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V»|ha kiha!lal*zan'k a minisztérium Ijílk, nttg- nyelvíltikre meg nem tanítjuk, nemzetiségi klidâaeStor/ tâWnânF a v i T
Ic'-nyeH termeiliől az államtitkár hangja mig uem győzzük meg, liogy igazi jóaka- láalelekeeetek közötti villongás sritfaáoál
mint széni ige ihhttcl töltené be a ma- rójuk vagyunk s az ő életök, a mi élei link, más, nemesebb foglalkozást. Akkor a naA magyar sajtó minden oigatiuma gyar kü/.igazgatás minden tagjának, főké- boldogságuk, a mi boldogxágunk, addig gy a r föld minden fia egy SIÍTTÍJ lllfiMul
ürömmel (lilví»/.<>11*í Gulner Gyulát, uj pen a szolgabirák nik szívéi ! K(llöutf*en magyar nemzetről nem lógnak tudni aolia. egyesülne as egységes magyar I W É H I I I
állasában. M éli a 1 la mulibni szemit érde-hangzik a szó. hogy a kik n közhatalmai
Nemcsak a népiskolának kell nevelnie boldogitására irányuló kitartó mnnkában.
meit, melyeket még inkább fog lff«*/.iii kezelik, a/oknak allcSl a gondolattól kelBartha Balén.
nz erős magyar nemzetet, hanem az egész
maga* hivatalában.
lene á'h.itva lenniük, hogy „ők nein urai, társadalomnak. Es kell nevelnie a közi
de
szolgái
a
közügynek
és
az
ország
la
Széli Kálmán belügyminiszter politi
gazgiuási tisztviselőnek, a kinek hatalmán
Párisi levél.
kai á'lamlilkárának maga mellé vette ezt kósságámtk."
kívül érző szivre van szüksége ! Kétszereti/, edzclt, liszta j<dlcinü embert, kit sok
IVdig nincs áldás HZOII a munkán, sen teheti ezt, inert rendelkezik azzal a
Pária, 1900. április 21.
kiváló lértiainkk»l egyetemben H régi vár- melyet a szen tet, melege nem Imioll át. tudással, ismeri nz életet, tudja, liogy as
Tegnap mult egy hete, hogy a párisi
megye nevelt. A miniszter elnök u közi S'.erctheti-e az a tisztviselő hazáját, ti me- egyszerit emberrel bámulatra méltót lehet világkiállítást h i v a t a l o s a n megnyitották.
gazgntát reformját a megyei önkormány lyik a népet utálja, a melyik csak a tör- művelni, lia leereszkedünk hozzá
Sajnos, nagyon is hangsulyosnom keU, bogr
zat csonkítása nélkül óhajtja keresztül vény szigorát alkalmazza, a melyik csak
hivatalosan. Egy scobor leleplesós nagyobb
A magyar faj miért pusztul némely fénynyel lelkesedéssel éa cxeremoolával nsokott
vinni és most szerencsésen választotta mini *uji. bllutel, de boldogulni nem sejjit ?
kntárHául Oulner Gyulái. Sejthetjük, l»o«ry A nemzet polgáraiban él. Heszelliel-e haza- nemzetiségi vidéken ? Mert vezet5j« arra itt megesni. A vil^kiálUtás hlvstalos megnyitása nélkülösött minden ünnepélyességet, lára reform nz önkormányzati köröket jo- szeretetről az a tisztviselő, a ki az egy sem erő*, liogy az anyanyelvet fentartea mát, lelkesedést. De es nem von le semmit
gaitól nem fosztja tiie^, hanem még több szerll nép érdekeit szivén nem viseli ? nála. A másik faj vezetője nemcsak imád- a kiállítás értékóból. Maguk a francdák sem
befolyással ruházza lel, erősíti, mL-ylülli Hisz a nép tudása, jóléte, u nemzet, hala- kozni tnnitja emberét, hanem pénzt sze- akarták est a napot klllönöe lármában megrez neki, Iih szükségit jut. aegit rajta. É. ülni. Mindenki tudja ast Itt, hogy as a feţsdat,
tartalommal. A szellem lehát II megyéből dása Í'H
boldogsága
megérteti vele, nézd, le egyedül azenyéni as a munka, ^amely még hátra van sokkal
iit'in IIHI ki, hanem élni fog, a uimy nem
sem bogy .Te Deurnot" zenghetné„Az a kinek nincs érző szive a sze- vagy, én gyámolitalak és csak addig él* nagyobb,
engedi, liogy a/. állani lel kell un gépczelté
nek már is s áradozó örömmel hlnleesók a
gény nép Ügyeei iránt momliunz állam- he tsz, mig nálam vagy.
fajuljon.
világnak, hogy a nagy munka készen álL MM
titkár, s\ ki nem szereti a népet, jó tisztKhből aztán nem ia less magyar, Dieu! jó, ha két hónap múlva elkéaSInek.
De nz uj államliikárt uem esak azért viselő meggyőződésem szerint nem lehel,
veszi mindenki tudomásul, bogy
mig meg nem értetjük vele, liogy mind- eElégedetten
fontos nap el nem halasctatott, mert es.ntaa
üdvözölheti őszintén a/ cg*'*/. nemzet, meri inert a kezr'be letelt hatalom HZ iiyen tisztnyájtól magyarok vagyunk a bennünk sokkal nagyobb reménynyel néshetflnk a vk0sella
ő az önkormányzat híve, hanem azért a viselőknek kezében lenyitő vesszővé válik
igazi huziiÜHkban él az egységes magyar befej esés elé. B valóban, a megnyitás óta kétliumámt*, hazafias szellemért, melyben á l - akkor is, tnidŐn annak a hatalomnak n
nemzet. Ezt pedig megérlelni, éreztetni szeres erómegfesritéssel dolgonuik a UáUltás
lamliikári székét elfoglalni.
ifyOngi'k istápolásában támaszul kellene vele csak szeretettel lehet. Azzal a sze- területén.
O ugy mond: becsüli a munkát, szor szolgálnia.* Így érez és gondolkozik, erre retettel, a mely aegit, boldogit, a melyelótt a mao'ar oastályról óh^jgal mat, tisztességet, de kérlelhelleiiül Ül- ad példát s H szeretetben való nemes, bol- nek minden II nép között mllködő tiszt- tanék Mindenek
egyet mást írni Önöknek. Ml meglehedözi h visszaéléseket é* „válogatás n-lkül dogító versenyre, hivja fel lisztviselő tár- viselői át kellene Intlnia. Ez a szeretet tő Ben elól vagyunk a munkában s valéeibB,
sújtja av.okai, kik akár a julleninek, akár sait és az egész nemzetet, a közigazgatás a hivatalban szigorú biró, de künn a né- hogy két hét múlva már mindent befejesaek
a képességnek hiánya miatt éideincileiiek leglőbb hatóságának uj államtitkára. Nem pet okiul ja, nyomorán segít, megjelenik a magyar osztály munkáBaí.
arra, hogy polgártársaik lelett hatalmat dobban-r: meg minden érző kebel az ilyen olvasó körében, házában, magyarul tanítja
A Bzajna parţjân lévő önálló pavílloemik,
gyakoroljanak, vagy Ügyeiket intézzék.' szó hallatára ? A nép szeretete, a nemzet s észrevétlenül öntudatos magyart teremt. — amelyről, már a mult levelemben ls tettem
említést,
— ugy építési etil ját, mint bebó beLehet e ennél szebb program moi adni'! boldogsága.
Olyan liunienu*, hazafias szellemnek rendezését tekintve a legérdekesebb ép&letek
egyike
a
kiállításon. E palota kívfll belB) retNemzetiségi kérdésekkel vajúdtunk, kellene át halnia országunknak nemcsak
Még egy uj moiivnmot lil' ebez, a
nu-ly nagy emberek ajkáról riikán hang- mióta szilletlllnk s eilől fogunk szenvedni tisztviselői karát, hanem minden magyar rospektív képet nyújt a világnak történeti
multunk
felől,
bog)' a pavilion mint egy síim?ik, de miliőit halljuk, édes örömmel le- még inkább, mig a csodákat mivelő sze- polgárát, mint a milyen szellemben fog- ből izálj a Magyarország
ezeréves fejlődését.
lik el szivünk, lelkesedünk s különös erőt retet át nem hatja a iiumzet minden tag- lalta el Gulner Gyula államtitkári székét.
A pavilion Bálint Zoltán és Jámbor L^oa
nyerünk hasonló szellem áp>Já-<ára. K« a ját a kunyhótól a palotáig. Mig a nem- A szeretetnek kellene helyet adni a szív- műépítészek tervei után készült; valóban a
y.eiiséjjeket szeretetünkkel ni'g nem nyer ben. Akkor nem küzdenénk szakadallanul legBierencaésnbben megvalósított gondolat,
nép szeretele.

l'j l>Hii<rvi államiilkár.

A „CSÍKI LAPOK' TARCZAJA.
Névmagyarosítás.

Klóré tudtam, a Szerkesztő ur azt hiszi,
liogy én gtitiyt űzök ebből a léniából, miután
nekem, jóllehet akaratomon és ízlésemen kivül.
meglehetősen szemita hangzású elonevein van.
IVilig épen ellenkeziileg véleke<l<-ni. Hiszen az
én 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényem is
a belügyminiszteri elintézést várja, a mi nemsokára kitudódik a hivatalos lap kivonatából.
.Kgy koronás bélyeg. Iiulialia!"... nevetik
azok, kiknek olcsóbba, egyszerű öröklésije került szépen és magyarosan hangzó vezetéknevük". ötven krnjezáros .Rákóczi". .Kemény".
.Szeniero"... hát biz ez nevetséges is, én sem
tnrtom egyébnek feltolakodásnál. Miért nem
szerényebbek az illetők (már t. i. a .Kakóczi'-ak
és .Szemeré"-k. síz. liogy .Hartmamr-ból .Kemény" legyen, érthető és tiirhetó).
Az apák pedig, kik a fiu által elkövetett
liévmiigyarositásliaii az eredet megtagadását
Ifitják, sértJtt büszkeséggel hangsúlyozzák :
.'Nekem verejték luillalásumlia és vagyonomba
került, hogy nz eiiideimlöl reám szállott nevet
tisztán viselhessem, az a haszontalan pedig
ráfizet, hogy elvethesse".
De világosítsuk be a névváltoztatás intézményének múltját.
Magyarországon az idegen hangzású ncvek legnagyobb választéka a zsidóké. Ok II,
József király és császár uralkodásáig kizárólag
bibliai nevet viseltek, többnyire a tizenkettő
közül azon törzsét, melyből ezármaxtak. Knnek

De nem valamennyien. II. József néme- annyi idegen koponyát, boncsolt és
következtében egyes telepeken, például M-Hudán
annyi volt a Kohn, Lévi, Kfraim. Matiasse stb., tesitó koi-szaka már csak egy nehéz álom, a nyozott, a saját koponyájával nem sokst törődött.
Doktor Mondegare Xavier nngy gonddal
liogy nem lehetett őket egymástól megkülön- tni Istennek hála elrepült. Azóta néhányszor
böztetni. A reformokat kedvelő uralkodó e té- fölébredt a nemzet és a magyarosodás eszméje megírta mUvéta „Frenologlát*, melybea a nagy
ren is újítást hozott he. Rendeletet bocsátott nagy utat tort magánuk. Az idegenre sehol tudós örökérvényű elméletét akarta diadalra jatki. mely szerint minden héber alattvaló tar- setn vár az az áldás, mint nálunk, a beván- tá toi. .A szllletett hajlamok a homlokcsont Utozott a helytartó, ág utján világiasabb hang- dorlók uj hazára leltek itt. Ha mégis elkülö- dudorodásaiban nyilvánulnak*, Így asólt aa
nítik magukat, esak visszaélnek a szeretettel. elmélet
zású nevet felvenni.
Doktor Mondegare Xavier a gyakorlatban
Ks megindult a nagy osztogatás: uem Kllenbeii, kit a gondolat, a lélek, a hit és az
kellett érte sem folyamodás, sem -~>(l krnjezá- érzés beolvaszt a nemzetbe, az a hálát rójja le. is érvényt szerzett elméletének. Ha egy Inast
Nem sajnálom, nem is siégyenlein az fogadott fel, előbb megvizsgálta koponyáját,
ros bélyeg, de kellett érte pénz. kinek menynyije volt. ki mire vágyott. A ki beérte azzal, egy koronás bélyeget. De miéit is? Kl kell vájjon nem iop-e, vájjon nincs-e balama a
ha egyszerűen Schwarz. (îriin. Ulati vagy (iulb- azzal látni minden a hatósághoz intézett folya- gyilkosságra, vagy hogy értelmes-e, nince-e
nek fogják hívni, fizetett egy tallért. A ki (irlin- modást. Azután meg miért vonakodjék valaki hajlama a plrománláhos
Doktor Mondegare Xavier elve mindig behaitni vagy Himmelhlati akart lenni,
tallért magynrnuk tartani engem, hallva a bemutatfizetett. De már arnnyat követeltek attól, ki a kozáskor » palesztinai nevet. Hadd szólítsanak vált. Ekkor aztán elbizakodott a doktor és sasSilberstein, (ioldenberg, Roseiikranz vagy lilu- inkább joggal Piripócsinak, miután Piripócson szonyt keresett magának. A .bflség' ugy moedá
mendtift előkelőségével akart kérkedni. A már születtem, vagy nein bánom én Szurkos ujj vá- .kitűnik a felső fal és as aresél ssöghajláaából*.
Mátyás király idejében nagy hitre ' vergődött rinak, ha l'eclifinger voltam azelőtt. MegmaDoktor Montegare Xavier nagy nehesea
ó budai ékszer-kcreskedókből |{ubinsteín vagy radok én levitának amúgy is.
talált egy leányt, kinek felső koponya fala éa
Sapliir lett eg) -egy darab megfelelő drágakő
Nyelvében él a nemzet, de lehessen ne- arczéle erősen tompaazögU volt, vagyis mely
odaiijándékozása révén, a ,Diamant" névnek véről ia ráismerni
leányzó btt asszonynak szllletett. A leáqy kft*
valószínűleg gyémánt volt az ára. A kinek
lonben nem volt túlságosan ssép, és nem volt
Tölgyes, 1ÍKJÜ. április hó 27.
azonban semmije sem volt. s e körülményt
Flrlpóest régen Lóvy K. látván. ' túlságosra flatai.
savanyu képévid árulta el, Saucr lett belőle,
Doktor Mondegare Xavier megnósfilt Aznem különben Dürkopf vagy Ki.se le (v. ó. Ksel)
után folytatta anthropologial munkásaágát —
némely tökfilkóhól. De tekintetbe vették a tu
lajilonságot és a foglalkozást is: a ma hunezut
Doktor Mondegare Xavier.
Doktor Mondegare Xavier egy este fáradKromm becsületes ősének köszönheti e nevet,
Irta: George Baudelln.
tan jött baza, a Természettudományi Tánulal
Keig szomszéd nagyapja aligha nem a csatából
Doktor Mondegare Xavier a Horbonneon üléséről.. Felesége nagyon bosssan Ölelte éa
futott el. Sólem péket is akkoriban germáni- az antropologia rendes tanára volt. Mikor har- kérte, hogy ne dolgozzék többet, hanem feküdzálták Hiiss-re a cztikor süteményei miott és roinczötödik életévét betöltötte, már talpig ko-jék le. A tudóé profanator i
ig}' tovább, ezereii sinylik a fura elnevezést pasz volt és csupán a két arcsán nőttek be- csibukot akart végígssíní, t
minil e mat napig.
íyenklnt kisebb nagyobb hajcsomók ; Ó, aki rénybe a hosnsnnsá
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pé ben, es a sok oldalú képzett éa Jeles azloáss, kl
mely Magyarország történelmi műemlékeiből Egyes dolgok azonban már teljesen elkészül- A megyei gazdasági egylet köz- jelen alkalommal is akkora ólvootet nyújtott a köoly mUvészí egészet alkotott, amely magában tek. Így a főbejáraton kivül, amelyről már a
gyűlése.
zOuságnek, melyről hosszas Időn kereszt Dl meg log
véve összhangzatos építészeti alkotás, a mult mnlt alkalommal szólottam a mellék bejáratok
A vármegye gazdasági egyesflkt évi ren- emlékczol. KltOndea mflbDdtek kOtro: Véasároa
századok épitóroU veszeti törekvéseit Ili ven viaz- is mind készen vannak.
Lujza, Mátrai, Lukácay, Szabolcatné, Csete, Török K.,
azatükröztetve.
Minden egyes mellék kapu igen érdekes des közgyűlését ápril 25-éu tartotta m»g A me- Megyeri, Ssabolcal JoseBn és a tObbl szerepi ók Is.
A (juai d' Orsayn levő Aveaue des Na- munka s érdemes arra, hogy az ember külön- gyeház tanácskozási kisebb termében, melyen A pompás elfiad&s Ot annyi kOzOnséget la megérdetions-on vao a fő bejárata. Középen a kivá- külön felkeresse. Valamennyi bejárás a világ Uecze AnUl alispán mint elnök hivatalos távol- melt volna.
lóan szép janki templom-portaiét tünteti Tói; leghíresebb kapuinak a reprodukeziója. Ott lét- és nz alelnök más nemű elfoglaltsága miatt,
2tt-án a .Kölcsön kért feleség czlmQ bobozaton
ettől jobbra egyszerű román atitli bástya-torony látható a kreml szent kapuja, a toledol nap- az elnöki leendőket ilikó Balint főispán orlel- mulatott a kis számú köcOitaég. A darab meséje levan, balra Mária Terézia korának ízlésében kapu, a kairói diadalkapu. a trieri ruinai kapu,
hetetlen. de az egyes szereplőknek alkalma vao tetervezett homlokzat rész. Leóira pozáusabb a riclhU kapu. a nesleí történelmi nevezetességű jesilette, s iiyitotU meg a gyűlést igy i>zép hetségük érvényesítésére. Babatoul tengorés kapiSzajna felöli oldal, mely a körniiiczi vártor torony, a bázeli Szent Pál kapu és a híres beszéddel, oielybeu mindenekelőtt az ég áldását tányt, a zsnrnok nagybácsit, Szabolcsi Emil Játszotta
nyok, a vajdahunyadi lovagterem pora pás er- londoni St-James Gate.
kérve «/, vgyesQlet mttkMésére l-nd&Ul«>s
kl teljeseu egyéniségéhez való szerephez jutott. Edltb
kélyes homlokzatát és a csütörtök helyi temEgyik kiállítási .csodának' sem csapnak vskbnn vázolta snnsk fontos hivatásai és cxél- Hxcrepo Veszprémi Margit kesében volt, kl Igyekezett
plom szentélyét tUntcti föl. A nyugati fagnde a bulcvardokon olyan nagy reklámot, mint jsil s h«gy azoknak minél sikeresebben Ifkl Is annak inogíclclni. Egyet ajánlunk a kisasszonynak,
on isinét a kormöczi templom latszik, mely a a világkiállítás cloujanak: .La Lune á un
ne báujék oly pazarul u festékkel, mert ha megkívánkorzótesttlelet úgyszólván átfogja, valamint egy métre"-nck. Kzzcl fejezik ki azt a hatalmas, liesseti meg, hangsúlyozta a közönség általi lá- juk a játckbiin a természeteaséget, elengedhetetlen
batTok-homlokzat a mult század stíljében. A távcsövet, amelyen keresztül a holdat egy mé- niogHtásának szükségességet. A megnyitó beszéd ok a kalsó lucpjuleQésbt'u. Mátrai a ntegazoralt
keleti oldal a magyarországi speczialis renais- ternyi távolságból láthatjuk. .La Lune á un Aljenzéssel logadtatott.
unokaöcsé» kényes helyzetébe beletalálta magát a
sancenak. van szeutelve. Kz oldalon a kassai métre! La Lune á un métre !" ettól a kiálK/.otán NHgy Imre titkár olvasta M az alukitőaa kifogástalan volt. Lukácsy az Snzetlon baSzent Mihály kápolna is igen eredeti mórion tástól hangzik éjjol-nnppal A nagy bulevard.
rátság révén kényelmetlen helyzetbe kcrQlt férjet
egyesül.t
IB99.
évi
működéséről
szeikészlett
van frUolgozva». A" egész beépitett terület Öles falragaszok és traiiszparentck hirdetik ezt
adta. Török Kornél szerctctroméltő meéidi'kes jelHilés-t, mely hü képel nyújtóit nnnuk kltflnncn
egyikifiklNJa -l>, a másik 2tí méter.
a .csoda gukkert".
nyecske volt, a tőle megszokott rutinnal játszott.
Beisó berendezését tekintve: A jaáki
K/. óriási lútócsö Delomle képviselő ter- Uvékonységérúl és esxköxfinek hiányossAgáról. Csete kis szerejiébeu torinéazotca Játékában árt atkert,
kapna, át öt lépcsőn /elhaladva a földszinti vei után készült, hossza IK) m.. átmérője 2 és SlHtisziiksi adatokksl igszidta ax egyecUleinek Ax összhangot emelték Nagyué, Szilágyi, Méa^ros
nagyterembe j u t u n k ; a mellekben a vezérek fél m„ súlya "Jl ezer kiló. amely súly hat réz- a* munkás kö/.vetiiéssel szemben elfoglalt állás- Lujza, Biró J. apró szerepeikben. Ugytuezea oatén
konitW'a XIV. száznd végig tcrjeiló kor mii- oszlopon nyugszik, lencséjének átmérője 1 ni. pontját, mely szerint nem Iái la szükségét s láttuk a rCzlgáuyvér" czlmQ operettet. Nagyobb
em.. gyutávolsága 150 m. Az egész látcső, munkásoknak az ország belsejébe való elhelye- szerepe voll Szabolcshiéuak, kl Zlttha véu czlgánykiocsei, nagyobb róezt síremlékek vannak folhnlraozvfe.., J&ekhóUa síremlék kból már az amely természetesen a világ legnagyobb lát- zése iránt a mnga részérói in skciób* V'pni. nól személyesítette Igen üpycseu a Jól éuokell. Szabolcsi Jozetiu nagyon szép ezlgáiiv leány volt s
előcsarnoknak is jut. Következik a vsíjdaliu- esője. i>5IX(H)0 frankba került, egy részvénynyaili'"lovagterem az összes magyar fegyver- társaság tulajdona, mely a ki ál Ii tán után ván- in in l liogy vármegyénk leiületéii a munkabérek kedvesen énekelt, Nagy Pisla Carlot, a azofolines
nemekkel, a legrégibb időktől kezdve. Iiiwii dor útra viszi a vilá; nagyobb városába. Jelen- msximuma az év minden szakában leiül mulla czlgány legényt ábrázolta ugy, mintha A maga Is élclo
a gotstilü kápolnába jutunk, majil a Szajna leg a I'alais ri' Optiiiue-ban áll, éjjel nappal és mul|4 az urs/ág Királyhágón tu'i, sőt HX in egyrészéu sátorlokó lett volna. Fekete Béla a vén
felül levó részen a vajdaluinyarii vár diszt'T- lehet vele égi testeket vizsgálni, persze külön néni részekben leutiállnll napi béreket, s igy szerelmes szerepében, mint mindig, kltduő mulatságos
ülak volt, nem kelt ö ugynevexelt zajos derOltségot,
mél>Ól az épület bálszárnyába kerülünk. Kzt belépti dij mellett.
muuká-aiuk mind-n idöhen iithou megkapliallak hanem jól csó csi*ndes nevetést. A rendezés kl fogáscl foglalja^ az ősfoglalkozások kiállítása: a haKarácsonyi Ahidnr.
annyi inuukabéit, mennyit más vidékek uyujl- taluri voll. a karnugy dicsérctot érdemel. 39-én. A szelaszaEi-éS'd'-pánKtor ék*t. Az emeleten az i?lógedi menyecske, Szigligeti népHzlnmflvokernlt színre
liattsk volns.
csarupk fölött lévő hulyiséget az erdélyi fejeNagy Mari első felléptével, Játékukkal ea alkalomdelmek írómnak szentelt terem loglsilja cl. Az- Tőrvényjavaslat a fürdőkről és
Ax éljelué^sel fi»eado:L jelenlétszó-zerinl mal kiváltak Sárköslué. Fekete Béla és Ssabolcal
tán bejutaiak* a díszterembe, az úgynevezett
ásványvizekről.
K ga%tlas-Agt évlfiúübfii kiayotnalni lm(áv<t%tniolt,Emil.
huszártefptnbe. ^Xevább halvulv-.v, a pavilion bal
oldali részében- a barokk és rokokó stílus koA beliigvminiszler a kereskedelmi miniss melynek érd>-kes larlnlmávHi niődjábnii les/
A fentebbiek alapján kltflnlk, hogy Jeleu alkarának *emlékeí vei találkozunk, és pedig az egygazda kö/.önségflnkitek megismerkedni.
lommal egy jól szervezeti derék társulattal van dolház, a hadviselés* és a magánélet emlékeivel. terrel egyetértőleg uj törvény javaslatot dolgoztatott
FelolvHslnloll
továbbá
az
egyesület
moll
gunk,
inclyuek tagjai igazán megérdemlik a pártA pavilion -földszintjén magyar vendéglő van ki a gyógyfürdők és Ásvány vizekro vonatkoznlnir.
cs mApártoló közönségünk csak kötelességet
A javaslat 40 s/sknszbau részleteden körülírja évi >zániarias». mely n s/ámvizsgálö bizottság- fogást
czigány'-muzsikával.
teljesít,
ba az előadásokat nagyobb számban látogatja
HSte1 önálló paviIlonunkon kivül nagyobb u fiirdd és ásványvizek felvirágoztatás» ügyében nak kimlaini lialároztalolt, éj a folyö évreösz- 8 anyagilag támogatja o nemzet c derék vándor naprészt a^'Chimyos de Mars pálotájában vannak szükséges iulcxketéseket. A főbb pontok ezek : szeál ilott költségvetés, msly axon észrevétellel számostul, kik hivatásuk magaslatán állva, a táinotizennyolez osztályban tárlataink elrendezve.
MegbUhatő liuziii vegyelomzéa szerint gyógy- fogadlaloiilel, hogy nz abban (eltüntetett hiány fe- gulásl valóban ki Is érdemlik.
Itt azután összeolvadnak a magyar osztály
dezése iirint ax ignzgHló vAlasxlmáuy módok és
SzerJán I. hó 2. Szabolcsi Józeün kla énekosnónk jumunkásM"^'többi nemzetekéivel. Kz óriási ezélokru al kai mos ásványos vixiieknek akkreditált eszközhkiöl goudoskodiék.
tslomjátéka lesz, mely alkalommal színre kcrQl Vidor
épüleftfen irtózatos kaosza van az állásoknak, fiirdók, tényleg gyógyczelokta használt tiszta,
Must következeit H tárgysorozat egyik remek népsxinmDvc az „Ingyeuélók". Amint értesQlQnk
deszkázatoknak, létráknak, meszes, festéke* üdv forrásvízzel biró tclepvk églinjlaioknól fogva
a jutalmazandó sepsiszentgyörgyi KelemennéŐ nagyládáknak. Áz áHiányokon még mindenütt dol- gyógyhatású pontok A gyógyhelyek közxó IHT igen érdekes része: Pá:is Fr'gyes kir. ügyész, ságú
zencköllőiié dalaiból ls fog énekelni; e kllOnó
goznak; köröskörül azonban, az egyes osztá- •óztuk.
egyesületi iHgnak a kfly>égi gazdakörök szer- előadásra, nem kfllOubcn a jutalmazundóra Is felhívlyokban ezer számra hever a leszegezett, lea inflpárloló közöoség flgyobnél. A társulat
A .gyógyhely" elnovcxés husztiélntát o föl vezésére vonatkozó előadása, A szépen meg- juk
pecsételt, drága árus láda (nem egyben féltve
nagyban előkészül az Arany kakas czliuQ énekes
órztitt--drága kincsünk vau.) Minden ládán az tételek valamelyikének okmányokkal való igszo konstruált t's szsbadon lartolt elösdás, mely darubro.
a próbák serényen folynak. Lajmiik
illető'nemzet színeivel ékes czédula van. az lása aliipjáa ax illető törvényhatósági bfxotis<áp egy órái vett igénybe mindvégig lekötötte a zártakor melyből
hogy Igazgatónk több liolyosztályok fölött pedig nemzeti szinü lobogó. moghiillgutÚRB inén a kereskedelmi és füldniive- gyűlés iHgjsiiiak Ügyeimét és közlie-közbe é.étik ről kapottértcsOlOiik,
felszólnád folytán vasárnap délután fél
Lépten nyomon találkozunk a uiagyar trikohelyeslésekkel
fogadtatott,
végül
pedig
előadó
hclyárukkul
mégegyszer
színre hozza Szulamlth relorral. A mi osztályaiuk különösen kítUnnck lósi minÍ8Sterrel egyetértőleg H bal ligy min iaz te r lelkes éljenzésben réczft>illetett. Meggyőző pél- uick zeuéjU operát.
a többi nemzetekéi közül karakterisztikus el- engedi lyesi.
dákkal
illusztiálta
a
vármegye
népének
előüalakerítő dekorációikkal, ugyan is ezeknél külöA közrend éa kötbálorság feuiitariása irúnl
nös súlyt fektettek a magyar jelleg és a ma- a tör vény hatósig ós gyógylioly tulajdonos niog dá*a és bohlognlásM útjában álló akadályokat
HŰIíÖNFÍCIÍÉK
gyat-diazitó motívumok k idom borítására. Osz- linllgntiiMival a beliigyminiszter intézkedik.
s matatott rá HXOU módok és eszköxökie, me— Klne vesés Kard a Bétát, a helybeli
tályainkban még mindég lázasan folyik a munka:
lyek a községenkinl, vngy csopoilnnkint szerA ey^cylioly biztosi teendókkel egy az nz vezendő gazdakörök által a nép jóllét és a val • kir. járásbíróságnál alkalmazott jelea készültmindaddig.inig.el.nem készüluek nem bocsájtkozom ,bővebben leírásukba, dc később a első közigazgutdni hutóség intézkedési és birás
fégü ioggyakorookot, az igazságügyi miniszter
Szajna-parti paviIlonuukkai együtt az egyes kotlási jogával felruházott hittó-iági kózes fog lásosság emeléséi nsgyban előmozdítani Iii val vs a helybeli kir. törvényszékhez aljegyzővé ne*
knnének.
osztályokról külöu-külön megemlékezem.
mi'gbiznlni.
vezle ki. Grstnlálnok.
A szép előadátért Mihály Ferencz főjegyző
A..nagy készUletleuség — habár már egy
A gyócy rlijnk szedését a belügyi kormány
— HájOB 1. Májas első napja a folyö
hit mult ,$1. a kiállítás megnyitása óta, — még engedélyosi « o dijuk kixárólug A ayúgyhely OIHIÍ- iiidilványára a gyűlés egyhangúlag köszönetet évben enyhe idővel köszöntött W. S ha a hómindig, kétségbeejtő az e^esz óriási területen.
szHVH/ott,
annak
A
QszdssAgi
Értesilőban
szőlésére fordiihiiink.
val megrakott Hargitának is ney tetszik, mi is
| kinyiimnásál ellistárezta s az ab- hirdetjük a tavasz beálltát., a m"lyb,»n azonban,
A gygvdijnkut a inumin húzaLban luk.'. sxerint VMÓ
kellé,,tapaaztalpiii?!,A csibuk mellett a szekban
foglalt,
javaslnlok
vé/rehajiáta
iránti
intézrényben egy Cérfiszé^c.ly állott, oly csendesen, fiinlöHök is tUelik H c/ekórl a ln'uigizdiik felelősök. kedések HMgtételét MZ igüxgaió válaazlmányra ba Falb Rudolf hi"? idő jós jövendőléss beteljesedik, nem lesz igen nagy köszönet.
A gyÓ!;y]K'lyr-k védúövén l-eliil a küxepész
mint egy papara It csontváz.
bixtA.
A nevezetes lé>Stt n^yanis mijm hónapra a
. Doktor Mondegare „\avier rögtön tisztá- ségel, a telep ny ugiihmil venz^ljü/lóió Ijiurtelopek
Végül elfiigadlntolt a/.on iii'litvAay, hogy köv-tki'ző időjárási helyezi kilátásba: Májns
ban volt nzzal, ..hogy óz az ember nem lehet s m(inkálnii>k nem engedély ezu-tnek.
az
igazgaló
válaszimány
iné*
5
Isggal
szapoI—fi közölt helyenként eső, a hőmérsék a renA gyÓKyczélvkrn szólu.iló uj éit toldnlrk
más, miut a felesége s z e r e t ő j e . Rögtön
ritlassék h legoii titkos s/.Hva/sllnl ncgvAlasx- desnél jóval nini sülyed, 7—19 kóxöu a hömérszaladt a többi szekrényhez is, de uzokban építkezések 30, újból TelépiteH húzak 20 évi adótntlak
:
Páti"
Frigyes,
ifj.
Molnár
.fóxsef,
it.isók
normális és száraz napos idő; ti—20 kömentességei élveznek.
nem talált embert.
Ax jtalmérési engedély kiiidásiíiiúl a fiiriló- lim L<i'H lelkész, c<iató*zpgi Incze línáez é» zölt a liömérsék a rendesen alnl marad; májas
iih! poktor Mondegare Xuviur előbb bámulva
szen inirei Sándor Gerg-ly, s ezzel a gyillé- 14'like baruisdi eiidü kritikus nap és körülbelül
nézett.,a férfi után, ki gyorsan és feltűnés nél- Itilajiloitoenitk. vngy annak a kit az ujául, kho elnöklő főispán élletése mellett véget ért.
3 nappal később sok eső lesz; 21—25 közölt
kül táytyf^ majd feleségéhez fordult, ki szej>- tó leg olnóbbsóg a-iaudó.
nsgyon li'deg, és helyenkint sok eső, a hegyeTelefonról. téviidAn'l pistárál, VURUIÍ hirpcgv^áJlt a kqod^Lu mellett.
ken p'dig rettenetes nagy hó, 20—31 közölt
dőlésekről
u
kereskedelmi
tninidztor
gondolkodik.
S
z
e
r
e
d
é
élet.
Doktor Mondegare Xavier heves felhábosok viliai lesz; 28-dika nap fogyatkozással MáA gyógyhelyek tulajdonosait lő évre kereSxluhétz.
rodással lökte az Asszonyt a szoba másik sarsodrendű kntikus D tp. Hit bizony, ha mind ev
Mór iiupokkiil ulöbli lilrdcllék a „Szulainilli*
karosszékébe és ugy zo- seti, jövedelmi póimlA, községi udó, ipar ÖH keigy lóriénnék. igen nagy baj lenne, az a« egy
ko
fiM( 'Ptyj.egy kis iskolás gyerek. .Te nyo- reskedelmi knaiiiral illeték nem torheli, n válln- Ml II re korülúsiít. nz ORŰSÜ küsOnHÓj; klvúocHliin tekin- vigasztal, hogy Falb nr ió«lalai nea mindig teltett a imgy pn-inlor elő. Öxxlntén bcralloio, hogy éo
morú^ habtţUm teremtés* tnondá „te hitvány lat ciéljatra szolgáló ingathmok vételénél künógl. mnptm
jesüln«k s valószínűleg most sen fognak btfolyó
évi
óprll
lió
24-én,
a
mikor
a
dxrab
alávaló asszony, takarodj a szemem elöl. Ne- úiirási illelék alul mentosi-k. Hu a te'cp tulaj- («liirc került, bizonyos féklemmel nicutcm n szluliAxlia v.ilani. A mi zenekaraink tagiai Falb nrnak
kem, a te férjednek ugy köszönöd meg, hogy donos rÓMvény táraiisAg volna, n résavénytókc h egész ultin nzon lfi|irvngetlcui, hogy ínilyou lrhu-l egyáltalán nem hisznek, épen azért már kora
kiemeltelek a szegénységből, hogy ugy szeret- felemelése, a részvények kibocsátása és miiden epy niipy sznbásu opcrii n C»1LH7,On-tlni H2inpudon? hajnalban ntra keltek s majdnem miuden házMost júlcHŰ ürüiunifl konstulálom, liogy jóval többet
telek mint áz üdvösségemet! Nyomorult isten- idevágó szerződési okirat bélyeeinontea.
IMIfidvö/.ölték május első napját, klmazsikálván
A gyógyhelyek fojleaztéaéro vogtegcR, vagy kapluuk, mint a meiuiyli tcuwlni «ucrKVuU. Ha ÍH> Mik szép koronást a zene kedvelő emberek zsetelen pára! . T a k a r o d j ! " Doktor Mondegare
Ián a knlHií Jlsx, a kdlsó kiállítás hagyott is fönn
idelglenca
kitiajátitánuak
is
hulyo
van.
Xavier felállott és az asszony felé tartott:
oéinl kívánni vulól, d« n* elóadá-H ügyt-s, kerekded és béből. As emberek azonban dolgaik a tán látnak,
E kedvezmények tnogfulelő módon n meg VRÓMzcn oikcrOlt volt. Soósiié (Szulámltli), Szabolcsi a munkások kora hajnalban munkába állottak
.Tudd meg te hitvány teremtés, hogy AZ életemet, az egész életemet tönkre tetted. Tudd bizható hasai vRgyek-tnséa alapjáu gyógyhatásúk Jozcfin (Ablgall), N»gy Pista (Absolou) uagyobb s legalább itt váro«unkban aeotmi aem hirdeti,
meg, hogy szerencsétlenné, tehetetlenné tettél!" nak oyilváaitoU ásváuyvis forrásokra is állanak. szeropclkbcn Igaxán jeleskedtek, Fekete Bála, Csete, hogy itt vau a vörös május.
Megyeri, Lukácsi, Szilágyi szluten «lkcrdlt alakokat
,De kedves Xávér csendesedj", szólt Meaterséges ásváoyvls gyártása, árusítása tilos, mutattak bc. A karok jól éa pontosan mQkftdtek,
A Javaslat második fejesete as üdülőhelyek- 8oós Emil karmester bramroaao kísérte az egész
— Tudorrá avatáa. A kolozsvári Fesirya a feleség, .Jóvá fogom tenni bűnömet
belyrebozom'ahibámat. Meglásd helyrehozom!" kel foglalkozik. Oly vidékeken, hol egy-egy üdülő- darabot. Fekete Béla a kltOnó rendezésért Is gratu- jőssel tudomány egyetemen folyó hó 984B aratlálhat magának. Ssombatou Sl-án a darabot kOzkl- ták a jogtudományok tudorává cslk-aiadsseuli
hely
létesítése
a
vidék
kereseti
viszonyánál
fogva,
.Helyrehozod ? Igazán Y„ kaczagott keseweglsmélclték. lllndkét alkalommal a kOrűen á tanár"Nem lebet azt helyrehozni Az vagy saocsiália szempontból Is a tulnépesség miatt aOoség a szokottuál nagyobb asámbaa Jelent meg. Nagy Béniám IgyvédjelMtet. Qratnlálunk as nj
jogtudornak, ki ngy az alapvizsgáit, mint asiilyén vétket nem lehet helyrehozni I M e g- ladokoli, a telep aservezése állami feladatul IsSö-éo a .Bolondok liáza" czlmQ boliozatot adr o n t o t t a a d a világ l e g s a e b b ésleg- mertetik el.
ták, olyan elevOkiaéggel és olyan alkkorrel, hogy még gorlaUít kltftntetéaael állotU kl ét a kiba az
asellemesebb theoriájátl*
a legnagyobb kívánalmakat la kielégítették. Ax elő- Ügyvédi kar egy jelen kéaaAltaégft flaUl tagot
adás kOzjionlja Fokelc Béla aa Ormai Gergely szere- fog nyerni.
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NEM HULIi A HAJ, NINCS TÖI3T3K KOl'ASZ EMDEK
Hzenzácsiót kelt :i gyégyfUkivonutom, melyet évek M ^ ^ f ^ , m
hosszú során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen ^ ^ ^
meggiilolni n megkopaszodást
K a p h a t « Kyénymcrtáratkban

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri
használat után rögtön inog nem szUnik a hajhullás,
korpaképzödés és mindennemű fejbörbetegség,

1 üveg ára 2 kor. 40 fillér.
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Főraktár: Török József gyógyszertára. Király-ulcza 1± sz.
Erdélyi főraktár éa veaérképviaelöaég: S Ó T B

Illat- é s p l p e r e c z l l d E nag-yl=ereslie(ló:n.él.
Vidéki meffreiideléaeket
utúneéttrt azonnal cnxkiixffl:

Egyedüli készítő és azéjjelkllldési raktárn.

Dob© NálldOf,

uri, női és színházi fodrász. Budapest, Nefelejta-utoaa 27.

X ^ e g ' s z e r e a a . c s é s e ' b ' b
OH le^joljlt b c s / o r z é s l forr.'iw

M a g y a r osstalysofsjggygkre.

A székelyföldön sok olyan sör kerül forgalomba

mely nem idevaló gyártmány, pedig

adok cl hivatnios érőn* mclvck epyultul n

PESTI M A G Y A R K E R E S K E D E L M I

BANK

olyan sör készül, mely bátran vetekedhetik a kőbányaival avagy bármely más külföldi gyártmánynyal.
Kérjük annál fogva a nagyérdemű közönséget
a székely ipart p á r t o l n i és a vendéglőben csakis

ser- Marosvásárhelyi sört követelni ~SM

IVUtóttslfléttek
(Részvénytőke: 00 millió koromi).
(Turtiilókulap: £'*> millió koronu).
nyugtai tinyomieáisl és czim nyomásával is cl vannak liUvu. KII né IFI igvn u remles
és előzékeny lebonyolításra nézve a legmeassebbmenö blatonságot nyújtom.
I e g " t 5 * b " b
a n . 3 ? - e r e 3 3 Q . é 3 a . 3 r

1 VirU >lji 1 k í i li.'ix.'ii

l e g j o " b " b

a.

T r i l s t g o a a . ,

A iiteFtsi DDiaidăsiiti ti mari kiámtá&an i ItíiwoM) irtimel iiliitelie.
Melyik a legegészségesebb a legolcsóbb éa a logizleteaobb füazer mindennemű husételekbes
.A.Z á l t a l á n o s a n e l i s m e r t

mely még a porosz sorsjátékot is lellUmuljn. INMMR) sorsjegy kűziil ).(111 >1 rli,
vagyis a fele kisorsoltatik. Hat egvinás után követ ke/.ó osztály liu n

^
•

késspénaben kerül sorsolás alá. A főnyeremény szerencsés eset M
I II egy millió
korona. Minthogy uz első oszinly busásai

ERDÉLYI

13 millió és 160.000 kor.

már folyó év május 17. és 18-án
inegejtétnek és készletein a nu^y kereslet folytán esukliiiimir kimerül, kérem n
iiH'grenile'éseket mlelÖbb.

Az I. osztályú eredeti sorsjegyek árai:

I egész sorsjegy
kor. 12.— I 1 negyed sorsjegy
I fél sorsjegy . .
kor. 0.— | I nyolczad sorsjegy .
Játékterveket ée bvtásl Isjslrosiokst poalossn kOMÖk.

kor. ;{.
kor. I.'IO

Feleki József magyar osztálysorsjegy-elárusitó
Budapesten, I X , Ollíii-ut 21. szám.

ip.'irt.

90000OOOOOOOO O O t

mindig ezen intézel os«tályHon»ji'f?yeire esett. Nyern-sorsjegvek ki li/.ei «•'< vói;i-ti
a nevezett intézetnek közvetlenül is1 1>oli(l hihetők éti uxok folyúsiinsu liiirmely
Osszegbon FTNNN* IIIIZMH után inegtürtéulk.
A tHfiffifnr
klrátpt H'tibtuhihiutxotl futztálffxov/*jáft'/*
sl

J T*»I •»—12

ninriiMTiíxúrlK'ly I n ü r K i d f J é b r a

Hogy ügyfeleimet minden Irányban kielégíthessem.

csak oly eredeti sorsjegyeket

07-ia.lafe&.6r-váJ-Fátér.

MUSTOS

^
•

MUSTARI

bami. íüszer nélkil éles. erős
vilkos színű. fűszeres, kiiüüö m
t iivcfí á
i:i'aiiiiii
110 lillcr.
iTL'•A iA't 2:I.VI
1 ii -iriMinin
»>u lillei
1 i'iVi-fi á :t."iO primim
I koronu.
I k.,<
I kilo iiv.'ir nélkiil
2 koronu.
i'-lk
Nr:5yotl: n-.errer.deléa aaetére kül5n3e
.;ri<5iveirr, ér.y.
H "v 2! 4a asaraz he'.yc-n Lartandü
Kaphatók Csik-Sserednban- N.-L-V I< 'illa.»:<••!.!i-g«> é< íiiszerkercskedésében. NagySsebenben: Kw-li* 1 j..-=. Khn .1 ni.is. ..t'oiii'unlia" ki-reskeilelmi rcszvénvtárSI.^'.y. I.i'irl ler llii-ztáv, \V:,IÍII. T .1. 1\ r.•,„•/.. |(<-í«si'iit>erger .). A., lloinm Kr., Billcs
. Miil.lstrit. il UiiJolt. Bukureatben:
M.
Bessterczén : NÖSIKT .)'. Beretbalomban: S.il/.ir Miliály, gyógyszert áros.
Gyöngyösön: K<>/mftsi .lám» ii:ú. Gyergyó-Tölgyesen: tiorö^ & .lavornnszky.
Brassóban minden cseiuege ós elókolobb füsserüaletben. Medgyesen: ifj. H11r- si l, .li'in.w
I M;u'"h. Ssáazsebesen : <iiu<z Kr. János. Segesvártt:
T. UK. II K..I. .s i,|. Mi-. ll.;,, !,, , .1. JJ. Bécsben: Hivit.-nsiein .1. e-<eniegekereskedés.
Különösen kaphatók minden csemege ós előkelőbb füszerkereskedésekben.

IIIMI I

Első srdelyi mustárgyár
H O K X r X G U Y I U . nrasiá.
Ki .1.-1
kütöulegeasóg.

Kolbászhoz ÓH füstölt ételneinühes pikánsabb
én flnoniubb mint a torma.

••XXXXXXXXXXXXXXX

Krdélyrésiei

különlegesség.

IXXX)C»OIOtCXXXXXXXXI

GYÖRGYJAKAB MARTON DTODA
DHKSZN'ÁNDT VIKTOH
töDMOi^a, könyv-, papír- és irószer-kereskedése Csik-Szereöában.
—

J

-•••H-"-

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindenféle

népiskolai tankönyvekből

és iskolai kellékekbúi u. m.: vonalzók, palatáblák, tisztázali és
rajzfiizetek, igen jó plajbászok, irótollak, közönséges és diszes
tollnyelek, tolltartók, tintatartök, rajzeszközök, korzók, festékek
és festóecsetek. egyenes és háromszög vonalzók, minden féle községi, egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stb. stbbiból.
Továbbá dusvalsszleku Őrleti-, Jegyié-, Ima- és énekeskönyvsit.
l'gyezintén kaphatók: vegyes ifjúsági Iratok, mula Haló képos meseskényvek, minden féle szépirodalmi és füzetes kiadványok.

Jól .berendezett papirüzletében

kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajzpapír, rózsaszín és fehér itató, kék másolo és mindenféle sslnes papírok, selyempapírok. - Igen nagy választékú
levélpapírok angol és fnutezia gyártmányú diszes dobozokban
80 fillértől 10 koronáig, nagy választék névnapi és ujevi
kártyákból, diszes emlékkönyvek éa albumokból.
Klilönösen ajánlja elismert jómitiöségü fekete tintáit nagyban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, lilla, kékszínű
tintáit, festékeit, olvasatott mézga (gummi), jegyzőtlnta,
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit.
' Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent és nagy elterjedésnek örvendő

„Ő/angyal" és „Ártatlanok őrangyala"

czimli ima- és énekköoyveit; .Erények győngyé'-t: .Halotti

•solonmik éa uertartáaok könyvé-t; .Irva-olvaaás--t;
.Caikmegye fóldrajiá'-t

.4 leţfjolib é s H z o l i d n b b

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS YASSZEKRÉNYEK
kaphatok, melyek ai Orsiág erdélyi részeiben egyedüli vasszakrénygyárban készültek.
Továbbá vasszekrények. községek, templomok és anyakönyv vezetők számára
részletfizetésre mimlenlele nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak.
Teljes tisztelettel
|at ,J

"

'"

MOESZ GUSZTÁV, í M t M nini!

Csikvármcg)'(! vczi'Tii^-niik.sége Györgyjakab HArton utódánál, Calk-SiaradAbaii.

1.

C S Í K I L A P O K

s .

m.

mely helyesbítést, igasltást, kiegössitést, hojegvsést, lioxxáj^gysési, vaay á^jegvsést Igényelhetni
vélnek éa Illetőleg a kik ezen fekvőgégre elsőbbmár nyertek, végül azon
Alnlirelt kír. liírvéiiyszék, mint telekkönyvi ségi fg tálogjocokat
a kik ezen terveset öasseállitásáru
Imtóság ezennel tíizliirré tvasl, hogy a Kozma jogosultakat,
nésve
bármely
irányban
kifogást emelni kiván
.ItVxeeí. Koíi.ia (tergely, Kosmn Uorháls 6* K'ozmn nak : in süerint ebbeli igényeikot
i llo tó leg kifogáalolirott nagyobb mennyiségű sorsjegyet szerzett be, liogy ez Altul a szerencsiéi •IuliAIIIIII liely>ziiiclü»i birtokosok nevén álló esik solásaikat
1900.
évi
május
I tői 1900. évi
8. ss. tjkvból. a ííttO, IHU7, tlkviaaániu jtinius hő 30-áig terjedő 00 liA
kereső közönség igényeit kielégíthesse s egyben módot nyujt urrst, hogy i\ jenAfalvi
uspi
alatt
végén folytán Perene* .Irtzsof éa neje ««iii. Tro- annál bizonyosabban jelentsék be, lisiáridö
mint liogy az
közönséget az ország minden részéből kelletlen kínálók mindenféle levunásui és lién Jolán novóro iijou;i!i nyilult. rte elveszett esen
határidő
elteltéig
be
nem
jelentőit
igényeik
felszámítandó költségektől megkímélje. — A búzásokat szigortiiin nyilván turijn Cflikjoiiúfalvi 18-J3. az. íjkv helyeit ax ezen jegy- figyelembe vétetni uein fognak.
súküuyvet pótló wikjenú falvi 1823. az. leiekB az esetleges nyereményeket titoktartással uzomml minden levonás nélkül fizeti. jegy zfl könyvi tervezetet a telekkönyvi iroda aa
Csik-Scereda, 1U00. áprilia hó I4»án.
ltíHO. XI.Vl. I. czik l.gánsk a) pontja. illot<llp«
Csík-SzeredAn, 1900. évi április hóban.
Geoső Béla,
nz 1880. évi 10058 >1. M. «Amu
rendelet
III.
§
kir. trvsiókl biró.
ának 3 pninja értelmében az .r> 10:"i/1HOVI. lik vi
számú meghagyás (oly túrt eJ k él xi tette.
8k. »82—900.
(102] i—í
jL t^xt a z e l s ó I n a s á é r a :
Kzun tervezetül a telekkönyvi halÓRilír az
t ik vi.
idézett rendelet XIV. §« értelmében ezennel közÁrverési hirdetményi kivonat.
Koronu: 1.50
Hirré teszi.
A csik-sxeredai kir Irvszék, mim telrkKuyKzerRiniiid fölhívja mindazokat, kik ezen
i
kftnyvi üatóság közhírré leszi, bogy a csik-somlyóí
tervezőiben
foglult
A.
t
I
rs*.
(7B3-,
709)
lirsxám
A
pénzvállólmnk.
Csik-Szm
da.
|90| 3 - 8
alatti faházss bel telekre aa 1807. évi juliua liA rom, kalli. iskolák iiénzslsiiía végrebaitstónak
17-ike óta szerzett tulajdon-, sálog, avaey ha- Hadnagv IVnes és balázs Utván végieliHjtAst
szonbiri jognál fogva a leiekjegy sőköuyv ben vsla szenvedü e.l*ní 300 kur. tökek<<vet Int |Arnléksi iránti "égreliajtási ügyelten a c>.-sz-rstlsi kii*. tiirvsz**k területén lévő C^.Zsftgöd. Cd.-Ta|il<>e/.a, Cs.-Szé|ivi% kö/.s.
üatárán Mcvii a c-«.-zai)gftdi 5t»S. sí.
KIADÁS
BEVÉTEL tjkvb n A. f. I. rs7. 3347.
9329.,
ASSlCUaAZluHlGEHERAU. Nyereség- és vesileséfl-syéntla ez A. mérleghez. Elem -b'zlosítagl ág (1699.)
3330., 3331., 3332. III^X. kaszálóra
k fr., 2. raz, 3tíá7 ,
3f»tí0.,
IfcllHÉlS : (hrte4rlv« * kárfalvúlrli k'-11»i|pk-l|:
I. * klrfMiiéil »I*H* étbaulaia m l l
3t»4l., 3KH2., bisz. ksszáóia 213 kur.,
I. TOlbiztoailaa, leT.-ova a vi>i..nll.i/l.n-.irtk ri"»zrl
I. <lijt il.,lrk ikv. nva » «•^.•.Ihlll.r.l
< I5W4
3. rsz. 4435. lu sz. kaszálóra 19 kor.,
a. T< Li-Il«ll nvn«.fularlalrk .
«aMu
t. Siill1iliiuii|ibiiliMli«. kn«vi j vn.><>nl.i<liu>il>.k
3. Rrl"k|Mi|i»V r-.iy., IjiuMia
î«îrt«
4. 1.-Z. 4593., 4594 , lii^z. ka»zálá>a Vi
4. Krl > li.vi-'.l fk MI
larl.teLa
11. IMrtlIUSS (lavituva a
érilMiriiyml
MM) 0
Mjrvi
1. -Sirrvnn-i kfil<«f*k la
koronái
an in^gállaiiitotl kikiáltási árII. fiig) kérek larlatta a salt év t; (lrv<>
r.»r. ll :
han Ali klós Ferencz, Utklóa József,
radnlrlrll)
1. 1 uthizloMlj» .
C-filőLis/.lóné,itj Hsjuód.láz(iel,ti)0rgy
Juliáuna társtula|dou»i>ok jutslékára IH,
III. UMal ét
HadéMk:
l.lí». 170.4«
a caikz-ögö.li 052. >z. t|kvl*en A. f. í .
t. Luráank kél*» Urrlrl. nkr«
! ÎS1 M3M
.
..JII.ÍÍU.MIJ,
1 Affolnoivroil. p*nrn*m<-L, kall..Mi v..ll-.Uui
rsz. 1979/1. Iirsz. kertre 26 korunaüsn
X. JiroLfk kamat b* 11u1ah.uk a liivalalnnkuk ftlU
Tan,»!'».!«
11« pénztáriba
•i')'l'ill.njl4«
nt-'Kállapiiiiit kikiálltási árban Szóc* Igmez, KIŐ4 Elek, Csiszár József, Csiszár
IV. Tartatét IM Jfintri:
I. 1 Oibiih»iU*. tevőim a «i.x<>nlbtit-»i1i.k r«-»ií
Máris, Csiszár Julcsa, C>tszér Imre,
I. S/allilmér>}ü'll.*.il4*, lev.-nvu a vúiunlb. (<>ir
.|>J| lrv.1 Iwlrlrk ka II
C*i*zér Jáuns, Ciisz -r Mari, Cslüzér AnV. a UrtMKM alapak élét a a uaailUl ti «Mi:
tal, C.*ia/ér VerA, ifj. Uavid Ignácz, ilj.
I. Dij lat lalck :
i.
a) I fl*Mjl"-iU". J'i"ni-« a iWwih" <-.il"l rr>tHsjnód János, Dávid István, bnvid La4J Stállilaunybiit. kr.i vi-.i-.ritt.il U-i I-k r..*iul
3.
I
jos, Löriucz Ferencz, Spteoc« liudolf,
I. TAké ilett nvvn-Mtfla Li!ck .
. rn*k bavétcltk :
Artbur, Helén, Hogé; Keresztes Mari,
miRtoi
& At rrM|.jpiru« atü.Ujin tartaléka
S3S9
4. IUI» küv«Uea*k laiUJ«ka .
Ki-rrsztes Utván, Keresztes llurbárs,
!»»
TI. tM Irts r
74U74
Kereszlrs Jánu^t, Keresztes JÓ4Hef, Hujnőd ignácz, Knlatuár Péter, Kiró Károly, Ábrahám Káruly, Ahrsbám Júlia,
Hyereapg- és vsztfl aq-szám'a a >r. merleihoz É'atb z*ot'lásl áfl (1893.)
Ábrahám Kata, itl. Dávid Ignácz, Szo|ios Bcuiám, Petres András, lárös KeI. A ÉülotlfAtl ala#«t éttoutala a wll évrM
I. OIIURLALI'K I
renc?, Szupu.t Ualázs, Vas István és ueje
1. I'ijatvl lrk | llev..nvi II viM.mll.iil.
Györpál ltizália, Ltjus lâlek piknlás,
3. Klil.-i. larlal k a kamuibü r-etl-ve» hm
i,,k kl.-,)...lil..«r,
a. Ja«*a«lLiit...i^-ok .
Kere»zt«> Sáudur, Csedő IHIVSQ Urstu. TA.nit.-tlatdouos jutalékára is, a csik- taploczai
fi.
F.rl,kiaI f..lya.,
III. I
1179. sz. tjkvbeu A. f. 1 rsz. 3S03.
IV.falta k aU>at
R. Kelea
1« brsz. ezánlAra 14 kor. 2. i sz. 3968. brsz.
I. S/BH. IMÍ K»LT.«RK I |L M)'
lapja
». Sa« i^i k- It-vyrk I
». folt" \ lüllm«ek
szántóra 2 kor., 3. rsz. 4443. brsz. száu4 H.li»jU.i iulil-kxk
lúra 4 kor., 10. rsz. 9B30. brsz. kaszá6. Of>.RI költ-r^k
lóra 70 koronában megállapított kikiálIII. OijkavMtl:
t. A.l.il n ill-l k'k .
tási árban Csedő Láizláué társtulajdoV. Ukiia é* éiyék IHIáiS:
I.
tlalal
,-«lrr
I. l.«uxM>k krlM köv.l
^
nos
jutalékáiH is, a csikszépvizi 2639.
i-nlbiíl
I. Eil.k(«i-.r..L..n vjirt ki-i%
í. i:i.-lr>i bi.to
S. AIR.K.M.E./I^NI P4>I/I
tGT
kUli
sz. tjkvbeu A. t 6a03. brsz.
T^ll^klun
•iilhiil. dijat
3. J..I lrkbUl.111
szántóra
0 koiouában luegállapimu kiVt. rifff kára* tarUIMa :
kiáltási árban Drák D^nes, Imre Anus,
I. llaUl-*lio - i.'.l-. r* vnry.
A
l6tcbsr«Miiiék
kiriMli:
• Ti.iw.ll. il,... ok rn-b l
Hiró T-k Irt, b.ró Katalin, társtulaiilnI. K..I....H. éa l<-!.(4inil..]á„i kam.ilol.
Iiit-lii
1 CMeri I-KI... I,.,4, ;««..(>
noíük jutalékára is, a c«ikszépvui 2432.
I. Külvci.... .
az.
tjkvbeu A. f. 1. rendszám 4^^^.,
1l2.
n
gkúli-»'
.
(
ir.
k
lao
I. iaradvkhitt.'KiU .k
4 r.rliL|iaplxik lai
VII. atatautáai
ttom »'ittu
4478/lc. bisz. erdőre és kaszálóra 200
b. Ingallmiok lIMla ln.u
l>. a «
J•lrv
tW-M
t. '4DiiUilalrk
korona kikiáltási árban Pululzki Alajos,
t Halai
O)
t) Ji>^kUil.»ila«.l
V. Emél kavéUlat:
Uiró Tekla, liiró Ivatalin társiulatlouot. Dij ul vilit, k
I. K.'.Urnyillelckrk
sok inUlékáta i^, a cs -Zfőgődi 1691.
e) Hala T«.aii.lil e« v«
í. »:o)fb k<-ulri>i
lrv. a Vl.z-.nth. rr
sz. tjkvieii A. f. I. rsz. 2ö4l. brsz.
ÍJ ) }• :. ;
9, Crt.'kpaj»ir..k
ka>zalóra 83 koronában ineg Olapituti
e) Járadék
kikiáltási árban elrendelte.
1 KOl-in laill•
natUI. nrlIrg.-, Iui.).ill...
4. 7í.k^»il. l| |
Meg jegyeztetik, liogy a csik-taploczaí
b. E>1<1|U|
h. kirjt -lai Ijlrk
1179 sx. tjkvben foglalt iugail*!ţ'»kra
«. Krlra hAvrl
l»;l
alatt Ű«»i-e iUzália javára a csiknat'
.
ktjl.K)
r.tí
A blltwltnl
z«ögüdi 5ti5. sz. tjkvtint fnglall igngatVIII. T«LTOKI
IsMnkt-a
li/l alatt tíuce E izáiis h á sl.
VAGYON
Az ASSiCUBAZ ONIfiühERALI vaayonálláia 1899. decrswker 31-én.
TEHER id. Híjnód Jö/.sef, b/3 nlalt 0*v. Szo
(ins
(BnlAz>)
JautiMié javára bekebeleA
össtesfa
A»tótel neve
zett élethossziglani ba^zuiiélvezHi jogút
A tétel neve
k-T.~n.i~
k'»r nn ! Iii
valamint
a
4.
rsz. nxatlatira A/7 alatt
korona |fp.
A rteav. ail^tlnrlH a UU« be i
a ni. ki;. sllauiva>uiak javára felj^gyS^-irrnzkxilr: ai tnl.
AlaptAk*
Rnnb-Uaz
>.ett
kisajátítási
jogot ezen árverezés
TBk«teileli ltfe(m4f|larU14k
. . . .
lüinlbö hu luk:
nem éri mi.
a) K^imsiW
Tarla lékalapívtalak
aa 4 rt4k.papírok
a) VJ/U-Í wţa'fatot .
4)
. á.Holyam
. b^ado()
l<ilok*>k
T4rlal«fe kél« kflwlaléMk MoWn .
A fennebb m.gittiAli ing «tlan az 1900.
Cpil-v alalt al>> liauk :
KMV ) i _
a) Díjtartalék foljd Uali«lUa>kn \
f! HM.I>ra ll'.-l-Mrt.aí) .
évi juliua hó INa JeJ-etttti 9 órakor
d«i. Sí én at A luérUjHi
d) Tm^lbun V
| Lt Uri><lia] ,
SÍM) M
t) lilunAlaB |l'iaru G.iUuak
Csik-Z-Orftl, d. u. 2 órakor CV-TapITsTtS!
M
Mjalvilal
a
S
méil»
«
e| A Ilarei *» u.âx t-rí.kiuuiruk
f
10*4« 433
loczs, laoo. óvi jullttS M 20. upjai i .
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Húzás már május hó 17. és 18-án kezdődik.
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— Kineyesések. A pénzügyminiszter fogház orvosi teeodők rendi*» ellátásával Dr.
- Olvasóinkfigyelmébe. Az uj száHIVATALOS RESZ.
csib-somlyói Jartó Márton bessterczei állami Veress Sándor vármegyei tiszti főorvost bizta /IMI első évének bizonyára a legnagyobb csoKereskedelemügyi ro. kir. mloluter.
adóvégrehajtót a ^upsi-Bzentgyörgyi pénzllgy- meg. —
dája lesz A párisi világkiállítás. Az egész Tőid
44746 szám.
igazgatóságból ideiglenes minőségű szá in tisztté
- Alapssabály megerősítés. A bel- kerekségének müveit népei ide hordották kinVIII. BOV.
nevezte ki.
ügyminiszter a Gyergyó-Holló községben szer- cseiket, szorgalmuknak és munkásságuknak
Rendelet
Csikvánnegye főispánja ns alcsiki utbiz- vezett első temetkezési társulat alapszabályait eredményét, liojry minél méltóbban mutathastosi álláara idegenes minőségben és vizsga- a szabályszerű bemutatási záradékkal ellátta. sák be a világouk u fold lelületéuek azon ré- ai Összes II. fokú ípsrh itóséfokboa, a kéal tálogok
kiváltása,
vogy
a bjort kölotöoöh meghoutétel kötelezettsége mellett Bora Ignácz esik- TAseset. Csik-Cslcsó községben ápri- szecskéjét, helyűn hazájuk fekszik s nemzetük BiabbilABaalkHluiâVdl nyugiaiokisiolgáltatátaiiáDt
caatóazegi szllletésll honvéd száravivó őrmes- lis 25 én este l ítlO ómkor tűzvész dühöngött, él. Hogy olvasóinkat u legujnhh kor e legnaPanasBok merültek fel arra néive, bogy
tert, továbbá a központi közigazgatáshoz zsögödi melynek származását megállapítani nem lehe- gyobb csodájáról minden irányban tájékoztas- egyes sáloglislot tulajdouoaak a tálogtárgy ki vilGál Jánost és a szentmártoni szolgabírósághoz tett. Mintegy G gazda szenvedett érzékeny ká- suk, e czélra megnyertük Karácsonyi Aladár lása alknlinával magasabb kamatul asednek, mint
szentmártonl Bodó Dávidot május 1-tól kezdó- rosodást, elégvén 4 ház, <> csűr s más mellék újságírót, IVuisban élő hazánkfiát, kinek elénk H mekkorára as 1881. XIV. t. ci. II. § a értelmében jogosítva vaunak. Ezen törvénytelen elleg dynokokká nevezte ki.
épületek többféle gazdasági eszközökkel. Sze- tollából lehetőleg minden számunkban u ki- járás bizonyítását azonban megnehezíti, adt sok
— A* o j váosi püspök. A hivatalos rencsére csendes idő levén, a nagyobb vesze- állítás egész tartama alatt fogunk tudositásokat esetben lehetetlenné teui azon körülmény, hogy
hozni. Felhívjuk rájuk olvasóink ügyeimét.
az tlzálogosító fél a zálogtárgy kiváltása, vagy
lap április 22-iki bzáma szerint ö felsége a delemnek sikerült elejét venni.
lejárt kölcsön meghosszabbítása alkalmával
vallás és közoktatásügyi miniszter előterjesz- Ipartestületi kösgyülés. A oik— As őskor kntatól oly sxorg.nominsl
n kap elismervényt a teljesített flietésekrdl,
tése folytán Uróf Csáki Károly korczolai vá- «zeredai i|iarteMület rend««8 kOxgyQléHét folyó búvárkodtak a haladó Bzátudok folyamán. Iiony a mely
elistnervéiiyoyel kétségtelenül igazolhatná,
lasztott pUspök, czimzetes apát és esztergomi évi áprilisi bő 2íMn, Csíkszeredában a városház tna már meglehctúBeo /ilrtpo» és iniíjdnein teljes liogy a lejárt kölejöu meghosszabbítása, vagy a
fő székes káptalani kanonokot az elhalt Schnster nag) tn mében tartotta meg T a m á s JAzorfeU képet nyujiliat egy turióa ottszefoglaló munka. A zálogtárgy kiváltása alkalmával a sálogUslet tukülföldön már szítinos ily munka jelent meg;
Konstantin helyébe váczi pllspökké nevezte ki. oöklete alatt. Az
b n l M Z I O N Í teendőkéi nálunk azonbsti eddig egy sem. Hampcl .lózser ajdonosánnk IUÍDÖ C/imeu miuA dijakat fizetett.
Hogy tollát egyfelől a kösöoséget a meg»
— Körjegyró lemondás. üyergyó-Bor- ezen alkalommal B a l á n y Lajos váró*i jegyző s mások becses kutatásni csak a mugyurországi
szék és Bélbor községek körjegyzője Csergő végezte dicséretre m*ltö tapintattal é« l»o?gó dskorra szoriikoznak, s ulia l^i-ik tul a római engedeunól insgitBabb, vagy m*g nem engedett
liódoltsiig
korál.
A
külföldi
Irlftukuek
6s
kutaczimekeo
szedeti dijakfizetésétől megóvjam, vlsággal.
A
gyOléü
mtgnyitáns
ntán
Lakatoi
György, előhaladt kora és gyenge egészségi
tások 11» k iüinerieiűje sem igen akad miiünk. 8*ont azonbsu másfelöl kizárjam azt is, hogy a
állapotán való tekintetből értesülésünk szerint Mihály titkár terjesztette elő jelenlétiét az ipar- Annál mieyobb liiáuyt jtólol liii liorovsisky Samu küzüuségnek a zálog kölcsön dijak magasaágával
állásáról lemondott és nyugdíjaztatásáért fo- testület Diait évi lufiködétiéről. A lendületes je- uj munkája A néiivámlorlás korárúi. melyben a lisztábau nem lévő része által emelhető pauaszok
lenlétit a kOrgyülé* tudomása' vette s t^géüz ter- jeles tudós, ki a iií'pvAtidorliiflról msir több kiiiiii«> alapján a zál igüzl t tulajdooosok netaláni alaplyamodott.
— A bűnvádi perrendtartás, fti ptn jedelmében jegyzőkOnyrbe foglalni bxtároxta s munkát ir», mehek a külföldi HxakköMk lii-yel- úin it zaklatásoknak tétesseuek ki, ezeunel elrenmét ie fel költöttek, nnity KziikiBiiHTcitel ÚH igoudelem, hogy minden zálogüzlet tulajdonos a lemost jeleot D«K és e ÍHp kiadóhivatalában kap litkáit M kérte, bogy a „Cí-iki Lapokéban adja jól elbu^zi'lvo ismiTlcii 11/ t-gyoiemea öakor t>>r járt kölcsön meghosszabbítása, továbbá a zálogható a bűnvádi perrendtartás ért annak magya- kOxre. A jelentésért titkárnak köszönet nzavazla ténetét. Klúadiisdt igen fzó|i H iMgyszáiiiu i!lu>?.t- tárgy kiváltása alkalmával as illető féluek a telrázata asas 1896. évi XXX. t.-cz. I. é* II ik lőtt. Azután a számvevő bizottság j> leütése olvas- rácsiók mugviirázíiik. A iminku 11 Nagy Képes jesítettfizetősekről nyugtát kiszolgáltatni tartozik.
kAtele Dr. Perjfcwy llibály hriyb»li törvényszékitatull lel, melyet közgyűlés todornái-ol vévén, Viliiatörtéiici IV. köictu, s elsó fiizuto — az ueéfiz Ennek folytán a zálogüzlet tulajdonosokat megelnök szakavatott tollából. A jelea nifl rövid idő HliatároztN, bogy testület értékeinek őrzésére vállalat li t-ik fiizt-ie — rnOKt liiiotl un|ivilHgoi felelő s az iparhatóság által hitelesiteudö szelA 12 koti-tos iiHgy munka szi-rkcsztAje Maic/ali véuy (po4ta) könyv beszerzésére köulezem, a
alalt már második kiadáat ért, a mi bizonyára azt egy iU/,mentes p^suekréuy szereztecsék és
Henrik, egyetemi turnir, a rómaiakról sgrilA kötet mellbe a uyngtató oly m^don helyezendő be,
tanositja, bogy a szerző nevezeten és wteiMHt pénztár a megválasztandó pénztárnoknak 48 Ara szerbje dr. Urréb József. Kgy -eay kötet ára hogy annak egyik fele az elzálogosító fél réazére
azBksége* mankát végzett. Egyéb iránt dr. Per< alalt áladaxsék. Jövőre nézve a számadások dísze*ftlbOrkötésbou 8 frl; fiizeieukéut is kap- könuyeu kiszakítható n a félnik kézbesít he tó lejfoiy Mihály neve, fetolegessé t<-sz minden bő- vezetéknél nagyobb pontosságot kivAn a keze ható 30 krjiival. Mi-gjelcn tiiindon lióteu egy fii gyen, mig a másik fele, az 1001. XIV. t.-ci.
vebb ajánlást, biazen a jogára világban eléggé löktől. Ezután előbb elnük, adatán titkár le- zet. Kaphutrt a kiadóknál (Révai 'JYstvérek. Irod. 10. § a ulapjáu fogaualoaitaui szokott iparhalóaági
Int. lti. Budapest, VIII, Cllői-ui le.) s inindeu ellenőrzés czúljaira, as illető azelvéuy könyv be u
Mmerik e kitAnő kriminálinta eddigi mükődénét, mondottak az egész tisztikar nevében. Titkár hazai könyvkereskedés utján.
benuhagyaudö, a szelvéuyköuyv, [ledig as abban
inelylyel a szakkörök eliitmeré^él régen kiérde- megköszönve az iránta nyo'cz éven keresztül
foglalt utolsó oyugistó kiszolgáltatásának napjától
(Számos sorsjegy-vásárló) előtt isme KZáiuitandó U hónapou keresztül a sálogüslet tumelte. A mO mind két kötetének Ara 8 korona. lann-tiloU bizalmai, kijelentette, bogy körülményei III isit a tiikári állást többé nem fogadja retleu azon körülmény, hogy ki nem fizetett, lajdonos által mvgörzeodő. Ugy a fél részére ki— Vasúti kösigasgatási bejárás.
el. Miutáo oyilatkozata mellett többszöri lelkes vagy elveszett sorsjegyek után - mert ilye- szolgál tataudó, iniut a szelvény könyvben megőrAnnak idején megemlékeztünk volt arról, hogy
felszólítás daczára is megmaradt, érdemei némi nek is künnyen forgalomba hoxhnlök — a nyc- zendő elismer vénye a a következő adatok tűnte*
1 raflHÓ—háromszéki vasút folytatása képpen elismeréséül tisztelelbeli titkárrá választották rumény-összügL'k nem lolyósittatnak. A l'Vleki lendók föl, és pedig:
Héldi Tivadar nagy birtokos kezdeményezésére meg. £/nlán V a d a i .lánog korelnök elrendel József czég részéről, melynek mai hirdetését
1. a nyugtató folyóazáma,
különös figyelembe ajánljuk, e tekintetben elis
Kézdivásárhelytől Bereczkig és Soósmező ha- vén a választást tnelya következő endménynyel mérésre méltó intézkedés történt, mi által
2. az el zálogosítás napja,
társzéli nagy községig gózmozdonyu h. é. vasút ejtetett meg: elnök lelt Tamás József 37 sza- mindenki a legmesszebb tuonó biztonságot
9. az adott zálogkölusöu összege,
4. a kiváltás vagy meghosszabbítás napja,
létesítésére az előmunkálatokat megtették. Ezen vazattal Divid Péter 3:1 szavazata ellenében. találja.
5. a fél által téuyleg fizetett kölosöudij
munkálat közelebbről befejeztetvén a közigaz- Előljáiósági tagok: 9-í0|ma Domoko* (öj), Szabó
A Trieatl Általános Bistosltó-Társaság <A
kamata
összege.
gatási bejárás április 20., 21. napjaio meg tör- Lajoj» (44). Jakab György (4S), Böjté Sándor (39), curazionl (JeiteriM) í. évi április liü 7-én turlotl UH-ik
Ü. a zálogüzlet tulajdonoa aláiráaa.
közcyQlésűn
tcrji-sxtcttck
l>c
»•/.
]K!K(.
évi
mérlegük
tént. A kereskedelmi minisztérium részéről Ké- Orbán Gáspár (38). Bellis Jó/sef (37). Gál
Azou sálogüslet tulajdonos, a ki a fentiek
«UiltUok fok vi*» jelentésből láljuk, liogy ux 1HÍHI,
pessy Árpád miniszteri titkár volt jelen és ve- Jöttei (36), Kövér György (34), Illés Intvén (33), Az
duczriiilier U1 -éri érvúiiyltvu volt élclbiscto-iitHKi tőke érteiinébeu vezetendő azelvéuy könyvet nem vezette a tárgyalásokat,'a császári és kir. közös- Jakab József (35). Dócxy J mos (33) és Hainód összegek 4h;|.SI7;|.1ií!I koronu 60 lillérl t-jtl>-k k
zeti, vugy uem ezeu reudeletbeu köriilirt módon
had Ugy minisztériumot Bot Béla százados és a János (32) szavazalial. Számvevő bizoltsági ta- uz év folyuiiiHii 1)0veit dijuk 10.7a24.:M(i korúm» l'J lil- vezeti; továbbá a szolvény könyve; az előirt ideij;
m. államvasutak igazgatóságát Schundl Mihály gok lettem : Adler Józset (44), Váradi Károly (32) lérr<- rufrtiik. Az vIVIImxIOSÍIHSÍ osztúlv dijlurtulékn meg uem őrzi, végül azon zálogüzlet tulajdonoa,
kolozsvári Üzletvezető, Herczeg Lajos felügyelő, és Filó Károly (34) szavazattal. Ezután tuég lOm-LSu'.» kor. 110 lillürre) (24.7IK) :I!I2 kor. ."»!( lillérn- ki a fél részére akár kívánja a nyugtató kimclkeilrtt.
A tn>c-liixlositá.HÍ h^Iihm u dijlii'VÓU'l szolgáltatását, akár nem, a uyugtatói az előirt
Bergman Ernő főmérnök és Göttinan Béla az ipaibslósági biztosnak szavaztak meleg kö- 1H.12H.I70
korona 40 lillér volt, miliül 7.72K.:42 kor módon kitöltve, ki nem szolgáltatja, kihágást
főellenőr képviselte. A tárgyulások befejezése szönet t s azzal a közgyűlés véget ért.
64 ti 11 ér viszont-Uiszlositásni íonlitlatolt U^Y. IIOJÍV követ el s uz I87U. XL. t.-cz. 10. és 22. faira
után Kézdivásárhelyt a .Milenium szálló"-ban
tisxU ilijbcvúU'l lll.:fi>il.W!) koroim 7ii liliom- ru^oll, aló tekintettel 200 korouáig terjedhető péuzbtiuöss/.<>gl>r>l IÍ.4NJ.<MKI knronu >M lillér mini dijl tetézel, nem fizetés eietéa pedig 1U napig terkedélyes bankett volt.
— Iskolai ünnepély. A helybeli állami mely
lalék minden telierlöl im-ulcn, a jüvü évn- viu-lelt ül jedhető elzárással büntetendő.
— Oyissrovat Csik-vacsárcsi Fodor elemi inkola tantestülete és növendékei f. bA A jövö óvi-kben esedúki-ssé váló dijköi i'lczvóu}'
A jelen rendelet szeriül miuősülő kihágások
László nyugalmazott róm. kath. lelkész április 9»Ao az 1896. évi ezredéves kiállítás megnyitá' üHSzrgc: 7-t.400.il70 korona Hö lillér. A s/.űllitmÁny- Ibirálására az 1884. XVII. t-cz. 100. §-ábao
24-én Csik-Szeredában jobb létre szenderült. sának évfordulója alkalmiból iskolai ünnepélyt hiztositiwi HgUnn « dijbevéiel kileli 7.7:J0.H!I5 k<
megjelölt iparhatóságok illetékesek.
A jeles készültségi) és javakorában levő papot rendeznek az állami elemi iskola emeleti első tan- lillérl. cl>biíl vlaxoiilbixtOHilúsrii for>lill:it»tt 3..'Mli.r«W)
Ezeu rendeletem IVOO. évi mároaiua hó
korona, ugv liogy u lisxlu dijlievútrl 4.*lSt.iU"> kor.
mintegy 4—5 évvel ezelőtt folyton fokozodó termében. Az ünnepély isteni tisztelet alán dél- 18 Kllérre ru^itt. mely öHHxegböl 2.6*11.074 koroi
lép életbe, s kiterjed a törvényhatóságok,
községek,
részvóuytársaságok és szövetkezetek
ideg bántalmai szorították le a lelkipásztorko- elölt fél 9 órakor kezdődik.
lillér lielycztetull tartalékba Károkéri a társaság
folyt utalt kézi zálog üzletek re is oly módosídás teréről s most a halál megváltotta szen— As utolsó kaláka. Rnsznly Ferencz 1H!I9-In>ii 28 174.407 körömiül lillérl folyósiloU. Kblie által
tással, hogy az auuak, a most omlitett sáloginvedéseitől. Temetése 26-án ment végbe, melyen csikzsögödi gazdaember folyó lió 28 án kalá- hozzáadva «zelőbbi évrkbru teljesített kárlizi-lésokcl, tézeiek részéről törtónó beuriás* feletti elleoöra gyászszertartást az elhunytnak több lelkész- kába ment ugyancsak odavaló Ituszuly András- társusÁ^ ulapilitsii i'»t:i károk fe.ébun (1 il.li.13.1127 kor sést magainuak tartom fenn.
társa jelenlétében és segédlete mellett, Murá- hoz; a muoka vigan folyt, volt pálink* bőven. Itu- és 1K1 lillérnyi igen tukini'iyes összeg.:l lízeletl ki
Uudapesteu, IUUU. január hó IV-éo.
nyi Kálmán felesik kerületi főesperes végezte. szuly Ferencz is felhasználta az alkalmat s minden KbbAI q kártérítési on/.^l..".! lui'.AtiUra l2^I.IS6.ri5(l
Hegedűs a. k.
korouo 6!) lillér esik. inely összeget u lársuság tSI.O^iâ
Idősebb özv. Dájbukát Dávldné szül. Fe- fordulónál nagyokai kortyaotoll, természetesen kárcHvtbeu Hzell-j ki. - A nyi-re»ég tartalékok közül
jér Veronika ugyancsak mult hó 28-án halt el esze ágában sem volt, bogy ez lészen az utolsó melyek összesen H (KII Î1!) korona 11 llllérri* rúgnak,
Csik-Szépvizen 60 éves korában. Kitka eset, kaláka, a melyen részt vmzeo. A hasznost a kölötiöscn kicim-lciidők: az iilap-tzubály szeri nli iiye1890. évi XTiTT. törvényozikk.
hogy egy 60 éves nőt édes anyja kiséijen az jóval párosítani elvénél fogva, a mini a mankát reséglartaiék, moly Ö.2.VMNMI koronái tesz ki,
Hrrolyiuninguilozására ulukitott t:irlulék
örök nyugalom helyére, mint a jelen alkalom- elvógezlék vacsorához ültek s bogy a* asztalra tékpapirok
gaadaaigl muntováUalkoaőkról éa aegédoranmely n 2.507.7:19 korona 74 lillér kíltö:i inrtulék, iipv
káaokróL
mal történt, midőn özvegy Fejér Miklósáé mint felhordott mindenféle jó meg ne ártson a köz- szintén az éri nyerrsj^ből kihasított •UU.2.">I koronu
édes anya hullatta könnyeit elhunyt leánya ben is pálinkával bőven öntözték. Buszuly Fe- 38 fillérrel 8.624.2:») korona 11 lillérrc fiuelielell fel
rencz megzavarodott fővel éjfél felé indult baza, torábhi felemlítendő mé? u llül.OINt koronára rupó
koporsójára.
I. FBJEZET.
kétes kOvcteléHvk lartiiléka. Kzcken kivlll fonál 1 még
— Uj magyar állampolgár. Eredetileg ez volt azooban nlolsóutja, seri reggel az árok- egy
Ö60.00Ü koronát kitevő kfilön alup, melynek az
romániai állampolgár és csikmegyel békási ban egy nagy sebbel fején baka találták. Hogy rendeltetése, hogy az életbiztosítási oszlálylinn n ka- A birtok és a cséplőgép vállalkozó közötti
jogviszonyok
szabályozásáról.
lakós Kohána Hendel kereskedőnek nejével, mi okozta a szerencsétlenséget, az még nincsen matláb eset legea csökkenéséi klcgyeollUso. A társaság
Összes lartalékjui és ulupjui, molyok olsőrangu érték
Fáni, Hennlo, Bernát, Száli és Ida gyermekei- kiderítve.
1. §. A birtokos (bérló) és a cséplőgép
elhelyez»e. a/, idei átutalások folytán vállalkozó közötti szerzótlétsre, s az ebb61 a
vel u 1879. évi L. t-cz. értelmében a magyar
— Tanítói gyűlés. A esik megyei álta- ben vauuak korona
Ül fillérről 1U2.64H.UI9 korona 1H szerződéiből eredő kártérítési igényekre — a
állampolgárok kösé való felvételét a belügy- lános tanító-egyesületnek gyergyói köre tavaszi 153.073.1U7
fillérre emelkedtek, melyek következőképen vaunnk
miniszter megengedte s részükre a honosítási gyűlését f. évi május hó 9-én, d. e. 8 órakor elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követelések mennyiben A jelen törvény ellenkező iotéekeokiratot kiadta.
kezdódólega gyergyó ditrói állami polgári is- 29 782^02 korona 01 ttllér. 2. KlctbUtosltá«i kötvé- désekot uem tartalmas — az álltalános ma— A. gyimesi petróleum feltárásá- kolánál tartja, a következő tárgysorozattal nyekre adolt kölcsönök 14.246 824 korona 74 fillér. gánjogi szabályok alkalmazandók.
3. Letéteményeseit értékpapi rokra adott kölcsönök
2. S- A ezerzódési feltételeket a felek
nak állami támogatása. A mint értesültünk 1. Szentmise hallgatás reggeli 8 órakor. 2. Gya- 1.446.107 korona 09fillér. 4. Értékpapírok lU:M01.4t>»
a gyímeei területen Molnár József által felfe- korlati tanitá9t tartanak: Vértes Lţjos, a ma- korona 4Ufillér. T>. Tárcza vállók 314.150 kor. 2(i fill.Bzabad egyezkedéssel állapítják meg.
gyar
nyelvből
I-,
Bajkó
Mór
a
számtanból,
II-,
Didezett petróleum feltárására a pénzügyminiszter
tt. A részvényesek biztosított adóslevelei 7-.HÖO.OOU kor
Ha a felek a cséplés megkezdésének
az 1901. évben államsegély nyitását helyezte vioczky Rezső as ábrázolóból. III-, Gábosy László 7. Bankoknál levó roudolkczésro álló követelések idejére vagy sorrendjére nézve meg nem állakilátásba ns esetre, hogy ha a jelzett terület- aföldrajzból IV. osztályban. 3. Elnöki megnyitó. káupénz és az Intézet követelései, a hitelezők köve podtak : a vállalkozó a szerződés teljesítését
teléselnak levonásával 5.54&&Í4 kor. 18 Allér. Összenek egy klküldendŐ állami wakkttzeg vizsgá- 4. Jegyzőkönyv felolvasása és'hitelesítése. sen 162.C0N.91d korona 18 fillér. Ezen értékekből 42 a birtokos (bérló) által megjelölt s 46 órával
lata a korábbi geologlai felvételek eredményét 6. Gyakorlati tanítások bírálata. 6. Felolvasás, millió korona magyar értékekre esik. Amint a jelentés- elóbb tudomására adott időpontban köteles megtartja Olajos Farkas. 7. As önképzőkörök mi Mi kltQnlk, a társaság • betörésen lopás elleni biz- kezdeni, — ha pedig a felek a szerződésben
megfogja erősíteni.
— Megbtaás. Aa iguságügyminiszter kénti működésének megállapítása, tí. Szavalat, tosítás (Isemét is felvette Qţ,ykdribo. Erről a legkö- a munkások alkalmazása tekintetében meg nem
zelebb uétkQldendd körlevelek fognak bővebb felvl< állapodtak, a csépléshez ssttksóges Qsases muna cnk-szeredaJ törvényszék területén felmerülő tarţja Bencze József. 9. Felolvasás, tarţja Vild lágosltást nyújtani.
kások alkalmazása a vállal kősó kötelessége.
Örvéayssékl orvosi, valamint a caik-aseredai Károly. 10. Indítványok.
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20. g. Jelen törvény végrehajtásával, úgyIII. FEJEZET.
A cséplőgépet, ellenkező megállapodás
szintén a szükséges eljárási szabályok megálS/AM. 171)8—W)0.
hiányában, a birtokos (bérlő) köteles a munkaA gazdasági munkás vállalkozókról.
lapításával
a földmivelésügyi és igazságügyi
tkv.
helyre uállittatni.
II. 8. Az a ki mint vállalkozó másnak miniszterek bízatnak meg.
Ha a szerződésben a felek nem határoz- gazdaságábnn teljesítendő gazdasági munkára
ták meg nat, hogy a vállalkozó mennyi termés munkásokat kiván szerződtetni, a munkásokkal
C(>ik Kar«falva kAzrfg ni-Aoyof>itoU kóx.
ekaépeltetésére szerződik : a birtokos (Itérlő) a szerződést a községi elöljáróság elótt köteles
helyeit az AlialAno* li^lyazinplé^i Allajmt sz**rinL
Pályázati hirdetmény.
összes termését köteles és jogosult a vállul- megkötni.
ISItnntetA
Cdik-K'irczlalva kOz»u^ 3-10. azAma
A cy<-reyAnzeHimil;l<Sai jArási ffaftolgebirAi
kozó elcsépeltetni.
Az a munkás vállalkozó, a ki ilyen szer- állta óvj 2-1 t)U koronafizetés, liOO korona lakbér, é* C«ik-Madara* Mz*tg M. i^os 239. ÜXADIO
Ijkvp
birloka7al)AI)nzAtt
VOvtk-zl^ben áta lak il3.
Ha a birtokos (bérlő) köteles a vál- ződés nélkül alkalmaz munkásokat, kihágást «>00 korona addtnldny. 200 korona irodai átalalkozó gépét a munkahelyre szállítani, rle ö követ el s l.~> napig terjedhető elzárással és lány én 3-i 1 korona vár megyei javudalmaciié- latod n e/Zfl fjţyiilfjOÎHif azokra *% íaettlanokra
nt/.v».
a
nHy>hr«
lH6ü: XXIX. ax
aflját hibájából a vállalkozó jelentkezésétől szá- (>00 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün- nál ecjWkiiivp, incgürcRi-ilvéa. n IMVRRKÍ törvényXXXVIII. <>* az 1881 : KVI. t. ezikk«>k
hatfosigi küzg) iiléaon vAlusxláa nijiin bo fug l»lmított 48 órán belül az elszól lilásról nem gon- tetendő.
a
h'iiyleeeü
hiilokn*
tulaj«loningAiiak
iiMiii. A k.k «-xen áliánt elnyerni olinjijtkk. felhídoskodik ; a cséplő vállalkozó kártérítés iránti
Iá. §. A szerződéiben a munkások ugy vom, hogy iu 1N83. évi 1. t. estikk éitfliiiclwii »t*i t^nilflik, a* 1899. évi XXIX l.-rxikklien
igényének fentartáaával, n szerződéstől vissza- készpénzbeli mint termény beli bérét, megha- fi'lfui'roll k é r U J U K U L IIMIJIIS )N> 1 0 IG hnxxúin Ü/HI>KIVO/.I>M eljárAit a tjkvj brjegyz^tek üclywa.
(tit^Vfl ka|iiw<i|í4'nsMn to^aoatoaitUUMt.
léphet Visszaléphet a vállalkozó akkor ÍM, hn tározott összegben illetőleg meghatni ozottmeir ariják be.
Ez azzal a fölliiváapal tétetik kOzsé:
Köcűbli b(>érk«*i«it folyamodványok llayea munka a birtokos (bérlő) egyéb hibájából a nyiségli s minőségű terményben kell megállaI. Imgy miadayok, kik az 1886: XXIX.
munka megkezdésére való jelentkezés iilojw)[lt- pítani. A szerződésben továbbá a munkások- lomlo tiiwn fngntik vétetni.
i.-cz. If>. hü 17. §-ai hln|»jAfi — irirértVft a
Cnik Sxcirdii, Htot). Avi ápr. Itó 12-í-n.
jától számított 48 óra letelte után ineg nem nak adott előleg vagy kölesön beszámítására
§-oknak az I88ü: XXXVIII, t.-cz. 6. é* G §-»iban
Beoze Antal, alispán. hm Hx 1891 ! XVI. t.-ez. 15. §
|mutjAbao
kezdhető, vagy ha a megkezdett munka ugyan- vonatkozó megállapodásokat ki kell tüntetni.
fogl«li *kífg^szít^seit fa — valamint a 1889:
csak a birtokos (bérlő) hibájából 4H órán át
Kllenkoző megállapodás hiányában a mun- SÍ 4'I0V.HMI
XXXVIII, l.-cx. 7. § a é« az 1891 : XVI. I. cz.
nem folytatható.
kások utazásának, ugyszintén a munkabér le15 § )•) |iuntja alaiiiAa oazkO/Oli bej^yaéai^í
•I. al.
Ha a csépiéért szánt termény elemi csa- jében kiadott termények szállításának költségei
V-HB) az 1886: XXIX. t.-cz. 22. §.a ala|)jAn
Pályázati hirdetmény.
pás következtében egészben vagy részben bár- a vállalkozót terhelik.
löiiriit tni léxfk Hivt'Qjifknrt»'gHi kiiuoiatbatják
(Jsikviirim'tryo tűrvén) luit'iaHgánál rviulsze- f végből IÖIIh^í knrealOket bat bónap alatt,
mikor megsemmisül, a vállalkozónak kártérí13.
A mnnkás vállalkozó és a birto- JTBÍICH évi 2*20(1 korona fizette öOO korona lak- •nr>ÍI
az 1900. <>vi aovnaitier hó I1». napfáig
tési igénye nincsen.
korona vrtritu-eyci jnvnri&lawii«Hii|
kos (bérlő) közötti jogviszonynak a felek elha- bér é-»
a Ifbkkrioyvi hatAtiAgü'i/. nyajUAk be,
A termény egyrészénck megsemmisülése tározásából eredő bármilyen módosulása a BJ bekiiltillrirviiazéki (ilixiki HIIÚH TIH'gtiri-iuHlvéii. lixyjtrúlag
meri az HZMi
n**m buMzalibiUitt törlAai kea menyiben a szerződésien erre nézve más munkás vállalkozónak a munkásokkal szem- 'ZEN liilá-RI |H\IM\ZH1O| liiidi-tck, * Mltivnin |>á- Hgft, HDiiak a h.triiiüdik 8zein<flyaek, a ki jAIváziti
kivihinkiit.
II<'ÍFY
s^iliúlyszeriieti
IÍHIIÍIUM
megállapodás nincs, egyik félnek sem ad joşut ben fennálló kötelezettségeit nem érinti.
liixzfmÜli'K időkO/Jteii ayilvAnkr»iiyvi jogot nzera iu INH3 évi 1. l.-c*. "( § linak mecMelil IKÍ
a szerződés felbontására.
14.
A munkások esedékes munkabér núsilési ig.izol't kérvényeiket Miki'i li;iiiul fűiap.in /eti. liáirAnyAi-H IKMU nzolgAlliat.
2
miiidaxolc, a kik */. 1886: XXIX.
4.
Ha a cséplőgép viiliulkozó a meg- iránti követeléslik erejéig a munkás vállalko- nr f> niélinscisiihoz ezim»»xve miluni a folyó é\i
l.-ti/.. 16.
IS. § ailiak cdelei^nn — HleéllW
állapított időben, illetőleg sorrendben a szer- zónak az ó közreműködésükkel megkeresett május hu
nynj'H:ik be.
H
Z
Iiinhlti
§-iiNk
IIx 1889: XXXVIII, t-cz. 6.
ződés teljesítését Baját hibájából meg nem kezdi készpénz vagy termény beli járandóságaira, tot'HÍk-Szcn'il;i, I1MM). é\i ií|»r. hó Kién.
és ii. § ailtaa foglalt kiHg&txiléaeii i^ a tényleges
vagy, ha a munka a cséplőgép vállalkozó hi- vábbá annak munkaeszközeire és óvadékára
Becze Antal, ali<i»:in.
bin»kla!« luhjríunjogának tiejp-ijííme ellrnébeo
bájából 48 órán át nem folytátható, a birtokos minden NN'IH törvényes vagy szerződéses zálogH||>uiiii(>adA»eal élni kivánoak, irAsbeli ellfotSzei^esztíl üzenetelí.
moii.l^-ukal Imi iiúua}» alali, vagyin 1900. évi
(bérlő) kártérítés iránti igényének fent.trt;wávaJ, jogot megelőző törvényes zálogjoggal bírnak.
K. A. urnák Pária. Mnpin Irvcln külililtnk. november Itó 15 ig bezárólag H lelekkönyví
a szerződéstől visszaléphet akkor is, hogy ha
Szive* OILVIÍXLCT!
hatódágbuz uyujlti&k be, tueti ezen meg nem
a vállalkozó olyan gépet használ, mely a csépIV. FEJEZET.
T. J. uniah Csik-Csatóaaeg. A mc^liivól <-suk BU*:"AL)liilhaló ZAI-OH batAiidfi lelelte olAn ellentlésnek megfelelő módon és időben való elvégliipiink ZHrl:ikni- kii|itnk. AUliül csak c^v par sur nicm<lÁH-ik többéfl^ynleinbe vétetni nem to%.
A gazdasági segédmunkásokról.
tiulltiiik livlcsxxrilaiii u 1n|>Wu. Máskor lessek koráli
zésére nem alknlmas.
3. hogy mni'Urok, a kik a Tenlebb nieglő.
A gazdasági munkás és az általa I»IIII poiiilnskixlni.
5. §. A cséplőgép vállalkozó szerződéses felfogadott segédmunkás ÍI.HÍÍM. II. t.-i-z. 34. $ )
B. B. ur&ak Kolocsvár. K>i»>itiik. Máskor is DevezHt íjkVHk AlaJakiláüft UrgyAban tett intézs/Ívesen láijiik
kertének Alia>, ti"mklignit-n azuk, a kik az 1.
jogait és kötelezettségeit csak a birtokos (bér- közölt a szerződés szóval is megköthető.
L. K. I. urnák. Tölgyes. A lovrl^.'.l:.|.üt IK és 2. |Hiiitban kdrdhrl eüetekeu kívül ax 1892 :
ló) beleegyezésével ruházhatja át másra.
10.
Ha a munkaadó és a munkás kö- I'-rljtik. L-'VÓIIX'II knrilnk I.HVCIIII F.-lvilápjiiiúsl. K^'Y XXIX. t. cz. azn-inii eljárás éa hz ennek folyaG. A földmivelésügyi ra. kir. miniszter zötti szerződés az 18ÍK II. t.-ez. 'J2 ának e) lickcrt kiis/.örii'l.
mán iöi lém bejegyzések A'lal előbb nyeri nyila közigazgatási bizottság előterjesztésére, egyes vagy a 25.
vánkStíjvi iogHikat l>Armely irányban sértve
a—d) pontja alapján jogosan
l.u|>tulaj«lonAs:
törvényhatóságok területére kiterjedő hatály- felbontatott, a tumikás a segédmunkással szem
vélik — id«* értve azokat ÍH. a k'k a tolajdonjog
arányának ax 1489 : XXXVIII, i. cz. 16.§-a
lyal elrendelheti, hogy a birtokos (bérló) és a ben a szerződést kártérítési kötelezettség nélGYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE.
Hlapján lArtént bejegyzéséi séielmeguek találcséplőgép vállalkozó kőzött a szerződés a köz- kül felbonthatja.
ják-e tekintetben folazAlalá-nkal tarlalmazá kérségi elöljáróság elótt Írásban kötendő meg
vény ük ni tkvi hatóaághoz IIHI hónap alatt,
A munkaadó és a munkás közötti jogviIly esetben a más módon kötött szerződés
vagyis lÖi-O. évi november liA 15-ig be*
szonynak a felek elhatározásából eredő más
közigazgatási hatósági intézkedés alapjául nem
zár/il te nyu.Uák be, mert ezen meg nem
egyéb módosulása a mmiluisn.'tk a .segédmunhoüHzabiihaló zároa bal ár idő elinalta nlAo ax
szolgálhat.
kással szemben fennálló kötelezettségeit nem
:Vtalakilásknr kd/.l>ejj)U léve* bevezetésből azárII. FEJEZET.
ériuti.
niazö bármi neiuQ igényekel jéliiazpmfi harmadik
A cséplőgép vállalkozó és a gozűnsági
(ogorvosi nílUenne személyek ii Anyában többé uem érvényesithetik,
17.
A segédmunkás esedékes munka- orvosi rendelője
munkások közötti jogviszonyok szabályo- bér iránti követelése erejéig a munkásnak az
az einliieii bejegjzéaeket p^lig cnük a Iörvény
i!i-/| j iu Csik-Szeredában
renden utján éa oak az időközbeo nyilvánkftnyvi
zásáról.
ó közreműködésével megkeresett készpénz vagy
joguk a l szerzel l harmadik személyek jogai uak
Nagy Ferencz dr. házában.
7. §. A cséplőgép vállalkozó és a csép- termény beli járandóságára s óvadékára minden
sérelme néikiil lAmadhaijAk m<>g.
léshez általa felfogadott gazdasági munkások más törvényes vag}' szerződéses zálogjogot Sz. aiO. I'.NK).
Iin:i| i--3
Kgyuitalflgyelme/.telu»k azok a lelek, a
között a szerződést szóval vagy írásban két megelőző törvényes zálogjoggal bir.
kik a liiie|«-cito bizoUsiágiiRk eredeti okiratokat
tárni előtt kell megkötni.
ailiák át. hogy a mennyiben azokiioz egyazeramind egyszerit másolatokat is csatoltak, vagy
A földmivelésügyi miniszter a közigazgaV. FEJEZET.
ilyen- ket pótlólag benyu.lanak az eredetieket a
tási bizottság előterjesztésére egyes törvényCíí»ikvaírm«'jrye lilrvényliatÓMiVri liisolt- tkvi
Hatóságok, eljárás, záróhalámzut.
hatóságnál átvehetik.
hatóságok területére kiterjedő hatálylyal elrenA kir. törvény szék. mini tkvi hatóság.
18.
A mennyiben a ji-len törvény el HÓgAtmk 18911. dcexeutliei' 2lén kelr Í424ÍH
delheti, hogy a cséplőgép vállalkozó és a munrt/óiiiti liritározalávul a C*ik S/.t'iiiiiu'ulon
Cüik-SiHi-eda, 190t>. luáic/.ns hóSS-án.
kások közötti szerződés a községi elöljáróság lenkezó intézkedést nem tartalmaz, a hatálya
alá tailozó ügyekben az 1HÍIH: 11. t.-cz. ren- í*R Crtekelalva községek rtSui katli. tein
[iöii i--:i
Oeosö Béla,
előtt kötendő meg.
delkezései megfelelően alkalmazandók.
LO»»«
íe(L<')<«x/kéiM'K (fa
Í R VJJSS/II konibiIrvazéUl bíró.
Az a cséplőgép vállalkozó, a ki jelen
;
A cséplőgép vállalkozó és a birtokos nált I'oloncean 1IMIÍ'IH/IIÍ) lielyn-áHiiÁsát
első vag}* második bekezdésében meghatározott alakszerűségek mellózéeével alkalmaz gaz* (bérlő) közötti, úgyszintén a jelen törvény II. 8400 korona litM/ecr erejéiff engedélyezte
dasági munkásokat, kihágást követ el és 600 és III. fejezetében meghatározott alakszerűséA feiitemlitetl munkálat fogauatn^ikoronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. gek mellőzésével létrejött szerződésekből eredó tiiNinink bi/U) iid-'A ez/ljábril, az 1 9 0 0 .
8.
Ha a felek a szerződésben a mun- összes vitás magánjogi kérdések, továbbá az
Árverezési hirdetés.
kabért a csépelt termények bizonyos hányad- egyénenként 100 koronát meg nem haladó évi junius hó 16-ik napjának d. e.
Csik-Tusnádiardón 1900. évi
részében állapítják meg. vagylagoson meg kell kárkövetelések elbírálására a kir. hiróságok, 0 Órájára A Onik S/.eulinArloi> küzséj
állapítani azt is, hogy ennek a hányadrésznek — a jelen törvény I., II. és 111. fejezete sze- tiilajdonAr ki')>e/.ü „olvasókor" liclyin^é- május 6-án d. e. 10 órakor M iga*fejében a cséplőgép vállalkozó a gazdasági rint közigazgatási hatósági intézkedést igénylő ben tartandó z&rt ajúulali vei^eitytárgya- gHt>Ssá}fi irodában nyilvános árverés ulján
munkásoknak mily legktesebb termény raeny- ügyekre pedig, nemkülönben a vállalkozók és iá.s liirdellelik.
H m é s z á r l á s ! é s b n s v á g á s i reg&le
a muukások közt felmerülő, egyénenként HH)
nyiséget biztosit. (I8U8. II. t.-cz. 35, 9,)
Vcrsenyexiiioliajiók Mliivatnak, hogy jug három egymást MivelŐ évekre, azai
Ha a felek a szerződésben e legkisebb koronát meg nem haladó kárkövetelések elbí190U junius 1-tŐI 1903 évi május 31-ig
mennyiség tekintetében meg nem állapodtak rálására az 1H98: II. t.-cz. 72. §-ában megje- h ft itUbUi intnikálat vógiehait&HAuak el- liérbo adatik.
válInláxAra von alkotó, az engedélyezett
a munkások a termény hányadrészében meg- lölt hatóságok illetékesek.
Kellélelek az igazgatósági irodában
4
állapított munkabér helyett, annak esedékesA jelen törvény IV. fejezete szerint ha- költKég- iitiin sz&miiandó 5 /»-nyi bái;al< Csik-Tusnád fürdő II megtekintlietők.
ségekor, a szerződési időtartamra oly napibért tósági intézkedést igénylő ügyekre nézve, toellAlott zAvt ajanlataikat, kitűzőit liooi x—i
A fürdő lgasgatóság.
követelhetnek, a milyet azon a vidéken és vábbá a munkások és segédmunkások között nnp d. c 9 érájáig II nevezeit liivatullioz
abban az időben hasonló munkáért rendszerint felmerülő egyénenként J00 koronát meg nem
annÁlinkább igyekezzenek beadni, n.ivrl a
fizetnekkárkövetelések elbírálására illetékes:
későbbén érkezettek fígyel>*n)be nem fog9. g. A cséplőgép vállalkozó és a birtoE l s ő f o k ú h a t ó s á g : a községi bínak véietni,
kos (bérlő) közötti jogviszonynak a felek el- ráskodásra illetékes hatóság;
határozásából eredő bármilyen módosulása a
A szóban forgó, munkálatra vonat- 3
Most jelent meg:
k
M á s o d f o k ú h a t [ ó s á g : a községben
cséplő vállalkozónak a munkásokkal szemben a főszolgabíró, r. t. városokban az alispán, vá- kozó mUflzaki mdvelft a C-iik-Ceekeíalva
I
A németorsz&ffl
I
fennálló kötelezettségeit nem érinti.
rosi törvényhatóságokban, Budapesten, Fiúmé- kOzségllázánál, a renden hivatalos órák
10. §. A cséplőgép vállalkozó által fel- ban a polgármester;
ban naponkint ine^íekintlieíők.
fogadott gazdasági munkások, esedékes munH a r m d f o k u h a t ó s á g : a közigazCeik-SsentDiáiion, Cauk. íulva, 1900.
kabér iránti követelésük erejéig, az ő közre- gatási bizottságnak az 1898: II. t-cz. §-ában
I irta W W s Frigyen, csik-aaeredai kir. |
április hó 23 án.
működésűkkel megkeresett terményekre, to- megjelölt albizottsága.
"
NOVMK I A LÍBNHATN A V A N N R I A K A H l l é h P
vábbá a vállalkozó birtokában levő gépre min19. §. Felhatalmaztatik a földmivelésügyi Boga Bálint,
Gábori Mihály,
den más törvényes vagy szerződéses zálogjogot miniszter, hogy a Jelen törvény életbeléptének
kAzaégi bírók.
megelőző (Örvényes zálogjoggal bírnak. E czi napját 8 az átineueti intézkedéseket rendeleti
Osifizér Károly,
men azonban a gép Üzemét gátolniok tilos. uton állapítsa meg.
körjegy?."».

Hirdetmény.
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