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% prg y « i  h a n g o k .
(Levél a szerkesztőhöz.)

Gyergyó-Szentmiklós, 1891. jan. 80.

Tekintetes Szerkesztő ur !
Becses lapját a „Csíki L apok“-at figye

lemmel olvasván, annak különösen ezen 
évi iránya s szelleme nem hagyott hidegen 
8 rám > ős megvagyok győződve, minden ol
vasójára nézve, nyom nélkül nem maradhat.

Nem a hízelgés, hanem az őszinte é r
zet szavaival üdvözlöm a „Csíki Lapok“-at 
a magyar haza határszéléről. — Üdvözlöm 
azért, mert talán nincs vidék, mely annyira 
rá  volna szorulva egy ily hazafias buzgó- 
sággal és önfeláldozással szerkesztett lapra, 
m int megyénk. A közérdekek talán sehol 
sem nyugosznak oly fagyos szivekben, mint 
nálunk. Mintha az egyéni önfentartás nehéz 
küzdelmeiben mindannyinak lelki ereje m eg
törnek, a közérdek oly kevés támogatóra 
talál. H a a közérdek iránti érdeklődés fel is 
szólal néha, ez csak gyenge visszhangja 
azon fontos kérdéseknek, melyek napjaink
ban megoldásra várnak s melyektől megyénk 
jövője függ. lás a közérdek iránti felbuzdu
lásunkat kiválóan jellemzi az, hogy a szí
vós kitartás hiányában hamar megcsappan. 
Bizonyítja ezt m e g y e i  v a s á t  u n k  
ügye is.

Ily  körülmények közt megyei érdekeink 
galvanizálása, ébrentartása, melyre becses 
lapja vállalkozott, feltétlenül szükséges.

Üdvözlöm továbbá a „Csíki Lapok"-at 
azért is, hogy a kölcsönös bizalom és egyet
értés szellemében törekszik szomszédunkat, 
Udvarhely megy ét hozzánk közelebb hozni s

az érdekközösség eszméjénél fogva az egy
más iránti bizalmat megszilárdítani, melytől 
eddig is csak az érdekközösség fel nem is
merése miatt voltak egymástól elszigetelve. 
Pedig a két megye vállvetve, egyesített, erő
vel már eddig is sok kiváló érdekeket jut
tathatott volna diadalra.

Hiszem, hogy becses lapja a kitűzött 
nemes czélt nehéz viszonyok közt szolgálja, 
mert egy vidéki lap minden segély nélkül, 
csupán a maga erejére hagyatva, napjaink
ban még kellő méltánylásban nem részesül. 
A közönynek vastag jégrétegével találkozik 
a közönség részéről, mely inkább olvas ide
gen földről, mint saját megyéjéről. De bí
zom megyénk lakóinak a Székelyföld iránt 
tanúsított szeretetében, s igy az igen tisztelt 
Szerkesztő ur hazafias buzgdSugaiért a meo1- 
érdemlett babér nem fog elmaradni, s az 
elhintett nemes mag egykor ki fog kelni s 
gyümölcsöt teremni.

rr
Őszintén kívánom tehát, hogy becses 

lapjának czélja: a két megye szellemi és 
anyagi érdekeinek erős és teljes fellendülése 
minél előbb valósuljon, hogy elmondhassuk :

„És-tál a Nagyér .tőn, a ho l a Nemére zúg 
IJj, szebb élet támad,

Es a jövő’ nagyságon egyesitett erő 
Munkálkodik, farad. “

Becses lapja pedig, mely méltán meg
érdemli, részesüljön a közönség részéről er
kölcsi és anyagi támogatásban.

Tisztelettel vagyok :

Demeter Domokos, 
kir. közjegyző.

P o l i t i k a i  m o z g a lm a k .
A képvíselöházból, A képviselőház január 

26-án tarto tt ülésében a k i s d e d ó v á s r ó l  
szóló tvjavaslat részletes tárgyalását folytatták 
egész a 17. §-ig. A 8-ik szakasznál K á r o l y i  
Sándor gróf adott be, mödositványt, hogy a fohász- 
szerű ima helyett a felekezeti óvodákban a gyer
mekek imákat mondjanak. A módosítást sürgős 
tárgyalás végett a közoktatásügyi bizottsághoz 
utasították. — Az ülés végén S z i l á g y i  Dezső 
terjesztette be a k o n z u l á r i s  b i r  á s k o- 
d á s r ó 1 szóló javaslatot, melyet az igazság
ügyi bizottságnak adtak ki. — Január 27-én be
fejezték a kisdedóvásról szóló javaslat tárgyalását. 
A különböző szakaszoknál sok felszólalás történt, 
a szászok sok módosításokat tartottak készletben, 
de hasztalan, mert az összes paragrafusokat egy
két stilláris módosítást leszámítva, változatlanul 
fogadták el. Lzen ülésen P e r c z e 1 Miklós filter* 
pelláczió alapjában a czitadeila és Hentzy-szobor 
eltávolítását, kérte. K e l l y  azt kérdezte : igaz-e, 
hogy a külügyminiszter lépeseket te tt a Bulgáriá
ban tartózkodó nihilisták ügyében ? A miniszter- 
elnök kijelentette, hogy a külügyministerrel egyet- 
értőleg fogja megadni a választ. — Végül K a a s 
Ivor b. interpellált az uj árűtariffa ügyében, — 
utalva azon veszélyekre, melyek az osztrák véd- 
vámosok és német agráriusok szövetkezéséből és 
az osztrák iparegyesületek mozgalmából származ
hatnak. Ezen interpelláczióra válaszolva a minisz
terelnök, kijelentette, hogy az árűtariffa ügyében 
az egész minisztérium teljesen szolidáris. Január 
28 án a herczegprimás temetése miatt a ház nem 
taito tt ülést. - Január 29-én a kisdedóvásról 
szóló javaslat tárgyalását befejezték, amennyiben 
Á Többség a módosított szakaszokat is elfogadta. 
Ezután a v a s á r n a p i  m u n k a s z ü n e t r ő l  
szóló javaslat tárgyalását vezette be. [ E m i e h  
Gusztáv előadó. Ezután több érdekes felszólalás 
tói tént. A n d r á s s y  Tivadar gróf a magyaror
szági munkások helyzetével foglalkozik s azt igen 
szomorúnak találja. Végül Szent István napját 
nemzeti ünnepnek ajánlja. B ö j t h y  Ákos 'és 
A n d r e á n s z k y Gábor felszólalása után K á- 
r o l y i  Gábor indítványozza, hogy márczins 15-ike 
legyen nemzeti ünnep. Ezután B a r o s s  minister 
tarto tt hosszabb beszédet, melyben álláspontját 
védelmezi és hozzájárul Andrássy gróf ajánla
tához. Erre a ház a törvényjavaslatot általános
ságban elfogadta s nyomban megkezdte a részle-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.

Öli ti kedves jó barátok!
Valahányszor bajba’ láttok,
Úgy örültök, ha megfogtok :
Sima képpel,
Kétszínűén mosolyogtok.
S nincs a szónak vége-hossza; 
Cziczomásan, hajporozva.
Etikettes nyája'ssággal 
Vágtok végig
Készen tartott nagy husánggal.
% ,  meg úgy, ezt-azt beszélik . . . 
fájhat a szó, sérthet vérig:
Köszönet jár érte nektek ;
Mert hiszen ti
Ilyent rólam — nem hihettek.
Óh be rossz a világ nyelve !
Sápitoztok, nagyot nyelve —
Es konczán az „igy mondják“-nak 
Fogaitok
Még sokáig, mohón rágnak.
Sir az álnok arczu részvét . 
Elvennétek fájóbb részét 
Gondjaimnak, bánatomnak :
S mint a kigyó —
Faijaitok átalfonnak.
Kedves, drága jó barátok !
Sok bajomban ha megláttok 
Mily kegy 1 — ez jut az eszembe — 
Hogy a mérget 
Czukrozottan vehetem b e !

Rudnyanszky Gyula.

E R E D E T I E L B E S Z É L É S .

Irta: H o c h s c h ild  H ajó s .
(Folytatás.)

Hát Pongrácz Mihály sorsa mire fordult? 
Kezében volt az uraság adománylevele a szent 
miklósi birtokról; ládájában továbbá az ősi Pon- 
gráczoknak fakult nemesi levele. Feltámadt tehát 
a familia régi dicsősége, régi fénye.

Elhatározta, hogy éppen olyan életet rendez 
be, mint az alszegi nemes Balló János uram. — 
Mintát vett ennek ruhája- és háztartásáról. Gaz
dag selyemsujtásos ruhát csináltatott, mentéjére 
nagy ezüst gombokat, csizmájára pedig ezüst sar
kantyúit tétetett s hogy nemesi alakja teljesen hű 
legyen, ezüstkupakos tajtékpipát szerzett drága 
pénzen, hozzá aranynyal, selyemmel hímzett do- 
liányzacskót s beléje legdrágább szűzdohányt. — 
Pinezéjét megrakatta fejérvári borral, asztalára 
ezüst kupát tett, házáról pedig levétette a nagy 
kaput, jeléül a magyar nemességnek, hogy nyitva 
áll a gazdának háza, szive a betérő előtt.

Hogy pedig egy szikrával se álljon hátrább 
Balló János uramnál, körülnézés végett még meg 
is látogatta. Itt azonban nem valami szives fo
gadtatásban részesült. A nagy tornáczon ült az 
öreg nemes, ki még le sem ültette, be se vezette 
szobájába. Mikor Pongrácz Mihály nemességéről, 
nemes leveléről beszélt csak a fejét hajtogatta az 
öreg ur s közben-közben haragos füstfelhőket bo
csátott sűrű, fehér bajuszsza alól.

-  jjKleget beszélt immár — szólalt meg 
végre — és én mindene csak azt mondom, hogy

jó volna ha azt a nemesi levelet valami ahhoz értő 
ember betekintené; s ha pedig azt akarja 
megtudni, hogy én minek tartom kendet, úgy 
hát tudja meg, hogy alávalónak, mint az áruló 
Judást, ki 30 pénzért eladta mesterét; kend el
adta leányát, meggyalázta vérét, gyalázat tapad 
ahhoz a vagyonhoz, melyet cserébe kapott".

Haragosan felkelt a karosszékből s a fakép
nél hagyta a molnárt, miközben végigmérte meg
vető tekintetével, mintha mondani akarná, hogy 
most pedig hordja el magát a kőküszöbről, mely 
a tiszta s becsületes lábnyomoktól kopott meg.

„Csak a sárga irigység szól belőle", dörmögé 
a molnár, mikor eltávozott. „Saját leányát sze
rette volna a Pongrácz Pisti nyakába varrni."

Döi mögött még többet is, hogy a szégyent 
és sejtelmet elűzze leikéről, de ez nem sikerült 
egészen s ezzel megkezdődtek a nem-szeretem na
pok. Kikapta a leczkéjét attól a takaros, tekinté
lyes özvegyasszonytól is, kiért annyira epedett 
nagyravágyó szive. A molnár csak úgy hüledezett 
az asszony kemény szavaira, s hideg izzadság 
szűrődött ki arczából. Az emberek is mikor talál
koztak vele, elforditák fejőket, mint valami bör
tönéből kiszabadult rablógyilkostól. Hiába volt 
nyitva a nagy kapu, hiába csapra ütve a nagy 
hordó, nem tér be házába senki sem, sőt kerüli 
azt minden ember, mint az elátkozott lakot.

Amint a napok, hetek múlnak, — a molnár 
lelki terhe azon fokban súlyosbodik. A malom tá
járól elköltözött a vidámság, néma, komor képet 
öltött minden. Gyom veri fel az udvart, s az ös
vény, mely nemrég vidáman csalogatta be az őr-

Csik-Szereda, 1891. február 4.III. évfolyam.
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tes tárgyalást. Az első szakasznál A n d r á s s y  
gróf benyújtotta említett indítványát. I r á n y i 
nak a szent István elnevezés ellen van kifogása. 
P o 1 o n y i ellenben e s z e n t  elhagyása ellen til
takozik. K á r o l y i  Gábor márczius 15-ét és aug. 
20-át ajánlja nemzeti ünnepük — Január 30-án 
folytatták a s z e n t  vitát és pedig igen izgalmas 
hangulatban; végre a ház túlnyomó többsége az 
Andrássy indítványát elfogadta.

S I J IO J K  J Á N O S .

Magyarország bíboros főpapját az ős primási 
városban, Esztergomban'január hó 28 án helyez
ték örök nyugalomra. A temetésen ő Felségét a 
királyt Frigyes főherczeg képviselte. Jelen volt 
József Ágost főherczeg. Ott voltak a kormány 
tagjai, a törvényhozás két küldöttsége, a püspöki 
kar számos tagja; képviselve volt a főváros és 
számos törvényhatóság. Daczára annak, hogy a 
zord idő és a közlekedési akadályok igen sok 
résztvenni akarót akadályoztak a megjelenésben: 
ilyen impozáns temetést rég látott Magyarország, 
s e végtiszt ességadás minden tekintetben méltó 
volt az elhunyt egyházfejedelem felejthetetlen ér
demeihez.

A holttest a vízivárosi templomban volt ra
vatalra helyezve. Már reggel 8 órakor nagy kö
zönség gyülekezett a vízivárosi templomba s midőn j 
a kijelölt helyeket a hivatalos személyek és kül
döttségek elfoglalták, B o l t i  z á r  József püspök, 
nagyszombati kanonok vikárius, nagyszámú papság 
segédletével beszentelte az elhunytat. Erre a díszes 
nikkel-koporsóra rátették a fedelet és lakattal le
zárták. A lezárás után a koporsót primási gazda
tisztek vállukra vették s a templomból kivitték és 
a hatlovas halottas díszkocsira helyezték.

Innen a herczegprimást az érseki székváros 
összes harangjainak zúgása mellett, fényes gyász
menet kisérte utolsó útjára a bazilikába. Ide pont 
10 órakor érkeztek meg. A koporsót a gyászko
csiról ismét a gazdatisztek vették le és a székes- 
egyház kupolája alatt felállított mennyezetes ra
vatalra helyezték. Kevéssel 10 óra után megkez
dődött az ünnepélyes gyászmise, melyet C s ú s z k a  
György szepesi püspök végzett fényes segédlettel. 
Mise után következett az absolutio, melyet Csúszka, 
Hornig, Steiner, Schuszter és Dulánszky püspökök 
végeztek. Mindenik püspök megszentelte s töm
jénnel megfüstölte a koporsót.

A gyászmise végeztével a gazdatisztek vál
lukon vitték le a koporsót a bazilika kriptájába, 
mely fényesen ki volt világítva.

Csúszka püspök beszentelte a sirüreget, a 
koporsót, melyre a bibornoki kalapot is rátették, 
beléje tolták s az „Elmegyek a sírba11 eléneklése 
és a „Miatyánk11 elmondása után befalazták.

A herczegprimás most már ott nyugszik

nagy elődei mellett az esztergomi bazilika kriptá
jában, a hová hosszas időn keresztül el fog za
rándokolni a kegyeletes közönség, áldva a kitűnő 
férfiú emlékét.

E G Y L E T I  É L E T .
Visszapillantás a csiksomlyoi „Olvasókör11 tiz éves 

működésére.
Tiz éve, hogy a csiksomlyoi „Olvasókör11 

megalakult. Közgyűlésünket alkalmul használom fel 
arra, hogy a kör múltjába, mely itteni elszigetelt 
társadalmi életünkben sok idő, visszapillantsak.

Korunk divatjává vált egy-egy pontnál meg
állapodni az élet vándor-útjain s visszatekinteni 
az elhaladott térre, számbavenni a munkás élet 
eredményét, -—■ mérlegelni, mily hasznot nyert a 
közönség' vagy nemzet egyeseknek vagy többek 
egyesületének életéből. Miben gyökerezik e jelen
ség ? Az életet talán túlságosan nagyrabecsüljük ? 
Átérezzük, hogy egyedül az élet a „summum bo
nom11, melynek egyes cyclusát külön-külön meg
tekinteni nem fölösleges ? Vagy a tettek értékének 
nagyobb méltánylása korunk részéről az alapoka 
minden jubilálásnak ? E kérdés eldöntését jelenleg 
nem tarthatom feladatomnak, de kétségtelen, hogy 
engem is a divat, amaz áramlat ösztönöz e sorok 
megírására.

Olvasókörnek szükségét régóta érezték Csik- 
Somlyón. Itt van a r. kath. főgymnasium és tani- 
képző ; a megye egykori székháza s valóban a 
megyei élet lüktető ere volt egykoron e hely. — 
Annyi magas felfogású intelligens elem nem cso
portosult össze sehol e megyében, mint éppen itt.

Ily pont nem nélkülözhette a művelt társa
dalom egyik éltető elemét, az olvasókört. S mégis 
megtörtént, hogy az 1875. október 12-én, egy lé
tesítendő olvasókör érdekében kibocsátandó felhí
vás eredménytelenül hangzott el. De a szükségér
zet hatalmasabb volt, hogysem előle ki lehetett 
volna térni; azért öt év múlva, 1880. deczember 
29-án újra felhangzott a társulásra hivó szózat, s 
nem eredménytelenül. A következő nap délutánján 
P a á 1 István adófelügyelő elnöklete alatt a megye 
székhazában megtartott értekezlet a kaszinó sor
sát eldöntötte.

Alapszabályt, költségvetést kidolgozó, helyi
séget kiszemelő bizottságok jelöltettek ki, melyek
nek előkészítő munkálkodása alapján 1881. január 
2-án alakulásra gyűltek össze a tagok s tisztikart 
szerveztek. Elnökké Simon Jukundián provinciálist, 
alelnökké Miklósi József tvszéki bírót, jegyzővé 
Dobay József tanárt, pénztárnokká Pál Gábor fő- 
gymnasiumi tanárt, gazdává Tóth Jánost válasz
totta a közbizalom.

A lelkesülés első napján ajánlatot is tett 
tag. így a többek között Simon Jukundí- 

án a kör rendelkezésére bocsátotta a „Magyar 
Korona11 czimü újságot, Paál István a „Kelet“-et

és a „Magyar Tisztviselőit. Az egész helyi intel- 
ligencziát magában foglaló kör a megye házában 
nyert első évre ingyen szállást. A szükséges tár
gyak és bútorzat beszerzése közben leérkezett a 
minisztériumtól is a megerősített alapszabályzat s 
ennek, valamint a házszabálynak útmutatása sze
rint a kör lendületnek indult.

A kör tulajdonához kezdetben nyolcz lap tar
tozott, u. m. Hon, Pesti Napló, Függetlenség. 
Magyar Állam, Magyar Polgár, Vasárnapi Újság, 
Bolond Istók, Borsszem Jankó. Ezeken kívül a 
lefolyt tiz év alatt még a következők olvastattak ; 
Kelet, Magyar Korona, Magyar Tisztviselő, Nem
zet, Kolozsvár, Ellenzék, Katholikus Társadalom, 
Politikai Újdonságok a Világkrónikával, Magyar 
Mercur, Gazdasági Lapok, Székelyföld, Csiki Lapok, 
Székely Nemzet, Magyar Szemle, Keresztény Ma
gyarország, Urambátyám, Pesti Hírlap, Budapesti 
Hírlap, összesen 26 lap.

A kör intézői csakhamar belátták, hogy a 
puszta tagdijak jövedelme nem elegendő a szük
ségletek fedezésére, azért mellékjövedelmekről is 
kelle gondoskodniuk. Felolvasások, tánczmulatsá- 
gok voltak a kisegítő módok a kör szorultabb 
anyagi viszonyaiban. I)e e helyen a leghálásabb 
köszönettel kell megemlékeznünk a csiksomlyoi 
jótékony nőegylet meleg érdeklődéséről, melynek 
eredményekép több ízben jelentékeny összegek 
folytak be az olvasókör pénztárába. így Adorján 
Imréné úrasszony, mint a nőegylet elnöke, ado- 
máiiykép 1882-ben két Ízben is 15—15 irtot, — 
1884-ben egy tánczestély jövedelméül 25 frtot, — 
IS^G-ban ismét 15 frtot küldött át a kör elnök
ség. inek.

Oufentartási küzdelmei között arra is jutott 
ideje a körnek, hogy egy-két, a közéletbe vágó 
eszme megvalósitásán ‘fáradozzék. Földes József 
tanitóképezdei igazgató indítványára mozgalom in
dult meg egy fiók-posta megnyeréséért. A Csik- 
Somlyón levő tanintézetek és nagyszámú intelli- 
genczia siirü levelezése elég indokolttá tették a 
a lépést s az olvasókörből az ügy elintézésére ki
küldött háromtagú bizottságnak nem került nehéz
ségébe rávenni a közönséget, hogy postáért folya
modjék az illetékes minisztériumhoz, hol az ügy 
kedvező elintézést nyervén, 1885-ben „Csikvárdot- 
falvi“ elnevezéssel a posta beállíthatott. Az ered
ménynyel igen, csak a posta elnevezéssel nem le
hettek megelégedve azok, kiknek tudalma szerint 
a „Csik-Somlyó11 névhez fűződött Csikmegyének 
minden nevezetesebb kulturális és vallásos moz
galma századokon át. Az olvasókör megbízta az 
elnökséget, hogy a posta nevének megváltoztatása 
tárgyában az illetékes hatósághoz terjesszen fel 
kérést. A kérelem bőven indokolja, mi ér/ volna 
méltányosabb a „Csiksomlyoi11 elnevezés. Csik-Vár- 
dotfalva és Csik-Somlyó egy ugyanazon község. E 
községnek a közhasználatban, a közfogalomban.

löket, elvadultan rejtőzött el a gyom alatt. — A 
gútgém nyöszörög s hideg szél lóbálja a vödröt 
és zörgeti az ablakokat s szedi ki sarkaikból. A 
malomkerekeket előbb moh nőtte be, azután ré- 
szenkint eltöredeztek a széltől s a megáradt fo
lyótól. Nappal a varjú, éjjel pedig a bagoly kiál
toz a ház tetején, hirdetve az enyészetet s a pusz
tulást.

A három-négy hónap borzasztóan megviselte 
a molnárt. Az idő kilopkodott belőle minden örö
met és boldogságot s leikébe bút, gyötrelmet, ar
czára pedig mély, sötét ráuczokat rakott. Úgy lé
zeng az üres házban, mint az árnyék.

Rettenetessé vált neki a magányosság. Nem 
lelte sehol helyét. Kiment a kertbe, leült a Ju
liska padjára a nagy fa alá s mégis egyedül volt. 
Bement a malomházba, ott voltak a garatok, ma
lomkövek, a lóczák s mégis egyedül volt. Bement 
a szobába, ráült a székre, aztán a ládára, meg
nézegette egyenkint Juliska ruháit, meg a felesé- 
géét, miket Juliska emlékbe tartott meg s mégis 
egyedül volt. Iszonyú tüzet érzett, mely jobban- 
jobban szétömlött belsejében, mint a vulkán lá
vája. Tördelte kezeit, tépte haját s a leggyülöle- 
tesebb nevekkel illette magát.

Véremre alkudtam, meggyaláztam neve
met. Az emberek kilöktek társaságukból, még a 
föld is ki fog vetni.

Észvesztő tépelődése kínozta, égette. Úgy 
érezte, mintha a kólika fojtogatná.

Leült a küszöbre, hogy egy kis friss levegő 
érje. De a szellő fórróvá lesz, ha a tűzhányó hegy

Megint csak bement a szobába. Ekkor meg 
az ajándéklevél akadt szemébe; felforrott benne 
egyszerre a halálos bosszú a Pongrácz-czimer lát
tára. Görcsösen összegyűrte a papirt s ökölbeszo- 
ritott kezével megfenyegette a nyugati tájat s 
dühében mormogta: „Majd meglátod Pongrácz 
Pista, mit teszek még ezen éjjel l11 Azután az ab
lakon át mereven nézett a sötét messzeségbe, — 
lelkében még sötétebb éjszaka: az őrület, vagy 
egy kárhozott életnek minden emléke.

Agya még lázong az irtózatos chaostól. — 
Éjféltájban aztán hozzáfogott őrült művéhez. Ké
véket hordott a szobába, a malomházba; végig ál- 
litgatta azokat a fal mellett, a mikor készen volt 
ezzel, gyertyát vett kezébe itt is, ott is meggyuj- 
tott egy kévét; előbb a malomházban, aztán őrült 
sebességgel a szobában s a fűzeseken át elrohant 
az erdő felé. Mikor jó messzire volt, viszanézett, 
látta az iszonyú lángokat, melyek körülfogták a 
malmot s magasra felcsapván a levegőbe pirosra 
festék az eget; — azután ismét a rengeteg felé 
fordult s rohant, mint kit gyors poroszlók ül
döznek.

Szent-Miklóson pedig nagy lett a rémület. 
Oly iszonyú volt a malomban a tűz, hogy senki

legeltető oláhok egy öreg, roskatag emberre akad
tak, kinek lesoványodott lábai botorkáztak s oly 
kínnal vonszolta maga után, mintha nem volnának 
az övéi. Asszott testén rongyokban lengett a ru
hája; arczát, kezeit véresre hasogattak a bokrok 
s fák tövisei. Hiába kérdezték, értelmes szót nem 
tudott kimondani, csak valamit mormolt. Megszán
ták a nyomorultat, egy pásztoriakba adtak neki 
helyet s ételmaradékjaikkal tartották benne a lé
zengő életet. Csak napok múlva tudták meg, 
hogy az a boldogtalan ember a szentmiklósi büszke 
molnár, Pongrácz „Mihály.

A tűz okát nem igen kutatta a törvényes 
hatalom ; a malom épületein kivül másban nem 
tett k á r t ; azt pedig, hogy Pongrácz Mihály gya
lázatul szerzett vagyona elpusztult, Isten verésé
nek tartották — s hírét vették annak is, hogy a 
molnár megőrülve bolyong az erdő mélyében, azt 
mondták, hogy egy más hatalom úgy is büntetés 
alá vette.

(Fotyt. köv.)

fölött halad el. — A molnárnak sem adhat tehát 
euyhületet, mert ő most egy háborgó vulkán.

Kebelében, talán életében először, megolvad 
az a kemény érczdarab és cseppjei megerednek, 
leperegnek arczán, maguk után széles csíkokat 
hagyva.

sem tudott oltani a nagy hőségtől. A szerte-szét 
sziporkáié tüzes szikrák sűrűén hullottak, úgy, 
hogy a közelben gyülekezők vízzel locsolták egy
mást, nehogy meggyuladjon a ruhájok. A malom 
egészen leégett, csakis kormos, dűledező falak ma
radtak helyén.

A rengeteg mélyén, néhány nap múlva a
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még a földrajzban is ismeretes neve Csik-Somlyó. 
Csiksomlyóinak mondja magát minden idevaló em
ber ; — csiksomlyói gymnasiumot, tanitóképezdét 
ismer az ország közönsége, a magas kormány is. 
A „Csik-Várdotfalva“ elnevezés csak a megyei 
közigazgatás hivatalos nyelvében él, azonkívül 
csaknem ismeretlen. A község csiksomlyói részé
ben vannak mindazok a tényezők, melyek a pos
tának forgalmat adnak. Ám, a miniszter 1886. 
január hó 10-én kelt válaszában végét szabja 
minden további okoskodásnak: „A postahivatal 
más nevezetet nem viselhet, mint a község, melyben 
felállítva van; a község nevének megváltoztatása 
pedig a bevett törvényes gyakorlat szerint az il
lető község képviselőtestületének _ indokolt kérel
mére és a megye közgyűléséből teendő pártoló fel- 
terjesztés folytán engedélyeztetik." Minthogy pe
dig a község nevének „Csik-Somlyóra“ változtatá
sáért utólag lépés nem történt, a posta elnevezése 
mind máig maradt a régi.

(Vége köv.)

K I I L Ő A F É L É K .
— Mikö Bálint főispán tegnap este érkezett 

haza Budapestről, a hol mint az erdélyi részekből 
meghívott főispán részt vett a közigazgatási re
form tárgyában tartott tanácskozásokban.

—  Adatozás. Gróf Andrássy Gyula, az alcsi- 
ki választókerület képviselője a csikszentgyörgyi 
olvasókörnek 100 forintot adományozott.

— Gyászünnepéiy. Magyarország megboldo
gult Herczegprimásának, Simor Jánosnak temetése 
alkalmából városunkban a r  k. templomban jan. 28. 
gyászmise tartatott. A misét a felcsiki főespe- 
íes, Murányi Kálmán szolgáltatta a helybeli lelké
szek segédlete mellett. Az isteni tiszteleten meg
jelent a kir. tvszék Gyárfás László elnök vezetése 
a la t t ; a m. kir. honvéd tiszti kar, élükön Miskov 
Péter zászlóalyparancsnokkal; a megyei felső nép
iskola és polgári leányiskola növendékei és ta 
nítói kara.

—  A Csíkszeredái takarékpénztár-részvény
társaság f. hó 1-én délután 2 órától kezdődőleg 
tartotta meg évi rendes közgyűlését. Jmgelső sor
ban a megjelent részvényesek — és ezek részére 
a meg nem jelentek által kiállított meghatalma
zások száma alapján a határozatképesség lett kon
statálva s midőn az erre kiküldött bizottság be
jelentette volna a határozatképességet, az ülés 
kezdetét vette. Az elnöki megnyitó után előbb |az 
igazgatóság, utána a felügyelő bizottság tette meg 
évi jelentését s mindkét jelentés tudomásul vétet
vén, az igazgatóságnak a múlt 1890. évre a fel
mentvény megadatott. — Ezek után tárgyalásra 
került Hajnód Ignácz könyvelőnek kérvénye, mely 
szerint állásában véglegesítését kérte ; többek fel
szólalása után azon indokból, mivel az alapszabá
lyok értelmében a tisztviselők 3 évről 3 évre vá
lasztandók, kérvényezőt a közgyűlés kérvényével 
elutasította. — Következett most a közgyűlésben 
legérdekesebbnek mutatkozott tá rg y : az ügyészi 
állás feletti intézkedés. Többek részéről történt 
felszólalás után azt kérdek, hogy vájjon elfoga- 
dandónak tartja-e a közgyűlés a múlt évi rendkí
vüli közgyűlésből kiküldött bizottság javaslatát, 
mely szerint Csedő István eddigi, de a múlt gyű
lésen felfüggesztett, ügyész elmozdítása után má
sik ügyész választassék-e vagy sem ? — a kérdés 
szavazásra bocsáttatván, a többség Csedő elmoz
dítására szavazott, minek folytán nyomban megej- 
tetett az ügyész választás, melynek eredménye lett, 
hogy Dr. Fejér Autal eddigi titkár és Nagy S. 
ügyvédek pályázván, titkos szavazás utján, 490 
szavazattal a Nagy S. 400 szavazatával szemben 
Dr. Fejér A. választatott meg. Ezután Nagy I. 
nhdnök indítványára elhatároztatott, hogy a titkári 
állás jövőre az ügyészivel annyiban egyesittessék, 
hogy az ügyész a titkári teendőket is teljesítse s 
igy Dr. Fejér a titkári teendőkkel továbbra is 
megbizatott. Végső pontja volt a kitűzött tárgy- 
sorozatnak a néh. Szöcs Márton halálával meg
üresedett igazgatósági tagság betöltése. Ez állásra 
Csiszár József állatorvos és Háry Géza kereskedő 
jelöltettek s noha felszólalás történt a Csiszár 
jelölése ellen — mivel ez az alapszabályszerii 8 
részvénnyel nem rendelkezik — az ő jelölése is 
azzal az indokkal, hogy a hiányzó 7 részvényt 
utólagosan is beszerezheti, és a Haryra esett 267 
szavazat ellenében o30 szavazattal igazgatósági 
taggá választatott. — Megjegyezzük, hogy a Vá
lasztások ellen több oldalról föllebbezések adattak 
be a helyi kir. törvényszékhez, mint kereskedelmi

bírósághoz s ez lesz hivatva eldönteni, hogy vájjon 
véglegesnek lehet-e a most röviden leirt intézke
déseket tekinteni, vagy pedig semmiseknek nyilvá
níttatnak azok.

— A rendőrkapitány ur figyelmébe ajánljuk 
ama íótartó gazdákat, kiknek csikói mindennap 
a piaczsoron száguldanak s az utczán járó gye
rekeket, de még felnőtt em bereket is folytono
san elgázolás veszélyével fenyegetik. Tán nem 
rendelkeznek ezen t. gazda urak lovaik számára 
elég helyiséggel ? Akkor kérjenek egy kis he
lyet a városház udvarán.

— A „ve re ske re szz t" Csíkszeredái íiókegylete 
által folyó hó 7-én rendezendő jelmezes estély 
iránt városunkban is nagy érdeklődés m utatko
zik s az elő,elek arra engednek következtetni, 
hogy az estélynek fényes sikere leend.

— Á la rczos b a lt rendez — mint halljuk — 
Romfeld Félix helybeli sörgyáros a tulajdonát 
képező, csinosan berendezett sörcsarnokban. A 
bál a farsang legvigabb napjára, húshagyó keddre 
terveztetik a tevékeny és jobb pártolásra érde
mes sörgyáros által. Sikert kívánunk hozzá.

—  Keresztes Józsefet a C síkszeredá i p o s ta 
hivatal levélhordóját, saját kérelmére Nagysze- 
benbe helyezte át az igazgatóság — Óhajtjuk, 
hogy uj állomáshelyén is annyira érdemelje ki 
a közönség megelégedését, m int nálunk 5 év 
alatt kiérdemelnie sikerült.

— Gyűlés. A csikmegyei regálébérlők társa
sága mai napon tartotta meg városunkban a Rom- 
feldféle jóhirii vendéglőben, elszámoló közgyűlését, 
melynek lefolytáról — tér szűke miatt — lapunk 
jövő számában fogunk megemlékezni.

Félévi vizsgák. A csikmegyei polgári leányis
kola növendékeivel e szokásos félévi vizsgálatokat 
január hó 31-én tartották meg a kiküldött iskola
széki biztosok és több érdeklődő jelenlétében. A 
vizsgák a közvárakozásnak megfelelőleg jól si
kerültek. — A csikmegyei gazdasági irányú álla
milag segélyezett felső népiskolában a félévi vizs
gák f. évi február iió 6-ik n ipjára vannak kitüzvel

— Műkedvelői előadás. A csiktaploczai mű
kedvelő társaság f. hó 1-én, egy felállítandó oltár 
javára szini előadást rendezett. — Ez alkalommal 
Wiseman tábornoknak a győri növ. papság által 
fordított „Rejtett gyémánt" ez. kétfelvonásos drá
mája adatott elő, a mely úgy tárgya, mint szelle
ménél fogva — az erény megdicsőülése — első 
rangú keresztény történelmi drámáink közé tarto
zik. E nem csekély fáradságot kívánó műdarab 
előadása minden izében sikerültnek mondható, mert 
minden egyes szereplő át volt hatva e dráma fen
ségétől s be is töltötte szerepét. Az előadásnak 
meg volt anyagi sikere is, amennyiben 57 frt 5(H:r 
volt a bevétel. A szép siker, melyet e nagyobb 
pártolásra érdemes jóra való társaság aratott, első 
sorban Szekeres János csiktaploczai helyettes 
lelkész urnák köszönhető, ki fáradságot nem is
merő ügy buzgalommal oktatta a szereplőket és 
készítette az öltözékeket és díszítéseket. Szolgál
jon a jelenvoltak őszinte elismerése úgy a lelkész 
urnák, mint a derék működőknek jutalmul és buz
dításul a jövőre.

— K itün te té s . Nagy és — tegyük hozzá — 
méltó kitüntetés érte M a u th  n e r Ödön buda
pesti magkereskedőt, kinek a hazai magkereske- 
reskedés és mezőgazdaság előmozdítása körül 
szerzett érdemei minden gazda előtt ismeretesek. 
0 felsége a király ugyanis az érdemes ezéget, mely 
a tavalyi, a b é c s i  gazdasági- és erdészeti- 
kiállításon magvaival valamennyi versenyező közt 
a legnagyobb dijat, a diszokmányt nyerte, most 
a Ferencz Józsefrend lovag keresztjével tüntette 
ki. Őszintén örülünk a magyar termények diadalá
nak és a magyar ezég megérdemelt kitüntetésének.

— Tisztujitás. Mihály Ferencz főszolgabíró 
elnöklete alatt január hó 22-én ejtetett meg 
a községi tisztujitás Dáufalván a következő sor
rendben : Főbírónak egyhangúlag megválasztatott 
Székely Andás ; albirónak Antal Gergely ; pénztár
noknak Zsigmond István ; közgyámnak Zsók Jó
zsef ; adószedőnek Kajtár Ábrahám. Ez alkalom
ki kell emelnem a választó-közönségnek azon ta
pintatos eljárását, melyet derék albirója iránt ta
núsított, t.. i. hogy öt a már rég megérdemelt fő
bírói polezra emelte.

—- Halálozás. Léczfalvi Gyárfás Miklós nagy
szebeni kir. aliigyész, a helybeli kir. törvényszéki 
elnök testvére, Lázár Domokos csiktaploczai bir
tokos sógora m. hó 29-én, életének 33-ik évében, 
hosszas szenvedés után Davosplatzon Sclnveiczban 
meghalt. A boldogult hült tetemei Zabolán a csa
ládi sirkertben, az ev. ref. szertartás szerint örök 
nyugalomra helyeztettek.

Szomorú vásár. F. hó 30-án Tőke József és 
Tőke Lajos csikszépvizi tímárokat, a mint a Csík
szeredában tartott országos vásárról hazafelé 
tartottak, Csikdelne környékén Karsay Sándor 
Miklós Péter, Daszbek Ferencz és Daszbek Sán
dor csikszépvizi lakosok megtámadták, súlyosan 
bántalmazták s ráadásul Tőke Józefnek 7—-8 
száz forintnyi készpénzét is elvették. A hősi tett 
elkövetése után szánjukra felültek és Szépviz felé 
elhajtottak. Tőke József és Tőke Lajos oly súlyos 
sérüléseket szenvedtek, hogy életükhöz igen kevés 
a remény. A tetteseket a megtett jelentés után 
a csikszépvizi csendőrök a Karsay Sándor lakásán 
— hol bezárkózva mulattak — elfogták. S a ná
luk talált 882 forintot lefoglalva, a Csíkszeredái 
kir. törvényszék fogdájába kisérték. A vizsgálat 
folyamatban van s ez fogja a tényállást maga va
lóságában kideríteni, mert az a versio is kering, 
hogy az elpáholtak állták Karsayék útját s ezért 
lettek eldöngetve. A gyanúsítottaktól lefoglalt 882 
forint pedig —- mint halljuk — nem olyan pénz, 
mint a minőt Töke elraboltnak feladott.

— Színészet. Zoltán Gyula színtársulata 
Gyergyószentmiklóson múlt hó 24-én fejezte 
be működését Rákosi Jenő „M agdolnájával 
Innen"1! 2 előadásra Gyó-Ditróra ment, hol be
m utató előadásul „Tburán Annát" hozta színre 
jó sikerrel. Daczára a jó erőknek és jó előadá
soknak, a gyószentmiklósi közönség e saison- 
ban nagyon gyengén pártfogolta a társulatot, 
s többször m egtörtént, hogy az esti bevétel a 
kiadást nem ledezte. F. hó 14-én a társulat vá
rosunkba érkezik.

— Farsang Gyergyóban. A gyószentmiklósi 
iljuság bál-bizottsága a m. hó 28-án tartott gyű
lésen megalakult. Megválasztattak • elnöknek 
dr. Fejér Dávid, alelnöknek Kritsa Zoltán, tit
kárnak Kritsa Konrád, pénztárnoknak Cziffra 
János, biz. tagoknak : Bocsánczi János, Bocsán- 
czi István. Őrei Rezső, Keresztes Gerö, Vákár 
Lukács, Zárug M. Zakariás, Deer Kálmán, iíj. 
Romfeld János, Merza Vilmos, Lázár Viktor 
Lázár J. István és Vákár Árpád, A meghívók 
mar szét is küldöttek. Az előkészületek nagyban 
folynak s reméljük, hogy ezen hagyományos 
hushagyókeddi bál régi hirnevéhezképest ez al
kalommal is fenyesen fog sikerülni.

— Gyergyó Ditróban a zenekedvelők egye
sülete múlt hó ok án  jól sikerült zeneestélyt 
rendezett, melyen szép számú közönség vett 
részt. A program m  lejátszása után vig táncz 
következett, a melynek a késő éjjeli órák ve
tettek véget.

— Iskolaszentelés. Gyergyó-Szárhegyen az 
iskola szentelése f. évi február hó 1-én volt, ez 
alkalommal jól sikerült tánczestély is volt, a me
lyen a jelen voltak igen kedélyesen és vígan mu
lattak. A mulatságnak reggeli 4 órakor volt vége.

É r t e s í t é s
a csikmegyei közkórház 1890. évi betegforgalmáról.

1889-ben maradt 17 beteg (14 férfi s 3 nő). 
1890-ben felvétetett 426 (295 férfi és 131 nő). — 
Ápoltatott tehát összesen 443 beteg (309 férfi és 
134 nő). Ezek közül meggyógyult 396 (274 férfi 
és 122 nő). Javultan elbocsáttatott 18 (13 férfi és 
5 nő). Meghalt 9, (6 férfi és 3 nő) s igy az ösz- 
szes kimenetel tett 423-at (293 férfi és 130 nő) ; 
további gyógykezelés alatt maradt 20 (16 férfi és 
4 nő).

Összehasonlítva a múlt 1889. évi betegfor
galommal, azt látjuk, hogy 1890 ben 41 beteggel 
több lett felvéve és 39-el több is kibocsátva, mint 
1889-ben.

A halálozási arány ez évben 2T°/0-ot tett.
A kóralakokat illetőleg legtöbb volt bujakó

ros beteg, 182 (104 férfi és 78 nő); — azután a 
belgyógyászati 159 (124 férfi, 35 nő). Sebészeti 
beteg volt 60 (48 férfi, 12 nő). Szemészeti 25 
(19 férfi, 6 nő).

A belgyógyászati esetek között legtöbb volt 
a gyomorhurut, 29 (17 férfi, 12 nő). Váltó-láz 21, 
(16 férfi, 5 nő). Heveny izom csúz 21 (19 férfi és 
2 nő). Tudőgümőkór 9 (7 férfi, 2 nő.) A sebészeti 
esetek között legtöbb volt a rák, 11 (7 férfi és 
4 nő). Szemcséskötbártyalob 15 (11 férfi, 4 nő).

A 423 fogyaték összesen 8338 ápolási napot 
vett igénybe, esik tehát átlag egy betegre 197. 
ápolási nap. Külön véve: a 182 bujakóros betegre 
esik 4976 nap, -— tehát minden egyes bujakóros 
betegre átlag 27-3 nap. A 159 belgyógyászati 
betegre esik 1720 nap, egyre 10-8 nap. A 60 se
bészeti betegre 1398 nap, tehát átlag mindenikre
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23-3 nap. Végül a 24 szembeteg 244 ápolási na
pot vevén igénybe, jut egyre 9-7 nap.

Illetőségre nézve volt: csikmegyei 366, ud- 
varhelymegyei 24, báromszékmegyei 15, marostor- 
ilamegyei 6, brassómegyei 3, szebenmegyei 1, 
nagyküküllőmegyei 2, alsófehérmegyei 1, szolnok- 
dobokamegyei 2, temesmegyei 2, szilágymegyei 1, 
lmnyadmegyei 1, szathmármegyei 1, szlavóniai 1.

Foglalkozásra nézve : napszámos 270, föld- 
mives 17, honvéd 56, csendőr 14, pénzügyőr 16, 
cseléd 8, koldus 7, tanuló 7, kovács 4, szülésznő 
3, kötélgyártó 3, csizmadia 2, kőmives 1, üveges 
1, asztalos 1, czipész 1, szabó 1, sziics 1, fazekas 
1, pinczér 2, korcsmáros 1, kereskedő 1, állator
vos 2, útmester 2, hivatalnok 1, Írnok 1, börtönőr 
1, kéjnö 1.

Életkorra nézve: 1—10 évesig 15, 20 évesig 
78, 30 évesig 170, 40 évesig 55, 50 évesig 47, 
60 évesig 33, 70 évesig 23, 80 évesig 5.

Műtétéi végeztetett összesen 98 esetben.
Csíkszereda, 1891. január 22-én.

lJr, Molnár József, igazgató.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k : :
Hth. J. urnák. A küldötteket megkaptuk s mihelyt te

rünk engedi sorát ejtjük. Magán levél rövid időn megy.
K. K. urhölgynek. Köszönjük a helyi érdekli czikket, 

rövid időn jönni fog.
Egy választó Gyszntmklsn. Jelen számunkra elkésve 

érkezett s így csak jövő számunkban közölhetjük, ha beválik 
vagy pedig üzenünk róla.

E. A. urnák. Közelebbről terjedelmes magán-levelet, 
küldünk. A küldöttet megkaptuk s adui fogjuk.

Csíkszeredái piaczi árjegyzék.
— Csíkszereda január 30. —

Búza tiszta (hektoliterenként) 5 frt 50 lcr. Búza közepes 5 frt 
— kr. Rozs 4 frt 25 kr. Árpa 3 frt 50 kr. Törökbuza 4 frt 50 
kr. Zab 2 frt 10 kr. Borsó 6 frt. — kr. Lencse 16 frt. Fu- 
szulyka 5 frt 80 kr. Kása 12 frt — kr. Burgonya 2 frt 50 
kr. Marhahús (klgrammonként) 30 kr. Sertéshús 40 kr. Ifar- 
bécshus 24 kr. Szabna (métermázsánként) — frt 70 kr 
Széna mm. 3 írt — kr. Ökör párja 250 frt — kr. Tehén 
párja 120 frt — kr. Faggyugyei'tya (kilogrammja) — frt 48 
kr Tűzifa kbm. (1 méter) 2 írt — kr. Malacz darabja 1 frt 
50 kr. Lúd — frt 80 kr. Bárány 3 frt — kr. Csirke párja 
50 kr. 10 tojás 20 kr.

1 Ü 3  i u - t r i  I x ü z á s a
Szeben, 1890. január 28.

75. 5. 49. 76. 32.

Sz. 4121.—1890.
telekkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csoti 
Ágoston végrehajtatónak Szabó Ferencz végrehaj
tást szenvedő elleni 4 frt 50 kr tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a Csíkszeredái 
kir. törvényszék (a csikszentmártoni kir. járásbí
róság) területén levő Csikszentgyörgy község ha
tárán fekvő s a csikszentgyörgyi I. rész 148. sz. 
telekjkvben 729, 730. hrszám 160 frt, 445 hrsz. 
160 frt, 457, 458, 459. helyrszám 12 frt, 6922. 
iirsz. 28 frt, 7021. hrsz. 27 írt, 7290. hrsz 6 frt, 
7492. hrsz. alatt ingatlanokra az árverést 2 frt 
bán ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1891. évi február hó 26-ik napján d. e. 9 órakor 
Csik-Szentgyörgy község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX-ik törvényczikk 42-ik §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügymi
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A csikszt-mártoni kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Csikszentmárton, 1890. deczember hó 
3-ik napján.

S z a k á c s ,  kir. aljbiró.

Sz. 4655—1890. polg.

Hirdetmény.
A Csik-Kozmás községben gyakorolt italmé

rési jogért megállapított kártalanítási összegre 
vonatkozóan az 1890. évi 45,896. sz. ig. ügymin. 
rendelet 9. és 10. §§-aihoz képest az egyezség 
megkísérlésére s az igények tárgyalására határ
időül 1891. évi február hó 27-én d. e. 8 órája a 
kir. törvényszék 10. számú hivatalszobájába kitű 
zetett. Mely határidőre a közbirtokosság tagjai, 
mégpedig azok is, a kiknek az idéző végzést külön 
nem kézbesitteték, figyelmeztetéssel az elmaradás

nak az idézett rendeletben megállapított követ
kezményeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hó 10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Sz. 5009—1890. polg.

Hirdetmény.
A Osik-Szentmárton—Csekefalva községben 

gyakorolt italmérési jogért megállapított kártala
nítási összegre bonatkozólag az 1890. évi 45,896. 
számú igazságügyminiszteri rendelet 9. és 10. §§- 
hoz képest az egyezség megkísérlésére s az igé
nyek tárgyalására határidőül 1891. évi február hó 
27-én d. e. 8 órája a kir. törvényszék 10. számú 
hivatalszobájába kitűzetett. Mely hatái időre a köz
birtokosság tagjai, mégpedig azok is, a kiknek az 
idéző végzés külön nem kézbesitteték, figyelmez
tetéssel az elmaradásnak az idézett rendeletben 
megállapított következményeire,- ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január 10 én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Sz. 4870—1890. polg.

[Hirdetmény.
A Csik-Szentdomokos községben gyakorolt 

italmérési jogért megállapított kártalanítási ösz- 
szegre vonatkozólag az 1891. évi 45,896. számú 
igazságügyminíszteri rendelet 9. és 10. §§-aihoz 
képest az egyezség megkísérlésére s az igények 
tárgyalására határidőül 1881. évi február hó 26-án 
d. e. 8 órája a kir törvényszék 10. számú liiva- 
talszobájába kitűzetett. Mely határidőre a közbir
tokosság tagjai, mégpedig azok is, a kiknek az 
idéző végzést külön nem kézbesitteték, figyelmez
tetéssel az elmaradásnak az idézett rendeletben 
megállapított következményeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január 10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Sz. 4889-1890. polg.

Hirdetmény.
A Csik-Dánfalva községben gyakorolt ital

mérési jogért megállapított kártalanítási összegre 
vonatkozólag az 1890. évi 45,896. számú igazs. 
ügyministeri rendelet 9. és 10. §§-aihoz képest az 
egyezség megkísérlésére s az igények tárgyalására 
határidőül 1891. évi február hó 28-án d. e. 8 órája 
a kir. törvényszék 10. számú szobájába kitűzetett. 
Mely határidőre a közbirtokosság tagjai, mégpedig 
azok is, a kiknek az idéző végzés külön nem 
kézbesitteték, figyelmeztetéssel az elmaradásnak 
az idézett rendeletben megállapított következmé
nyeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hó 10-én tartott üléséből.

G yá r fá s  íjá szló , elnök.

Sz. 4293—1890. polg.

Hirdetmény.
A Csik-Szentmiklós községben gyakorolt ital

mérési jogért megállapított kártalanítási összegre 
vonatkozólag az 1889. évi 45,896. számú igazs. 
ügyminiszt. rendelet 9. és 10. §§-aihoz. képest az 
egyezség megkísérlésére az igények tárgyalására 
határidőül 1891. évi márczius 2-án d. e 8 órája a 
kir. törvényszék 10. sz. hivatalszobájába kitűzetett. 
Mely határidőre a közbirtokosság tagjai, mégpedig 
azok is, a kiknek az idéző végzés külün nem 
kézbesitteték, — figyelmeztetéssel az elmaradás
nak az idézett rendeletben megállapított követ
kezményeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hő 10-én tartott üléséből.

Gyárfás Ljászló, elnök.

Sz. 4350—1890. polg.
Hirdetmény.

A Csik-Szentimre községben gyakolt italmé
rési jogért megállapított kártalanítási összegre 
vonalkozólag az 1890. évi 45,896. számú igazság- 
ügyminiszterí rendelet 9. és 10. §§-aihoz képest az 
egyezség megkísérlésére s az igények tárgyalására 
határidőül 1891. évi márczius hó 2-án d. s. 8 órája 
a kir. törvényszék 10. számú hivatatszobájába ki- 
tűzetett. Mely határidőre a közbirtokosság tagjai, 
mégpedig azok is, a kiknek az idéző végzés külön 
nem kézbesitteték, figyelmeztetésse, az elmaradás
nak az idézett rendeletben megállápitott követ
kezményeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hó 10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Sz. 1525—1890. polg.

Hirdetmény.
A Gyergyó-Szárhegy községben gyakorolt 

italmérési jogért megállapított kártalanítási ösz-

igazságügyminiszteri rendelet 9. és 10. §-hoz képest 
az egyezség megkísérlésére és a bejelentett igények 
tárgyalására határidőül 1891. év márczius hó 4-én 
d. e. 8 órája a kir. törvényszék 8. sz. hivatalszo
bájába kitűzetet. Mely határidőre a közbirtokosság 
tagjai, mégpedig azok is, a kiknek az idéző végzés 
külön nem kézbesitteték, — figyelmeztetéssel az 
elmaradásnak az idézett rendeletben megállapított 
következményeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hó 10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Szám 5153—1890. polg.

Hirdetmény.
A Gyó-Szentmiklós községben gyakorolt ital

mérési jogért megállápitott kártalanitási összegre 
vonatkozólag az 1890. évi 45,896. számú igazság
ügyminiszteri rendelet 9. és 10. §§-aihoz képest 
az egyezség megkísérléséhez s az igények tárgya
lására határidőül 1891. évi márczius hó 3-án d. 
e. 8 órája a kir. törvényszék 10. számú hivatal 
szobájába kitűzetett. Mely határidőre a közbirto
kosság tagjai, mégpedig azok is a kiknek az idé
ző végzés külön nem kézbesittetett, -  figyelmez
tetéssel az elmaradásnak az idézett rendeletben 
megállapított következményeire, ezennel megidéz
tetnek.

A Csíkszeredái, kir. törvényszéknek, 1891. 
évi január hó 10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Hz. 1733 — 1890. polgári.

Hirdetmény.
A Gyó-Tekerőpatak községben gyakorolt ital- 

mérési jogért megállapított kártalanitási összegre 
vonatkozólag az 1890. évi 45,896. számú igazság
ügyminiszteri rendelet 9. és 10. §§-aihoz képest 
az egyezség megkísérlésére s az igények tárgya
lására határidőül 1891. évi márczius 3-án d. e. 8 
órája a kir. törvényszék 10. sz. hivatalszobájába 
kitűzetett. Mely határidőre a közbirtokosság tagjai 
mégpedig azok is, a kiknek az idéző végzés külön 
nem kézbesitteték, — figyelmeztetéssel az elmara
dásnak az idézett rendeletben megállapított kö
vetkezményeire, ezennel idéztetnek. A Csíkszere
dái kir. törvényszéknek 1891. évi január hó 
10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.}

Sz. 3485—1890. polgári.

Hirdetmény.
A Gyó-Vasláb községben gyakorolt italmérési 

jogért megállapitot kártalanitási összegre vonatko
zólag az 1890. évi 45,896. sz. ig. ű. m. rendelet
9. és 10. §§-aihoz képest az egyezség megkísérlé
sére s az igények tárgyalására határidőül 1891. 
évi márczius hó 5-én d. e. 8 órája a kir. trvszék
10. sz. hivatalszobájába kitűzetett. Mely határ
időre a közbirtokossák tagjai, mégpedig azok is, 
a kiknek az idéző végzés külön nem kézbesitteték, 
figyelmeztetéssel az elmaradásnak az idézett ren
deletben megállapított következményeire, ezennel 
idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891, évi 
január hó 10-én tartott üléséből.

Gyárfás László, elnök.

Sz. 4349—1890. polg.

Hirdetmény.
A Csik-Verebes községben gyakorolt italmé

rési jogért megállapított kártalanitási összegre vo
natkozólag az 1890. évi 45,896. sz. ig. ügy. min. 
rendelet 9. 10. §§-aihoz képest az egyezség meg
kísérlésére s az igények tárgyalására határidőül 
1891. évi márczius hó 6-án d. e, 8 órája a kir. 
törvényszék 10. sz. hivatalszobájába kitűzetett. 
Mely határidőre a közbirtokosság tagjai, mégpedig 
azok is, a kiknek az idéző < végzés külön nem 
kézbesitteték, figyelmeztetéssel az elmaradásnak 
az idézett rendeletben megállapított következmé
nyeire, ezennel idéztetnek.

A Csíkszeredái kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hó 10-én tartott üléséből.

Gyárfás Ljászló, elnök.

H I R D E T M É N Y .
Egy igen jókarban levő, kevéssé hasz

nált, — inkább még uj állapotban levő — 
szép és jó

zongora
szabadkézből eladó, egy csinos z o i lg o r a -  
székkel együtt.

Ára 200 írt, a vételár egyszerre fize
tendő.

Értekezhetni özv. R o s d á s Jánosnéval 
G-yergyó-Alfalüban, hol a zongora is meg
tekinthető, 2 —2szegre vonatkozólag az 1889. évi 45,896. szanrn 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891.


