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A közvizek (a törvény szavai sze-
rint a „nyillvizek) halászatából megfe-
lelő gondozás mellett ma már számot-
tevő jövedelem produkálható és szak-
szerű kezeléssel nagyban fokozható.  — 
Kzt u kormáoyhatóság már regen fel 
ismerte és ennek a szükséges munká-
nak megfelelő  támogatásáról tervszerűen 
•Minloskodik. A közvizek gyűjtőnévé 
uliul u természet vízfolyásokat  ffolyó-
k it, patakokat,) és az olyan tószerü 
;i!!ovizeket értik, melyeken a halászat 
j-Vii tobl) birtokos között oszlik meg. 
Ii\u-n közvizek Csikvármegyében pl. az 
Ult. Maros, Szépviz és Fej szó patak, 
síb. úgyszintén a Gyilkos tó is. 

itt említjük meg, hogy a Szent-Anna 
tó már uein közvíz, tehi t nem nyillviz, 
hanem úgynevezett zártviz, mert semmi-
féle  halas vízfolyással  sem áll össze 
kottetésbeű és egyetlen egy tulajdonosa 
van, a lázárfalvi  közbirtokosság. Ez 
tehát egészen inás megítélés alá esik, 
éppen u^y, mint a mesterséges lulas 
tavak. 

A lulászat okszerű kezeléséhez tör-
vényes szervezetek : a halászati jogtu 
lajüonosok társulata és társadalmi (sport 
bérlő egyesületek vagy társaságok ad-
ják meg az alakot és lehetőséget — 
£ tekintetben a nagyközöuség teljesen 
tájékozatlan, nz egymáshoz hasonló el-
nevezések sok zavart okoznak; éppen 
azért jelea közleményünkben a külön-
böző fogalmakat  szándékozunk lehető-
leg megv lágitaní. 

Mindenek előtt azt tisztázzuk, hogy 

valamely vízterületen  kit  illet  meg a 
-halászati  jog ? Ez a jog az 1888. évi 
XIX. t. c. 1. §•& szerint a földtulajdon 
elválaszthatatlan tartozéka és a meder 
tulajdonosát illeti meg. — A meder 
pedig rendesen a parti birtokhoz tar-
tozik s igy általánosságban annyi a 
halászati jog tulajdonos, amennyi a parti-
birtokos és pedig nem elég, hogy egy-
egy község határán belal is nagyon sok 
a birtokosok szama, de a szemben levó 
partokon is a folyómeder  elméleti kö-
zépvonaláig terjedöleg rendesen más-
más gyakorolja a halászatot. Előfordul 
azonban különösen az ujabb tagositá 
soknál, hogy a vizek medrét a parti 
birtoktól elkülönítve a községek nevére 
irták át s igy a halászat joga is a köz-
ségekre szállott á t ; ez kissé önkénye-
seu történt ugyan, de ha akkor senki 
sem kifogásolta,  most már elkésett vele. 
A fentiektől  csupán ott lehet eitérés, 
illetőlég idegen viz medreken a halá-
szati jogot csak akkor gyakorolhatja 
valaki más, — aki nem medertulajdo-
nos, — ha ezt a jogosultság a halá-
szati törvény életbe lépte után 1890. év 
április hú 30-ig az alispánnál bejelen-
tetett ós ezen bejelentés alapján a ké-
relmező javára, a közigazgatósági ható-
ság által rendje módja szerint a vonat-
kozó törvény igazoltatott. 

A halászati jogviszonyok tisztázása 
és a közvízi halászat fellendítése  az 
1888. évi XIX. t. c alapján történhetik 
meg legbiztosabban, ha ugyanis az egyes 
vármegyék területét érintő folyamsza-
kaszok avagy egyes összefüggő  vizví-
dékek tehát a főfolyó  és mellék vizei 
vagy esetleg tavak halászati jogtulaj-
donosai törvényszerű társulattá szer-
vezkednek. Ilyenkor a főcél  a egysé-
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gea üzem, — tehát a jogtulajdonosok 
együttes működése; de természet*», 
hogyha valamelyik mellékviz elég nagy 
arra, hogy azon külön társulat alakul-
jon, annak semmi akadálya ninosen. 

A már emiitett törvény megalkotása 
előtt ugyanis a vízterületek jogviszo 
nyai országszerte mindenütt rendezet-
lenek voltak. — A jogtulajdonosok 
mindenike — esetleg a szomszédok 
kárára is — igyekezett a saját vizei-
ből a maga számára olyan fâ ta  halat 
annyi halat és akkor kifogni,  a minőt 
amennyit és a mikoi csak éppen kifogni 
lehetett, többnyire a törvényes tilalmak 
mellőzésével: a minden ellenőrzés nél-
kül hagyott halászható vizeket tehát 
igyekezett mindenki a lehetőségig ki-
használni és igy igen természetesen a 
dinamittal, mérgezéssel, dugázással stb. 
dolgozó orvhalászok is többnyire a meg-
torlás veszélye nélkül kivehették a ma-
guk porclóját. Hogy ilyen körülmények 
között milyen gazdálkodás folyhatott 
ezeken a vizterületeken és hogy ez a 
rabiégazdálkodás mily mértékben me-
ríthette ki azoknak haltermő erejét, azt 
könnyen elképzelhetjük, — mert alul 
hajtott versengésben a pillanatnyi ha-
szonért még a legapróbb fiát  is kifog-
ták a halnak. 

És sok helyen, de különösen a ha-
társzéli folyókon  és az ország hegyvi-
dékein most is elhanyagolt állapotok 
v-nnak. Még sok helyütt nincsenek 
egészen tisztában a halászati társula-
tok Igazi rendeltetésével éB e tekintet-
ben az érzék nineseu meg mindenhol. 

Mi  a rendeltetése,  mi a célja a 
halászd  jogtulajdonosok  törvényszerű 
társulatának  ? A halászati társulatok a 
vizeknek egységes üzem ezerint való 
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minél jobb és minél tartósabb sióval 
minél okszerűbb kihasználására bizo-
nyos folyamazakaac,  vicrondMar avagy 
tószerü állóvíz összes érdekelt halá-
szati jogtulajdonosaiból  a törvényben 
szigorúan előirt eljárással alakulnak; 
tagjai a társulat kebelében — egy bi-
zonyos elóre megállapított helyhez kötve 
— saját viztertlleteik  arányéban gya-
korolhatják jogaikat és teljesitik köte-
lességeiket. A társulatoknak ministeri-
leg jóváhagyott alapszabályaik és a 
helyi viszonyoknak megfelelő  üzemter-
vük van, a melynek alapján mint auto-
nom szervezetek működnek. A jogtulaj-
donosok között a legnagyobb mértékű 
érdekközösség van, mert a vizek ok-
szerű müvelése nem szorítkozik csupán 
az istenadta halak kifogására  éa as 
orvhalászat megfékezésére,  hanem a 
hal állománynak megmaradását és gya-
rapodását is céltudatosan szolgálja; 
e végből a törvényes tilalmak (meg-
felelő  méretű hálók, tilalmi időszakok 
és a halak kifogásának  a fajok  szerint 
megengedett minimális mérték szigorú 
betartásán felül,  kiméleti terek, ikra-
költőházak, ivadéknevelő tavak létesí-
téséről szóval a mesterséges behalasi-
táarol és védelemről is zaaAmo...«n 
gondoskodni szükséges. — A közvizek 
ilyen okszerű művelése azonban már 
mint biztos hssznothajtó termelési .ág 
jelentkezik, de csak társulati alapon 4a 
keretekben vihető keresztül, ez volna 
tehát az elérendő állapot. 

Csikvármegyében már 3 ilyen tár-
sulat alakult, de jelenleg egyik sem 
mökűdik. 1. As u. n. ,.4/só Oltmelléki 
halászati  társulat",  melynek hatásköre 
az Olt folyónak  Tusnád község alBÓ 
határától Csikmadéfalva  felső  határáig 

| A „CSÍKI L A P O K " T A R C A J A . 

Egy öreg honvéd emlékeiből. 
— Irts: K ó n l ú i i e s Antnl . 
: i bagy Balog bácsi beleszeretett Fe-

ri;i;<',< Krzsibe a falu  tündérébe, sok év leper-
get ü.ár. Az idő kerekének nagyott kellett 
l'unln kia. bogy hófehérre  fesse  Balog bácsi 
huhW'i'ete hajfürtjeit.  Ami nem is csoda, 
Iii". -ii küzdelmes év maradt már megette, s 
t-'cy f  .jó emlék mit az emlékezet örökre be-
irt «ivébe. Nem világraszóló esemény fog-
lal»! Ualog bácsi emléke, s mégis a falu 

nagyja tud erról. Klió helyett az em-
beri k -zivón kivül a falu  temetőjében egy 
korLiit fakereszt  kopott, 6don betlli Is hirde-
tik szomora históriáját. Jól emlékszem 
a fci.i  ;ra. Én Is olvastam. Halottak napja 
volt. szeretet lángja klgynladt az elköltö-
zöttp; hantjain. Elmoit szerettein emléke ama 
em!> '„< 21'tes estén engem Is a temetőbe hi-
vo:- .mint leróttam a kegyelet adóját, hogy 

' Uratokat böngészhessem tovább bo-
b" .uni a sirdombok között A születés éa 
eh' ii'is éltünk alfája  és ómegája volt szegé-

k éB gtzilagok 'élettörténetéből volt, egy-
int leszögezve, s az én mementom, hogy 

^ imomra is lesz itt hely. A látogatok szét-
u- lottak, a mécsvilágok hunyorgatták sze-
rviket s igy én is elhagyni Igyekeztem a 

n>lü9 birodalmat. A bns melódiák melye-

ket a falu  fÜ9tös  marku vén cigánynak hege-
dűje sírt bela a lelkekbe megrezegtették az 
én szírem búrjait is. örültem az eszményi 
egyenlőségnek mit a temető hirdetett, B egy-
szerre mégis csak paradoxonnal találtam 
szembe magama*. Hazatérőben a temető fél-
reeső zugában egy kopott ruháju őszbe borult 
bácsin akadt meg tekintetem. Kezében kopott 
faolvaső  volt, ajka imát rebegett. Kiváncai-
ságtól Űzetve felkerestem  őt, kiben az én Ba-
log bácsimat ismertem fel.  Érdeklődésemre 
röviden előre csak annyit mondott, hogy ré-
gen elhunyt áldozatáért, öngyilkos menyasz-
szonyáért rebegett imát a mindenhatóhoz. 

Alkalmasint a roskadozó fejfának  rigmusba 
szedett kopott soraiból is kibetliztem a dió-
héjba 'szorított Bzomoru történetét, amiről 
egész aton hazafelé  miot szive örökös bána-
táról mesélt nekem ő, szabadságharcnak tör-
ténet tanítója a téli foaó  esték élénk fáotá-
zUyu mesemondója. 

Pro memoria ide rögzítem szavait! Ked-
ves öcsém uram I Régen történt hogy Ke-
renczl Erzsit szivem, lelkem egész melegével 
megszerettem. Az élet küzdelmei, a megélhe-
tés nyomasztó gondjai idegenbe, Amerikába 
száműztek. A messzi távolból levélben sírtam 
el bánataimat, hó vágyamat bogy őt bárcsak' 
újra láthatnám. Hetek, hónapok teltek s leve-
leimre nem Jött válasz. Jó szomszédaimtól, 
kik erre jártak s ldóközönkint vissza-vissza-

tértek övéikhez Bzeretett hazánkba; Üzenetet 
is küldtem neki. Le kellett mégis mondanom 
mégis annyi fájó  várakozás után még a remé-
nyéről is annak, hogy levelet kapjak tőle. 

Üzenetre vártam bár soká... soká... de 
mindhiába... 

A sors könyörtelen maradt velem szem-
ben. Fájdalmam, hogy őt láthassam, haza 
űzött. Otthon minden a régi maradt csak 
Erzsi nem... Hűtlen lett. Beleszeretett Qergely 
István szomszéd uram nyalka huszár fiába, 
Károlyba. Azóta, bogy a szomorú históriának 
tudatára ébredtem, nem leltem nyugalmamat 
sehol. Egy emlékezetes délután fájdalmaimtól 
űzetve még egyszer felkerestem  Erzsit, de a 
bUBzár karjaiban rám sem hederített. Isten a 
kimondbatója mit éreztem e pillanatban. 
Eszem cserben bsgyott, revolveremet ragad-
tam s a buszárt mert elcsábította kedvesemet 
lelőttem. Egy két másodpere múlva ébredtem 
tettem végzetességére. De már késé volt 
míndea, mert gyászba volt a falu  népe, a 
legszebb lány kiterítve, én pedig a fala  há-
zán zsandárok tói körülvéve busul tam. 

Bűnöm miatt tíz évig szenvedtem a bör-
tönben, mely idő alatt Erzsi is imádott hu-
82áija utáni bánatában öngyilkos lett A tu-
dat, bog}' miattam két iQu élete azált sirba 
kettőzte fájdalmat  s majdnem őrületbe kerge-
tett a Főbíró eljövendő Ítélete. 

Megne Ijedjen kedves öcsém folytatta 

emelkedettebb hangon Balog bácsi, — de cso-
dás történet hirdeti manapság is, bogy ép 
ErzBÍt kárhozatba döntöttem. Éji 13 óra kö* 
rUl Bzokolt ó hazajárni kísértet képében. Ez 
való igaz. Nem csak én hanem mások is lát-
ták őt „Bzemtől szembe" úgyannyira, bogy 
félelem  fog  el bárkit ha éjjel szellemjárás 
idején, Erzsi lakása fele  visz utja, hisz töb-
bet megkísértett már. Mert tetszik tudni ked-
ves öcsém az ilyen elkárhozott lelkek pokoli 
irigységükben mást is kétségbe akarnak ejteni 

Bokáig gyötört a gondolat hogy miattam 
került a pokol kínjaira a szerencsétlen, ami 
évek hosszú során át sivárrá, örömtelené tette 
életemet Amikor már azt hívén, hogy nem-
csak földi  boldogságomat hanem mennyei 
jussomat is elveszítettem. Egy-egy boldogító 
álmot bocsátott rám melyben a megjelent 
Szent Mária e pár szót hallatta velem : Fiam I 
küzdj is bizva-biazál I Ugy érzém e pillanat-
ban, bon a mennyei boldogságot leloptam a 
földre.  Eltem legboldogabb reggelén azent fo-
gadást tettem arra, bogy éltem alkonyáig 
minden Mária ünnepen elaarándokolok kegy-
helyünk Csiksémlyóra, hogy lerójjam hálámat 
Azóta végtelenül boldog vagyok. Valahány-
szor a Szent Mária azobra . lábai elé járulok 
ott látom arcán ragyogni az édes anya örö-
mét megtérő gyermeke felett 

Vigasztalódjék kedves öcsém uram ha az 
életben szenvedés éri... Vigasztalódjatok, ti is 
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teţjed ki. — 2. A .Ködön  telüli  ha-
lászati  társalat,"  melynek hatásköre 
az Olt folyónak  Csikrákos alsóhatárától 
a forrás  vidékéjg terjedd szakaszát és 
ennek Összes mellékvizeit ölelik fel.  — 
3. A „Gyergyói Marosmenti  halászati 
társulat",  melynek hatásköre a Maros 
folyónak  cslkvármegyei felsószakaszára 
és ennek összes mellékvizeire terjed ki. 

Hogyan  történhetik  a társulati  vi-
zek halászatának  értékesítése?  Vagy 
házi kezelésben, vagy haszonbérleti 
uton: országszerte inkább az utóbbi 
módon. És pedig vagy az okszerű ha-
lászat (Qzemterv) kívánalmainak meg-
felelően  egységes kezelésben az egész 
vizterűlet, vagy a helyi viszonyok sze-
rint több község határára terjedőleg: 
a társulati közgyűlésen megállapított 
bérleti szakaszokban akármelyik eset-
ben hosszabb lejáratú (legkevesebb 6 
éves) szerződések, kötése mellett, me-
lyeket nyilvános árlejtés előz meg. A 
befolyó  bérjövedelmet a felmerülő  költ-
ségek levonása után az érdekelt jog-
tulajdonosok között saját egyéni viz-
terllleteik arányaban felosztják.  Reude 
zett jogviszonyok és ilyen kezelés mel-
lett a hivatásos halászok egészséges 
versenye folytán  az időszakos (6 —6 évi 
átlagos^ bérjövedelmek fokozatos  emel-
kedése remélhető. — A halászat tehát 
számottevő gazdasági és üzleti kérdés. 

Miben  különböznek  ettől  a társa-
dalmi  szervezetek;  nevezetesen a 
sportegyesületek  és bérlőtársaságok  ? 

Ezek már nem bizonyos vízterület 
halászati jogtulajdonosainak törvény-
szerű tömörülését, illetőleg ott a ht-
lászat gyakorlásának commassálását je-
lentik, mint az előbb  tárgyalt  társu-
latok, hanem ezektől  teljesen függet-
lenül  rendszerint  sportkedvelő  intel-
ligens egyénekből  alakult  társadalmi 
szervezetek,  melyeknek  az anyagi ha-
wnivééel mellet,  ami rendszerint  mel-
lékes  számukra,  főcélja  tulajdonkép-
pen a sportüzés,  tehát a testet  leiket 
üditö  szórakozás. 

Ezek a sportegyesületek a halászat 
rendszeres flzéséhez  megkívánt vizterű-
leteket idegenektől pl. a fennebb  tár-
sulatoktól — mint jogtulajdonosoktól 
— veszik bérbe, a mely esetben ezek-
nek az üzemterve természetesen rájuk 
nézve is kötelező; vagy pedig a még 
törvényszerű társulattá nem szervezett 
egyes halászati jogtulajdonosok vizi-it 

biztosítják maguknak ugyancsak bérlet 
utján és aztán halásznak esetleg üzem-
terv nélkül, de a törvényes tilalmak és 
egyéb rendelkezések betartásával, — 
avagy a saját maguk alkotta üzemterv-
szerű megállapodások szerint. 

Ezektől az egyesületektől tehát ál-
talában szintén országszerte rendezett 
viszonyok termését a szakismeretek ter-
jesztését s a turisztikai és szociális vo-
natkozásokon felül  nemzetgazdaságilag 
is számottevő haszonemelkedést vár-
hatunk a halászat terén ; különösen a 
fürdő-  és nyaralótelepek  fejlődésére 
gyakorolhat működésűk kedvező hatást 
a hegyvidék vizeinek halászalilag való 
feljavításával,  a mennyiben az ilyen 
helyeket a sportkedvelő és turistahaj-
lamu nyaralók szívesebben és számo-
sabban keresik fel. 

Az országban már több ilyen sport 
egyesület működik. Igy többek között 
a szepesbélai, késmárki, lőcsei, leibitzi, 
iglói egyesületek, aztán a kassai, put-
noki, branyiszkói, tiszolczi, csíkszeredai, 
karánsebesí, perlaki halásztársaságok, 
illetőleg sportegyesületek. Ezeket az 
egyesületeket a földmivelésügyi  kor 
mány, méltányolva tevékenységűk fon-
tosságát, épp ugy támogatja, mint a 
törvény alapján a jogtulajdonosokból 
alakult társulatokat, szakszerű irányí-
tással s nem ritkán közvetlen anyagi 
eszközökkel is. 

Igazán kívánatos volna, hogy ezok a 
tisztán társadalmi halászati szervezetek 
minél nagyobb számban alakuljanak és 
az Országos Halászati Egyesület kere 
tében kapcsolódva, annak esetleg mint 
az országot behálózó hely szervei fejt-
sék ki áldásos tevékenységüket. Ez 
ugyanis a lassan fejlődő  halászati köz-
vélemény rendszeres kialakulását a kü-
lönböző vidékeken szerzett tapasztala-
tok hasznosítását, a szakismeretek ál-
talános elterjedését eredményezné, azon 
kivűl és legfőképpen  a halászatnak — 
mint önálló termelési ágüak — egy igen 
nagy sulyu érdekképviseletét teremtené 
meg, a melyik a felmerülő  szükséghez 
képest minden közérdekű halászati ügyre 
jótékony befolyást  gyakorolhatna, eset-
leg még hilélelmezési s halkereske-
delmi kérdésekben is kormányozható-
sági intézkedések és megfelelő  törvény-
tervezetek készülésére impulzust adhatna. 

A halászati társulatok és sportegye-
sületeknek közgazdaságilag fontos  és 

társadalmilag is szép egymást kiegé-
szítő hivatása van; egymást kiegésiitve 
egyesűit erővel okszerűen dolgozva, a 
munkájuk gyümölcse nem maradhat el. 
Müveit nyugati szomszédaink már rég 
felismerték  ennek fontosságát.  Hivat 
kozhalunk kiváltképpen Svájcz példá-
jára, a hol a halasvizek rendszeres ki-
kihasználása óta a halszat népjóléti in-
tézményt alkot és a szociálpolitikának 
egyik hatalmas eszköze. — Svájcban 
ugyanis majdnem az összes halasvizek 
a kantonok tulajdonai; községi és ma-
gántulajdon kevés akad. A halászati 
jogot a kantonok részint bérlet, részint 
.patent" (bárca) alapján értékesitik. A 
halasvteek rendasereaés évenkénti mes 
térséges halasitására a kantonok 
nagy gondot és költséget fordítanak. 

A földek  (szántó, rét, legelő, erdő 
stb.) zsírja, ásvány és növényi alkat-
részei a csapadékkal a vizmedrekbe jut-
nak; pedig ezekből keletkeznek a ha-
lak főtáplálékát  alkotó u. n. plankton-
szervezetek milliárdja, a melyek na-
gyobb része kihasználatlanul elúszik a 
halban szegény vizekben. A vizek gondo 
zásával mesterséges halasitással mindez 
kihasználható. Nagyon is kívánatos te 
hát, hogy e parlagon heverő kincse az 
országnak megtalálja a maga kihasz-
náló munkaerejét. 

Az egyesületek tevékenységére vo-
natkozó mindennemű közlemények nyil-
vánosságra hozatalával, — a mire nézve 
a földmiv.  minisztérium kiadásában meg 
jelenő .Halászat ' című szaklap hasáb 
jai is bizonyára készséggel rendelkezőre 
állanak, igen ha'hatós módon segít-
hetné elő ez irányban a szélesebb körű 
érdeklődés felkeltését  s a megjelölt cél 
érdekében az erők egyesülését. 

Mint említettük ilyen sportegyesület 
Csikvármegyében egyetlen egy van, 
a „ Csíkszeredai  halásztársaság".  Ezek 
tagjaira igen szép hivatás vár, az ó 
feladatuk  lenne, hogy a vármegye te-
rületűn ez idő szerint parlagon heverő 
és boldog boldogtalan által szabadon 
zsarolt vizterületeket bérlet utján rend-
szeres gondozásba vegyék. Különösen 
kiemelondőnek tartjuk az Olt folyó  és 
mellékvizei jek meglevő szép rákállo-
mányát védeni, és nem a most lábra-
kapott mohósággal minden vizet kipusz-
títani. 

' Végül rámutatunk arra is, hogy 
Hargita és a határszéli hegyvonulatok 

bővizű havasi patakjaiban, ugyaiintén 
a gyergyószentmiklósi Gyilkos-tó körűi 
a halászati sport igen-igen meghálálná 
Igazán megérdemelné a vele való gon-
dot és fáradtságot.  A Szent Anna-tó ha-
lászhatősága egészen különleges ter-
mészetű kérdés, jelenleg kísérletek foly-
nak ott, az eredményről alkalomadtán 
majd beszámolunk. 

Kisiparosaink védelme. 
A népek millió szenvednek az anyagi gon-

dok terhe alatt. Kiszipolyázzák, kizsákmányol-
ják munkaerejüket, s oly Bilányan fizetik  őket, 
hogy örökös nyomorúságban Binlődnek. 

A szinte elviselhetetlenné vált nyomás ellen 
természetszerűen védekezniök kell. A muoká-
sok össíeéuanftkr-véd-és  daez szövetsgot köt 
nek s igy néha-néba sikerül nekik, hogy sor-
Bukon valamicskét lendítsenek. A tiké emberei 
is rég felismerték  a szervezkedésben rejlő 
nagy erőt, melyet szenvedőlegesen ők is nem 
ritkán éreznek. Következésképpen ők is szer-
vezkednek. De szervezkednek a Bzellemi mun-
kások is, hivatalnokok, tanárok, tanítók, orvosok 
egyaránt igyekeznek helyzetöket javítani. 

Csak a kisiparosok kilenc tizedrésze áll 
védtelenül a nagy életsarc közepette. A kis-
iparosok még nem ocsúdtak fel  abból a let-
hargiából, amelybe a sors csapása sújtotta 
őket. Nem ismerik fel  helyzetök reménytelen-
ségét, melyre iőleg szervezetlenségük kárhoz-
tatja óket. Már az igaz, hogy bajaikat szer-
vezkedéssel sem orvosolhatnák gyökeresen, de 
legalább annyira javítanának rajtuk, hogy hely-
zetök tűrhetőbbé válnék. 

Előbbi években csak oly iparosnál vásá-
roltak vagy rendeltek, kihez a vevőnek, ren-
deltek bizalma volt, kiről tudták, hogy tisz-
tességesen kiszolgál. Másrészt minden tisztes-
séges iparos méltóságán alulinak találta, hogy 
iparoBtársától olcsóbb kínálással elcsalja a ve-
vőket. Mindenki akar élni. Bem többet kérni, 
sem pedig a készítményeket elkótya vetyélni, 
ez volt előbb, s ennek kellene ma is lennie 
minden tisztességes kézműves alapelvének. 

Sajnos a viszonyok megváltoztak. Ma már 
futkosnak  a vevők és rendelők után és oly 
árakon szállítanak a kisiparosok, melyek mellett 
lehetetleu, hogy megtalálja a meBterember 
számláját s ezért ba nem akar tönkremenni, 
a veszendőbe menő keresetet más munkánál 
kell pótolni. Ez kétségtelenül tisztességtelen 
verseny, mely ellen egész erélyességgel síkra 
kell szállani. 

Ily tisztességtelen üzletvezetés alatt a na-
gyobb Üzletek és gyári vállalatok is szen-

többi embertársai kik megvagytok terhelve... 
Itt megszakadt gondolatmenetének fonala. 

Kitől tanalta Balog bácsi az olvasó forga-
tást? — vevém át a Bzót. 

II. Rákóczi nagybujdosonktól, ki az az irás 
szerint karddal s olvasókkal harcolt, s egy 
okos pátertől ki egy ünnepen véste lelkembe, 
hogy a hit szivbe irott isteni törvény, s en-
nélfogva  mélyebben gyökerező alapja van, 
mint a vaskalapos tudománynak. Ha nem veszi 
rósz néven öcsém mert tudom, hogy „nagy 
tanulmányba"  jár még két emlékem van, 
mit önnök is szivére köthetek a szabadságot 
és szerelmet. E két becses emléket Petőfi 
Sándortól örököltem, kinek oldala mellett har-
coltam s akiről az iskolában is tanulhatta, hogy 
verses könyvet irt s szabadságharcunk idején 
amint megjósolta ott esett el a harc mezején. 

Jól emlékszem 1849. augusztus 29-ike volt 
az a nap, mely imádott vérünket kiragadta 
Borainkból. 

Ó elmúlt, de emléke példája követésére 
lelkesitett beunűnket A döntő csata előtti 
napon Petőfi  egy törött zászlódarabra — amit 
örök emlékül őrizek, — rótta e pár Bzót: 
„Szabadság szerelem e kettő kell nekem.* Ő 
a fára,  én pedig Bzivembe véstem, ott elkopva 
a betűk a szivemben sértetlenül élnek. Pél-
dáján ápoltam szerelmemet lelkesültem a sza-
badságért B nem tévesztettem szemelől hitemet. 

Kedves öcsém I Kövesse e hármat s meg-
látja boldogság fogja  bearanyozni az ön élete 
napjait Is... 

T d i U N , 
Irta: Dr. Élthes  Gyula. 

A bűbájos Velenczének festői  szépségéről, 
poetikos gondoláiról és páratlan műkincseiről 
mir annyit irtak a világ minden nyelvén, bogy 

ujat vagy bővebbet alig lehetne irni mindazon 
által nem lesz talán érdektelen, ba egy hosz-
Hzabb sétát teszünk e nagyszerű városban, mely 
az egész világ érdeklődésének állandóan tárgya. 

Az alábbiak tehát csupán azokról a futó-
lagos pillanatnyi benyomásokról számolnak be, 
amelyek egy idegen ügyeimét momentán meg-
ragadják és amelyek beleférnek  egy cikkecske 
keretébe. 

* 
• * 

Amint Vélenczéhez az Ungarocroata gyors 
bajóján közeledik az idegen, kora reggel pir-
kadó szürkületében egy uszó város panorámája 
tűnik fel,  mely annyira lebilincseli a szemlé-
lőt, hogy alig veszi észre, mint közeledik a 
látszatnak hitt valósághoz. Uszó szigetek cso-
portja, a maga vízben álló monumentális épü-
leteivel, a közeledő Velencze tündéri látképe 
és a dédelgetett Lidó mindig mosolygó partjai 
mind oly közvetlen lebilincselő hatást gyako-
rolnak az idegenre, hogy csak az utolsó pil-
lanatban tűnik fel  az a Bok száz vízi jármű, 
melyek a közlekedést Velencze és szigetei kö-
zött lebolonyiţjâk. 

A kikötőben horgonyt vető hajót a gondo-
lát sbkasága rohanja meg, akárcsak a méhrajt 
zavarták volna fel,  gyorsan szállítják partra 
az utasokat és sietnek vissza a hajón türel-
metlenül várakozókért 

Az idegen Velencze legszebb helyin száll 
ki a szárazföldre.  Épen a történelmi neveze-
tességéről és megbecsülhetetlen műkincseiről 
mindenféle  ismert doge-palota előtt Bsáll kl, 
hol nyüzsgő emberáradat fogadja  as érkezőt 
Maga a part rendkívül mozgalmas képet ny<tit. 
A gondolák, gőzösök és párkák százai sietnek 
dolgokra, s szinte az első pillanatban önkén-
telenül feltűnik  az Idegennek, hogy Velencé-
ben sem kocsikat, sem lovakat vagy más Igás-

állatot nem lát Ezt hiába is kereEné, mert 
Velencze közlekedését teljesen vizén bonyolít-
ják le ugy a személy, mint a teherforgalomban. 

A város be van hálózva a tengerrel köz-
vetlen összeköttetésben levő, illetve abból ki-
vezetett, úgynevezett kanálisokkal, melyek 
minden lakás vagy üzlet bejárója lépcsőzetéig 
viszik gondolákon az embert. Maguk az épü-
letek, melyek többnyire több emeletesek, bele 
vannak épitvo a tengerbe, illetve a kanáli-
sokba. Ez ami legfőképpen  feltűnik  az Idegen 
nek, s egyben ékesen szól a vizi közlekedes 
előnyei mellett, mely ugy Velencét, mint sok 
más szerencsés várost nagygyá, hatalmasait, 
iparilag és kereskedelmileg erőssé tett 

Velencze kanálisokkal annyira be van há-
lózva, hogy szárazföldön  körül sem lehet járni, 
mert igen sok parti épülete ki van helyezve 
a tengerbe. 

Utunk á doge-palotába vitt, melyet állan-
dóan több ezer Idegen látogat Maga az épü-
let az építészet remek müve, mely méltán kelt 
csodálatot mindenfelé.  Óriási termei tele van-
nak rakva a festészet  örökbecsű alkotásaival. 
Ott láttak Tíntorettó, Tizián, Vicentino, Qlo-
vanné, Bassano, Veronese ós az olaszok többi 
nagyjainak mestermüveit, melyek között nem 
egy 60—60 mjéter imponáló hosszúságú is van. 
Az olaszoknak szemefénye  és büszkesége es 
as épület éa az abban elhelyezett műkincsek, 
régiségtár stb., melyek az olaszok nagyságát 
fennen  hirdetik a világnak. Az idegen meg-
illetődve hagyja el a nagyszerű palotát, mely-
nek behatóbb megtekintésére nem egy pár óra, 
de több nap N lenne elegendő, épen &z szóm-
betűnő, hogy a festmények  a termekbén an-
nyira tol vannak nufolva,  hogy a lalkns sze-
met a nyugodt szemlélődésben zavarják és 
fárasztják. 

Velencze másik büszkesége a Márkus-tér 
a hatalmas toronynyal és örökbecsű templo-
mával. A templom hasonlók között a legnagy-
szerűbb, a festészet  és építészet utólérhetet-
len alkotása. A szemlélőt a legnemesebb cso-
dálat tölti el, mikor az emberi kéz és elme 
e páratlan mester müvét Bzemléli. 

Kint a téren állandóan nagy a sürgés-for-
gás. Kedves képet nyújt, amint a templomról 
és toronyról leszálló galambok százait etetik 
kezükből a gyermekek és felnőtt  idegenek. A 
kukoricával jól tartott galambok, melyeknek 
éleségét jó pénzért kis csomagokban árulják 
a jámbor olaszok annyira szelídek, hogy a járó-
kelők vállaira szállnak és kezükbő fogyasziják 
reggeltől estig a soha ki nem fogyó  éleséget. 

A Márkus-térnek és igy Velenczének két 
ségtelenül legnagyobb szenzációja a vasárna-
ponként megismétlődő kivilágítás. A hosszúkás 
négyszöget ftlkotó  hatalmas tér, melyet három 
oldalról egyetlen palota, negyedik oldalról p> 
dig a templom övez, mindenik mesteri alkotús 
mintegy 160,000 villanykörtével van vasára i 
ponkint kivilágítva, ami a maga nemében o',\ 
páratlan látványosságot nyújt, hogy mélUn 
képezi a mindig ezrekre menő idegenek el« t 
Velencze szeozáczíóját A rengeteg sok villan \ 
fény  a három oldalú palotasor ndnden részén, 
az ablakok és falak,  valamint a tetőhomlol 
zaton oly színű szabályossággal vannak el-
helyezve, hogy esténként nemcsak a teret, rio 
a két eget is messzire káprázatos fényné  l 
áraszQák el. Ugyanekkor a katona zeoet.ir 
játszik, mi közben az olaszok hatalmas ria-
dója mellett felhangzik  a „Tripolis* kezdeiu 
aktuális Induló. B tündéri fénynek  rendszerint 
40-50,000 ezer nagyobb riasben idegen nézője 
van, mely a héten hömpölyög a tengeren folyó 
szerenádok felé. 
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vulaek. A nagy Illemek teb&t egyezségeket 
kötnek, kartellre lépnek, vagy trösztököt ala-
kítanak, ami mellett nagyon jól Járnak. A kis 
kézművesek, akik még ez egyezségek követ-
keztében drágábban kénytelenek vásárolni a 
nyers anyagot, ennek dacára Is nyomják as 
árakat, s ezáltal nemosak magáknak ártanak, 
ile rósz birben keverik iparukat Is. 

Ennek pedig abban rejlik az oka, hogy 
legtöbb iparos nem tad számolni. Ha a szá-

mijaiknál csak a münkaidót vagy csekély 
hasznot vesznek figyelembe,  hogy megélhes-
M iit-k, miből akarják fedesni  alléjukat és a 
i:,., bizonyára nem jelentéktelen Usletl költsé-
grket, honnan akaiják szerezni a szükséges 
pénzt aj sserazámokra, melyeket nélkülözni 
nem lehet? Innen ered, hogy kötelezettsége-
inknek eleget nem tehetnek és csakhamar 
tönkre mennek. 

Ha a nagyiparosok egyezmények által köl-
csönösen megvédik egymást, miért ne volna 
ez lehetséges kisebb vállalatoknál is, a kis-
iparnál? Ehbez a törvényes alapon nyugvó 
szövetkezetek is alkalmat szolgáltatnak. 

A szervezkedést indokolttá teszik a más 
kereseti osztályok tömörülései is, a munká-
sok, tisztviselők, gazdászok szeivezkedései és 
a nagyipar és a nagytőke kartelljei es tröszt-
jei. Ezeknek a szervezkedéseknek is csak az 
a céljuk, hogy a munka megfelelő  diját le-
hessen velak elérni. 

Ami megfelel  minden más kereseti osz-
tálynak miért ne lehetne az jó a kisiparo-
soknak is ? Teljesen közömbös, hogy adandó 
alkalommal kisebb vagy nagyobb iparoskörök 
lépnek egységre, bogy az ármeghatározás a 
szaktársak egy kisebb csoportjából vagy azok-
nak egyesületéből indul ki. 

A legelemibb és nélkUlözhetlen követel-
ménye azonban az ily ármegállapodásoknak, 
hogy azok túlzottak ne legyenek. Az áraknak 
helyre kell állania a helyes viszonyt a munka 
és dijazása közt és nem szabad e viszony ha-
tárait túllépnie. 

Az ilyen méltányos megállapodások, me-
lyek nem irányulnak a vevőközönség meg-
zsarolására, sokat javíthatnak a tönk szélére 
jutott kisipar szánalomraméltó helyzetén. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közigazgatási tisztviselők tan-

folyama.  A belügyminiszter által még a mult 
évben, a fővárosban  éveklnt, a közigazgatási 
tisztviselők továbbképzése végett szervezett 
tanfolyam  ez évben is megtartja négy hétre 
terjedő kurzusát A vármegyék a tanfolyamra 
külön-külön klkllldötték már tisztviselőiket. 
Csíkvármegye részéről ez évben is dr. Élthes 
Gyula vármegyei aljegyző, lapunk felelős  szer-

kesztője küldetett ki, aki a hó végén szabad-
ságáról egyenesen Budapestre utazik. 

— Szanatórium eatély. József  kir. fő-
herceg védnöksége alatt álló szanatórium egye-
sület csíkszeredai fiókja  folyó  hó 21-én tar-
totta dr. Fejér Antalné elnöklete alatt választ-
mányi ülését. A tárgysorozat leglényegesebb 
pontját az október hóban rendezendő szokásos 
estély előkészítése és megbeszélése képezte. 
A választmány ugy határozott, hogy október 
19 én a Vigadó nagytermében élőképek színre 
kerülésével egy társas vacsorát fog  rendezni 
természetesen tánccal egybe kötve. Ismeretes 
a szanatórium egyesület áldásos és jótékony 
működése. Minden ténykedését, fáradozását  a 
közérdek, a közjótékonyság irányiba. A nemes 
célt csak ugy szolgáljuk méltóképpen, ha ál-
talános részvétünkkel, közreműködésünkkel 
támogatjuk az egyesület tevékenységét Midőn 
ez uton is felhívjuk  városunk intelligenciáját 
a rendezendő estélyre nem mulaszthatjuk el, 
hogy a nemes választmánynak eok Bikert és 
eredményt kivánjuk. Legyünk ott mindnyájan! 

— Árviz veszedelem vármegyenk-
ben. Szomorú dolog ÉB leBUjtó tény az, hogy 
a mult számunkban jelzett árviz katasztrófák 
még nagyobb mértékben fenyegetik  községein-
ket mint az elmúlt hetekben gondoltuk. A há-
rom napos eső után tengerré vált az Olt, el-
öntve fe  csíkot és alcsikot is. Legnagyobb 
veszedelem Csikrákoson van. A kiöntött Olt 
vize a község nagy részét romba döntötte. — 
A lakosság elég korán észrevévén a veszedel-
met lakóhelyeit elhagyta és n község emel-
kedetebb helyeire költözött Emberéletben 
ugyan kár még nem esett de a viz által el-
lepett területen a lakosság minden kerti ve-
teménye, apró állatai és egyéb gazdasági fel-
szerelései a viz áldozata Jett. Városunkban « 
taplocai patak ugyancsak megáradt. A patak 
mellett lakók udvarait, pajtáit viz borítja és 
ha az esőzések nem szűnnek kiszámíthatatlan 
károk elé nézünk. A malmokban őrölni nem 
lehet. A learatott gabonák a mezőkön kicsi-
rázva tönkre mentek. — A zab learatatlan a 
pusztulás martaléka lett. Ezúttal felhívjuk  az 
Illetékes tényezők figyelmét  arra a körülményre 
hogy az árvizveszedelem által sújtott vidéke-
ken az adó- és egyéb illetékek behajtásának 
elengedése iránt a szllksé. es lépéseket a kor-
mánynál tegye meg. 

— Jegyzőválasztás. A gyergyókilyén-
falvai  körjegyzői állásra a választást a gyer-
gyói járás főszolgabirája  f.  hó 19 én ejtette 
meg. Nagy lelkesedéssel, egyhangúlag Minier 
Gábor oki. jegyzőt választotta meg a kör kép-
viselőtestülete. Kilyénfalva  és Vasláb közsé-
gek Minier Gáborban Bzorgalmaa, agilis fiatal 
erőt nyertek. 

— Bdlaon mozgószlnház. Városunkban 
a Vígadó nagytermében már hetek óta tarţ|a 
előadásait a „mozi.* Az tény, hogy igen jó és 
válogatott képeket látunk. Uetenkint három-
szor tartó előadáson állandóan nagy közönsé-
get csábit Edison ezen találmánya a Vigadóba. 
A gyerek seregnek nemcsak szórakoztató de 
a felnőtteknek  is igen tanulságos előadásokat 
nyajt az Igazgatóság. Kívánatos volna, hogy 
egy pár ifjúsági  előadást ÍB rendezzen az 
igazgatóság iskoláink tanulói részére. 

— Agyonlőtt aalnöaanő. A csíkszere-
dai és gyergyószentmiklósi közönség igen jól 
ismerte Fehér Károly színtársulatából Vörös 
Eszti énekesnőt, ki mésfél  évvel előbb igen 
előnyösen ismert volt a színpadon. A fiatal 
színművésznő a Füredi-féle  pécsi elsőrendű 
színtársulathoz szerződött szubrett-prímadonná-
nak. Itt sem volt nyugta azonban régi isme-
rősétől, Joó István kereskedőtől, ki már 44 
éves családos ember volt. A részeges ember 
folyton  kÍBérte és üldözte szerelmével, de a 
leány, ki az anyját is tartotta, mindig eluta-
sította. Vörös Eszti a színtársulattal legutóbb 
Nagykanizsára érkezett Anyjával együtt jött, 
szerényen és visszavonultan élt. A színpadon 
kétszer lépett fel  és mind a két alkalommal 
igen szép tikere volt. Váratlanul Joó István 
ekkor Nagykanizsára érkezett hol állandóan 
üldözte a leányt és mindig részegeskedett. 
Egyik reggel Vörös Eszti egy szinésznőtársá-
val próbára ment, mikor hirtelen előtte ter-
mett Joó István és a leányra Bütötte Brow-
ningját. A leány holtan esett össze. Joó ezután 
halántékához eiuette a fegyvert  és fóbelőtte 
magát. Szó nélkül meghalt. A szerencsétlen 
véget ért iQu és tehetséges színésznő halála 
mindenfelé  részvétet keltett A leány anyja 
most súlyos betegen fekszik. 

— A kolozsvári-egyetemi kar tiszti-
kara . A kolozsvári Ferencz-József  tudomány-
egyetemi Kör mint ifjúsági  egyesület folyó  hó 
16-án tartotta alakuló közgyűlését. A közgyű-
lés egy bangulag elnökévé Váradi Sándort és 
főtitkárára  Bernád Ágostont, választotta meg. 
Ez a választás vármegyénk két szülöttére esett 
a kik mint-szegény székely fiuk  saját erejűk-
ből tették magukat a díszes állásokra érde-
mesekké. 

— Mennyi ká r t okoztak a nagygya-
korlatok? A kitűzőt határidőig az arra ille-
tékes vegyes bizottság előtt 56 helységből je-
lentettek be kárt, amelyet a mult héten lefolyt 
nagygyakorlatok alkalmával a katonaság oko-
zott DélinagyarorBzágon. A bejelentett mezei 
károk összege 44.000 korona. 

— Maroatordamegye via alatt. Ma-
rosvásárhelyről írják: a folytonos  esőzés miatt 
Marostordavármegye sok községében megint 
árviz van. A megye összes folyói,  nagyobb 
patakai kiöntötték, mindenfelé  viz alatt állanak 
a határok és egy néhány községet teljesen 
elborított az ár, ugy, hogy a közlekedés lehe-

tetlen és az emberek a házak padlására me-
nekülnek. Tegnap délután Gyergyóból, Maros-
hévizről, Szászrégenbői több távirat érkezett 
arról, hogy a maros kiöntött és folyton  árad. 
A rendőrség, a szolgablróságok, alispáni és 
mérnöki hivatal állandó permanenciában vau-

it a veszedelem elleal védekezésre. A Ma-
rosmentén Marosszentanna, Udvarfalva,  Vár-
hegy községek-, a Nyárád mellett Süketfalva, 
Demeterfalva  teljesen vízben állaaanak, de 
ezen kívül minden folyó  és patak meatén pusz-
titt az ár. Az alispán sürgősen katonai segít-
séget kért a veszélyeztetett pontok védelmére. 
Minthogy az eső most is folyton  esik, aa ár 
percről-percre nő és ha az Idő igy tart, még 
a májusi árvizet is felülhaladó  katasztrófától 
lehet tartani. 

— Áthelyezés. A m. kir. földmivelésűgyí 
miniszter a csíkszeredai földmivesiskolánál 
több éven át működő Fodor Jenő gazdasági 
tanárt aa orosházi középfoka  gazdasági isko-
lává átszervezett polgári iskolához helyezte 
á t megbízva őtet a gazdasági tantárgyak 
előadásával. 

— Esküdtek kisorsolás». AZ 1912. évi 
október 21-én kezdődő esküdtszék! ülésszak 
Bzolgálati lajstromának összeállítása. A kir. 
törvényszéknek 1912. szeptember 22-én tar-
tott ülésében: Jelen vannak: 1. Jerzsák Já-
nos elnök, kir. táblai biró. 2. Gecző Béla kir. 
trezéki bíró. 3. Kovács Lajos kir. trszéki biró. 
4. Szopos Gábor kir. trszéki jegyző. 5. Jeney 
László kir. ügyész. 6. Dr. Fejér Antal ügy-
véd, az ügyvédi kamara képviseletében. — 
Rendes esküdtek: Id. Puskás Tamás. Madaras 
Albert, Koncz József,  Kölönto László, Kiss 
Sándor, Pásztory István, Tompos János, Sán-
dor István, Pál Gábor glmn. igazgató, Bároay 
Károly, Szakáts Balázs, Id. Márton Lajoa, Ju-
hász Károly, Gál János írnok, Zakariás L. 
Antal, Jakabffy  B. Miklós, Gondos Imre, if]. 
Jánosy János, Helvig G. János, Meskó Lakáta 
if].,  Miklós Balázs, HajnóJ Ignácz, Lőrincz Jó-
zsef,  Ferenczy iBtván, Lacz János, Petres Ig-
nácz, Jakab Ferencz, Pototzky László, Sántha 
Péter, Mihály Albert PóteskOdtek : Koncz Kár 
roly, Péter István, Salamon Béni, Zorger Mi-
hály, Péter Ferenc Istváné, Todor Antal igazg. 
tanító, Ferenc Lajos, Id. Veress József,  Bájás 
György, Virág Menyhért 

— Önkénteai vlszga. A hivatalos lap 
közli a honvédelmi miniszter körrendeletét, 
amely szerint a hadügyminiszterrel egyetértő-
leg kivételesen megengedi, hogy azok az egy-
évi tényleges Bzolgálat kedvezményét elnyerni 
óhajtó egyének, akik az uj véderőtörvény 21. 
§-ának 1. pontjában megállapított feltetelek 
nem felelnek  meg, azonban bizonyítvánnyal 
igazolják, bogy az qj véderőtörvény életbelé-
pése előtt az egyévi önkéntes! képesítő vizs-
gára előkészültek, a tudományos képzettség-
nek igazolhatása céljából vizsgára bocsátas-
sanak. Erre a vizsgára nem bocsáthatók azok 
a folyamodók,  akik 1912. évi december 3-ig 
életűknek 17-ik évét még be nem töltik, va-
lamint azok, akik ebben az évben érték el az 
állitásköteles kort és a vizsga letétele iránt 
csak most folyamodnak.  A képesítő vizsga va-
lamely közös hadseregbeli gyalogsági hadap-

Az olaszok poétikus lelkét mutatják a ki-
világítás alkalmával folyó  szerenádok. Ezek 
közvetlenül a Márkus-tér mellett, a tengeren, 
fellámpionozott  gondolákon folynak  az Idege-
nek nagy gyönyörűségére és szórakozására. 
Egy-egy ilyen gondolát mely a kanálisokon 
Is végig megy, 30—40 idegenekkel telt más 
gondola vesz körül, melynek utasai néma csend-
ben hallgatják kínt a kéken habzó viz köze-
pén, az olaszok szerelmes dalait 

Nem tartanék be azonban a történeti hű-
séget ha a nappal szemünk előtt feltűnő  ut-
cáról — ugy amint van — meg nem emléke-
zünk. 

Első sorban az a tengersok Idegen tűnik 
fel,  kik a világ minden részéből felkeresik  a 
bűbájos Velenczét sűrűn feltűnnek  a magya-
rok, kik állandóan oly nagy számmal tartóz-
kodnak Velencaén és a Lidon, hogy lépten 
nyomon hallható a jó zamatos magyar szo, 
söt a Lidó előkelő vendégeinek egyharmada 
magyar I 

A Márkus-térről számtalan kis sikátornak 
sem nevezhető gyalogjáró visz szét a város 
belsejébe. Ezek a keskeny Bikátorok magas 
2—4 emeletes régi és a külső csinosságot nél-
külöző házaktól vannak övezve, hol a nagy 
tömegek miatt a gyalogközlekedés, mert csak 
erre van szánva, csak nagy tariódással és ve-
sződéssel lehetséges. 

Szinte megütközik a modern európai, bogy 
miként lehet a házakat ugy összezsúfolni, 
melyek épen csakhogy a járó-kelők fejére  nem 
omolnak. Külső vizsgálatuk a régi ósdi város 
benyomását keltik, akárcsak Flnme 10—15 
évvel előbb melynek azonban ma már jóval 
kevesebb a piszkos aseméttartó, bűzös siká-
tora éa gyen léptekkel halad a fejlődés 
utján. 

Velencze keskeny sikátoraiban a legszebb 
és legértékesebb kirakatok vannak. Velencze 
hatalmas ipara ÉB kereskedelme ezekben a 
kirakatokban nyer szemléltető képet, különö-
sen feltűnik  a gyönyörű csipke, a hirea velen-
czei csipke, üveg, a bires velencei üveg, és 
ékszer kiállításai, melyek kőiül állandóan nagy 
közönség gyűl össze. 

Egyik-másik színtelen, külsőleg magánla-
kásnak kinéző épületbe behívja az udvarias 
kareskedő, az idegent ki aztán bent 10—15 
szobán keresztül milliókat érő csipke vagy 
üvegárukban gyönyörködhetik. A legnagyobb 
készséggel mutatják meg gyáraikat, melyek 
reklámképen magában az üzletben is — leg-
alább részben — sok helyen el vannak helyezve. 
Különösen a csipke ós üveggyárak keltenek 
mindenki előtt méltó feltűnést,  ezek fölött  Is 
főleg  o csipkegyárak, melyekben Bsáz meg 
száz olasz nő hihetetlen ügyességgel, ráter-
mettséggel és szakértelemmel dolgozik a nagy 
türelmet igénylő drága velenczel csipkén. Csu-
pán az üveg és csipkeipar nagy becsületet és 
tekintélyt szerzet az olasz névnek. Bent a vá-
rosban sok csipke,:yár van, mig az üveggyá-
rak tulnyomólag Muzano szigetén vannak, 
melyeket szintén volt alkalmam látni 

Általában Velenczében rendkívül sok ke-
reskedő és iparos van, miután kivitele főleg 
csipke és üvegárukban vsn — óriási no meg 
a város idegenforgalma  ls igen nagy. 

Ha egy gondolába beleülünk, rövid idő alatt 
végig visz a város vizi uţjaln. Maguk a ka-
nalisok is — kivéve a főkanalist  — igen kes-
kenyek és rendkivűl bűzösök, rohadt étel, 
ammóniák stb. szagnak szinte megmagyaráz-
hatatlan, hogy miképen nézik ezt el és hogy 

n segítenek ezeken a hatóságok. 

Ezenkívül egy idegennek általános benyo-
mása, hogy az olasz nem igen szereti a tisz-
taságot A szűk kanalisok emeletes házaiból, 
melyeknek ablakai mind vasrácsozva és fa-
táblákkal vannak ellátva, ÖBBzebogozott zseb-
kendők, más fehér  nemű darabok — tulnyo-
mólag rongyosak — csüngtek ki a kiállhatat-
lan büzü kanalisok felé.  Illemhelyei pedig — 
ba ugyan ezeknek nevezhetők — annyira nyíl-
tak és fertőtlenítve  nincsenk, bogy nálunk Ve-
lencze lakóit a Kbtk. paragrafusai  alá vonnák 
a rendőrbiróságok — közszemérem elleni ki 
bágások miatt. 

Sok a gyümölcB és huskereskedő Velenczé-
ben. Minden második üzlet gyümölcs és hus 
csarnok, melyek közül nem egy kellemetlen 
szagot terjeszt. Keskeny sikátorai ugynéznek 
ki, mint egy-egy vásárcsarnok, a közegészség-
ügyi hatóság ellenőrzése nélkül. Legalább erre 
enged következtetni az a rosz szag, mely min-
denfelé  fogadott  de smely a töméntelen men-
nyiségben összehalmozott gyümölcs és hus áru 
gyors, romlékonyságában — a nagy meleg 
folytán  — könnyen nyeri magyarázatát 

Feltűnő még a város utcáin minálunk, ke-
vésbbé látható, hogy sok a munkásosztály ré-
szére nyitva álló csapszék, mely a miénktől 
lényegesen elütő, mert a velenczei munkás 
csapszéke modern kávéház és bormérés képét 
nyqjtja, ml egyszersmind azt is bizonyítja, 
hogy az olasz munkás Bókkal jobb módban 
van, jobban él és többet keres mind pld. a 
magyar. 

Velenczében szembe tűnik az Idegennek az 
is, hogy népe vallásoB. Ezt bizonyítják gyö-
nyörű templomai, melyek nem csak idegenek-
től, de velenczeiektől, is a napnak minden 
órájában látogatottak. As utcákon sok Krisz-

tus és Mária kép, hol ég az örökmécses. Vi-
szont visszataszító, hogy minden temploma 
egybe van építve csapszékekkel és bodegák-
kal. A csapszékekben pedig sör mellett ugyan-
csak hangosan énekelnek a dalos olaszok min-
denféle  mámoros dalokat. 

A velenczei nagyon szereti as állatot Nincs 
ház, honnan két-három macska és igen sok 
helyen kutya, ne bámulna rá az idegenre. 

Velenczében szerfelett  sok az amatör féay-
képész és festő.  Minden utczában és téren 
láthatni, amint a kis kézi fényképező  masinák 
működnek, sok utca szegletben pedig mélyen 
elmerülve fest  egy-egy festő  Veleneze gyö-
nyörű utczarészelből és tengerpartjából. Ilyen-
kor nem altera|ja a festőt  as sem, hogy ha-
talmas gyűrű keletkezik körülötte a kíváncsis-
kodó közönségtől. 

A tenger és a nagy Idegenforgalom  igen 
sok velenczelnek könnyű megélhetést biztosit 
Bent a városban és kint a tengerparton Igen 
sok pipázó olaszt láttam, kit aránylag kevés, 
alig több a semminél — munkával sok pénzt 
de legalább is tisztességes megélhetést keres-
nek. Általában pedig megállapítható, hogy aa 
élés terhei jóval könynyebbek, mint száraz-
földön,  különösen Magyarországon. 

Velencze belsejében ia van tObb szép tér 
és középület valamint régiség is. Állandó bá-
mulat tárgya továbbá as Akadémia, mely az 
idegennek búcsújáró helye. Kétségtelen azon-
ban, hogy szűk sikátorai és bűzös kanalisai 
sokat levonnak a bent tiszta, egészséges le-
vegőt nélkülöző Velenczéből. 
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ródiskolánál s i 1912. éyi szeptember vagy 
decemberi vizsgálati határidőn teendő le, ezen-
felül  a vizsga még óktőberben is, letehető. A 
vizsga ismétlése nem engedtetik meg. Folya-
modványt, azoknak a folyamodóknak,  akik az 
1912. évi szeptember 21-én kivívják a vizs-
gát lete: ni legkésőbb szeptember 12-én, azok-
nak pedig, akik az októberi vagy decemberi 
határidőben kívánják a vizsgát letenni, legké-
sőbb 1912. évi szeptember 25-én, illetőleg 
november 16-án az állandó tartózkodási helyük-
nek megfeleld  hadtestparancsnokságánál kell 
benyujtaniok. 

— Hirdetmény. A Kostelek-telepen Csik-
vármegyében mllködő postallgynökség folyó 
évi szeptember hó 20-al ideiglenesen beszün-
tetetett A nevezett telep a fentjelzett  naptól 
kezdve a szépvizi posta- és távírda hivatal 
forgalom  körébe osztatott be. 

— Áthelyezés. Szabó János gazdasági 
segédtanárt a földmivelésügyi  miniszter Al-
gyógyról a csíkszeredai m. kir. földmives-
iskolához helyezte át. 

— DJ leánynevelő intezet. A ,Notre 
Damc de Sión" francia  congregáció 1912. évi 
szeptember hó 25-én Alsótömösön (Brassó 
mellett) leánynevelő-intézetet nyit. Az intézet 
egészséges fekvése,  modern, előkelő berende-
zése és felszerelése  és a kongregáció képzett 
tanerői teljes biztosítékot nytţjtanak az iránt, 
hogy az előkelő családok leánygyermekei 
mindazt elfogják  sajátítani, amire egy előkelő 
család gyermekének  szüksége van. A tanítás 
nyelve magyar, német és francia,  a társalgási 
nyelv pedig kizárólag csak francia.  Ezen fe-
lül zene-, festés,  rajz tanításban is részesülnek 
a növendékek. Az intézet kötelékébe 6—18 
éves leánygyermekek vétetnek fel.  Egy-egy 
növendék után egy iskola évre 1000 korona 
lizetendő. Prospektust kívánatra ingyen küld 
az igazgatóság. (Congregation de Notre Dame 
de Sión. Alsótömös, (Brassó mellett.) 

Szám 821—1912. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 1082. számú végzése 
következtében dr. Evva Ferenc budapesti és 
dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt Bodosi Testvérek javára 330 korona 
s jár. erejéig 1912. évi augusztus hó 7-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján felül 
foglalt  és 5640 koronára becsült következő 
ingóságok n. m.: házibutorok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1912. évi V. 1032. számú végzése 
folytán  330 korona tőkekövételés, ennek 1912. 
évi október hó 27. napjától járó S'/o kamatai, 
'/»•/• váltódij és eddig összesen 71 korona 
60 fillérben  bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő eszközlésére 1912. évi 
október 7.napjănakd. u. 4órájahatáridőül ki-
tUzetik és abboz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-e. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szllkség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi szeptember 
hó 15. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. btr. végrehajtó. 

820—1912. ez. végreh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járusbiróság-
nak 1912. évi V. 617. számu végzése folytáu 
dr. Fejér Antal Ügyvéd által képviselt Csíkszeredai 
Takarékpénztár Részvénytársaság végrehajtató ré-
szére 130 korona követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglnlt 
és 1878 koronára becsült ingóságokra a csíksze-
redai kir. járásbíróság 1912. V. 617. száma vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, ameny-
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, a vég-
rehajtást szenvedettek lakásán Csíkszeredában leendő 
megtartására határidőül 1012. évi október  hó 
9 napján délután  4 órája kitUzetik, amikor 
a bíróilag lefoglalt  ingók éB pedig bolti árucikkek 
és bútorok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szttkség esetén becsáron alul is el lógnak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tllnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéseig 

• tleiirt kíkfildöttnél  írásban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kttlönben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi szeptember hó 
14-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszereda város közbirtokossága 

részéről közhírré tesszük, hogy nevezett 
birtokosságnak tulajdonát képező és a 
csiktaploczai és zsögödi határban levő 
erdőterületén a folyó  év tavaszán a szél 
által ledöntött fák  még pedig: Kurtafeje 
nevü erdőrészben 1784 darab átlag 20 
cm. közép átmérőjű és 41 darab átlag 
45 cm. mellmagasságu átmérőjű lábon 
álló száraz, meggyürüzött és körülbelül 
1077 ma fenyő  haszonfára  becsült fa-
készlet, melynek kikiáltási ára 6280 
korona. 

A „Lapos" nevű erdőrészben 523 
darab átlag 20 cm. közép átmérőjű szél 
döntött és 36 darab átlag 34 cm. mell 
magasságú átmérőjű lábon álló száraz 
meggyürüzött és körülbelül 340 m* fenyő 
haszonfára  becsült fakészlet  2112 (kettő-
ezerszáztizenkettó) korona kikiáltási ár 
mellett Csikszereda város tanácsházánál 
1012. évi október hó 1-én délelőtt 
U órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlat-
tal egybekötött nyilt szóbeli árveréseu 
becsáron alul ls eladatnak. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzei látandók el. Az ajánlatban kije-
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
feltételeket  ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételeket  és a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok a közbirto 
kossság elnökénél megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1912. évi augusztus hó 
14-én. 2—2 
Csibi Károly, Ifj.  Hajnód József, 

birt jegyző. bírt. elnök. 

Sz. 1030—1912. mj. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai polgári leányiskola 

mellett szervezett internátusban egy ne-
velő tanítónői és egy nőszolgai állás 
rendszeresittetvén, ezen állások betöl-
tése céljából ezennel pályázatot hirdetek. 

Nevelő tanítónőnek, kit évi 1400 
kor. fizetés,  2 szobából álló szabad la-
kás, ingyenes fűtés  és világítás illet 
meg, pályázhatnak mindazon hajadon 
gyermektelen özvegy, vagy törvényesen 
elvált nők, kik legalább is elemi isko-
lai tanítói oklevéllel bírnak. A nőszol-
gai állásért csak hajadonok, vagy gyer-
mektelen özvegyek pályázhatnak, java-
dalmazása á l l : évi 400 kor. bérből, 
szabad lakás, fűtés  és világításból. 

Pályázni óhajtókat felhívom,  hogy 
a rendelkezésűkre álló okmányokkal 
felszerelt  kérvényeiket folyó  évi szep-
tember hó 30-ik napjának délelőtt 9 
órájáig hozzám udják be, mert a ké-
sőbb érkező kérések nem fognak  ügye 
lembe vétetni. 

A nevelő tanítónői állás elnyerése 
iránti kérések a megyei iskolaszékhez 
cimzendők. 

Mindkét állás a megválasztás, illetve 
felfogudás  után azonnal elfoglalandó. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1912. évi szeptember 
hó 18 án 

Dr. Osiky József 
igazgató. 

Modern kutépités. 
UJ kutak építését oementgyűrök-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

HIRDETÉSEK 
olcsó áruámltás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

5010/1912. i-2 
Hirdetmény. 

Kézdivásárhely város tanácsa közhírré 
teszi, hogy a város tulajdonát képező 
Vigadó szállodát 1913. évi április 24-től 
kezdődő 6 évre 1912. évi október hó 
23-án délelőtt 9 órakor a tanácsháznál 
tartandó nyilvános árverésen bérbeadja. 

A bérlethez tartozik a földszinten  2 
étterem, 1 kávéház és 8 vendégszoba s 
az emeleten a főtérre  nyíló homtokzaton 
4 vendégszoba. 

Az emeleten van még egy állandó 
színpaddal ellátott nagy díszterem, mely 
azonban nem fog  bérbeadatni. 

A vendéglőhöz jár istáló, mosóház, 
téli tekéző, jégverem, pincék, padlás s 
minden egyéb szükséges mellékhelyiség 
ezen kivQl van még ugyanezen épületben 
egy főtérre  nyíló földszinti  bolthelyiség 
is, melyet bérlő esetleg albérletbe adhat. 

Kikiáltási ár 6100 korona. — Ennek 
10 százaléka bánatpénzül az árverés elótt 
készpénzben vagy óvadékképes értékpa-
pírokban leteendő. írásbeli ajánlatokat is 
elfogadunk,  de azért az árverés minden-
esetre meg fog  tartatni. A városi tanács 
fenntartja  magának azt a jogot, hogy az 
igért árakra való tekintet nélkül az árve-
rezők között szabadon választhasson. 

Egyéb feltételek  a tanácsnál megte-
kinthetők. 

Kézdivásárhelyen, 1912. évi szeptem-
ber hó 12-én. 

A városi tanács: 
Dr. Törők Andor, 

polgármester. 

Sz. 812-1912. végreh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré teBzi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságunk 1912. évi V. 779 sz. végzése foly-
tán dr. Demény Henrik gyulafehérvári  ügyvéd 
által képviselt WeiBz Adolf  és társa végrehaj-
tató részére, végrehajtást szenvedő ellen 140 
kotooa és 362 korona 75 fillér  követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestől lefoglalt  és 2100 koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 779. számu végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap-
és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, amenyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, vég-
rehajtást szenvedettek lakásán Csikdánfalván 
leendő megtartása határidőül 19Ü. évi októ-
ber hó S ik napján d. e. 10 órája kitUzetik, 
amikor a bíróilag lefoglalt  ingók ós pedig 
bútorok Btb. stb. a legtöbbet Ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégitéshez jogot tartanak, 
bogy amennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jogyzökönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csikszereda, 1912. évi szeptember hó 
14-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

813—1912. szám. végreh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék-
nek 1912. évi V. 948. számn végzése folytán 
d-. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által képvi-
selt Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság 
végrehajtató részére 170 korona követelés B jár. 
erejéig elrendelt kielégitéBt végrehajtás folytán  al-
perestől lefoglalt  éa 974 koronára becsült ingósá-
gokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1912. évi 
V. 948. száma végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap- éa falttlfoglaltatók  köve-
telése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jo-
got nyertek volna, végrehajtást szenvedettek la-
kásain Ceikszentdomokoaon leendő megtartására 
határidőül 191». évi  október  hó S-ik  nap-
ján délelőtt 10 órája kitüzetik, amikora bíróilag 
lefoglalt  ingók és pedig szekerek, széna, lovak stb. 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szttk-
ség esetén becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából • végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot faii-faínnb  amennyiben ré* 
sztlkre a foglalás  korábban eszközöltetett volna éa 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket as árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár tdlőslegére fognak  utaltatni. 

Csíkszeredában, 1912. évi szeptember hó 13-ik 
napján. 

Molnár Sándor, 
Ur. blr. végrehajtó. 

Sz. 1218—1912. i-2 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatósági bizott-
ságának 3294—1912. sz. alatt kelt hatá-
rozata alapján, alólirott községi elöljáró-
ság, a kántori lakáson építendő istálóra, 
szekérszinre, valamint a hidegházra az 
alábbi feltételek  mellett versenytárgyalást 
hirdet. 

1. Az árlejtésen részt vehet minden 
hazai vállalkozó, ki üzletének gyakorlá-
sára hatósági engedélyei bir. 

2. Csak szabályszerűen kiállított s bé-
lyeggel ellátott, közvetlen, vagy posta 
utján beadott ajánlatok fognak  tárgyalás 
alá vétetni. 

3. A zárt ajánlatok folyó  évi novem-
ber hó 9-én d. e. 8 óráig beadandók, ké-
sőbb már nem fogadtatnak  el. 

4. Nyilvános versenytárgyalás Csató-
szeg községházánál 1912. évi november 
hó 9-én d. e. 9 órakor fog  megtartatni. 

5. Kikiáltási ár az összes építkezé-
sekre 5484 korona 69 fillér. 

6. Vállalkozó tartozik a kikiáltási ár 
5 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban az elöljáróságnál le-
tenni. 

Anyagegységárak, tervrajzok és rész-
letes költségvetések az elöljáróságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csatószegen, 1912. évi szeptember 
hó 11-én. 

fyeek perenez, 
körjegyző. 

Eróss János, 
k. bíró. 

651. szám. 
1912. vgrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a brassói kir. törvényszéknek 1912. 
évi 6776 számu végzése következtében dr. 
Offenberger  Jakab, ügy véd által képviselt Kle-
verkaus Frigyes brassói lakós 241 korona 64 
fillér  s jár. erejéig 1912. évi augusztus bó 
12-én foganatosított  kielegitési végrehajtás ut-
ján le- és felülfoglalt  és 728 koronára be-
csült következő ingóságok, u. m : házibuto-
rok és egyéb ingóságok nyilvános árverétten 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1912-ik évi V. 333/1. számu vég-
zése folytán  241 korona 64 fillér  tőkekövetelés, 
ennek 1912. évi május bó 27. napjától járó 
6•/, kamatai és eddig összesen 122 korona 14 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, Csikmenaság községben végrehajtást 
szenvedő lakásán leendő megtartására 1912. 
évi október hó 3-lk napjának dél-
előtti 9 órá ja határidőül k i t U z e t i k és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 106. 
§ ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szűkség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások ÍB le- ÓB felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1912. évi szeptember 
19-ik napján. 

Ambraa Lajos, 
kir. bír. végrehajtó. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község határában Aklos 

bércen egy 20 holdas, Bene mezején egy 
12 holdas erdei kaszáló jövö évtől kez-
dődő 6 egymásutáni évre haszonbérbe 
kiadó esetleg örök áron eladó. Érte-
kezni lehet e lap kiadóhivatalában. 2-3 

1951/1912. szám. 
Arlejtési hirdetmény. 

Csikborzsova községben a törvényha-
tósági bizottság által 7239/1912. ai. sz. alatt 
jóváhagyott határozat alapján a tanítói 
lakáshoz szükséges melléképületek (konyha 
fáskamara,  istáló stb.) felépítésére  és az 
iskola kijavítására nyilvános szó- és Írás-
beli versenytárgyalást hirdetünk. 

Az árlejtés Csikborzsova községházá-
nál folyó  évi szeptember bó 28-án dél-
előtt 8 órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár 2920 korona. 
Építési terv a csikszentmlklósi kör-

jegyzői irodában megtekinthető. 
Csikborzsova, 1912. évi szeptember 

hó 17-én. 
Község elöljáróság. 



3 . m. C S I K I L A P O K -ik oldaL 

A nagyérdi'inü kflzönség  be-
cses tudomásAra h o z o m , hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem 
alatt a l e g j o b b készültséggel 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G ' 1 

cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szives 
pártolását kérve vagyok. KitQnó 
tisztelettel flgjj  JJjjfl  férd  szabó. 

Nagytömegű fuvarozásra 
pályázat hirdettetik. Csikmadaras község-
től 3 klmlmyire fe'ivő  vassalak az ottani 
vasúti állomásra szállítandó. — A készlet 
2500 waggonnyi. Ajánlatokat (rakodással 
és vasúti kocsiba való berakással) 100 q.-ás 
waggonegységre vonatkoztatva zárt levél-
ben „vassalak" jeligére a kiadóhivatalba 
kérünk. Napi szállítás 10 waggon legalább. 
Bánatpénz a vállalt mennyiség 5 száza-
léka . — Pályázat határideje október 1-je. 

Vegytisztítás. 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsír, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

O t í l i a f t i i a e . 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csikszereda, 

Rákóczi-utca 16. szám. 19—26 

Eladó. Egy hálószoba és konyha be-
rendezés, ebédlő és heverődlvány. 
Hol ? — Megmondja a kiadóhivatal. 

Elli trcmii elekroteüimtal kOJOnlegesaégl liléi 

K o t l i X W b e r t 
" W ' ó i e z - M l n ó . l y T - U L ©. e z . a . 
Cl vállal villany világítási felszereléseket  gyárak 
részérc, fílrészgyárak,  mezőgazdasági Özeinek 
stb. s/.akszerd kivitelben. Szob a távírdák, tele-
fonok,  villámhárítók felállítását,  valamint ré-
giek kijavítását poutosan és jutányosán. Min-
den félő  szerelési anyagok, Izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Âccumulatorok kisobb 
világítási és gyújtás cél járó, csakis a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól bevált szerszámok-
ka) vizagálok meg és az esetleges hibákat 
4—13 azonnul kijavítom. 

É R T E S Í T É S ! 
Tisztelettel értrsitein Cs íkszereda 
város és vidéke hiilgyközönsúgét. 
hogy & budapesti és bécsi hnjmunku 
tanfolyamról  hazaérkeztem és ismét 
rendelkezésére állok a mélyen tisztelt 
hölgyközönségnek ugy az Üzletemben 
valamint üzleten kivül is. Személyes 
bevásárlásom által abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy nz üzletem-
ben raktáron levő cikkeket/a legol-
csóbb árban bocsájhatoin vevőim ren-
delkezésére. — Kuk táron tartom a 
legnjubb hnjpótlékokat, hojdiszsznllii-
gokat, fésűket,  tftküt,  hajfonatokut, 
illatszereket és stbi cikkeket. Midőn 
bálor vagyok ezt a mélyen tisztelt 
kii Így közönség szives tudomás óra 
hozni, egyben kéreiu továbbra is be-
cses páitlbgásukat, illő tisztelettel 

SZABÓ LAJOSNÉ 
XŰl FODIiÁSZ, CS1KSZKUEDA. 
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Tusnádfürdőn 
1. A .Gyógy csarnok" nagy vendéglője, 
2. A „Stefánia"  és „Rezső'-fürdők, 
3. A mészárszék és husvágási jog, 
4. A .Legyes" fogadó  (korcsma) 

három esetleg több évre óvadékképes 
bérlöknek bérbeadatlk. Felvilágosítást ad: 
A l b e r t i n i Géza igazgató, Tusnidfiirdö. 
m <n> <H\ /iiv <n> /n> /n> ,<n» tt» /n» 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HAWGBZERGYAR. 

S T O W A S S E R J Á N O S 
ca. éa kir. udvari szállító, sziobázak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató éa a böDgfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Űuichld-u. 5. Gyár: ÖntAház-u. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vonós, fuvó  és Atú 
hangszereit és uzok alkatrészeit, QuinUiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpa fából,  ujezűst billentyűvel és is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — Hármon'kák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  Különle-
gesség acél hangú hangverseny harmonikák, saját minták. 
STOWA88EB a hangfokoao  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedn vagy gordonka jobb, erősebb és lá-
gyabb hangot nyer (biztos siker) hegeddbe javítással 4 frt 
uarmonlnm világhirQ legjobb gyártmány 65 frttól  följebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljeo felaae-
reléae előnyös feltételek  mellett, jutányos árban, etismert 
kitflnó  minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyarorsság legnagyobb vonós éa favóa  hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
3— gálás ró I elismerve. — Áijegystk kívánatra Ingyen éa bérmentve. —20 

cavoy-szallopa 
W Budapes t , VIII., József-körut  16. 

Elsőrangú kényelemmel berendeiett 
utonl ssobák. Kitűnő étterem. Mérsé-
kelt polgári árak. KfllSn  termek. Ban-
kettek, esküvők rendelését elfogadom. 

Esténkint KURINA SIMI 
hírneves cigányprímás tsljss zenekarával 

H A N G V E R S E N Y E Z . 
Silvea pártfogást  kér Szalui Tivadar tulajdonos, 

1 .Nemien Kuiloó* Toll QtlelveipUlJe éi . .Dell' roll fApl.cérc. 
1 — 10 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linolenmok-
ban és viaszkos v&sznakban. 

Szolid kiszolgálási 
22-50 

KAUCSUK SAROK. 

Eladói Csíkszeredában a Pap Domo-
kos kertje mellett egy puszta 

belsőség, valamint a. Szentlélek-utca 
16. sz. alatti ház. Értekezni lehet: 
György Ignácznál. - 3 

Sz. 641-1912. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-
nel közhirré teszi, hogy a csikszentmártoni kir. 
járásbíróságnak 1912. évi V. 254/4. számú 
végzése folytán  dr. Nagy Jenő Ügyvéd által 
képviselt Krisztesen Gutza és neje végrehaj -
tatok részére 1600 korona tőkekövetelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperesektől lefoglalt  és 673 korona 
50 fillérre  boealilt ingóságokra a csikszentmár-
toni kir. járásbíróság 1910. V. 264/4. számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi vagy felülfoglaltatók  követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zálog-
jogot nyertek volna, alperesek lakásán Tus-
nádf i l rdón  leendő megtartására batáridóUl 
1812. évi október hó 10. napján dél-
előtti 11 órája kitUzetik, amikor a bíróilag le-
foglalt  házibutorok és egyéb ingóságok a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, Bzttk-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez' jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tilnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt ki-
küldöttnél írásban beadni, vagy pedig Bzóval 
bejelenteni el ne mulasszák. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól számíttatik. 

Kelt Csikszentiuárton, 1912. évi szeptem-
ber hó 22. napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bír. végrehajtó. 
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ţ ţ ţ v ¥ í r I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I U A IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
( J I I H l [ Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

csak dréner-sört i6yék! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő i a t e t á J O s l ^ ^ A r m e g y e T ö s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

csakis özv. Nagy Istvánná „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(15) 36-52 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. P : 
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Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

l e g ú j a b b d i v a t s z e r i n t i 
:: :: nö1 d 1 5 z k a l a p 0 k a t :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

á t a l a k í t á s t e l v á l l a l o k . 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

2 - Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 



6. oldal. r s T K i L A P O K : 39. szám. 

© C S S L - T D S L — I J T S L G ' ^ - V Á - X S L C L 
Rákóczi-ut RFISZ MIKSA t n « 

1 1 I^L  „ n \7 A -o r Brassó, ideiglenesen flosszu-utea  33. szám. 

BÜXOKÖ YZaK l í  Kiváló minöséflU modern bútorok. Jotánjw o t t árlian. Teljesllakberendezések 
Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgai I 

M 
N I L n-lwhron kézimunka üzlete, rövid-, szövött és DOleSCÜ frigyes k ö t ö t t áruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 7 

3 
d 
*H Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milien, futó,  divánpánia 

és gobelin képek. 
Xagv raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, ecly-

mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 
Dus választék férfi,  nüi és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelók.'nyakkendflk  és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 4í—52 
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Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milien, futó,  divánpánia 
és gobelin képek. 

Xagv raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, ecly-
mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 

Dus választék férfi,  nüi és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 
nadrágok, gallérok, kézelók.'nyakkendflk  és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 4í—52 
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Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

HALLÓ 
Épitési 

I ÉRTESÍTÉSI HALLÓ! 
i anyagraktár, vasbeton, m'űkö- és cementárugyár. 

a nagyérdemű közönségnek, hogy Calkazeredában, a Kossuth Lajos-Tudomására adom ^ .. „ 
utca 48. sí. alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be B azon kellemes helyzet-
ben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére mindennemű épitési 

anyiigot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 
Á l l a n d ó n a g y r a k t á r o n v a n : 

Mész darabos es oltott. Portland cement friss  és legkitűnőbb minőségi). Gipsz stuka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi asifslt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarrt bőrlemez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladás». Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsok-nszfult  nedveB falak  és Inkások Bzá 
razzá tételéhez, kátrány és carboliueum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbezt pala igen könnyű és tartós. Teljes fü(leneket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat kApor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból '80-100, 120, 1-50—2 00 - 3 00 és 4 00 méter á'.merőjU kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom slilyeaztó rendszerrel, nagyobb kutnk épitését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  szÍDben, betoncsövek, hidak és átereszek készítésé. Beton is mükőlépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- is etetöváluk min-
den nagyságban. — Blok Drss tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
felkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton Btb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybsni eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecBÜ bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kizdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 
39—22 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, lioiry 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenli  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 
S I N G E R CO. V A R R Ó G É P R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Oépeink nem szorulnak 
ajánlatra, CJak arra kell 
ügyelni, hogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Figyelmeztetés. Az összes 
mis üzletek által „SINGEK" 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régobbi szer. 
kczctQek ntán készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink inO. 
gőtt szerkezetben, szolgáltatást 
képességben és tartósságban Is 
messze olmaraduak. 9—52 
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Ha olcsón és jó t akar vásárolni, tegyen próbát 1 

Pelhivom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összea raktáron levő b i a t o r o l c a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS TYAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramofonok  éa lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező flzetéai  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi Jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramnfonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  áruaitom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
nyosabb árért  eszközlők,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 
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Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltömonkákat elvállalok. 52 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczl-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
Flilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMafózo üstök. 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvöny előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 
A PÜCHER-FÉLE GYORSMELEG1T0 

cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlők  réBzére 
ajánlom gyorsmelegltő agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy, mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
fűtőképesség  és jelentékeny tüzelőanyag megtakarítás kezes-
sége mellett készíttetnek. Ezen gyorsmelegitő kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

a pucher-féle óyorsme-
le6itő cserépkályha. 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfűtésre  gyors-
melegitő Dauerbrand-betéttel látom el. — TakaróktUzhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott éB kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelük szerint állapittatik meg. Pelvilágosttás-
8 a l ' g e n evesen szolgai az érdeklődő közönségnek, vala-
= mint a kályha és csempe mintákkal is 

Hosszurovó Cement Födél 
majdnem határtalan tartóssága. Igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható 
Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. BraBBÓban. 

Iroda: Hirecher-utca 18. sz. 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 
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