéI:
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560/1947. €4, §ámú jel€61é§eb6l tudoná§rl vftÉ hd
h), i},
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aénz, tilla,p|tott (rr.ódDsított) munk@bbek: (A pÉ§tvlrrDes,j€i
Ebb6l 85 eret 1518.4 kat. hold í€riilettel alomtűz. Á5
x\,rTI. fej€@t€
helyéb€.)
l)r§aág t€íiireteD a 86 erdei túzeÉttel,§aino§, lárrnebpítat't
gyér,k
vezeletl
tkab€fBüobt§ácunk. minl á !áImPgye e]söíol{ú erüre,r_
iyébe.)
da§zeti haro§ta, áz erdót nagy DernzÁgázad§igi e!76
t€knd{ megóvá§a €§ tonibH mPgkáfo.odásának meg97
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ákadályozá§a érdelrébü,! á2 1935. évi rv. tc. 25-29.
bárlnat§irk€r€zdélt
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§-ai ál,apjáít áe álábbjákat íeldéliel:
él§6kapálá§éfi,,.
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6l)
, l. Erdőben", efdőhi' tartoá Pg}éb telüei€n e§ az
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6l
35
erdő gelétöl sr]imított száz nétemyi lávol§fuon r}elü
5-5%
116
rn , a §zom§áo§ i!€jatlántulajdono§o]óak i§ caak a!
6E
Bur §:
perloé€ae§élt
erdötulájddro€ vasl a? erdészel i szem€lyzet €DgPdé
30
30
ryevel,
a Mi}seg§ ódlerrd§za]bá]yo{í rddlett €§.c§á&i§
Eásdlk l)e.Etlzé*rt
4l
4l
rF*lytelérr
helyen szabad ]oydt tiiret rákni,
4a
4li
fizvoszély€
s hely€n iüet ralrDi tno§
\a*irecponi<áá§fu
l56
156
{ P§t2.
tizet
Aki
.ak, kötelB azL ávírás etőtt ürkélegiireiért , :
Ebo)
165
l65
tesen éloltani,, Azok pedig, alrik ed6beD üzeBg€Iít
fede§éít
?6
ti}zelé§t vsgezle& (ít€§r6t égetre]q fát sz.:rte§lténe&
stb)
a tűz he}yét €§ kömyébét & iü.41é9 ecé§z ideis
vIU, A nuík{béfiródo'ild§sdl k4pcso1olo6 e9v&
alátt íolytonos é§ gond6 óri"é alatt kótele§ek taltani
ldüro*dlok,
.40
3. Áz eldób€Í) a kiizutakon é6 jelzett fiEislautalko§
., 84
t, Az üonDao D€€állapítotl (mod.§íiott) ílLí** kivü tüo§ a közleked€§.
,35
194? máju§ hó 1. íBpjátál lépDékérvényb€.
1, ErJób€n. erd6hirz tariozó egyéb terii]etel es az
- 121 Érek
erd,ö sá]étől §z.áfultoit §"áz mérernyi távolsigon beli
E
hálánáp
elótt lólótt tnegánaDodÁ§ok &erlnt €Eds
.40
ke§ kéMpénó&ek, léepénzjárgndo§ágok é§ ga]ínáqr€ő cnrlát. szivart, §zivpr&át vag]r más ég6 v€y tíjr,
v€
§7élyes társral, e]dobni vagY ke]lő€D nFm védetí
basek a halálybalépe§ nápiáJó a tíódc§irotl béftét€]ek
1úzv€
§ze]yes viládtó e§rrözt liaszDálnj ti16
_75
#lxrolandók e1, Á módo§ított évi béd§,€k (d.
5,
Aki e]lrág]rotr iüzet La]á, kótelqs azt e]oltanL
_ ,t6
c§é]€deki,á a
c§6\r€§t€oggd)
ha. p€dig. e]oltJ]Ili bem tudja, vaÁ./ ha efdóégesü ve§z
.40
€tt
időpolttóü e§edéke§ hÁnyáda (étrtéke)kövea'zre. köte|e§ aá a ,le€€yoÉábban az erdeszeti lfr§,z€,InéIyzet, a legközelabbd ház 1Etrói, va§ e§éb mó_
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dcn aá a l€gkózelbbi községi elöljalósá; tuómrásám
.21
2, Áz t94?. évle (1947---48. gazd, évl€) !.o,natkozóan
h9ali,
hogy a kellő tűzoltá§ m€gszarvezbető legyen.
td,iT koráb},an hüzott § a 12,035-194?. kig, §z, alatt á
6.
A kőz§égi elöljáróúcok köte]€§ek a láko6ságot
:7árme8,e1 Hivatajd§ T_aprban köáirré tefl, váTnegyei
35
2z oüáshoz azonnal kirmde]ni. Á lAko§§ág keltő szernulkat}ériatá_.o?at
e
mód,osítá§
tolyián
édntettmunlrá_
,6 104
"7,imok}a| (c§ákáfly. kap", féj.zel fek/ere]ve, a köa€j
5eltétélei hátáb.ukat \,€§Ztik, d€ ecyéb munkab€rrei€81,
e]ö]járök
("§e aLatt kötele: z éges he'yere ki§etij
.35 €} é§ lEnddlrcz€§ék továbrbur i§ ér!{nyben mafadnak, ÉsoLt az vez,€
ollávezet6 rBrd"i;ezó}bek minden mudka_
e1,
Az ezAn módo§iló mun&abérhatározalbán fdtün- blrre vagy julálomra va]ó €ény ml\ü, pon os.n e]+
. 151 -€tett3, keszp€
.ub€rc\
ké§ÓeEziiárandó§fuok
€§ 9á]<'j, Az o1ifu b€!Égze§e után az écéshelyet l€galább
EÉk (a 170:800_194?, F, M. számú rci]delenb€.l
eéy
napig,
szük_tg ese|én méc tovább j§ kirendelt erdő,
]va§hato munkabérck lé]§ő határál rögzitett) kóaepe§
Őrö].]<ct vegy köLségi iak]sokka1 őfiáetni keu.
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,.nkabérek, mgyekMl a 1?0.300-1947. F. ,]?r sz .end,
Bi.ihlxl, iq47 májl§ 2l,
,58 1+€laéb€n mild f€Lfe]§, mind ]efeié 10%-]B elierésrlé:.
Alisp.ín helyett:
helye,
d,t. Kórolgi Józseí
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kjg. A B.lii§ymrn;zlú úr Miku á Ts
§Zü9!ésű, lakato§ íoe1€lJióZá§i, tókó§
lákqgt, áz.190b, évbeit §zü€té§ú A]brecht Máíiá nevű
íelÉ<€.ge\r] eg/üit 123.932-1946-II. szár. alatt kiáÍított
hfiÉdtáúokiratal a má§rar ]ilafapolglárck kőá felvette,

26,231

ií. Pályáratok, hivatalos hirdctósot
körörvények
íiídsb!éuy,

K. M. g leld€údt 13. §a alap]é.{t köz,
kMe\ed€§ii§i hln et€f úr:
17-11sll941- !7. 1. g. a].it Róth Miklóé 6 ser$-]ty
lj§ró kiskúntácházli 1á[6sok _!(§zér€ Már.ád Rácke\i.Kis}úl6.hia va+ál]o
PeFc-K,§l r!áchéZa tóa*g
úi§ úlvoM]@, é§ t<iskunra{báz" közs€ - rti*udác}.izá
Du]:ai hájóállomá§ útvolaroú-(itt csa\ ; nyán idé-'yt€!)
lislriblachÁzai t€téprrenyal rtcrn_vele jáEtú tailask€§
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,

í6Jus 16.

'

41i.pi., t.iy.l,t,

d,f,

Kírob' .Ióz,el
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d údüóhábjlak e átéfée, Vüts€t§ vilr?i
fir,eúe]iá§züE§€lettb€&
é §ózl
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I, M., és
M. számú lend€leiekét (Megjelent€k,
Magyal KöZlöly 19"17. évi 11?. s2ámában) es a 99.000/
1947. B, M, és 144.700,'194? .B, M: sámrl Iendeióteket
(Me8jelentek a Maeyar Közlóny 194?, évi 1]8, számá_
ban) 8,]-do§an t"nulr.anyozzák ál é. nird aZ ;sye, in.

IiIVAT_AT,OS

végreháitá§a náígyáb3n kiadott 30'.000./194?.
32.000,'194?,

L

tóie§ében, mind aZ é.deke]tek esei]e3es útbalgázításá,
ná1 ezek §zem előtt tartá§áva] járjanak €l,
Ezt a kötelezett§égét megkőmvítendő a legíonto_
sabb és l€ggyakolibb esét€kre vonatkozóán a követke-

ákb€í, tájekoziatju} aZ e]6]jarosbgokdl,

LAPJA

xLV,

éld, 25_26.

TörDénljszék hatfukőíébe tgrtoztk:

a tö§énv álapján a házár§ságon kívül §zületá
2, az anya korábbi háZasságábóL szárméZás,
3, ,l. a,)d_"óg, Lovaoba éz uto'"go5 nia.s"L:
1,

ha|é"ándk

b;-ó méglimao, sa,

4, a/ aly.sag el:. nreíö ny,]"'ko/dl, v"gy ahhoz a
hozá járula§ m€gtámadása.
' A oícói hala.\örbén lamo.n ü€ye\b-r a fóbb s,

|onLoka' "z slábbi"kóan ismtrte',ül,
Az ideiariozó k€Ieseteket a Eyelm.k szüleése l
Gyánhatóső.gi hatáskörb e tartozik:
is meg 1ehei inüianl ítélethozata]ának azonban
a gYarrnek születóse után van helye, Á hazasságor
1. A Irázásságon kívül sziiléteti kiskorú gyelm€]r
s?ü.lílL gye,nr:, P- é yja a szP_rn ,égi jo8,
vül
családjocj he]yzete lendez§séJ
elómozülas, es enlpk adá§át
"k
a vagyoni előíe]tételek igázDlása ,!élkü] kér]
során a le]jes hatd'lyn atvai eli§mérd nyila-kozatnaL
A keresetlevélhez c§ato]ni k€11, a gyernek szü]l
a Yikseges hozájáruló ny,]alLozá'oknak ]ogyzőfs
anyá.könyYi kivonatát, ha pedis ázt-a születés előtl
könyvbe íog]a]asa é. pedi8 a há7as"ágoo xi"uti
§..
cjL jk meg, a szül 'e" an)"<önvvr ki"onaloL a
mek szü|etá§e e]őrt & ulán|
születés után ke1] bemutatni, A házas§áeon kíYü1
2, inl€"kedÁs kéDzé]lsr''111ól}nek álydként való }etés bírói megá]lapíiá§a il,ánti perelrben c§aitoli]ri
anyákönyveze§€
i-ánt,
aZ anya és a férje házassági anyakönyvi kivonatá
3.
a
báZa§ságon
kívül
§ziilet€
i
t
gyern-ek
kiskoú
eltölvény's, § a alapján indítoti p€Iekb.]r az anya
.helyezóse,
Iábbi háza§§ág,ára vonatkózó anyakönyü kivonatnt,
4. határozathozatal a szürói hatalon gyakortása
lamint a háZassáe m€gszűné5ét biz9nyító joe.fős l
tárgyában,
hatálozaiot, vagy halóiti án_vakönyli kivonatot. A g
mek
házasságon !ívü1 születetinek nyilvá!ílásái }
5. határozathozatal
settel
a lórj és mága a gyelnek,- az at],Aság l
a} a ki§|or{ gye}-rneknek sztil€iv€n
szemben érvé,
meeállapítását csak nllga áz áti,3. a há:|sságon k
nyesített taJtá§i igé.ye.
sziileteii g"vermek Éselnek ha]á]1 uii], legzáImü
bJ á c}Prmék anyjának é, aL\ávd_ s7Fr ben eNe
ha iiyer nircs, az árvaszéki üg}-ész kó.heti. Áz a
nvesiteh taftá.i igénve,
sáq mega]lapítása nélkül tartásla kötelezés iránt a
_ 1l__" nagys,ülöknek vágv gy.rmpkv, Jö i,lézr|-k
3tya ellen indított perckben a g:ic.mel
nrk.(j
l g}€rmpkrl,nh"Ivl a kis1,o|ü bá r .yi\ szülú- ]elílezett
aZ anyia sajái sz.mélréjlr.iisp:ir jldíthai, ]nég,az e
jé\-t slenber' 1,r'ási rgEnvr 1-kin.elÉben. E7 U,óbbi
bea
is, ha kiskoni.
esmoen ák],o- La a n"gvszü.ó, az i.l,é?^1 ezí a?an
az
Mindazon es€tekben, ahol á töNénybői io]yóa. :
a'apon ervmye:ili, }opv a taltjsi igen\. a töJ\]ny
a kisko!ú éIdekébcn, ákJlI el]elle pcr.s cljárás tá|ej
29. §_á Ár.Plnében reá;,;!.,
iol.vanaiba. célszeúha az ai-.r,3 kislolíl t. ké
v9qc1l megenJlL,ük hogl 1 seiője minden esetbcn a birtokába. levő bizonyíté
, Káe]ye\ Pro§/1,1lá.é
j".
ltat a ,áza,";con ka]. bjrói, árya,réki irátokkal egyiiti ingyene§ iogi
lö.r]:n},
]:Fn "]L"lfJ
",".oon
h'vűl s^ile|.1l
g}elm,k i'yjd
a-, éki i cvelmékel 'él. nács elnyeré§c véqe't az árvaszék székhc]yéin az á
jcJ haIá|vú elsméró ry:li}Lr,o,1rd] :1"gaé;,(
c,:.T,-_,
sáki úgyés^égen(Budapest, IV., vám€gyeháza
Va€y akit a bíró§ág jog,elős ítéletlela gyeTmelr atyjá_
eme]* 140, ajló), vagy ia;.óhe]}Thez ].g,köz€iébb
nJk nllvánilotl,
vámegYei tiszteletbeli tjszii ügyésaé1 saiát,és á
Iaoíu órdekóben, móe joei képvj§élő .választá§a (
. ,. 6, .a töneny érte]-neb-r s7ük.éa, § gvin ialó.igi
íel]"2Ix]ra:;s,
i]|e'ölec ho,zájáfu ;", vJ8v rregrro,,!É, megje].enik, Megjegvezzük azbnban. hcgy a kéreleí
?. a törvény ertclmebeD sz;I,}ég€§ 8Dn.lro( r n- ár\,ászóki üg],ész§éahez íenij ciDen írásbM is elő
jes,théiő, cékzefű ez amál is inkább, melt a tö!!
dels
25. §ra szelint azoiika1 a ]<ercseiekke1 kalcsolLat]
Járdsbiíósd.gi hatáskörbe taft a.ik tox óbbf a is:
amelyeket az 1946- xxlx. tc .?lapján a házessáeoi
vü] sziileteit g)..rmek indít, vágy ellene inditanal
1. a háza"sápon khül s,?üle]et' gvermPk aiv álJk szülő, Dilli g]rerm:k t, képviselőj,. gondnck kil
,
a
a
a o,veny JU §_a a]"piir d slülecsi] ja.o kiadások, v
deléSéiecsak a felmelüló hal9§zíIratátlán teendi
lJ-nini á §ziiles e]oti k"l hetAn ós a czLilÁ. ulin n,'dl veaezheti ei,
héten át való eltartá.ával felmellilt kőltségck m.gü_
A tartási igény eí\,ényésítóseeseten figyelmczt
rjiE§e cínlénér-vényesiih€iő kövelales€,
továbbj az
az €lőljáróság az anJái, vagy .nne\ t, képvjseli
anya kártédiési igénve.
sajáL velalT,ini a háza§ságon kíviiL szület.ti
] gyFrft ek elsö hár m h_\i 1aJjas kj|t.égónpk hogy
,l.ré'Ir,
koú
éIcakében kívirl€tos, h. ez.n, v,rlamint a sz
^2 h_ly.-ésc ,ráni J gyerm l szülel],,e € öLl L:ö
l"ésse] kapcso]alos egyéb igényeii' mái á sziilós e:
te{esáe|t' kérelem eibírálá§a,
vegy köZvet].n ulána é§ pedig az a].}.a ellen a tóN
3. a gyermek anyjáva] a focantaiá§a idejób§n ne]l?, § a elapján az atyaság bílói megárlapítála ilánt
milcg érintkező személynek iaúásla köte]ezóse mind'_ díihntó per.el együttescn, _ éfvény*jíti,,mer"t az
addig, amig a gyefmek atyja a iörvény máI említett múlá§íva: a tö§éní, 32. §-át}an megkívánt előfelté!
§zablryozása szerint meglállapítva ninc§.
bizo ][/itása telmészeiszedlen mind nehelebbé válh!
1
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99,000. 1947,

B, M, száríui rend€lei
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lneP,
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, * u]::{ ;"! inís''J;:,}.x;l;,,,r,;
'9J,uuU 1917, B, M, §zámú .enda'

i", s,
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löhi^} 36,
relmezL"{

éPVl"']6j{

.rfa, toc;

"

Lá"ln.." kora"" ityu
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gy",_-"id-t"io.

tí: :,,T :"§*-:i:;
::,§J":
hru**#}tx"t"r*§*:r*,Pi
1 ,2i'6,r," 6ns,Gí.i
ér.lme5on-m"g *;" ;,;:';;,1';'o,.p..iiö
lehá1 á
hel F" an.."t

r
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"l'-''

6 5n

esdtpkben
g}émhatósáe.
ii"ii"ár"o,,-ro
táriá§dij
6|e, l,kl
,enae,.n .r.. ",u't"i",i ;i;; ";ilj:ia', szempontokra mérve teki,l.eteben ;
figye]émmel tegyenFk
iir ill"',. Ji".u"i':l"""",",.
],.: Y^{ 1_:: l]"]_,:.ll"]"l|"1:i:l"a rörver5 10, s, "",-il;,
T].';E ;;J.i']i;:, ":.'{i,j ii*l;,J:i)i _::! IiJi"jl: ."-"l,i-J iTJíxl": * ";: f,)"§#,j,l",-lh§ jili,lli
,"l:i:"#"jj',i?íi;.]d"j]lli,t"rualnaiair<t.;*;;o;;;..n",","i ardruényhatáybaJépesee]örl
L1'l
dölóLt ulólagos házas'ágának ö;;il;í;i;;;;;;;
,ar r,"* ,,,,, j.J.7!,
io.,,., j'vet,./é(
,"u",.,,.,ii .a"
J_ i,"r,l,
i,",Ti";"^il
,j,^:'|1],mJg€ ;;i;.'.";.,?íT.,:ffiTiffái.;i*iJ,:-:.H:ij:",J
r".,
:rr ,ó ny|l,tkoza,á, a 1örv€nv
-'
".""l:i-;i":i
é/esene;t
''

cv"Imek toeá]]áJa

'\
(li;vn.
'r

háza§§á.on

r(

n

d;lk

l,',"i,

meg "v.

t*iJ*,T"s;

áz eusmefesnek a brvény i0,

rlvATAi,os LÁtJÁ

PEsT-Ptlls_soLT-KIsKUN vÁnMEö
meg vannak, a kiskon] gycr:
ában íoglalt
eli§me;ő nyilarkozdrta] má€áénak
'eltételei
i,"r*t rái* halályu
§

t"r,át áZ el6ljáró6ágoka|. hogy mind,

'"r,a ezek ál elóíeltéFlek meg vannak,
"u"ílr*i",'r.,'l*iti"t
"^"-,J"i"tt"".
valamini
* á szülök nevél€k, Iá\óhe]yének, számándk
"-i.l"l,..lr
inlézkedé§
! riJ.J ii.,ret* telt árvaszéki
közleÉével 90 naI,on beli[ jelent§ék be,
Ea az 8tyasá8 etismeréséiek töryéB},szerinti eló-

feltételei hiányoznak vagy gnnak lehetösége nincs mPg,
_ F7lkben az esetekEen utasíljuk á,z elö]járóságokai,
híviá}: íel á szülő, a 1. képvi§rió, végy a gyermek í'gye]
i'l az alyá"ág bilói meg-ói :rra, hocy jorrrkblr
lr. * 18. §§-ájban fogla]tak 6]apállaDlását a ,Ó*ái "r."Ieselté]
kérni, és e}üez áz árvá_
iJ'"
"Z'ki tI.oran "raLt
jogi
ki}éFd - vagy
táná6ái
ingyéres
üsYá.zsiés

'

ü az u*""lp tt.tl megáLlapit,á"a előle láthal&
"eaip
iaE á,eamanyre nei vezetne, a törvény 22, §-a érlrlta.r,átit a képzelt alya családnevének megálla^ét."
nilását a gyám1latá§ág6]. Ez utóbbi eljárás azonbaa a ,
ldnénv érte]méb€n csak á házasságon kívü' szü e|tsTr
gyenr,et, Ótex }Elála után ivádéka, ha pedig ivadék§
kérelméretndülhat meg az álvászék
;i"*, ;
""y"
a cyermek nagy}oniságát má! elérté,
is,
ha
él6tt, skkor
Hlvja fer áz el6ljáIóság érdeke]t€k üÉyelíletálra,
hoÉv az 19+6. xx]x, lc. vécrehajlásának b'Ealmas teí,
mószelér a torvérv 22, e. ,14, §§,aI hatékonyan bizioshiák, enné]íoq\á e 1eklnletben i3 telj"q bi?r]omma] foráulla: a, ciaelarel bármelyjkP az árv.skk}cz an il
j§ inkább, mert a törvény 3?. §-a ért€lmében a háza§ságon kívöl született gyeamek érdekébenkisko!úsága
;latt 3zükséges minden inlézkedésta gyárnhatfu€ hiváklból köteles m€Eténni, azzal sem kö}tség, sem díjazás
nem :ár.
,línttán a 144,?00/194?. B. M, számú lqrdel€t 11. §-a
ért€líúben a kiskoní gyemsk snyja lakóhelyérc,k
gyánrlÉtó6ága köteles a szijk§éges iDézkedéseketllteg-

]e-\.8.b-8.e

aüalmadásával Csak a Hivatalos t apbaD (m, Tovs
tétetDek közr,€.
Az ily ielzéssel tözTeadott közlcményeket
kítlső hatósásoL (iárási {6jegyzők, megy€i, vár{
Ri]
Dolgármesr€ffk) köteles€k a mutarókölyvbe
kitiinlet(
lapban
pedig
a
,eÁszo etsösorbaa
urralomi€lzés alatl bevez€i(etli, ol},ínódon, hol
uglanoti meg legyenek jelölvc a Hivátatos L
sra*ai i., melyek áz illető kózleményeL
".-on
marutban foglarják. (t25,000-1902, B, M, l57,
31,143-194?, kig, szár!,
ÁtlamrendőI§ég tagiai Té§zéT€ vámmen{esség biztosirála k6zba§ználatú

kompok. Tév€k, igéDybevétÉlealkalmával.

valcneftfili jó,|ás Főjewzőjének, meglei

A

]oáíos PoLg,

mesteíének és községi Előljórósó!]diak)
jülius
köáe\edfuiPyi mjni§ztor ]91?, év'

-rsli, ü -'r.

',l"'iz,iis
i.*-,'"a.-.er"
:l":*;";l8il1;,

sz;mri r, nde]elélpl e-]relde
lerüe!én lév^ \omp_ és révenge
T, c, 99, §-anak, o r];ban fog
negíe].lóén . íorma uiábal ]é

.i"a"il""*",.""r,
r,:rdutr
;;l.-i^, - igazo!lan;zolAála,ot "ljFsíó!é\j:-"'o]
*-ar,"t,t íem1llot, komp-,
"*"."x",
ü"fi;i;"". tarLoznak sá]lílali,

Felhívom az érdekelt jáIási Főjeg]zőket é9 mel
pornar*"o.r"t"L. hogy a, e]6bbi bek,2dés
""-"i
r".iror."t-u iaahotóságuk téri'clénmiilöd6 komp,
ré;e Á"déIv€§eLkel haladékIalanLl közö]jék,
.*-,,'
vállll€sve v,]amennyi városá
'.lu,.*1
ii-;"i",.enny; köz!ég(lr'.k elör'arósá
ie }i fuindaddiÉ, rníg az iuétéke§ g,yáTnnaúság meg nem *lej§""lá..i'
:",""
,"na"r.t"- (r) be\€zoe eb,a ío8]"l ákal
["i
az elójáú§ág tehát mindén €§étben a
árbpt;tátoiE
i,
r", 86, §,d é;LelrÁben a vánr6ban, i]ll
kéii§ó,
io',
tö.vá}y alapján hozzáforduló éIdéke]tek pan€s"ai,
}ozsé8ben szokásos módon legye kdzhiTé
relméi tekintetében a törvény é§ s végrehajtásával ]rap,
c§olatban kibocsájiott rendeleték, valamint ez€n haiáBudap6lt, l9+?. Áúi júnlus ho :3-,n
rozatunkban kifejtettek szem ólóit talrásával Jegyelmi
Alispán helyett
íele]6;§ég ielhe meltett ke§ed€lem né]kü járjcn el, h€y
KdrobJ Jőzsl
Dr,
J tön,ény n€mes célja elérhel§ e§ a ki§korúak érd"ké\"rn, főjegyó,
b.n r,nnél eTedma]yesLbben végrehajlharó b8yen,
Budapes!, 1947, évi jünlus hó 24,

,

Df. Csapó Ttbo"
áNa§zéki einök.

32,506-194?. kig, szám,

Téviárat
íé§zérc,
község
Póc§megyer
biztosításg

Pó.§megyer-íelsőgödi

ú,os Pó
valamenn.d Ja|os Fóje|lzójérek, ínewa
já
/jságáúk!
ElőI
-esrerének;s köz<égi
ut. Áttat*ngc icllagff. intórtodórt
júniü
közlekedesügyi miniszter áz 19{7, évi
cssE edott ototokbea l[óqylü rondelg- 6-áDAkiadoit
rendebre\
sáBú
16,89?-194?, v-fó,
Pocsmegyer-felsőgödi kompon (rével) dT, steff
jog éi"vélyét
Pátné álta] Áyakoloiható várn§zedéSi
lr2 olyan áttalános érdekű l€ndeletek (kóIlcItde
meghosszabbitott1"
éDi,j,Jlnírls hó 30,ig nqpjáíl
letek), ért€§ítélek, utssítások, elvi jeleDtósógű h3táFmtieket a 2,360-1946, M, E, sz, !§ndelet ért€
rozaü*, rnelyek csak €gye§ adott esetekben üyerhet,
LápbaD kihiídetem, eg
nelr tlQlmazá§t, § i8y egy€ldre tudoiná§trl, tájélro_ ben a vármegyei Hivatál6
P(
utasítom a vármegye valarnennyl varosának
zásul slolgálnak, Lülön kiadvany útjan nem közöl,
mestelét és va}amennyi községelek etóljáfóéeát,
l€tueL, halreln megí€,lctó taítalotuiel7Ái (vezéísző\

t*, órtosíiórcl & nár körlenélyok

-2:3.

íia? jiniué 26.

sz-

tr. rovaQ

yetet

,
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á viái§zedesi jog érvényénekmeghosszabbitását

a

városi

be

ti;bb

los

Lap

A]blán helyett:
Dl. Kdrall Jórseí
itn, lójeg}ző.

itiintetett
É,hosy

tróDyékel

157.

áz

évi I. tc. 86, §_a ért€hében a várü§bán, tuet\,€ a
köz§égben a §zokásos módon teeye kóáírré.
Budapest, 194?. évi jrlniu§ hó 13-án,
1890.

IV. $renólyt és ogyób htrot

§.)

.

t400,ii,Fl9,17, s7á.n alJtt

kon}ryi

vezetó

s

án fogla]t
pndőIségi

jáIalokon

és megyei

koúp_ és

{fuó§agát,

itletve

o^

u

roi"plr,lu

"a,i-,l";y"
ok, jegyzö pátyi lakos|,
a pátyi ánya_
kerüelbe
dorl:|olt
ha'á§kölrel
nnFkönyv.
.
he]yettessé kilev€zte,
.

Jnyojrri fulelés tö%\ijnwi l.pm;solátb9I po(olha,ja
érk-*í,vá8y biányose lelgéIell k(rvé
,fu 9&""i.!.,l
gyelmbe nem vészh
nyerrei
Az állás.h€lyetteitf,6 útjáh ldéigl€n€§€i
b€ van tijltve
A vát&iás időponlját k6óbb haiározún meg,
N"€ykáta, t94l, évi l.jdLrs }ó 20, lapján,

,

vifuszúlr§,
lárá§ lóré-gyzó:

_

í. PáIyánetol,

'

339s_l947.

kl
június hó

.

Llyaldos Lbdctóstt

kürürvúnyot

kié 5zán1.

Pólyáab hinteiüény.

l"l' T:x"ts"i",fliffi
H$i:r\T.,:"ffi

\yét 1.947.
{ ételmér

A pályá4ti kúe]mei
lo:esy,o:éb;" :úliű 5]i
l
kéí€lóhez i;"t$ia:
=j:.]qil

l..2ati

Etral.fu&y.

A,

K, M, §z rede.l€l' r!. §,.
,n F"1e§zt57,000]93],
,Y! bogy a k r€k€dé§úsyi
nr nlÁzierj

€t9pláó

kóz-

alatü MáHch sándo. bsIoc§At
|"1;"1,sS,
vlr, száh alátt I4kó Pál KecibtEél-t
1_..20.508./194?.
Er<onár<
KsekeBlbáza iel€phÉuye\
. , 16.9?91194?. yül. .sám alá41 B6ct!Y)á!iD rm]€ budape5.L
la]ro§nak

,*.{j,i'f!íh

:ó:#s"*J|lT;"i,f; x*,,Hm,*. "tí".gf

stelíenits

ácát

olá§a voMlkoá batárcatát érdelb€n. vagy
!..
í lchásolatbm.
nlieLes
arróI, ho€y nm esjk ,z 500o_j )4€,
*E:. §z,5, nyilátkozstol
2,6 el belred-9 a). vaey b, pontján* tatá]yáálá,M,
, 6, éleí'-irisl,eselleg szolsááláJa von, íkozó iruoláA köz%lgál.lbs ár]ó az 1,,2,,3, pon( a]all léó ok

29,094-1947 kig. slám. A belüg],'ll1ini§zt€r ur Karano18,865-194?.9ám
vic§ Domokos áJlampo]gár, tgro. o.,u"ti szli]ek§ű, piaci
árrrs foglá]kozású, kispe§ti 1a,kost az 1914, évbeli
vé!§énytrrrflil&l hltdéiEény,
szüe
tesű Horváü Kaialin nevú íelesé€ével, továbbá
Ujpési
m. várN r,okáfustffi n llvános !€!sén,láí.
1935,
évbeli sziiletésű Mklós-Dornoka6, t938, evbe]i
€yalást tli.det á v&Éhídgőz_ é5 melegvleoigáltató be§züetésű
'Énd€zés&rek
kor§ze!úslté§é.e.
'Ede-István, 1943 évbeii szüel€§ű
l§tván-Andor és az
A
kirszálurás
kölr§égei bizto§llva váít!ék.
]945, évbeli szü]elésü Márja nevű gyermeke:vel
egyiilt
"hono§l!ási
&
ejánlatok
125.460-1947, szám alatr kiál]íblt
zárt, l€psétel! §étteilen borité<baa é'_
ok$;ttál
betyeve ujpesi m, vár6 ikiatóhivataláb@n ádEddók l. .i,
a macyaI á ampotgárok közé Jelvette,
!ó 5-é+ d, e. 1! óníig.
33 589*1947. kie, szám, A belüg}.rniDtsztel
ü
KIiv- 'űiu!
&
ajfuü€]tok uliaaáz rrráp d, 1l" 1 ó.akor
9 műsza.i
zsej Müá_y olosl á]'ampolgá}, t89r. evbe]i születésü
bontatMk tel, áhol s magu*€t ig€áló ,lán-,
lcvoszjályfi
Jöldmívé§ íoglatkozálii na8ykő.ö§ 1áko6i
a, 1900, év, láltgvdk vasy aek igeoli megh"t€lmazottJs.i lelm lebAt.
b€Ii §ziileteso Rájcz€k KaJo]iná
lisk, BánatpénzÜi az ejánlat s4liítt énék2olo-át
nelú telesegéve], to- gján]áttdvó
táltozik
a2 ajád]rat b€nyujtási idópültjáig k&zpélzbeD
Váb:á
evbeli .viilelosú Mi}Li,y ne,lj gyermeksre|
vaey €glréb éFté]rben a 1éJG p&rztáráná1 letétb€ hevéál.
együtl ]:?4:
128,1l0-194?. ]r, .9ám á]att kiálLroi!
hono§llási
A ré9lete§ ajániati íe]nlváLg é§ ajáDlati körhégveié§
dkirattal é magyár átlampolc]árok k'öé
,. _
íet\€tte
iir]ap
a váróg ríú9zal.iügyosztályában g hivatalos
órák
I. 25,633-1947, kig, szám A be]ü€},1]1iniszter
, 8Lan m.gtek]nüetó. ]0 !.t befize!éée
measzeFz
úr
flleéb€
o
hetó. Bóvebb íélülágo6ltá§ a vá.os iúzollóIóp€r.&tr.$oká
Michalcsovsrki R-zső I 90l, évbeli sziiret.Ásü
magántiszt.
i\yujt,
(Teleíon: 292--{6§, 292---@0, 492,_323.)
vjseló focla]kozású nág,yté'ényi lako.sl
az t90l, évbeli
Ujpe§t, 19.t?. évi júntu§ hó 16_átr.
Má{-a nevn fekségévelegyüH a
::::::"r
i]TlL szám
^
, Dr. Gálhld{ Bé|^
i20,521-19{?,
á]átt kiátjilolt hono§ilá§i oklraipo]aÉrméM€f btat á má8yár államp61",i.ou közé
fAlvette,

í!shó

kPo

á]]álwosl oJdeve]et, sedetbeD, vagy kdae§?ót

Ilono§ííá§ok.

Polgd7-

o,

3.

n

Kinevezé§.
AI-vd lstvan

._ l,.,péyá'1j: szijle!é§ és é§etlqa$ há%s§ás €ny32, e á]lampolgáságl bianritványt, vaBy illetÓ9,8] bt_

Fó

teteph€liyel,

vali§ Károly b,oáDé',
i;#L,li *&'Í'f ill*li'ó"ffiúhtt
vrr. száú €].1! Kérecdk sá,ldB hrilaD€,lt
,..._r:,.r|r':9o|,
eos,á]< sz€efunonostor

íeLszúelve a náEy-

r

benyult nl.

A É,

ügtephéuyel

b.kó!
rEk, A]bs,íd]!E ieleph€llye],
, . !7.478-1947, vlll. 9ám áta{ B€má/ b J€d6 Md}Átá!
l"ko.n6k
NáB.ykáa t€Jephellr€i
@€r]dJqD ruúr,rrl-i--r",
veozAsL vá]rábl üréDbeDtáíá!árá
1g.840lt947,

vl-r, szém srait Panl &njl slb€qslvat

PEsT-PlLIs,solT-KI§KlrN
vI'I,9ám

vÁiMÉGYo IfVAfALos L

átaLt Vegh Jáno§ áporksi la1,o

-

útvoúlon!fid,é*k ;§ii.'""-,ü, j.;;- pl= "-,ru-^-9r
ij2€mb, )íai
gépjüómúvd{,árá"
lÍi,'iiaü' *]*],bt,*,-a"i
'--'i.u'o,rsa7, vll,,, áláh sabó !,éj!ro 996 gsn'íi\1g.865t7g47,

lós| lakosnak Dunahara§zli telepherlyel

l

'

'"" ,"|iűÁ^íii;i;,a;-,l",i ciii*
,e|epheuyei,
NaÉyk-á'2
ko§rÉ&
""'Á:núi.|róir,vru.

!áko$ak DbaföldváI

á

tróz,ef na€yká|al

,a

,

aat: ilj, szegetli JáóG dunáföldvári
ér€pheüyel,

:''1;.;8i;r}. vlll, s^lr

atati p€3 1*1f,__d,:11!T-T:it
t4ép!9!y"ét] - -DllrÁnqíqszti
lako$ák
'''"riii,
p{Ér!z€n,itrei

o,1 r"",n"
vt,t--",
"l""
telepheuyet,
'ini.
] rkó§nE& P§tszeDjde
' ^ 'jiib+i ilí it,t. grrn áIát, We,* _,v,lno§ ujpesli
_

nak

rói

rakos-

tel€pheuy€t,

gépj"rómú-válklá'
*,.-.l. áu,óíLvgszgs.,
.i,_*i
adoii,
engedé,lyoklrarol
El#rii"i."tEi*

xl-v.

Mégs,D!!i§itése,
Mám vi|Ec M lL]]y

csorjdl lákor lL
hs,
5"e|l, íö},d,
n"ó'is:e
,.*iiii riqjjit Ts-".:'
"árga, l94i, \\,,
^,
löfu,á:o_4
Re"
Jii,""i'Ji.;-. r." }áisoao
elvpJérL, lT.cJé"* ,
**,_,
iiibii-Je,_ -"-"-,
",*r
Jáfdsi lo]eglzo,
siteú, vÁc.
(N.sol: |,n_,égbln
1ri]í-lg]11 sz Ro,ó6 Lljo6 s]l|
hó\a, r,fl ,áb
_r":
,"I]'ií,r]"j''*]".,,'
="-c.
'",,t
,
é" p ', ]"-'y''
"ijr,iro,L
l9a],
he-<,l.
H,,
il"J,
u"i"ra"u.
hp }ó, bllj,
9",^ ó_,.?
:,-ii;á;^ló'"i,';. i';;:;als,lÁi
óv r;r,
,l"v-!j
fJl
,oná.{oó
r""_,.
lii,,j]ii
-is, re,l"n Tódon,A\e9lP\, \]Pd,"r ni"I
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*

!

válmégyel Hivalálos lápot mí.gér- 14.498-194?. kig,, ,983-194?, k8y. §zám alátt Ki§pá
gonalosaD áitarlulmáEyozz§ és
István lájosmizsei lak69, th. úiőrt lolyó évi júliu:
hó \regével nyugdíjazta.
begtcazi mitdazokat az intézkeilé§€ket, belyekct 9
tApbátr között rondeleiek 6s határoza:ok a községi
elóljfuóság vagy a 'jegyző kötele§ségévé iettek. 17,315-1947. kig., 984-1947. kgy. §zám al?ft Kocsi
(126.000-1902. B. M, sz. r. 73. §.)
János hartai lako§, th. útőrt Jo]yó évi július hi
végévellyugdíiazta.

A

iegyző

toz€se utáll azoDDal

L Várnegyei

szabályrendeletek és,
köEérdekü határouatoL

pesí-nils-§oll_Kiskun ll)árÍllegllie !öftavghatfuágő-

nak Buddpelten, 1947. éDi jt nius hó 27. napjó,\ tafrotl

]e,Lde, közggűIése:

15.025-194?. kig., 1068-194?, kEy. szám alati dr, váI-

'
,
,
'

nagy Felenc, szobonya Árpád, Kovác§ Lajüs, dr.
Kelémen siindof, vi§H Tibon Bánhegyi Bé1:, d!,
Honéczy Pál, dI. Nagy tmre, Eolváih Ernő, szrbolc§ik GyörFyi, Hancsók Eízébei,dr. Boros Gyul&
Rlllits Katalifl, dr. sokoÉyLá§z]ó, dr Sjmon
Ádátn, Horválh Jenő, zrlatnai Károly, Kozdlt Béla
é§ d!. Tibolcz§zéghi oszkár vá.ríe8yei ti§ztü:e16ket soronkiviir elótéptett€, "

kig., 985-194?. kgy. sám álátt Kóhalm
József pili§§zentlá§áói th, riió.t folyó évi július hl
vécévelnyugdij azta.

8508*1947.

24,699-194?. kig,, 1003-194?. l€y. szám a],ltt K!áil
l§tván penci láko§, th, úlőrt loiyó évi július hó vé
gév€I nyugdíjazta.

17.316-194?. kig., 986-194?. kgy. száln slatt id. Iéva
Imre alpili láko§, ih. útóri tolyo 'évi július hó vé
AéveI nyuAdij aztá.

kig., 98?-19{?. kgy. §zárn alBti li{anád
Gábor ttl. útórt íolyó évi iúlius hó vregé',el nyuc
dljazb.

11.256-194?.

a'

I. 24.00+-1946. kig., 10?+-194?. kgy. szím alátt Hajla§la§z Jlános községt vezet6jegyót 1945. évi szep,
trmber hó vé§ével n},ugdíj a.zl€-

11.25!194?. kid., 988-194?, l€y. §rám abtt Mé§áro
Józ €l vácrátóti lakos, rh, út6rt folyó évi július h
végéver nFrgüjszta.

13,21r-194?. kig., 10?1-194?, kgy. szám Alátt dr, Kardo6 Jálró§ i,rn. tigti lőúgyé§zt l94?. évi iúLniu§ hó

rsai_rsnz. x,g,, 989_1947. kgy. szfuil.alái! Pálolai Jó
zsef tápió§zecsói hk6, lh. úlón ío]yó éü július h

10.?40-194?, kig., 10?6-194?. kgy. :zÁm elitt sákely
' ' Ká.oly lrácegrg-si községl vezet6je8yzót 1947. évi

l?.3l?-l947. kig., 99í}-194?. kgy. §zám dlatt Polgá
l§tván ki k6riisi lakos, t}. rlt6rt íÜó évi jűiqs h

kig., 10?5-104?. kgy. szám atgtt gorváth
Dezs6 folrtói községi ve2et6j€iát 1946. évi okiók|
'r.319-1917.
hó vé8é!,El v€elbáná§ a]á voDt3,

13.3??*1947. ktg., 1148-194?. kgy. szám alatt dI. Gáge

v€€évd

nyugűiarta,

áp.ili§ bó v€evel

[yuedljaztá,

,4.t00-1947. kig., 1001-1947. kgy. szám alatt Bencz!
i|tván diinsödi lako§, th. útőrt 194?, 'évi júliu§ hó
ve8ével nyugdijazia,

t{500-194?. kig., 980,-194?. kgy. 6zám alatt B€nk6
Józs€f tápifuülyi lako§, th, úiőri r94?. éü jlilius hó
9égéve1 végelbánás áíá vonta.
dr?1-1947. kiq,, s81_194?. kgy. §2ám álabt Boro§ sán_
dof !áckevet lakÓ, th, írtórt folyó évi iltlit!§ hó végével nyugdíjazta_
14311-1947. kig., 982_194?; kAy. §zám alátt Dencsik
trelenc al§ónémedi lakoq th. rtt6rt íolyó év' júliu§
hó végévelnyugdíj azta.

al.tt cyörgy
Jáno§ a|sónaúeü lakor, th, íltőrt lo1yó évi jüius
hó v€ével nyugüjazla.

2{.§98-194?, kig., 1002-194?. kgy. §zám

végévelnyugűjázte.

végévelDyrrgdíj.zta.

Emilné sz. dL s€hL"zter Emilü leszére 1946. ét
augrr§ztu§ hó 1-iő1 kezdód6en havi 30 lorint nyw
dljat Degállapítotl.

6413-194?. kig., 108?-194?. kgy. §Zám 3]altt özv! Ged
Józelné lészéreíolyó óvi nláju§ hó l-től kezdőd6e
özve€yí nyugűiat megállapított,

sg.ogu_rnnu. kig., 1088_194?. kgy. szá!t! alatt Povázs.l
sománé ré§;re 1946. évi d;emb€r hó 1-tó1 kezdl

dóen özvegyi nyugdiját megálapított,

kic., 10??-1947, kgy. szárn alatt Kel]
Felenc ner.le$ádudvali ny. v, jegyz6 !yu8űiazá!

6542-194?.

módosította.

ts.sls-ts+T. kiE., 1102-194?. kgy. s.ám alah dr. Kd
tá<z zo|lán vm. aljegyá §zolgáláti üe.ét l93
júlir§ 1aól megállapíLoala.
l§.503-194?. kig., 1000_]§4!, kgy. szám a'latt
Ándrá§ ny, ttt, út6r nyusdljidejét módo§ltotta.

a-

9..

rs47 jú]iu§ 10.

PoSr PiLTs sqLT KIS:iú,;,I -i-Ái,}iEGl,E HivAT.al;,os L.\]lj,.,

kig., 1070-1947. kgy. §Záln a],*t sinkó
Adorján szo]g]iláti idő beszámítá§a éJ rehabilitálás
iránti kéIelméi €lütásított€.

Ki§pá

26-005-194?.

Kocsi§

iüit§ hó

25,534 19]?, k.g,, 1l09- l9li, ':8y, §ám a]átt calderor}i
Józ§-f ny, kö^ési iroci,1i. ,: T h .:l'litáL;. iránü
kaelmél e]utasította.

ilius bó

28,030-19,i7. klg,,

i

jú]iu]

Il0,]_l94?. kgy. szam alal: özv.
Kildy M:kIGs.ó sol}nári 1.k. Ichabil,rJási
ké
IeLnénék hé]!.i .d^i,r

KIálik
!hóyé
L í,évai
hó v6,

úakádt

t

llyu8_

59,206-19{6, irig,, l0?3 -l94?, l,gy.

"lu' a., sobow.'& VeI.mir VoIr Jjrá§i'j.gyrö
"r"1r §z,lgálatl
Idö
.s nyugdjj Ílegá'lap:iás" iránl_ kére]
r.'e|u'-:iÍo't3

l94?..kig, ll4l-|94?, kgy, §zám alét, DÉák
Jrma Éyam lés7éreDcak cJu'a §€ FFr,nc szüőr.
Iín a,-va 8yámol'ja ulán nLve,si jaruIé(o m^A
é]lapitott,

nk,, 1105_1917. ksy. szám alati Németh
Iírre ny. \,rn. ilodafőti§zt Te§zére Györgyi nevű
gy"-rn,ke u'án. ]947 jú-l} hó l_,öl csa]ád pó]ék
fo]yó§]'ta at en8e.lé]yezie.

22.823-1947.
íé§zár€é

úlius hó

otai Jóürrs hó
Polgár
Élirrs hó

Gáger

1946.

éi,i

Emi]

}ie,; 978*194?. k§y. szá}tl

lh, bizd:téci i,a8ságál,

a].ati Halmos

meg§zúntette,

33.545-194?. kig,, roza_rs+i, k8y. lzárri aiatt harom
egészségőIi állá§t szervezeti
33,518_1947,

Ke!€

üjazá§át
ah.

KoL

,ét 193?
lati

zé]t
toita.

kig., ll26-19fi, k§y.

sági ilkolalr támogátá§áB

6000

§zám álalt gazda:

fodniot előilányzoti,

ki§. 1ll5_i94?. LL\,, §aám alatt külturá!,§ egf,csületek segeIyezesliá 40,000 forintoi €1ő_

502-1947,

!ig., 1133_194?. kgy. szám alat}, Á viáF
mogye teriilet& lévő .zocüIi§ es kulturális iDtéz_
mólryek támogatására 5000 lorintot elői!á.yzott.

33,52ü-1947,

33,547-t947. kjg., 1030_1947. kgy. szám alait a

nyok e[eni

jáná-

védekeze§re 10.000 folintot meg-

33,5,13-1§4?, kig.J 1026-194?.

r,

!

33.5]4-194?,

15,109-1947 kig, 9?2_19]' kg},. szám álatt dI. Bibó
I§tván th, bizottsági tagságát megszűntette.

60,6?5-]917. kis,, 8?6-1947, kgy, s7ám a]al. KFc§ké§
János l|-, b'/,i."á_' L.g!Áál mpgc_ü.letlc,

ú kezd6.

J3.5l5-19.1?, kia., 112í_194?,'kgy. száia alai! vár,
a
meeyei á]kalmazatlak jóléli in€zményeínek tárno_
g..tá§aja
íoriniot e]őiún}zoh,
"00,000

33,548_1§4?, kig,, 1031-191?. kgy. §zátr! álatt közegész
ségligyi intéznények námogatásáía 10,000 fodntot

ú Dyu€-

Ged6
zd6d6en

kig,, 1114_ lp,i7, kEy, ,z.m
^]a d érmégwl a]kalmuol|ak lu]órd é Jend;ivü
i munkadijára 84.000 forintot előirányzoti,

33,50l -1947.

24-880-t947, kig., 1024_t91?. lrgy, szám alati, d!, Ho!iúth csebáné szű1, dr, Davida Rozália kjskutúéleeyházai ]ákos olvosi okl€velét kjhirdette,

26.951_194?.

r

ll13 l9]?, kgy, sZ.n a|all a vrl
mecyal a]kalmazollak lcsz,Ie gyermekei ul.;n la
nulmányi s.gélyera§e l5,000 Íorin|o' elöjl an}Zil

J3,500- l9]7, kJg,.

33

27,?i)5-

ú!i

kig.. rr22-t94?, kgy, szám alait § vár_

megyei áNaszéki ebök részefe havi
ái"lánvt, m"gátl3pl ol ,

.100

forint úti

33,546_194?. kig., 1029-194?. k8y. szám alátt
á ij§ztiíóoFo§ h. rcsz..le havi 400 forint úiiátalányt bizio-

33,511-1947. kig,, r123_194?. kgy. szám al§it

megyei Hiváialo§ Láp slzerkesrJői
lieleldíját 50%,kat f el€meli€_

es

a váIkiadói tj§z"

kig., 1112-194?. key. sám alatt á vátmegyel alkalnazottak s€géiyezésére é§ jutqlmázá§ál" 30,000 fo]"'|nLor eló:.ányzoí,

33-499-1947,

tgy. §zám alatt a kiskun.
íé]eeyházai kőz}órház építkez65énekrütatásához
300 ezel íorii:tot megszav.Zott,

kig,, li]2?__l94?, kgy. szám alatt a vá!,
megyóben működő szűlőotthonok támogalására
70,000 íolintot megszavazolt.

33,544_.194?.

33.549-1947. kig-, 1032-1947. key. s2ám alatt

koll€iumok

támoeatá§ára

100,000

a

népi

foriDiot m€g.

33.498-1947, kig., tr11-19,1?, kgy. szlám alati a közig.
táníó]yam költ§éEei és a taniolyarEon rés2tv€v6
ha]Lgetók rászefé -30 onn f olintot előlrányzott,

33,5l6_194?, kig,, I124-J947. tgy, szam a:tt 6 vár:
megye lerüleén Iend€zendó lüzol ó qnJo]yamok
lámoE. tá.áfa 5000 forin,oL biro6i|ott

kjg., 1130_1s4?. k$y, szám ala'tt a vár,
meg}e közponli közjgazgá á5 rÁszéIe iú- § §2ámologépe} be§Z"rz€sére 48,000 íorinLot elöjniny/ofL

33,510-194?.

kig., ru8-194?. irgy. §aám alatt a vármegye központi székházában tisztvi§elői vendég
§zobák léi€§íte§érc 20.000 fo.intot előilán zoit.

33,512_1947.

,0

PEsT_PILIS-soLT-KIsxu}r

vrtr$lcYE }üvA:fALosLAPjl

rl2$-l94?. kgy. §zám alat! a v,áF
}üvlialok megtelela irodabútorrd való

33.5lt-|94?. ktq.,
*-;",";

prlü*la

40.000 ro, intoü elóirán}zott,

xi'v évf 21:-28. 3a

kig., g98-r94?, kEy. 9áE ala,i az 194?18.954-1947.
'-'ni_
i"orit, kblLségvet.§' 19,535,024 íorinl bev6,
tetlel és ugyanannyi kiadással e,Iíogadtá,

a.váF

28,10I_194?, klc" ],00?-19{?. kgy, |zám alatr e Buda39,8?0l<m §z€lv6yeben
méE!.ei hiva|,alok le§zér§ szaklrönyvek tÉ:uerz€§éE pes!_já§zberenyi bh közúi

33.509- 1947.

kig.. 1l31-r94?. kgy, szám alab

lév6 áterev|5 árok haszBálali őját megáüapította,
Fenti natározatok te}je§ teiedermükben megtekint,
ürr.,,at a; alispáni hivaral kirlg, iÉtárában hélkózna33.513-194?. kig.J 1t27-r9{?. kgy, 9ám alatt €
§zém§lygelF
!ókon 9_14 Óráig,
BegYgi háágftá§i álap teúér€ egy

so.öo tori"to.

klBi

beszerzé§é| elhalimzb,

:záE, a,lá[ a vár-l91?, ksy,
§,eúély
t Ji",li"i alap lu]ajd;nát kép,zó
mee
dijat
ra,ite§i
übót
eÓTÁi ll*r"ábt, uia" "
la,

29,193-194?,
^",l"*"i

'"

elóiíbFott.

hj,s,

1093

áitspjto

s99,-194?, kgy, száíE atalt a ih,
kia,,
60.988-19{6.
"i'nit'"r",-i*r,a*
'"

tennt'Ái

hasanálati díiát újbr.§,abá]yozta,

szemelyeppkocst

klg., l132-194?, kgy, sziun djtt vnrrne
33.508-194?.
*--*i
elhíláíozla es M-c,*"}.t o§zláüy íeláütását€]6iránFotl
at kött"te"ir" 35.000 formtot

a vár_
33.550-t94?, kíg., 1033-1947. key. száth alait
íorintot
60.000
m€éye ivóvízze} váró ellát]á§ál,a

gáin 31ati a vár33.r0?-r94?. }dg., 1121-194?. tgy,
vátlá
münkálataít
megye ktizponti §ze&ház iavítá§i
btba

adtá,

kgy, §zam álatt
*rúir' ToT n€]Lakarirási munkalalairá
íorintot előirányzott,

krg,,
33,504-194?,
""-"*"rr

lll7-t94?,

a

köz

100,000

a
33.519-194?. kig.. 1119-194?. ksy. iuám alati
előíorintoi
4,1.8?5
íiasána
helyreá
srekhá"
kev€i

niiffuorr,

""áni.

l1l8-194J. kgy, szám ,r9lt á Váci
r,a*"ieui,xara is,rao' t",in ", elaiifuyaii,

33.505-t9+?, kjg,,

tl" További intórkeúóst igóuylű
általálos Pltenű rondeletct

n tovat algtt közzóteft rcndel€teket - a paPír
hiáDyra váló tekintettel
- kiilöná ó eellétlet€t

egyelöre nem adjuk ki. MindazonÁltal a, itt kóz,étet
rendeletek€t az éídekelt, itlet6leg a vfurebgitágn
hivatott ható§ágotnát éppen úgy k€u beiktatni 6
kerelÉi, mint bÁrrnely r€nd6s beadványü (l25,00lFrgoz. n. rr. sámú tendelct 158. §. (2} bek€zdé§)
.1?92-194?,

körc

.

sz&!.

K8nyórvfu zoDtetsióL jegyeb"Áool
tatfuA,

vallnlenlL]/i jólú, Főiewz'jének, nleglei aóíos PoIgé
m)steré^Pk és község Előliáíósdgűnk!

A Közellátásügyi

Mi

§zte. 510,10?-1947,

v,

szám

cenaleleté! az alábbiakban megfelelő mihéziartás e§ e
;áíá§ végeiI §zószerint közlöm:
A Magyar sütők oIszáÉos szöveisége útjáJr c]

panászok juiol[ak t,üdomá-§omra, melye} §ze,iDt egyl
viszonteladók es az áliqluk átvet! &enyérrnedryiségel
ből §zálmazó, el nem számolt jegyháiralékaikka],
gkadalyo
sütőipalosok Ié§zére töIíónő lisztkiuialásokat
önhibájukon kívúrelőfllo
zák, §őt sok eseiben őkei

-

j€gyhiányaikélt
bijnt€iőeljáíásnak teszi]( ki, Eliár
sűar crvszerten, több §atőiparosi is meekárosttan,
többalati
A
szám
kEy,
kie,,
1116-1947,
33,503-194?.
oly módo!, hogy előánott hiá§yaika! újabb sütőipaJ
-i"*"r""
-:
ao-*-cutására 20,000 folintot előiráDyzott,
sok icénybevétele{e'I pótoliák,
je!
I]ia§ítoú t. címei. hoey a SütóipaFsok
tekjntetbe
kig., 1008-194?, kgy, szám a]ati a BudÁ
1629-194?,
etszámoliatásánál, {enti'kij!'ijiménívegye
'kovelk,
th. kölúl céliaita Ki§klD]achaá kiz
1eaZó' ]eFyhiányok es€lében, nPve,etle\e' a
"."i-;;yiáe*i
viszoí
seeben'lseryl. vett |€rülelel, turajdonjo:á1 r n ,i.r,.t'
|Fle|ó_
menl"slsP, a h,;nyél
"iar
í:gvele,
p"":g - tenná1]o bünl"t-irendrlkp7esek
.1"6o'
-r,"""L,i,.r*lir^"tr"^.ir
vonja e]sámoltálás ai; in
\an,
a
l
€
at|
is tiltsa
33,497-194?. kig,, 1110-194?, kgy. szám
kott setb€n a L-€nyér viszoutelárusítá§ától
tiitseevet,lsat 6,9fu,560 ío*}t *iikgégBuo"pes:e-, l9|7, é.i: júIus hó 3 án,
íett€1 és ugyana:rnyi íedezettel euogadta,
A]i§pán he]yeti;
\m1,
alati
a
§zám
kgyD|, Károlgi s, \
33,506-194?, kig,, 1120-191?,
1946-4?. 'éü költéeveiés€ben hitelátruházált eDge_
vm, főjeeyző,

-'i"zt"ias

dé]yezeni,

r94?

l94?-

Brrdattotta,
É€*int-

Lözr.É-

lö
papiF
lLletetr
úzétett

rrtá§ls

íDt é6
í.00l}-

j,jűB

r0.

számú

le§eL
egy€§

,isóc€k-

tkar;

"

tőá]lott

Eljárá-

tőip

o-

k

jegy
tetbe é§

gyelem-

á. indo

§lt§a cl.

lyeii:
ri .- k,

7r

l._MJ íe]hívom íIgTelhüke[ á
P:_Y
1,39.110-19l?:
nasznála'ukbán
]évő péIdány stjJgó§ kiegésitésére.
A belügvmi!iszlérium és igazságügaminlsztérium a
_
3aiál
pé]dáDyainak kiegesziiésével a xözig.
,hásználaIú
Utmu]aló
Erldapest, vL, szinnyei Merse_u, ll.) szei.
valamennln !á"ős Főjewzijének, fieguei uótós Polgúf- kevtőséqét bízíameg. Említelt szerkeszfó§éq srról
ér'esít.hogy a hozzá bekü]dölt Anyakönwi Ulasltámestefének és köaég Elölióróságáno.k!
A pe§iválmegyei münkabérmegállapító bizottság
]. szélszedl, a hltállalaD.á vált !észeket törli,
l, évi május hó 3-án hozott és a v. H. L. l94?" évi
2, áz összes eddig megjelenl pót]ísokat (kb, 250
..
oldall
be'l]é§7tl21_22, számában 24.559-t947. kig, szám alatt köz3. bP'űrPndé§ rárgvrnutalór mellékel,
hilré tett munkabélhatálozatát á 1?1.08?-194?. F, Irí.
4 űból hátáfanyozo'i kötéssel ellátva néhány na_
Ix. sz. lendelet átapján helyg§bítésre §zorul,
pon belül vtss,ászá"maztáriáE§ze.int áz 1. osztály,i idényrnunká§ élelmezé§
munkák é. Dó|lás^k díir lÁ5 !1, A, ö<§reg 9z
____Ez.n
nélkiü havt kélzpenzbére decembefi6l tebruárig t€I5723. sz, po§latakaré\pén"tár| §zámlá.a
tlzet(ftl5
ied6 időszakb& ne6 havi 88 Ft, hanem helyesen
Budápe§t, l94?, évt
hó 8án.
87 Fl 50 íillér.
'űtus
Áll§Dán helyeit:
Felhívom A kérdé§€s tétel a?on ali lelye§bltáére.
D",
R&ola1 e. k
Gondo§kodiék rr!ól! hogy az érdek€ltek a helye§bíté§ról
vm.
tudotnllsr 3zér€zzei€L.
'6jeg]rzó.
Btrdapest, 194?. é!,t iúntus hó 25-én.
EózI Álpód, s. k
ali§r,Án,

polg&-

vÁNlllFóYE HívÁ,t Aul§ LAP.I^

II. 24.559-194?. ktg. sráin.
A p€styátmegy€l nunkrbétrnégáuapító
blzotlsác Dtáju, hónaPban bozott mód6ító
hatátozatánák LelJe.bitele.

de§.)

l

PEsl-P[t§_grLT-KISKIJN

lII. Altalángs lgllogfi, iltó*edóst
csal adotl asetclboa,igélylö rendelo.
t!t, érl38ító§ol ós nfu Lözlcnóuyet
Á, olyan ált§láDo§ érdekü rendeletek (kilrteBaleleteE), érte§it€set, uta§ítások, elYi
i€léltóségí hAtá.
iozatok, mely€t caak €gyes adott csetekben Dyethetnek alkalraazást, s igy egyelöte tudotnásul, tájéto,
zásul szolgálnak, &ülön kiádvátry útián D€m kórnF
l_etoek, hangm Eegíelel6 tsrlaloEjelr§ (vezéT§r6)
alkslEa,áságat csak A Eivatalos tapbaD (m. rovat)
tétetnek közzé.

Az ily ielzé§§eI
_
kül§6 hat6Éágok

közreádott közleméDy€L€t
§
0árási f6jegyz6E, E€gyei, váro§i
kötele§€k
a Diütatókóüyvbe több
vezé.§zó. €l§6§olban
pédig a lapbEn kitüní€tett
tart§loEielzés slatt bevezetíebi, olymódon, hogy
ugyaDolt meg lcgyeleb ielölve a llivatalo§ L.p
azon §árüoi is, mllyek az illet6 közl€t!énye&et
Ea8ük}aE foglálják. (125.000_1§02, B. l!r. r5z.
§.)
2?-194?. klc. §?ám. .
Ányaköüyvt uis§ítá5ot tl.aésrítése.
al{ínenn?i iárós Főjeguz,jénck, fieglei nárlos Po:gát
me|terének, kirAég Elöljórósógának!
A hivatal_vizsgÁlalok nyohán ismételten begáua_
.
igeh sok anyakönyvvezetó h'inyos
']olt:r_n.
?könyvil,iqy
Utasitfu kézikönyv példlinnyal renaelkezix.
T€kintefle! arra. hogy a kö7elmultuán is igen fonrnódosiió leDdeletek jelen ek meg (99,000_194?.

íY. §zcuólyt ós ogy§ bkct

xeEég§lstulrr.
J5,755-194?.
kI8,
szám, A Bel0gymlntsziet lil
___
l5{,999-194?, III:2._ srám á|.ir Gyál kaiséqhez rarlozc
é§ lÍouandt€lep külterületi lakotthety€k
i*'.Y|"].:ry.
onálló köz-dqgé elakílásár enA€déve e,
_ Áz új köz§ég §zervezésl §zempontból ,.ld§község'',
Gyál naE9községhez b€oszt9a. Az ui t o""ee tae;Ete;g,
A Eegátrkulá' iaap."ti", igfi.'l;
1:1:1
l"ryT}*y.
augusztus
hó l. Dapi!,
KboY€,za§.

li.

alalt a vármegye

.. _1464-194?.
líl.
Szélle Ferenc glagi lakos, jrodaliszlet az atagr ányákönYvi.kerületre ko.]átoh hatá§körrel, anyakön|v§z-á,n

f6tspánj!

vezetó helyett€ssé kinevezre.

T. PáIyázatot, bivatalos }rlrdgtósol
körözyényel

3u2/194?,

ttg, tzám.

PálráBll ülrdett!én .
vármogye B8ykálát járásáhd
._-'Pesl+ilis.solt.Kiskun
lafl@ó

kö*égb€'r
s]§aót _TápióVele
á'lás.a a népjó]é i

megüresederl EEy' xöségi
lEidiszter l66,4a3,1947. sá;t
al.Tll.eftesltése alapJán. mlsurint a mini§zterl€náca ehhez
no?zájárul. pályáa]ot hiÉléték
áz áll3trtl t€ddszeiü l.t
_ ,+z 3! íokoalónak,
9i jdvadál,nailléfó.e8
oszrály
a 15 íizetési osztály'izel{6i
2 to,
xoza{án ]r m€gíelelö fizelésl szmos i'§sze8{
il:e ;ény.
i páIyázctl kérel€mnez csa,ótan.tók a kövelk á o}má.
l19k, .l: Y9€v9 _ÁIlámpoleáfságo! igaaló bizonyi'váDy,
illet6.éci blDnyítvány. z szii etési oyi
:iry ,kq,:éd
kdyvi
kivoft,t. íérJe§ pályáarknál ezen}ivüt bázassáel
anya* onyü kivona,. 3. Ulkeletü hatóságl wosi
bizmyli
.
vány, a, Erkölcsl
5, Eddlg] aüálmazá§ iBl,
_bizoDyitvány.,sóg
6
lsazoló
bta
harározatl. kö67o]Fál-t.
3," 95Ti,ry
oa$.eddlg
n€rn á'totl pályázóknál p€dig u(oisoállandó larr.
n§trEli bizolsác nyllaikoz!á. po.,t,k.t
l"]ls. 9,"|!',,t€IciDtelébd.
m_e.sorzrrEtóság
7. sziuésaól ol(!evél, 8'. Rijvid

!,:DJán, __.
,,,,"-,r," ". k, járási rójegy;,

i{ágykála, 1§,i? júúiushó 22,

lrrolr9?,á,.s

v.BeD.ytiír,lrÁlt

aildétdény

_ t? onn 1§3l I;''T:fr",.. 13, §-a alápján kij.
" xe_!§F:P^]",Y:"i:"Jí" t.""^"",
n,,"",.,Á, h"ei_,"
i*i&:;;y;,

[f i. §á-;lff

{:*:,.**::*'1,1*ll;

hrir.tEéry. §,r*r1T$$:t'i;Íful*'55il",mll,t*,f,.1Tnö
[ffi §H§lem*,x""mi-"*x

frf§ff,,*T#'ffi$'$#-Tffi .
M *--,:té:l:
.
i;i_ll""i:",rs.l:**:*,"!""ji"!*'u"tiTíii,§;
B],,$iiY
hó,#S${iff$ü5&[:FdFi
::tr'#*
Builap€§r,

69r9,t94r.

o-,, u1:*

János lih,gtijt:lui ]aBo

h"'árid.jc ló{? auguszlus

rs4?. évi lú:iú§ hó

1,

..
^l!d.dl,

AllnfuépíIészelL

il"&'"tL Megserdítlsi,4,
ieggzö:

,_ ;,.!li!rl
'-",k",6"rp"lry5p5;"y§fl

*jr,},Tj
. ,l

!l}

íólt lég:
r;f:Öil.'a! eiu--J-;ies '",tca 'nariá''lehél i;i1r1
Rt{8h.íBiütayoÉ,!ürthr,ítrúó,y,ifie.[#.tyS,i§n*'l'"*': L'',ifl]áffii;

cáin,

ffit|ffiffi

ffi

"-;6$,ff,fi

,xr,,*,mru**t"*:,t-

_

i.l.tl9é i:rMir-,"r.tó] N€d!"e'

ró"it]ö

Járlisl Fóieg.§nő

u.a

Patgírnnesler úrnílll
,\.a zs e g l L ol ]ar os agill! k
í

,it kijr,
12!7947.

pt§I-plil§.§0[.ltl§lttlnl

a?. vl.
Tö!ök-

vÁnnn
H|VATALOS LAPJA

i §al-

,

bze.l€sltóré§ éi LI.dóhlralrr.
EUDAPES,í, lv. v^RMEGYÉtlÁz,

lál.&

heféit

{ai Jó

í. ,!i

. Mu}l

'|.alcttrtl.

^t

lórán

Eüyt

.lbFnn EctblBrtábér g6lie9al]

Dr. Anö&ü§
,B.

cdlrarü;lün

air. U.

lnnE

Iöi.srió

.

! jegJd

Bt. ri.

r!.v. élrforyam. 29-30. §!ám.

,
G€iáeb<,§

Pet

l !,oYÁT
f

solgáüáti td€ie

G3]".rEvól€yi JÓ69f e€.Ílaii idej9
Modo,k Ba,áz§ eélséJa§
rlrrolDír l§tvá! szolgálali 'deje
ideje ,, ..

v;ífDai séndor sZojgálati ideje
Poigá! Jáno§ @l8álBti ideje

..

..

NyáilÁk kiterMlés .,- .. ..
Arsó ödön !.éseibáúlsalá woná§a ..
wáÉntr Eftiria véseljáná,s a!á a§nág
zÉidó Pétefué ÉyuAelrátása
Ru^á]r Irászlóné nF€euánj6a

Gács R6óré n_R€euátis . .
§zÁntó Jóefné n!€ellátj_s6
c§rkoa Vefueldé nyuElliátóe
Bat].a Béirá!énra}geuátása .

cslrkáB BélánéíJalge]látég

vcit§ JeóDé nrusetlátása
lrdódi l§tván nylgdijaá5á ..

. ,

Bé.ekrnéri4_adni§ nyugdljazág
HoNátb §l€k nFgdtjázása
c§,(s&a János Drlgdljazása
Ná€y Báü.t nwgdljazása ..
sol}@osi Áldrás nyugdijszósa ..

Dotibovári sé!do. nJ1€dljazása

.[

TAtiTALoil:
ll sulai rr-u" !§aEdiJMg
lI B-r,ó{ Emó n}ugqll.le
?3 li Á.ovdts J_le njrueol,Má&
;3 || KLe@ Ko!Él njÚ3dlj-aslnik netJebllÁe ,,
?3 || t'arkas El€l ve8e_b4É aá \.ná,a ,,
?5 |l Páuá!.§ !,!v|o n$co.j€,;sa
?ó l| Bdu6 Józr€óré n],u€ellau9
?l || szeeedr Bmö r§a€d,j@sJ
,B |J sa_!a IstvM |,5rucdilJzi*
73 lJ czJ;ányi Jóel dJued.|új,á
?r i] Fj Ikás Jsó léeelb3lj§ bIá
?1 I| B&ó Allal F+jaLllállsÉ
,. ,. .. ..
71 l| f.,r]6 Als,.é dr, reháb']dLcl€s?a l| va§ l§lvá. dt. Fh,bilL!á]á á
7,t |l rc]n36y JánogÉ n}!g-_á.asa
ii || nú'h!t 1.1vr4 @P'baíáq á,. vónás- , . , , , ,
?! |l Rjsa Laic !ÉgFlbinjq á|, V@lú ., ,. ,, .,
ab vmá$ ,, ,. .,
?. l] s.F§ And.ás vé8c'bánfu
;, l] Bá]54 Jó.€í gole'á,éli ldeje
?l I| tlüaori gáltllz nesgérz§Á
71 l| i,Ó/ss Ánlél Enrlb:',láló i ÜeJre ., .. ,, ,,
?a || Bell,.s Jó63l lg.41ó,.á9 tagÉ€s .. .. .. ..
'?. ll
r+ |I
l!1- RovAT
?l ll
lbyakiiúrwi
7{ ll
uDa§tás kid€<2it*li!.k fugrende,6e

Várurelyet szabályreurleleiek és
&öaórdekü

ha|ározatok

P€si-Pili§-§olr-KiJk
n üáíín gae öDénliatósá1ának Bud.ap.sten, 1947, éDi iunil.§ hó 27. í.apján taf'oll
rcnda kö?q!űlise
11.022-1947, kig,l s92-1947, kgy. §zám aia'.,t GalalDbos

Péter ly. th. ú'óí hadiéveit be§zádiotta.

l8,01s-rs4?. kig.. 995-194? kgy. §zám a]att Garimvólgyi József ny, ih. úiőr hadiév€it beszámiloitá.
a,?80-r94?, kig., 9s.1-194?, kgy. §zám a]latt }íodok
Baláz§ ny th. útőI haóéveit, be§z,ámítolta

74
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'1+

74
71
1+

71

7+
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7+

?+
7+

?b
?5

7b
7|,

..
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76

,,

7ö

?5

G.66?-194?. kig., 99$_194?. kq'y. szám s'látt Mo]ná!
Islván ny. th, úlör_badiéveir beszámíbl.a.
11,463-194?. kig,, 99?*194?, key, szám aLtr várnai
§ándo! ny, ü. úiőr hadiéveii be.zámította,

ad I. ,1906-194?. kig., ss6-r94?. kgy. §zám al6tt Polgár
Jáno§ ny. ih. ú!6I hadiéveii b$zámítottá,

*ig.. r005-194f. kg:y. §zám átait €
l 72.114--1947.
cegléd-Ha:vani th. közút 56.200-61.400 km,

§za.

l(asán 1ev6 kanádai nyár{ík kitermeléét!§ éri&
ke5ité6t ethalározta,

3§.555-1946 kie.. 1085-194?. fzám .ilatt Al§ó ödön
irodal iszl€l végelbánás aá Vonli,

k,

52,976-1916, kig., 1084-194?. k8y, száh €]átt Wagner
Eírl]ia k. irodAlisz'ei vógeibáná§ a]á vonts.

VÁRYWIYE

PE§T_PlLI§-srr,T-KrsKUN

i4

'úlr, 'íl,

!§;J0- 9

as.z?a-ls,ls. kig,, 1090-194?, kgy. szám al§tl z§idó
Péter k, L o. irodatig{ özve§.e nyua§]íátá§át

26.966-194l. kig., 113&-1947. k§J,. §í]Ám a]jelt Szántaí
t,ájtli,tá v€,é,t'6l
Róa9a k. I. o.
,ryugűiózit

3,563-194?, kig., 1089-1941. kA/. §zást ál,í,t özr,
ltuz ák Lg§zlo ImPné n},uget]átá§át ft€átiepít]xt,

9§.385-194í. 1íg., rl3{_194?. k€y szám a!a't Baltók
Efiű h irodátbztet J. é!.t júüu] hó légevet nyu€-

8.?51-194?. kig.. rO8F-194?. kgy. §zám sblt Gác§
Re?§óné rry. fősz.tl§ábíó örvegré rée:éft &v, n r|8,

1-

10,681-194?, klÉ,, l09l -lg,t?. k§, §záln á]ai{ ózv,
szfuLó Józ§&né i, irod-rtiszl ócvé§l€ *§,ére öal,

I.

megáuápitott5

l

!1!Y1!1![!lp,t,

-t

űiad&

dij,at tnegátlapítoat,

ny.trgdíjat rnegállapítdlt_

kéy, 9áíítará,t. özv,
útőf özves.e r&éréó{v,

kig-., 100+-194?,

tL

'5.665-194?,
caikó§ veacelné ny.
nylrgű jat hegá]],íápitott,
28,?g2--r94l. kiF..
Ba,tka Bóiá.rté

t139,t94i, kgy. 9ám etr*,t ö,v. D!,
1r jégyá ö^legye Té§#Te ilzv, n u{-

díj§t meglifiapítatt.,
]

YTt

9,?5.1-:,14?, xrg,, 1072-19+?, kgy €zá.rn,ralt
Jenöné fó§zolgabiró neje ré-zerc nyugeuÉLá,lF

mggállá!ít'ot''

31,605-t947. La8,, ll41-194?, kgy, §zám,lálL Iídóol
Istváü nh, ú]őrt f, évi augll§áijs hó ri:gável ny€,

24j182-]gA7 kiÉ,,113?-1§{?, kgy, §,ám q,írJ, Berc*
méri Andrá§ lápló§?€h k, jmd,tisutei Eru8,

;iil"_"*._

22.22l_1g4'l - Lrg,, 109?-194?. kay. gá-m alalt

flak

f, é!'r áPriüc

aü

'e§y'ó!

hó

Horíátn

"*

vécéYtt

-

l6.14l-t04?, kig,. 109&-194?. kgy. szárn a:,t c6oí*!
János k. ,rodatigt€t í, évi áplili§ hó Yégével nyua

;fu;

3t.606-194?, kj8,, ll45-194?. kgy. sám aiátl Nagy
Bá'int t&, úlőn l, é!d {ueusz tl_s hó végevel nyug-

-

3r,60?-194?, klg,, l]46-1947. kgy, v;m aLatt soly,no§j
Andíás lh, úlór1 f, 'érri auetr"/u9 bó végévelílyu§
dljazia.
31.604-194?.

kii..

Koaát§ Já$o§ s,
msr§lrpfiot!6,

ie§.á

1143_194?, kgy, §zám a],.tt DobboY{gér

váíi sándor th, útőri l, évt áu8u§*u.9 hó
vel n},ugáíjeáa.

í.

Ézám ái..it
rty!{ellát]ás ü§§ú§géa úibót

2t,8{4-19|?. Idr.. ll52-19{?. kgy,9,ám r].ü Kutucz
x"rntl ny, tiiI. o. i.odaIiszi n},vgüál helyei
bíttiré,

l6,3o4-t94?. kig..,1080-194?. kgy. §róm 3]Ári Fá.b*
É:d tfodÁtiszret, vé8erb&ráá alÁ vc{rá, kóve{iípr,
rébeq, nyugdíjaá..
1?.383*194?. !dg., 1095-194?. k8y. e.áJl1 eladt P&]jánog

Lt5.J6 k. aljeszöt tiyugűFztá,

k€y.
*, '"'rf",l?ll ,*,' o,1081-19{7,
trodár€ú§{i§tt

138-19+?, kgy s?árn 6lá[!
csuk;s Bélánék, jegyá a'zYes/é régéreÖrv. nyuq
ítíjat,megábapítotl,

34,689_!s4?, k]g,,

lt,843-t§4l. kt,, rt5r-19{?. !gy.

s,Zrn álatr BáfiuB

'!{@érc rtyv8dii,ri

trreÉá'.apltot!,

i"'#'§J'.T';#u,TT#:riff*

'o'";;;n:l,

áIat,l §,jtí,
,,ouu_,nor, k]g,, 991_194?. k€y, -ló
júüu§
nyugdii,gt',
hó
v,ágéyel
th_
f,
évi
úl6ri
islván

___-,
nyusdllazÍ!,

,,,,,kJ,í

,§ilJi"1,

,'&,H*ffi

kezr&en, Ilr,udljazra,

,r,rru-'n*,ff;;#
hetytadotl

**i"#

.-"ijíl,rffil.iír-..',"r'-i#

I:,D46-'ili;"i,;,]195lit',ffi;*#i;,T,§í,
kér€ümá}ek helvledoll,

2':,467-t947,

ki!,, llU8-1947, kg], szlill álátl bf, v3l

István k, ir'odáti§zt rehátJü'álád iránti kérelméne

helytadott,

27.5!ö-194r. kie,, 1135-1947. kry. szám elgrlt !'e,]nAcl
J6nos íele§ége rö9zéce nyugdlj]rt megá]hplto t,
12,s2}-íg 47, kig,, 10?8-194r. kgy. szám alátt Buráüy
tlt án té§gére ] Yégglbánág álá voní9 köv€_ike!éb€l
íryucüirlt ííreEtilrpthh:

}.ú

l94? július !4

á[tai
ég,e,/g1

!l

]arhrk

:3,87l*194?, kig., 1107-194?. kgy. §zám slati B€§
Iéjo§ k je8yzö r(§zére, vége báná€ a|á vonÁs kti
vetkezteb€rl

nyusdi}ai megállapttolL

í.

llar,rn-

11.063-1§.l?, kia,, t0l5-194?. kgy, §á§r á]tal.t á 1,rn.
§rerv. §zab, rendeletéi a (budakörnyéki b§ §n nt.
end.ei járá§oí< beo§ztá§árs vonatkozólág) bódod:

aáya*

i]ián(É

Baít{rg

,cdír.t

Pe§ü-Pilis-§ol!-Ki§kun ráímewe téfiréngheló\őgéndk
Buddpeslen, 1917. axi július hó t_ napjón
ki§-

'drroil

guűlése:

II.22,336..klg,, rló5-194?. tréy, §záln á}att Düzsa.
Antat kfupe§ii adótisá r€hlbilitálá§ iránti kér€lrrr&
c] ul a§I Lol

t?€€di

ta,

kgy. §zám abit Bellus
jecyá Hang)á szöv, jE€/gll&9iEi lagsáaát

28,?38-19,1?. kie,, 1t64-194?.

§rjlí'

József k,

.ngedélyezt€,

,

ís8á,tyr

Égéad
Fár&.3
követ-

Bakó

lrnéüéri

l. ílazé
! irántt

)r, vág
iúének
Felr!&gy

Burányi

Fetii

hd\Ározatok t€lje§

hgtök áz ajlt§pánt htv€ial
korr 9 !g la óra kóaö{i

térjedekniiikben megiekjni_
Lógig, iraitófáb,r! héddlzupo-

IIl. Altalálos icllogü iniólleúésl
c§ak ailOtto§elstben i§énylűrendsle.
tel, értesítésekfu nás körlenónyok
kia.

§alfuu"

'06-ts{?.
Anyakiinyvi uta§ítá§ kiégé§zíté§é
úegr9úil6lé3e.

Blafiennai iálás Főieglzőiének, m.glea öótos Folgáf.
mest.íének, község Elölidraágőnak!
ul"rt
H. L. 2?_28_ §Zámában 38.12?_194l,
",,
gybani rendeletem lriegészítésekénia, a]ábbiBkát
el,

Az arvakönyni utg.í!í§o,ts,.k]*iknruJs,3,\oz§égi
jáióságik -iehrdél€iéin kézhervéte]€ ut]án tarior.],ak a
. ÍIimutltó {vI,, szinyei MeT§€-u, 1r.) §zerk€§ztőki§g'6szl!é§ végeti felküldeni, enllek xdegürÉédét]
ig hozzám jelenteni, Az elvégzett munkák kiíret§.
lenii cég kívárDtr.á évi áu$§ztu§ l-e utánig hakot aÁ Miv€ü €Eámolni'. treher, hogy a megye terill€több mbt 100 riéld, élkezik be, tgy a munkát liedáfon, 145 forhiér,t végzik el. A cég cséIr}-

lü9án

heryett:

Dr. Ka?obí Józreí
yro. fóF§zö.

21,15?-194'7. ki§., 1106_194?. kgy. §rá]rr ala& BÉláz§
Józ,eí !.rn ircdaöli§zt §zo,]gálali td€ia megá!ápitotiá,

2ö.251-194?. ]d8., 1104-194?. kgy ézám 3]é{t a n1€tttri
- járási §íékház ingatladiák m€g§zerz[§ét oihá,{á-

r

kirarlve,)

Budapest, 1948 júti!.ts 23_

(üuaz

üj.nt

]eli

l€vesen

kig., l15l-r9,{?, kcy, szam á}i.t seí€g
András s, jegyzö részére végelbánás alá vonáskö
vetkezreben. végkielegí|€§ megállapílotl,

úibót

16

§záílA 5'783. (Elöbbi léílele!€mben t€ltráq hiba ío]y'á.o

21.378-1947.

trr.ug,

brt

PEsT_PILI§,s!!!-Klsl(U§ VÁRMEGYE HIvATÁLos LAPJA

lV. §aenélyi ós ggyób hlrot
_

úi}özsé8alalrülá§ol.
3 B€ró_cylthiszl.r li! l5?.?4o__l94?. IIL ,. fEálnü
Énde]€!á)Pl é Kilikirtrh€le m. vá]shd, ]ieí.c; Pirió
lakotthely é§PetÉóki§€lek ptrela egy !é§réfiek kö6€&

atatu,l&Út €ocedé\nidé,
_ Az tli község jelle8P: tuslkirzséE, idetglen€g

[.ve;
}rrló. A köz§éggé .al,akulí§ vegre?qjÉsánák iüPol}:i4 f.
évi augu§ztu§ r. napja, (38.?02-191?. alisrártt si,)

Á

Belügymini.zl€I úr 159.4á9-194?. rn. 1. EáB
pili§§zánrói kórjq§zórir8* -.gouirut" a
Püís§zenlker€szt. v§lomilt Pilis§án:ó kii&örté8ek rúgy.

.
alall

a

közsegaé a]ákulá§ál engedéiyezre.

_ A

dwkirz§égé dokulá§ id6Pottt&

1, naoja.

i áá

,rl8u§,'uu

orvosi oklevéI kihitdetésdr_
löflénuha.ósésónlk köcrvltl'j. ct
l94l7. éDi jnniu, hó 27-ik napjáí ta"oll ülésén:
9t92-r947, kig,, tor9-19{?. k€y, ezám a|áó dr.
Hpll€mé dr. Hir6ah Gabri6dr orvo{, újp€§lt k&6;

A Dóffiew?

ad. L t2.789-1947. kig,, 1016-194?. k8y. ÉáJo alrtl
dr, sreczik Áurét orvo§. íajszi lako::
{d_ I. 12.901-194? ktg., t018-194?. LÉy.§rá.ll .i§tt
dr, Gárdai J€n6 o.vo§, c§épcll lakoe;
13.205_::1947. tig,, 1025_194?, &gy, §rátn sldi dr,

cziiá

Gé?á orvo§, aboDyi ],§&oÉ;
28.112-194?. kig,, 1023_19a?.

ky. s!áta ,lat1 dr,
supe§vÉri Máris orvo§, bud6p€§ti lá}qs;
30.051-194?. klg., 1034-194?_ k§y. sálr rtalt alr.
olbán I§iván oryo§, gödtí!6t lakoü;
31,502-194?, hg,, 103É-194? kgY. §zádr r!.tt dr.
Kovác§
iá§8z€ítuáetól la*6
'j,ttó ofonlos.
a osi okl. u eL é, kíhiíd.ett 2,
l(iEevezés.
r52+-l941. fl..zám €latt a vm. f6lrpínji Báttlt
Gelgely okl. ie§r26, tis€gít6. ikbdt lák dt, koü.lólolt hrtá§körr€n
íkladliB $yaköDyw€zel&helreite{§é
kiie9er}e

'

IIolto§ítá§ok.

ss.s'8s*rs+r. kig. suáD. A Betiig,tninl§zter ú]r zbh_
íreür]d Feret]c c§ahEzlovák áuampolgá! l8?9. évbe|i sJiL
lete§ű rnagánli§z'vi§e'ó íoglalkoz-ású rákó pá]otai lakost
12?,044-194?, II 2/s. §?ám álatt kiálí:ott hono§tté*
oikirattal 6 rná€yar állairpokárok kóá fel9Bl,te.
33,283-194?, kig. szfub, A Be]ügyrntn§zt€T ű: Herq
JóZ.er 1882. é9bü sziileté§ű aszialeme§er fodár]ozású
úipe§ti '!a]kqst az 1802. évb€li §zületé§ú M€r§novic§
líDr
nevű l6lségévc1.6 ínAgy§i. árll§pokáfol köré felY€tte.

PEsT-PIlls-soLT-KIsKrN vÁxME€iYE

7ö

Y. Pályásatgk, hivatalos birdctésot
körörvélyel
§ógróitwfuEeryct Egy€áiteil Kó,ányö
Bé.úv!úyió6!r!áa,
rr,9'- éúitüuu§ bó 3r+n (6ü!orti!@n) dé! 1 ó!dk,t Bud8*i iü:. ffiöd;;-;. i,'9;; alalt p*§ameeye a§áqléd

í*;:*-*,*i* --rleó,g?. M. E, g lsdeLel
megtártandó

étr€Ltuében

]ébiltjwri közsTüÉóéré,

Tá!gy§ofoZai:
úz]el,evetlrö,
ielentGé iz 1944-46, je,en,é"€

1 .ű;;öi,$i
Ál i€ár'*]to-ág
;s lelij€}elóbúoLbág
i.

sjá,üatoiai §"riet]en bollL.kb!i €lbP y(dq
la]<ás helF€,
*i*,lJlu
t"á. _Áia^aL a ío}tol íoJegyái
jt§ hó 28. nap
flj
]94i,
iü
Ieluáel.
;i ;;;,i,,liúi"j."'.
be
ii"'1Égsii ö'ó,t- k"L] Foltö iö,s<g e,o];áró*sao;l
"-ü;;L"*"
nqbn dé]élótt t0 úlakd Bnahdó kep\ i5,rö§
r*rii'i"'iiTo,cr{ré.;" íogju]< a Zú! alá[latokát lelboDtúi

meÁ
í'.iii"
''"T.";.üáá*"á8-§
i"tilg,"ioti_rr"g

réséreá fet,

me§ddá5a,
hetvénv
"'..i' e"rci,iÁ"ioo,-t*:e
Éd,rí!a},e§ évr€ való mqB!á-

?, E*Ueges lodltványo}

l ió;tiié"". a v;vazlri jos cyalrof!&9ára M
nábáLyok ll-ik a6 l5-1k §-i ai úályado,

árqp-

Az';

'<plt

La,gag,-

14.4n0_

83,63?61

20,151,!6

251,113,5,

665.?38,-

160,9ö0,ö§sze§.n:

'ílílEiRi I. TlsrirvBayó!|

826.698,2,520,251.61

1260,000,-

268.809,64 1,518,809-64

tl. clttar13lék:

azóc!ális tarta]ék
Iu. Ertók_@bályo,ó

'

250,000,-

.llcntelerc!.l

Ilábonls lesztségek €lr]eotétele ..

rv" töletd€t§€€et:

Állarímgl. tös.-hátó§ágear

}litélgók

6,€bb,

. .. ,. . , . . .. . . .. . . . . . .

TáBAdalNDbj?to§ito
Buitáóest. l§4?.

............

é!i júliB bó

66!.738._-

3.660._

.

náp]ál,

vaslag Gergeu

34.190.15

4?.653.?8
Ösres€n:

91-{6,

85.103 93

z,520,á1,5l

A cfun-E!ád-{ec"keméti Aníent6tó ér BelvlzreEde!ó

.",fi'.;-";, i?i"],;i..i-"r. ^vi. lz" xoz*g hatofab6n épileddó
i]:b';';;iá ;';:"G;"-&dlonlchd epiLósire nyiháno§ ve,,
b'rdelc\,
&lrJrsgra]áj
""Á;i".r.a meAlrezdMek
ideje !94?, évl au$Jgtu, hó 4,
lr€
fei€ésé 19,!? nDlenbe!
*"i*"iii,ra.'.
-ui,aidti4.

állahéD',i€*ti

194?.

wi júllu hó

14,

Bldape sti Áll@lépít,szeli H iú6'4l,

tülotraios retsenylárcy&lási hirdelóéúJ,
,\ budaD",:i ÁILam,pi,ive't Hva'á| nvi]váI6 \erseby
..":;_i,-_; il,;; A calpahé!iz vfu, aj|, \pz, tb, kózút 058l
n nvrle,l vasb,lm hidId
i#'#fr;;;;ü; ;;;1; rqoo
é azajáDla áel
hirdelmény
o" iaiíü_"'á,ii*,a.ev"lási
a ífuli hjvar"lful (Budap€st
il lairi-i*" --.r"-l,inanyok
jl rr, *os,, a hi*t,ux órái
rili,a"ji,i §;lc.,:';' is,,
.tatr blre!ézlreiók.
'" "oi
Ü"y": a*Mk halandeje l94? €u8uszt Js h,

ii'".j]i'

Ruddoe§r

19,i?,

évi jÜLb ho 2l,

Á|la

- a köz9gi
n/erL
nut]ro,a';var

l"l'iÜ;'t""'-,.',
": '"r.,ji,l"tlifii

képv:ylötes ü,

úeBbizJs álao,
uri"loj"e1,o, l, \áiéna\ h lJ n á|i á"i
'#",.r.l,:r.,". e. a, i,,e, r.aócói.los §uJ ltaso,rá DyiL!áms
ÉrsúvléJqyalrj
' n "ti;riitt',lr" fu8let,
kö,t§',,ei biaftli\a van-3\,
,_,

i*

íl p' lé,,,c, i

Hiuoún,

l.ivob4t6 lc6eíytálgyalási hirdetFéN
tn, úL o,r?8 km :ze vényélyillwji
, ,lkNlipet_r;koshegyi
";;il;no"rú,nut
! a, belon ledólcp
;.:,Tfi ;'..;"' ;fi
",,
nák
uijáeDjtésére,
"* ,i'i'l rái,iliiii"lt * vük*tss o§rs ürtpok " bud,ps
M"!,a v,leria u 15 a, Tl, 6
llr*áii*'i.,i il,i*ru,, AlV"íerv,k
Ugwalort a tlvdtalos id
i7':iií", -i,i"jij*ot b.,
me;teklnthelók,
áiatt
'-"'i]""];iii'"iJl'i, iiL ÁJBu9-1§ ho cen nyullsndol b
BudaDe§t, l94?, évi lúln!' ho

B,dol1p -1',

19,

ÁltaaPfile,,,ll E,úo'al,

Mes§€Dúlsité§ek,

hlr'tétEény,

vátáltroz (v"

álatL mes le}et relijnteni,

35144_19!7, lr'A, ,z, D., H"];,2 Je!ö

ver§e&]"t§ET.!Ó6i

b

l{i.fiv'.ii) ,i i;;;nl",,i tga?, ö^ au€uJlLic hó 1+n
feltét€ü9i<. É!§zlete§ ko.ül
"''i&ítr#;ffi:'í"§,ibgés
m€g96Ezheaó, t€rve
ug}dnoÉ
*l.jn"?-iilIiilr.ui*l ürbp

Az lgs,gatd!Ég,

8§§-194?. kig. €2áh,

F,,kLö közs(É (löljárósága,

É.k.,

IeB§és€
,""T,";;;i;;..öil
ia.oigáo, szedtÉ-u, l,)
'fi-:"i'J";;ű;';:riiakúieteáhazi
tn keút 681 350 kfu

BLlfup€gl,

14{i.{4o,-

-..,,.....,....,.....,.
Kév.p3nz, pstsrakaték, bant ..
tII. Egréb v83yolrtéte!étl
-liáborig káloik
lgényliw€tl i!€lat]aío]< .... i,..

?

ver*nytársy4lÁ§i hlr.leimény,

86.580.-

.

jáb]

F3któn l9+? rülu§ hó

id ;l'vatal6-idó

l6.0!o._

Áiió$k

atot le\ ók sz aján]ato! te,bon,

.aiireL.l.
"*-]i"i,ii
*"'i", lelen lehelne},
'sinál l]],ilj JáJlioteléek a;áíüara:k,l, é Énd"lkezé
iir]aDoíl
e iolt)é"vetÁsi
.iu.""-b;ó1"li "iaú"l miitánminl3'n
Lo}ts,gvetési
üi,
é
aláúlali
Á,
i;-;l]]*;;;fi;"í
laÉrt dliot úl*tni nd keti,

amég-

íüó
§ír!
- r. lrterl€
e n "qy,lr'o lnérleg begá]tápltég,
6, §-ánan olJképp6 !örlénó ^él.
i e.
ZU,"L.oi-uaryot
eddid 25,000 dcrab e8}en,\enl
l-rálÁ§,. hoÁ
az-*ir;áy
ío_
50,_
nré,l
ltéké
ddab
nén
#iJi*Jüí?-,r
-aiú]iiiü*,t
felülbé'ye:zls uljfu,

Áru é5 anyagkéglét
.'Én6tpaplro].

é!,l. 29-30. §|

A dúka a meAbízj6 \Je.etc u'anj 8 nip,oa F€3].É
,]And'
é< 19!i?. évi s*Düembel hó 30, napjá,8 b'leJezruo,
-.'';';;i..

MEGulvÓ

. PÉl,ó6

Xrv.

HwÁTAJ,os LAPJÁ

l,ffi'i ,

v;ro

ló"o"i"*,o, e,rutpr*i "nényrelel
gLzó,

".,;';',;",;'.-"1
!gT, Budan§, vm-

]ó|,

J Me,ei Jáno" láoj"cTjei l,kos ] ü
;."';:i,]']ri;:'";, ;.69." p 1 tr"de,t, h,rc l" homld

.,
r,"i,.
i:lij;,":',i,.";ffi ffii:
rj," l,,* il;il_í" ;,.:i
riic/t{ii, - tútáíIoJellző.
Paél& nr!úolt, /" ó

Jórdat Főlegyzó'

Pol,gótllvstaf úrnah

odó.

Községi E16ltóJór,dgnlk

íl b9

ludapcat.

'9a?

rurutrtl|t

x|.v. éUfoly.tn. 31-32, 3rátn

'.

P[§T-P|L|§-§OLT.|(I§|(IJN l/Antl{
HIVATALOS LAPJA
§0 k,n
pitendö

tüYr

-

§t.tldrllí.é5 é. Lt.dóilt.l.r t
BuDAPEST, lv. vÁRlilEcYEHÁz.

A' .lr|Dar D.lbÍlalaDór elt§at:

Elrola..,..'.....
-...
Elyé. BáD . . . . . . . . , .
kllrrelrb ll..iété. dii. .

Dr, AnDnU§ mnr
YE. rb. rr. íóle§ú

n.lllcl.Drt G.lttúlraron

TÁBTÁIOM:
I. RovAT.

kijFúl-

.,váms§ei Épnó@öwtke*:" lé]í.Irése
lI. RovAT.
K€r€lkÉde]íni 6rlé6ré kij€nölt

T3]ip?,tá§ utdlványoik

*,.""., :'i"T:,JiL"

A v&me8y€

út 0.588

r@atal,

:edólapiá-

t á]mo} Dqvr.{t-z€ke
..

l
^

Yáruegyei szabályre§dolstek

éq

kilnérdekü batárglgalgk

Pe st'Pil,i,s-

?E

.. .. ..

?9

ló(i_52E
Ális!án (&llspálli lli§átal): rst-s30*-39IGazaa_
^
Ym. F6ldhiYatal
: :rE6_19E .' Porta (éJiel-nappat): ira4_5a9

A Jegyz6 a YárEegyei nivatslo§ Lapot m€gérkezé§e után aeorrnal gondosan áttanulBányozza és
megtcszi mildazokat az intézkedéseket, melyekct 9
lapban Lözölt rendeletek 6§ halározatok s köz§éíi
el6ljáíó§Ág vagy a jegyz6 kötele§§ógóvé tetíek.
(126.00l}-1902. B. M. §z. l. í3. §.)

I

'i7

jö!€dé&nclodt

beryes c8li&gántáLTa váló ializeóé§e

TÁvborzóló hivóuró'nok: Fó.iapáD
§ági Felügyeló8ég: 1E1_462

..

§iáóetása

solt-RiÁkun t,ítmegg e tótoénlhet&ág á194?. éoi júlnhl: hó 27. napján taidt

íak Bpilapesttn,

Il

További tntórteúést igólylö
általáaos ielloEí roldoletet

E lovat glatt közzéteft te[deleteket
a papiF
bián},ra való tekintettel
különálló Eelléklet€D
egyelóre ner)l adjuk ki, Múidazonáltal
az iti közzétott
rcnaleleteket az érdekelt, illetdleg a végrehajtá§ra
hivatott hatóságolnil épp€[ úgy ken beütatni é.
kezelDi, mint bármely rendes bcadványt. (l25.00ti:
1902. B. M. §áDú teíilelel 158. §, (2) b€&edég.)

lendes közggűlése:

36,396-194?. kig,, 115{-1947, k€y. sálo alatt Mé6á_
Is Jáno§ th, blz9l;t§á8i iag iadltványára ,,várEc

gyei Épltó5ávetkezei" ]ét§slté§& €gyhán$lag

Dg-

gáévá léti€,

:?,383-194?. kig., 1095-194?. }gy. szám arrta PáliáBo§
Lá§ró k. sliegyző részérsry.ugűját Dem álbldtott
meg. (A v. }l. L 29-30. rzámában, t€ve s kózz§
iéI€l,)

5263-1947. tözeu.

Keí€§ke.lelDi

Dévje8}zékc

sáE,
őrl€íté }ii€t6tt

EahDo}

valamefungi !6fős F6leg{z6jének, fueg!.í 1)óros
Polg&m?jceaéí,ek és kőzrég E'löljdróságának!

Éíté§íta4hogy a kijeeDát&ügyi mini§zt€, q
i01.80(F194í. K. ]d. sálaú r@debt r9, §-a ér'elnréb€!

?8

P§sa-PLIs_soLT-i<tsKUN

az iparirgri Einisdélrel €s,diÉIJésben az|941-48, Eazdá§ági évrc kers§kede':;TIi őie5l€ Pest vámegye és
Budápeli 5,,áke§f6vá.os rerületón { követkeá marmokat
,elöIte kt:
1, Bueó sDs Gelgely, Katocsr,
2, ELső budápe§ii g6zrj1a]om T. i,, Budap€§t_
3. GizeILa gőallalolt\ Bid.pe§i_
4. Hun!ária egya§ült gómalmok r. t., Budape§t,
5. Kecskeméti §efil§h.izlalók gőzlnalml r, t., Kecskemé.
6, Ki§klü)sáei malomipár

r. i,.

szab3d§zá]lá§.

?, Kurrszentmiklósi góaíalom, Kunszentik]ó§,
8- Margit gőanaiom, Kaloc:!,
9. Múmalom €É kere§k€delmj

vállatrai,

volonik János,

Eári.a
10. schmied]t e§ császá.

xlv.

VÁRMEGYE HIvATAi,os LAPJA

gőaíÉlom,Budap6.t.

Il, Ka!a'in ríÉ'om,örs Mj](lós. BUdapeJ,
12. Közüzemi & községíej]esztó r, i., Ráckeve

KiskőIir§i gazdilk mdlma, Ki§kőriis.
t4, E,,§ébe| fi}a]om. BFra ReA6 cc8ied
t5. GaZdázgi goana'C,m r. t,, KÉ§kemél
16. Kálmán gózmalorn, Aszód,
l?. Kovács Rers6. cegléd..
18. ona rnglom, Bia.
t9. Ifurg DÉAö, zsimbek,
20_ Mo]na tmre b, t,. Kiskunfélegj&ázá.
21. Bund_v Jáno:, Pánd,
22, Buday Te§ivÁrck, I-ájc6mizse
23. Horv; h Lá5-1ó ma|ma, T;t"el24 H3nofer vilm(§, Kói(á25. Hollós Ania1 ma]ma, Abony,
13-

26, lll§,y cs Kulicz TPsváek. Fü|öFsz;üiá§
2?. ]ljskimmaj§5i gőmalorr! Kikunmáj§i.
28. Ku]ik Müá!y, ókéc§ka.
29, Köiirsy Antá1, Kiskunhala§,
30, Körö6y Jenöné, KiskuJül aJ

Lcv3s Te§ivéIek, Alpár,
32. rÁáf, F. Nándor, Monol.
33. Nemcsik Tesivéfek g6?ináirrra, Nagyk6rib.
34, Nándon Pál, csány,
35. surman Kálm]Án. r,ai6íizs€,
36, soltvádkélúi műmálöm, soltvadkeí,í.
3?. szelrely ID,atolD, Kj§körib.
38. Székely maloq K€ceI.

4935-194?. közell_

§zárn.

l

Talpalási otalvÁnyolÉ lzótosztfua,.
va'dfteni])i newe| ú.í'rPolgótfr eslefén.k. köziég
!lől járó5ó!]álld}. löD !:e| iek kibéteié| e| )]

A

kedvezménye§ lábbe]i LaIpáIási utalványok sz€t.
osziasával kapc§oiatbái leliivom, ho§y áz uta].ványo}
ellenébénvógezhető javítási xaun]<ák ]{edveDény€§ árát
meeíeleiő módon i€gys állándó kóz§zenr]é.e é§ arré á

lakoság figyelha a teg§áe§ebb köíben hívja té],
. A jelen]eg óIvényben léró árak a követkeók:
L'€§zt, u, oszt, Iu. o§zt

fori§a
3i,_ 30._ 28.26.- 24.* 2L_
12,* l1.- 10,_

!óbbeli:

''éííí
varroit

iatpa]á§

szege§ lglpata§
sarkaiá§

Női |ábbeli,:

25.- 23._ 21.:
17,- 16.1.4n 6.80
sa.kalá3 fa§arkú cipóre 6._
5,10
',50
Ggemlek , !íú-és leóaaci,pő:
16,_ l4.23-28_ig v3irott telpala; 17,várrott

tltpa]á§

l9,szege§ iahálá§
Sarka]as bőr§xfkú cipőre 8,-

,U, a, §zeges lalpalás
saikáls

l4.-

6,_

29-33_ig vaIloit talpa]ii§ 20.r8.U. a. §zeges talpaiás
Ssrka ás
8,34-38,iq varrott i§lpa]rás 25.-

ü.

a. §zeges

télpalás

Sarkalás
tsudapest. l§4?

júlits 9,

2|.*

10.*

31.

!

,

39.
40.

sáifha József, Tápiószelo.
Törteli Te§tvélek, Kiskunmai$,

ér. újké.§kei gózl ajom, Ílikéc§k .
{2, Du]Evidhki gőann]or.l, Dti,n$,,€,cae.
43. Eeí,|Br hefi8€tEátom, vác,
a{. Alpár Imre, Abony.
Budele§l, 194? §u8vl,É1l3 a.&l:
§!!p'átl hé]yei!;
Dt. x&ohri
vm. rójqyró.

é!.í.3r-J2, 5",

5,50 5.10
_ 17.*
1?._ 15._
7.40 6,80
18

19._
920

18.*
8.50

Alispán helyett:
dí. Kórolli Józse'
v.m, f6ie§zn.

lll. Á,ltalános igllegü,

intózhedést
c§ak adotl o§stolbe* igénylö renrleloiek, órtgsítósot és nás köulemóuyek

Áz olyan általáno§ érdekúreDdelet€k (körrcDd!
letek), ejteBltós€k, uta§ínÁsak, elvi j€loltó§egú üatÉ
rvr5tok. rE€lyek Csak eaye9 ádott e§elekbeD D}tlh.l
nek sftálúrrá§t, § i8y egyel6re tudoúá3ul, táiét
zri§rtl §rolgáInsl, külfu lriadvány útján neE &öró
letnek, banem m€afol€l6
tArtaloEjelr^ |!er6tB4
alkalmaásával @k a Hivet 106 Lapban (ru.
tétetnek közzé.
y ict ir§§el }iracertott LóztsúÉDy€&ct
&ir§6 hstó§Ágok 1iánÁ§i l6j€ayr6&, megyei,
lokán!.3teroL) Lötelesel a hutatókönyvtG

az

ryPIIJI':IDLT-KI§KüN vÁnüqq\T IlívATÁItB LÁPJÁ
vezólgaÁ, első§orbao

, község
|)!

dyok

sáL

É"alványok

-1,183-194?, kig, §ám,

hyes á!át

várm€g}-e

[ívja fel.
ql,

pedig a tapban. kitiiDtetett

A

jőv€delneknek
befizeté§e

i

diJa,

Iv. A th, közúti glap 82,316: számú csekkszánláia
já\,ilx:'z.}.ndok bP:
1, az egy§éee9 kezels§en kivüli közmunkaváliság
.];jai

2. á ih, útal€pot i]letó th, útterüteti ha§zná,lati dí]ak,
3, a ih, úlalap iulajdonát képező szernély8epko.§i

kíilönböó alapjait illstó

helyé§ ts€k!§!ámtákra

való

vllamennai jáfás Főjegll2őjérck,,negae|

]ra,_ná]a
D|á|os

v A kö,ság; . eghlycze, alap 82,166 számú c§okkszámlái2 j5vára fizetendők be:

évi aug,tFzlu§ hó l-iől a íánneFyei hordó
r'7őa]aP d vátm AJ i !.9Je"d',p.:, aV"l^rg}ej nqr
dj_a].p, i várm-8)e:
P,á ! TaJt vo"Zee,'l\alap
194?,

l0.*
21.16,6-80
5,10

l4.5,10

l5,6.B0

8,50

helyeit:

qző.
iedé§l
lnde!o!éuyOk
ltégű !
D lryal

Er, tái

Étl !i
tm.

byetet
ti,

L a- ",dp "-herF tolyó"io kö'csönök

ciais á}ap kormálr\ylendele|te] mess,űdt és fenii idóponttó] kezdődően á vármeeyei háziaiiád alápba 1ettek

' le]hivóD címcl. j1o!Y a

vánDeBye kú]önböző abptöriénő befi,etaseit az aiábbiak s,elini eszközölje]

jáila
], A ,áImegy.i házu)ljsi !]ap 92,016, sámú

-?].]i§zámlája javára fizetendők b€i
1,, házsssác kihildetés átóli felmeD|é§i dijak,
2, a vízhaszná]áti eneedélrdiják,
:]. a tanusítványi dijalr.
,1, a tanonc".z.Lőcéii diják,
]' 5. ;] fegyé]r.i e]járáso]lkaj ]rapcsoLllos3n felmerúlt
eljárá§ köi'!séce\ l3lité§l díjai,
6. a v. H L e]ófize:éii es hirdetési dijai,
7. § pénz}írságok, re.,dbilságok,
8, _ noroójé,,1Si (h]lele5,1. I di,ak,
9, a Baro§s.ulca 87_ é§ 87 a] számú béúázban bé.b€_
veii taka§ok és üzietnelyiségek qián járó ]ákbé!e,
1c, a Kiskunféleiryhárán épúlő vá.megyei közkófhá, céljaira felajárriot ,s befo]yl adományok,
11. az alap tulajdonái képsző személykocsi hes?ná

u. A vfumqyei áuálienyé§z!€si' aláp 83.566. száraú
^sckks?ámlájd j?rár,. rirFlpnoók be
:,

'

i dtj.

4, az árkeli]si úis!ákaszok hozzájÁruls§i dlji,i,
5,
" vi.InilLs_ú i ,'ldeke:l*gck (köaséBek e§ VárosoL) rÉszérő:útépiie§re belizet€ndő járulékok,

Polgáífuest erér.ek, köz§ég Elöljóíósdgóflak

o§zt,

az álap tulajdonái képeá §remélykocsi i€diéi

4-

ídrtrlohj€lzé§ alatt bevezetletDi, olJ.m6don. hpcy
ugyadott m6g legyenek jelöive ,a Hivatalos trap
ázon §árEsi is,. mely€k az illető kőzleményeket
magllhban íoglalják {125,000-1902, B. M: 15?, §,}

1,lszl€tri,

2,

d

bikák

éIiek€§ítés€Ml

be:olyó ö]§szegek '
§. t€nyé§zlódíj és ]óbnyéjzé§i h""zájá,uL,§

. l
' vl, A vfumegyei

össrecei.

gyámpénztáci alap s2,266, sámú
csókks,ám]ája javá.a fizetendók be]
1, a vármegyei
leteendő tőkepénzek,

-]rtható),

ál,ának téríté§ióggegei.

kiskoúak és. gonalnokolt5k jsváía

Vtl, A vá.megye,i kóágazcátási ]etét 82.216. sámú
c§ekks:án]ája]aváIa füetendijk be:
' 1, a zálogházi áIvilfui feles]e€ek,
2. a me€yei közcó]ú ópirkeze§ek]re] é§ saáüíiá§oH.ál
sl]r kapcsola]tosan leteendő bánatpilnzek es biziosítékok,
3 - ha'ó,jg ké"Plelbe veíl gyógy.,€fárak el§á.
m.]ásából rnutailiozó maladvíny.
.1, v,'gúl ice ti_e,enojk be
az eddig felsoroli aLápo..
k:}| stb. meg nem i]leiő, de határozott rendelteté§§el '
bíró ké§zpónz bófizetese}
Figye]mezt€teh á közsé8i €lóljáTóságokat e§ ható,
ságo](at. hogy a beíLzetiigek során minalenkol €§ ol93sható módon iüll'€§§ók
let ! belizetesi lapok háthpján
a befizetett . ő§§zegek rendelteiesét, valamint a vonaltkozó ügy rd's7ámca b,
Bldape§', ]94? áugl|vu§

4

Alispán helyett:
dr. Kátoluí
\/!1l, főjegyző,

:

IV. §zenólyi és egyób hírot

díi

iII. A lh, ebJoo,Iap 82,6l6, §rámú csek}rrzdm|áj,
javára fizetendók bei
J, a kóz..ócek és váro:ok terhére elóíat ebadó,
: 8"l.aml3.Li7em, k €W,gi, al.ozá§§a] nem leIheu
-Jén táJi máladványai (a követk€Ző
óvre eset]eg sziiksé_
;el foTgótóke aE územ megindítá§á.a azonl}an vi§szá-

örlesz|ái

kd/ e8l e5 kö:orvosok ,lle'mpnyeiuek tédlé§

a

ery,'s;]]€'dIiak,
bika
ha§ználati üjBk,
;,
3, tenyészicazotványdijak,'
.1, a kise]ejiezeii váimegyei

ís-

Uj

közsegal&k, fuok,
Belü8}-rnrnjszief úI 158.053_194?-III_2. sziari
.ende]eiévél a Tákony nagykö.§éghez ü,rtozó Dtlrlaki§-

A

!,arsány c§ Dunan§g}-varsány talrotthelyék köz§éggÉ
alakulását engedóIyérié.

Az új község j€ueeei iagyköz§ég, iale;g]eaes. neYe:
szabadval§jny. A közs€ggé alaku]ás időPontie fo]yó
6vi
augü§ztus hó l. napja. (38,812-194?_ ati.§pánn
szán

*r. *.

ffiI_PTLIS-sí,T-@

nr*r,

o

I. 28.47z*lg11, kjg, sz!ár3}, A Be]üe},Inini§zter úr
ílt-l szúmú
Á Betügymin-szl€! {rI 15r,315-194?- Kérekharasz:,
hcina Lajo§ 1893. évbeli sziüetésú, kertész foélalkokőzságh,z,1rozó
.""aj",e*i-v"*"g
József,
|".."q":e'e.y, Iakós, az 1895 évbellJzüleisfi Prel§r
ciíramajoré
í,;*,"áa!pusz:a,
§;;;;;;
i-li" iá"u íeieségevet egyil. x 120,513-]947, szám
ásá el,gP
a]lki
*ö7<'g8,,
onxlió
*"jo. in}o,'n"rya
orrrn"" noÁlaui otl""tta a magyar áIlámpo],
délvezt€

,l ikbzsig,
Az ú,i kirzsé§ szervezesi szcmpon|bol
ide€'P:6
vejseg Dárykö8éghez beo,3lVa, A, ü_ öa§ég
r94?,
id6pon,ja:
A megaLakulas
"-.,'"".Lrr""*"
kie, s,ám)
évi auáusztu§ hó l, nápje, (42,934--194?,
közs€

Pil,ii§zentkere§zl

"'"'a
gárok kö7P f"lveíP,

-L

úr
33.58?-194?. kig. §zám, ,\ Belügym]ilisziel
foglal,
szombáti t§tván 1913, évbeli §ziiletésíi, lalrato§
alal
szám
i-']"o "ut*n",",*i lako§i 12?,930-1§4?-IL
állámpotgároi
magyar
r.rairi *t noo*la.' okiratiát t
közé fe]vette,

ányatö,nyvi ketület

müködééuek Gn8€iély€,Á§€,
§zentalüei já!ás,
Pesi"Pili§-Solt,Kinkun váImegye
midi anyá
hoz ialtbzó Pilj§§zentkeÉ§zi 1la€yközég,
hó 1
;;; .;á* mü(öd€§éi l94?_ évi augusáus
napjáva) megkezdi+,

T. Pályázatok, hivatalos ütrdctússü
türörvénysl
üIEGfilvó

szö\c-J,ee t94?, é,i cuausztr t
;,,, o""to. BL]dáp6i tváíGban, lv, kc
",|, 9, ,l,t, á? ll9o- 194?, M, E sámít ré

. !e§h<!-vel Kö7]ó|€]

;;;;,
i';J;-,.,

;".

a€l(lt

HoBo,itúsok,

r u'
I 29.495-194?, kig szám, A Belü8},mm;zt€
'vbell
szü e,
á,lnmpolsár, ]906,
é\
lolz
á"
"""*;;;.;l;.r,i
r.süri;á§ú, k*pe"li akoJ
Ö?Lti*
ri s.i"Á.- O"'", Janka nÉ''o .felesicével e§/úllo\,3

;;'r;J-;;;;ji
,,**",
'"ái"

i

száín ala|t

k]ál]í,oLi hono.ilá§i

a"*poleáfok közé felvette

38.264-19Al, kig, §á!1 A Be]ügymi,i",t",

t" t<"-

{oelakozású,
-" ffi. ;;;;;;,;
ílálj Ann' n€vn {o|F,
üi"íJ ,rii i,*', sÁeésü§/üId
ésű Má]T d lre\-ú
i"!,á,i""i"* 1939, évbe]i
a'atr ki,
i""-.n'U,.i- """* 130,245-]94? -II, szám
köz;
Íito" n*..n*'' * *tté] a magyaT állámpolgárok
p,srÁ"enlerzsébelj

'íelvdtt€,

'A Bclügymini§/€l ür llva _
kjg, 9ám
33,563-194?, .ai'"ri
s?üleósü, rendó"egl 3|kalma-*:;;;;;;
pests7entimfi' lako_,t A az 190s,

i*Tr"a"'**u,

;, ";""i;i;* -,;m
ala, iilli,ol: honosí,i§i
ffirií"-'ir;j.
;;i-" ;o* állampolcárok R17é télvelte

.év-

walczákveronika orurrkésnóíoglaüozá§u!

raIg8-tÓ+z kig, slám, A BF:üsym'l|,Zl€l

Ű;;;

ul

ok_

Mau_

;li arn po] gár, l 89e,':'*" :"^*_"' "i]]
"""
Pöv |itkal íoclalkozású, üjpcsri iákos|,
n lprcpévp
wojcjp§zak z§óti" n,
Jczsef nev,l Áyermeké
,T;r#",;;;*.,il születe§
,1l, §zjn 3'"í k;álIilolt hono
:;;;.;"i;r;;,.,7
á,lamp lg;ío:, köz" íclvett,

iifiI"

w

ili ;lr.*:

,"*vir

f;"';;";;-;

39,6?2*194?. kie, s,ám,

A

Be]úgyErini§ler ú! A,a"_

J;;.pótgáJ. gyáTi -"*T','.9.i]::;
*,T "", ","""
,ósú. úipejti l€ko§í 131,6?1-194?,
fe]
íi"Lií, .'*...* s ma§Ér áIlampolgárok kóá

";";;
9ette.

;;;;

,

lwiá.tandó

€,,rej;óben
,

réudkiviili kö€yűl6§ére,

Tárg!;:or@a :
jele]rÉé§e
1. Az gaze.ú,Jság és á l€1úgy,úlóbizot,sáe
úélleegór.
^regnylió
, A hiles kön_Yv§zr]iéflő jden|é€ 3 megnyiió rné ecl
hJiéroza:hoza3. A mé€nytto méíleg íúg€;áiuapitá% Él

a

riszil !€gyoíl m€o9tósáól,
n, o" tir'.t"l"o', n*enti,e""t, 10,- Fi,}"n

'u

L ,r"o,,,ror.

szlbályok köve1l<eó
5,

tóIié

M, E. sz, rend?leírból {olyÓM az

§,airk

!1]

móir}-,]iiása:

§, Az üditréjz új nevérték§€k megáúlapt&a

6- §. Az üz]€i!ész visszatizei,é§,_
i'etiisYqlóbizl
6. Fe]úrÉnivényu gazgatóságn5k és
sáiarr,k

?- A2 €a4áro§áBúk ad,ndo 1,1,\a"ln,7álol
€ teltébm te€írdó, t!
c. ez ál"p.vau,ryot r8 §_i í
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Ezért indako]tnalr taltoituk
számáu!k íelemelését,

a kiadható

vÁiMEcYE HIvATA1_os LAPJA xj-v.

enÉ]3dé]},ok

*

E véghat'ározatunkat 6s a szabál]Tendclet€t á
vármegyei Hivata]os Lapban közhííétenni rcndeljúk
azzal, ho.qY ol]ene a keleskedelcn és szövetkezetügyi
mjhiszielhez fe]ebbezé§nek van he]ye, rne]y a kózhn,léiéte]r köíetó s,ik naptó] sZá]!ítoit 15 napon
be]ü] a Vármegye alispánjánál nyujtandó be.
Erről valam€rn},i jfuás főjegyzőjót, m,vá}os po}gármesterét es községi e]ő]jáIct§ésát, val:m'nf a váImegye
kőzönségét a vá1.1negyel Hivatalos Lap útján é!tesítji!i,

6lámá.ó1,

§,

-PjlF So:l-rlskun vá, n"gye Ierü]_tén zsib;ru§
kerc§ked€lem csakis az aIIa jogo§iió ip:re!Éedáy a]apjátl a vonatkozó jog§zabá]yokban megállapított rend€lkezések kollátai közótt gyakorolható.
Pe,I

2,
l

árlJ

I.

13,389'.1917. kig.

1036-1917, lrey, szám.

Tárgyaliatott: A váme8ye alispánjának előterie!
ipa
tése; a rármeg}e teíületén kiadható ósz€r€§
eígedólyek §zámáról alkotott szabályrendelet mód
dosítása tá}gyábal.

A valneg},e ler.ilel,'n k adhaló Ószeres iparanl
dÁ,vek s7;Tánai neg)llapl,a,iról szóIó es az l936. i
s__;l_mbe! hó l5-;n l, 85]1 k'g, 33ls_kgy,, 1936, ,
alait medalkotott szalrályrendeleiürlk ecyidejű hatály
kL\ül \e,vélécemelleI" loJ3, évi VII, t, c, 30, § á!
tr,) bek, ö.L;néb,j m,g-lk,.uk ebben
ú jabb szabályrcndeletünket.

a

1á.gJb

Megokolás.
z§ib-

ipárengedé]y adható ki, mée pedlg járásonként
városonként ].öv€tkezőkep.n
mego§áva:

járás
Aszódi jáIá§
Budakömyéki jáfas
Dunavecsei ,,
Gödóilói
,,
Gyömúi
,,
Kalo.Jai
,,
Kis]iőfósi ,,

de,§ közgJúlg9ón.

§.

A vámÉgye terúletén ds§zescn legíeljebb 400

Ábonyi jáIas

PÉ§t-Pili§-Solt Kiskun váImegye törvényható§ág
c.k Budapesten 1947, évi június hó 2?+n táfiott re

véghatározat,

Pest-Pi]ls-so]t,KiskuE vámagye szabályrendelete
a váirnegyo területén kiadható z§ibárus ipar€ngedé]yek
1,

évi, l!---l4.

6 Szelltendlei jáIá§

és
6

A kiadható

ipalengedély€k száJnálai< m(
ósz€r€s
íenti §zám alatt a]koiott és
vonatkozólag
á]]apíiására
k€reskede].m é§ közlekedésügyi mini§ztgr áLta] 4?,6
jóváhagyoti §zábály.endeletünk, iue
-1936, sz. allit
Lee a kiadhaió eneedé]yck átrkor megáLiapított száI
a' Lljabb vltágháború okozia viszonyok fol}-tán eli
tel9mek mutatkozik, firkép€n a ma§odik háboúú r(
kantjaix3k elhelyeze€e szempofiijábóL
Az §sz€res ipar ugyanis a rokkanta,k elhelyezési
alka]n;nak mutatlrozik, melt ki§ tőkével megé}het
lehetósécet nyújl,
Ezér1 i.dokoltnak tartottuk a kiadható encedél,
számának íelm€}ééi.
Véchatározatunk .t es a szabályrendeleto,t a vl

3 \.íci járá§
3
3 Budafck m_ város
4
8 ceeléd m, váIo§
21
3 Kelocsa ,,
15
6 I§skunfélegyháza I!Lv, 35
3 Kisku hglas m. váro§ 30
3 Kispest m_ váro§
18
3 NagykőIös ,,
25
Kiskunfálegyházaí jfuás 12 Pqrt§zenteriJébet ,, 30
i Hivatalos Lapban köáirré tenni Tel}deli
KözpoEti jáIás
20 Pcstszent]őrinc m. v. 75 megy€
aza|,
hogy ellene a Kereskede]em es szövetkez€túl
Kunsze.:tmlklósi járá§ --T- Rákospá]ota
9
Minisztelhez íellebeza,snek van helye, mely A kázhin
'tén:!i lrövető 8-ik D]a.ptói számitott 15 napon betü
Nlonod
., 4 Szentendre m, v.
6
vánnegye alispánj ánál !}.ljtandó b€.
Nagykátai
,, 3 Ujpest m, váLo!
85
Eüól vala_,nerLayi járás íőjegyzőjét, m- váTog p
F,áck-,yei
12
,, 3 vác m, váIos
é" köz§ag c]óljár&sagát, valámint n !l
A]§ódaba§i

Eámesteét

3.

§.

A zsibán§ ipáÉncedé'yekkiadá§iánál az ipsrtöIvé.yben, \.álamini az 1933, évi vII. t. c. 30. §-ának ?-ik
b.kezdé§ében, iteiőlee az ezen t, c, végrehajtásáIa kiadott 9300, eln, H, g,-1933. H. M, sz, utasítél260: pont,
jában fog]alt !.ndelkezé§:k éItelmóben ke]t eljárni,
mégi§ ázfi.l, hogy az e.etben, ha lr€iő számú alkalmas
leructi go.dozott folyamodó ván _ ekósorban ilyen
nemzeti gondozoitnak kelt az iparcngedayt kiadni.
4,

§,

Izen szabái}.rendeletünk kolmányható§ági jóvá_
hagyás €lnyerése után a vármegyei Hivata.lo§ l-ápban
köZéte€ndő és ezen kihird:tes utát1 a 3O-ik,napon lép
Jegyezt9 éS kiádtai

Dí. Koüósz zoltán

l,rl! tb. II, íój€€yzó,

megyF közönségét
éítesítjük,

a V;rmegyei Hivablo6 Lap

út

vámelye §zabá]yrend€]et
teriiletén kiadható ó§zere§ ipa

Pe§t-Pi]is-§olt-Krsklrn

vármegy€

számáú1.
1. !,

Pesi-Pilís-soit-Kiskun vármegye terülenén

keIeskedelem csáki§ az arla jogosító iparengedély
ján a lonaíkozó jogszabálydkban megáuapított
ke"ések kollátai között gyakololható.
9,

§,

A vár]llegye területén ő§sze§en 1edíeljebb
ószer€§ iparexgedély adható ki, mégpedig j
es váro§onként a következólépen mego§ztva:

PryI-§I,B-$LT_KI§KUN

t!-r4. !3
_1bonyi járás
?.{§ódaba§i járá§
.rszódi jáús
Bud]a.kömyéki já.á§

ryhatósá

cődöllői
Gyömrői
Kalocsai
kj§kőrősi

el6tetj

Eles

Ki§kunJólegyházai

Központi járás

rp

Künszentmij<lósi

Monori

járás

Ráckevei

_ Az ószeles
vényben,

járás
já!á§

9 Sza,}tendI€i járá§
3 váci já.ás
3 Budafok m, vá.o.
30 ceeléd
3 Kalocsa
6 Kiskunlóleeyháza m, v.
3 KiskunhLalas m, w.
3 Kispesi m. v,
3 Nagykőrós m, váIo§

12

Pestsz.nterz§éb:t ü, v,
_!q< Pest§zentlőrinc m_ v,
4 Rákospalota

4
3
3

3,§

szentendre m, v
Ujpe§t

VÁnrmert HIvAtALos
6

3

,l

l6
15
10
15

38
30
40
15
9
6

60

vác

93í]0, eln.

tárgyb

kiadni.

4§

, Ez€n. s/abá!F.end^]eL.jnÉ a kormányha'ó§ági jóvákotott ós rÁgyas ernyefese u.ár á vá.megye. Hivalalos Lápban
í]tai 41,6 közzéieendő ó§ ez.n kihirdetes után a 30-ik napon tep
frnk, il]et
Jegyezt€ és kiaitiá:
l:tt sÁ
t},tán elér
Dr. kottász zoltán
n. tb, . íójeAyzó,
Llrelyezesé!

Pesí-PiIis §olí-KiJkurr úrmegve t öftéhlhat óságá.Nnfus hó 27. nd,pjón taúott
28.?94-1947, k'g,.9??_l9{?. Lgy ..zám alatí a Ftig_

K'sglzd" F,P, peilVármnlyei szelvezrlének azon
enle§él hogy Me§zá.o§ ll'es íöldmüv€§. öIdögh FeföIdmúves es Pálffy Lajl)§ íöldmúVe. lh, biz l' áoi
a§ságukrói lemondottak, tudomásu] vette é§ bizottsá;i
t messzú.únek nyilvánitotta. Továbbá tuaiov€tte Dilnyés Lajos kj§gyúié§i tagsáeáTói való
on beli.il
rn

Tudomá§r,] vette végül €

i]}t a

Lap

ú

r"r:"to

i

i*""{

Kisgazdapártnrk á töF
bimti§ágba d.]egili éi a kisgyű'el, va]aint a _közig?zgatási bizotfságba kiküldött vuluá"""yi
ttagjának lemondáSát
A vármeeye nezeri Bizoilsagá á meglire§ede|i ih,
llsagi pólíág.ságrl a köVetkFzó 15 §zem,']vl jelö:re:
Bánl.?g].i Jénö R;\o.1:g.l, Ipolvvó]E/i JJkdb
w:r, srcjc" M|h;,y P.s.s/enijmr;, Ho:v;Jh B,
Ráckeve. Berlkó Is.Vái1 VáchárIy";. a.,-§ir,i" rotL,
el Kiskunlélegyházd, Kiís Jáfo; calgahévi7 Ing'is
nc.Mend€, G5jár§zky AndTá§ Tárnok; várfa]w Jó_
Ráko§patota, RemenáI Jáno§ Dohnhv
Kisg}üé§i póttag§ágTai varga Gedeon. da, Lákafo§
lszló, oro§z Aladár, Kiocse József és Kélem3n ödönt
;Jte,. A D!tyé" Lajos ]emondful íoly'á1
:heu,re v"rga Cedeon álsön ned; ,akor meqjres€jla A köZjgazgalÁ§ bi"jlrsácba p]llag.;$megvá'asz_
a
h yelre
i_-8E_ Ged€on,
Harg_Lai EInó Eeerszeai József,.Bé,refi
vála§ztotta,

P€§l-Pili§-§o]l-Kiskun
Dáí.negae tőfDénahatóságónak Bud,apesten, 1947. éxi j{l.nius lLó 27. napjáfl taúott
reldes közgyűlére:
22.328-1941. kig. 1022- 194?, kgy. szám alatt a töF
vényhatóságt ebadóJalap téIhéreíeintaúottszemélyeépkoc§i ha§ználatát szabátyozta,

36,395-t94?. kig,, 1154-194?. kgy. szám alatt ,az
építé§-és köanunlraűgyi mini§zteíől a közrnunkavláltság ir§szegébő] megfelető iis§zeg kiutalásat kéIte
a háborus eseinények kövltkeztéb€n íle€Tongáló,
dott i§ko,lák é§ templomok helrTeá]lítá§áia.
26,241-1911. kig., 1314_194?. kgy. sám alatt Kovács
Felencné gödöl]ől lEkos részére Aliila rlevű Eye.meke uIü tanJ manyai bet"jezé,,;;g cá áoj p;ilek

folyósitását engedé]y€rte,

260.ik

íoglalt rendelkezé$i é.telmébel keu eljárni,
nógis aza], hocy az eseiben,
ha kel]ő saámú a&lalnás .emzeii gondozotl ío]yamodó
vin
elsdsolban
Jyen nerupi! gondozo'tnak kelL az -ip"rengPdety1

30, §-áÍt' pontjában

r

H,g-l933, IL M, sz, Ulasilál

8ó

14

ipárengédé]y€k kiada§áDál az ipartóIlz 1936, é
valamint az 1933. vIL t, c, 30. §-ának ?_ik
,._1936.
bckezdsében, ületőlec az é7er t, c, végrehái|li§ira }:-

|í hatály adolt

LAP.IÁ

17,506-191?, k.g,. r/88_1947, kry, szám alatt özv. dJ,
B'c.key ce2áné voll közsigl o.vos dzvcgye ré./é,m
özvegyi nyu§,díjat nÉgá]lapitoti_
29.245*|94'L kig., 1014-1947. ksy. sz. álatt
a th. állat.
tanyészlésiszábályrende,el 1v, §. l5, bekezoáé!
módo§ilolla él aZ áplá]LaIok önbizlo,1lá§j ImLlszerévéihelyette§ítette.
29

254- 194'1. kig, I013 ]947, kgy, .7á]-l a]dil
a 1h.
al3]lenye.Zle"i J ao B, 'íej, zerénen l947-48.
. Ji
koll.,é8velesei 780 000 lon-1 ./ün§eg'ell" ?80 00|
lolrnl
,íedezette,. semÍli hjánnya vdg] Í 'e,, e€Pe'

33.553 -]9,1?, ||E.. 1147-1917. ll§y, sz, á'a11 a ih, ebxdó_
alap 1947-_-48, évj kö:t.égvet;só ?03,502 íorinl sZüksége]elleI es ügvana_ny, led"z-lIel, t l sIeg vagy

hjány né]kül elfogadia.

29

243-194?, kig., 1012_191?. kéy, sz, a]att a ih, ál]aitenyesztési a]ap 194?_48, évi rende§ és 1945-4?éü pótkölt§égvÉtesét 1,?12,100 folint szükséglettel.
u8ydne'rny fFd",elle], i'lelve a pó|kó||se€v.ló§el
60 000.F| :/üA-lg etle
u.ya;"Fny: l, d. ,e.le

"

19.369*1917, kie,, 101t-94?. kgy. sz,

álatt a kalocsai
jfuiá§lFli ]egett€tési tálsulátolr éJ tebenfar
ó gaz_
dák azon kérelmét, hocy a vámrcgyei bikarendszer
megszünteit€§§ék,

é]utasította.

17,908-1947., 101?.-19,1?, kgy. §z. a]att dl, Utri oszkár
orvos rákospalotai orvos ck]e!,cléf. _ 39,595_194?

kjg,, 130?-ls,r7, kcy, a]"lI Mak'ú\ Dá, el lókd]i
n"sáná]] lorvo., _ 39,594_19ll, kig, 306_:94?,
Igy, -l, a] ll c'., Pp'neh'zy s_,._do" o\,.V lél, _
368ll_]91-, kig,, r305_1947, kÉy,s:, cl l, Bóoi
Albelt maglódi magánállator!,cé okleve.ét,
815
- 36Jálos
-]ta?, kig, ]]0+,19li kgy.5z E'lli SzJay
n./sdt m3gánal] tor!os aucvclnl k;,;rdetl,.
.kintheiók
.T'énli v€határoátok ege§z teljedelrnLi]rben megte,
aüspáni hiv:tal kőzigazg tá§] tlattlráian
(L etrr, 90) hétköznapokon 9_14 ófa között. Ellarük a
közzétételt kö\iető 8 naptól számított r5 napon b3lú1
a vm, aüspánján' benyujtott i€orvo6tattal iehet éLni.

PEsT-PrLIs-§öI4-Kls:qjsglYb

1,1

Uj közsés

ália!á*es ls}lo§ií rendetetek

E

xl-v- Nl, 33-34,

9

IV. Szenélyi és egyéb htreh

igénylö
lI.
-- Továtrrbi intózkedést
rovat alatt kö?zélcti Tct,ítclPlcket

iljll]]:Hj

- a papiT-

alakitá§{L

]5|,3]i- l94]-JlI-1,
Á Berüq!'nl.Lszler-iózúrégI,L,
l"rlozó Ke,l]rh ,a§z
...,iL"i;";i'v.,.;;
i",,;nypu,/l_", c'l !n
o"J,,.
iTfi,'".':;
ge
^"",".i",'t,.
o..ó',av,tó\p.

s7án

m|'tléklct€n
n'u"*"'""i,t lekinlcllel _ küíönilló i{t
kjizzótclt
al
Ui, ]ttiDílazonáltat
".""iir" "",".Oi"O
n'i"^':'
.:i;"i;;"k", az iTdcke)l, illctöleg a \Égtehij,á,ta
szenpO0]lból ,,k,sköZsé!
, ,^,.,., sz..ú,],,l
és
heiktatui
kell
úíy
j, J j.",'";,, ^,€l-]
i'"^,",,' i"ia.ua"O"Ul éppen
v, " "lg
(l25,000-,
1,,,],}''"",*r]1."]l
;";;i;. ;'", b-á.m"ly ,"n,Ies h"C\!ilr]1,
(2l
bekerdós)
'i"lo"i,.:,
ió,r]i" -r*"*
i.;:: ,^^T §iir]i
iiár.'ri.'or, .,u*o renrlelct l58, §,
sz3m,]

i, nlpja,

44.60?_114?, kig, szám,

HatárÉsz át€satolás,
l?0,6?i
x6 856 _:9l;, ki ,7, A B l:8Jm,'1:s4'r
n,gtkö,,éj]
B"g
x
,*r""i" ,-"rj." .,"a"',

ApIópénzhiány ln€gszilntetésc,
v alamennl)i jfu ás F őjeglJzőjé1|,k,

g nlöl j óí ós áq á nak]
laj-,
]E.\ .in|5 ilr u, ]62,-1?:Kö,sé

\ Bel

11í

-2,,-,

"1ali

,u'vele|
i.,,o":, -"o,, l" lud h lóm:
,
",i,u.r,'."" vep rl az ",;bb']l,b_" kö
-"n

és

"''; ":]rj"rl;.,,
ap,ópe"1/''i,)
:,,,,,-" l§ |e ké J nll,lkt-ö
'J;ool C,zd,t,]gL ]:j"ntl, é, a P,n,_
,é
-""";,',;'.;, '"':,,," " ,o , \ ,_" F k,J,
;'*:,;
és
, 'o..r*.ru,*,r*,u,",ol, r,1 ,"s a vid;('z Po'ld'"..,";;"; ;., , ]o\ i, üo:), ,, !i'Ióie z,\seJL"'
. ",e c:Lj_böI D,,1z"":|;"1 ál'jJn,k
il;.il;,,,

-".

a ]akosság,-enderkezé§érc,
"

lebető!égek r'iné1 széle§,bb körbei
"'"u'"ii'", céljából lelhí\,om az A]ispán ürat, uta""o'io'r,ure,"'"
hógy a he]},ben szokáso§
lio""ug'
"r'*
"a:r.uságoEat
a iakosságna]<, hogy szükség
;;; ;;;;r? tudornására
lcgköze.""ri" .J-"a';" córjából a helybeli, iitetve a
]ebbi p;stahivalalhoz 1ehet foIdülni,
Buclap€§t, 19+í aug sztus

"

19.

"ffi:"
43,331-19,1?. kig, szám,

alispánja,
Pest-Pili§ Solt-Ki§kün váffi}egye

Adomán}g}üjlési eEqcdély,
yúIamenn!1 iáíús Eőjegl)zőjének, m, 1,)áros Pabb,
mesl er él,.ex és kö?ség LlőIjárósdgán(lk]

A

120,3c8-1930, B, M,5z, reinc€let

8. bekezdése ér-

324,1,12
*iá"" t.t""it"-, hogy a Beiúgyminis7rcr
bu&keszi
a
áiairján
i;;;, §-;,
"" r"u"Lr*-e*
ó5

rószére feL9zerclé§i íárgyak be§zeízése

"i*al ''uo'i. 1.1ep",e, l;ío8alaS ,:,, ], j BuJ,"e,Z,
;',;;,i"':

n".l"1
:,__:,';""" ,sir, ",, .u",._, ,,ó 11
l1 nra
io;l
g
l,l;éCö
i;;i-",, """r' lb, - \o r , n D|;
U,:lge,]p'J r ']aprár p'n,
.ru,'o.o r$
l
"

E

,,,

.,,-" b, 1 ao,a]r\o\

'"
Buatapest, ].94? uUgu§ztus

i,

(1:,93,1-19a7 kiS,

8":-''

,\lispán \e1) el ti
dr, Káíolaí J ólseí
vm, lőjegyző,

"*t
Kü,ö,cl,óha,ár]"É,a,\As
",,,
; ,"', ;,l", lol c,l ó,r,A1l t9, Az átc§a
^'.'^:í:,:;'.
i::',+"' : i;,1.:;"l, :J p,rl;. ro )" eni €ugu.zlus

i:;';,;;"; r-"i"*
i,

napia.

Budapest, 194? jidiüs

29,

A]ispán helyet
dr. KóToigi s. k
vm. fójegyző.

floíosítások,
12,635--194?, kie, sz,

A Be]ügyminiszter úrLandn

i n. -s íog]"
.-i'ili,',.,u i ", ,r",;,l g\]
:9]l,
erb"| szü'e
",
]z
a
o.1,
:*; ;".,, ""L,,';
,l
lo38, é\
:
ég"
ii"^"'or:i" n, ,ú n]e
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-911
s
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l".li lg-,i
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,l",e'é,;
,|
e,o
á l90l
. ,li-L"\
\ii1, 66010-'n;.;, lt, s", T a'a'
;",'., ,"';,;",,l €g-,tirallal
a magyar á ampols
ilirt"ti- r,""i"I t a"r
42,jj,: _|l]4í,
,ib ,.l

|

közé Jelv,:ite.

k ,an A Be_3ym,-'s:l'
r ,,0i,:8 1917,
,
'
,:;;, ', vL 'e u m"rj \ ,el
L"r,
í],
. r'", 1"
5z - a,,ll l
;]; ;;"';, .,ro , ,z' ",o lo'c ll á:]a,p,]g,,ok
|
,g\,
;
a
i'l; ; :,", ", o]..ai|á,

g ,,.jn- ^. E"lücyT r',1rl ú-Io,7.
,7,,A'ó f
,. ,"i i", lo",,, ;i, t, , ,,tit lé,i fot,e\o€
'| s/ü
i,
ló-1
]
la'o
i. _._'",.]i a""t
l,r, """,", lo,1ob; l3,}5, , \b"l
l;";;'_,iJ_,
"i,
g),,, en"\,] egyuil lJl
i","l" .ll, i r,,,,,,",i
,.rr-rr, -;:, ,,. il L'J1,1,il onoc lá)t ,ki_"'Ial
4!,:J:

gydl áLlar^pclgá|ok közé lelvetie,
4],2";_ |,J7, klg ,/;,1, A E lüg"-i,l"Z!,,
ut, L l"O',t to;,o '' Ce,ev
..-,'l,..
lu

ú

K
}

"","l"
:qOLr r,b,L szü,"
.]i-óoe"
1'.-"
I,
? l9l], ó, b j, szü,elé,
i)",',"1.,l,,: :;;;;
,
]93l evbe|i
i;;" ii:"'"- ;. í,,e, .é" lo\,.bbi_
121,452-19
eg},]l'
I
g],.-l
d
i".; li;".
magyar áü

;:i";;;;

"""_i,,i;*ttási
liiit k*ir,iii
gálok

{

oz. le]velle

okiÉtíaLa

18a1 6u8usztu§ 2r.

ek
L

s Jórseler€e!

sközsée",
aleig'€nes
. o]d3]lon

§zius

11ó

t?0.6?3__

özséghez

9ztus hó

elyetti

is.h

33,583_191?, kig, szá,i, A Be'üg)minLrler ú. MaJ€J
l923, gvbeL, sz!i]elé,ú IeJdöI fogla]koz;ú;j.
lakost
125.391_194?, IL a. szám rarhtt kiállitoit
Pesti
honoGiláci oki.aítal a magyar a,lampó'g;rok közé lp]-

^.
Slndor

44-22s-L947. kLg s/ám, A Belügrm nj§zler ú! Plo_
ninger Jó,§el o:/lrák alampO]gár, r906, évb,li szülele§ú hcnles és mészfuos íog] ,u{oZású pe,lsz,nllódnl]
lako§l,_ az ]908, é\bel: szü-e1,6ü Jeney Mária
nevj fe-9sePevel. lovábbá 1943 évbeli s/ül"le§ú Mána
M,gdolr]
n€vű gy€rrnekéyel é€yrtí 133,929_1947, Il,
a, 2, szélr,
élall, kiáUiloIl bonosílá5i okiíallal a magyar állan)po]-

gárok közé fe]vetté
_ . L 37,661_]947, kig. §/ám. A Be]üg},rnln§Zle. úr
1912 évbel] §zJlelésü Be"áál! a]k. fog.
i_li:,:1_,."1,1.,
raurozá§u békasmegyeli ]akost. 3z l922.
évbe]i sz.ile'e§;

Kouel Már:a np\í íelesécévee8yjll ]r6,3b8-]94? It,
z,,a, §zám a]€Il kiá]litoIl honGsilá§ okratla1
á ma€yar

§ző.

álrámpolgárok közé felv€tre.

, 44.4IL\_ 1947. kig szám. A Be]üg},miniszíer ur zeíik
:::T_::!,
i]]ampo]sár, _19l9, évbe]j szülelési €yárimunr<as
iogtal\o4i§ú
solok áfi lako.I
,

foelalko
8, évbeli

kF

€13tf

poigárok

)zású uj

)k Mália
álatt ki
poleárok
toglálko-

tt kiállírok közé
úr Tóth
ő fog]al-

]l/,8r'7
lT.
kia]líloll hono§iiá5i okjr"tlal a-r9lÓ
mágyal
l;
]]
a]émpolga.ok
"T1,_1
közé f elvelte,

ií. PáIyázatok, hivatalos hirrlgtéset
törörvényet

{.8?r:r94?, !aa,

i#m

g;gilix[§§ru"Ft#r xy,# #,;1# ";F
A

i

Kristoí

]<ert
)te§ű Ko.

elí

_l917.

9

kij,t€]e§ek

szemé]yi

bP,lkez.l pályi/l|ókál Dem v,szen fg]e,"_#. "*""
szeniendre, 1947, évi áuguszius hó 6. D€pjáD,
Dí. De2sőli Feíefuc a, k.
poleár:11Nier

19,500_1947, kig. sám.

yerseníárgy§]!óst blral€{Dély.

Á pe 1el,ereb,li v-ro§l sporlpa]va dlrd,he'} eÉl
^, es tr,bút
1ct
Jé, el{ hel, r ájIltá§i ü bovllé§i nufu;
",a'irá,
Pe!,,zerl(f,sÁbe1
m \"tos pole"mP! Lre ly,lvúo.
ár,
blrjet
pe
l57érLFr/
a
-Letl
,'ros:
soorpl'ya
ohözó
]cJ,lJ
h lv,;gerek is .bun]_n k h"Jfql.ila. § bólj es. mln,
Ra,al,r.d, A p;hél]Li ÜrapoL Pr"1,zenl.E.ebel
íuwakl LaJo,zta]vén ,Ko."u|._','l l .z Vó.oshlzá,m, T,1,;ro§
em,
52,1 ,ec]"lö\
b". A nul,i"la'o(r. von,lkoZó lerlekPl
ugyanott á ]1ivák]os ó.ák aláft lehet fuégt€kjntoi.
B.in. a: Z .m - áZ .J"llal. t,LBws§zeg 20i-ál

na,',a' bífuJ';."j
.Lus !,
hó

,npc lÖz@n

|Ö_llo o b"naúj.ösölok
25-én d, ._ 70.ón

keli é
a v"ros p lz'D.dba l,

holo.iL".j"

Pes,lszeí!'é.zséb€t, 194? augusz'us

i, ÁU!-polgá}sá€i

potgánaé§t€r,
8807_1947,

*ie

A budapsti á]lamépiiesze]i hi!.atal ny'lvánó§ ver§enr.álgyalást hirdet az 31b.r{i_Da€yká'á' th, kőzút 18,811 lftt.
sz.lvényében épjiendő 400 m !yí]ású (né€y) szegélygeEndás vasbeton !.m€zlríd munkála'áifa, Á ié§zlet€s verseny-

'árgyalási hirdetnény és az áján]attételh€z szükségs nyomiátványok felti hivatalnál, ludapesl v.. Márja valériá-u,
t5/á, Il, 1?. szoba, a !t vata]o§ órák alat'. t}eszere&€tók,
Az aján]at blnyujtásánák hálálid€j€ l94? srepl€mbar
hó 3 án d. e. 10 óra,
Budápes,'! 194?,

&i

auguszn§ }ró

14.

mjDiszt€ri

18,

6, (4) b.k,_

vagy iIlelö"€gi bilonvl'l,ányl,
";i;Tili,';, "i"":J""?li ^,\ onal o,, nd§ pá,yslo l h;.a.,
?,.ry]ke]elú lá.ósági erkd'-s
és po]itittaj jsi/o]Vánv',

***+:* j,*rtr:i}--,:*!",*á]]ás.. benvuio', p"ly;4|:
ruá]lopafá1, <no\l

Belü8ynjrrszLer r:rtroz,

5,

isnácsos,

KtbD4lo§ v.RnytóígTa!ási hirdeimóny.

*, !áJ'J:its"',:'i"o'i"*;,&,.*"ou,

l_,Am€Á.e| a

é-i óú9u.2-

Á rj Zlio L z..1, l"p-c. ''" t boilé*oá,
a
pé .7.n'pr ,ób i sDor!i'yd ól ó/ó.Plyi.,gjine\ ,.AjJnllL
és 'r'biin
j,,, ne'\rc,Illlá§ 6 oó\ilPsi mú\á]a":"-,,t',rl>9j
el^
.,ü,r\i üEyo,zl ,lvJlrj k"II a n"gadó|| haJ.jdojg cEnvU]tlix,
_L
. .él., '",_]rid.i lejar - l án b.zol,sá€
_
to',, f-?,',l",ot_,
bon ani, s f"lbón'á,né] a pa.jlD{, i]l. ve higb:
zotlaik js ie!.n leh:tíek

2, Múködé§l bi zonyjtvá ny,|

".,

191-_

Pályázdi csak ós§húlkára lehei,

paMnGnóki á]]és pá.yáalához
mellekelN k"ll,

3, I8azoló b|zottság határoa.át

l úr Ko,
,

n}'ujtoti pályázatokat pedlg széntenüe m. válo§ polcá!,
hcsÉleh€z kt,Ll oenvuj,gn,
A pá.yáZal \] "rid Jé: I94? szepl.moe! ri,

l, Tfuo]tó iszti ok]evele|

szü-

t31.4J,8,-

;q]"§"t$MJ#HS"ü*:,í

*.,A*:f 'iii1}."fT"',ff,]á'elmükb,n

lllvÁrÁl'os LAPJA

Eivonaio§ velenytársTa|á6i htritethény,

szám,

Pályálat! htritelmény.

s2ü'€te§ű

ö.li

VÁnMEGYE

t, 14.905-194?. kig. szám, A Relügymini§zte, úI
Komecki KázméI 1918, evbeli §zületé§ű ;űszelesz íoglalkozású óc§ai lakc§i, az 1918. évberi suü]etésű Krá;l
Mária nevü fe]e§ég;ve|, tovább' 191r. évb€]i szüelesü
Márja l]ona es 1943, évbe]i születelü Kalaljn [ona Márja nevú Fy€-meke:w] együII l23c92 -1946 1I. a, sán
álatt kiá].lítolt honosílá§l ckiralIaI a mágyar áu"mpolgárok közé fe vette

§zámú

ái

P§ST-PILIS-SoLT-XISKUN

i

i'-zo.tti buasra

ki-

te.

A 41. sz, c]egléd k.cskeméii á]lahi közút 1,8oo km.
8zelvúyébe!a oelje-c§atomáD i€lrobbaniott 5.0 s, nyl,
lású vasbeíon l.nezes közúti 1rid újjácpitsoe vels€ny]ár,
Áz áján]át étlhez 9ük§éges ösges üttapok a budapesti
Á]]ahé!itéee']i Hjvata]nál (v,, Mál'á valéria-u. 15, I!,rm)
szerezhetók be. Á i€rv€k
úE],ano't a hivaial8 idó atát

Az

ajánlatok

l. évi szep'ehb.! hó

Budape§1. 194?,

évi auBlsztus hó

1-@ nyujtándók tx

11,

Bul,epesti ÁL|améprtészetíHipolal.
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.
Az

5?,ooo-1931,

K, M. sz, !€.detel

t3, §-a alapján köz-

hiré n:szem, hogy a Kdzl:k€désügyi Mjniszi.r
25,046-1!4?, vL 1, szám alati ifj, Hós Imf, izsáki
lakoslik Izsák l€]ephellyel,
' !9393 104?, vI. 1, 9, alátt tegiij, Alkdi IstváD cec-

tédi 1akosbak ceglédbercel t.lepbellrel.
25,6l]3-194r, l'L 1. sz. alatt zufaü Fefsc pest§zent
€rzsébéti lakosnák Pesiszent€rzsíbei télélheuye],
33,31?_194?. \,r!, r. sz, alalt Ros€bLáti Mihály bu.lapeíi
1ákosDak Budálest telephellyéi,
23244 1.94'1, !fí. 1, sz..lát Pethó sá!do! kisplsti ]akosnnk Kispesl te].phelltel,
18,942-194?, vL 1, sz, alai Kóhán Jóa:f bud9lesli
lákosnak Budap€st tel.phéltye],
2^.6al-t91'1 vL 1. sz, alált ifj, vikol J:nó budapesti
lakosnak Pcstszeb1 mre tel€ph.l]ye],
23.573_1!4?. v], 1, 9 alalt Dólányi 1slván turai ]akos-

.ák Tuía teléphétlye\
22015 19,1'i, ví. r, sz. áláit Udfarh:lyi Is]ván
9-sn]érzsé]reli takosnak P..sszetter4ébet te]ephelyéi,

.

24,39L 1§4?,

vl,

pesi-

1. sz. alail Iücer Béla árpádlöldi

]!

kosblk c]lkota,ielepheuyel,
96,867 l9,!?. l'L 1, szár! atait GódoI Mihá]Y budapesu

|akósnak Budapest teleph€lly€l,
33,319-1941-. vL 1, szám á]att aehér Kárólyné budap$ti ]ako$ak Eudapest tetepheuvel,
33612 194i, v!. 1, szám aLa1: s.rbél'sz Miháty pes1lzentel^ébe! lakósnak Pesiszenterzséb.l tetelhe]]yel,
33.6os t947, vL r, s2áú alalt Hampel (á.o]y pesi
szent€rzsébeti ]a.osnak Pest:zeni€!zsébe|i lelephel]yc],
33611_194?, vI, 1, szám á]at, ]fj, Bdgi Kálo1y pesl,
sz.nlelzsébeti lalroslak Peslrenterzsóbei'e]eph€llyé1,
26,498-194?, \']. 1, szám alart ifi. Tabak Iilós pesi'
sz€nterzsÉb.ii ]akosnak Pest!zéDtelzséb.t 1e]ephellye!,
1g'00-194l vI 1 szám alait DFhos JózJei pesiszenl]ólinci ]akoslak Pesszenitórinc t.]epleuyel,
33

320-19'i?,

vI 1. sáh alait Tölz§ók Márton

pesti lakosnak Budales: telephiuyel,

.,,9l!_ 4,.go, j.oíe

lrjc

buda-

_ 91kÉ r. t BúdaDet

vL

1, szám

n€sti 1akosnák Ujp.§t

i.it*ri-a.r

év!. 33---34, sz,

aia'i Friedmand Gyór8f i
luvalo
- ese'enként
iizrmbgútaitásá
váli;tat. gépiáróDúváualat

33,60? 194?

l]iritetDény,

xl-v.

IivArALos LAPJA
telephe]1_\,e1.

édoll enced',J oi,.!, lot,
t94? aUgu:ztu l0
Budáóc:t
,

A'"p-n hel]

:

df- KdlóIu| Józsel

vm. főjegró.

Nl€gsemmi§iiésk.
!453-19,1?.- szám,

cécsi Pél€i iurái I ker.

565,

b 'e1,:, 1-oJy Ar-ni l, ]936, Pl, §, pci, \jl,
..!l 3p mL nva}Gn ],82 b."ü é. :,nLíe'ólP]i é, , c) , o

a'il'l ,.\ós

\e'ye. Él,e"e,L, M,E,e, lni,lt,
Jliíó§ lóieglzó266 1e4?, kig. szám, Kiss Mihály m]skéi (225 §z,) la}
n \Lre i- c\i m"i,- a-on v'.t,l,ö "g nilh,,l!lp,-'" lc],
_l,, l q- orr o;o ..r,zám .s 4o3 ]z,rv: "lJm ]l,' .ey ,
l92j óJi ,/'i|he k1, .ir,l li sy'el'n,
,, r r...
"."t! .p nógsémm §,"m Bo|o.sa
_lli ol n"rh"l
\!zód.

,L]oa:],-ö_

4433_194?, kig, sáb lejós László nagykáiai. 4§2. b
á]atti ]ákos 1 d|r,1935 évi sárga. heíéir.ba] orr szárny
lövés ór credó hegésedés,Lóró] klátlíloit marba]er,eléi

v;szteir:. Megs.m;isí éÁ. Nagykála

JííósL föjeglzt
4,132 19.t?, kic szám. Koionics Istán !agyká!ái, 6
h9, áláiti ]qkos eiy d.b 5 óvés delcs. él!ó ballába csüdL
"F' ]r _o'., h,'15, b;".ba ná" I lö t \ re:, c, l]beo", hpr
moc,IÁv rÉl c,v,s7,LtL, MegnTT1,1
""l.a,-r "i] ,.i,
JÓrósi, íőj€ga2Ö_
Nagykáta,
4952-194l, kic, száín Lahan -{ndrás kosdi tal
\ |,| ' ,!c',
Mrncf nevL, l9T l, , , p,:\, ! l ,o\ r,p:,o
hjl ke,l
,§/ l - l^ ku'
9.':2
Jflo"i .afJJzó.
c,.,"aE, M,E,, ,nn. , ,í, Vf ,
337o L94? L'P, s/.m, s/ B, rFrelf
ic, D
^ol nnaalod "ll11 2],0d3 Ll936,
L.'6,, tö\:d,
]úc.'i;;,;:,i;,. va. :a,r too.r
"{i5,
ipárigazolváíyá' isúeíeilen mó,
di;iáru,ke.e.keáési
;úesztetre, Megsemmisiteú, - ló:ponri ia"ós íój.g!,ój'

- F.].lfu

Dyomd.vezetó:

Nedecz]iy LÁsró

Jdrúsi Fóiegaaó
Polgármesíer úrn1,k
Közs égi Előlj áf ó ságnak

.cy

új

BudaDe§l,

l94' steDlember

xlv. évlolyarn, 35

4,

36. §zánt.

ó-

565,

PI§I-PIil§-§OLI.KI§I(IJhI VARllll
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Sz

§r€rk8rló§éa és t|edóhllaial,
BuDAPEST, lv. vÁRMEGYEHÁz.
Megl€Ienlx

tüYt

A, all.pÁl Degblrfuárrór 3z€rké.2lr:

mnr

Dr. AllB&üs

Iigyc33zÁh..........

vm. tb. lr. rójegrzö

6.üró.íörrön

LegkrsÉrrr} htldt{és

dlla

.

á2. hsz.

TARTALoMI
L Rov-{.I:

rugá]€yanorhtára

vcn5

kozó

sz3bá]y89

1l, RovÁ'l']
M@Óeazdasági m@k;bérékmódNitása,. ,. ,. ..

,

§áei Fetiigieló§ég: 181.452

^

vrn. Földlrivatírl

L Tárnegyoi szabályrendeletsk
tözérdetí határozatok

Pe§i-PiüJ-^soit

xisklrr

és

uármeg,ge törDéfuahdtósógá

nak Bud.apesten, 1947. június hó 27-én taított kőz-

rfaűlése:

12,009-1947, kjc,, 1,009-194?. kgy. §zlám a]htt áz á]]at-

orvo§ok nagán8yakol]át]ának díjazása iigyéb€n új
álkototia 2,270,1934- számú régi
I9ábályrendelet egyidejű hatá]yon kívü] he]yezés€
szábá]}Tende]etet
m€]]ett.

Pe§ü-.Pri§-,solr_xi§klrn
Dám.egge tijfténahútósdgáfuak Bud,apesten, 1917 algiÁztlls hó 5. napián tartott

rende

s habi

kiÁ g!űl ése :

34,391-194?. hig,, 1394_-1947, }g/, szlíína,latt irzvegy
Ea.ká§ c€yzáné lészéIe1947. aüguetrrs hó 1, napjátó] keáydij aJt rnegánapított.

Feiti

véghatározataink €gé§z teliedelmükbenm€giekiDthető} á" atispáni h.ivatal kakiaazgatási irattárái,an (L €ír! 90.), hétkijEupokon 9-14 óIa között, EIe,
]üt a közzétét€lt }övetó 8 iaptól száníto,tt 15 nárlon
3e]űi á .!an. .úi§pánjiinai b€nyujtott jogorvdslbttal je:et élLi.

:

E9

386"198 r.I'orta (éj.iel-napp.rl) : 3a4-5a9

II. További intézEedéstigénylö
általános iellegű rendeletek

E loval alatt közzétet lendeleteke1
a papíYhiányla való iekint€ttel
kűlőúálló inellétlete!

egy€lőre netn adjuk ki. Mindazonáltat
az itt közzétett
IeDdeletek€t az érd€kelt, illetőleg a v6grehaitásra
hivatott hatóságoknál éppen úgy keu beiktatni és
kezelDi, mint bárnely r€nde§ bcadványt. (l25.0oo1902. B, M, száürú }endelet l58. §. (2) beLezd&.)
49.215-194?, kic. szám.

M€z6gazdasági

munkabéTeket m€g-

állapiió úiabb módosi{,ó báláJozat közbimélélele,

volamennli jljras Fö]eglzójének, m. Ddros
PolgómÉsterének és közséq Elöljáf óságának!
Pe§tvármeeye, Budáp€st §zékesfővárcs es Kec§kemét thj, váms terü]€té.e a r'nl, Mu.lrabémeÁá]]apíó
Bizott§rg által 194?, évi fubruár hó 23_áir hozott, 12,035.
194?. ]rig, sz. alatt a v. H. L. 9_10. srámában kő:zé,
leí\ 21-22. számában 24.559-1947. kig, szám a]áit
köz{rltek sz€rint módo§ított á§ 27-28, száinábhn II.
24;559-1947. ]<ic.sz. alatt kőzö]tek §zerint pedig helye§_
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VÁRMEG1,E HIvÁTÁ1-os

bített vámeg}-ei mezőgazdasági mu,lrabérszabalyzátot,
arlnar< teszpJ.nzrcrei Fkinlötébcn, a földmíve]ésügyi
*i.rirrt"" isr,soo 1947, sz, .end€ etével 1947 évi
,,-,-,,_.
r,o l5_1j \,Zoodd h_i" ya üibó nódcl'o11a,
--'e
,"-"bá\,"ína\ az io""rr- rend, et é"rj
-".,l
]pitó Bi7-ottsáe áital újból
Munlrab;nnegá
;;
;;;,
-.
.a""et a 31-324 1945. F, M. sz, Iendeiet 10,
rnoáJtot
i ,i"É"i, ^".a*" "íe 1:bpn \özfuI,é t.,/"T, Fell;
urn^. r.oev,, n JJlbb -ooo"i,á"! |_:aob közö v,) hjrló
,,ag. te""Ónta" ]esajább 3 ízben a szokásos módon
to-za toauaorrrásia, Ennck mcgtöténtét s időpontját
r,i""i"r"" r.,"*,t". jes.ezze fel a v, H, L, vonatkozótl
né .lánván.

'

ver;L t.lír"m hoqw ! v, H, L, cs,l|o'lan kii]dö'l
2 példáiát ?r TEKoSz hólyi munkáközvetítő iroda ve,
zétőjenet vétívvel adjá át,
BudaDest. 19l? auAusztus

30,

Hó:j Áryö4 s,
alispj

k-

xl-v é;,35-36, g

LÁPJA

AZ L §§ztályú bentkosztos g!,zdá§ági alka],rnazoti
évi bé!e, i etve hav'
(csdéd) teljes e ,átá§on

4",- Io.ilt haü
Iv. A konvenció§

'elüli

ác
gazdasági alkalmazottakía (c§e.
lédekre) vonatkozóan megállapított évi béI, iuetve
havi ke§zpénz béI (e pe§tvámegyei müntabéIszlbsly,
k:szpenzJár.-ndó

zat xI. ícjezeténékmeslele]ő pontja helyébe):
36,?5 Jorini (kapás vinceférnek 89,25 foúni) havi

készpé:zjá-andós:c,
v, A cséplé§i munkáIa vonatkozóan megáIapítoit mun]<abérek (a pestvánn€gyei munkabá§zabályzat xIí. 1ejezcte vaitozatlen).
ví, A burgoayá, tengeri, cükoTrépa, takaímánr

és ro§tkender szakmány mü!)k.áila
vonatkozóan megánapitott munkabérek: (a pestvár,
mesyei munkabérszabályzat x\r. fejezete helyébé):
répra. napmföfeó

,

1, Burgonyána:

.
A2 íLjbóI ilLód,osít ott munkabéfek:
kóziültétés
,,
.
ivi
kapá]ás
első
194;,
A 19l,b00 -l9'7. F, NI, "" ,endFlFl _ófu§ ér- második kapálás és tö]tógetés.. .- .
il 15_',ól {ez.jod6 1,tálly,' az murt'a, harmadik kapálás és föltögetés
*;,-i;
..
ogazd4§ági
,;.gy"
;;,"";";*,;l
.
'"p,
\,álogatás
tézi
szedés
é§
r.E.i,-ll,, lot akj,3t]t modo.1!ol,a, ho3y " nJp,zaí.
cirok,
be|ordás,
velme]é§
il;;"';:'i;;, ;;;;g."r" 1eng, li, cu(om]p]
munkaica
náry
]l^"];*^',".,r."*. "i szo o "z,r
az ]d ry-nun2. Tengcriirél:
l ké,/pmz|-irp\,, t-,o"\a], lIak
;;Ji;;:iol
-;--,k";i.,'
lL"clnd"k)
g"zdjsági
i,;ii.
"'ka]ma7,
és második kapáláS e8yütt, 1ókapa
i á, la:-r,70,1"\ -c+l,d, l L o:,, első nélkü1
;;i;,;".,ü;;"";,
.',i"""iii""t l"l,oa"arar]ndó,ágit ped'g 5""ka: í'e]Ső és második kapálás 1ókapáva1

A

köDetkezők:
mód,osítatt (Jeieínelt) kés4énzbéreka

nU,\asra vonalko7ó mögá]'tpiloll
T A nlDszáTo,
'i""
,É,ye' nunl<"bér,záb; yzal VíTL
P*r
r,*r.l."l
"; ""
helyébe) i
feiezcte
-J
é'e me7es
3z I o1?|ályú naDJzámN mua\áq ó,ahé,A

"

"

hamadik ka!ál]á§
töfés, szárvá!ás, kévábe kötés, kúpolás,
t€ngeri hordás és góreza§
tellged§za] vácas, kévébetöte§

mur]lak:íAi|ésselés 1Jil"ilrÁnynvcl iá.ó mu-Va v"e"és" í,"b"n mind"n

ii."rl,""."" lrur\;b)

Itiadll

ó-;rx

c-aksz,ni,éc,, iéÁny 6 mü!,
b)
";hé,-,aÁv
végzésefeiét.n minden tányleges]en mun-

l

l20 íluér

155 ,,
káúan 1öltött ótára
feiében
végzése
.l
c" csérrlési münka,
'."ta*
milrden tényloge9€n munkában töltött
óIára
IL Áz idén}münk&okra vonattozóan meqánápn
fott bavibel (a pe§tváfinegvei munkabó§zalrál}zat Ix,
megfEloló pontja helyéb€)|
foiezeté
''
'' A; i, ;;i;'v. ' ioTtrun\ás {so*;,, hórao §)
hávibére marciü§tól novemberig terjedó idó§zakra:
gg"?5forint

;i;l"h";a"

neftül ké§zpóMjá;andóság

63,-

íorint

73,6D
40,25
139.15

46.-

,,

,,
,,
,,

86,25 "
52,90 "
46,- ,,
119.60

po}Ás

3. cukofrépánál:

egyetés .,

40,25
119.60

.

mólykapalás

93,15
,,
40.25
kapálá§,
eazolás
Eyomütó
laka§
fuás, {ejelés, tisztítás, kupra€okba
é§ lewéllel vagy földdret való takarás 1?3,65
4,

cgyelés ...,,.

'TakánnánFepánái:

l..
m'ályaapálas .,
ryo.irto t"pa;;" ..

. 40.25
|.. "l " 79,3_5
66,?d
,, 26,45

,,

"

,,
,,

á§ás, revélt€lenites, tisztitás, kupacokba

rakás és l€vé]le] vagy fólddel való

takarlás

109,25

,,
aj áeuezés me]tett
"
5. Napr4folgónáli
A? l, ovtá]l,u idénymunk]ás (sommá§, hciÉpos
id6,Zd\ban:
t,rjedó
r,,.iiere d.cembir,ó' íebruáis
1ókapa
lorint elsö és m&odik kapálá§ égyiiti,
86.25,
,ii"á"ti.J "er'r."r kCszpenzjalanaaság, 91,87
58,?0 ,,
me'létL,
bl
áeLrrezes
-'iil52,90
"'
e]§ó é§ násodik kapálás együtt, 1ókap4vd
A bcnlko,z|os eazdasági at}Jm,zolt,kra
,' 40,25
(1
r.^*"alr. tuoaX;.
pest,
béévi
r-ereae-Üei vonal\ozóát, m€álLápiloll
ro§tátá§
c§eplés,
k€
z
i
behordas,
-'
i,a.rr"ei"i' *".}.Ua*r9bályzat X, lekzelének mogíe, aratá§.
k&ébe kótés é§ kúpol&,, 198,s5
xe]ó pontja he]yébe):

,,

és kú-

hé]kü]:

íl áll5rnc

59.30

46.-

"á.uagau,

,,

,,

i
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6, Ro§fkendemál:
kézimunka lombtalání-

fás nélküI

..

'szabáiy_
int) havi
':

8?,40

harmat gyök_^rezésé*
e]s6 kapálasert
má§odik kapálásért
hrarmadik kapaásért .

karmánr
pestvá.I-

második perhetezé§é.t

vúI'etélt

fofint

,,
,,

ti

,,

,,
,,
,,
,,

65

,,
,,
,,

víII: 4

,

mun*

78,20
34,50

34,5ü
4?,15

.

41,15

51-75

51,?5

l

189,?5
54,05

ábéTödo. íf;a§ár

kaP6olél6 egyéb

napot rnegetőzőleg nem érvényesi|hét6k.
. A Vl H L, bAn közb:rTé telf, eddig éJ-vényb€n 1é9ő
k.§zpejzbéTk halál}-uk,f vew;k dé egvéb régi bárFk
(rermé1} bé"ek) váI.ozil lanUl é ryé,vb,Y|
ma.€dnak,
Budape§f, 1947 augu§zhrs hó ltj,

háza,ló te{esztesére hatósáci engedélyt adtqT[.
22,

Dr. Káíolli s. k.
itn, J6jegyá. ,

2e

Anyskónyil keriilet

DrüLöd6§ének

én8€d6ly€z&€.
,,

95

,,

I908, évb9|i s/ü]etésü, c;Dn unkás ,oc_
l11T|.9|9:ry
rarxozasú
bekajmegyéri l.kosí, a, r910, évbeli sZüe_

L€ 6rlnd tjr^ be' nevü ÍFes; ;vr' .gFit1 ]24,536]I i9, 9ám i]1'l kjá].iIolí honG§i'asi okiraííala
]:n'
magYar allampo]gárck
közé

felvette
458]l- l94?, kig. s7ám, A Belüs,Ttnisli€I í]r
^
ríusenko
M'haly r880. Ávbe]i s/ü]clÁsÜ ká]o.§ai ]a&ost
jl7,183- ]q46 lL 6, s,ána all kál]ifotl ho^o.itási okiráf'i] a nagyar allá-po]8árok közé feiv-rte,
,. ]: 315!t ]888,évb9li
L911 k8, s"jm, A Be]ügyldniszíel úr
szüI"fé.ú as,ü|os
íog!iii:i1..l
ra}o§l 3z 1s9l, éVberi""eÉd
Kozir§]_
s;ü]eíe§;fi
_uJD^síi
\Í,:,"". .:",; íeIeséséV-I.lovábbá l920
evbF]i
]1T
. ,",
vLi]e'é"J
Ljs:jk Magdor-é gyár; nu,d{á§. rripesli'ako§
egwüri ]25,299 _l9.1?, IL 2, a, szán alall
fl:T"],él"'
kialliloí'
hono.itá5i oki"álIa] á masy lr ál.]arnpolgárok

V. Pályázatok, hivatalos htrdgtósot
hörözvényeL
K62léDé{y.

A ha;yú iDari€y''m'Dj{'éI éZ ]93], óq.xvT,tórvély..
.L]x
Tönol kdzség \il dhos-e,e.e 47ii*céc,pls;k
'ápián Tamó JoL-| h-n€
ehJlohna^
engedc,}ok!

l áZ Af epdó,) e, rétr k]zárolagosa gi jo.
,,, _Az _e,,qe9;llokim
HaLatyo.sásé ]d< idoldram1
v jls ros;r
-|a Ueln_bete]v9{elö §zah,lo,L lo ., e, "."e-i,ri*.
Dr. walger János s. k,
-o?r-algaIa{; íerüelón vi!3mo
^U/\FB
-vo_t
5 bunkabénegánapító bizottsag elnöke,
es
eloszlá.5ré ]ogcd| AZ Ard.dé,ye§ Áö!Á,e5
"n."g..rso"*"Ú.aÁ
zzo
óeu
50
D".iódu
ú,
hárónJá/9
\ál,á}@,;raml
Y,:Y,rP§lJL
tzolg;,l.tn,
le :e"i,ő{é;;;
:'':19l.i|lB].,'
_s Uepj'PPben l00 kVA,A AzVillamo.mU
§etP
en"rd"L/F, jó8aj B köIV. Szenélyi és egyéb hírek
válaminl
€Z ársábá" l;q,!,.,ÁbA;
rgJr,
l|-s.!:.e:;.
-v].xV1_.
lorvsy.ili\, LovJbbá a. úfu{ al.p_;nazkiadotl
sajtótermékek teries.t&ótlek enge.lélyezése.
áz engpd lvokjrá' és áz €hnoz
,,A yi']afus pn_eísjaqolg]|úál'ré-ré|e§ fe.,é'e'ei-csalolt
-ro1? kig. 9áíL PapD Lajo§ budapesli
és az
0x.. .,Arvabáqú rimú De]lé_\,e,b"n lo1a.l"t az i.lny"oor.
^ .4],680 és I]|áloS-úl saro:, iiT.
Gubsc5iut
Á
em, ]50,1 lákolsnák
ae]rék]eiókel áZ elged;l}es kóíel;s l:_yo;llalh, e"
a !o_
. le]-lős kiadasbar mpgielpn6 .slketDéra ABc. ujj- tsVdr_oK, klvdnRáEárá rB Lnre p*-ec] o-ldé.y !pDdel(é_
nyÉlv" cimü s.jIólermék ufc.i éS hála!ó íérjosziesére 7e.!kl.e. boGdlanj. Kö'e.es lovjbbá az erÁFdéire§ áz cmli.
a töNé.ry}3Jo.;g tr.ü'etéro h3.ösági érg-défládtar, lptl. he é} cle\ pgy-Pgv példánwá' a \d.,ghzin 15 napon
at ]<d^zemlére kitpnnl
Budape.ten, l947, éVi aug!§Zlu§ M 9 á].
Budapest, 19r?_ eri r"urrar Iro zo_e..
Df. Kárólaí s, k.
A Masuaf líúrúgliMúiszter.
9L fój€gjz6.
versEyiüryaüí.i hirdetmóúy.
46.115-1917. kig, szám. sági KáL.nán no§zvaji trakos
Nyilv
,
no§,!er<nyláleyáLas! hirileje\ Ír'@sL m város
,UlUlalu
.
Ié§zére a benutátotf ,,siketnáma ABc üjjnye]v.'című
]€InUvetné]r kovács ás bogná- fuEkáir4 valam.nt
jovJDJr
§ajtófemék Pest-vámegye terúletén való utcai es a váró5
\asalási UralhoIjsil mllnkjE] 1947-48.

Budape§t, 194í augr§ztu§

90

.

L.!2tJ4-]947. kic szám, A Be.üg},"niniszíeI úI

l?9.40

179.40
189,75
8?,40

lEzen újbó] módo§ított készpén75érek19a7, 'é;i
aueu§áB hó 15-ik napjától kezdődőeD iTlányadó\ e

,,

,,

25
?0
45

,

,,

,,

60

23
60
15
25

iedéséTt

40,25

l33-40

hánnadik pemetezéseft
kót özés-c§oD]<oz]ásért

65.55

111.55
66 ?0
?9.35

66,?0
133,40
?0,15

e]s6 permetezésért

yébe):

25
90

,,

talajon homokos taJajon
ío nt
íonnt

nyit]ás€It
m€tszésért

Jszabály-

60
25
15

198,95

kötött

xegátlapí-

.a0

HoDo§it ásoL.

26.45 ,,
vIí.
A
vamány-u,\ájJl
\onalkoáan
n€g
"26]ó
,
é]lápíi,1lmunlabPréE: (J D^ |vámnPYp' munkdb+§á
bályzat xví. fejezete helyébe)

illetv€
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Pest-Pi]i§-solt Kiskun vábegye kisköIi§ járáshoz
PiItó köz§ég, mint aByakönyvi ke,iület, működé
194?, évi agusztu,§ hó 5, napjává,l k€|:zü meg.
kig. ali§práni'6ám.)

:.rtozó

-194?.

.

A kö^zállítá§

köliséAei

szabálygéfile! biztosítvá

e é-dek€'.ékel. hogy aiánjalaikar E vá-N
,, lelh'von
a]lal
rprdelkc*sre b*<ásdó fuvaLálo, á'.jn!dli üJlJpon
,.AJén]at Lól.". 6 bógnér múkji e.V-sl+re 2j,23s lia7.
s,;mhóz" rPlirál!a' e'.;tol,. ]ezár, é, 'eDe-9',el }rollLe{ban,
1B4? §4pt.mbú hó 15_é! t2 óráig a válos iklató-hiváta]
lábá únál is i4kább adják be, melt a ké§óbben bérkeó
neú hivátalos iirlapon beádott. valaúint nh %r.^álvge
!üen kjé]l,toL. es lels,-e.f,J, áj,i,l]a.okat n^* v"o"- úgy*
l.n@ Az ajmláldk e8} óran b€ iJ J g&da;gi iigyóiztályban bontatnlk fel.
Fphtlrtom m:c,llMk a jogot. }ogy á b.úke76 ajánbtok nözijl . az áraloá v.]ó tek.ntét rellnil _ szabsoón
vála§áha§sat a meebirá§t ésttfg Mg.rsztva Ls kiadhasséril,
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B UDAPE§T, lv. vÁRMEGYEHÁz-

Ai rll.Dil

Yh. rb. u. rdr€a}ző

bárütott
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RovÁT.

rd€tét diia

viacrc ],ász]ó útó! nyugdijázág

várady zs]gdondné n,!u3dij!zá!3

Eogdin I:i!!n jrol4á:lti L(]ej.
Fus\D!i],s G:z! 3zo]gallrti :deje
Zd]o \ní,l Nnrbj l,,_.,
KolIár M:hélv rehábilitálÁsa
Özv. cqr Józsefhé rchabilitá]ása
It.ttlsz EEj] rehabil]tálás9
stról! .Ieiő Ehabil:tálása
!.n.d.k P. Jáno: ljlgciirzén
Fóldónyi cyuláné n}rglij zisá
Báfdiálvf Qitre:ly nl.uscijez!::

f :,.

r
ll, ,,

',t.,i
ö" KJ
P,íl.|'l

9E

!l!
íJ1

9{

9{

sá!i FcIiig\e|iiség: lil1.452

9.!
|r4

.qa

^.ylrl.

gi

ú

közgl]íi|

és

k,zönségének

nreg-

kig,, 1?:2 19.1?, ]tgy, !z, Jhtt Bo!dár
Islytln k, ilodaiisz1 nyuqet'áiá! a]apját képező szoigá]ati idejéi !negá]lapítotla,

-=_.-'*--_-'.

9.!

9,
91

novA?,

csillaghégyi lév^v adiiainÉ]< megállabitása,.

9ó

31.26t-191'i. ki§. 1T23_191?. key. sZ, a]ati Puskovits
Glzn ny, k, ilodattzt szolgá]3ti idejéi megá] apí

L

]]2,T45 ]9.1?, kig.,

1?28-194?. k!ly,

sz,

a]att

Aniat v ió\al aü jeeyző lehabi]iiá]ás ilánli

d.. várady L 43,760

Zlrl]núndne ny, \T, lrodalóhszi nyue,diját
1 "l "olta'

:ö,126-19.17,

91
91

Zö)t1

tnóneir he]_vt adot1,

és e :

]1,68.1 194?, kig,, 1T19- 194l. kgy. sz. aiait

lL

9,

IIL RovAT.
Ééreskd.lni
óilésr:
kij.]ölt
h3lmo\ ncvjegyzókc., 9'
l

Brddpesren, 1917, éDi szeptember hó g én ídftatt fend.es
iizótts

91

9{

Fiil(uritatál:;t8í;_l!r8^Portll (éiiel.}tll)r)ai), ;Ja4_54!l

kízérdekűhatárgzatok
xáímegl)e

n]usdiiazása

szabál_TreIdr:lélbeI megá]lapitoii ön!o.mánrz:ti lröz.
i7o]Ááilalásó]r lcgmagasabb
mélbóLéneli meg_

lljpe.

9,!

,, ., ..

l, Várnegyei saabályrendeletek
P.srPili§_soltKi§kun

A

9,

,,o,

Józsj

9{

zvára Ján'os th, b:z.ttsáej t]gsáEa
c:.Ls.tir! Jábós th, bjzcttsági tlgságá
n:zn:y€. Istváh fh, t]jz.ttligi i3esága
Va.ga cedco! th biZctiság: taBsága
B SZabó János th, b]7ott.áAi trgsás!
Pj§tylr Jjnos th, biz.ii.ági tagsá€a
K.!t.r Andlils th. ]riz.tt!éEi t]gsíéa
Nae_v líáfia th. bizcttsáei t.gsáea

93

y.j .Z

Gubilr x{]hél:, útől nIusdjjaza"§a
Özv, Buanyá sándolné nyugdijazá*
N'sy l:1rlrn hyugdíj.zisa

r

s!I]ó§

9j

',, § l-r\,-d'

94

Báhlairi Jánós útőr nyte.ljjazása
Ö^,, cohbás zslgbondné nyugdijazág

93

;
szóhyi slndorné n ugdijrzá$.
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Le4kl8€bb

TARTÁLoM:

és költtó,

tüYt

E.éblzÁiÁból .r.I\€!rtrl

Dí. AnDnü§ tnpf

ineg!elcntlr o.üratröLöl

38. §tátn,

kig,. ,fi31-194?, kgy, §z. a]att KoLláI
v, üIói v, j€gyző rchabiliiá]á§ ilánii kéIel_
n:nck h !,1 molr
191?,

Mi|áL}_

44,950- 19,1?, kig,.

t732

1947 kgy.

Józ:eJnó ]<óI. mének, néhai
ilánt, hel]-t adott,

f:!je

rehabiliiálá§a
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ke, sz. alatt Kottász Emi]
áü, jelyzó Iehabilitálá§ iránt1 kéIe]nén.khelyt

45,515_1947. kiq,,

v

sol,T,KrsKIlN

1?30

19,17,

4?,42:-194l, ]lje, 1T29 1l-]4í, kgy, s,], a]att Stró!i
rré"'nr'Dek
Jeiló vjn. .]lijnok r.h:!b]]'tá]ás irjnt]

k]g, 1?21

19,i?, ]ig_w

52,

a

att B'J'd:_i

P, Jáion l$zóre nTugdijat megál]aDít,ít,

.líjat mc!ál]apjiott,

21.2?g_lg1'1. ].ig,, 1?26 194?, ]rgy, sz, aait tsjIdf1]!\.
Gergely nr., kó7s, ál'elorvos É:Lélenyusdíjat rn_'c,

á]'apítoii.

jl]r.

!,,
34,432-]9.i?, kig,, 1T03 191-,-.
i,f!gdíiazt!,
},{ik!ós iáP]ógyör'gy.i th, ú]őIt
35,.195-194?.

ki!,, 1?1ő-1947,

Sáildol 1h, lilőr

ö^...9_íe

kg}-- sz,

,:L]tt

FehéI

l]ait ia,h, S2in]l,]

l1'su:r. özv, n\'ugdij:,i

megá]lapjtoit,

19.17, kig.,

-mc!á]

ulotL TóLh István

'1?15
úiőr

194?, kgy, sz, 1]ntt öZ\,, Krí ]li
özve_{ye ftszére öZ\/, nyugdijat

lpított.

39,43i_194?, kig., 1?11-194?, tgy. sz, a]rit PinléI
tatá$zenteyörg}a th, útőrt nyug-dijaz|.l.

42,126 194?, liig:. 1?14

a:ait

]]ombai th, útőIt rr_lugdíj3zla.

ranr*a Sándoüé, nóh.

} _dii", ^ 8"'.

44.8?0-19,17, ki§,,

19,1?- ].]._Y, §z.

öZ\,, Ba-

ih. itlőI őzvegyr l:§Zólc

öZ1,,

DJ o,1,

1T10-194?. key, :z, a]alt lil:g},

ván th, úiórt ka]!cs3i ]!ko.r nyrtgdi,jazta.

+;.:so-rs4r, kig., 1?13-19,1?, kg},, sz. arali Iincz:
László

\L\r.

ér1, J7 :]lj,

s7

ui:i]'l .s:]ádi pótlókot m.gállápított,

kig.. i?25 19]?, kg}-, sz, a[ait özv. Gom
bá§ ZsisDondné, m, a]liszt özYegye, raszéle öZr
)ryusdíj9t megá']apiiott,

41],102-19.1?_

]

5,2.16-19.1?,
\-,

kig,, I'i2c

üIömi

A uáTnewe

1947,

T, j.g_wzőt

k!y, :z, alatt

Sarló

nF€dij3zta,

alispónja|

38,131 191? kig, !z, a]]t1 ., Halnos Eni] ti, l]iz,iisi!
'lasságánrk mcg-szüDó.e fo lytán 1negüres-,d eit h! ]yl
zr.ra ,Iá!os fáit.si lakos 1]L{KP) póttrgci Pe,
vm, töi!,ényhltóligi bizoiisáslha b3hívia,

I. 12,665 19,1?, ]rjg. :z. alátí a v!I|ó Fcrenc th, bizoi
sí!i lxgságának megszűné§c f.]}tán íeqilre-,te
helyrc Csc.!.t\3 Jrjn&§ kereklg}-házai ]akos (MKí
!óliagci b.hívtn,

iiq. .z, ahii 3 M Fzár.s lr]és, Ördögh F(
I.]rc il Páíf!, Lrjos 1\, b]z.tl.ági tlgsigáÉJ'[ 1"í

]6,]]2r]--i!r]?.

ü, útőrl, prónáyfe\,i

Lakos nyu!.iíj azta,

lsi.án újhaltyáni, liarga Gedeo. ailinórned'_i

l

B, Szábó ,Iáno§ sza:kszentmárloni ]akos pótt?gokl
(FiaP) a ih, bizoti,9ágba rend.s tagokul b€hí!,ta,

38.L]]. 19,i!, k]g, sz, a]Áil n Bunc]rsák Isiván tn, biz'ot
!áfi ta9isáqáhak li.gszü!ése fo]ytán megüresedc
heiyre Pistyur János szenien.llei ]akost (SZDP) b
hívta.

dL B:bó Isivjn t|, bizol
ío]ytán m'gúíescd
!1jgetsz€
ntftiklósi lako
h.'}-le K.ntla An.lrás
(NPP) a th, bizotiságb:t r.ncl$ 1águl h,]rívlá

sí!,i tágst'.qának mcg-Zürrése

ii] G!b:k \{i

,

! 1

38,1:]6 ]91?, }rjg. sz, a]att a

s9.438-194?, kig,. 1?09 194?. kgy. sz, e

háy

l. i l]

(iiinó<c íol],,tán megü.esede|t he]yekre R]zmáy(

36,507 19.{?. ].ig,, 1?12 194?, tgy,
"r,
dán|zehtmjklósi th. úlőrt

3?,846

L()§

}ig., 1491 194?. kgy. sz. aiátt Bán]a\
Jáloj lh, útóI, ajosm:zsei ]a]<os, Iészóre éde§apj

.ló,fuf

L 4?,089 19,i7, ]iig,, 1?24-i9,1?, ksy, sz, a]:ti Eö'dé\,Yi
' Gyu]áné, k, iildxtiszi fe'e! ge, rószá" özv, ryr€

A

32.?36 1l]47,

he],Yl ádDt1,

42,006-194?

\, 4,|,

:8.1;l3 ]g'lT, kig, sz, aIali a Szakszel1,e2cii Tanács á]i
]]itüldött Kccsiiés Jáio_" th biz,itsági iag!'rgánl
i!:gszühé§c lo]ytán mcgütcs,"dett he],,*.e Nlgy N[
ri: újpertj ]akolt a th, bizo',i§ái,ba rende§ tal

Eeni] vég,i]atározátc]r cgérz 1erjedeimiikb,n me
teklnlhető 9z alispéni ]ii\,atal ]rözilazgatási iratiáríb,
(i, cm. 90) ]]éikör]nepok.n 9 t4 óra kózöii. A vóghat
roz3iolr e]]_.ü a kö7zét:tclt követő 8 naplóL §2ámíi(
1; !.]pon be]ül a vm, ali§pánjáná] bcnyujtandó jo
oNos]atia] ]cüet é'd,

PE5']'-PILIts-&)L'l'-titsKt]h!án]aki

II. Torábbi intó&edóst igélylö
általánns ie!!au!ü rá,!dpletot
E rovat alatt közzét€ft r€ndel€teLet

hiányra való t€ki[tett€l

Saf]os

lifsigi

(MKP)

]gh Fe'.

:DP) be,

q!ágának

ils].

},rá,

rcnkért tire..i]

Ln , í.\

2

ó'

aIait ncgvze
]rt he yFé]]z vá! í:l1üht..,1,..

jos-

tl}r, ártesitét*k és más körlenánye3l

Az olJan általános éId€kú lend€lctek (köTlendeletek). éItesíré§ek, utásítások, elvi jelentő§éeű határozatok, melyek csak egycs adoit es€tekben nyelhet_
0,,r t,,ó P,,", ,, l 3 " ^ ,, o,.
nclr alkalmazást. § í8y ogyelőIe tudomásul, tájéko
".o,
Fe njvom eZéri A];spán ulat ha]adékirlanu] éIi.zásrd §zolgálnak, kiilön kiadvány útján nem közöF
:ii3e a köz!óg.li.1, ho§), a ll,clsfén}.kapész sálrak utár,\
igtriek, hanem meglelelő ta}talomielzés (v€zé§zó}
iz orszás.s és hái-i vá ároko. a hivaikozolt lend.]ei alkalmazásával csak a Hivatalos Lapban (IIL rová1)
B, III. J, 30, téielÉa]aDjá. néPyreitételeDkónt le!íe] , tétetnek közzé.
j.bb 0.80 Ft he'lrrérz1 s,edhelnc]i is szabáiy.en{:]eleieik,
Áz ily ielzó§s€l Lözreádott közleményeket a
'jen ]+feljebb
i'y ö!!Z._+í h.]ypénzi á'Iapithatnak meg,'' külső hata}sá8oL (iáIási főjegyrők, megy€i] váIo§i
B.d.L|Ést. 1gil?, ar-i
hó 3-:in,
polgármester€k) k6telesck a mutatókönyvb€
töbt)
'zep:emb.r
vezéIszó.
els6§olban
pedig
a
lapban
kitibtet€tt
Alispáh ho yeiti
tlutalonrjelzé§ alatt b€vezettetni, olymódon" hogy
Dr. Kliíólli Józ!.í
ugyanott rneg lesyenek jelőlve a Hivatalos Lap
inr, fójegyző,
azon §zámái is, mclyek az illető közlemény€ket
magukt}an fogl3lják. (125,000 1902, B. M. l57. §.)
i;.958-1947, kig, szám,

i

összege 0.80 ai ]]égl.zeinételen]rént, amini a2
eg}.éb]rant a köveikeiő |asáb i'alt ! héti vásáIok után
.'
he.y€s

üipcst-csillágheg],i ré\, vám-

iíj .ak

6086-1947, kőzel] s7;jD,

megállapitá!a,

mesteféke]. és kö.-rés Elöljnúsú.Jának!

4dó

1. A vám§zedéoi jog c§ak ahivatkozott fende]etben,
i[etve a közutakról é6 vámokriri §zó]ó 1890, évi,l, t. c,_
w "m,n, éz e!úAk a,aoján kiadolt halosági re-!e!.
delkeásPkben fog" l mAgna8.rlisok meALará:€ me.e I

Lülöüálló

dlaú..nnai járás Főjegazőjének, i!, bóías Polgáí,

i,óghatá-

95

á papíl- éIvényesitnelő.
2 Az ideiglen€n viim§zedé§i joc én"énye vi§szamclléklet€
n
vo.1á§ir.
]€gke§őbb 19,18. évi decerdber hó 3i.ig teljed.
egy€ldre n€rn adjuk ki. Miatlazoaáltál az itt k6zzétett
A
szedhető
átk€l€sí díjak:
Iendelet€&{t az é}d€kelt, illetöleg a végrehajtá§la
járó §zemé]y utáni eg]§zeri átkelé§ Natt
, _Munkába
hivatott hatóságoktrál éppen úgy kell beittatni 63 é!
Kj§dundágon
-,50 fl, ug]arezen ,lt .., ""* " unkezéIni, miDt bármely rendes bcadványt. (l25,00okába járó
"zpmó'y ul:n l, - I,. újp 'i old,l Ió| d L.lóra
Ft kerékpáI utáa
190r. B. M. számú rend€l€t
Fi, gleín3k utan
r58. §. (2) betezdé§J
Ft,
-,30
-.50éz ]8a0, évi l,,,,c,
-.50
váJ-l aJa\*ál lcsónéko]<éll
99, §_;bán
'é|,oroitak \ámdlj ll7Plt§ ná\ü' vehetjk i8énFbp.
45.060-1947 kig. sziá]il"
A kö7ö-t ván d]])k lt a 2364 _]916, M, E §zámú
.endp|e! énemébe. a Vánnegyei H'vaLa o§ Lsiban klA szabdlyrendeletb€n (díjszabás_
hirdeíeín,.qvbe,l uld,íloí a vltmÉg\e vJ Emrnnvi vában) megállapított önkolmányzatikőzro\árá]< Pol, árme6teré1 e" ,a'am.-} \ö^ genek el6l
§zolgáltatá§ok l€gbaga§abb
mértéké.
;á]"ó,iqj1 }oP.y áz e-s-d;Ivézélt vámd.ilka1 az r890.
nek heghatáIozása
éVi L i,-c, 86 § ,ib3,r í.gla t;k éT'e|rében váro§ba+
"
illelVé á \öz$sb"n szókáso rnódón 1é8y- }ö/hí-.Á,
\} dlamennai község Et őljóróságának!
Budape§t, 191?, évi aue]j§ztus hó 30_ár.
A b€lútqtini§zter táI8].be]i úgyben hozzám üte_
zett 763_282_7917, III. 2. sz, rende]etét áz a]á}rbiakban
A]i§pán h+ett:
köz]öm:
Dí. Káía|"!.i Jíizseí
, r,m. főj€gyrő,
,,A szabálylendeletben (díj!zabásban) meeá]]apított
önkomátlyzati kő6zo]!áliatáso]i legmacasabb méItékéí'
]e_qutóbb o 18J,000 1916. B. M. |za,mú íendelete,nmel
IIl. Aliatáuos !elieüii, intézkedést
(ir€sjelent a Ma§-aI KőZ'ó:ry 19.16- i!-f.'y3mának 176. '
számában) határcztam n1eg, A .{ayoBíényképészsátrak
c§a r ailsit s§eíekbe:l igénylő rendele-

Gom,

tt3gokát

vÁllME;YE HlvÁTÁ],os L.,\rJÁ

A

az 194?, éü augusztb
v tő- számú iende|etéve]
yi f:v.n idejglenes h.tá]yú ván-

kő7'ekédésnP},i minisztel

]-Jln kiadol.! 33.918-r917.

] úipcsi csi]]ágh.!
:cési j.gol engedó y.zit1,
Az ideig]encs íámszeda*i'ioe gylkor]áiá
t_lie]ekhez val kólvei

62

aiábbi

K(r.\kcde|mi

olr nóvjeg},zéke.

tllísrc kijelöll

mal-

\o,o*p, 1o' Jáílil Fójegu ő;é""\ üaglai Döfo" Po,g,|m,esteaénelr, község Előljárósdgúndk]

AZ 5263-1947, köze]l, saámú reilde]etemben íogra]:
1alila hj\-aikozásgi éItesjtem, hogy a köreltátá§ügyi
minisztel a kele-9kedo mi őr]ésrc pótró]ag még á kövci
k.ző ma]mokai jc]ölte ki:

-=
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BognáI Lajos; Izsák; özv. Déles sándomé, Pomáz:
Demter Janos, Tahitótfa]u; Dóra Enő, Türá; Fránel
Józ:§t, Pomaz; G]askó GFr.]a, Jászkalajenő; Kemenczei

Islván é§ János lrs3; Mucsi Jó^el, Kecskemái; Maijk
Istwán é,] Társa, Pllj§; Mü]]eI János, Érdi Nyiri Feraac
é§ llársa, Gyömrő; Paplika Lász]ó, c€glédbelcoL; Tár1czo, Felelc. Iiecskemét.

BJol,, .,, '9l?, ,'/i ,u!us,,U lo

2 _é1,

A]jspán heiyeti:

Dí. Káíaui Jó2sel
1a11,

fője! yző,

iBérrt tánasz'hainának,
Eey ajánlatí:evő sem ]idvéle]heii. hoBy a

szá]lílás
odn.
egészben vaey részben neki íiélléssér
Ájálnallevó!. á véq]eges dönlósig kötele7éttség|en m3_

ladnJ., (50o00 t!34 K- M, sz, Ietde:ei

44, §]1,)

Az ajánlalhoz csato]andó:
1. A? ajánlati öszeg 20/0-tát meglel:ló

összegú bánai_

pénz letéLélélieeoló hilaialos nyugla, -4 bána'tpénz ]iósz^
pénzber, vaBy óv:dé]rirépes írlél,rplpj.Lal a várós péü,
táráüál helr€ze.dő ]elétbe, Az 50000 193.1 K M :z ren-

*dn1 kGipaí;s bánalpáú1 lelenii

ném

2, oT1 és lLABI iqazolás arró1, hocy 6 hórllnáL r.gébbi eledé]res tflózáJ nem éu fenn. il]elye á ]?a0 ]93']

Hol1ositá§ok.

IL 28,6?6-1917, nig, sám, A
scilz Rllc]d{ 1922. ]]vbeli szü:ctésű iextilte€hhikrr.§

sz.

Eennletod ma€amnak á jogot, hogy a beérk€ző áján,
e áEa váló iekiniéi nél]rül - szab{on
latok közúl
válászth:§sálr, vagy á megl€ndelés kiadásáiol elállhasái,
abél:rül. hogy .zért ajánlatt€vók a váfo§sil 9zemben bármi

dele1 30, §_3

I§. §aenóiyi és egyéb hírok

xly, órl, 3?j8.

BeLüg]aninl9ziel úr

M F, r no, rbe, -o," e,
3 A2 .jáhlolt té]:kr]'.rlok külsó lo§ztó és 9óvetbé]éS

íog_

F€lvilágD§lást ós hivlta'os .janlali ürlapol r i.áros
iakosi az 1911, évbe]i szüleiósű
gedlsági,:i§J,Nzláiya (városháza,
Goda M!!ia nevíi fe]esóséve} €gyüit az 123-9,19 1946,
Ujpest, 194?, szepienbú 4,
II. szán nl.]tt Liá]Líiott okirtrttal a maeyat áüampo]gáDl- GólhíIl,i Bélú
rck ]<özé le]veile,
4?,?21-194?. kjg, srám. A B-,lügyminis7lér úr voch
Pétcl cset]sz}ovák á]lampo!cá., 1892, évbeLi születésű, 23.ó!1-194?, szám,
vcrsenytá,rsyatási hidetmény,
keleskedő fos]alkozn§ú, pesthidegkuti ]ako§t, az 1902,
tvbe]i ,qzüLcté.ű Si.kó Mária n.!-ii felesésével egf,ütt a
Nyilvén$ versenytáfey:lást h]rd.i.lr ujpst
küztis,tlsíei üzem] IéSzá: szilksée:s 6000 kót:8 ]!41-, éü
I28.,15?-19,1?. Ii, :zám a]ait kiálítolt honosítási okilatvági nt(la*p!ó gállitisá!á,
ie]vctte_
közé
tál a mag,\al á]lanpo]gárok
A kaveállitás költségei szabáIyszedierr
L 38,389-19,1?. kig, szám. A Fe]ügyminisztel úr
Eelhívo& áatelrelt:k:t, hógy ajánlat]'kat a vá.6 áltd
MaImoI llik]ós o§ztúk ál'anpo'gár. ]91?, éró,]i szü]_^
]akost
1922,
rende]]rtzésü]rt bocsátandó ajánlát: ürlápon,
dijh.tt:§.n
az
mag]ódi
{oe]a]kozáSú
t'§ű, óíá§segéd
,,Áján]|t nyilfas:Fró száliításála !3,691-194?. száfinoz"
évbeli szüb,,ésű Ba .g Zsuzsánna nevű fe'eségévcl,to- Ji]ir:ttal .1Iát!tt, l9i!t és lep.csűít boríla.kb!n, 194?, évi
vábbá 1911, óvb.li ]rü]etésű Milrlós gyermekével e§,ütt
szeptembel 29 ár 12 ólá:g a vános jkt,ió hiv:trlába anna]
a 130.801-19,1?. IL szán a]ait kiál'ítoii hJnosíiási ok]s inkibb adják lr., n:rt á ]résőbbE. beérk"zó. nem hira
íclvótte.
közé
ál]ampo'cáIok
ialos ür].p.n beadotl, válamjnt na,o szabályszelú.t ]<iá]lí_
imttaL a magyal
tolt ós f€lvere]t ájanlat)l:t néú\,:§zeh frgli l:nbc
Az ajánlát.k eg, órán b.lü] a eazdasági irgyosztályban
]aLkozásu pesterzsébeti

'i. PáIyázatak, iiivataigs birdetések
:ldrdzgénlek

vór3enyiárgyt!ási

nirl]eimélry,

N],,iLvá!os \.erselJtárBya]ás1 hjfde'e]r üjpest m, város
alliszljéi és eq!éb !]Zi1.1i {:]o]Jlrzói részéreszüIiséees

',]0
220 db, ]rá|olle{yedes !Dszló ia]lkabál (köpény) szállÍ"

t ]röl!7!t]itás ]ió]:Ségei bizlosiiva !-úna]r,
FÉ!l]j\,.n.Z óIde](c]te]iet. ho!í ajÁnl]ialka1 a vár's

á]'a1 ren.].]\éZísülire Ic.raliáDdó hilaiá1o9 ajíüla|i ürLal}ón ..^ilnla1 , véro!i altiszlc]r 1é]ikabálj:inak szálli.
li,";," :+,!]z-l9+r lzinhoz" le]i.atlai éllá'otL. 1ezári éJ
lepécsótcii bór]la,]l'Den, 19,17, §2.pernlre! 2"o,'n 12 ó,áig a
rálos ilrl]'ó hiyllalbá 6nniL1 is iD]rábt] ádját bé, hcrt a
va]a'lésóblrén lreal]rezij, nen hn,;t!]os iirapon Lcadol!,
ajáila'o,
ó!
le]szereLt
]riá]]iioii
újni ncra 37ibálr!z.fú.n
lra] ném Veszen liEleernbe. A7 trji1!]ar!. egy Órin |eiú]

r

gnzcla3ági ügyosztál,rban bon*Ln3]i

íel

Fenbt:ltoh magamná]< a jog.t hog.1 a b aTk:zó aján,
lltok 1röZü]
aZ dT3 való t:kirt.t hél]rúl szlbadon §á
ieszüassa!..- á megbízás kiadísától elá!]hlssak anélkül,
hogy ézéú3jmláttévótr ? !árossal szehb.n bánn] igót]t

& ajállátnoz Dintá cs]t.l.!dó,
AiiLl].tt$.,ök e döit8ig .it:]:7eit:égb:n úá.ádnlk,
t ','' a ,, "to a ,óo:
1, A. ojinllta ós,.zeg 21/! nak mEqlei.jó dssz,€ű lrán.t
péM l.t:tglét ig]Zoló hivat!16 nyueta A bá.2tpénz li'2
pónzlr:n. v:gy óvadékkélls éltéklapílbgna iáros pónzt€rá

ná] h-]y:zcndó ].tétbe,
:, oT1 i":u'\eI igazo!ás áfól, hog.,- 6 hórapDá! rtci:
.!..]ókes tarlozás n€h ál1 l:nn, v:5, a 3330 ]s35, M. a
!zitnri icnde].tben .lői.t . lgedú:.w.]ri] 1i.
H\,atn]os !jánlaii ürlapot és i:lv!]áeós:tist a váIi.

ü!l,@tálya (várcihá7á, 1L on, 47. sz,)
Ujp.st, t94?, évi 9eFtcsb.! hó 2 án.

gazd]€ági

ad.

Df- GóLhilli Béla

PEST_PILIS SOLT KISKIJN VÁRMIGYE HIVATALOS
LAPJA
]iic, száh

50 137_19.17,

Az

4?,791_194?, ].jg, §záú,

qiriletmé.y.
újnisZtef

29!3.!-19]?. vL 1, §z. á. wi.t:r JóZ*i
]akóln* Érd l,.]eph: uI.],
3] i35-19,1T, vl, 1, ,v, a, Gya.ff:th BaL4
ia]r.§n* Alsóiab!§ t]]cph:lh?l.
vI, 1. sZ, !. Nlulat F.r€nc jaiosnz*i
'531-2_1!1?,
lali.sna]i
Lrdá.],ben: t:]elh:Il_!:],
27,304_1947, vL 1. sZ, n, onoci wlmós solot§;id l.kos
,, ,.

. k.
hak

L,,"!,",,,,-,,
2:!333 19,1i. vL 1. v.

Kilij..f

t: ].

ph. ]l:rel.

2i lil7i1!.1i, \,'T, 1,

a, Hon,éth J!úDs kispe:tj

sZ 1, Dln]isdi Tóth Lisz]ó

pesti ]a!iosnak Bu]lpes. 1€:e!\c]]Je!,

]-

I?35

i!]rós
buda

33,e]3,]19,i7, vl 1, sz, a Inc]rgy Fcten. p., su.nl:izsa
beii b]lo:ná} P.:1:z.niér?sóbéi,.te!h.]1Jie].
i2120'191i \:L 1, sz, l, Bódó JózseI ].ecs.ernó:] ]5].ni

r",

_
Az
._

57000-1931, K, M, sz, renil:l:t 13, §á

hill{tészém,hogy a kózl.tedósüeyi

l(

vl, 1 sz, !, Kofá.3 Isvá.
'" '],",
3l610l1q]i. \II 1 s3, e, Klr.!p ltáro]),
31,035]1947,

,,: l

!l! ]]rdlD!:i

25,618,11-o,1i,

na\ Ujpes-

\rI r

s2, a:

BEfarJ] Ju,.J :?.9r.r

5? 000,11911,

:j,:*".,'"v

Eitdetmény.
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, Uj!.s1
na-.
]elephe]iJe],

o". \

"r.]:

lt.na

ujpésit! Iatos

2"20'l0;-, \']
,: l,
]_]:ó§
- Ki,!e t élé|hcl' ve1, " 5ó' . c]
. '6,132'1947. v], 1, s2, a, !a.lras .]á.c3 p.slszell]d.rn.i
]5]rosn:t
n-
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t

Df, Nas! (mre
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1eJjs€nrhisiló,-e!r.
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R,
.Ll ,,
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l ,llo,,]34o ,, ,t ll ,,_,
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!íg, suim. Junnka KáDly duDavecsei lakos
fékete, csillág, pisa, balcohbon B. I. ég€t€tt bétyeg,
t:nca, rgss. évi lovára vonátkozó i§!e.(tl'n 9]íd alatt ki
állitctt marha!.vele e]vesz€tt, M:ase1lmsíteh, Dunawcs,
_ Jóí6si !őjegl]zŐ,
1482-1947,

Itözl@ény,

ofrosi é§ Eg€9ségúgyi címiá. elneveés atatt a Képes
!'igyeló kiaitásábaí hasaos szakkönla hágyi,a et a kóze]:
muli Épokban a sajtói. HáIom reszben és 2?2 o]da]on

xLV,

ó9l, ir-_i}8,

62,

!z or9ág ofiogirxák és ogészségügyi in'éményéirc
á m"cJrr 'ürod\'L, ddi-,óh",yekel e,
glóqyfo-á"o" , é" e ú, grog}s7erkej/. TúyF\fó, tár

közü

ádáLail. ism.reLi

A €ya]rollaiilag könnyei kezelbn:tő munka h9ago
pótol és mé]tán telhai gádot áz oNosifusadrlom, kóI
házak, klbikák és egyéb égés4églgyiini€aelyek, vala
úini a §ógyszel és egés^égiiE i ipfu érdeklódé!ére, tig!
ható és megrendeihető á t<éPs Figyeló kiadóhiva|alábM
Budáp€St.

1{L. Rálró@iíti

54.,

lL @, Tel|

223-123,22x421

Járásí Fójeqgró

Polglirmestef úrnalt
Kö*égi E| őIjáíósúgnak

9qqa!$t,
|, 223 +24,

1947 októbe? 2.

xlv. évíolyani. 39

Pt§I-Plil§.§üLT.I(l§l{lJt\l

VAarul
H|VATALOS LAPJA

§rerl.d,ló!ót ér Lledóhlratár,
BUDÁPES!, lv. vÁRMEGYÉHÁZ.

^,

néá€reDrr arütür.ülión

4o. stám.

tGYt

dr.DÁn D.!bl!á.íbó| .,.rE.*d!

l}I. AiblB&ü§ lMnr
ln. tn. . lólecr,ó

L€g}t§ebb

!fudeté, dli!

,

1Ar(aAI-oM:

l, RovAT-

Pá.Iagl Gi"á d, odori o\lrvelerek küEdejé§? .. ..
Modta Lész.o onos| ok,e!p'{ l l:.h,_d-.;:_ "
HaT$ny: Ibfe rcn]bi ,lalNl LE}, .. .. .. ., ..
ÁJ6M ll daan lh, blzollsági jáe;Bról l€m ndár, ,,
Gyármalhy Anilrás |h biz"lr,áci ta6.á9fó_ ],T,rd.

"

n"-".,., .""."..-" j:.,,:"J,;:, -í k.i,F r.". ter
_ i,,," .,k;:--'-,, k,:,;d| pü,i, ,,,.
i:|i
s, "*
nr.|

l00

,|

]00

9, I
llr, FovAT,
" ll "", |..o_'n: ör.. r- kJ..o1 m,,nok névj.d}/ék:..

10(

Tátl,cdzeló biYó§zántolr: F'ói§pá" l t stl_; zsiTli.1,:iilrr,s-ptr-iiir,,l., r): t§7-a;JOá{_iJ1,
Ga2(l
^|,
§á" i F.lits}.'ó
lrl(lhi !at[ l : jti6_ 1 ara Po|.tl, (E, ii]!.nt,l)rr ,l) : :J8,1-.í4
9
^

L llfunegyei

szabályrendeietek é§
hözéráekü határoaatok

P€sr-Piiis_soü-I<iJkun
u óílnega e t öft én Jhdtósá ! á,,luk Bl^d,dpesie\
1e17. éDi íebíuár hó 11. napjún tartatí
közg!űLése:

3523_1947, kie., 312-1q{7, k8:y,
okleV€]ó]

5: á'a.i cf, Pit'asj

kül.de,lé

.s.P|'PnbPr hó 2-án :of.a:l k,sgautese:
5.247-1947. kig,, 1,495_194r, k!r-y, szám arBti MÓc]ra
Lázló n"g,Jkördsi ma8dnál]3lorvos okl,,Je:el ..szeplembeí hó 9. í.apjdn taftat! közgll,íilése:
6,275-1947 kig,, 1.127_1941. kgy. sám alatt HaísiDyj
Imre vo]t erdj kö s€gi v. jlgyzó rehabil L;_as i.á1,1
kére]méteiulasitóttá.
,850-1947. kig., 1,?06_19.17. k§y. szá1n alátt Kalauz
Befialan th, bizoiisáei taeságáról való lemondá§át
1udomá§ul v€tte.

665-j947, kie,, 1.?0?-194?. k§y. szám alátt Gyaf_
rrálhy Andrds lh. biatl,sági lássác;ró való ,cmondasát luclomásul vélré

Fen]i végha:á.ozáíok egé§z teriedelmükben meste
ihe:ők az alispláni hivaíál kózigazga:áli íra,;;árába; (I.

em 9c,) hé!]iö,napokon
kgy. véghajá$zai c] en
mÍ',1' ]5 r"po1 h, ,'

._

9 14 ófa ]tözö:i_ Áz 1?27_194?,
a iiö,zó]é:clj ]rövc]ő 8 naojó] szá_

jogorvos]a:ial lebe; éini,"

m. ;,.,oü

"n, | 5, l,yull1:,dö

í,l. Torábiti inté;kedást igénylö
átrta!átog

i*llotíi r*ndeletek

.._ E !ov!t alatt kőzzéteít rerdaleteket * a papírLián5,ra való tekint€tiel
- Lütönáltó mellékl;icn
egyeti're neln acjuk !d, nrinrlazonált,il
az ilt közzét€tt
}lr,], l"iekeI az úrdeieil. ;llFlnles a vé8rebajlás}a
l,it'a:or! hl!ósásoknál éppcn úgy lrelI beiktálni és

lPzc:,1;, nrinI bármcly Tcnde, h.adványt. (l25.000lD0: B. ]1!, hzámú re,!dclct l5B, §, (2i bekezdés.)
Kerfé§zeli mun\ábórrnódosító
hatáIoz!t közhiirétóté!6
52,:39_194?. kig.
\ralamennat nlegaei Dáíos Palgó.fme:terénelN és közsé|
Elöljáíósúsának!
Á földmívele§ügyi miniszr.er 1?1.600_194?, F. M,
sz, rendéletévela kelte§zelben fizet§ndő munkabérek
jóváha§/lására vonatkozó 171 0cc_l94?. sz]ámú lendel€téve1 módosíiott 1?0.400 194?. §z]árnú rendeletének
egyes reszeiL újból módo§ította, pelhívmn cí,aeteket,
hogy a 31.374_1945. F, M. sz. rürdelej r0, § u:o]só belezdése érte]mében az erre vo11aikozó o a-tabb to"ott
móco\iló sávege1 ha,ósá8l ,enj P|.r leAalább 3 izben
ho,.§ lröa!:doma§la cs ennel ro gLölténlcl a V H. L.
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',"l",i," ,ojr]ooo_ rszo, B M száínü kö"Ie de]et
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PEST,PILIS,SoiT-KISKIIN VÁB,MEGYE HIvATA],os LAPJÁ
még jogorvo§lat e§étért sem kéD hüzzám lelt€.j€szteni,
ry:q'|'
r8,bt ! mó A]tpán úr haiálozáta elLen nirrcsen heiye jog.
<ezőkról I o;9o61a#k.

A

b€töltött
l
éiyer,ésel
s hatá§- l
i rende- l
ázolását, l

|
l

l
I
l
l

engede-

.:_.l1l

III. Altaiános iellegű, intézkedést
c§ar adottesetskben igónylő rendelei
:Áispán / r^L x_.^_Jrl_^L l^ _!_ t_l_t___!__^t_
;"i i* ter, értesitésekés nás közlenónyel

.ii,i

Budár,e§t, r94?

' kö'"'""l

a
úr;;;ii ;ű r"*il"ii'liii,* a

Hivatalos t-ap
azon számai i§, útel]ek az iuet6 közleméDyeket
I
lsalképt€-| Dágukban ío8latiák. (125.000_1902, B. M. r5r.
----,-, -- --" §.)
--"
-,
--,,",
gosi bizo_| Vhutó"áFl osss-rslr. köze1l. szám.
K€resk€d€]mi
6rlési6 Lijelölt
ÉséréAt-I
|d tapas?l tnalnok névj€gyzók€.
€lek csaq vd,Ialnenngi )árás Főjewzőiének, megaeí üáros
:t a, am€r4
Pogófifuesterének, község E]öliáíósdgónak!

i263 .I94?. köZe |, száíú Fnde'eü€mbFa fogla]Esási ale|
la\Ta
\iva kozá,s.I er,^.;',,n, ,o+ a kolcl]ái_,;g},
nd;rqásal
kéreÉc{i.iri"z "r a k-r,skPdF:n, ol'ósle Pó.Ló]ág m.g a Löve,.
a5 5{ tező matnokat j€lö]te ki:
",
:l;, sz bó Józs"í, S"jC-:s7m m_klos,
váhasyá
váhasyá§l

*n peai

Kí,,.
ffiJ;a ffi";öffi"','a;ffi
HengPnnalom

Nág,ylá

á,

Kf:., NagykőIős.

Ali§pán he]yettl

Dí. Kórolgi Józsel
\,.m. főjegyz6,

6868_194?. köz€li.

szám,

Kere6k€delmi 6!Ié§r€ LiiélöIt
málDok Dév.egvzéke.
v a,: anennai jdf ás F őjega,őjének, mega ei Dáros
Palgdímesteíének,község ElőljdróságónaK!
526i*194?. közeu, számú rerdeiet€mben foglaliákra
hivatkoz]á§§at'órtesítem, hogy a kózellátá§ügyi miniszter
a keréskedelmi őrlésre pót]ólag még á következ6 mal_
moka! ielölte ki:
liol]ó Malom, ceglód_
Kéki Fe.enc, Kiskunhalas.
xíajer Jó,seí, Gödöllő,
Pej:sik G}.r c, Kerepe§,
Taksonyi nöldmives szöv., Tak§onx
Budapest, 1§4? szeptember hó 23.án.
Alispád helyett:
Di_ Kó?ofui Józset
vm. föjegyzó,

í

'Az
t€tek
(köü€nde_
l l€tek), olyan átalrinos érdekúrend€jeletrtd§égű
érte§té§ek, uta§itá§ok, elvi
hntáüspan úrI rüralok. lDely€k csak €gye§ ádolt esetekb€E byeYhet_
6c"dlt)§ l n+k a]kalmazásí. s i8y egyel6re tudomrisul, tájékoéspedig. I zásur §zolgálbák. triiÉ úaavany úijál nem },-özöF
arká]má- | a€tD€k,
háDÉm lcegíeleló tnrtalomjclzés {vezér§zó)
ixaIdóan I álkalnazásával csak a Hivatalos r,apban (ttr. rovati
csa]ádiagl tél€tDek kőzzé,
kérc'T:-| Az ily jelzé§sel Lözieádott
a
*gy,ke-l küls; t.ÚJ'g"l Ó*iIii"gyzök, közleményeket
megyei,
vá.osi
en, w:8U]
!,öteles€k a Dutatókönyvbe üibb
,á._.'yTll eolgáIm$terek)
;;"?;.;;.;iiá.J"ű'.;-á;
lapbaD kitiintet€tt
tált:z:Ja,l ta}talontjelzés alatt b;vez;tletni, ;lymódon, hogy
a kéIeF

TáIsa ,,Anrta G6zíralom( ver€§-

Huszai GáboI hm., r'ól,
kéfiész János ,,Józ§el malom", órszenlni]dós.
Szókely Der§ő hm,, soljvadke!i.

es

méltányogsfui csgiádi pótléka iigyében a vámegy€i
a 1.030-1945, M.
E, számú lendelet 32. §-ában foglaltak értelmébena
váneÉye löNényha'ósági bizotfsága ille:ékes hatáíozni
é§ a hatá.ozatot jóvánáeyás végett hozzám í€l ké]] te!iesz)eni, }íiDjhogy a tölvényh3jósági bizotJság csak
nagyobb rdóközökben ]árí }öz8yülé.l. a hl:aroza:ban a
íolyósitás iddpontja visszamenó'eg is megá]]apít}raló,
Á ia,iu]mányi es méltányossági csatádi pótlék havi
eló,eles rkzlelbPn esedéke§ és a 23,300-]946, M. E,
§zamü Iende|et r, §-a (2) bekezdésében meg;l]apltort
módon, illetve a mélt]ányo§sáci családi pói]ék a rende1etemben engedélyezett időtartamra folyósitható.
ie,hivom Ali§o;l u.a,, hogv a ,anüminy] e§méltányosá8. csá'ádi Pótlék kerelmek elbirálásinal , jeen
rendeletemben íoglaltakai poniosan tartsa be és erl6l
a !;rmegye_ s,;mvevö egei, va'.mint á l,ö^ég(k "]oljáIóságait G enesli§e.
BudaPest, l94? §zeptember 12,
ALspan megbízásából:
dr. Fénles Isttán
!4n, !b, II, föjéeyró,

Atispán i
úgának, q
t azokat l
ieszteni. l
:]őit kö- l
azol:sok I
kö,eles I

..

tjnulrányi

nyugdíjszabáty.endeletbeD, va}amint

l6íiotta, I
ási nem !
< enge- l

,tt ry{,rrezÉse a
áaak G)
L. h:lá§..
,ozafotat

vármegyei e§ községi nyugüjasok

Kovács Fe.enc €§

egyháza,
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IV. §zenélyi ós egyéb hírek
új községalakulás.
A Belüg}bini§zier úr 161.?61-194?. 11I-2.

szál^

alatt a Tápió§ze]e köZséghez tartozó Ha]€§z, Amus tanva, ceg]édi uti tanyák, Györg,Jei uti tanyák, Káldj
tanya.eszben az fljfö]d. e§ a vignerfö]d 1akotihelyek
önab köz§égcé alaki!á§át elrendelt€,
A l.ö^ég ideielenes néve: Tápióhále§z. Jelega: n9gy-

község,

A

községgé ala]<u]ás végrehaj:á§ának időponija

1947 októbel hó 1. (50.008_194?. áli§páni §2ám.)

sajtóterrnék€k

tgTje§ztéséneL edgedélyezél§€,

52005-194?, kig, szám. tr'ábrik Felenc sz€Lte§i
lakN lelzére a bemutatotj és a iájékozjeeyetatási miJrüzier á]tal €ngedé]y€zett,,Demok!ácia
t(n dolBozzon á 3 év€§ terv §keÉé!t"szijvegtr salió.
térmékházató terjesztesé€ engedébt ádtarl! Fóá
(Honvéd-u, 69.)

a]*pán.

Honosításók.
52

?00-194?. kic, 6zám. A Be]ügymi}ri§zter úr

Mas.'-k K;ro'y ]908 éVbe]i s,ü:etésü

orgolakész;tö

{ogla:kozásut az 190? évbeli §zü]etésű R]pka Rózina ne\rű

fe]es€óVel, továbbá 1930 évbeti szüIeiesű Edith nevű
gyermekóveI együtt 124.?83-194?. szám a]ait kiáIíioit
hcnosíta§i okilatla} a .magyar ál1ampolgárok kor" t"t,

102

b€rg

íllvA,íAl,ós l,AP-tÁ

PísT_Pills-so!,T_Kl§ryry3

Ífl Í;,li"*
_r^
iil;.

52069-1 94?, ki g, §zám.,1 19'"ry"P^*"
szüle,esu s?_olo

DeAő

1926, évbe]i

,lsi, jffi,"il;'iii;ih;"osi,á§i
oestszenierzsebeti }áko§l

.
IJU,öi

okjlailal a

:,1i;

,"u
magyar áIárn_

";",",{ii';3"*"ffi

*-.

Eitiletúény.

**;n l",r?i",,Hi\

sz,
i:l
l,.:,;

a, váLi Bálinl
::'§",,T ",T::Y"'

§ a]\,zenttrÉrtoni

;iiii!T'^","",
'*5!1:,i6:ii,i:'i",jl
Benje lcl phe'lye].
nak

*-]i,+;l,;:"fo:l.tl

i

*..,"*",

dödsödi

lako",

*

.ákósnak
Pikó o;bor nag}k;t:,

€,

"lii"""*il, "Tí"y}*t1
",,.
li:;9ö|
]ü
1;;;l;},*l.ii,".l"T]T;
?;,i#t},ii;j9]jblíi;j
:i'"1i,l1t:'"
ff
::,*," ű;í;ii
",Jí'['-11
€velet ismere e mó
li{iitl$$"{:t,*-l,:k**"?"J"T|"r,É:{í
jkvi sz,
.

*ík1l,,

*

194?,

j,ij

buüápesti tákos,

j
3, v,rr; p.! pL,lsl rlló-:n, ]akos.
ó_( l, slJe.,lo.|r( 1e'éph,]'y.,
,_, budala!ti lako§
. lrí[,
31 3s,1/19,!?, vt l, 5a á, UuLyas

*- §;l! ;;.l,'i,T ]lri)

*:l

ői i i,iű.

buo"pe*, takos
"o"T^+,,,i.,5"ul:'io. "j1'1|',"rn",",,_n
'"- #];ilii;iiirj"i €z, á, Flalk Jcs,d dó,nódi lckosnalr

*'*"51'rx,§l;:§'r']"i'

"xiJ"YllT,il,Tii"li,

1,"5íöilifi 1 ji"§Hii*i\qi
;-;ll,Í,5]:*ffi
_ lo"a"i la:i3:;fi:'í"!*tr::iá:"§,ToJ'1.iáiai.,,

,.*f;,{i"'il,!:ill$;i-#íi:.*,;: j:1".ü:'-,-;

"*",;"]l :7;+:

fj

i*:iT,;::;i #i,li"ü

körözvónygL

kia, száíB,

-;:,

.:::*l,^'::":':,,lTo}ji'Hi.fr;;
u.n.,n,,''. *n,
" bal hálsó láb
a.
.,cslllaA, n,,\ü !94l: s tl-e.€l;,hT:;:'
t{;{.::.ri;ry".ml,];r];i,
"',S]-li ,iit,i:uer

V. Pálvázatok, hivatalos blrdoté§el
50602/194?

".# &r$,Ts]t,,i,"x,l,
íöieglzö.

polgárok közé íelvette,

-

IttegseeBisít§,

319?,194?. kig,

l-r

xl'v. élii

á, I!és Lá§ztó nagykósösi 1akos,
,5zent,|/§b.li
a, N";/ A].ad p

i,il,"r+n***r",t*tixrl-;;:,-l*
-,:P: í",:-i]::]l :i,li:"iTil","i:',]i::,

'u'"T,tru; uo,, I c.,

,,;:::r,
ll--.,.

::",,r"

#;"i';:;"']l*,
n:"*: Jóras;
1a]'9!z0,

- o,"...-.

::$;;r.i: ta.

-

lt;*

i".*j"F{,l}fu
"* .1; ,i i"l'.'1]:"i'l:a
':' ,;;;i' ]o";vi,}:'
ii].:ff;:,ljfl
-á.,
!
ha
ú
n2
d
^i,i!F".:
}' "l "'é!§l1",,* ",(set€
"*i}:,i.' T;i'".;.-.".f
" nkÉí, íuva '"'""rr.,,.r,' *,,, ó,, A Febé "N, qDl\:l;:f },"j,:Jl
t,;,^"c
ó'"i]"li.-,t,
"',pl,-Lyel,
;:".;; u*,
"""].ji"
arulu\aro?an gépjáromuváj,aBr,
r.zó
5 li]:'. t:' i":illiff ',*i|ii|, T oii.]',"o'_l''""".i,',.o.-i*,,'ni i,'",
sz-n
HL,á( c r, ly,ltobu,z
x
Meesemn:sjlen,
e]!p,/,t,
'"lo",rj, ",B,d o 4 BUdJóÉ, Tor
J,;:;'r"^lí,"1i'l;;ű'",;i
.,l,r]_i',,-t,o"p,
_
Jdrdsi
€n
díe,
' "1u*r,on'i
j!;ii ;,;; .;:J"in;,
!.
%Jm. slm,4 Andr;:,"Y,:l,,."),i§'é,".
k€ 'ó],0!?o,
;,l',
_"'",9,_ii
ii:l." F ;,
jí'jl|!ii' & *li" i,,ii]-"i";a:l"'*l*
B":{.'jl
ii5'",]:ir,!l'ttve=z:tt,
-xi. l -,l:],i,"i";.,;;,'l" Ji.,""]";",",lí;
ttrlegsemhÉíem, §ztl
2do1, ,nceo"ly
,"

§ilü],

1

]

;

i.l]jJ

,

");;"',-.

;:;.;'i

Budap.it, 194? §zeltemb€r

"

flbpáilá,j

,iir.+l"vcle
íöjea]a.ó.

'r'

orr"*.

*

nurroa,

":"i:r,],;:"

szfi __Novák _r"*to .oelffilii]
iunn,nnr.
--^,.,. tx,",
, J
i"ttiIo,, 52i rz |FéyloKoryv_
,_ ;i'J
_..^
"
l"l,;;';ffi
:*;ifl;:.%;§:iir,ö;§a,jéf
polgííúest",
i.ií,"'iittO"i""

1o

-

- .éteró! nvoúdav"éó

J.il,i:i
?,)ga.

L-ói.!?j2ó
,,

i,6t1,
.b. l.

P.,Pl ",l,ali
Kö.ség! Előliáúsógndk

t

'

]

éóje}rl

Bud?p€sl,
'lksaz6.

'lsi
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TAETALoM;

én

I. RovÁT.
P:pp Álro§ orvó§i o]r]evel&elr kiii.atete§e
cs..ő Jánó§ avcai okleftláek k:hjrdetÉ§e

45, jkvi

IT,

te, M€g-

Nóegyt€t

h ivor"a mok_: j'ói§rlán:
ITóvbe§zeló.
sági Felügyelő§ég:
I

181-459

kjál]itott

c§"/1935,

.. .. ,. .. .. ..

Ill, BovAT,
-|:á._Trlrréií:]!r fév vámdjjaiiat
m€gél!,apitása

ó.

^

so-jEE ei'iiiiluriili
^
vD. Fttldhigatar:
38G-l9a
l

A jegyző a Yármegyei Eiva:alo§ Lapot m€gé.kezése után azonaal gondosan áttanBlmáDyozzá és
nregicszi lqindazoket az intózkedéseket. netyeket a
lapban közölf Teld€letek és Latámzatok a irözséí,i
élóljáró§ág vasy a jegyző köteles§égévé tettgk.
(t26.000-1902, B. M, sz. r. ?3. §,)

I

1L'3

103

RovÁT.

Ac@rÉnr-eYüjtésié!€edé]y..

6klfu,

.. .. ..
.. .. ..

Yfunegyet Bzabályrondeletek fu
közérdekü határozalok
Pest-Pilis-3o]t-Kískun !áím?gige kóánségének
éti s.eptenLber hó 2-1k napjá,n t.j.rtDít

Buddpesten. 1947_

:6,806 1947, kig., 1497-194' kgy, §zán Biatt Pálp
Aka6 ],ájosDiz9e} máelán'.]]atorvo6;
:3.249_i947. tig., 1496-194?. key. §zám aiatt dI. cseró
János izsáki maeáná]latorvos oklexelét kihifd.et te,

r,

..

1L]3

10i

): lö 7-óiot-l;g.. Gazdd._
PoTta (;jJel-nappal): :l84-649

-

II. További intéakedóst igénylö
általános iellegü rendeletek

s lovat alatt közzétett lend€leteket
a papírhiáuyra l.aló tekintettel
különálló -Dellékleten
egyelőTe lrem a(ljuk lri, Mindazonáltal
az itt k6zzétett
rendcleteket az éIdekelt, illetőleg a végrehajtásra
hivatott hatóságok§át óppen úgy kell beiktatDi é§
!.ezeiDi, mint bármely rendes bcadványt. (125.000t902, B. M. srámú Tendelet 158. §. (2) bekezdó§.)
!16-194?, kig. szám.

5ai

ÁdoEánygyüjtési engedéty.
vo]am,.nr-!a jálús F1jegjzőjének, n xóros Palgdr-

.

mesterének és község Előljárósógándk]
á 120.308-!930, B. M. §aámrl rendeL.t 8 bekezdese
L l,Jmebel érIblíe-n, hogv - Be 'j8vm':'szleT 329,0|4_
1947, Iv. 2. sz. lelhaia]mazáse álapján a aagykátai róm.

PEST PILIS SoLT-K]SKLTN

104

f4R!ryGE

.avhrkuz"ig ",J7:rr 1,npo,nje\":,l1, l: J'i.ll
lo 15, nap
11u*,,:'" .o ,.e le,,' :é,lo4;, evl oklobP,
'l i )r,
,_,.i ,*r, aa cote,, b:r lö 30, n"pJ;'§ \,jed,
érJ,,l;)c* al,-]'"r:
1"*-" *''.r;.r, ' ",.sZ mú
,.á1,

beli adományokat

gyü

DT_

jargány, kelékpá.r (iir€§en)
8.

Ueyanilyen jánnűvek ieheln:i}
R€ndes járóművek (hjnió, liocsi §zckér, motolk.ré]rpáI) üI€sei, vonóállat
né]küt

9. U€§.anil]l3n

já.óművek teberal

fit. Áltatános iellegü, intézkerlési

oiag anoU esetetben igénylőrenúeie,
ieÚJrtesitesgl ós rnás közlemények

Az olyán általános éIdekúrendelelek (törrende_
retck} órie.ite§ek, utasild§ok. clvi jlJentö,ésű halál1)erbft_
rozatok, metyc! csák eg]es adott e""eiekbeo
tájékotudoná$rl,
nek alkalmazást, s így €gyet6Te
közölzá§üt szolsálnak, kiilön kiadváíy úlján nem
(íozófszó)
i€hxek, }rgúem m€gielelő tafialomjelzés
(Ií,
Iovat)
Lapban
átkalmazásával csak a llivatalo§
tétetúelrkö!zó,

Az jly ietzó§§el kijzreadott közleményeket a
kíilső hatósások (iáiási lőjegyzők, megyei, vfuo§i

kötelesek a ldutatókönyvbe tiibb
polgáImest€r€k)
vezérszó, elsósorban peüg a lapba{ kitiintelett
tartálonj€rzés alátt bevezettctni, ol_{lnódon, hoqy
ügTárrott rícg lcgyen€k jclőlve a Hivatalo§ Lap
szemai is. nelyck az ill€t6 köZlemélyet,et
"^n
nagukban íoglalják, (125-000-1902, E, M, 157, §,)

15,

eép.k (c§ópiőgép, gőZeke, sőzhei€er,
Ürcs hordó, ecy hl_ig

1?. ür.:s ho.dó 1 h!.eir felü]
18.
19.

hi-ké\t további

Me$óttött hordó 1 hl ig
x{egtól|ót| holdó 1 hLeD {eiüt h]-téni

6,8.-

12,-

ló,,
-,70
_.50
1.20

,.60

Itöbméte.re ósszjfakható ányág,}k
(épü}etla, tég]a, kős:éA iiizifa, stb,) e§
sza":í ar},gok q ként 2,"ü'y szerU,I
"
A }ózölt v|.!J.,űja].a! a 2360 1945, M E- §z
lsÉdelet érte]mében köZ]!írré 1szem, cg_wben uta§
a vámeg-re vá]ámenrryj megyei városának polgámr
hog
íéJés \idanen]{ köz"ségének e]őljáróSágát
'l,
i
éü
-, 86
Pnqc.léivÉZ,'- vínd',!"k1l "- lR93,
..;-";"". . vc-fuban, ] eLvF a közs^gben a §zo}
módan negy€ közhíüó:
Bualapest. 194?, é\d szeptenber hó 2l-án,

Alispán he]yei
Dí. Károtai Józ
lan, fój€g},ő-

vác-táhitóttalui lév vándíjáina&
megállapíása_

volafuennai jőlás Főjegrzőjének, m, Dó,fos Pd,gáí
mesteréflek és közsés Előljőfósősónak]
A közlekedésúgyi Miniszter 194?, óv! szeptember
,!-én
kiádott 35.614 19,1?, 1/íő. szifrí lendeieléveL
hó
á vác,táhitótfa]ui révben köZ}eked6 é§ vác megyei várc§ áUa] üze"nben tartoit réven az cngedelyokiratban
ieboro]t éS cgyéb i{rryfuye§ rende]kez€§ekelr a]apirló
A]ábbi
vámmentesséeEk érint€t}enüL hagyásB meltett az

vápűjakat engedélyezte:

i

4,_

20,

lod7 ],-jd <7Ám

3. A 1a'líc jdpjár ",1Á,y(l -1 1il'én"
jeey a piac.a árul,ál jövő gazdaközöiség részá€
4. Kls§bb ál]atok (borjú, csikó, *lré§
jn l,,csPe, sLb,'
ló,
5, \á:]obb ; al"1( lsza,!a,marha,
szamár, öszvéf, s,ib,)

3,-

Nágy ön§ú]lyat bí.ó és maglánjárogőzgép)

16,

,,

4.50

St.áfkocsi iúe!€r
11, Siláfkmsi tehúre]
12. Szenó yszá}Lító gépkclsi
13, Tcheleépkocsi üre§an
14. Teh 3rgépkocsi teherrei minden meg,
kezdeit ionna után további 2 (Kettő)Ft

főjecyzö,

1, Gyalogsz:xóé]yek teher nérkd
2, G}alogszemélyek 20 kg.fölüi teherr€l

Ft,

-,90
1,50

10.

Károlai Jőzs?,l

u0,

;, ri.

6. i<j,rmyú jáművek (talgoncá, !a]iga,

jthet

Bud;aest. 191?. é\,i októbel hó 13,ín,
A]ispán he]yett:

xl-v. éví.41--42. §

4]]4!4l9L!*

-,70
1-

tr't,
,,

IY. §xemónyi es eEyób hírek
tlonosítások,

l, 3.1.14s 194?.,kig. szám. A Be]üg},Tnini§zt(
a.icrr^Á va.r., rsge. eü"\ születé§ű, Iendörszül
i".^, .;l"-."u. dk^", aZ :,00, évbP'i l25,
i,,-,og "].,,"_" n r,r] tp,,,é--! legyül a a m
iú'.,-iL kiá|l,ioll horo"jjá-_ oLiraLl"'

"t" közó fe]vettó.
áiljmpolgarok
53.905-194?, kig, széí, A Belüg],íninisáÉ
Konds^\ L.§Zló, i920. evb"li szi "e§u, rend,
i".].rl.,L" ki5la.csai uko§:. ,z 192l, evbeli s/ü

ii^'."^ rria;,

il,
1,

"
"

]

,,

f eh€tt€,

55.463-194?, 1iig. szán,

S.n*l'i"'",.
,-.,_,'

roma".

l -"gy".

A

a'a,polg,:,

Belúg}T [iajsst,

1923 pvb,|i

ro8:aikozá"ú, €odöIlöi

^ """".á"-o"o
II/2. a szám
iii-sro'rsi;,

"ij."ilr

l20,507

kiáliítoÉhonosítási oki],atta} a n

""á* "r,.ttkózó
állampo]gárck

-qn
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bg. 9]ío, Jmey sándoi, 19!?, évi 9ület6űl
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'5,133 '9l,, nlq, ,02:- .9,ji, kd), . _"n a,a,l JoYq
hás)ó1.8 luoon á.U| !,
á m, kl, kuníe.gv;B,
nózkó.házának

tiiZkár €1'lp
]eni bizto§ítá5át

]1lJ9 l9,,, ( g_ 1,2 -l]J? ,el, ,V.m d]dll ,o\d
hágyó'a8 ludomrsu, verr" a lozegé"zs gügyi s"o,
g"Lal ellá';§;li !as..o i ..Em,.y8 pkc}!jinak sz"Vs.
lor§á8l, l-l ps lobbé lá! ociá,
t.a bi7tölilásá',
.Jple-nb?l hö : o" .úl!o!| k|sg$ule.c.
,]8.154-19,t7. ]<ig,, ].?3.1
191?, kgy. sám alltt e]hatá,
hocy
Sz€
n
tendre
m, vám§bán \al.lllégyei
:oz!i1
'Tüdőbeteggondozó
Inté7_€tei

ál]ít fe]

^

il,i,iin;.t"r"rnnn,) ! 36+549

.18.155_194?, kig,, 1,?3;-19.1?,
k€y.
o/| _. hogv

Rl,

iFF

ió-.,,,t-1,1

-i

go..lczÁ ]ntézetet al]it fel

-

szám álatt €lhatá_
m gy": iUaoUer eg",

. kgy, szám al6ti eihatá_
i,,,"li r :"olJi, gg.,j".rc egy.. ijtei

"1l, _!"..
.nlé?P||
n <ö'í."gVF,,'.. s7ü<::81_Iáhé7 ho7?iijn|],
.18,1i3-194?. kig., 1,?-33-]tJ]i,
kgy, szám a]alt elhaiá.

/la Log\ N"8y^álJ k-il*poPn válm,a)"

beleqgnn.Jozó Intóz.tel .l]rt f.]

Tüoó.

...
l.érqulc,L:
'alto]t
Io,,, ,a, l,?il;_ |94?
!ts) s/af alál| eha'.
.. /| }.8v Al:ódabas
ko,.é8b"r vétmesye TjdobeteAg"ndozó ]niezelel allit fcl,

L8,1J-,

ó1.1óber ha 7

J,';0l |9,{;, ,,J, l 74l -]947, i8y, 52"m l Lll,
lA,d\ ló7.e, ./akmálo, m 3 g;,,; 'la l 01 vo" i"

PP

kig,, 1,?42_194?. kgy, szám aiáit D!oBéla c§engődj mégáná]]atoBos
,].vo§i okleve]él kihi.dette

50.702_,194?.

m€§kó

VÁRMEGYE HIVATA]-OS LÁPJA

PEST PILrs_SoLT]KI§KUN

108

IIL Általános lellegü, intézkedési
csak adottesetekbeir iOénylő rendele,
te!, értesítésekés nás köilenények
éIdekíl€ndeletek (körlende
elvi jele[tőségű hátáutasítások,
letek). éTtesitéSek,
nyerhet
rozatok, melyek csak egyes adott €setekb€n
lek alkalmazást. § így eeyclöIe tudomásul, tájékozásul szolgálnak, lriilöD kiadvány útján nem'kiizőlt€inek, hanem meglel€ló taTtalomje|zés (vezét3z6)
dlkalmazásával csák a Hivatalos l-apban (III. Iovat)
tétetnek közzó
Az

ol_van általáno§

a

lbutatók6nyvbe
vezéTszó, elsősolban pedig a lapban kitiintetett
íaltalonrielzés atatt beyezett€tni, olymódon, hogy
ugyanott meg legyenek jetölve a Hivatalos Lap
azon számai is, melyek az ill€tő kijzleménycket
magukban fogtalják. (125,000-1902, B. M. 15í. §.)
3?0?. kmb. 19.1?.

Hid

több

sám,

és va§útépítő,mrnkások ható-

§{si ellátási ügyé,

ylldmennli m. Dlras
jdfós,ó,|]ó,T/Jk,

Po:gáf,mesteféfuek, köáée| EIőI,
Recskerflét thj. I,óros PDl.gáífresteféliek!

közellátásügvi Miniszter ,.rr 5!6.|j7z,),91'i . Y /'l,,
sámú rendeletót tudomásulvéte] § miheztaftas vég€tt
az 3]ábbiukbaD közlöm:
Mindazon mezőÉazd,§agi muikások re§zérc, akik a
hid- é va§útépíte§né]foglal}oztatva vannak e§ a munkák súreős elvécze§e érdelnébenaz axatási és csép]éSl
1dén]bon sZaoad§á8ol nem s]pla< e§ €ld]l". íejad"P
szelinti házlJt;si k"ry"rsabJna,sZ,ik, g elükel rreA
ke.esni nem tudták, sabonakiutelásba!,észe§ítetiem,
'1e'\.c rsZes,t"m,
A felterjesztésekbó] megállapítóltam;hogy i8en sok
oiy slen,e'v mofd le halósa8, keryér, es lisáe,rá' ,3 .
;': a;]k ;,o,h," kenv."eabon" kiUlala.r3 nen JocU
sUliak es icy gabonakjul"lá5ban l,im Tév"uIle\,
lész€§ítctt §zmé]y
Ú* *x lly* kiutrlásban nemhogy
n,,]l"- 'alo"jqI
pala-ia- íordu l hoz m
",z"t'^
abban á ,1
lemondo|l
lLZieLLáIá§;lól
*énvér,c§
a ]"I,I,p'\
,Pv
cls7e,ü|n,
toE
\jU'a|ilban
-e""rr.".
c'alád
01
é"
verinL ir,_reta Plöl]áróság nen haJlandó
fes/,§tenj
tápi- t Lj'ótáE h"'ó,áAl "lláta"ban
r"ef k'ulala"b ! ,é,/e'ülök la'
T"L'nleli-l
"..u,
"
helve szelint il}etékes községi elő]járóságot mjld€n ese|
i.-l a.Ért"," é§ értesít€ttem á!ró1, hogy ki mi]y menynyisó§i cábonakiutalásban resza§üli, az éTdekel' kóz

A

'

j"i'iÜr,'".O*c"r*".t mödjáb4 á'l

m,

g*'ap,t_-:

kl

a1'

ner-,

x, r'.z.,,nr gabon,,kiuia|ácodn cs
A ken\ -l eabo;a-klul 3|á,baa rL m része,ü'o sz, m, knn.'",j,1;,anat bi7'^silá§a celjábol fclhívom

hog1,

'.,^u
Kómán,É:/|os (A] span Polearmesler) Ulat,

h€J

ufs'l":,

t,nn

hogl,
l_t"."sr "u '"rl,/o köz5égi e'6]járóságo'
ve
loq'ilko7í?t,:l
t.súiópííes"knél
-i"a.Jo" nia P,

i.?'iÖ'il*?-." t,t

gaboiakiublasban'nem .eveailtek

-44,

y

és hatósáEl Liszt- erJ keDyéreuátásirklóL t,ínondotta!
háZtal:ási s,ükségletük fedeáséIe szükséges k,nyér
á7 o}'
_ bolb, v"gJ |.rtte', '",r,, neír íúd"]k,aek,
i,"" 1'-'o ',"pn.,^,, , l *l ,|]",;,b"n ',,| ,Fve1,ie,,
Budlpest, 194? októbe! 3
I'eló Lolos s. k

Az ily jelzés§cl közraádoti közleményéket a
külső hatóságok (iáíási f6jegyzők, megyei, válosi
polgárBesterck) kötelesck

x]'v, éal €

lds.

köze]iátásl

kormány]rizio

60,666-19.{'i, szám,

Az .illatáno" üzeml(rvi kötelezelt-

gazdaróg hatálya alót ment€s erdők é§
sági fásítások fahasznáIatainak újabb
szabályozása,
y utamennli

.

m. Dáías Pigfumat eíének,

község ElőIjáíósá_oííak!

A fóldínívelésüe}i Mjni§ztef lrr a]ábbi Iendelet
t.áom"s.rvetet e§ ;es{elelő etjaTas végett kiadon
eme
A2 I915,\'l, törvenyc_kke| lörvényProrc
\égTeh"jlá
et
Eoidrelormrnde
.,,n-igr;, u, E, s7amú
(a) pontjának h
ti"ar"riar,* az 1935:IY, tc, 39, § a n.m
haladó e,d
meq
;:,; ;L;*i;.;;20 ka,, ho]o.t
l,no7o a,
alá
j
tc,
hd|áIya
.,;il;a'iSi,". az l9:3 XlX
s,élíogópa,ztá
facsoport,{,
(talorot
i," l
.,-"|.pr'
fii:,L"i*'*"u,'i, lula'donlogÁoar valarfunl&kjt,r,
erd
..,]#"" i,,'ror i a],p!el', valt;zás\ ío]ylá,n
mnaszna|
á
eldekébAn
L<nnI-,|,js és
- Íáaa7óalkod;
r.§tt""ó rcnde]kezések nódosttása vi
.]""""rá."

E;ek

kövelkeztében a woDatkozó 103,175_193?,

l r. ú- io"a*a a ?3.000-1940, Il, 5, É,M, sz, íénC
jieket
hatátyon kívü1 betyezem,
'
t"r,at az e]ső b€kezde§ben eú]ítát ez€k
'".t..la" *"laJg, fá§tá,,ok'a i§ - kilerJeo"t
, Já"ii":.,
foh-§znála,
, ;;.i;;]",;"i;", _;z t935:Iv, lc"nek
307,
T,
(T,
§-a, T, 4]
38,
§-a,
i,;".ir.."á-.""aat",e*rt
cv,k e
lahaszná'_tot
J-""'i";iJi;;t"ilr", s azokban
íogdj
*i."'-"*at ,h"ta,aa Fngeoély al)plan 5zabad
tositámi.

F!Nc]PTn L lo!áhba aír,a J \órüjmónyre, }aJí
eazo]égi
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Fonyó .q.n:a], Vere§egyháza,
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séqgei kapcsolatos előírj\gok § áltatában meg§zűnnek
m,ndana logszlbá]yok, iletve köfólt§égek, amclyek a
köze átási igazatás kö!ébo:1 aaiatrlk ki,
Ezcl ar re'je§cn téve; e5 az o.sz'c e átá§aoak zavértalan biztosítá§át is veszé]y€ztető feuoeág§at szmbetx §zükségesnek tartom Kornlánybizics, A]ispán (Po]
gármF,lér) UrPl l"|-:oz|:rinl :r,ó, hog] a kó/,']rlá'j
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titási köte'ezetiség §tb,).
nbból követ]nező]eg a köze]látási kolmány]rácsok,
köze]]átáii f3iügJ*dóségek, közigazg:tási hatósások r
i] .", ,á"an'"tl.., *ócáIapított közeltái+'z"Ó_rg+o.
"r, válrozatlanuL íennál é, a kö^égekben
iesi lat:,.tor"
,,m"z tl k.
i,i"Á,.""_, l,-7- á,ási lJ,cl tAcI," .
..Ji; 11,-,,-".o:, a "]é.l^g .l, á mo[pl| v:'I
?. lanur Lo\,ább,lr L e]".:'ii le,adál,ö üt í

|c]hivcm Kom'mybiztos, Alispán (Polgfumest,1,)
UIat, ho;y feniiek!ő]'az éIdekeh hatósáeokat, vaLaútján . eazda, éS foeytsztóközö,§ó"
-i"i " r.,]",,vi s":ta
eef soTonkíviiL í ájéko, tas-,3 "
Eudapesl. 194? októbeT

24,

Budape§t, 194? október 28,

ajLispán.

59,39j-1947. kig. szám.

A budakeszi Ieí. egyházkiiz§ég ads-

mánygyüjíósi eDgcdélye,
víl,.mennli jó.tús Főjew,őjének, m. üafas PóIgáím

'

A 120-308 1930, B, M sámú readelet 8, bek
d:se értetmóben é esít€m, hosy a be üg}elinisz
3:9,519-194?. B. M. sz. Iv12 fe]hata]mazsa álap.
a budakeszi rel. egyházköZ§ée IészénetemplomharTa

ire,,elzés cóljáfa Budakeszi közsós t€rü}élén 194?
október hó 31. napjátó], 194'7 decembcl 15. dapjáig t
jedő iclőtábtamra gyiijiőí\,\,e] íenti §zámú engedéi"!
;iÁDján pónzbe],i, tcrmészotbeni adományokat 8yüjtt
Budapest, 194? október 30

Károlai

Józ|

8071-194?, kőzel]- szám.

va\.1nenu]i jalás Főjew.őléfuel,, megaei xáfos
?Í'est.ftnek és község E',ő|jarósógóíak!

PDLgdr,

xefesked§tmi őrlesTe kilelölt mal$rok névjeg}zéke.
ycl.mennli iárási |rőjegazőnek, r,legaeí oáíos PaI(
me-|tef ékei., kö2ség ElőIióíóságának!
5263-194]. közel1. számú rendel€temberl

p-,e,ú
A: . p,l,', e, ó/-L \1 :;}_ m'n'.,/lÁ 'Uí (öle],
,u." .. ,,.t . ho-!,a -q, ]" e.eR a ki"--,l" Á:']0,
,.,,_...-,iJ; ,.r" n ,r.ir,ie l-,e},:bac ^,-d"I egves
ii .--tr r, s7anu .,é,.l" et v 8n]"aJla,a so,dj.
g}a1,orL"'o'
._.ltlllt .r].", "qr,, ., e':.,tli,rennéle,
por_
a
\orn_n)
no_,
;;;i;,"il _" t e, "re]e,
korel,
1",k
",, '",q,*""n,,
';._;;:J,r,
, ..^r"r"^ p5 e'.nléi 5 g,"(oí l -1eg,ZUn'elé,

".ol"lae,., j.ini5zle, :,.dz.eól, ", ,, \ö,
:- ,n
/l,l L'".,1o7Z,J:,U]i{\:L, 9, ln,ci"
kl
ad,,
no",e:,l
r,á":'" ,ni''
nl,iu, hó |'')
Kö-Jor) 19'?, e\ ,"".r
c, ^, "I",
i;"i ";;_'.. "lJ" :n',d,
r
,l,
r,lyb.,,l"lr
f_u"i,',i'
"zr
,ób"r|"vi
:d ,1,
r..:.*" Ú,;; r .z,b: lo,ir 1,é§€li

á feníi

tc! az ailábbiakba:r köz]öm:
kli , o'i'
. A korr:nv "n,]pI" v, j..h J',',;v1
\?l 1';!
,. .,;;* , , '".,"o,'' n"",.",,o"-agok"l
jg+r,
1, napjá,
hó
májüs
lri
i.i'i"ie;"i"t"t, i.osv a"
köblezhetők
nem
t"i't*jáo;." io-,a'it i inti"t"afuig
,
i;,,.r":, :""; ie- r,: zelben ', i , i!, léJe e j ]élöl
:d,'ro,, .nun l p,n-ben v lo negva';,á-1 d ho,,
.iei1""i i :.g,a"i,igt atlarnánlho. tl,ftozó ténuLeges szolgilala'- te1." 1ő a9 jo',körren.lele

,

foglalta

hivat\ozdl:ul értesítel,n, hogy a közauátásügyi mini§,
a ]<eÉskedelmi őrlé§re póiLólag mée a kóvetk€ző tr
mokát jelölte ki:
kecskemét
Ivár! hm, í'ojtő János Tsá
Mi§ke
Bugyi

HőeIó malom

Budapest, 191? október

29.

.d

ispán he]ye]

dr, Kórolaí Jó?

teee,i ,
Ir,i,"r,,u"., .'

^

terének, kö,ség Előlj,áTóságának!

\rn. íőjegyzó.

ség€,

cljár&

Ház, Áípác

b.

közmúlkalri'tetagiainak az úiiáépítési
mentesideiglenes
lcz€ttség alól való

ú mecfe'elő

sz

A rend.elet a lfuyleges szoteálai ideje aiatí kit(
jed 3 honvéd§églek mind a hivatágo§ mind E r€nüil
tásos álományú ta1ja].ra rendíólrozatnéún'.ihoiréd
ke1ábe !őt ölzsőímestelb bezdíólag,"
Féntieklőr tudomfu és mihe?|&fiás vég€tt tájék

kolmánybiztos,

60,509-1917. kis, szám,
A honvéd§ég legónységi áilofiá§_aíl

i-udomasulvótei

xl-v, éví.46,-46,

.{lispái} helyetl

P"íó Ldjos s. k"

főisPán, közc]látáSi

LAPJA

vm, főj€gyző

a1,6'0-19l], kig, .7jm,
A közsógi polg. bíróságok hián},o§
B1üködése.

vatanxennli jáíósi Főjeglzőjánek. meg!]eí !áíos Pcl!
nesteréflek, község Előljóíóságándk!

A Be]üevm'{§/. r úJ 166,517-1947, lII -2
l,i66-;su v,lel e- m,ql,e]ó el.á,a,
"".o,.1;r

s,

vé

.,A7 ut,infizeta{r.l l€aalctt ula§okkál szember
Álrn*vasutat té§zéfől táma§ztott ikövetdé§ behaj
tá""a* ni"o.ac.x hatáskörébe taliozik, (Vonati

"
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n.)éclől
ájéko?,

ípád,
án.

al"pja.

jo§zabá]yok: 191l, 1. tc, ?55:?66, §ig, 197.100_1914,
B. M. sz. r€ndetet, 1895 ixxXlII. tc. 22, §, 18?7. é!i

xxlI.

A

tc,).

közlekedé§ügyi mini§zter úr ar!ól éIte§iteit,
hogr a kóZségi bí|óságok a peresíteti ulláIí]zetesi iigyeket egyá:taláb;n nem i,:rtézik el, a hozzájuk intézett
megke.e§a§ekle nem vaa§zolnak és az €getleg n1egiló]l
\ö, ' e.{ .1 jr, ,6,i 3,",oL
Áz ál amvasutaknak tontos éId€ke fűzőük áz u tán
fizc'jésse] leedctt ritasok pel.s ügycinek mielőbbi el ité
zés€ilez, c. ezenfe]ül e \dsqzás á]lapol az ÁIÉrn,i,asut:]k5rl( kono:_, o \"l ], k',<e,l ij jP',,1I.,,
A járási főjegyzó ul;lkai fe]hjvom, hogy a közsósi
bíl(§á3o]r működését el]enőf:zzék es intéZkedjene]i,
hogy a'fenti úgyben ben}.ujtott pana§zok 15 napol)
belüi létáryya]ási nrerjenek. A jóee.ős íiJérelek véerehajtásáró] ugyanc§ák a községi e]óljáróságok tnltozll€k
g.ndoskodti. A lende-let \,églehajtását a mag,am részé
Búdapest, 19.1? novemb€r

10,

}4?. év

iig |eí

Aljspán mecbízá§ából:
dr. Ambfus s. k,,
vrn. tb, II. főjegyző.

aléiymn-

ütheL
tj€tt:
yZő,

Po]rgár-

lyeti:

ffollosítá§o&,

61.621-194?, kig, szám, A Be]ügyminjszter Ur
Iv:lnov György, 1898, évbeli §zűlet€§ű, kelte§z fo+a.L,
kozsú, c:í\kotai ]ak6l. aZ 1692. évbeli szü]etésű,
Dz$nn Níio]ov Ilona ne\,ű fe'egéséve] együtt á
134.0l?,9+]. :zám aiatt kiál]ítoit horcsítási okiratta]
a úagyal álampo]gáIok \ö2é íe]v€:te,
60,010-.191l, klg- srám. ,{ Belüg}anini§zte. UI

Hár1m József 1910 évbeli születésű faesztercályos
a 1j]5,9t8_194?, lL 2a,.zá}n
alatl k:álLíto:t honositá§i okiretta1 a magyar á|ampor-

L 33.563-191?, kig. szám. A. Belügyminj§zler frr
walc§ák Kajoly, 19t1, óv]}.]i szüleiésű, gyádmunkás
foclajtoá§ú pe"tszentimrei iakost, az 1915. é\,beli §zii:
letésű Bud; MáIia nevíi feleséeé.la], toi,ábbá 1935. é\,be]i születésű AnrE és 193T, évbe]i születL!.ű Tiktória
nevű sye]1nekeivc] ecYütt 120.571-i9,r6, II. szám, aiait
kiállított honosítá..i o]Lratta} a maeyar a}ámpdsárok

y,l.ő.

1, 49.959-1917. kig. A Belü$,íniniszicr LrI Petkó
Simeneoff Mcólf boleáI á1]6mpolgáI, 1903. évbe}i szú
1eiésű, kerle§z log}a]ko:ású, bulyi-i }akost 126,510,1917.
II. szám a]att ljá]lított honosításl okirattgl a m:gyar
ána[rlpo'gárck közé f.]vette.

?clgót-

58,463-t94?, kig.

szám A Belügyminj§zier üI

Be[i Káio]y, 1924, évb3]1 sziietésű, gépiakaios f.gLl1kozl§ú, irispesti lakosi 128,98t_194?, IL szám alali ki

végeÉ állítoft okirattal a magya! ái]ámpo]gálok közé felvette,

58.549-1947-

hita9

kig. szám. A Belügyminj§zier

á,lított honosításl okii§lit§l a rnagyar álampolgá.ok
köá lelvette.
55,2?:]-19,17, kic_ szám. A Be]üg}nin]isztel ür

Dupskl József 1912_ évbeli születesű, űveec§jszolósegéd
fogla_kozsú, ujpssti ,]ako6t az 1917. évbdj szűetésű
somodi Mária nevű fere§écóvel- iovábbá 1938. évbeli
§zü]retésű JóZ§.e{,Lá§ró á 1945. évbe]i §züóte§ú Lfuzló
nevű gy€rmekeiv€l
eeyüit 134,533_19,17, II_2. szám
j,lata lriálljtdt honositási okilattai a magyar ál]ampolcáxok kózé íeivette.
58,464_194? kig. §zám, A Berlü8yminiszteT Ur
Mafyja Ier.j:lc, 1920, évbe]J §züi€t€§ű,
szer§ám kószófűs
toe'alkozású, ujpe§:i 1ako3t 62 1§26. évbeli sziilete§ű
Hegedűs ].én nevű feleségéve] eeyütt t38,825-19,1?. fi,
2a §zárn a].ait kiá]lítort honosítási ork:ratta] a m9gya.
áliampo'gárok köZé f e]wette.

Gizellatelep.
60.063-19.17. kiA, szám, A Belüg},miniszte! UI
t66.259-194!, uI.2, szim aüatt a Vj§egTád közsóghez
tariozó.,Iiolthy Miklós tela" kü]terileti lakott he}y
nevéí,,Gizella;íelep"(kötőjel nákúr egyszóba í§a)
Vá]toztalta mL€,

IY. Saenélyi és egyób hífeh

fog]a]kozású, ujle§ti ]Áko§t

ő mB]

113

L]r

Klein A]bert, 1906, é!-bc:i születésű, fémöniő log]a]ko"ású
ujp€§ti lakost, aZ 19t1, ávbcli sziilelesű, schwaEcz l]ona
revű fele§égével együtt 13?.030_.1947. szám al2tt ki

Y. Pályáratok, hivatalgs birílctó§*
körörvóuyek

6!,284_194?. kjg, száó.

HirdéiEély.

.

Az 57.000-1931, K.M. sz, r€hdelei 13, §-a alapján közhj!!é lwem, hogy n közlékeiiésügyj miliytér:

40,,169_1947. vl, 1. 9, alatt ifj. Köliei Káloly pestszent
er^ébéti lakos@k Pes]5z€nler,z5ébe,t reléphellyel.
43.2?7 1947, Vl, 1. sz, áIatt id. Atkári Mjhály ceel"édl
lakosnak cegléd lelephe]ly€l,
18,995 194?. W. 1, sz, a]att Bjai Kálmán .ál,osligeti

'a,ósla,

Fáic ;e, .(l"ple,|} e|,
'36-e07 1947, vI. 1, P, alait qjfnt sándor pc§tszenterzsébéti la\osrak pé§ts4nterzsbei iélephellyel.

\'L 1, 9. alalt László Gqa
. ülcp\e yel,

45,159-194r,

.j K
lat

,p"

28,633-19.1?,

Ujpdsi

vL

ki§pe§

i

lakos-

r, sz. áIátt Bajo§ Lajos l1jpe§:t lákos-

1élgpheuyeI,

22.915 194?. \'I- 1. sZ alati Kulc§áI

Pál inálcs! lakosBk

47.284-194?, Vl. 1, M álatt Katorb Józ€f tatárszent
eyöIeri lakoshak Ta árszenigyörey t€jephellyel,
4ó,62r,1!4?, !'L 1. sz, álat1 jlj. cMpláI vilDós .áko§
pa]otai ]a]<osmi< Ré]rospalota iolephellyeÍ,

33,387_19.1?. vI. 1. sz, ala]'t cseplő Tiboí $zodi l3koy
nalr Aszód ie!.phellyel eieterként fuvaíoá áníuv2TEási

g.pj.irómúvállalát üZemben t!!ására ádott en€Édélyokirai.t,
Budalsl, 1!47, évi norembe! hó .1.é]r'

Alispán megblzágbóL
Dt. Koftósz zohón
tb. násodíój€8yzö.

le,

:

PNT

II4
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á/í_

4H6. &

Iffiáhu ,l4ula ne!ú. 8 A e6. V,,Ér8a, h€t4i, .§1llá,
E.dd _:e(ln ]s45 ol,Lobe. 29.n kralllto'! malh é\é
ÚeDát ttót negseú,i§ém, Budalrirm!ék, -, Jllíós| lE
,155

üé8seoEirÍté§él-

.

x!v,

444

klu

lái<o§,
51oo--1r4?. i.s. 9érrt- Málkí Miháy já,]€bszállá§
Mcg€],"€sz'ette,
z 1935, évi vöt(i9kdra tebenq já.latlevélét
;jMisllenl K.líúfueeJhéa,, Jaíó§ lörg9zó,
19,033-19{?- kE, eám, F(rucz Pál vaci lcskótéle!
fszé,é
la]rc
,1947,
aszód!
tfue
sám.
Vígá
Irrg,
lá!;
4r5- 1945. ]z;i ízám á1.1! k állt oh Manri n, vú. ,l93
3,j77
r,rlÉislo, -e. gám atao ez,parlo€sitvay poLlá.ffi lr
á^ §ótéipel. kánca lovának úáúaleRle elvwe,tt- §legged
PolgófrlEsLí.
V. 9ánú 9é'vénye elvMl
n jsítem. Vác.
,'r..'"v".*trey
."".
"
Jóíá,
Ag,ól1íó jeglzó.
MegiémmisJt^h,
6240-]947, i,s, s4m. 1, Bbrdos zolLlj lélsógdd' lakos
'
YeenytáF€Yali9i hiriletmésy.
a,á' *
l"r_,o ior,u '"u ielcsüdben, hé!só b-i
tü/ótt,
|"b
Nüdbeú
"Li'áJr];"'.őtr*
"*i.'Á?i.tr,
e|5ö
k s-j. fundné
Kh.fulas s.an,ee,
a{ 1944 nwLmb,!
L'i i"if"'t, nú"t, :..;.LeLö j, ü ov;,
3n
?0a-,194?
U'D€
s
! m, \ ár.§ lDlgámffrc nyilvánt
_
zolún,
2, BáId6
;;;-li;1,1 húhj'evple e'v-vel.
hl,-d.r, a\-Td,: tlizolto.-g, szére 9iilr5,€J
,b
Gúdb€
n
rvr^rs.,'as
bal
\
hslsó
lab
e,o
xtt
ni,e..
;á* i;{*;',
""* .t8 pir l€co},egi és
)94,1 no! mb€r 4_én k'á]itott
i;"-ir;".
;,*',*"*pe],
he4 !,ár, tjgti 6izma
_
al,
1o
ivés
zo,
3, Bá!do,
;;;;iJli'
l-b.südb n \fse, p,szt lováná} 194d lNéú,
*lt, bál hJlsó":;"r.,,,
A7.iánhick 19!t? decemE 2-án 12 óEig adandók l
tLattit.Lt lialhaIéve]e élv€§zert, MegsemmjsíielD, á tams
É"'+á
i'liiató hivaiáláb€. zá!'l bofitékban,
,
J,úlósi Jőjew2ő.
vác.
iirlapol, v"l.njl
e .e e" :,overű hjro meJr, á]:n]ab
g:Zdaajgi !:,sJ9a!:r
lre,t€§úlet
vátG
lv,lie,.iLá_st
a
4349-t94?. 5zérr! A Kiskófij§ é§ vidéke
,
í
.zr_],_:e:s
iv.*r,i" r ,.-,,r,l ,',.u ú!o. ol 9 a|áL] .z áo !'odö
ötál B;oek lljos §z]oári ,"kos !és4! kj.' j'6l lodrág
194l aueu,z'uJ
ar!*i }ökeb"^ ,em,
ie.a nL,lt aoiner DJr€(]bqr'á,
K sl,ócos,
MeEsémts
iÁ-- l**er,e,r eeren
Ujpisi, 194?, .1r lovemb|r hó l- en,
,

_

Dt. Gahidi BéId

Jó,rási, íőjeglzŐ.

|,kos
s566-,l94?. l!iP_ sz;m, RFd"r Jozsel oIölbál,nri
o\os
átb
n*ff" Töriübá iron 30 194? l\a, %m "lált _ M"g"em
e""s. s".e". t,,"+It lo naih]hvele e,vesze
".i,ii'r Búda}ö.nyék
Jáfá§ Jójegwő.
nrisit@,

-

ö-okbá',nL, '6\,§
83?s-]94?. lig, 9ám. Bádo,y: sándór
r."r m;}u,e!€l,t elvF§z.,fle: j\v, §z€s ?8-1945,

",,i"tr,
!":"_üiii+i.lls:'B;.ö
iáiii'z-i,'', -,g""
iii'v'""

I
I

ni3,"ii,l'l]!+i

*;6.6

t

aevű, 8 se§, §,,sá,ga, háélt,

b,_€,_],

*"s"ly: hór?, ci]roszemú ló, í!rá]tílá6

&.6.i

ls,

q*

*

,!_]945, :iv, v;Tú,

*.*,

,',.

",o"o*,.,,-

fiiraelméDy.

,i*1*

Tjfuúj&lu ]rij6€beD 194? oliót
uitvri" , !-blbaj,l , s*Dályge,ú j;Jlál 6]
,ral_ilal gaalL alájdonG a }öz*ei PL
: i,r '-i'., K ;iunl |egyhazá, - J.ildsi ídj,g!

a*,o_,

!,,

5162-1947- kr€. szád-

rr * ia*it'o
ko2s+- bJon]

-

Fteró6,domdlv,zenj:

1

/

r_.Í \,--...,,

ú.rási Fóiegadó
Pol,gármester úrnak
J

Ko zse q| El

,líÁi 16

ol

nak

]ar osag

ú, 1936

8qdaEe§!,

'947

n6vembe,

xlv. éúfolya*t.{'

37"
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§,€lr.erló!ég
E!ódók-

Baa

é3 lrlldntjtr!t!l,

ll
ll
ll

BUD^PEST, lv. vÁRMEGYEHÁZ.
ü€{|€l€!jt

.rqlöI$ltön

Á, .rbpÁn Deélrl.á.ábór ,Elk€err!

lrr, AltlDnú§

l

Yb. tb. rr. ról.Ej

2ó

nf

ll

48. srám"

tüYt

........6._Fi.
t]gler.znE -.....\...
l.!o r
L€akr6er,b lrrd.(É. drja . lo._
-

--::-.
§

.ló1_

l

TAIiTÁLoM:
Ro!-.{T

]

1I,

Fábiiia F€íelc éaiáö potléka
Özv. cé^aliri Kaoiríé csarádi
§zi]r]ai Félencné €anidi !úuéka
Özv. Bá€yoni salrí Elt.béné c9ládi
várady István á]Latón os ouéve]ónek
Benédek R,c6ó áuat sos oklevelének

111"

1lb

11b

t15

..

ll;

115

Kö&uütanJ.ilvánta.té§Jal

kapcsolalos lröliségek meg_
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Iu. aovAT:
A
Fooal€
o
rcndéLke-9fe
.llo to Jcr, holdm) {,
||
§ebb *dök áim€leti kezelse

tlti

aávbcszéló llivó§za.r"n,1
|

!!!j91^

I'"r. Fiilítlli, aroi

-:1:iry!gre|óséi
L Vára*gyei saabályreadeletak és
kdzárdehít határoratok

Pe§iPilis-sotlKis].!t úrme g"!e

Bud,apes:en, 1947,

fuapjón taftot!

Iad,es kisgaűIése:
58.126_t947. kis,, 1890
-l9+?, gy, ?ám á]s,: Fáblan
_t'ermc lh,.ú:d. rézere idejaoJ. u:an c.aládi pó.lekot meéá]]apíjojl

46.18:;t9_4?: l,!g,. ],936'

l94?. kg}, sZáfi alal!

rgs a porttl (éiiel_n pl)al) : :J84_549

55,?0?-1947. kig., r,?9r_194?, key, szán alá|t váIady
I§iván d]lnapajaj1 magánál]á:otTo§ okleveléi ki.
hi].dejte.

\öft énaha!ósálána].

éxi fi)benlbeí hó 4.

, ;-lt o-

ozv.

59,217-I9,17, klg,, l.?96_194?,

kgf, .zam dIltl BenedF^
ReAo magar"lta'ot vo- ok]e! elól kjhirdel,é.

II. Továbhi iutéztedéstigónylö
általános iellegü rendeletek

|.sa-\varl fi,ajol},J}e kör.égi dtjqol özvegye íészé-e
61.943_1947, lrig. §ám.
Mal lé.gyerme\e után fanU]májryi neve:esi járu]Pko,
m€gálbpiIoi!.
Közmulkákötet€rettek

55.533- l947, kjg,, 1.9J5_194?, k8}, szám

alált srklá]
lerehcné kiráégi jes}zó neje részéreFere,trc levü
gyeme}e u'án bnulm{inyi cs3ládi póI]ékol megáL],apiloft

59.250*1947, kig.. 1,934_J94?,

nyilváDtar.

iá§ával és a kiizmuikaváltság teze-

le§i,vel felmeriil6 költs€gek

megtó.iló\c.

yaloneingí járás íőjegazőjének
és kózségi
ElőIiáróságának!

kgy. §zám alatl

özv.

Bágycni szábó End*né ré§Zére r:ütó
syermeke
után tánulru.inyi c§áládi póilékoi megá_ll+p'i'íotf,

Áz építe§_ és közriunlnaü8yi minisíz:áíium a kózmunkaköielezetiek nyilváirarfásával é§ a köanunka.
válts]íg }ez€lésévét

fé]ineúiőkijlk€ek

inegrédíé§e iár-

PEyT-PIL§_soT,T-KIsKUry
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vtnMlclT HIv4!4@

eyében a 28.000-191?, É.K. M,
íMagfal Köz}óny 1?6. §zám) inlézkedett_
A n1ini9;é!iun1!ak tu.lomásáIá ju:olt, h€], egy€§
cs:ioli közsógeliben f€nli r€ndele:el félremag],arázzák
visza
es az elgedélyezelt 2% ]ne'yet 70%nI tariának
az átáuk besredej: közmunkavál:ságból
A hely:€len eyákol]a: megsuüDie:éSe vécéfiköz]öm,
hosy 10%-3t csák az 1500 téleLczámon aluli nagyközsé"
gJ es :z rroo télekszánon aiuli keijő lrözségbőI ál1ó
iörjegyző:égek tarjbalnak l,issza. tchál azok a kózséFek,
In 2, B Iú, számú 1iö1,,
-"iÁ ,e""e." . i62,929,194?,külön
kisegíjó munklexó
Terdelej nem ad ]eh3:őség.l
nyilvánközmunrakötelezeiiek
ettalmazasára és aho] a
kapcso}á:os
kezelésóve]
iallásával és a köznunkáYáljság
iennivalókat a 1iózség (köIjeglr,óség) rendf,Zeles á]ka1,
mazo.,ai kö eIp5^; ma",d k n;Lqu, e-lá:r:,
Az úgyneve,ct| csatoli (csnjlakozó) közsógek tehái,
(cs9ainennyiben abban a közsógb,"n, melyhez beoszjva
teünóaki
vai,
tolva) vannak. 1rülön kisssí]ő mudraeú
s".:esgn a csa:oll kóz€ó4 Jen:i te--ndői: is el]áija, ciak
29á-trj iáI:hnjnek vissza áz o:t beszedej' tözmun]$vá]t

számú ténde]eiéve]

5igbó1,

Fe]hívom az órde]i.r.íe]rel, hogy az es€jleg jog:aianüt
visszataltott összegekeí a lesközelebbi szálLítástó] kezdódőleg pó:]óiag {izersé\ bc az Ujjáé"í:ésiKiizmun]ravá_l]sác

Alap csekk§zámlájárn.

r,tinaaadlg nie ez nre€ n€]! 1öriénik, 3z é,deke]i
községok a 28,00c-19,1?. i_ K- i{, €zá,iú rendcleii€]
enge.télyezcit 29-1j sem tAI]ha]ják vissz!,
Büdapesi. 191? |,oven Jeí 8

trIt.

Alispán heiy':i:
ar, Kdíol]]i Jó,seí
vm, íójcgy,ő,

Aitaiáros ieliagíí,intézkedést

c§a'r adOti s§etskben i$ÓnylÍí rendele,
tek, órtesítósek ós nrás köaiemór9ek
Az olytsn áitatáiros érdekíréndctet€ir (kö,rcndelelek). ért€síiések, titásítások, elvi j€lentősé8íi, hatá,
lozatok, rielyek csak €gyeB adoit esetckbe9 uyer!1et_
nek alkalma,ást, s igy egyelő}o tudonrásül, tájékozásu,l glolgátnák, kiilön kincrány útján nem közötr,itn€lr, hadem lneg{eleiő taTialorijelaés (vezérszó)
al§almazásá\,al csak a Hivatalo§ Lápbln (ifl. Iovat}
tétetnel( közzé

Az ily jelzéssel közreadott közleményeket a
külső ható§ágok (járási {őj€grzők, megyei, vála§i

í,olgáIme§í€Iek) kötelesek a úo[taí5§önyl,be tt'bb
vazér§zó. elsősolban pedig a lapban kitiintetett
taítalonietzésalatt bevezettetni, olymádon, hogy
usyaüott meg legyenek ielölve a Hivatalos LáF
ázon számai is, melyek az itl€t6 kőzlemó,ryeket
nágukban fo8lalják. (125.000-1902. B. M. 157. §,)

3,395-1s4?,

}b

LÁP.IA

xtv.

évf. 4?_,{6, 6a

szám,

A Földalap rendelkezé§ére álló 10
kat. holdDál kisebb erd6k áth€neíi kez€ló§e.
V

alameLnyi, xntos P ot:gáímesteí ének, iáf ósi r.ójeg!áne
k özsé g EIőIj á1 óság ának]

A löldmívelésűgyi mitúsz)€| ú. 235,003-194?. l
.€ndelejé) íudomá§ülvél€r e§ mecíejeló eljáxás vég(

,.Az 194?, évi januáI hó ?.én k€lt és máso]átbán c§
ío]t 11t,516-1946. v. 3, F M, számú rend€]e)efi!.nei
1915:v1. t.-c. kel lörvényerőfe éúelj600 1945, M.
számú rcnd.]eJek álapján elkobzás vagy megwál:á§ á
kerü]t földbil]oJrokhoz tartozo:t azokai a különá]
eíd.őJalxalÁaí. amelyek egyen}ént l0 k@í. holdndt lisei
hiíeredésűe]., a földa]ap rendeikezésére bocsáj]ot:am_
nze]< áz €ldófoLjok !á]ioze:lanul az 1935:Iv. i,
halályá alati állanak s min| kesóbbi időben felh_a§,I
ta§ra kerü]ó inglrlaaok
753a0 1915. F. xí. száí
"
le]rd€leJ 2, §. 3. bekezdése éIje]mében á FÓ]dbiltc
..nd?z5 Alsp áIacához táI:oznak
ÁZ eidőfenniáíás kö?ércl€kón3k. Demküiöltben €
nak a célngk srolgá1::!',ban, hogy a szóbán}évő eld
faá1]olnár,:ya lehe:ő]eg séIie:l€n állapojban fenntart
kalülhess€n amak idcjm 3 jll'á'o:1:]r bif:okába.
ezeken az er.iőled]e:c]re! a ia]lesznáu:ot ál]ráncs sl
nctel)e:é3é: re.]]del€in e\ kivé\,e azokaj a i3hasz§ára
kar, ame]yetet elemi csapáso]r ]iöve:]:ezjében, vasy
áuományápolási indokokból mu]naaállánr,l gy roro
ke]l, Az ilyen f2,1asaála:oka:, vá]amint ezen €Td
csréb hasz.ála:á| :zorban csek aZ 1935ilv, t, c. :0?,
ala]]ján é9 az erdésueji íg3zg..ijás álszellezés€ JargJráb
kiado|f 12,t30 1945. }1, E. s?á]nú r€ndeiej ós \,égleh
tása k]pcsán l:iado:t 3,165_19.{€, ]r, },!, §zánú nend€
sreliii arla i]le]ékes haló§íg:ól ráiiarii eú,őíeiú?aelős|
l ,, F: l\,, -,,s,d", a]]Dián l,l loqbna:o, i,á..,
lgyben f.l]ríícn.uJási]s! aZ országos l-öldhi:cl
té,+l.:, llini a Fö]dbil:olrl.nd.ző Ál5p vag:ionánák ]
zelésóvei a ?5.20c 1945, F, T,{. sz. rendcle: 9. §, (2)
kerdésJren íogleljak szerini m€gbízojj szerrnek íigy
mé: felhivom árra js, hogy az 1935:1v, t,-.. 41 §-át
ícg],}l: köve:clnén],-.l.nek megf€]előe. a szóbanli
e|dó:e*l€:ek őfi:l€rr§árői, e fn:o1vajok ós erdei kihág
etköve:ők {elje]entóséIő] alka]rr!?s módor, de ]ecaláb
a mezősa,daségról és mczőrc.dőrségről sá]ó 1894:>
i,-c, !cni1.1]rezó§ei alapján ]é:esí:eJiközségi mező
szervezei igónybevé|eloe] és a kó,-"égi előljárósál
metleii eondoskodjék.
ell€nőrzó§e
trrről vatanenqyi jörvény}rajó§ág ]rőzigazgaiási
zojiságának gazdas&i atbizol:ságát €3 valamennyi
iami erdőf e!ücyelő§éget €gyidejüleg értesit€ttem,"
Budape§i, t94? novembel hó 24-én.

:

]

]

Hází Áípód §. \
alispán.

PEST PILIS-SoLT-KISKUN vÁnMEGl,E HIYATAj,os LAPJÁ

tV. §aenólyi és egyób hírek
'

ui.

sz.
végeft

r.

í.-c.

birrole

kig. szám, A

Belüg],idnj§zJer ű,
1889, évt}eli
á]lampolgár
HauPtmánn Jóá§f csehsz.lovák
§züle|é§ű, szóvőm"s:er log]álkozású, budakalá§zi iakosí.
ez 1902, évbe]i szülej6sű. ITó cecilia neú fe],€§éeével,
bvábbá 1928, ó!öe]i szüle.ósű József és 1930. évbeli szü]eté§ú ndjt ielú gyerrnekeiveL együ't 135,916-194?, II
!, a. §zám a19ll kiállí:oi| honosíiá§i okiráita] 3 magyar

állampolcárok köz€

M. E.
lás Alá

lelvetic

63i05-194r, kig. száE. .{ Beliicyminisztel úr
lv]iiha! Felérc sz|o\,ák áilarnpo]gár 1906, é!,beti szü,
letésű cyáli munkás ioglaiko:ású pe:tszenierzsébeli lakosl 138.1?2-19]l, u,2, a, szém ála!i kiál]í:o|i hono§ítá§
okilat|a1 á mag],a}, áuampolsáIok közé íe]veJte,
65,665-19,1i kig. szám. Á Belüg}mini§ler úr
Tschrenió Nlo]Jrár Nándo! osziíák állampolgár, 1885.
avbeli §züeiésú. nyug, á1r. népi§kolai igazglió fogla]ko7]ísú pegjszenJlőIinci ]akosI az 188?, évbe]i szüle}ésű Hor,
váih Katalin nevű feleséAéiei €qyüti 138.078_1947. 1I.
szám a}ait kiáili:oii honosi:ási okirgita] a maeYrr ál}am,
66,300_194?, ]iig. szám, A Belüg},n1inlsz:€I úr
Medek Anral János 1921. óvbe]i §zü,letésű, gyári munkás

€y ía,
erdők
l7, §-a
Tehaj-

nd€lel
tőság-

e] ln!k ke2) be-

ioghrtozású budafoki ]akos', az 1921, évbell szü]€:ésű
Bognár Má.i1 revű felelégévi] io\,álrbá 1916, éióeli
§züle:esú É\:-Paü]., r:.l1i §e.l!eiév.i e§,ú:: 139,557194?. Il. szán a]a:1 \ii]]i:o:; lonos!:ási o!:ir1::tl a ma§r3r állampolgárok \ö2é ie]vd:e,
Fegyelmi eljárás.

Á !á.negye aiispáaja 65 012-1941, kig. számú véghatáIozaiála] vilách GJtlá bocsai községi ilodati§"i ei
]crt íeg]-elni eljárá.i r:nde]t el és niva:ali á'iiásá|ó]

j.iíüege§z:e::e.

rEIl kijelcnJcii€,

hogy nem haj]abdó le-

mlD\á: !áj]alni és 1 köz!égi vez9jőjegyző,
nek a hi','ata]os idóle rlló lendelkezé3é: nem vo]' hajielósség]e]je§

!áeásr

{:xII,

lzőőn
§ágok

§

bi_

rr ,ír,

Eirietmény.

A váugeyei

aláp. az €gyc§iieti vár,rnegy.!
nyugdjj algp, a vámeglei szegény atap. a vá]@egyei közkórház aLap, a t]r. állalienyBzési alap. á th. ebádó álap és
6 ih, holdóje]zó alap 1946l'4?. évi záIgámádása e]kévül1
házta!,tá§i

A záwáúadá§olr méglehiltletók á váfiegYei szémvevó#g helyi§ég§iben €udapest. Iv.. Városház-u, i Jl
eúe]et) á biváta]os órák á}att.
lovmber 22

Hara

MEGHlvó

6 Pest, é, Nógró.l,ráffueq)e;' Er'así.ett Kőbóhad Bész|awűísasdg 1941, óv! .tlc€mber hó 11.ú (csütijrtirkón) dé]i
1 órakóf Búdápest. Tv. várósház.utca ?, szám ala{ Pest
váelegye áfvaszéki úlést€rDÉb.n me€tEriandó
r enll,k
úli k óz 9 l] ű1 és éf e.
i

-^

' Tá.gysolozat]
t, A (oz. \.déjil"y M'n,"z'r at97j_1947, v
'ei_al, F.Dj;. Ul ,9,,ae,,,|ag Lég mFg\1',s,' l,

'Ö,

<c.

2, Esetl.,4és indit\,ányók.

A

kózg},ŰlÓsen

a s7al..z;ti jog gya]ior]á&ára üZ ali!

és 15-!k §-a az jrányadó
Budapést. 194l, évi .ca€mber hó 26.án.

szabályok

11 ]i]

Az lg3zgátÓ§ég

Measeúlliié§ek,
3s21,'L94?,

kig, Balilr Mihály ó..jkavá,sker§kedő.

ag7ndi

lakcs az ipaEeviz!ó sorái beádott iparjóeos-it énya he]yei1
kig, szán áleii ki
1946 évi augu9ttls hó 14-ér
']450'1946.
számt]
szenúnaal €\,e_§2áilítóti reviziós !yort3lvá., v,
tetie 1"{egsémtr!§iieh A!7ói. Járarli főjegyzó.'

kig, sZáú, özv, lt'"vá.s Ani,a]né száb:dszállési ]alros 1937, évi sziirkc k3nca, jeEytelen lovának Datháte_
vel. cil'eszctt, Megsemmisiienr, Kur,venillik]ós, J(lrisi
|]11?]194?

üig, szán zseúii.ska ofula békálnregyeri
évi íe\ete heréLi csjthg. jobbhátsó ]áb pátla-

.r§8:l1947,

i.lros

:igy€r
Lnlévő

körözvényok

Budapesl, 194?

polgáfok közé ielvette,

oá]a]o-

V. Pályázatok, hivatalos htrüctósel

Eonosítások.

60.009-191?,

1L7

19ij9,

ioli ishertetój9]ű lovánali iár]a]levelé| elvesz_
Jóllisiíőjeglző.
telte,xlegrenmisítem sze.tsdre,

Ú]j község-alaku]ás,
A !'Ljlöpszállá§ nagyközséghez talio,ó lülöpháza
h]<otihely öná]]ó községgé alaku]ását a Be]ügl-nini5z:el
úr 15?.523-!91? I1I 2, szám elaii el8edélyez:e,
Az új köZ§ég jellece: nagykö^ég. Id€ig]enes neve
tülöpháZa, .{ \özséggé alaküláS !.égröhájtásána* időponíja 1948 január 1

]zél.n {chór

Nél \jIro7{5lá.,
kig.
szám, A Belügyininiszter ú.
ö0.063 194?_
106,259-194?. In-:, szám aláíi a viseelád köZ§éghez
ral:ozó Horihy Miklós-telep kiilierüleli lakolt hely nevét
.,Gize:la!elép" (kötőjel nélkül, €gY szóba írva) névrc

v6!zeit, Mecsemmisitem, <ln:zenti-diülÓs.

413?]194?.

kjs SZán. ö:v, d. Paá] Isfvánné s^badszá].
éri. sárga. kilca ]ovdnak m,rha1.9.1e e]-

]ási lekc, 194!
9€§2ett

llegsemhislt.fi,

I< b:zentmikló..

-_ Jdrási íőjegazó.

kig, szán, liovács Pá]né szábádszáilási lakos
éVi. szü!,lre, kalca, igeJlcten 1ovánali m.!h!]evele el-

211-2'194í,
1921,

-

Jórósi !őjeg!.Ó.

kig, száú. csuri sándor pálmono§iori lakos
hlajiloníban lévó 1942, é!i, péj, kánc!, kótói!. csiuag, ba]
nya]r 2511834, 42,. há!án íehéfpétty€k, jelú lóváró] !oálu_
Meesedmisttem, t.i§ki$íél.
iot',] járláíel,é] elion€iyolódoti_
5527/19,1?,

egyhá!.a.

-

J ót

á

si Jői

e

4!26.
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24?8/194?. kie, szám,

Tótb

PeteT plónafatvai

rakos 19éves,

pej, karca lovának h halevete f, évi ápílis hó 28-án a
ki§kórii§i olsurgo9 vásárül €lveszet1, Kiilönós iffertelőjel'e:
homlo]iá! csillag. Megsehhisít€m, K!9!Ó!ös, -- /Ór.is' É,
547911947,

1 db vö!östalka

kig 9ám, czakó 1siván idrábszáuá§i lakos
tehenéiől kjél]it.it já!]at|ev€]ét elveszt€tie.

Meg3rMigitefu, Itisku!Jéles!}]á2-

-

Jórósi főjeh]ző.

66M/l94l kie. szán, sani.z]ó Józseikosdi ]akos

110,9?2,

s.rszáq a]att kjáuíioit .,Kese" bcvú, 1941, évi, süga, he!é!t,
h. b, láb kese. lrókás ]ovának halhalevelé é]vszlt. MegseJlMisítem. vá. , Jdrhl föjeqlzó.

!€aÉ edn{ r.fáe lrl..

B!.t

xl-v. évf, d7_48.

§a

5413/!94?- kiA" szám, cseD.cfiön, 1946 ápnus hó 26-,
Nagy Kdoly ceng:ödi 1€}o§ ne!é!é1?0/46, jeeyzólröD]
szám alat! klállitoit 650,591. .o§ámú járlatla €gy db
sá!ga, ka"1€, hóka és 1946. áplilis hó 2b-án ?8/46. jeeyl
kaia$-i szám aiait étNházott mArbalev€le ismeletlen I
tyen elreszélt, Megseúúisitfu, Kistóró§,
J.í"iisi JőjegJ

-

5100/1947.

kig, szám, Divinyi já.os prliscsabai ]akos,

rákospatcl§i aárhnlevé1].eze!ó áltál. 19.1? .ovgmbé! hó 5_1
?97 jegyzókónyvi 9ám a]ait kiáuitci:, l93i. évi, se]

káD@, háián kis.lehé. fo]t jse.tetójelú ]o!ának

járlatl.

]ét elveszt€tie,

JdfásL

Még§erndisjtem,

9st v- §.!9*& l. - '!r.r&

sreDtendrc,

nJondav@tó: Ncde*I,

Il"ló

t{
j'l:

Jofcsl

| ó]e9!zó
Polgdrmester úl nalr

,

Közs égi E

8udapest,

fó-

'947

december

1

őL j

áró sd g

xLv. évrolyaüi 49-5o. §zám.

'l.
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€UDÁPÉsT, lv. vÁRNlEGYEHÁz,
M.g!€reDlk

Az aü3pÁ! b€gblzásából

tüYt

ll

vm, tb. rr. ,öjeg],ó

lrgler.znb

..

,,......

1.ro _

L.!kr3.bl, llrdelés dr]! . ro,_ ,

TARTÁLoM:

l

l]ona, T-ilassy
L!sz:ó ].úlönmunk:di j 3
czaeány Józ:ef cslládi pótléka
Ba]osh Lajo3 csa]ádi póiléka
Bmlnilzel Ferehc csa]ád] pó lék3

.zerk.*zrt!

Dr, AllDpU§ !flDr

G.ütlrlíükóD

Papp Ferenc, sidó

nak

Özv. Mo]dvai Gyü]áné neve!ési
ózv. Mát]"!B sándomé kegydija

Éve és Brú.aer
119

1l9

11t
1r0
19!

K.üanl,!i Eleméha .:le]éli jáIú]ai! ,. .,
K.siá]}, Kár.itné re!,e]:ji járú ér!

120
120

III, RovATsegé]ynyujiés úegsze.vezase
Kerc]]redelrni őr]ésIe ]rije]ól1 ma]holr névjegyzéke
,.
A Lóré\, adonyj ós ,alonr-lórjv: févénal]r:]m?zolt

xöPeii

l20
|22

vámdijak hódo!itá!a

Tál besrelíi','",^",r","r.

_§,'tgi Feli'ls}

nl.Fiilíl]li!.ntni,;;ir;_rirs^.r,,r:trr'ic;;et_nnplrat1,;;s+_;ro

llrlg}lrr(r,§zig gt'zd isági é§_§z€lIc,ni

i_;f*,::íH":]::^::""",;,j:,::,] :;,:q:l1

í'eletnetke(tó§é,.ck lrrRgg]illr§itá§a. valir,oint deüo-

taro,,óves

;;ffi:i,,;Hn. j"."",;;"#;

s",a,.;;i"ii";; k;.ü';;ffi;;i;,í'::;:iiT

9:1,il,i;;o;;;;;,,i;;:,;illí;ilÖ;1:

1::o":1:1u.,:*1,
::,í::1:i::.:1:"ii:i1,1iili],"
lrép
eg},el,eDre§ ér(lekóbeD.biztositja.
(ror?. xvrr. tc. r. §l
Az álldüli és ö n]r.) ímá n}-znti !lrrrttisirgol<
Lr,§ilgol. c§
és egyeD
egyéb körtestÜletek
kiiltestületek kiitelerelr műkÖdósÜk
köról,eu:n tervel xri'(loo rotrleI kozésii kre euo u.-o,.r;;;";,;;;;;;,; (t9l?.
(t9r7. xvll
xvll. tc.
tc, 2. §.t
§.)

L Várnegyei

§zabályreldeletok
közérdehű határozatok

é8

Pest-Pili§solt-Kiskun bármelle t öíDénahalósálánah
Bldabe:,telr, 1947, ébi d.ecenber hó 2, lúpján talba
íend,es kisq!űIése:

57,518-1947, kigJ 1952_194?, kgy, szám a]a:t
a buda-

pesli áll3ii}építészetihivatrnál !zo]gi];tJl te]j3sitő
Pápp Ferenc sámadasveze:ő re.9zéIe h:vi 90 Ft,
sidó I'ona, Litarsy Évaés Brunner Lá§z.ó számadásvezeió ré§zére egyenként havi 50 It kiilönmun]<]djj1| mPgliL3pi'01t

53,581_194?. kie,, 2056_194?, kgy. szám ala't czagány

Józseí ny. körséei pénztári e]lenőr !é zéíezo t:l
nevű gyenngke uíáI tanu]máhyi c§tr]ádi pórlékot
megál,apitoli.

60.095=194?, kig,, 20?9-191?. kgy, szám a]att Belogh
I:jos volt kőzséci §. jegyző r€§z&e Ete k]a, névű
gyerTneke után t,rnulmanyi csa]ádi pó;lékot
meg.
rá]]apított

65.019-191?. kig,, 2054-1s4?, kgy, szám

alai! Bráunit-

zel Ferenc ny, köa<gi jegyzó feszére Józ:eí Fri-

8ye§ es saro]J] P§u].5 cyemekei utát1 csa]ádi pót.

lékot megallapított,
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64,811-194?.

tig,, 2053-194?,

key.

vÁRl,ixc]€

szám al3tt Kejéeyző íe'€,!ége

ményli E]emémé volt közsési
ré§zéfe Géza és E'emér nevű gyelm-"]<ei utjn
l}evelé§i jáfulékoi m€gál]apít(]t!,

2080 r94l. kgy. .zám a]ait Kástá]y
Károlyné volt adóü8Yj je:}.Zó l: e]ége r:.zé,e
ufjrl neveiési jál,u]ékot
Gyu'a n€vú gy€rm.ke

62.019-19.1?- kie,,

HlVATA1,oS

xrv.

l,AP,1 {

évf, 49-50, sz,

Llj.smizs:t: örkény. Ladányb,"r:e, Kerekegyház3;
Ócsát| A]sónéme.ii, S:lii Kaku.s;
Öri<ónyt: Gyón, Pu:z']vacs, Ta]árszcnt:yöIgy;

sá|it: F.Lsód:bas, A-sóc:lb:!, Eugy;;
Tatárszenljyólgyöt: c.k:.y, Gyón, L dányb€ne;
UjhaItJárt: Klkuc§, Á]sódib3s, Nyál€gyház3;
t: Ujhár yán
Uj]€ngy€
Aszódi jáTás.

Aszód lrözséget segíii vesz es,tén: IkLxd, B:gl
Dom!ny;
mecálLrpíjctt.
Ba]oji Aszód, Hévízgyö!]<, Galgahé!íZ;
Bo dog.t: Tu.a. JászLiayszaúi
Domony:: Ik] d, Aszód, B]e;
63,993-1917, kig,, 20r-8-191?. kgy, szám a]att özv,
Iészére
Ga]eagyöIköt: Ga]gamác:3, Püpökh3l!an, vác,
Moldvai Gyuláné irö,s:gi illlo]r őzvegye
jáIu
kisújra]ui
ékot
Erzsébet ne\,ű gyelmeke utin nevc]é§i
G ]g-he\ i e': TJrJ, HeVi;}ó , B,g:
megá]lnpiio:t.
c" m-L á|: Va.e(,,,,. lk "d \-ác isú.f)]Ui
H:i,'izgyor;ot, B:g. Gr]glhévíZ,A:zód;
özv,
a]]tt
suám
lrglr,
lUa" l, Do xon), ,\ o C ]8,m;C,"I
2Ó5?-194?.
liig,,
6,1,925-194T.
ilnok
öZvcgye
Kartrit] Velseg. Aszód, Ik]ad;
köz:égi
Níátyus sá]1doi-né vo]t
Ke.ckh rI§z!- t. ve15eg, K]ri]];
l6.zére k€gydíj;t m,eá ]apitoi:_
TuI;t. Ga'glhéviz, Bc dog, Zsámboki
ve)]secet: It:úá1, fu7ód.
BuddköínE

éki iáía,.

ilI. Áitalános ieltegű, intózkedést
csai ad0it esetskben i§énylö rendele,
tek, értesítésekés nás közlenények

Ab.It]atva köZség.t see:ti vész €setén: Bud]lok;

55,959,-19,1?, kig, §zám.

Buaiaié:ényr: Budafok, Nrgf, t_t,nyi

Kőrzeti segél},Dyui{ás mcgszerv€,
zése.

valnlneníli járós Főjeg!]zőj'nek, m, tdíos Polgó,l,
fuesreíének és községí Elől:őí ósdgóndk,

,erd l t
Hivál_,zasd] J 2?lU00-10+6, B, xl, sz,
r 1,sl s a. r . nd.I]r. Ze F,c a v,lí,Ay" ll ot, lóp
a
o"z;-,
;;,: i',;.,,,_;'-'; Ii-o t, .ook "orz, r

köveikezőkban á]Lapít€m mee:

.

Abúi!íj,ifns.

c€gléd]
Abony kózsóg.t §egíti vész e]€tén: TöI1"1,
Já§zk3I jenő | Tórtel Abon},| _
Kou ll: L-|\e.,\" N"g "o " ó, k,:
Tór,él: \bol y, Ce8 d Ja -\ r" no
Á]sódübosi járós,

Aljóhernád kóZség3t !e!]t vé,:z eselén: Ujb]rtyán,
A|so _'",t, r, o, o ,, c,:or, S; l:
A]sórém.di1: Dün:hal s:t], SJIrIlá', oc§r;
BuE\,]ti Sári, íe sődr|a], Tak:ony;
Ie].oD]ltu.!i, Gvár, Ó!":
Felso; L1 a A'So.1rbi., SJ!i, Gyónl
Glalr: Pe!t ztnlmle Al5ontm í]ii
cvonr, ,q.;a b , Ó'é,\. I,esod bs,
lnár..o: KJkJc , Ujh. i];1i
K _,_., l: U h "\-n, A|,od ba" o ,a|
i-.á*}t*"i Taúrszentgyorgy, L3josmiáe, Kelek-

e€yhaza;

Biát: Tofbágy, Pá y;
Budgje|,ői:

P.Ibál.

Te

ki, Pátyi

Bualake]lit: PIt/, TjL,iii

Budrörs.I. Tölalbá]i.t, ToIbág,v, Álb,:tfalv9;
Érdej: Naej--tótény, DiÉ§d, Tárnok;
Diósdct,}ild. Tálnok;
N.er.oia- r, 50 y11jr, Pe ihid9!\ú

tsirrr-yr

Bld lo(, BJd l,PJ.;di

|

Pii{oji T rLáAy. Trnrlye,, Bud Jenoi
Pe.ih:o.s{ui,- S \m P Z, l,\;n,
",
Pi isvö-ö v;]
P,i,-serr,.a, l. So}.-;l, P",L,b,.
so yEál
iván,
P]l§cs:]ra,
Pi]is\,ó!ősvárt: Pi]i.Sze1
só§kut_tI Tárnok, Dió.dj
SolymiIti P.sth d:gkút, Pi]is§zentiván, PiIi§vöTó§váI
Száz}Lrlomb tji: Éld;
Tárnokol, só:kút, D ó:di
Telkit: Budajeiő, Páty, PeIbá];
Tin.rét: Pelbá], Pitiso:-ba;
Tolbágyot: Bia, Pá y;
Tökat: Perbái, Z,ámt,ék. Páty;
Tölökbáljnt_t: Budrar§, Dió:d, To]bágyi
ürömót: P]l]svőIó!vál, PJi!bcIo!jenó, Büd,ka]á"
z§ámbé'dct: TJk, P.lbá].

Dunolecsei jí7á§,
Apost:g kö7--égej s.gili vé:z e§'t:ni Dur1avecs
DunaeA].hiLz1. S]]tj
Dl)nle]vháZát] A!o:t]g, S]]t, Dunlv'c:ei
otn n,tr t: old]s. HAli!, Gód,riaki
nu:a:ciat]elt: I1:]ilr, Dun:p3trji
n"r".."re', .{po]trg, Dun e;yház3, Szalkszen

H3r]ál: Apo,tae, solt oldls;
ord ".: Góo"l' k, H" t , DJn p l ],
so1:ot] H:Il1, Dunav€c,ie, Dutr3egyháza;
sz-lkszenfmá;tont: Tjss, Dun:vec;e, DöríLsöól,
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GödóIIői,

csőmöI kör§ég€t

c

járás.

szrdát: ajdölló, ve:se:r-hiza, ó szentm kló];

vácsze.,t ász]ót: va]kó, Tu.e, Z.ánboir;
valkóti vácszen]].s,ló, GődöLó, Tura;
Zsámbokot: Dán,v, Tur3. vácszent ászló-

c!ómrői

jáfós.

Ecse! kőz§égel s€gíti váz eset_h: Mag]ód, v€c:é§.
cyömrőI: }í..de, Pé:€ri, M clód;
M:g]ódct Ecsel, Péce, Gyöm,ó;
, T.D ojü y, G)öm ó, Má8],d;
^-ende
Pét:r t cyJmű. Monor, Ü 1ő:
TápójáEo1: Tápió§ü]y, Kóka. Tápió:zec:ő;
Tá! ü]j]It. Tápjó9áp, Uri, sz€c:ő;
-!:,: Táp]ó§üly, Gomb]] TápiGáp,

Kalocsoi jóris.

3:'ra ;az]ége: se!i! §ész es€t:n,
;.:3-..a l: :,r\ke, Homokmé.y;
Dú,szea:b€ned_,k€t:
Géder,Bk,
Dlr§nokot: F]jjz. M.sk€:

Kal6g51. p3l.r.

:

Homokmégyet: Miske, Dlág§zél, öregc:e]tj;
kól: H .jós, Dragszé'. Homo: m g} i

^IL
oregc e.löl: Kat c a, Hom k.1é_y. §,".mlr;
Sz knall: Ka]o., , Homol ^ gy, ör" cs ro;
Uszódct: Fokti, Dunasz€ntb€nedek,
Géde!l3k,

Átskorosi Jdras,

Akasztó iöZség:t segíij vász esején c§e:gőd,
__
Kj§kőIö§j
Bócsá;: So]tvadkc.t, Táz]áI;
CsásuáItj] jést: Kec..l, Ha,ósj
csengődöt: A]r3s,tj s. tlzent m!e. Kj§lrőIós;
K€ce]l: Kiskőri]s, császál t jltós;

Kr§kő.őst: soltradjelt, Akás,tj, Keceli
Pábit: Kjskórö§, Izsák, olgová.y;
Pir;ól: Ki:-kunhal §, Pfónayía]va, So t z.nt mre.
Tá,lár:: so tr:dkc.t, Kiskunhahs, Bácsr:
so L ,,Irr t F;looZj:]:, AkS.ó Csla_od;
§Jt:v,dke. It t, Kis}óIös. Kj:kunha]és.
Kiskunt éle!]uház i

j

ár ds

AlpáI köAaeet segíi1 vélz e:€té.i Tjlz:újfalu,

Ifi§kunlé]eerháZÁ, Ujkécske;
C.ólvo pál05I: K.kunlé e

Közponli jórds.
sa§_ cinko,ta köz§égei segiii \r::z eseténl c§ömör,
ha]oD, Mátya§fölo;
caipe'ti Pe, l zen'írzséb(t, SoroLsáí;
Drrnahlra:zti]: Tak§ony, soloksár, Ai§ónárnedi;
Mályasfö]det: sásh]lom, cinkotr, Ráko§sze!t.nrhá]y;
P(s "zPl.tnel: so_o\sar, Pesl,zenl, r.s b.l, Pe ts.zenl-ó inci
Peslújhelyeti Rákosp:üctl, Ráko$zenLnihá]y, Uj-

_

pcsj;

Rákoscslbát: náko:liget, Péce], Ráko k€r€szfru;
Rákoshegy.tj Rákoskerés2t,rn Rákosiger, Rákos_

Rákoskelesztu!:: Rákolcsaba, Rákoshegvi
Rákostig€l.t. RákA§kefesztuf; Rá}oci9b3. Rákos-

begy;

Rákos§zeltmihályl:

p.lo:a

ylr',a, K skunraj"a,
GátéIti Ki kuníé'eeyhá,a, Pá monosto.a;
J (,b,7á lj'sj: K.skU le e.Jhd " o.go\';ny:
Maj!Oják!bszáIlá§lI Kiskunfél.gyház1;
Já§Zszenilászlót; Ki.skunjé]egyháza, Ki§krrnjnajsaj

sashal.m,

P.stjjh]ly.

Ráko.§-

i

sashatmct: Rákossz€ntm'hály,
SoroksáIt: Pert_2enie.zsébet,

Usád, Fokt6;

Idl:zct, Dt§nok, Bavá Ka]ocs
Fo .t l: K, o,, , U ;d, Du, / ,-,b,npóeL;
céd.r::kol orí]js, Dun sz€n bened:k, Uszód;
Haló:t :úi !e. csfuzá.,a]|:s;

szank;

Kj§kunmlj!átj Kjskunh las, Szhk, Já z§zsn]lá§ró;
Ókéc.k t: Ulkécske, Koc5ér, Naey;öros;
Pálmono tjfá]: KbkuníéecJháza, Gát,lr;
SA iol: K,kú mJ.sa. J"s, szcn lá z ó;
Tj§z:úlírlut. Á]pár, Kiskunié €eyhiz!;
Ujkéckétlókécske, KccséI.

segíti vé§z e.etéri cinkoh, K]s-

talcsa, Májyáslöld;
Dán}.r: Kó1$. z§ámbok, vác§z€ni ászló;
Gódö]lőt. Szada, Kercpes, Gődo] ó;
K€rePest: Kisl csa, Gödj]ó, }logvolód;
KLtlrcsát: N €y a.c!a, Kerepe§, Gadö]ő,
M.gyolódot] Fó|, Ker.pe:. Gödöl ői
Nagy:3rcsát: Ki.tric51, 15a:zec, Kelepe§;
Pócelt: Isaszeg, Rákoske.esáur, Ráko,c§]br;
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Má tyá5fö d.

Duna}era§zt:, Pesl-

Kurézenthlklósí járás.
Fülip:zál]ás közsée.l s€Aí:i

!€sz

e:eténi S*bad-

§zállás, Izrák, So ljzer.limre;
Izsrik, t: Fü öpszd,lás, orgovány, Páhii
Kerekegyházáti Ladányb3ne, Lajo m zse;
Kun§zent_nikióst: Tsss Sz:]ksze tmáIí n, Döm5öd;
olgoványi: Jak bszá] ás, Iz§ák, Páhi;
Pe!zó]adác-ot: Kunsz€] t_11:klós, Tet.i|szentgyö..gy
sz:bad§zá 1á:'- Fülöpszá ]as, s.1 szentimq Iz át;
Tasst: KuEzentmi]rlós, sza kszentjnáIt,n. Dómsöd.

A'bF.t
__
Dánsze,,l.n

Moftofi iórős.

köl§ée.I se8:li vész ese:énI Jrs], P,"
k'ó i
B:nyat: Kávl, Gomba, Mono|;
Ceg]édb€rce t: A_belt, Ir§a, ceelédi
Djnsz:njmikló:t: A ]rerti, Irsa, Pu§zt3vacs;
Gomb_t: UIi, Bénye, MoncIj
h:aI. A]bcrt. caglédbelccl;
Kávál: Bény.. Gomba:
Monort: vasad, Pételi, Gomb!;
N. " -8yh_/á'i Pilts, Ujha.:Ja, i
Pl]tsl Nyáregyház]. Alb:rl , Irs3j
U]lit vecsés, Monor, Gyoúröi
va§adoti Mono!, ü]lő;
ve*ást: üllő, EcSeL Pe§tszentlőrinc.

Naggkótli jáfás.
F,rl'rnós
égel
\öz
sl gili vész e..l:n: Táp ósze e,
_
'lapjógy jrgye. N]Fykát];
Kókát: Dány, Tápjó:ü'y, Zsámbok;
Nacykáláti SrentmáIjonk]l]J Tápióbicske, Tamos;
Pánd.II Káva, Tápióbiolke, Tápió!ág;
szení]őrinckátátI Tó5]má§, sz€n:márto]kát3;
szent&áIjonkát: szentiőrinckátl, Tápióság;
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1,

kéli N ey\á,a, Tálló,zn

T;Diób:c

64.8!

t:nár on, Pánd:

Tá;iöú\ör!v ti Tápiószele, -!'trrmrsi
,u'o_ot.t,
, Tip:osz ", Tai 'ojyo: E)eip;nd,
":t
i;;,;;";i_ T:p;ós,ec d Tdpióocs(",
-ró ,nasl
i;;;;;:""I T;po -1l T,Dlóság
T,p ó z I"; _
L"
;;;;.,";,' r".i., r;p:or,,"z,jmbok,
T;pló z,cló,
ilii.;^,, s,- :oi .",<-ia.

62.01

szer,t,ndre| ]órás-

BudtBékásm€]y3r község,t segíti vés, e§€tér:
ka'á z. ürcm Budlpes i
BLd l, ]á<Zl: Porá/. Bá:,á m 5e-, Ü,orr: í;r:
p"nl"_, P §o,lo,|l no, Pi ,,vó-,
i_-,
T
".t-l,
Vl c-r d Kso o,,l, ,h'ló|f ,]ui
i--t""ij-i,

63.9!

x,..oir

o,n-,o d",v, T,n"ó]íalui

KIoti]d]jqe et, PillsCs,ba, Tinnye;

Pil§brrJsie] l Ürom, Budak asz;
pi , \ ,-ösvár|
i,i ,;" . ,,,, p| ,.7e- (, " l
ll: P.i,?;4,. P,lisv Iöv;,:
i,i .

":,,."*
p,r' uu"',
r"

64.9,

P"jsvöro, J;r, Ptl,,q, nLiv

""
Szen endle;
Pílnszeltlisz]ót]
-i"nU'U]lu,

Szi!€Lno,d,t,r

i'iJ.-.rr".i

I

rótla'ui
-'l

t

it ,tt"'ul,

órszentniklóst| csorná4 vácbot:yán, v€lei€ll
P€ncet: Rád, vác;
Plispókh:tvant: Ac:a, Gá].gáeyö]k, cEóvá{Püspök,ziiágyot: Kisnémeü, vácharjynn,
kisújfr]u;
tiadi penc, vaci
Sádtji| václáiói, vácduka, vác;
vácboltyan,: ó-s en mik ój. Váckisú,' ,u, ;
Vácdukáti Vác, szód, václál't;
Vá.ha, t/ánj: Kis,éTéd'.Vácrá|ól, Vácduk'l'
váckisú.Ía ul: GalgJmac''a, Vac_l lly'n,
szilágyi
vá,.;l]loi: Vá.h.r'y'-, s 6d. Ó-s:e,t, k ó
vFre,eerh izál, csoínád, Sz,d" Órzenlli;"'
vic.g,;s': Ve e egyh:za, G lB"rács3, Do1|
A segályn}aitis vé:z eselrn íckéóső' íq
,,otoili, i<óic onös segélynyujtá$ak az,n5i
""r
] ""eé v,.v":ió
;i;
megfeleló készúIt.óg né]kül ne rnrrad]on,
E hatá.oz,lo: a vármecyei hivatr]os hpban
| lli r, ndP]em,
bogy
f€]hívom az össze§ helyi h:tó]ágotn:t,judJiv
íen'i
7ó
vo-,
f,
qélvlvui'ás-a
csönd< s
r.a,.,r,l-"' lesvék közszcmlóre s arn,k
bkinijtben szelezzenek éNényi,
Büdjpest, 194?. november 24,

Sz9n1-

Tahi-

D, n bogdá, yI

Házi Áfpád,

visegládo]: Nagymalos, Dunr ogdány,

c§a

teB

a]i:pán,

Rácke,Jei. járós.

P, rPc;

55.s5

zé§e.

3.

.rl:

io",",'":v",, sz€nt:ndie,

v:,. K,,o,oszi,

évl ,l9-5r

;fii;;;."i"iy".'',ő

Pómázt: c:obánk , SZent:ndle, Búc,krlász;

;;il;J",i,

LAPJA x!v,

I
§-,

Áoo:ka kö/.ég"t,egj : VisZ,sa é!: M,jo§ház1,
on-.oaot: p,rel, T s,,('J,La',C' á"";
Dunlks,)lsrnyt: T ko!y. Brlgyil
K,sk_n _.\1 , i e,reg Á or", Fá,\"rc:
tlecse, Rácireve. M,kád;
Lórévet: szig
'Ápclkg,
Taksony, Szigetc:ép;
ú"l""na,a ,
1í,j.ádot, Szi,:etIe:e, LóIév, Rácliev?;
p"r"i"i, x;rt,.i,"t,;a, Rác' ev,, Döm,dd:
n.:.i. r p" ", s7i ,l\ cse, Ks:,*1t cház,:
SzlLadvarsánvt: TJl(S,ny;
§ i ,l ,"c .l Lö iv, M,Lád Rá.k véi

Sz'g,',zent,n;ll,n, T (jl,

ér,i,.:p',

Sz|g'1-

újf ]ui
Rác,
sz:g.t]zentmártont: Szisetújlalü. Szigei:c:ép,

J

l,l

slig:l.zen

i,:i

i ,.i ,,,

r

i. s zig, ts7,€r imlkló soroksáI;
"
ioi.''ri,' ia."ú*U'tló], Szigetrrép, Sz:eetújta]u,
Yáci iálós
Acs] kóz:égel s"gili vész €se)én Pülpökh:lVar,
csóvár:
AL]í t UlDe:t, Fól, Dunrlreszii
A],öe dot,-- ösj d, A ag, Dunakés-ti
b-i"§iJ"t, O^,," áLttj,. v€re eqyháza, Fóti
csőnárl. Ac§a. Pü:piklrtvan, P'nc;
,o"n ,"., t, L',p .t A .g. AL, g o:
F.é S;dbd.ti Vác, A':ógnd, S,ódi
narrs "nv t: Dur

A]sód

B
F

F
G

G
I1

K

L

elyhá

c.,pc], Tok1', T,l,s nyl
szi"ef,sé;, szlJ, I z, nlmár on, Ric-

T '1,1óst:

ahlrl

sz

KeTeskedelmi őflésr€ tij€löltBalmok névjegyzéke.
valam.kflai jáíás íőjeggző!ér"ek, meg!'i 1
Palgáífi,Lelhíének,kö.ség _E,őljáíósáaórL
5263-19.1t, köze]]. számú lendeLetémb-'x
t3kr; hivatkoza§sa} éIt.síjem, hoey a kö"ll
- ".,-" t rl:lr de ml ör,és,,e p l ö"E m,;
kczo na mo{-l ielöl e kii
SI.I".ol,ts tnd, ", R:ko,c§ bá,
w,l'r Ká oly es T;rsa, c^á,z;|!ölt:s
Jócsik Inre. Pi]iscsabé.
Bud, Fe§t, 194?. novembe, hó 28-án,
Házi Áípád,
€1ipán.

t

Fi,o A'as, R;io p I t,. Mogaoród,
Kisnémed i: Püspökszi]ágy, váchartyáú;
Kosdot: vác;

8,??3-194?. kóze]l, szám.

61,822_-194?,

kig, szám,

A Lóré'v-adonyi és Adony-ló,

révi réver! alkálmazott vámdíjak m&
dosítása.

vo|oaanui jálás Főj"glJ?ójérek. froglei
gln'Ijáíősá1t
Po' gármasterének és község
ck
A közlcledésügyi Minis,tel 194?, éviÉl]d
számú
v.
íó
4?,59'0-194?.
zz-e" xiáaort
és az Adonv-lóréVi r \b n IöZ
Lólév:dorv:
"art
mi E.dó§azd)ság: ü/ I.ek l
u u,g",,
i""" i"u"" lt."env"" rendelkezéseken :r]ap
11

4,1, ,19-5q.

PEST PILIS,SOLT KISKUN VÁRMEGYE HIVÁTALOS L^PJA

. _. .:;i. l:3!é^J. ér:n:€tlenül
|s6vá!i.
.,,;L t €n3edé]y.,t::

alábbi

Hono§itások.

69,249 19,1T,

k]Ésuám A

b3]ügym:ni!zt_,T úr

Je]irn:r Gusz áv Ferenc l9!0. érb.]i szú.t.-ú,v]s€,:z-

]oÉsz.]nély1eh€r né]kül 070
;ocszemé]y t:hcne] 1,- Fl;

!l

,-

az

1'ó , d:. o kj

l
,

h]eyása meLl€tt

It;

il..]:ú,l-:LfÉló,!, !: ,r .g]h]j ]ó, sz:má], öszvér és ez.khgz
, -]ó ha!:,,,nb á]la]olr utjl (bel:§,a ],,:gy szlb:d!n)
vácduk.l_,] ,]lóit 1,20 Ft;
.ebb á]t tok, mi.t '.o.]ú, c]i]ió, seltés, júh,
!yln, rr.
é:, ezl:h€z hi.o]] ó ál at k utjn cárabon
.,
0,í]a ]:l
en+ K G§;

, onkr. l, Fli
s l'n"(] ;
,: ,, ,i
-.'Ö.".;
|, ; . ,,, j_l8"ny, l,l 8
,,
,, ., ., '
eso lq
]' ]: .,, ,,, ]10 tr i
, ,ö ,- l.é, koc i, slrifk azo.i:- .
c
,,: -,.
.
;.oA,.,,
ryu]l.;
,,|á1 ,,
n ,.l 2 50 l l,
)n.
jehelrel
8, rend€] ;1:ó:]lúveir uiir
vJnó á]]át né s lipban közq 10 q_j: ; . a i

!|, 1éna.i ::aIűv.k ut]n t.hcllel vcnó á'l t nétküL
:t, lroliy a kto-ig 5,5c aii
tudniv9lók-; 10. mó|..::..:]{párok utjn db_kéni 2._ Fti
annák midd 11, .z3lné'Is:áL]ítj gépkoc§i u)án üI€s?n ve]et3vel
/ütt 8,- Eli
12, tjheí!é.]i]csik uláa üle:er é! a rende nélna. .bó ;'rsu] ó -' ü- s 'a , n'jv,,{, íovibbá Lul)l.
i Arpód s' I]] Ij koc lr u-,n db-\]:I l2 Fl,
a]i:pán, 13. ugt:1:]},.n járóműYek uián t3helrel mindel
gl:ezd.t trnnr után 2,- Ft;
14, .5crobb ónsú] y]l bíjó mag,ánjáróqép:k (cs:pa-p.':, gő, éJ mal)re]<ók, sőzgéiek, ]okomobilck)

,. .j-ké.t 20,- Fi]
Ioe;tok. já.ónű,.i r!]ij] iLl v.ze'ői és 2z azo. 1 !t zó szamélyek külöl az t, t: €] szer:nt vám}
4egg.í üliía -,-. -],
1946, }1, E, sz. renúságínak! Á_ ]r]zö't vámdij]ka] a 2360
i,,l,

tjrgá,yos iogiai]ioz:isú, rá]rLSi .otii 1jlio.t az 1901.
évbci szü](t:]ú Nxgy Ju.Lt Es.t:r n.vű {. e!égciel
eqyüt 1J8,"i03 19,1?, IL 2, a, jlám :lalt kii 1,1olt
]jonositási o:ir:ttri a mlgy I .11:mpJ]gálJk kö.ó í_l
63,148-19,1l-.

lric. §zim. Á

63,?-01_1917.

kjg, szám A

b.tügf,,m:h1 Ztjr úI
á]lamPolgá!, i!]a, é.b] i
s,ij]et.!sű, tán}-jsz f gl,r]kozlsú, p]sts €ntÉr:séb ti
]:k.st az 1925, ó!b.]i szül(t.:sü, szin.k I]oa n:lű J.1:!é8óve]. t_1..1b:á 1942, évb€1! !zü €1. ű T tö_, .e, ű
gy..ineliév3l cg]-ütt l39,2a1 l94?. Ii._2, a. §zám a].tt
kjálí{,1t hon.sit::i okiIlltr] r mlly,! á]l:t p:l_á o]<

llia.ecz]ii l.Iei]c

oszt

ák

be]ü4yminis

t3r ill

Mráz Irén 1924, óíbe], siú'ctéjű,mu.Lisn:j fog al].:ozású é! Mráz Józsel 1931, évbeli srü eté ű trnorc ío:1alkozású újpe t] l!k.j.klj 134,026-19.1?,
szám al:it kiáll]t.)lt h.n.!ít:si o]rixat aI
á]llmp.lgáIo]r köZé fe]v€ lé,

u, 2, ll
a m]gy],"

tjg.2öt__i9.1?, klq, !zám.
te]üsvmjnisZt]r úr
TIaj]<ovics Ri§zló 1886. éllre]i szü]e:é
^ ú, g",á.i nu!|ál
foela]lrozású. újpe!t] 1ako:t z 1899. óvhe] !/ü]et:sú

Huflró t,íária n.!ű fc c]asó,.] t.vábbá 1931 érb:,i
Dcvű r5,.rmckévci eg],-üt| 1r12,50519]?. II 2, a s,ái :1]t: k á ]íl tt h:nrljtási ck r.tjal
a m]g}. f á]l3mpo'cárok ]röZé feh.e t:.
sZü]e:ésű Jáncs

-

P_'vb, u'"t-d
( P,;".a 1<,l es
l
_v _ "-8 oe," |990,i,, Il
.ga,JaK.v,'vi
ll
8,\a_lR,":,...7L|: :lt:]mób-n a válolb]n, 1]]eve á kö sóc'rÉn
. ,
,n.,,ródtA },h',,,
nt5, .j . i 3]r.: ::t, l9.}i norembjI 10-én.

t/. Pályázatok, higataios hirdgtések

körözvények

'e'T"b,, k 7\l,,,

el.mb n 1(j-1l
. kö.,ll, ,: ü! *( _v L

Aligpán he]yett:
Dr. Kdíolui JózseJ
vm, főj gyző,

Áípód. :. k.
ali:pálr

j:

?. §rernílyi és egyéb hírek
T.§mcgbízott kijelölé§e

'i

-

9.15_19:i, ]ira, A v'!]Decj''. a]isi]ánjr : 10.52011. E, sz, r, l
§ r b:k. 6, poitjáJ)n e]őírt lelv-

l

YO_*.'
.' '.'. ' ? u, ]r , t
jdró§dgáíf',
,

l ..

-ri ,U,, V,m8\óó
_
ó|! 1r_ ,l, s Jo:.-

L,

uú rend:], t-l-ji

|D

áúapu':

, '

'i;

,,,'.,:,.

Kine!c2é§,

, ]neBye főispánjá 2263_194?. fi, szám al: t
]ó ,.r :i s,g 11, p,szé, d-, ,l :,k . l á p .ze -

yakó5yvi kediÉ t -c ko1l:t)lt hatáskőrre_.nya:z.tó he]yÉt,essékin.vez;c.

lIDGHívó

a Pestmégyei KüzjíLétislóvelk.z€t

191l. é9i d3c.mbeí hó

20-án déleLólt l'r11 óraLor Bui:!:r e]! 1!'. kc|., városhlia,
ulc! 7. sz, á]jit 1á.i:L]dj

lebdkiviili
k özgyúlé§ére.
Tárgyso!ozai:

Az Igazgaióság j.]ei|é e,
A le_rigyelób zoils!3 jl-e.tés.,
', A 1c\,ó é\,i au9u;ztul hó 16-án l1rt]ii köz!rü]!s ál'a!
3.
meE:1]]ápitoir loiinlmalieanek a c5 43 ?13/;5, s2. vé]zés
srcrlD j lre]yc:bitése,
Az iiz]etfÓll1ó]re a: i-rlilali Li:szegé]ck !z 1?90,/194?.
xll E 92 retrd.].1 1i, _s eb!D f.:]]]:ak s_eln.i me3!-la,
1,

Az úrelrélz
nóva. ólré]ei lo]Itbh vlló m.Ei]laj:tá.a,
A, ,:o0 :
o,,, d, ., !,Z _
bi]roj La!]:]:Éló ::_rjnlk Ió.io!iiá.a]
5 s. az ü]le:.:::.'{ il. n,!,:. 1é ,ól.]r m:gállapilá:a.
9 _r, l7 ii]:ellé:z.l! !i s allzeté:e
6, Fé]br.ntrétrv 5zi932]:iósiEnllr él alelüpvé őbizoli.ásnaL,
'
,,A _' oo o ,,r,,,'-,"io,
8, Az aL]p;zjbá]yo]i 13. §-l ériclm:b.n tee]di indiivályok,
A he y-bjiel| millegetj az Lglzgrt:sáJ él á J3lúg!.€lljbizctt:á3 jelcn!éré1a ].ö4!ú élt megelóző 8 r,!pon Ót a
szóveitrezet !i!atllós helyjs:eiben iróz:z.ú]ére kitetiük.
xl.gt.kiDth.tó a h v3ialos ólák alxtt (d, e 8-tó] d. u 5 ó!áiE).
A mÉI].g helyesb:té:e, az úz].i!ésrtj]ic és tllt1 ók ö,zgegínek meEállapltás3] v3lamint a kap.so]aios a]áp:zábály_
módo3iiásolr tárgyábln a me:je-entek egy:zerú sz]iöbbjégBudapest, 194?. évi decehber hó g-fu.

AZ IGÁZGATOSÁG
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124

vAGYoN:
l. B€ruhizoii vagyon:
tnglLlaDok ,... 543 32B.80 F.
l.]sz€reléjeL 184,6,12 63 l

TEIIEIi

hérló füIdó és Jánosh m]

:

ti.:a k..sl

!, sajít tőLe:

üz].tri 7|óbj .,
T:I a:é]r ......
!I Értik!z!bá-

398,,18,1,98

398 43'r,9?

F;

"

ké:Z]et ., , , L12,954 ?8 ,
ÉTlékp!pllo]<,, 1,6i],--,,
iat.le .,..,,3,088 895.10 ,,
r\L..t ic]:k .. l-!i,66 i3
Ké:zpébz.., , 8 336,2il ,,
uI- ltibonis
,39] r0 ,, Tlltozlsoli _ 1,590.613 3? ,,
kil'sen ] .... 3,o]
ó:sze!e]] 5,,1i6,4]]3 4' Ft
ós:zes:n: 5,416,493 42 Fi
,

Hirdeimaíy.

.r-3 a]r!ján k:jzÁl 57.o0o 1931.
hlrró le:zer. hoJr á Tiille]redé.|]lyi NI:nl zter
|"2,137 l!4l, vL 1, !z a, li..dor Jinos l,cfetegyhirzaj
l.kó:nlk, xer.l,?laI]áZr t.-eph'1 y:i.
1akoslnk,
3,1:ló6i19,r7, vi, 1, sz. a, 5,alró Jálos ]iispejti
ttispest 1e].pnei},ei.
52ro41!.j7. vI 1, sz, a, Al]rirri Gyu]1 soI,!sárl tl]ro:nak. sorclsár lc]eFhelLy.l.
1']!,án izsáki
51,202 194?, vL 1. sj a, iljlb5 §,mcg,i
la]ro:na]<, lz.áIi ie]cp5cllyel.
.1? 8,14]19,1?, vl 1, sz a ÁbIúá! Jó7:éJ bul:fr]ii 1alios_

K, \T sz, !e .le]:1 13,

ntrk, ELldaIo]r teie!heLlye],
.1?.c]8 r94?, vL 1, sz, a, varnS

íclenc lokiöi 11!o a!,

á czanli D'l ó ]le:lszeiieu:ób:]i
láko;nrk, PeslsZ.!ie.zsér:l ieleph:l1re1. eje.élié-rt Ju!alozó árululafozáll 8:pj,.Ióú! rr La].t.
46,339 l!4?, vL 1. sz , N]E_f Pá] k]lkuahr'asi 1!lró!_
ta]r, Kisiilltbli5s té]cirre]]yé], Ksju:h ]ri f sú á]L,ni,o
l c,
:, ,r','.,,,- a', H
,, 'o-,] ),do ó
!o ., - ,i":,, ír ro l , "" , -,
1crj.dő útlon3lon nrp.n]iint| \,liaminl a Kl:kunhilaS !'e_
:2 973 19'11,

vl. 1

sz.

8

épjá!ómiiv.i

i]

xl,v,

óvf, .19 á0, sz,

vi:zolyl:ibln .endszel$ járalrj
t ú/ !n:a]ialt;!ára ád.tt eL

a]]

Bud3pe:i. t9.!7, évi de.embe! hó 1-én.

A]ispin meebizisábó]:
Df, RoííIíszzalíón
!.n, tb, Il, iójeéyzó,

Még*Misitise]r.
223? 19.1' ]rig. szám. a.ei Pét* hrdai ta]<oj egy da,
rab Mrnci ne!ű, hátulsí jóbb láb kes3]. szircs3. k3Dc9
1944, ó!i é§ vilúr n€!ú vasdeles kancr. 194.1, évi lovlir.
vc!a1].ozó mlrhaleveiek i.§ele 1en módo! elvesztek. Meg,
s.mnisjiem- Dun.vecse.
- Jól,ísi lőjeglző3ai15 t94? ]rig, száh, N3gy F.lenc iáp!ósú'yj lákol
19.13 é!j !zülei,ésú, :á!sr, p3j, h.ré_1 lovin:k 42,L91,4, srr
] , e]ve Zeit
. u, Lo14 jlrl" l;;, h,J]',( | nlr
Jalu{ 1ojl9a?o,
N{erremmi'l em, GJ,inrrJ.
"ev
2864 194?, kjg. szám. N3gy Gydlgy !i lakor 1929, év

l, i Lb _.eE, e \ ,J l 'l

\',.'

1o\;n"l

55!i 194?, k!g, szán. Amanh József c!ászárlöltéli ia,
io, 1]o ,, p"l, ,",,,,2 h. k--J . .l,. oká,.Zem:
l,,c á l\áZoL
.z,ee álLái i
Jdldsi fö
já!.ara e]veszelt. Nleg!.1Misí,eD, Ki9kőrös,
54a1 194? kig. szám. Id Turán Pái Kiskóió], ver
bóczi-u, 8. :Z, alalli takós 1988, J. szám ahti kiállitót1 c

23,1,136 laD:zánú órLéli engedj]ye kb. 19+7. évi novémbc
hó e]só n;piaiban Kistőlös ]rözségbe! i:moe ]€n ]inrülmá
Jiiíri.
DYek köldii €lveszetl, M3g:emmisitem, K]skórj9,

-

lako:
kis szan varró ,J:!.j tá:iószecsii
l18 lc+7, , :/, j,, -l
J,_drose A ,,]4 600, .or".amJ l dó Ic39, eJi, Vö,:s,"rk, 'e,,en,l
k_ j1.oL m],n"'e."e, e'\ó< le('e M,e,emn)Lem, Na]]y
ká|-a. _ Jórósi lójeglr.ő.

lj!54-194?,

T;o_o z

c

,". ,, ". e

L

,

I l ,,, r--}
l'i
í{",,
,/'

Jó"ón Fóiegyzó
PalgóJ,ú.2 steí úfliak
^oae4

Elo.lafosdsnaÉ

]:

Bldaoest l9a7 d€c€mbbaf

25.

tüYt

PI§T-PILI§-§OLI-I(I§KIJN l/Ántvl
HIVATALOS LAPJA
Brorlo.ltó.aa a. Ll.dóhlr-í^l,
IUDAPESI, !v. vÁRitEGYEHÁz.

r, iütDal _!iaDíra.áDó| .@keú:

Dr.

n

Dpü§

E.lo!a......
.......
ldJe. úÁ! .. .... .. ..
I€ítlebb tlrdeté. dü. .

lnnt

, rD lb. lL lóléérró

lclíd.rrl úúrriiörór

TÁRTÁIoM:

ló-

J. RovAT.
ct8léd--@tédbeí!91 th. eibírth 4rú!!a bt(tfiéré*..
Tb, horú5iéIz6€rap 1046-t947. ád áf§z.áerdása ..
Fáy Bae5ó§ ór"óláDs} kegyüja

c,

II.

RovÁt

Ár!íédéríniintézMé§ek

ly,

lróYbesréló hiYószámok ! F6ispÉB ! 1a6-52E Allspán (llIispólli hiv8tat): l8?-EiJo.-39 Gazdasógl Folúgyelóség: 1E1-462
F6|dhivetel: 3E6-19E .. Port{l (eJJel_nappel): Ba4_549
^vm.

1947. évt XYII. töryénycikk a lrároméves gazda,§ági teryről.

A. Óu.Di & Önkorm6Dylstt

rretÓ§ágok é§ egJéb közt€Htül3tek
tötole.ek m.iköaléBük l.órélreD a tolr,€t
nba€n.Ioíatelkerésükre áuó eróvel YégrelreJtiDi.
ltiDden DagYer álrebpolaát, beröl(ü joal 8zeméty, és Magyaro.§EÁgon münk6r állalá§i l,naealé yel Dí!ó
tdeaon holo§ kötelo§ o Dtni§ztóltuD áilt.l a j€lolr tö.íéDy alepjóD kittoc§Átott jogszsbályok kot€tébetr a
a€rv€t
Yéglehojtani, DuDk6e.q|éYel é§ képe§3égéY6la Degt'el€lő t€Tmetósi ágbs[ & torv mogY$,lósító§áDo,'r
tözíomüködni é. a ro.delkezé.éro álló &Dyagt é3 .zetl6ei e§zküzöket n addltstálsal ksp€soleto§ intÓ&
n€dé§6ts ktvélétéYel m€gférelŐ oli€ü§lolgólttttá.
meüett a toú §zolaálatóbs ó]l!tani, lrz & r€nd€lkoróü
titetr€d a !ftrgyaror8záao[
irílködé§t tit'eJtó kalltöldt jogi.személy6k.6 i! az olszóg tcrüreté[ lóYó, arzdacógt
célokat.rolgéló v9groutóryyak tekiDtetéberl (2. § r, 9).

L

Yfunnegyel szabályrendelelel ól
köeérdekű halározatok
A iegyző g várrnegyei Eivatslos Lapot megél-

L€'réÉe utárr azonnal gorrdosan áttanulmáayozza és
Eegtc§zi mindarokat az intéztedésetet, melyekct a

lspbaD tözölt

rcndeletek é§ határozatot

a

községi

.lőljárfuág vagy a iegyző kötele§§ógévé tettek.
(126,000-1902. B. M. rz. í. 73. §.)
P€-st.Piti§§olr-Kfutün

N]c BuilnP6ten,794?.
'9rrd€9

kív!/ílére:

oármegle

ltőnJénrlhgtósógá-

éDa ikceí|beJ 2. nÁpján 1aftoll.

06.436-194T. |.1E, 2082--1947. kEy. §zás 3lstt bozzí-

járult

b

c€gt&*_c€rédb€rcel

th. Lödút@,

Dohou

Józ§d ceglsi lakos birtob JE€ntéD

.

?

dqrab Byálta

kiteríD]eie§éhez.

68.61?-194?,

kig., 2064-194?. kgy. Mjln

hordójBlzó

slap

1946-194?.

évi

á]b,tt

a ü.

záFámadá§át
130,035 !'t 65lillé. b€véteuel, ugyanadnyi kiadá§sal,
§-.r§mi készpéiúmanadvá.Dnyal, továbbá: 1?19 Ft 90
íiDérkij!€telé§§el, 33.486 ft 43 aiué! tártoá§a],
31.?66 I't 53 fi é! árszámdási §z€qveű vagyoD!ál
jóváhag},tá.

6r.?08-194?. kig., 2059-194?. k§.6* dlatt Fáy Ba!!&.
bá§ volt köz§égi ie8y?ó árváia ,égéIt!t€§rűi&t
megáuapított.
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:ij.v, 4í,

51--{i2-

v,

€:őllaJó neve, MaslinöbldlPleknáI s köz§égi
"égi
mivcknél ezen lözsé§ lm. városj) el6ljáró. neve a,
További intónkedést i§óuylú
be]elenlesevPl
d s,FLcís és fe]o.zlas megtör1éDt€nek
jelentend6
be.
rendeletek
eA,ütt
hJtósáeomnak
álteláBos iellegí
-' ; N";_-é. kis\ö;égektt, l az árvizvede]mtl g iá,
irápapír,
a
rt i."iia, m. varoeokbcn a váro§ polgErmPslerP
D rovet algtt kiizzét€ft íerraleleteket "xl
méllékletelt
nyítja,
túá''j/ía vató tekiutett€l - kii!ö,!á[ó
' t, N"ey- és ki§községekba, az árvíl elleni !&el,eegyel6rc nern adjuk ki. Mind5zonáttal az itt köz!étett
elótjáóság, m, városokbBn a polgármé,
,c"
(köz,
"'rio'^?$
s,zr]<1isztvis€nói!
,"odul"t"kut az étdekelt, il!€t6leg a végTehájtá§ta ú xatiu
,"aE
é§
""".;kósorban
beiktatni
"
kell
""
ves,, igérybe
.Á!i
hivatott ható§ágotBál éppen úgy
-- ;é;ók.- mü§lák i tánAcYro*)
í6e8jelölt v€§*(125,000s,
bal)z.arban
bcadváEyt_
s.
f.
á'Eárvaa.rr"i
íeldes
bínEely
terelnl. Eint
téhát, ha az
,
€
Léíte,
atelábatr
áft'lz
az
tu* moea§§úC4
19or. B. M. száúú rendelét 158, §, (2) bekezlt&,}
e vlDi',l ,aaLo-rtd *o.*a;ahoz ktzeledik, ez esétbeí
jáIá§i
lőa
Úxu}ai árvédc,lmi !€zet6jének kérclmé}€
62,489-19+7, kig. §zám,
mu!,kásziik§éee§
i...Ji""r.l.r"*tol, *a"t.x"h",
-rírvízvéilelrniilrtóz,keiló§ek,
i'"s"?' *;,oak", ha]ádáktalá{,qt] "z árvNjcle,D
",ii
kiskunkalocsai,
kiálltani,
d,uíaDerse|
e]iárá
''- -in köte]es
Az aboflli, budakórnaéki,
i
,;.r.i
fóio^zó {é6 m. viíos poigárirrp§ere}
rócfinglk,n|'oá,
í éleúuhdzai. központi kuí§2efi lmikló§i,
is, hogy a h,táskörtbe tar_
'i*ií. **i"^a*i és D(ici jdrd, nőFwzőjár?k, a"doíok, , oc,r."air, $t- " e-ki-nierben
L e, .cyal te'Éaoi vü€k ievezpté
;"üi;;ű
táros
";
",. ";;,: .,É"*Lo áí\ok mÁg B ret
ceqt;n, Nngukőrös, szentendJe, újpest, és vá, m,
J,ii"i-rr:ii
"*i"i''el,
oald,rniít úa'ameníui érdekelt közséa
lts§ok bealta előtt kltisáittassarrak

tr
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'ruu,^*r""e""u,

Előljófosúgának!

& árvi7A |.r'a.zl aradások é" j"gajlá§oK ideJeNe,a"le*n
t,i,l",,;tli"u
iutá
ar*"
""JJ.Le.".i' "r-"i.ei
ha§on]óln az 1í]85, évi XxIII, tc,
;;;;ru;il
'i,"""'to,"il"," §-lb , bi:ldsit,H háBskörömben
i".o
á köieikezóket rmdeleln,
1.

A

v€dek€,/'s
vármegye teúletón az áfvizek elleni

-ri a

ou.,, és Tiws lolyalbok áradág esétÉreBz
és
a."r""iá"rÁ- taoiitt*g"t ilatnságom Éndet er,
éjiellerirptpken
, _'i'"-^la-"rrrr., . ui'gqlyezrelett
p,
.._-"r_ lls.i"u i-teil. to!, s po,stálcúgatóság útján
arq
"'"

a. fo]Jaonos

_

ávbesz€l6

szorcalatot,

munnai'Z"'i"
,i,.""'-ir társul;t,ok ákal kivanl
'.védeki,
A
rendeb
polgármester
rj.i.i toi"úJ,
lslpíg,á
".,,
seséops,kozb\
aniaeo,
, ;;,.;.;';üű'I::,
^
a
bPs?

ké
c,;u\,r1,
i.-vii§ iováUbra . tr"rosaeo], teládault,Hl
a'"'i"*
"z€§é
-J , -" t, r;,"tra',.'cs;x:ya",
-q
ármf,nl€
§
ilell
Vizitil§u}dt
váro§ köteles,€g,,, ve^"ze]y idejé!
i-l
x,r"Liserlar,]j,i
k;;L."
";;;*.;'"
:g,rybe
Ámm,esitó
a Gerje-peíi,
J.J.-'*."-*ir*, €ll€néb€B mA8án6ok!óI §
Ía"á',"^.i"',;iia"*;3lho,
-"
v,i,!"a
-ursza,z'
szotno\_zag]
I t"rii."lti,l"ilo,
ii",'í|'
L
* u.*,uu"* **-";;];;;ü;iff pf-"
l".ilrr*'a c""s"r,í,tPvez, ó végli: a TjP:óVö]gvi
]9,1f, F, 1T, s7,
*aaáo,"l,-J t.;rr."t,i kell. a huliámérben lakókat
*""i" i'.."r"r"r. tartozn,l1] " 99,439i;6úaik elczáuitás$ es Lakóhfuaik
;:;1i";;ü"l
*i.i", a.,"r,-,el:"_ a Jjsz-Nagy\u r-S?-olno\ !?rmrgy"
vármeg]j
Á lak;su} b;l kjúfitLlt s/Ém.elyAke1 v ,gvon
.rr".*i" ", iUelÉ{es vizjo§ ha|osáq Pest
rendellrzfupim
"li";;il,
esvült áime"^: l g .] k,]] h,Iy,z:r,, Gát*"*;"r"
;iiái;" i"a ;;'k.;kon is: lgy alább: vecndök í|gye ;r;;;j!-k"]
|'(
anl}nbar
€.P,Á- ,- egé52 közsés, város egé6z
cs
;,t,il
l)".ü-"i, an*ut*h
'"Ö'"*,L"'*
várm"gf,P
Úlr::,".", \,'' a'rp^délni J6r, tlLézite1l
i*be r-""""u* Já§z Nagykun"S7oln^l,
atrapjá^
intézkedne,
kiüfitlsi
2ilisDá;ia
' ' , i .teTv
'"'J"* nem
,,-",ar; ]háliLá!áí: s:ú:lséqe\l,n bá-rho]
]||."r":ittl tfu,sulli!,I kö!,:ét ebé tárln7ó á,

r."irr"rá',-.a.i"le""i "tók€sálesc ós mága az á,üzvéde
áz illcék€s áme.l,sílő
;;;;" ,.. á;
":kö,etkp2t;ig
köietessée€
,
tÁ6u13!ok
'-'-i.

e-iáé",e"áaké§"ületeihez szúkségesErunkaeTő
pdc. "
inarurr"*i"i" r,"ro.aqi úIon is bi,lolltondó o
1!J
mun\,t.,e|,
mpÉíelAlö
f.'iil'i" -"*aou*r,,plr
"''-i' a, l*i,vadelemb,n ÁTffielt he]yi haló,ágok _,
való
on,",á a."r"i"a.a' es az iltelekÉs vizjiáí&latokhoz
tdliésll§ék,
decemu"r hó vég€ig
-*inriJ,ai-ró+l, évi
iuiá"á o*-",a". 3 példányban eszközleldó amélÍbö|
;?_;"* , *ir"gála ta,""t"t haloságorrüo,a a járási

ifil'"a"iiSi i,,r,aei- é" Jz

illét€ke§

fo]yarnmémöki

tü|di meg.
;ivatalho,
'"-i'x,áuúro"ám

fu köáégí mú!€kje a közeJó
etben qz ij§szeiÉ
uo"rra""'"""';, elvfuzeodő, Ez €§járá§
fói€yzö ím,
a
beGsztósál
közgó
u'-e-'oJrnarn1"*"""l
7r-ar".l
intézi és ernek me$i,rláta köz,

""{lenú

jeleútendö be.
iecyzékénee úegkü],dseve-l e§,idejú-

ha,tösáEomhoz

s_ e to*i,o '
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' "'i;. ;;;i;i;
Ér§uut,ok i{óte'ékébe nem tsrtúzó
tó]l,í{A a nscángáte}
.. ,-i,.,","i. ,*
"-at]özP!,e}
ál'apolárcl még r
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;-z§üpek
".i"-""l.ir",
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*"";; köveikezőképpo o§z'ryn fel:
Taruu]at gÉdlöltá"tbe,
l;;ü;;ii ii^erte§l ö páítok
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.rró] tovább

í6je§zóL

dale Kdtauz B€rtalan erDave.sei

.) a PestváImégyá Dünavé€át Tár§Jat

já.á§i

d) a Keretcserhát"§ai vízitáBu]át abdlyi iánÁshoz
ianozó szákaszára, wá]amiEt a Nágykőrik váTo§húi tá!,
rozó t€t€'JenPusztbd
szgka§zla dr. Ágárdy Tibor dboDyi
jánin főjerzót, a cegléü v"]..Éfa Sze}eFsÉnyi Imre
.<iédi polcármestert, a nípió§zentrír,ártoni & §zőreg!!Éíái ka§zra vitászovit§ József nágykáiai járá§i
!ó:.e-át_ Tápió§Zele es rápiógyó.gyé 'községek hatá_
:áió 3ó szaka§zra dr, Donkó cyu]a na§*átai jáfási
5]É€-ót. zagyva.ékás község hanáiába e§ő tirlt€s szaka§áE p€dia dr. Gá§pÁ! Ármil abonyi járá§ főjecyzőt,

..' Kócske-_Kecskeméti Ti§áj Á]rm€Dt€sítő Társular
p€ítiaáIÍn€y€i
sdlká§aár! dr, vláfiagy Fererc kisluniéleÉyh.áZaijárási f őjegyzőt"
J) a csongÉd Ke.§kenéti Ámente§ító e§ Be]űr.

:b3lyoá TáÉülat gátéri védművühez d!. Fekete
Sándtr ki-§kunfélegyháza[ járá§ főjegyzót,
g) szennendÉ-budakalá§zi Duna-tiilt€§ v€delnére
Szávai Aúélsz€nt€ndrei járási jegyz6t,
h ) szPntenilr.e§Zigerj
Árme.)tésít6 Ti rsutort tollase;
h.z. továbbá a t€hitotfalui k€re§ztgát g§ végű a vedaúveklr€l el nen1 lí|tott partok !,édelrnére Horváth
Le!.ente y€n€ndrei
iá.á§ í6jegyzót.
Sád-fels6gódi Áment€§itő Tát§ulgt védműv€i_
hez G}€
' le§ MiMly !áci iárási főjeg:zőt cztom be,
Felhívon cííletekdt,a íerrtiekbo adolt t€,idelke,
z€§eiJnnek portto§ áttanülmá|tr.orásáíá e€ vegreháj_
-

Büclape§t, 194?
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IT. Sremélyi ós sgyéb hírek

lltliléfuéry,
A2 57,ofiF]93l, R M, sa !€nd,Ét LJ §á ób.pirn koz
hrrré t§€!n,
bqAv u köz]eked{üs].i mini&tü
5?618_194?, vL l, s. !, FBk€ Ráíáel kó}Bi lak(§i

lil, t, sZ a| Ilol€zq ls.tván D6tsgattelé
P€6tszete.ebet téleamet]r€]
52-03I_194?, vl, l, 9,
Bodol Gyula .á(os]lsPri lák€

61.987_19.17,

b<ri lá]<o$"n

Mk

F.álro§]igFJ telelh.I lyPl
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koetal Ujp€§t

w. l . * é Kökqyesn Györ8}

ú

jp6ti

kóriúk a polgárme§ter é§ köz§égt voz6úó_
jegyzó ufakatl hogy a v. E, L, etófizotési díJót
rentlezDl §zívc§ked ienok.
n/tGsacbBisíi!Éek
2818, 1947. kig, 9 sz]U-ka Pá] €JdmÖl ;i.s i o5s,st7.
lo,.i93]. évi pej hp!élt_ kjlllítá^§ belye T,ip:óép, loviiuk
járlát]ev.'fi "|v€sztetie, Mé!*ltreitan
c!ó:;,ői jo,üi
íőieMö.
sz, Á ki*öro§ ]d& foje§áje á|tál rM6
augwtus
'055-1947._kig
hó
á1 wn/268- ]946 e aiá(t rlijJó.á b€
ás Jáios ki§kólt§i lakB ré§zá.e 6624_!aa]"dott es Kald€!'4
es Pótl€jsrrom B, 4l94D, úimúipalqc€alé
Plyét
.,30_!91L._
póllo v. rsá á íD'yúévo-r t<al@sán isnfule;
rülm$vek közajlt e]ve"?t4r", Megsem'§!4m _ Risköröekö.
lólú.- íójeguzö.

sz Ku. Júos taplósá$ la,6 I db D,
V, rÉj hse\ h
uú k§ly, 9_i946,
l db D 338,600. v, 1936.
' ryi s §óle hoélí

6815_1947 kig,

338,599, 62, 1942,

,l,Vl számü e§

Holtoiítá§

70.582__194?, kia, szám. Á be]iigylihi§zt€r
úr
s,§che. Férenc o6ztrá& áuAmpolg& 1900. évb€li sziil€_
t&, fű.éázkov.i6 íogla]kozá§í §zentena|n€i ]bk6t áz

582.0?9-1947. It 2. §zám alett kiálított ho4]o§ítá§i
okirattal a iDggyár áIámpolgfuok kilze felvette.

óü

ro-1946, J<v: sz, |ó!o| kállltott marha]evele]t püeszteatf

lvleeshru-it,rrl - Nagakótai ;dlósi |Őjegu.ó.
6008-]94?, k,g, q Dú;if i lmle p.í]m@ostora lako§ &
lUa.]] áprills 22 iki he!élj. 2 hl. k€selv. elso bkcs csi[ b,
nyá]i 25^10, Jelü lováto' ldáUitott jfu]át]evel€t el9ee$ite,
l]IegsmJb]§Ít€ín Kiskúf€l"g}hiaá j94? dec, !5,
JÓrásl
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Bud6lés{, l!4? d€cemb€r
11,
Á]isAi! ítr€gbízá§ábói :
a|r, Kdiósz
!4. tb. II. íójqlyzó.
tel@b€]lyi!

i-

it,

t-

Y. Pály{zatok, hivatalos hkdctó§tt
türörvónyeI

duna-

9€csei járási szakaszán dr, Győrlfy Bé]s dunavec.€i já
,3 k9,locsai járási gaka§zra schubert
-á;§ íőj€yát,
.bdá§ bJio€sai járá§i főjegyzőt.
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