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— Mindazon t. előfizetőinket,  kik 
előfizetési  díjjal hátralékban vannak — 
tisztelettel kérjük, liogy szíveskedjenek 
azt Iliinél előbb beküldeni. 

M é g v a l a m i a c . t ik v á r m e g y e i 
s e g é l y - é s ö.H7.tüii(lijt»klioz.x) 

(V) Nekiink is van egy pár szavunk 
ezen édes mindnyájunkat közelről érintő és 
érdeklő kérdés minél czélszeriibb megoldá-
sához és rendezéséhez. Azért nem árt. min-
den oldalról és iránvban meg világítani a 
dolgot. 

A ,,Csíki Lapok" 37- és 38-ik számá-
ban ez ügyben elmondottak szerény véle-
ményem szerint kiegészítésre várnak, <le 
azokhoz más tekintetben is még sok figye-
lemre méltó szó is fér. 

Midőn im a rendelkezésünkre álló évi 
23,000 frtnyi  összeget gyümölcsözően és 
nemes Csikvármegye magasztos inteneziói-
iiiik inegfelően  és nevelés-oktatási, szóval 
kultnrfejlődési  igényeinkre val' tekintettel 
akarjuk, — a mint akarnunk kell — fel-
használni, legelsőbben is a ,,segély- és ösz-
töndíj" fogalmából  kell kiindulnunk — és e 
fogalomból  önként kidomboruló eszmekörben 

O 
mozognunk. 

Itt és ezen fogalom  szem előtt tartásit 
mellett a szabályok által rendezendő dolog 
és kérdés lényege és érdeme nem a 20,30, 
50 és 3—400 frt,  vagyis a kisebb-nagyobb 
összegű segély- és ösztöndíj nyújtáson for-
dul meg, hanem azon, hogy akár kisebb, 
akár nagyobb összegekben osztassék ki a 
rendelkezésre álló 23,000 forint,  az mindig, minden körülmények között, amennyire cm-j • j 
beri előrelátás mellett lehetséges, úgy, oda 
és olyanoknak nyujtassék és osztassék, a 
hol és kiknél az nem pocsékoltatott el, nem 

*) Megyei közérdekeink egyik legfontosabbjának  lapunk 
két számában elég bőven történt megvitatása utáu e liarinad-
izbeni felszólalásnak  is szívesen adtunk belvet, hogy a fontos 
kérdés még bővebben ingyen megbeszélve: de ki kell jelentc-
tenünk, hogy czikkiróval nem mindenben érthetünk egyet — 
épen a megelőzött két rzikkben kifejlett  nézetek miatt. Szerk. 

veszett kárba és így gyümölcsözött — 
vagy gyümölcsözni l'og. 

.Mert a nagyobb, 3 — 40(1 írtban kiadott 
segély- és ösztöndíj ép úgy kárba vcszhel, 
mini az .">0—(»0 irt kis összegben nyújtott, 
segély- és ösztömlij mogfordit.va.  Az el-
pocsékolás veszedelme léhát nem a kis 
nagy összegektől liigg. Sőt ezéls/.criicn. 
maga liel\én és inéulia szerint a felhozott, 
két véglc' között történt közéji megosztás 
mellett a segély- és öszlömlijak gviimölcsö-
zésére és ezéljainak megvalósítására nagyobb 
biztositékof  látunk. De aztán az osztó igaz-
ság é méltányosságnak is v.m ám szava. 

Hogyan ? N'incscii-.-k nekiink nagy ösz-
szegen végzett embereink':' 

Vagy hát csak ilvciiekre van szüksé-
günk'/ Nem csupán! 

A mi társadalmunk, mint általában a. 
társadalom, különböző osztályokból áll. A 
mi ,,segély- és ösztöndíj-alapunk'- eszméjé-
nek az egész társadalmai, teliát annak min-
den egyes osztályát fel  kell ölelni, mint a 
segély- és ösztön-dij alapitól képviselve van-
nak a mi társadalmunk minden osztálvában, 
kik jogot, és igényt is tartanak — s méltán 
— ahhoz Tehát c közvagyonból csak c""V 
osztályt kellene és volna igazságos dolog: 
ezéljához segiteni? Már pedig ha most, alap-
elvül kimondatnék, ,,hvgy an évenként ren-
delkezésünkre álléi összegből 3 —400 forin-
tosnál kisebb segélyösszegek és ösztimli jak 
nem adatnak",ugyan megfelelne-e  ezen alap-
elvre alapított eljárás a segély- és ösztön-
dij eszméjének, ezéljainak, az alapitók é.s 
a nemes vármegye közönsége intentióinak, 
érdekeinek és a méltányosságnak ? — Alig. 

Nekiink és az édes hazának gazdákra, 
iparosokra, tanítókra, kereskedőkre, papokra, 
katonákra stb. s más oly tisztviselőkre is 
van szükségünk, kiknek pl. nem kell \ III. 
osztályt végezni s jó érettségi bizonyítványt 
előmutatni, hanem a csíkszeredai gazdászati, 
felső  nép- és felső  leány- vagy polgári is-
kolákból és a csiksomlyói fogymuasiuin  4-ik 

osztályából, a kolozsvári és a csiksomlyói 
képezilékre stb. menve, ezélnkat érik. 

llát ezek a megnevezett vagy más helyen 
kereskedelmi, gazdászati, erdészeti, bányá-
szati. katonai stb. akadémiákon végezve ta-
nulmányaikat segély- és ösztöndíjra, mert a 
lervelt szabályok szerint: „segély- és ösztön-
díjra csupán a felsőbb  iskolák tanulói pá-
lyázhatnak és illelőleg olyanok, kik vala-

| inel\ középiskolában az érettségi vizsgála-
tot jó sikerrel kiállották," — nem tárhat-
nának igényt V 

! Hát érettségre hogy jut a szegény fin, 
hogy a 3 — 400 forintot  annak révén el-
nverjo : 

Igaz. a (elsőbb tanulmányok emelésé-
I nek e szméje mel le i t igen szép okokat lehet 

leihozni, 'le midőn ezen eszni 't elejteni éppen-
séggel nincsen szándékunkban, hogy a se-
gély- és ösztöndíj minimuma miért állapit -
tassék meg ,'i—100 frtban,  miért köttessék 
az egyenesen ,.a z éret tségi vizsgálat-
hoz", miért záratnának el a ícnteinlilett 
alsóbb osztályokból pályára törekvő, szegény 
szülők jóravaló gyermekei, s liogy épen 
('sikvárinegye nevelési alapjait kizáróla-
gosan miért fordítaná  az alsóbbak teljes 
mellőzésével, felsőbb  tanulmányokra készülők 
segélyezésére és öszt.öndijazására : nem látom 
— szerény véleményem szerint — indo-
kolva ? 

A kik felsőbb  tanulmányokra készítik 
fiaikat,  azoknak eleve több anyagi tehetsé-
gük is van. De néha egy 150— 200 forint 
fizetéses  tanító nem nagyobb szolgálatot tesz e 
a hazának, mint némely 2000 - 10,000 frtos 
tudós? Nem elég büntetés amannak sorsa? 
Miért itt is azt büntetni ? 

liogy pénzeink a szétszórás által ne 
pocsékoltassanak el, az nagyon kívánatos és 
jogos követelés. De nem látom sem mél-
tánytalan dolognak, sem pénzpazarlásnak, 
sem a nemes vármegye magasztos intentiói 
ellenes eljárásnak, ha a vármegye a helyi 
viszonyok és igények szerint pld. Csiksom-
Iyón egy jóra való képezdészt 50—G0 frttal 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A j ó s l a t . 
(Folytatás.) 

Ilma grófnő,  ki ugylátszik egyedül volt ké-
pes Innocence titkának fátyolát  némileg fellebben-
teni, — csaknem gyermek volt még, midőn K. 
báróhoz férjhez  adták. A házasság, legalább kül-
sőleg, igen boldognak látszott, de csakhamar az 
ellenkezőről kellett az úgynevezett magas társa-
ságnak meggyőződnie, mert egy szép nap Ilma 
grófnőt,  ki már egy év óta kerülte a nyilvánossá-
got, salonjában eszméletlenül találtak, s mellette 
egy sürgönyt: „B. báró Monaccoban öngyilkos lett." 

Ez megmagyarázott mindent. 
De térjünk vissza Innocencehoz. 
Az ok, mely Du Maure kisasszonyt a vidéki 

városba hozta, csakugyan a szerelem volt. Még 
a zajos párisi farsangon,  mielőtt atyja meghalt 
volna, megismerkedett Nenville marquissal, sokat 
mulatott vele, mint általában mindenkivel, mi-
ntán ő volt az akkori „reine du Carneval." Meg-
szerette a marquist, Jerome-t, de annak érzelmei-
vel nem volt soha tisztában, — ámbár sokan azt 
álliták, hogy a fiatal  főúr  halálosan szerelmes In-
nocencebe, s igazuk lehetett, noha Du Maure k. 
ft.  iránt mindig bizonyos tartózkodással viseltetett, 
t jni nem kevéssé bántotta a fiatal  leányt. 

E tartózkodást csuk oly mély és tiszta sze-
relem szülhette, mint a milyen Jerome-é volt. 

A két gyermeknek apái társak voltak, 
együtt élték át a lrancziáknál annyira gyűlöletes 
emlékii utolsó háborút, melybe mint barátok men-
tek; de honnan esküdt ellenségként, tértek vissza ; 
ini lehetett ennek oka, s"iiki sem tudta, de senki 
sem merte az egyik nevét a másik előtt említeni, 
nehogy haragját felkeltse. 

E viszony ismeretiéi) volt ugyan Innocence 
előtt, de Jeroine tudott róla. Ismerte Du Maure 
tábornok kiengesztelhetetlenségét, észrevette Inno-
cence k. a. iránta való érdeklődését. K'ettő között 
kellett választani: vagy lemondani saját szerel-
méről, tehát Innocence-czal szemben közönyt tet-
tetni, nehogy őt majdan lemondás áldozatává tegye, 
— vagy pedig a tábornokkal kétségbeeső harezot 
kezdeni. Egyelőre az elsőre határozta el magát. 
Igy lett Inuonceuce quasi visszautasítva, s igy tör-
tént, hogy Jeroiné miudenki csodálkozására csak-
nem az idény közepe táján hagyta el 1'árist. 

8 most harezra! Egyebet nem tehetett, mint 
a tábornok elé állani s megkérni leányát. 

Tavaszfzal,  midőn Innocence egy társasággal 
vidékre tett kirándulást, s atyja egyedül volt, — 
bejelenté magát a niarquis, azonban a tábornok 
gyengélkedése miatt nem fogadtatott  el; Nenville, 
ki ezt eleinte kifogásnak  vélte, a lépcsőházban ta-
lálkozván az orvossal, némileg megnyugodott, hogy 
n.'in míuden ok nélkül történt visszautasítása. De 

I bizonyos kellemetlen érzéstől még sem tudott sza-
badulni, babonássá lett, mint minden szerelmes, s 
azt hitte, liogy e kedvezőtlen kezdet nem jósol 
szerencsés folytatást  és befejezést. 

T>u Maure egészsége napról-napra hanyatlott 
úgy, hogy leányának is csakhamar vissza kellett 
térnie Parisba. 

Két hét múlva a Du Maure családi sírbolt 
felett  megfordították  a czimart, mert az utolsó 
fértisarj,  a tábornok is oda tért nyugodni. 

El lehet képzelni az árva fájdalmát,  ki aty-
ját rajongással szerette. Hogy a szegény gyerme-
ket apáthiájából felrázza,  egy távoli rokona elhívta 
Magyarországra nagyanyjához, — Innocencenak a 
hirtelen távozása kellemetlen meglepetés volt Jero-
me-ra nézve. 

Elhatározott szándéka vala Innocencet fel-
keresni, ele azt a haláleset után rögtön nem te-
hette, mivel még házában bemutatva nem volt, s 
igy a corvenczionális hat hétnek bevárását meg-
könnyítendő, birtokára ment ügyeit elintézni. 

A marquis nem állt meg útjában, hanem 
megtudván, hogy Du Maure k. a. nagynénje Ma-
gyarországról egyenesen Ostendébe ment, ahhoz 
fordult  s tőle ineg is kapta Innocence tartózko-
dási helyének czimét. Legott irt, számítván vá-
laszra. 

De szegény Imioceace-on győztek fájdalmi 
é.í az úti fáradalmak,  mérges láz az ág;l.oz kvtó-
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jegélyez; egy szegényt 80—100 frttal  tel-
jesen ellát; igy egy főgymnasiumi  tanulót; 
Kolozsvárt egy fi-  vagy nőképezdei tanulót 
sztllei anyagi viszonyai szerint részben vagv 
egészben támogatva czélhoz segit; — igy 
ugyanott a eonvíctusban vagy azonkívül 
esrv joghallgatót, orvosnövendéket, tanárje-

C» 3 © O » . . 

lültct részben vagy egészben neveltet stb. 
Minek oda 3—400 frt,  ahol annak fele 

is elég? A gyakorlati élet azt igazolja, hogy 
a társadalom alsóbb osztályú szerény és lel-
kiismeretes napszámosai általában nagyobb 
szolgálatot tesznek Istennek, a hazának és 
társadalomnak, mint egyes, nagy költségek 
árán felemelkedett  és a gonosz tudás gó'g-
jében fulladozó  modern tudósok, kik lelket-
len huzavonó nyíígei a nép és társadalomnak. 

A hazának,—hogy az boldog legyen, 
— nem egymás elől a zsirosabb konezokat 
elleső sok és nagy tudományú egyénekre, 
hanem b e c s ü l e t e s , l e l k i s n i c r e t e s , 
állásuk kötelességeihez kellő szakismerettel 
s annak tudatával biró szorgalmas honpol-
gárokra van szüksége. 

Vannak anyagilag és szellemileg nagy-
ra szülöttek, kik valamint a múltban, úgy 
a jövőben is fel  fogják  találni és keresni 
megfelelő  életszférájokat.  Ehhez bizonnyára 
Csikvármegye is az anyagilag kicsiny, dc 
szellemileg nagynak .szülöttüknek segitő jobb-
ját fogja  nyújtani. 

Azért is az összeállítandó szabálytervezet 
mellett, melybe a „Cs. L." 37. és 38 szá-
mában közlöttekből is sok felveendő  lenne, 
— én nem a 3—400 frt  minimum és érett-
ségi vizsgálathoz való kötöttségben, hanem 
a segély- és ösztöndij kiosztó bizottság min-
den mellékérdeket nélkülöző, a, szent, ma-
gasztos és hazafias  ezélt szem előtt tartó 
egyediségében találom, keresem és helyezem 
alapjaink okszerűbb és gyümölcsözőbb ki-
osztásának és kihasználásának garantiáját. 

H Ü Ii F Ö IÍ I>. 
A politikai helyzet. 

A „Nord" konstatálja, liogy az ourópai po-
litika békés fordulatot  vet, nemcsak a Balkán-kér-
désben, hanem más irányban is. Az orosz czár é.s 
a német császár találkozása elsörangii béke-sziui|> 
toma. Egész Knrópa igy foghal  ja fel.  Ma a hár-
mas szövetség fejei  találkoznak, mindig uj kon-
venrziókra és a katonai szövetség megszilárdítá-
sára lehet következtetni. A czár és a német, csá-
szár találkozásából nem lehet nyugtalanító követ-
keztetéseket vonni, A találkozás a két uralkodó 
személyes viszonyának javulását bizonyítja. — A 
,,Nord" pétervári levele is azt, mondja, hogy az 
európai helyzetet most több optimizmussal lehet 
megítélni. A háboru-félelemben  szünet állott be, 
mely valószínűleg eltart a tavaszig. 

Ez időben, melyben a halál angyala lebegett 
a szegény gyermek ágya felett,  nem csoda, hogy 
a nagymama úgy tette el a levelet, hogy a/;t többé 
meg sem találta, s hogy unokájának rosszul ne es-
sék el is hallgatta. 

.Teroine nem kapván választ, visszautasított-
unk érzé magát, annál inkább, miután engedelmet 
kért Innoncence-ot Magyarországon felkereshetni. 

Reményéről azonban mégsem mondott le egé-
szen, elhatározta, hogy Magyarországba megy 
utazni, bízván a véletlenben, hogy az valahol ösz-
szWiozza a szeretett leánynyal. 

Azonban a sors üldözőbe vette a marquist. 
Alig indult meg, Berlinből már is sürgöny 

hívta vissza anyja betegágyához. 
Három hó múlva a marquisnő, ki nHlől fia 

nem távozott, örök álomba szenderült. Midőn első 
fájdalmának  leküzdése után távozni készült hazá-
jából, újra az örökösödési ügyek tartóztatták Fran-
ciaországban, úgy, hogy midőn újra Magyarhonba 
érkezett, egy véletlen folytán  arról értesült, hogy 
Innocence elhagyta hazáját, egy nagyobb európai 
körútat teendő. 

Jerome ezidőben a magyar fővárosban  tele-
pedett le azon reményben, hogy itt még többet 
tudhat meg, s ekkor történt, hogy N. grólfal  meg-
ismerkedett — s általa X. melletti birtokára lön 
nieghiva. 

Eközbei Innosence néhány hetet Romában 

C S I K I L A P O K . 

A ezárevics Párisban. 
A „Journal de Sairit Petersbourg" mélyen 

hallgat az orosz trónörökös párisi látogatásáról s 
azért az orosz sajtó nem lévén képes magát ez 
ügyben tájékozni, nagyon tartózkodólag viseli ma-
gát. — A brüsszeli „Nord" ellenben leplezetlenül 
hirdeti, hogy itt az ideje Franczia-és Oroszország 
szorosabb csatlakozásának; s azt hiszik, hogy a 
„Nord" czikke fordulatot  jelent az orosz politiká-
ban. Még a „Grazdanin" is, mely az autokrata és 
ortodox Oroszország közeledésétől Francziaország-
hoz idegenkedett, kezd már lavírozni. .Jellemző e 
francziabarát  czikkekben, hogy e mellett egyálta-
lán nem tartják lehetetlennek a Németországgal 
való barátságot. 

A Balkán-félsziget  forrongása. 
Konstantinápolyi jelentések szerint Szerbia 

fenyegető  magatartása nagy aggodalmakat okoz a 
portannak. A minisztertanács azt ajánlotta a szul-
tánnak, hogy 2o,0i 10 főnyi  ligyelö hadtestet állít-
son fel  a szerb határon, de a szultán nem fogadta 
el. A kabinet azonban jegyzéket akar intézni a 
a nyugati hatalmakhoz, s az azt indítványozza, 
hogy a Balkán-államokban mutatkozó forrongással 
szemben közösen járjanak el. 

Kisdedeink pusztulása. 
Az országos kisdednevelési kiállításban van 

egy sarok, a mely színesre rajzolt térképekkel van 
beragasztva. Magyarországnak térképei azok, a 
melyeken a megyék hol világosabb, hol sötétebb 
szintiek, a szerint, a mint bennük a kisdedeknek 
halálozása kisebb vagy pedig nagyobb. 

Közelről nézve leolvashatjuk róluk, hogy 
.akár hány megyénk van, a hol száz halott köziil 
több mint, hatvan a kisded, s a Ind száz születésre 
ötven gyermckhalál esik. 

De még sokkal tanulságosabb képet nyerünk 
lia e térképeket néhány lépésnyi távolságból néz-
zük, mert akkor az egyes megyék határai elmo-
sódnak szemünk előtt, s csak az egész Magyar-
ország képét látjuk. Ily módon ama szomorú be-
nyomást szerezzük, hogy Magyarország szive a 
legsötétebb szint mutatja, hogy a Duna és Tisza 
között, a Tisza-Maros szögben é.s a Duna mind-
két. partján legnagyobb a kisdedeknek pusztulása. 

Mi az oka e jelenségnek, liogy épen az or-
szágot fenntartó  legmagyarabb vidéken hal el a 
legtöbb gyermek? Weszelovszky már rég fölhívta 
a nemzet figyelmét  arra, hogy a legáldottabb husz 
magyar megyében, a melynek lakossága 45 szá-
zaléka az ország népességének, a meghalt, gyer-
mekek száma 52 százalékát teszi ki az országban 
összesen elhunyt "gyermekeknek! Csecsemő-halan-
dóságunk a mult évtizedben íi, gyermekhalandó-
ságunk pedig 5 százalékkal volt rosszabb, mint 
átlag egész Európában. 

Nem, azt nem lehet nyugodtan tűrni, liogy 
hazánkban évenként több mint negyed millió gyer-
mek pusztul el (525,0011 születéssel szemben tehát 
a gyermek halandóság 40 százalék ! 

töltött, hol egy míitárlat, alkalmával két — elölte 
nem igen ismeretlen — párisi ifjú  által hallotta 
Nenvillet emlegetni, majd az ö nevével hozták kap-
csolatba, mire még figyelmesebbé  lön, s igy meg-
tudta, hogy a maniuis csupán csak ö érte ment 
Magyarországba, s hogy bizonyos N. gróf  meghí-
vása folytán  X. mellett fog  nyaralni. 

E körülmény nem tévesztette hatását. — 
Innocence lelkében újra felébredtek  a régi érzelmek 
s elhatározta a saját részéről is lehetővé tenni a 
találkozast. Ezért ment X-be. 

Miután itt mindenről kimerítően és kielégí-
tően értesült — mint már tudjuk — újra távo-
zott, de a hotelben bérelt lakását fenntartotta  ma-
gának. Azt is tudjuk, hogy a tábornoknénak fi-
gyelmébe Blanka di Salma grófnő  ajánlotta a fiatal 
leányt. Ó az olasz grófnővel  Como városában ta-
lálkozott s miután ez felismerte  benne régi ba-
rátnője leányát, s megtudta, hogy X-et lakja, el-
határozta ajánlani ö excellenciájának a tábornok-
nénak. 

* 

Mid< 
ín Innocence megérkezett X-be. Nenville 

már három hete szívesen látott vendége volt N. 
grófnak,  főleg  szívesen látta a büszke özvegy bá-
róné, más néven Ilma grófnő,  ki eddig érzéstelen 
lelkének teljes erejével szerette a komolysága által 
feltűnő  ifjú  marquist. 

A mily kevéssé kedvezett a szerencse Je-

39. szám. 

S ha eme halandóságnak az okát keressük, 
akkor alig találjuk meg a hivatalos kimutatások-
ban. Hogy a difteritis,  a skarlát és egyéb ragadós 
betegségek sok kisdedet ölnek meg, az ott van a 
hivatalos számok között — de a hivatalból kimu-
tatott pár ezer ragadós bajban elhalt gyermekek-
nek száma csekélység az V* millióhoz képest, pedig 
ennyi gyermek hal el évről-évre hazánkban! 

Tehát nem marad más hátra, mint hogy 
magyarázatul az orvosok tapasztalatát hallgatjuk 
meg, a kik egybehangzóan azt mondják, hogy a 
népnek jóléte nincs olyan nagy befolyással  a" kis-
dedek halálozására — hiszen épen a leggazdagabb 
megyékben hal meg a legtöbb gyermek! — mint 
a nem czélszerü és gondatlan kisdedápolás. S itt 
van a dolog bibéje. Valljuk be őszintén, hogy a 
magyar nép jobban törődik a szarvasmarhájával, 
mint a gyermekével, amannak ha baja van, rög-
tön hivatja az állatorvost — másrészt pedig hiva-
talosan van konstatálva, hogy körülbelül 100,000 
gyermek halt el, a nélkül, hogy orvos gyógyította 
volna. Szinte komikus, hogy a paraszt haldokló 
gyermekéhez igen gyakran csak azért hivat orvost 
és irat vele reczeptet, hogy ezt a halottkémnek 
fölmutathassa,  és ne fizessen  bírságot a törvény 
értelmében, a mely mindenkit kötelez a beteg gyer-
mek orvosi kezeltetésére. 

A gyomornak és a bélnek bajai visznek leg-
több kisdedet a halálba, mert a szülök minden 
válogatás nélkül etetik a zsenge gyermekeket 
olyan ételekkel, a melyek nem nekik valók. Bur-
gonyával, kásával kenyérrel tömik meg gyenge 
gyomrukat, s liogy az etetési időközben ne kiabál-
janak, rongyba kötve dugják szájukba ezeket. 

Szóljak-e még más száz okról, a melyek a 
kisdedek élete ellen törnek? A tultömütt, piszkos 
lakások a nyirkos padló, a bűzös levegő nemcsak 
a ragadós betegségeknek legjobb terjesztői, de 
egyszersmind a tüdő bajoknak, a görvélyeknek oko-
zói. Télen a hóban, nyáron a pocsolyában fetreng 
a gyermek teljesen magára hagyatva, s akárhány 
eset fordul  elő, hogy gyermekeket éget meg a ke-
nieneze tüze, a száraz malom összetör, sőt disznók 
szertetépnek. 

Mindezeken a bajokon nem segit a törvény-
nek száraz betűje, pedig a mi közegészségi törvé-
nyeink kitűnőek, de tiz év óta vajmi kevés ered-
ménnyel vannak. Mert ily hasznos intencziók elé-
résére olyan közegek kellenek, a kik a törvény 
megtartását, ellenőrzik és oly nép, a mely azokat 
megcselekszi. Hogy pedig ez megtörténjék csak 
egy mód van, s ez a népet nevelni. Minél szélesebb 
körben elterjeszteni a helyes kisded ápolásnak 
szabályait, megtanítani a népet arra, a mi a gyer-
mekeknek javára válik, s elszoktatni a babonától, 
kuruzslástól, szóval mindazoktól, melyek a kisde-
deknek kárára vannak. S az sem a legutolsó föl-
adat. fölébreszteni  a szülői szeretetet, ott, a hol 
az meglazult, s beoltani a népbe a tudatot, hogy 
a családnak a legértékeseb kincse a gyermek, a 
kit gondozni és megóvni minden bajtól a szülőknek 
szent kötelessége. 

roménak Du Manre k. a. feltalálásában,  ép any-
nyira mozilitá elő Ilma grófnő  szívügyét, ameny-
nyiben a maniuis minden sétája, minden magányos 
kirándulása alkalmával volt oly rendkívül szerencsés 
találkozhatni a kedves grófnővel.  E csaknem folytonos 
érintkezés Nenville természetes kedélyességénéi 
fogva  csakhamar megszüntette az idegenek közötti 
bizonyos feszességet,  s barátságosabb modornak 
engedett tért, a mit Ilma grófnő  igen kedvező kö-
rülménynek tartott. 

Hogy mi vezette őt ama Ítéletre, melyet ma-
gának Innocence-röl alkotott, megmagyarázta a 
következő igen különös körülmény. 

Egy szorosan családi körben tett kirándulás 
alkalmával Ilma és Jeróme ismét együtt baran-
goltak egy erdő szélén; Ilma kissé beljebb ment, 
alig haladt néhány lépésnyire, midőn egy czigány-
sátorra bukkant, előtte egy öreg pár körül cso-
portosulva a többi, mintha családi tanácsot tar-
tottak volna. 

— Mily pompás alkalom a jóslásra! — ki-
áltott fel  Ilma, a gondolataiba merült Jer ime-ot 
felrázva  ábrándjaiból. — Magához térvén, követé 
Ilmát, s az út kanyarulatánál a hegyoldalba rejtve 
megpillantá a remek czigány-idylt. Rögtön bele-
egyezett Ilma grófnő  tervébe s utjokat a sátor-
felé  vevék. 

(Folyt köv) 
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Ezer módja vau az e czélokért való küzde-
lemnek. Hírlapok, röpiratok, könyvek kitűnő esz-
közük, de a legjobbak még is azok, a melyek di-
rekt szemléltetés és tanítás által hatnak a népre. 
E végett rendeztük az országos kisdednevelési 
kiállítást, a hol a csillogó, mulattató, keretben 
megvannak eredetiben a kisdedápolásnak minden 
eszköze és módja, a hol játszva leir t megtanulni 
a zsenge korú gyermekek nevelésének minden 
csinját-binját. 

S ezt a hatást most még előadásokkal is fo-
kozzuk, erre hivatott szakemberek minden oldalról 
megvilágítják a kisdedeknek életét, egészségét és 
nevelését, liogy pedig az egésznek maradandó 
haszna is legyen, azért e fölolvasások  olcsó fiizet-
kék alakjában fognak  megjelenni. Az első már 
meg is van Dr. Bókai Jánostól: „A kisded ápolása 
az első életévben". Ára 5 kr. 

A kiállításnak már is nagy haszna mutatko-
zik egy másik irányban. Kisdedeink nyomorult 
állapota napi endre került, s neme ak a közvélemény 
foglalkozik  vele, de az intéző behatóan is behatóan 
tanulmányozzák, a mi sok szép reményre jogosit. 
tol a közel jövőben. 

Gróf  Teleky belügyminiszter nagy gonddal 
nézte át a kiállítást. S az ott tett megjegyzései 
annak a következtetésére jogosítanak fid,  liogy ö 
nemcsak szivén viseli a kisdedek sorsát, de nem-
sokára hathatós eszközökkel lép sorompóba a 
gyermekek érdekében. 

Bizony, bizony már itt is az ideje, hazafias 
kesergések helyett komolyan csel, kedjiink a kis-
dedeink életének, egészségének nevelésének 
javára. 

1 h\ Furayii  Gyula. 

4 „Csiki liflpok"  e r e d e t i t á v i r a t » . 
A státusg/ülés. 

Kolozsvár szept. _l. d. e. 10 óra. 
Tegnap a sfátusgyülési  elöértekezlet 

megtartatott, elöértekezlet indítványára üd-
vözlő felíratok  küldetnek O szentségéhez, 
úgyszintén jubileuma alkalmából Hajnald 
bíboros érsekhez Búzás esikszentmártoni fő-
esperes a lelkészek nyugdíjának szabályozá-
sát és fölemelését  előértekezleten különösen 
hangsúlyozta; Imets F. Jákó csiksomlyói 
fó'gymn.  igazgató a tanárok fizetési  ügyében 
szólalt fel,  s mindkét indítvány fdett  hosz-
sznbb vita után a vélemények megoszoltuk. 
Imetsnek az értekezlet a somlyói internátus 
létesítése körillí nagy sikereiért elismerést 
szavazott. Tegnap estve erdélyi piispölc Lön-
hard Ferenez tiszteletérc fényes  fáklyás  zene 
volt. A státusgyülésre igen nagyszámban 
jelentek meg Erdély különböző vidékeiről. 

— Érkezett délután •! órakor. — 
113 tag igazoltatott, mivel kettőnek 

választását megsemmisítették. A kongrna-
kérdésben heves és sok oldalit vita merült 
fel,  melyben Ugrnn Gábor azon indítványt 
tette, hogy a Status saját, földhitelintézetet 
létesitsen és vagyonát ennek zálogleveleibe 
fektesse.  Ugrón indítványa lelkesen megélje-
neztetett, s miután Sigmoiul Dezső az indít-
vány ellen, Györll'y Gyula és többen pedig 
a mellett szót emeltek, ugy Ugrón indítvá-
nya, mint más vélemények részben tanul-
mányozás, részben kivitel czéljából az igazg. 
tanácshoz utasíttattak. — A gyűlés nagy 
érdeklődés mellett délután 2 órakor fölfüg-
gesztetett, — este folytattatni  fog. 

K Í I L Ö N F É L É K . 
— Kossuth Lajos egészségi állapota. A leg-

újabb és legautentikusabb hir Kossnth Lajos egész-
ségi állapotáról, nagy hazánkfia  sajátkezüleg irt, 
Turinban, szept, 16-án kelt és Hen tallér Lajos 
országos képviselőhöz intézett levelével étkezett 
Magyarországba. A levélben Kossuth Lajos ezeket 
iija egészségi állapotáról: „Betegséggel bajlódtam 
két hónapon át; nem volt veszélyes, de nagyon 
alkalmatlan. Jobb kezem és karom csuklóinak neu-
ralgikus fájdalma  miatt nem tudtam irni. Rögtön 
akartam válaszolni e hó 3-án kelt levelére; megkí-
sértettem, abban kellett hagynom, nem ment. Pár 
nap óta jobbacskán vagyok, bár távolról sem jól. 
Irni még mindig nehezemre esik, de már nem le-
hetetlen. Hát megpróbálom a válaszirást. 

— Az Olt szabályozása. Az Olt folyó  szabá-
lyozása már többször tárgyát képezte a csikme-
gyei érdekeltség értekezletének, de a kérdés iránt 

mutatkozott közöny következtében az ügy mind-
annyiszor halasztást szenvedett. Most, liogy az Olt 
árja nagy pusztításokat okozott., az érdekeltség 
komolyabb elemei felkérték  az alispánt, liogy ismé-
telten vegye kezébe az ügyet s ismert erélyének 
érvényesítésével tegyen meg mindent, mit csak a 
a törvényes korlátok közt módjában áll megtenni, 
hogy ez a kérdés valahára megoldható legyen. 

— A közeledő Szt. Mihály napi csíkszeredai 
országos vásár alkalmából szükségesnek látjuk tu-
datni, hogy azon utóbbi időben felmerült  hir, mint 
ha a megyénkben uralgó száj- és köröm fájás  mi-
att a rendes vásárt megelőző napokon tartani szo-
kott baromvásárt felsőbbi  helyről betiltották volna 
teljesen a l a p t a l a n S erre nézve semmi intézke-
dés nem történt, tehát bárki is egész nyugodtan 
felhajthatja  eladásra szánt marháját a vásárra, 
úgyszintén a vásárolni szándékozók egész bátran 
eljöhetnek, hogy szükségletüket beszerezzék. 

— A „JÓ sziv" egyesület az ndvarlielymngyei 
jégkárosultaknak fooo  l'rtoi adományozott. K ne-
mes fett,  önmagában leli dicséretét. 

Tűzvész pusztított folyó  hó 21-én éjjel 
11 óra tájban Szépviz községben. A liiz egyik 
odavaló birtokos csűrében keletkezeti s az uralgó 
szélben csakhamar három gazda csűre és gazdasági 
épületei állottak lángban, s csak nagy erőles/.ilés- ; 
sel sikerült a romboló clemei a késő éjji órákban 
megfékezni.  A liiz keletkezési okál állítólag 
gyújtogatás okozta s egy egyént le is l.irló/.latlak 
a gyújtogatás gyaniija minit. A vizsgál,il erélyesen 
l'oly. 

Új naptár. Györgyjakab Márton nyomdász 
kiadásában legközelebb megjelenik és e hó végén 
már kapható a „ C s i k i S z é k e l y n <t p I á r'. 
A naptári részen kivül tartalma a következő J 
Rudolf  trónörökös. — A kulya, népies elbeszélés | 
— Székely dalok. Mit kell tenni, liogy minden-
kinek bőven legyen pénz a zsebében. Az időjá- j 
rásről. — A pénzek és mértékek. Adomák. 
Hasznos tudnivalók. — kamilszámiiási-. Uélyegille-
téki- és cselédbéri árendát mutató táblák. — llir- 1 

det.ések. A naptári részben liavonkinl (Vlvanuak • 
véve a szokásos időjóslások és a gazdák havi te-
endői. A tartalmas naptár ára csak -Jo kr. Ismét 
eladóknak méltányos árkedvezményt nyújt akiadó. 
Ajánljuk olvasóink pártlbgá.s.iba. ] 

— A Kókán-ügyben a folytaiólagos  végiár-
gyalást még e hóban megtartják. A vizsgáló liiró, 
kinek az iratokat pótlás végeit kiadták, már meg-
idézte azokat, kik a másoilkuicsokra nézve felvilá-
gosítást adhatnak, s mihelyt kihallgatta őket, rög-
tön kitűzik a határidőt a folytatólagos  végtárgya-
lásra. Azokat a magasabb áll isii tisztviselőket, ki-
ket Kókán oly súlyos vádakkal illeteti a tárgya-
láson, még akkor sem Ibgják kihallgatni, ha ma-
guk kérnék a kihallgatást a bíróságtól, mert a 
törvényszék nem akarja a pört vele szoros össze-
függésben  nem álló dolgokkal komplikálni. — A 
Kókán-ügyben Kozma Ferenez min. tanácsos is 
nyilatkozik, kinek nevét süriin emlegették a tár-
gyalás illat t. 

— A kisdednevelési kiállítás október 15-én 
véget ér. Az érdekes kiállítás meglátogatására is-
mételve felhívjuk  olvasóinkat. A sok tanúságos 
dolgon kivül, melv e kiállításnak IVíkép orvosi s 
ethnográtiai csoportjában van s mely külföldi  tu-
dósok figyelmét  is nagyban felkeltette,  igen sok itt 
iiz érdekes látni való. A kisdednevelési kiállításban 
láthatjuk először többek között, hogy a magyar 
ipar mily nagy haladást tett már a gyermekjáté-
kok készítésében. A nagyszebeni faipariskola,  Za-
hoi-a szélaknai gyermekjáték készitö tanműhelye s 
mindenekfelett  Maugsch bártfai  intézete oly csinos 
magyar jellegű tárgyakat készítenek, hagy való-
ban kár minden krajezárért, melyet külföldön  ké-
szült gyermekjátékokért kiadunk, melyek éppen 
nem ügyesebbek, nem tartósabbak s mindenekfelett 
drágábbak, s nem magyar jellegűek. Hasonlókép 
nagy haladást tüntet, fel  a kiállítás a gyermek ápo-
lására vonatkozó iparczikkek tekintetében. A nagy 
érdekű kiállítást eddig is tízezernél többen láto-
gatták, nagyon óhajtandó, hogy a bezárás előtt 
minden művelt szülő felhasználja  tapasztalatok 
gyűjtésére ezt a ritka alkalmat, melyhez hasonló 
eddig nem volt s ez után is bizonnyal évekig nem 
lesz. Belépti dij éves korig, tehát gyermekek-
nek s ifjaknak,  10 kr, felnőtteknek  20 kr, oly 
csekély összegek, melyek senkit sem gátolhatnak 
meg, annyival kevésbbé, mert a kiállítás a főváros 
egyik központján, a volt Beleznay-kertben, a nem-
zeti színház mellett van. 

— Egy gyermek hőstette. Zólyommegyében 
Ohegyen, egy szegény parasztasszony 9 éves gyer-

mekével kiment az erdőre g >mbát szedni. Gombázás 
közben egy fiatal  medvebocs kullogott eléjek. A 
kis leány fölkapott  egy száraz galyat s néhányat 
ráhúzott a kis bocs bundájára, mely az ütésekre 
nyöszürgésre fakadt.  A bocs nyöszürgésére haragos 
morgással törtetett elő az anyamedve, s két- lábra 
állva, egyetlen ütéssel földre  teritette a halál-
ra ijedt asszonyt. A gyermek-leány látva anyja 
veszedelmét, csodálatos bátorsággal, habozás nél-
kül neki rohant hátulról a nagy medvének s rop-
pant sikoltozás közben puszta kézzel belekapasz-
kodott a medve füleibe,  rángatva a nagy állatot 
gyenge karjaival. Az idomtahm nagy állat a vá-
ratlan támadásra zavarba jött megfeledkezett  föl-
dön fekvő  áldozatáról, egy ideig haragos morgás-
sal rázta fejét  jobbra balra, azután kiszakítva fü-
leit a gyermek görcsös szorításából, nagy morgás-
sal eltűnt borsával együtt a bokrok közt. A bán-
talom nélkül megszabadult leányka nagy erőlködés-
sel birta vérző anyját az erdőből haza vonszolni s 
az máig ágyban fekszik.  Négy nappal az eset után 
liajlóoidászatot rendezlek a medve ellen, be is 
kerileilék s Krappe Nándor bcszl'Tczebáiiyai míi-
épilő lelötle, 

XIII Leó pápa folyó  évi aug. 15-én a ka-
lliolikus világ egyházi lejeihez és híveihez encyk-

! likát bocs.ilott ki. melyben „Ima sz. Józsefhez.--
j czimii imái bíirsii elnyerésére ajánlja. Az emli-

letl ima Györgyjakab Márluii nyomdájában kapható. 
Ajánljuk a fl.  plébános urak ü g y e i m é b e . 

Az ..Ellenzék" előli/cl ési lelhivásál mai 
j lapmik hirdetési lovaláb.ui olvasóink ügyeimébe 

ajánljuk. Erdély iigye és a hazalias elvek mellett 
lo év óta folytatja  már e fiig.  'llenségi lap a küz-
d e l m e i lankadatlanul és kitartással. E küzdelemben 

i hazalias magyar közönség pártfogása  lehel 
| srgilsé-jf.  mely a szent ügyet, melynek szolgálatába 

szegődön. diadalra juttatja, 
j Jack titka bál. A Imi loni lapok most 

újra nagyban ioglalko/.nak a liasmelsző Jarkkal. a 
ki megint évijeit ;nl.iti magáról. .Mar ji'b'iilftiük 

I is, liogy a londoni rendőrség és több hírlap szer-
\ ki'S/.l Őségé k.-lpott. (öle levelekel és leve|ezö lapo-

kat. a melyekben erősen tiltakozik ama föltevés 
ellen, mintha a legutóbbi gyilkosságul köv.iie 
volna el. () nem szokta, úgymond. áldo/.alál elliur-

] czolni, hanem ott hagyja, a hol meggyilkolta 
legközelebbi napok megfogják  mulalni. hogy ő n'-ni 
fél  s Londont nyill iitezán megint gazdagítja egy-
billiót! nőszemély halálával. S ugy látszik Jack 
igazat mond s nem követte el a legutóbbi gyilkos-
ságot. Az általa borzaszló módon kivégzett nyolc 
áldozaton kiviii már öt. has >nló titokzatos s eddig 
kiderítetlen bűn van följegyezve  a londoni rendőr-
ségnél. A holttesteket mind szétdarabolva találták 
meg ; a vágások anatómiai ismeretet folíéielező 
biztosságra mutallak, csakhogy mig a whitechapeli 
áldozatok mindannyian a rosszhírű nők köziil va-
lók voltak, a város más részén elkövetelt asszony-
gyilkosságok szerencsét lenei jómódú polgári csalá-
dok fiatal  szép leányai, kikel a gyilkos hálójába 
kerített, elcsábít olt. s azután végczle el rajtok vé-
res munkáját. Az egyik ilyen áldozatnak lörzsét 
a Betlersey-parkban a 1 estnek más részeit a Tliem-
sében találták meg. Jackuak nem az a módszere, 
hanem — mint maga is mondja — ott hagyja ál-
ilozalát, ahol legyilkolja. A londoni rendőrség le-
hát most két asszony-gyilkost kuial. A legutóbbi 
gyilkosságot elég sajátságos módon jelentette be 
eiöre a gyilkos. A „Ncwyork-llerald" szerkesztő-
ségébe ugyanis éjjel egy tisztességesen öltözött lia-
lal ember állított be s elmondotta, hogy White-
cliapelban ujabb assonygyilkosság történt, melynek 
áldozatát meg is találták egy vasúti hid alatt s a 
tialal ember pontosan meg is jelölte a helyet, de 
tiltakozott az ellen, liogy a szerkesztőségből valaki 
vele menjen. A lap mindjárt kiküldött." a mondott 
helyre tudósítóját, de a hir hamisnak bizonyult. 
Másnap azonban megtalálták a holttestet ugyan-
azon a helyen, a melyet a Hatul ember előtte való 
nap megjelölt. 

— „Dalkönyvecske" elemi és felsőnépiskolák 
haszná'atára. Ily czim alatt szerkeztet! és adott 
ki egy hézagot pótoló kis könyvi cskét Hoós János 
dévai áll. tau.-képezdei zenetanár. A kis könyv 
40 oldalon 35 egy és több szóianni dal tart alommal 
jelent meg nagyobbára Pó:& Lajos gyermekverseire 
irva. A könyvecske kiállítása csinos. — A dalok 
egytöl-egyig eredetiek, a mi mindenesetre nagy 
érdeme, hogy nem más könyvekből merített:; tar-
talmát; nem foglal  magában idegen zamatu és át-
ültetett dalokat, hanem olyan gyermekversirók 
költeményeire irott eredeti dalokkal gazdagította 
gyermekdal-iroilalmnnkat, a kikről tudva vau, hogy 
a gyermek kedélyvilágának legrejtettebb titkát is 
ismerik. Epén ezért melegen ajánljuk a kis köny-
vet a müveit családoknak, valamint a tanítóknak 
is az iskolai énektanítás segédeszközéül. Ara 25 
kr és megrendelhető Hoös János szerkesztő-kiadó-
nál. Déván (Hunyadmegye). 
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— RÖVID HÍREK. Éhínség Mo.tenegróban. A 
szerb kormány hir szerint több montenegrói csa-
ládot fog  betelepíteni, mint eredetileg szándéka 
volt, mivel az éhínség egyre nagyobb mérveket ölt 
Montenegróban. Natália királyasszony táviratilag 
értesítette híveit, liogy utazását e hó 3n-áig elha-
lasztotta. Addig, nénjénél, tíika herczegnőuél tar-
tózkodik Bukarestben. — Az orosz Cíár szeptem-
teniber 2il-án Kiclbe érkezik, s még az nap Pots-
damba utazik. — Tourczoing franczia  helységben 
tűz ütött ki s egy 8 tagból álló családból az apa 
és négy gyermek bennégett a házokban. — Lesza-
kadt terem. A római katonai kerületi parancsn ik-
ság épületének nagyterme l'.osenzában a napokban 
leszakadt. A teremben több katona volt jelen. Egy-
százados és 22 katona megsérült. A leszakadt te-
rem alatt a fegyvertár  van elhelyezve. — Nagy 
tüz Milanóban l'orcani óriási árucsarnokának fából 
épült, színültig telten álló raktárában a napokban 
éjjel tiiz ütött ki s rövid idő alatt kolosszális mé-
reteket öltött. A lángok oly magasra csapkodtak, 
liogy az egy kilométernyire levő dóm nappali leny. 
ben ragyogott. Megmenteni semmit sem lehetett. A 
kár tölili millió lira. 

Csikezcmlai piaozi árjegyzék. 
Szrpl. 

I'nza 1 i-zt(liekloliirrenkénl) 7 frl  —• kr. Un™ kiízi-pi'S II frl 
— kr. Ko/.s t frt  — kr. Árpa H frt  kr. Turi.klmza ö IV1 .r>0 
kr. Zab Irt iín kr. l'orsó lő Irl. I.em-<e Ili Irt. I'u-
sznhka M frl  — kr. Kása Hl Irt — kr. Ilurg.mya 2 Irt 50 
kr. Marhalul; (kl;.<r:oamoiikéiii ) 'I kr Serté̂ iin-la kr. Uer-
lii'.i-xliiî  '.'o kr Szalma I1" ím ízeinkén!) frl  70 kr. 
Széna UHU. Irt :.'0 kr. |'.irj:I 2">il frl  kr. Telién 
párja |oo Irl kr. Kaiig) 11LÍ> ITIJ a (kilogrammja) Irt (io 
kr. Tiizila kinn. (I méter) -J Irl kr Malarz darabja I frl 

kr. l.inl In Hi) kr |!ii\i»_y frl  kr ( -irkr párja 
SO kr |o 11ij;is s kr. 

Felelős szerkesztő Dr. BOCSKOR BELA. 
Főmunkatárs: ViTOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

3 0 0 0 X - i t e r 
kitűnő jó, 4 éves 1 - 4 

a s z t a l i bor, 
— hordók hiánya miatt — 

u 18 krnjezár itt helyben 
S U Z O J ^ l j t l s l I  e l s L c L ö . 
RIEMER EDE, Székely-Udvarhelyt. 

Egty üzlethelyiség Csíkszeredában 
a forgalom  egyik legkitűnőbb 

helyén 
(HM.  m <i\Mer  (lé  HM 

k i a d ó . 
Értekezhetni özv. Wellmann 

Samunénál. 

Legmagasabb jutalékkal, 
sikeres működésnél pedig 

állandó (fix)  fizetéssel 
alkalmazunk minden állásn egyént, ki sorsje-
gyeknek részletlizetésre való eladásával törvé-
nyes részlet ivek alapján foglalkozni  óhajt. 

lím/ríj  rsli  Ktohyezési-bank  és  Váltó-Intézet 
2—3 ücnigsbaum és Hateciiek. 

Budapest. Károly-Körut ]8. szám. 

Sz. 3H)3 — IS8;>. tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a magyar 
királyi államkincstár végreliajtatónak gyó.-alfalvi 
Ambrus Antal végrehajiást szenvedő illeni 3I>1 frt 
1J_ kr tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 

ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő 
(iyergyóalfalu  község határán fekvő  a fenti  vég-
rehajtási ügyben az isrt!>. márczius 1-én gyó-alfalvi 
Ambrus István által megvásárolt következő ingat-
lanokra: a gyóalfalvi  782 számú telekjkiben A y 

1. rendsz 2383, 23s5 hrszámra 203 frt  50 kr 

Sz. 954—188!). 1—3 

4!i27 3 50 
4. 5H85 <J 50 „ 
5. C.I133, Ü25 f 3 50 „ 
(). (i.-niíi l 
7. (i7(i3 \ 
8. 0S21 I 
!». 70!) 2S 

Ut. 7!I25 — 7!i27 5 5 O 
11. ÍI77!» 5 58 
12- 1I!I8!I -!l!l!l2 22 
13. 111510 I 511 „ 
14. liliiöf 5 
15. 1 IITIIIÍ O 50 
Ki. 107HÜ 1 
17. 15(.ni() 2i 
1H. 1 iii)37 37 50 „ 
líl. 1S |o5 35 50 „ 
20. l(»i I3li, 1!I25« 11 
21. I lisill 7 5(1 
22. 2 I 25ií •i 50 
23. 232'i 5 5 
21. 2 Ion | 3 50 
25. 2 |ii2S 5 
2(i. 2 l"3 ! 3 5o 
27. 2 I -VJi i :i 50 
2S. :)IÍS 17 S 1 
2'.i. 275.il 81 
30. 27'.i 15 4 .. 
31. 2R1O0, 2S LLO 11 frt 50 kr 
ban ezennel megállapitolI kiállási árban az árverést 
elrendelte, és liogy a fennebb  megjelölt, ingatlanok 
az 1889. évi október hó 17-ik napján délelőtti ü 
órakor (iyergyóalfalu  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapítod kikiáltási áron 
alul isreladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tallóznak az ingatla-
nok becsárának In" ,,-ál készpénzben vagy az 1HS1: 
IA t-cz 42 £-ábau jel/.ell árfolyammal  számítolt 
és az INHl. évi november lió | én SZ. a. 
kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet S. £-á.ban, kije-
lölt óvadékképes értékpapiibau a kiküldőt;, kezé-
hez letenni, avagy az I8SI IA. t.-cz 170 Jţ-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgállatni 

Kelt. (ivó-Szentinikló-cm lssí). évi szeptember 
hó ii-ik napján. 

A gyószentmiklósi kir. járásbiróság mint te-
lekkönyvi hatóságtól. 

S z á s z I g n á c z , 
kir. aljbiró. 

HIRDETMÉNY. 
Ahdirott elöljáróság ezennel közhírré 

teszi, miszerint Üsik-Dánfalva  községe, mint 
erkölcsi testület tulajdonát képező ,,Árpás 
sorok" nevű erdői-észből 184-2 cat. hold te-
rületen faláltató  mintegy 23,000 köbméter 
feldolgozásra  alkalmas fatömeg  folyó  évi 
október lló 15-éll délelőtt 10 órakor Cs.-
Dánfalva  községházánál nyilvános és zárt-
ajánlati versenytárgyaláson el fog  adatni. 

Kikiáltási ára a felvett  famennyiségnek 
7000 frt;  — ezen összeg 10%-a pedig a 
tárgyalás megtartása előtt bánatpénzkép az 
árverező bizottság kezéhez lefizetendő. 

A faeladásra  vonatkozó egyéb feltéte-
lek hivatalos órák alatt a csik-karczfalvi  kör-
jegyzői irodában betekinthetők s azok le-
másolhatók. 

Csik-l)ánfalván,  1889. évi szeptember 
lié> líi-én. 
Kovács János, 

Ív j(kg\/.Ö. 
Tvajtár Albert, 

k. biró. 

I :LOKIZ I :TKSI F E L H Í V Á S AZ 

„ E L í i i : IV Z É K - r e " . 

Az erdélyi részek l e g e l t e r j e d t e b b n a p i -
I a p j á r a: az .,FJ.I.ION'Zr.lvu-ro van szerencsénk fi'lhivni  a 
n. i'tiI. közönség lig/elm. t. Lapunk 10 év óta áll a nagy kö-
zönn'-íí c*'i cleke'nek szolgálatában a függetlenség  zászlója alatt. 

K zászlóra jelmondatul a szabadság van felírva.  Sza-
badon is fiiggcilentil  haivzoltunk :i nmnzeii jo^ok melletti küz-
delemben; szabadon és l'ii<!gel lenül szolgáltuk a nagy közönséget. 

Sújtottuk a Iliim, a gazságot; védelmeznik az erényt, 
az igazságot! - Mint erilélvrés/.i laji, kiváló gondot forditot-
liink mindig Erdoly Ügyeire, s o kis hazai-ész érdekei mellett 
ezután is buzgó kitartással lobunk küzdeni. 

Azon az úton lobunk li:1 'mini ezután is, a inel; .k a 
fugţetlen  Magyarország felé  vezet; azt a zászlót IOIM̂  ătjuk, 
a melyikre Migyarcrszág függetlensége  van felírva. 

A ki szereli az igazmondást, a szabadságot éi vág\a-
kozik hazánk f.iggellensége  ulá'i az. zászlónk mellé sorako.'ik 
és kövelui lóg mie'íet. 

„ELLENZÉK" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

E l ő f i z e t é s i  f e l t é t e l e k : 
F.gészz 13 frt,  Negyedévre 4 frt 
félévre  8 Kg.v hóra 1 frt  50 kr. 

3 C K.l.'ilizethetiii lehel h á r ni e I y n a p t ó l k e z d v e 
— Az clőiiz tések Kolozsvárra az ,,Élllenz6iu Hadó-hivati-
I - - Iának küldendők. 

R 

•í 
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3—8 Kézi, járgányos lóercjii és gőz 

c e é p l ő g é p e ü s . 
Tisztító és Baker rosták, konkoly választó 

és osztályozó-gépek. 

Szecskavágók, Varrógépek. 
Tüzlecskendők. Harangok és Kutak 

részletfizetésre,  jótállás mellett választhatók 
legolcsóbb budapesti árakon , fuvar 

felszámítása  né lkül raktáromon. 
100 klgr tinóin O K 1' O h A J 40 frt.  - 100 klgr. legfinomabb 

vaM, hamisítatlan GKI'OLAJ 50 frt.  - Hordóval oltóbban 
Minden 2 hétbe egész friss  és legjobb minőséo-ü 

BEOCSINI PORTLAND-CEMENT ° 
ó frt  50 kron és H I D R U J J i - J I É S Z 4 frfon 

100 kilónként szállíthatok itteni raktáromban. 

E D E 1 

első székely gí,,raktár  Székely-Udvarhelytt. 
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Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, C^azeredában, 108!), 


