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Egyezkedés. 
Német államférfi  mondotta Ausztria-

Magyarországra : a kiegyezések és egyez-
kedések klasszikus birodalma ez. Itt 
örökké egyezkednek és békesség soha 
sincs ennek dacára aem. Államférfiak, 
akiknek arcán a komolyság minden he-
lyet elfoglalt,  megbízásuk fontosságá-
nak teljes tudatában igyekeznek az el-
lentéteket eloszlatni s igyekezetüknek 
mindenkor meg volt az az eredménye, 
hogy az ellentétek még nagyobbak let-
tek. Igy van ez ide s tova fél  évszá-
zad óta s ha nagyobb zavarok nem 
adódnak elö, ugy igy lesz ez a jövő-
ben is, amig csak az egyezkedő felek 
teljesen — megbékélnek. 

A negyvennyolcas politikus e „meg-
békélés" alatt érti, amire a német ál-
lamférfi  célzott: az elszakadást Ausztriá-
tól, mely szerinte előbb, vagy utóbb, 
de minden vonalon be fog  következni. 
A hatvanhét hive is tisztában van az 
örökös egyezkedés végeredményével: 
nem lehet ez egyéb a gazdasági külön-
válásnál. Amikor kiegyezésről tárgya-
lunk Ausztriával, az önálló vámterületet 
készítjük elő s mikor megbizottaink is-
mételten találkoznak a zöldasztalnál, az 
osztrák kiküldöttekkel, hogy a közös-
ség fenntartásáról  tanácskozzanak, ak-
kor is a gazdasági függetlenség  kivívá-
sán dolgoznak. Olyan igaz ennek a né-
met államférfiunak  a véleménye ! „Amig 
csak — megbékélnek!" Vonatkozik ez 
az igazmondás az összes kiegyezési 
tárgyalásokra, amelyek 1867-től a mai 
napig végbementek. Deák Ferenctől 
Wekerle Sándorig nem kezdődött ujabb 
tiz esztendő, melyet nem vezetett volna 
be jobb kiegyezés létesítésére irányuló 
törekvés. Uj meg uj követelések felál-
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litására kényszeritet és kényszerít ma 
is a gazdasági függés.  Tisza Kálmán 
legnagyobb győzelmét akkor aratta, 
amikor Bikerült az osztrák nemzeti ban-
kot, osztrák-magyar jegybankká átved-
lesztenie. Ma paritásos a hatalmas pénz-
intézet és az eredmény gróf  Apponyi 
Albert országszerte nagy megelégedést 
és lelkesedést keltő kilejezése, hogy 
az önálló magyar jegybank előbb lesz 
meg, sem mint remélik. Megvilágíthat-
juk Ausztria-Magyarország furcsa  viszo-
nyát bármelyik oldalról is ; megdönthe-
tetlen igazság marad, hogy annak fen 
tartása felett  addig egyezkedünk, amig 
csak megbékülünk. 

Most ismét napirenden vannak az 
egyezkedések és reméljük, hogy ha el 
nem érik is, de végre legalább megkö-
zelítik a végleges megbékélést. 

Magyarországon immár nincs lát-
szólagos többsége sem a gazdasági kö-
zösségnek. Önálló vámterületre töreke-
dünk és kell is törekeduünk, hiszen a 
parlamentben egy képviselőre sem aka-
dunk, ki a közös vámterület hívének 
vallaná magát. Követeljük a vámkö-
zösség megszüntetését, ha csak formai-
lag is, ez legalább az élő jog elisme-
rése lesz, vámszerzódést a szabad for-
galom alapján követelünk vámszövetség 
helyett: ám legyen, felelte  Ausztria 
elfogadta  a vámközösség tg formáját? 
De magáért a jog elismeréséért ujabb 
meg ujabb áldozatokat követel. 

Ausztria nem is mint egyenrangú 
fél  tárgyal Magyarországgal, a kiegye-
zési tárgyalásokban szinte elismerését 
kéri annak az előjogának, hogy Magyar-
ország minden gazdasági ereje az osztrák 
jólétet növelje. Az osztrák kormány és 
parlament hajlandó tudomásul venni, 
hogy Magyarországnak joga van az ön-
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álló vámterülethez, de ezt csak ugy 
teszi, ha cserébe ujabb gazdasági előny-
ben lesz része. Formát nyujt a lényeg 
fejében.  Széttépi körber és Széli híres 
megegyezését, melynek alapja a vám-
közösség és vámszerzódés — a mely saj-
nos, ugyanannyi gazdasági előnyt biz-
tosit az osztrák iparnak és kereskede-
lemnek, mint a vámszövetség — csak ab-
ban az esetben jöhet létre, ha Wekerle 
és Beck több kárt képes magyarország 
nak oko/.ni, mint Széli Kálmán és Kör-
ber Ernő! 

Ennek a lesújtó körülménynek a 
tudatában nézünk a megindult kiegye-
zési tárgyalások befejezése  elé. Vigaszt 
nyujt ügyünk igaz'volta és a többségi 
pártok szolidaritása és törekvése annak 
teljes kivívásában. Végre is az önálló 
vámterület harcosai nem lesznek, nem 
lehetnek engedékenyebbek a vámkö-
zösség letűnt híveinél! 

A csiksomlyói r. k. főgimn.  ta-
nulóinak tanulmányi kirándulása. 

Hideg szeptemberi nap van: a hegyek 
tetején a tél előjelei mutatkoznak. Estefelé 
közeledik már az idő. Udvarhely hataran nz 
ut mellett két fiatal  ember beszélget s in'|i;i 
néha érdeklődéssel tekint végi? az országúton, 
amely Csíkból vezet át a Hargitán. 

„Anti te! Mi lehet az oka, lio^y még 
nem jönnek? Mert bármiként tekintjük a dol-
--1 , két-órává! olőbb meg kei.i-tt volna ér-
kezniük." Igy szólt a törpébb várakozásban 
kitartó barátjához. „Lehet, hogy a hideg aka-
dályozta őket a korai indulásban." Felel az 
Antinak Bzólitott 

Egyszerre csak közeli szekerek zörgése 
szakítja félbe  beszédüket. 

— Ok, azok, valóban jól tettük, hogy 
türelemmel vártunk — mondá Anti. s alig 
várják a szekerek beérkeztét. Egy-két pilla-
nat s a két fiatal,  kik szintén diákok, a má-
sodik szekéren forró  kézfogás  közt üdvözlik 
a Csíkból jövő diákokat. Első kérésük is nz, 
hogy beszélje el valaki utazásukat a Hargitán. 

— Jól van — mondá az egyik — úgy-
sem beszélgettem egész utamban. Szívesen 
nekikezdek. 

— Mivel nagy hideg volt, a tegnap, a 
tanárurak jobb idóre halasztották a kirándu-
lást, de ma ragyogó napra ébredtünk fel  és 
igy mindnyájan örömmel ültünk fel  szekere-
inkre. Nyolc óra lehetett, mikor Csíkszeredá-
ból elindultunk. A Hargita tetejéig oly kelle-
mes volt utazásunk, amilyet egyáltalán nem 
remélhettünk s amelynél élvezetesebben nem 
igen lehet része az embernek. A csiki oldalon 
havat egyáltalában nem láttunk. A vidék 
egész szépségében mutatkozott s olyan volt, 
mintha a gyönyörű tavasz következnék. A la-
pályt borító poros levegőt tiszta üditő levegő 
váltotta fel.  Mig mi a táj szemlélésébe me-
rültünk el, addig szekereink csendesen halad-
tak a nem nagyon meredek uton. De aztán 
mikor a tetőre felértünk,  megváltozott minden, 
az ut mellett mindenütt hó takaró nyújtózko-
dott, mi magunk jobban beburkolóztunk kö-
pönyegeinkbe, mert sivított a szél s a szél 
fuvását  csak akkor nem éreztük, mikor a sürü 
bükkösök egészen az ut két széléig húzódtak. 
Körülbelül egy félóráig  kanyargós utakon ha-
ladtunk. Sokat nem figyeltük  a vidék szépsé-
geit. mert hideg volt Gondolatokba merülve 
érkeztünk Oláhfaluba  fél  12 órakor, abol a 
a jóizii ebéd visszaadta a fiatal  társaság 
élénkségét. Kettő lehetett az óra, amikor el-
indultunk. Azután is egyhangú volt utunk 
esész Udvarhelyig, Ennyit beszélhetek utunk-
rtil. tle többet nem is beszélhetnék, mert meg-
érkeztünk és le kell szállanunk. f 

Alig fejezte  be beszédét a beszélő, a 
szekerek a gimnázium előtti téren megálltak, 
körülbelül fél  5 óra lehetett. Leszálltunk és 
vidám beszélgetés között vonultunk be a sze-
mináriumba, a hová elkísértek a reánk vára-
kozó diákok is. A meleg ebédlő teremben jól 
eső érzést gyakorolt reánk a kész ozsonna. 
Mire az evéssel végeztünk, szürkülni kezdett. 
Mindennek dacára szétpillantottunk a városban. 
Mindössze másfél  óránk volt a város megte-
kintésére, de azt fel  is használtuk. A semi-
minarium subregens ur volt a ciceronénk. 

Aki Székelyud varhelyt jár, az nem mu-
laszthatja el, hogy egy pillantást vessen a 
megyeház belsejébe, de különösen annak 
dísztermébe. Az egyszerű lélek, ki másutt 
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Irta: BALOGH PISTA. 

Magas termetű, feltűnően  csinos leányka. 
Nagy sötét szemei igézőek. Vidáman, pajzán 
jó kedvvel cseveg Jenővel. 

Majd félre  vonul Jenő. A két szépséget 
hasonlítja össze. 

És külömbséget tesz a kettő között, a 
szivével. 

Aztán látja együtt sétálni. 
Ni jó barátaiők: Margit és Annus. Jenő 

boldog volt és szokatlan jó kedvű. 
A nagy szünet alatt egy kis asztalkánál 

két jó barátja között mulatott Még pezsgőztek 
is. Nem csak a szive, hanem az agya is má-
moros. 

Az éjjel másik felit,  mig a pirkadó nap 
beragyogta az ablakot, addig táncolt a két 
szépséggel. 

Ilyen édes éjjelt 6 még nem élt át soha. 
Reggel feküdt  mámoros agygyal és szív-

vel s álmodott egy szép fehér  luhás leány-
káról, kinek a szeme sötét. 

Hát vájjon a fehér  ruhás leányka álmo-
dott-e az ó lovagjáról. Álmodott-e szépet, 
édeset? 

Ki tudja? 
Másnap Bárd Jenő végig gondolta az 

egész est lefolyását.  A szép fehér  ruhás Mar-

gitka őzike termete, rózsapiros arca, csengő 
hangja, a sugár termetű, nagy sötét igéző 
szemű Annuska alakja: mind, mind a szivében 
volt. Képzeletben újra meg újra átélte az egész 
báli éjjet. 

Nem tudott szabadulni ettől a képtől. De 
nem is akart. És szokatlan vágy fogta  el, látni 
akarta minduntalan Margitot. 

Egyedül Bétáit ki a városka mellett levő 
közeli fenyvesbe.  Ott bolyongott, szívta a bal-
zsamos fenyő  illatot. Majd a hegy magasabb 
részén, a tisztáson pihent meg. Onnan a vá-
roskát, a vidéket be lehetett látni. A szabad 
csöndes természet üditőleg hatott lelkére. 
Majd a városka egy ponţjân pihent meg te-
kintete. Nagy kertben látott tenniszezni lá-
nyokat, fiukat.  Erre ismét dobogni kezd heve-
sebben a szive. 

— Hisz ott Margiték laknak I 
— Az a kert az övék I Ók játszanak — 

gondolta magában. 
Az is volt. 
Az alakokat kivenni nem lehetett. Messzi 

volt a szemnek. 
Soká ott maradt ülő helyében. 
Lelkébnn nemes vágyak, eszményi érzel-

mek zBongtakl 
Nem hiába volt poéta lélek. Egy darabka 

papírra verseket irt. És mintha ihlet szállta 
volna meg, az első strófa  után, a más három 
oly könnyedén jött, hogy ő maga is bámult. 

Át olvasta többször, simított rajta. 

És egy sikerült szép kicsi verset irt 
„— Dalocska menj, dalocska szállj 

Egy azép fehér  ruhás lánykához, küldi a dalt, 
hogy álomba sugó éjjelen csendüljön meg a 
fehér  ruhás lányka fUlébe  és súgja meg neki, 
hogy egy poéta BZÍV szereti. 

S ha fölébred,  repüljön a dal gyorsan 
tőle el, hogy ne tudja meg soba, ki küldte. 

Bárd Jenő a versével meg volt elégedve. 
A mig hazafelé  ment, olvasta. Végül könyv 
nélkül tudta. 

És a szabad természetben elszavalta 
töbször. Talán azért, hogy Margitk.. hallja 
megl Biz* ő nem hallotta. Messzi volt. 

De gondolva Jenő magában: majd meg-
fogja  tudni, hogy milyen azép verset irt az ó 
báli lovagja „a fehér  ruhás lánykához." Ks 
elfogja  olvasni, s elpirul mélyen, ugy, mint a 
hogy egy naiv ideális lélek el tud pirulni. 

— De vájjon elolvassa-é ? töprengett 
magában — hát ha nem ÍB érdekli a vers. 
Hátha nincs ia semmi érzéke a költészet, a 
poézis iránt. 

— Nem, ez lehetetlen. 
HÍBZ Ő leolvasta az arcáról. S az arc 

pedig a lélék tükre. 
Negyednapra a megye „Harsonája" meg-

jelent. Nagy lap, régi lap. Egy pár év tizede, 
hogy a megye szócsöve. Hetenkint egyszer lát 
napvilágot. Jól is van szerkesztve. 

A tárca előtt egy négy strófás  kis ver-

sike tündökölt Bárd Jenő nevével. 
Fehér ruhás iánykához szólt. 

Jemit barátai üdvözölték irodalmi sike-
reért Ostromolták : Mondja meg, ki az a fe-
hérruhás lányka ! i • inosulygott. Tarnay se-
gítségére sietett. 

— Ne kérdezzétek tóleV Hisz a poéták 
szerények. Meg mondom helyette: a szép 
Margitkának szól. 

S erre újra örömmel gratuláltak neki. 
Bárha örvendett is a sikernek, az öröme még 
nem volt teljes. 

Ö a Margitka kritikáját várta. Várta a 
dobogó szívvel. De nem is késett soká a hir. 

Mert az szárnyon jár. Kiváltkép az ilyen 
hír. — 

Délután a szokott kávéházban böngézte 
az újságot. Kovácsi Pali mosolygó arccal nyit be. 

Margitéktől jön. A tennisnek vége. És el 
meséli Palinak apró részletekben a kis ver-
sike hatását. 

Jenő figyelmesen,  derült arccal hallgaţja. 
— Mikor mentem a kertbe — mondja 

Pali — Margitkát Annussal már a tennis 
előtti kis lugasban észre vettem, hogy a „Har-
sonát" olvassák. Mint a ki lopni jár, én is 
óvatosan, letértem a tennishez vezető kerti 
útról s a lombos, virágos gyümölcsfák  között 
a kerti lugashoz lopóztam hallgatózni. 

A lap Annuska kezében volt A szép két 
leány fej  egymáshoz simult. Margit fenhangon 
olvasta a verset. 
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nem járt, mint iskolájának szUk falai  között, 
megilletődéssel lép be a kis város ezen épü-
letének dísztermébe. A székely díszítés min-
den neme és szépsége tárul ott a néző elé. 
A fej  fölött  közbül hízelegve tekint le a dísz-
lámpa, mely bizonyára ragyogóvá teszi a ter-
met, ha száz egymásfdlé  sorba elhelyezett 
gyertya ég benne s mikor a sok gyertya 
fénye  a lecsilngó oszlopos piránusokon át 
szivárványfénnyel  világítja be a termet. 

Ebbe a díszterembe néztünk be először, 
honnan kijőve kíváncsian vártuk, mi leBz, a 
mit még megfogunk  tekinteni vidám csevegés 
közt érkezllnk az agyagipariskolohoz, amely 
tíz percznyi távolságra van a megyeházától. 
Ide csak fiatal  diákok, kik legalább egy kö-
zépiskolai osztályt végeztek, iratkozhatnak be. 
Négy szakosztálya van. Dolgoznak ott agyag-
gal, foglalkoznak  kőfaragással,  készitnek lép-
csőket és kókereszteket Aki fazakaB  műhely-
ben már járt, azelőtt megelevenednek az ott 
látottak emlékei. Ha a negyedik osztályba lép 
be az ember, a régi rómaik korára gondol; 
teljesen elkészített edények függenek  a falon 
a fiuk  gyorsan rajzolnak természet után. Az 
első emeleten van egy nagy terem, melynek 
négy falát  a diákok nagy haladást mutató 
festményei  díszítik. 

Ilire kijövünk az agyagipariBkolából, kész 
este van, igy a harmadik nevezetességet nem 
annyira látjuk, mint bejárjuk. A reáliskola pe-
dig érdemes a megtekintésre. A legnagyobb 
rend, a legnagyobb fegyelem  uralkodik a ha-
talmas külsejű épületben, mely egyszersmind 
magában foglalja  a fineveló-intézetet  is. Emitt 
egy osztály látható, amott egy tanuló-terem, 
melyben 8—10 fiu  tanulja leckéjét egy nyol-
cadik osztályos tanuló vezetése alatt Az osz-
tályokban a rongálásnak semmi nyoma Bem 
észlelhető. Miután az egész épületet bejártuk 
visszatérünk az internátusba a hol megvacso-
rázunk. 

• * * 

Reggel 7 óra lehet Az állomáson a vo-
natra várakozók vidám beszélgetése hallható. 
Vájjon miről is beszélgetnek? Nézzetek szét 
az állomáson előtti téren, ott láttok minket; 
egyikünk nemzeti Bzalaggal ékeskedő nagy 
koszorút tart kezében s óhajtva várjuk 
a pillanatot: egy költő Biijára hódolat-
teljesen helyezni ezt a koszorút. Az indulásra 
kész vonatba sugárzó arccal ülünk be, ahol, 
míg az robogva tör át a sík mezőn, örömmel 
telünk el a még nem látott helyek nézésében. 

A homályos égen szépen tükröződnek 
vissza a távoli hegyek fás  vagy kopár ormai. 
Néha szUkebb völgyben halad a vonat, abol a 
hegyek közt fekvő  falvak  templomának tornya 
magasan kiemelkedik a házak közül. Majd a 
sürü bükkösök teszik regényessé a tájat, majd 
a nagyszemü gyümölcsök kandikálnak be a 
homályos ablakon. Mig igy elmerengünk az 
egymásután feltűnő  képek változatosságában, 
a vonat zakatolva közeledik a cél felé. 

Héjjasfalva  környékén, ha széttekintünk, 
egy oszlop vonja magára a figyelmünket.  Ha-
talmasan emelkedik az ég felé.  S mig a lucs-

fenyők  és virágok illatának álja kellemesen 
hat a bámulóra, addig a keblet egy érzés 
fogja  el: Petőfi  talán ott nyugszik. 

'/•4 órakor érkeztünk meg az oszlophoz. 
S miután elhangzik ajkunkon az „Isten áld 
meg a magyart,' kettős sorban vonulunk be 
Segesvárra. 

A hegyek jobban összehúzódnak s ma-
gasabban emelkednek az ég felé;  bükkösök és 
cserefák  váltakoznak oldalain, a szóló termő-
földek  enyelegve tekintenek le az útra; itt-
ott füstfelleg  száll fel  a légbe. Elóre reméli 
az utazó, bogy élénk és vadregényes helyen 
fekvó  városba fog  beérni. A völgykatlan kö-
zepén egy büszkén kiemelkedő halom uralko-
dik s hetykén mutogatja a távolról közeledő-
nek hatalmas épületeit Már távolról feltűnik 
a megyeháza zöldre festett  falaival,  odább a 
szász gimnázium és a domb oldalán a régi 
vártorony pillantanak le a mélységbe. Kanyar-
gós ut vezet fel  a domb tetejére. '/,12 órakor 
érkezünk fel  a megyeháza elé. Mit vélünk, 
mire gondolunk, mit érzünk, mikor az életet 
visszatükröző Petőfi  szobrára emeljük szemein-
ket? Mikor ugy látjuk, mintha .Ott esem el 
én a harc mezején" szavakat harsogná har-
sona hangján, mikor kinyújtott kézzel szól hoz-
zánk : .Talpra magyar, hi a haza" ? Önkény-
telenül dal tör elő keblünkből; .Isten áld meg 
a magyart' Egyik szerető tanárunk beszédre 
hevül s csattanós szavakkal idézi fel  emlékét 
a nagy költőnek. Majd két társunk elénekli a 
szép dalt: „Nagymajtényi síkon." Az ének el-
hangzása után a titkár szavalja el a költő: 
Egy gondolat bánt engemet" cimü költemé-

nyét. A lelkesedés kitörését Vörösmarty „Szó-
zat jának elsó szakasza fejezi  be, melyet igazi 
érzéssel zeng 21 ajak. S az ünnep végén a 
megyeház ablakain kinézők tapsai és éljenzéaei 
jelzik, hogy voltak hallgatói az érzelmek sza-
vakban való nyilvánulásának. 

Elhangzott bár a dal a költő emlékére, 
mégis reá gondolva haladunk fel  a megyeház 
szőnyeggel teritett lépcsőin s a kis időt, mely 
a várt ebédig rendelkezésünkre áll, a díszterein 
megtekintésére fordítjuk.  A terem egyik olda-
lán 3 festett  kép diszeskedik, a két szélső 
I. Ferenc József  ő felségét  és Erzsébet király-
nőt ábrázolja, a közbenső pedig történeti kép, 
mely a székelyek és a szászok 1506-ban kö-
tött pzövetségét örökíti meg. 

Innen ebédelni mentünk; azután a várost 
tekintettük meg. 

A halom oldalán emelkedik a régi vár-
torony, mely a lutheránusok kezében van; a 
külseje is a bennlévő — régiség szempontjából 
nevezetes — tárgyak érdekességére vall. Az oda 
való bejutást nagy vasajtó teszi lehetetlenné. 
Kettó lehet az óra, mikor egy segesvári tanító 
kalauzolása mellett sorakozunk a nagy vasajtó 
elótt. Egy kis várakozás után a tanító hívására 
egy koros, szakállas öreg jelenik meg rozsdás 
kulcscsal a kezében. Megnyílik a vasajtó s mi 
eltűnünk a vártoronyban. 

Sok mindent láthatnak — igy gondolkoz-
batik egy künn várakozó. Percek telnek, el 
múlik egy óra éa még nem jövünk a torony-

ból. S ha valaki megkérdezne egyet'közülűnk, 
hogy mit látott, körülbelül ezt mondaná: 

— Amíg a toronytetejéig fölértünk,  több 
kisebb nagyobb cellába vezetett az öreg. Elő-
ször kápolnacskába léptünk, mely régi írott 
könyveiről nevezeteB. Feljutva a toronyba, 
több egymásba nyiló szobát értünk. Egyiket 
régi képek díszítették, a másikban katonák 
számára evőcsészék, kancsók, pénzládák, pipák 
voltok, u harmadikban minden eszközt, minden 
tárgyat lehet látni, ami csak hadban szükséges. 
Durva, nagy fegyverek  minden változatosság-
ban. Sisak, páncél, vasing, lábvért, paizB; amott 
a másik fal  mellett Bzámtalnn, a mostani fegy-
verekkel azonos, rövidebb vagy hosszabb ka-
tonategyver. Az asztalon egy ócska könyv, 
melynek felét  az ott jártak nevei töltik be, a 
másikfele  tiszta. Mi is mindnyájan beleirtuk 
nevünket. Majd felmentünk  a torony tetejébe, 
honnan a város nagy részét láthattuk A régi 
toronyból az evangélikuB kollégiumba mentünk. 
"\z iskola szolga megmutogatott mindent, külö-
nösen a természetrajzi és természettani szer-
tárban van mit lássunk. Azután kíváncsian 
megyünk fel  a lépcsőkön az iskolaszolga után 
a tetőre, ahonnan a legszebb kilátás nyílik a 
városra. Gondolkodóba ejti a szemlélőt a szá-
szok élelmessége, hogy mint kitudta válasz-
tani a helyet, ahol családi tűzhelyet alapítson. 
Egy néhány percig fentmaradunk,  bámulva a 
város bájos fekvését,  azután ledöcögünk a lép-
csőkön s egy kis idó múlva már a katholikus 
templom felé  haladunk. A templomban nem 
sokáig időzünk, hanem mivel már menni kell, 
leszálltunk u halomról és a* vasúti állomásra 
sétáltunk. 

A nap már letűnt az égről, az est hal-
vány piija borította a várost, mikor a Brassóba 
menő vonat egyik osztályában nyugodtan uzso-
náltunk. 

• 

Gyönyörű éj van, a hold mosolyogva ra-
gyog le a földre  s ez a'brassói állomás élénk-
ségét még jobban megeleveníti. Egyszerre csak 
érkező vonat füttyje  sívit át a légen; egy pár 
pillanat s a Segesvárról jövő vonat áll meg 
az állomás előtt. 

Mi érkeztünk meg, akikre egy néhány 
brassói tanuló várakozott egy tanár ur veze-
tése alatt. Vidám beszélgetés között vezettek 
be a városba; 

^ 30-dikán is hideg, de kellemes az idő. 
Vasáfrnap  lévén, először is templomba men-
tünk, miután a római kath. főgimnázium  torna-
termét tekintettük meg. A szent mise hallgatása 
után a központi vásártér mellett fekvő  gótiz-
léali hatalmas fekete  templomot bámultuk meg, 
melyet a szászok vettek ki a katholikusok 
kezéből. Egyébiránt van mit látni ennek bel-
sejében. Közbül kis padok vannak lerakva, a 
falfelé  mindig nagyobbak és magasabbak s 
hogy ki bová üljön, ezt a rang és kor Bzabja 
meg, sőt még az iparosok között is meg van 
a felosztás.  A karzatról sok régi szőnyeg te-
kint le a bámulókra; a nagy sekrestyében a 
mise ruhák nagy változatosságban láthatók. 

— Ez neked szól Annus — mondja Margit. 
— De nem. A szép fehér  ruhás lányka 

te vagy Margit Veled táncolt egész éjjel Bárd. 
— Veled is annyit, mint velem, feleli 

Margitka poézis arccal. 
— Ni lám, hogy elpirultál Margit No ne 

tagadd. 
Margitka elkapva a lapot, szaladt, mint 

egy őzike ki a lugasból. Engem rajta fogott 
a leselkededéaen. De tőlem még jobban meg 
ijedt s futott  pajkosan, vidáman, mint egy an-
gyal a kert bokrai között 

Olyan szép volt igy látni Margitot — 
folytatta  Pali elbeszélését, hogy még az én 
szivem is hevesebben kezdett dobogni láttára. 

Aztán utói értük Annussal. Én elvettem 
az újságot S fenhangon  kezdettem szavalni a 
versedet. Aztán engem hivtak fel  bírónak, 
hogy döntsem el, kihez irta Bárd Jenő a verset 

Biz' ez nehéz kérdés volt Jobban druk-
koltam, mintáz alapvizsgán. Mert féltem,  hogy 
ezzel a felelettel  megbukom. Akár Annuska, 
akár Margitka javára döntsek. De segítségemre 
jött a józan ész. 

Csakhogy megjártam vele. Azt kérdeztem: 
Bárd Jenő iránt kettőjük közül ki érez 

a szivecskéjében valamit Ha megmondják el-
döntöm a kérdést 

Erre rám támadtak a rakéttal. 8 űztek, 
kergettek, mig végre az elém siető Tarnay 
hátát választottam mentő paizsnak. 

Ó aztán döntött a Margitka javára. 

Na látod Margit — szólt Annus — iga-
zam volt — te hozzád irta. 

Csak azért mondod — feleli  Margit — 
mert Tarnay Pista döntött 

0 pedig . . s itt nevetni kezdett hamis-
kásan. 

Ilyenek a szerelmes lánykák.. 
Aztán tenniszezni kezdtünk. Én Annussal 

voltam. Több partit elveszítettek. Mi boszan-
tottuk. Szavaltuk a te versed első strófá-
ját Margitnak. 

„Dalocska menj, dalocska szállj" s a szép 
Margitka mosolygott rá édesen, kedvesen — 
fejezte  be Pali elbeszélését 

Bárd Jenőn látszott a hatás. El volt ra-
gadtatva. 
- Másnap már az egész városka tudta 
hogy Bárd Jenő kihez irta a verset. 

Akkor este nagy társaságban mulattak, 
Bárd örvendett a Pali elbeszélésén. A sikeren, 

A cigány búzta a szebbnél-szebb dalokat 
Mert mikor az ifjúság  mulat, ott akkor szakad 
a hur a cigány vonoján. A jó kedv, a mámor, 
az ifjuBág  tüze ott lángol, ég. 8 ez a tilz olyan 
szép szemű. 

Igen, mert az ifjúságé.  8 az aranyos 
ifjúság  pedig az élet maga. Ebben az élet tü-
zében lángol fel  az erő, egészség, szenvedély, 
szerelem s ettől a sok érzelemtől, szivárvá-
nyos, délibábos álomba súgó nóta mellett az 
ifjúság,  az élet tüze olyan szép szemű, hogy 
láttára még az ősz fürtök  hajló kora embere 
is ifjúnak  érozi magát Egy pillanatra elfe-
ledni a küzdelmet, a gondot, elfeledni,  hogy 

porból valók vagyunk, csak a jelen rózsás 
tündér kertjében, a sokféle  érzelemtől meg-
ittasultan álomvilágba élni át egy éjjet: oly 
végtelen jól esik a léleknek. 

És erre szüksége is van néha-néha. 
Az ifjú  szivben nem fér  el a sok édes 

mámor. Ki kell tombolni, hogy annál inkább 
újra megteljen. 

Az asztalnál már csak ketten voltak. 
Bárd Jenő és Tarnay Pista. 

Jenő parancsolt a cigánynak. 8 alig egy 
félóra  múlva ott voltak a Margiték Ablaka alatt. 

Nagy csönd a természetben. Még sötét éj 
van. A kakasok se kukorikolnak. Még azok 
is alszanak. Pihen minden élő. Csak a lumpok 
vannak fenn  ilyenkor. Margitka is édes, bol-
dog álmát alussza. Kitudja miről álmodik. 
Talán arról a barna ifjúról,  ki azt a szép sze-
relmes verset irta ő hozzá. 

Halkan, alig észre vehetően stimol a 
banda. Csak a szivarka tüzétől lâţjâk egymás-
nak a füstös  képét 

És piánon, csöndben, szépen megszólala dal: 
„Csak egy kis lány van a világon" . . . 

És húzzák szívhez szólón. Majd egy másik 
dalba fordult  át a cigány muzsikája: 

„Te vagy, te vagy barna kislány szivem 
lelkem fénye  . . . " 

Itt már a zene édes akkordjai átrezegnek 
a nagy ablakon és fülébe  sngják az álmodó 
szép lánykának : 

Ébredj fel  te kis tündér. Éjjeli zene 
szól ablakod alatt . . . 

Alig hagytuk el a fekete  templomot, az 1450 
m. magas Cenk tetőre vonultunk fel. 

Ki tudná elbeszélni, ki tudná leirní iga-
zán, valójában a város szépségét és it lelkekre 
gyakorolt hatást Az Árpád szobortól letekintve, 
épen szemben van a város centruma, az úgy-
nevezett belváros, melynek 3 kiágazása van: 
Bolónya, Ó-Brassó és Bolgárszeg. Bolónyában 
füstölög  a legtöbb kémény; ott van a petro-
leom-, posztó- és műtrágya-gyár. Bolgárszegben 
megemlítendő a cukorka-gyár; a Cenk leg-
kisebbb csúcsa alatt van a légszesz gyár, a 
katona-kórház stb. A belváros közepén mint 
egy sziget áll a tanácsház, közelében a fekete 
templom, majd a református  templom, a fél-
kör alakú zálogház és az igazságügyi palota. 

A Cenket bükk-, juhar- és fenyőfa  bo-
rítja Miután a várost figyelmesen  megnéztük, 
az Arpád-szobor tövében ismét elzengjük az 
.Isten áld meg a magyart" és .Árpád apánk 
ne féltsd  ősi nemzeted"-et. Itt egyik vezető 
tanár urunk felidézi  Petőfi  emlékét és buzdít, 
bogy észt élesítve, izmot acélositva legyünk 
készen a haza szolgálatára, hogy az utókor 
dicsérve emlegessen. 

Telik az idő, a Cenkről is le kell szál-
lani ; az ut a hely aljáig 25 kanyarulatot ké-
pez, melyeken vigan ereszkedünk le. Dél van, 
de azért a Fellegvárra is felsétálunk,  hol a 
várat megkerüljük, egy pillantást vetünk a 
puskaporos toronyra B azután lejövünk. Egy 
óra már elmúlt, amikor az ebédhez kezdtünk 
amely a legjobban ízlett 

Va3 órakor már fütyölt  a Csíkba vivő 
vonat, mely visszahozott 3 napi távollét után. 

Egy kiránduló. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Rákóozy ünnepély. Csíkszereda vá-
ros polgársága az iparos ijjusággal egyetem-
ben a nagy Rákócihoz méltó ünnepélyre ké-
szül. Mint értesültünk műkedvelői előadás is 
lesz ez alkalommal s „Rákóci Ferenc fog-
sága" cimü színdarabot fogják  előadni. A 
próbák már javában folynak  s tekintve, hogy 
a szerepek a legjobb kezekben vannak, nagy 
sikerre van kilátás. 

— A osiksomlyólr .k . főgimnázium 
II. Rákóczy Ferenc és bujdosó társai hamvai-
nak hazaszállítása és eltemetése alkalmából 
1906. okt. 29-én d. e. >/>11 órakor ünnepélyt 
rende» a köv. műsorral: 1. .Rákóczy Sámuel 
nótája", tenorsoló férfikar  éshármonium kísé-
rettel. 2. Onnepi beszéd, tartja Erőss József 
fógimn.  tanár. 3. Alkalmi ódát szaval Erdős 
Kálmán VIII. oszt. tanuló. 4. Rákóczy keser-
góje, előadja a férfikar.  5. A kuruc kor köl-
tészetét ismerteti Veszprémi Dezső fógimn. 
tanár. 6. Cinka Panna, irta Farkas Imre, sza-
valja Vaszi Sándor VII. oszt. tanuló. 7. Kuruc 
nóták, előadja a zenekar. A t szülőket és kö-
zönséget ez uton bivja meg az igazgatóság. 

— Meghívó. A maros-vásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara 1906. évi október bó 
24-én (szerdán) délután 3 órakor, saját hiva-
talos helyiségében (Széchenyi-tér 23. sz. Bá-
nyai-féle  ház II. em.) teljes-ülést tart. A tárgy-
sorozat 31 pontból áll. 

Margitka fölébred.  Hallja a szép zenét 
S ez . neki szól. Biz' a leány álmok legszebb 
álma: a szerenád . . a legédesebb Bzerelmi 
vallomás. Igy gondolja el ezt Bárd Jenő is. 

Hát még, a ki legelőször kapja. Az első 
bál után. Ennyi siker egy néhány nap alatt. 

S egy poéta lelkű barna ifjú  huzalja, 
annak a szép lánykának, ki szivét rezgésbe 
hozta, kinek szeiid szép szeméből ragyogó 
sugár lángra lobbantotta az egykedvű szivet 

Maga Jenő is meg volt hatva. Lelke 
ugyanazt érezte a cigány muzsikánál, mit egy 
ifjú  leány BZÍV érezhet Szerelmet 

Margitka tudta, hogyan kell jelét adni 
annak, hogy hallja a zenét Érzi a dal hatását 

Aranyos kis kezével egy gyufa  szálat 
gyújt s oda tartja az ablak elé. Megértette a 
dalt . . . Jenó a gyufa  világánál látta Margit-
kát. Ő is érezte ebben a percben a hatást. 

ÉB ismét sötét lett Lágy, elhaló hangon 
a zene akkordjai mellett távoztak az ablaktól 

Ki tudja, mitlálmodott erre a szép Margitka. 
Bizonyosan Bzépet, édeset Olyat, milyet 

csak álmodni tud az ifjú  leány sziv. 
És hogy szép volt ez az álma, azt érezte 

Bárd Jenő, másnap egy pillanatra, midőn tá-
volról láthatta rózsás arcocskáját, a mi feléje 
mosolygott. Ez a mosolygás neki szólt, kö-
szönet volt benne. 

És Jenó ugy érezte, hogy e pillanatban 
Margitka kicsi szíve azt dobogja: „Leány 
álom, tündér álom." 



ber 2 . C S Í K I L A P O K . . 

— A póttartalékolok kártalanítása 
A hivatalos lap legközelebbi száma a honvé-
delmi miniszternek azt a rendeletét, amely a 
póttartalékosok kártalanításának módozatait 
állapítja meg. Az összes megyei és városi 
törvényhatóságokhoz intézett körrendelet elsó 
része közli, hogy az idei költségvetésbe más-
félmillió  koronát vettek fel  a tavaly kivételes 
szolgálatra behívott póttartalékosok segítése 
céljából. A miniszter reméli, bogy a segítő 
összegek kiosztását a legnagyobb gyorsaság-
gal és pontosággal fogják  végrehajtani, mi-
után a segítség késése által a póttartaléko-
sok már eddig is nagy hátrányt szenvedtek. 
A körrendeletet a következőkben tamertetjük : 

Segítségben részesülnek azok, akik még 
a bevonulás előtt megnősülvén, bevonulásuk 
alkalmával feleségüket  vagy gyermeküket 
kenyérkereső nélkül voltak kénytelenek vissza-
hagyni a tényleges Bzolgálat idejére: amennyi-
ben vagy teljesen vagyontalanok, vagy csak 
oly vagyonnal birnak mely mellett a család 
eltartására a család fó  munka ereje feltét-
lenül szükséges. A segélyösszeg megálapltá-
sánál a tényleges szolgálatban eltötött napok 
száma szolgál alapul, figyelembe  vétetvén 
még az átlagos évi férflnapszám  s a vissza-
hagyott családtagok száma. A napszámot járá 
sokban a főszolgabíró,  városokban és a fővá-
rosban a polgármester, törvényhatóságokban 
a közigazgatási bizottság .Fiúméban a kor-
mányzó tanács állapitja meg. Az összeírásra 
az illetőségi hely összeírásra hivatott hatósága 
illetékes, mely az összeirási lapot a tartózkodó 
hely hatóságához teszi át. Ha a tartózkodó 
hoz teszi át. Ha a tartózkodó hely ismeretlen, 
annak kipuhatolása az illetőségi hely hatósá-
gának kötelessége. Az összeirtakat a tartóz-
kodási községi elöljárósága, városi katona-
ügyi előadója, Budapesten a kerületi elöljáró-
ság egyes ott tartózkodó póttartalékosokat, 
kiknek összeirási lapjai hozzá érkeztek, sze-
mély Bzerint megidézi, családi és vagyoni 
viszonyaira nézve kihallgat és minden egyesre 
nézve, aki segítendő, a bemoudott adatok va-
lódiságáról hivatalból meggyőződést szerez. A 
családdal nem hiró póttartalékosok összeirási 
lapjai összegyűjtve, félretétetnek  s a folyó  év 
végéig megőriztetnek. Az összeírásra hivatott 
hatóságok az összesietett kimutatásokat és az 
ezekben kimutatót összeirási lapokat a hozzá-
juk tartozó okmányokkal, észrevételekkel és 
felszólamlásokkal  együtt a járási főszolgabíró-
hoz, Horváth-Sziavonországban a városi, köz-
Bégekben, valamint Budapesten a tanácshoz, 
hatósághoz azonnal felterjesztik,  amely ható-
ságok egyúttal határozathozatalra is hivatot-
tak. Akik ezeu hatóság által segítségben nem 
részesitendőnek mondattak ki, az erre vonat-
kozó határozatról azzal értesiti, hogy az ellen 
a megyékben az alispánhoz, törvényhatóssgi 
városokban és Budapesten pedig a polgármes-
terhez. a kézbesítéstől számított nyolc nap 
nap alatt fellebezésnek  van helye, ezen felleb-
bezési hatóságok a fóllebezéseket  végérvé-
nyesen elbírálják. Az összes határozathoza-
talra hivatott hatóságok kimutatásaikat leg-
később november 30-ig a miniszterhez felter-
jeszteni kötelesek. A bonvédelmi miniszter a 
kimutatásokat érdemben is számtételileg is 
felülbírálja,  a külön folyamodványok  felett 
pedig határozatot hoz, azután az iratok az 
utalványozás irán való intézkedések megtétele 
végett a pénzügyminiszterhez teszi, át A kör-
rendelet további része az eljárás egyszerűsí-
tése és meghönnyitése végett iratmintákat 
tartalmaz. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Nyilatkozat. 

Herczberg Károly a földmivelésügyi  mi-
niszterhez állítólag beadott, Csíkszeredában 
okt 12-én nyomtatásban az utcán ingyen szét-
osztott miniszter és törvényhatóság által több-
szörösen már elrendelt sőt folyamatba  tett 
vizsgálatot kérő beadványában rám vonatko 
zólag a következő ténybeli állításokat teszi: 

1. bogy én neki ügyvédje voltam; 
2. hogy a midőn ő a gyergyóujfalvi  erdő 

iránt érdeklődött én azzal környékeztem meg, 
hogy ha valamit nekem nem nyújt, lehetet-
lenné teszem az üzletet, mert diszkieditálni 
fogom  ót fenn  is, lent is; 

3. hogy ennek folytán  ő Braun Gyula 
mérnök uţjân 50,000 koronáról szóló kötelező 
írást adott oly formán,  hogy a tőlem neki járó 
30,000 korona beszámításával, nekem 20.000 
koronát készpénzben fog  kifizetni; 

4. továbbá, midőn a maga módja szerint 
előadja, hogy miként jutott hozzám, mint ügy-
védhez, azt mondja, hogy én részére vállal-
koztam oly memorandum kidolgozására B en-
nek meg is feleltem  1000 frtért,  a mely sze-
rint kimutattam volna, bogy ugyanazon terü-
letre nézve akárhány arányosítás lehetséges 
törvényeink alapján. Miután pedig ezen memo-
randumot báró Popper Sándornál megtárgyaltuk 
Bécsben, ó a dánfalvi  erdőt megakarta venni' 
de néhány kiváló jogi kapaczitás az én vé-

leményemet desavonálta s igy az érdekeltekkel 
szerződést nem kötött; 

5. végül, hogy a Groedelek által iuBce-
nirozott dánfalvi  uj arányositási ügyben a fe-
lebbezésre ő adott nekem utasítást és meg-
bízást. 

Ezen állításokkal szemben kijelentem: 
ad 1. bogy én Herczberg Károlynak perbeli 
ügyvédje soha sem voltam, nekem ó perbeli 
meghatalmazást soha sem adott, én őt polgári 
bíróság előtt soha sem képviseltem; erdő-
vásárlási ügyeiben képviselője soha nem voltam. 

Ugyvé-.ije voltam báró Popper Sán-
dornak, késóbb pedig igazgatósági tagja a báró 
Popper által alapított Unió-erdőipar részvény-
társaságnak, melynek elnöke dr. Chorin Ferenc 

Addig mig báró Popper Sándornak ügy-
védje és az Uniónak igazgatósági tagja voltam, 
ezen minőségemben köteles voltam Herczberg 
Károlyt jogi tanácsokkal és utasításokkal el 
látni azért, mert ő báró Popper Sándornak és 
az Uniónak volt a provisós ágense és nem 
több; ezek pénzén és javára kötött üzleteket. 

Ellenben igaz, hogy két ízben a büntető 
bíróság elótt képviseltem, illetve védtem 
Herczberg Károlyt Az egyik Ugy volt, amidón 
csalás és okiratbamisitás miatt a csíkszeredai 
fenyitó  törvényszéknél ellene ItoBeufeld  Dávid 
panaszára, bünfenyitő  eljárás tétetett folya-
matba; a másik Ugy, amidón Antal Gergely 
ugyancsak caalás miatt jelentette fel  Herczberg 
Károlyt a csíkszeredai fenyitó  bíróságnál. 
Mindkét ügyben a védelmem sikeres volt a 
ennélfogva  teljes mértékbeu osztozom Herczberg 
Károly abbeli fájdalmában,  hogy én ügyvédje 
voltam. 

Az is igaz, hogy amidőn én az Unió 
igazgatóságából kiléptem, ami gondolom 1900-
ban történt és megszűntem báró Popper Sándor 
ügyvédje lenni, ami goudolom 1902. vagy 1903-
ban türtént, azután is adtam Herczbergnek 
jogi tanácsokat Hogy ő ezekért engemet meg-
fizetett,  az természetes. De erdő Üzleteibe és 
ügyleteinek megkötésébe soha és sehol be nem 
folytam  egyetleu egy esetet kivéve, midón ké-
résére egy barátomnak bemutattam azon cél-
ból, hogy annak erdejét megvásárolhassa. Meg 
is történt 

Ad 2. arról, bogy ő a gyergyóujfalvi  er-
dőt megakarja venni és hogy ő vette meg, 
nekem még halvány sejtelmem sem volt s erról 
csupán ez év folyamán,  körülbelől május ha-
vágan értesültem; uem igaz tehát, hogy én ö 
tőle akár szép módon, akár fenyegetés  utjai', 
vagy bármely formában  egyáltalán bármit kér-
tem volna az újfalvi  erdóvásár ötletéből. De 
más esetben sem kértem tőle soha semmit. 

Ad 3. Az sem igaz tehát, hogy ó nekem 
akár az újfalvi,  akár más erdóvásár alkalmá-
ból, akár közvetve, akár közvetlenül 50,000 
koronát, avagy egy fillért  is kötelezett volna, 
sem szóval, sem írásban 

Ellenben igaz az, hogy Braun Gyula mér-
nök Krausz Sándor dr. társa nevében is 1904-
ben a gyergyóalfalvi  erdővétele tárgyában azon 
kijelentéssel, hogy ő azt megakarja venni, mi-
után az eddigi eladási kísérletek dugába dől-
tek, tőlem egy írásban kidolgozott jogi véle-
ményt kért s azt én cl ÍB készítettem, át is 
adtam B annak vételét Braun Gyula és tárca 
okmányBzerüleg elismerték. A munkálatért 
azonban nem díjaztak, hanem díjazásomat ak-
korra Ígérték, ha a vételi ügylet akár részükre, 
akár közvetítésük folytán  más harmadik sze-
mély részére Bikerül. Erre való tekintettel is 
történt az, hogy dijamat a rendesnél magasabb 
összegben, 20,000 koronában állapították meg 
s erről a szabályszerű dijlevelet ki is állítot-
ták. Ennél magasabb összegről, vagyis 50,000 
koronáról azért állíttatott ki a dijlevél, hogy 

összeköttetésbe állottam volna Herczberg Ká-
rolylyal a gyergyóalfalvi  erdóügylet tekinte-
tében ; ugy az Bem igaz, hogy én neki 30,000 
koronával volnék adósa; hogy vagyok-e egy-
általán B mennyivel adósa: az elszámolás fogja 
megmutatni. 

Ad 4. Nincs tudomásom arról, hogy 
Herczberg Károly miként fedezett  fel  engemet 
s mily uton jutott hozzám, mert én a létezésé-
ről sem tudtam mindaddig, amig 1898. év vé-
gén*ügyvédi irodámban fel  nem keresett. Ek-
kor mint báró Popper Sándor ügynöke arra 

sebb nem adatik el. Csomagolás és posta köl-
ség nem lesz számítva. Megrendelhető a pénz-
összeg előleges beküldése mellett Thanho/er 
kerületi állatorvosnál Mahrenberg  a. d 
Dran N° 29. (1—29.) 

Fried Samuval. 

Hoffer  és Schrano-féle  4 

CSÉPLŐ 6ARNITUR 
e l a d ó , mely jelenleg munkában van. 

kért, hogy az arányosítás tárgyát képező, köz- értekezni lehet Csik-Szépvizen 
birtokossági erdók adásvétele tárgyában dol-
gozzak ki jogi véleményt. Vállaltam és a jogi ( l - 3 ) 
véleményt el is készítettem, melyet báró 
Popper Sándor s az ó jogtanácsossal s 
szakközegei részvételével Bécsben letárgyaltak 
s az elfogadtatott.  Az ügynök Herczberg Ká-
roly pedig utasíttatott, hogy e jogi vélemény 
alapján kösse meg a dánfalvi  Bzerzódést. Az 
utasítás értelmében Herczberg Károly a báró 
Popper cég Fürst nevű alkalmazottjának közben-
jöttével a dánfalvi  szerződést tényleg meg-
kötötte, de báró Popper Sándor azt uz én ja-
vaslatomra azért nem irta alá, mert a szerző-
désen több mint 100 eladónak a neve hami-
sítva volt, a miből különböző váltó és fényit" 
perek származtak. 

Sót ugyanezen esetből kifolyólag  Herczberg 
Károly — tudomásom szerint — a báró Popper 
cégnek 20,000 korona elszámolásával még 
mindig adósa. 

Nem igaz tehát, hogy a dánfalvi  szerző-
dést megkötni, vagy meg nem kötui Herczberg 
Károlynak egyáltalán módjában állott volna és 
különösen nem igaz, hogy e szerződés azért 
nem jött létre, mert az én jogi véleményemet 
bárki desavonálta volna Maga a jogi vélemény-
báró Popper Sándor birtokában van. 

Ad 5. Nem igaz, hogy a Groedelék által 
1901-ben folyamatba  tett dánfalvi  uj arányo-
sitási ügyben a felebbezésre  Herczberg Károly-
tól utasítást és meghatalmazást kaptam volna. 
Hogy az utasítást honnan kaptam, azt a .Zsa-
rolás" cimü röpiratomban megírtam, valamiut 
azt is, hogy e felebbezéshez  a meghatalmazást 
kiktől kaptam. 

Minthogy pedig Herczberg Károlyt Groe 
delek ügyvédje NVeisz Ignác dr. és a dánfal 
viak megbízhatatlan, vagyontalan ügynöknek 
nyUvánitották jegyzőkönyvileg, ki a dánfalvia-
kat már megkárosította, ezért a felebbezóknek 
önkényt felajánlotta  a felebbezési  költségeket, 
nehogy a költségek miatt a felebbezéstól  el-
álljanak. 

Végezetül kijelentem, hogy ezentúl semmi-
féle  személyes jellegű támadásra válaszolni 
nem fogok,  mert különben a fóűgygyel  kellően 
foglalkozni  nem lenne időm. 

Budapesten, 1906. október hó 20 án. 
Dr. Győrffy  Gyula. 

Ügyvéd. 

Sz. 1730—906. kj . 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmihályi közbirtokosság 

Köle" nevű erdejében 197—906. kib. 
számú határozattal megadott engedély 
folytán  futó  tűz által megperzselt tőr-
zsönkénti felvétel  utján 1941 köbmé-
terre becsült erdei fenyő  (Lucfa)  ha-
szonfa  tömeg eladása céljából folyó 
évi november hó 27-én délután 
3 órakor Csikszentmihály község há-
zánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

A szabályszerűen felszerelt  zárt 
írásbeli ajánlatok közvetlen a szóbeli 
árverés megkezdése elótt adandók be 
az árverési bizottsághoz. 

Kikiáltási ár 12600 azaz Tizen-
kettőezerhatszáz korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  a kikiáltási áron alól 

nem adatik el. 
Az erdőiész az ajnádi vasut-állo-

más mellett fekszik  és a szentmihályi 
állomástól pedig 3 klmterre fekszik. 

A fatömeg  minden befektetés  nél-
kül kitermelhető. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  és a becslési kimutatás meg-
tekinthetők a szépvizi körjegyzői iro-
dában. 

Csikszentmihály, 1906. október 22. 

Sófalvi  József, 
blrtokossági jegyzd. 

Sándor András, 
blrtokossági elnök. 

kozat-
*) Fetel&uég minden tekintetben 
•lilrójit terheli. 

.Nvtlat-
Sserk. 

köztem éB Herczberg Károly között még ma 
is fennálló  elszámolási viszonyból esetleg fel-
merülhető tartozásom a nekem fizetendő  juta-
lomdíjban fedezetet  nyerjen ugy, hogy nekem 
legalább a kikötött 20,000 korona jutalomdíj 
sértetlenül megmaradjon. 

Ez az elszámolás nagy megnyugvásomra, 
ezután fog  megtörténni s igazolni fogja,  bogy 
minden egyes esetben nyugta ellenében B mily 
címen kaptam Herczberg Károlytól pénzt. 

A díjlevél kiállítása után csaknem egy 
év múlva, 1906. március 7-én Braun Gyula 
a gyergyóalfalvi  erdőt megvette és pedig Pallós 
Ármin részére. Hogy Pallós Ármin is csak 
strómanja volt Herczbergnek, ezt csak akkor 
tudtam meg, mikor Braun Gyula az adásvételi 
szerződés megkötése folytán  esedékessé vált 
jutalomdíj kifizetésére  feiszólittatott. 

Nem igaz tehát az sem, hogy én bármely 

Értesítés  ! 
Alulírott van szerencsém értesíteni 

Csiksrereda város és vidéke n. é. kö-
zönségét, hogy itt Csíkszeredán készí-
tek bármilyen alkalomra élő virágokból 

VIRÁGCSOKROKAT 
a legjutáuyosabb árban a legegysze-
rűbbtől a legdíszesebbig. 

Úgyszintén halottak estéjére 
hatók bármilyen nagyságú 

8Írkoszoruk.  -
melyet megrendelésre is készítek. 

Csíkszereda, 1906. okt. hó. 
Kiváló tisztelettel 

kap-

Arverési hirdetmény. 
Alulírott elöljáróság közhirré teszi, 

hogy a község tulajdonát képező ólt 
híd teljesen újra építése, az építési mű-
leírás és tervrajz szerint 4045 korona 
kikiáltási összeg és ennek 10°/o bánat-
pénz letétele mellett vállalkozónak ki-
fog  adatni. 

Az árverési feltételek,  épitési mű-
leírás és tervrajz a segéd jegyzői irodán 
ki vannak téve, melyek a hivatalos 
órák alatt bárki által megtekinthetők. 

Az árverés fog  lenni ZsögOd köz-
ségházánál 1906. november hó 1-én 
délutáni 2 órakor. 

Felhivatnak mindazok, kik elnyerni 
kívánják, hogy az árverés napján je-
lenjenek meg. 

Zsőgödűn, 1906. október 22-én. 

Janossy József, 
s. jegyző. 

Biró Dénes. 

Lótulajdonosok figyelmébe  í 
Kitűnő szer lovaknál előforduló 

kolikus  betegségek  ellen 
Thauhnfer  állatorvos  által készített bal-
zsam, melynek alkalmazása a görcsök kü-
lönböző nemeinél, dugulásnál, koliknál, több 
ezen esetoen csodákba iilő gyógyhatást érhet 
el és ép ezért több évi tapasztalat alapján 
minden lótulajdonosnak melegen ajánlható. A 
ki a használati utasítást követi, biztos hatásra 
számíthat. 

Egy üvegecskének az ára használati uta-
sítással együtt 80 fillért;  négy üvegnél keve 

Kóka Imre 
községi blrí. 

Figyelem I Figyelem I 

Páratlan a maga nemében! 

2 kor. 95 fill.-ért 
szállítunk egy pontosan járó 

órát láncostul 
mindaddig, mig a készlet tart bregeuzl fiók-
telepünkről a pénz előleges beküldése, vagy 
utánvét mellett 100000 darab árukészletünk 
minél előbbi eladása a célunk, ebben leli ma-
gyarázatát a hallatlanul olcsó ár. 
Kitűnő  kereseti  forrás  viszonteladók 

részére  l (1—3 
,,Araik"  sveici óragyár, Bregeuz. 
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Medgyea mellett mintegy 1000 hl. idei 
12—15 fokos  hegyi 

UJ BOR 
előnyös árak mellett E L A D Ó . 

Értekezhetni lehet 
Mártonyi Gyula 

jegyzőnél 
Nagy-Ekemuon. (Medgyea mellett) 

2 - 2 Eladó törökbuza. 
A osikvárdotfalvi  hitelszövetkezetnél 

sertéshizlalási célra alkalmas 

törökbuza fSS 
árban 14 napon bellii kapható. 

MENETREND. Érvényes 1906. október 1-tól. 

Oda. Brassó—KézdMsárhely, Vissza. 
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• V * Égvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógyvíz, 
Tartalmai w liter Tlxben ai országos m kir. kémiai Intései és Tegfbsérleti  állomás elemsése szerint: 

Kénsavas káliumból 
Clilor káliumból 
Clilor nátriumból 
Kettcd szénsavas nátriumból 
Ketteil szénsavas inészbül 
Ketted szénsavas vasélecsbul 
Timföldből 
Kovasavból 
Jódból 
Szilárd alkotó részek összegű 
Szabad szénsav tartalma 
l'ajsulya 15* C-nál 

0'02H:l grammot 
OllíW 
OolU 
21760 
11)517 
11-UtOi; 
U'IMNMi 
0 0790 „ 
uyomokat. 
4-OH.i gramm 
1*7884 
ltwi 
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Mérték adó orvosi vélemények szerint a .Ssent László forrás" 
vize szerencaés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes  sók-
ban való gazdagságinál fogva  kiváló jó batásn a légző, emésztő és hngyrlvá-
lasztó ntak és szervek, mindennemű bnrntos bántalmai ellen. 

Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármitéle eredetű 
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellődési  gyengeségeknél. 

Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, aviz 
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szerve-
zet álul való feldolgoztatását  biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás"  vize 
kellemes flditő  ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felette  ajánlatos. 

Kapható a „Szent László forrás"  vize kezelősógénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kászonajfalu;  vasúti állomás: Cslktutnád is Kéidlvásirhely. 

S z e a n j a y F e r e a e T h O I M S B ü l á l i S Z t 
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Sta^^fltrh 

k S m r r k S t í u e t o 
Csikszeredábaq, Apafi-utca. 

Siímlilu elit dilalrkal ét tiiioHmltttd tMilttre. 
KALMÁR ÉS ENGEL 

MOTOR ÉS OÉPOYABA. (í~2«) 
= B U D A P E S T , V . , U P Ó T - K Ö B U T IB. = 
Ajánlja ugy oiáplögép, mint m d o m t a m r e 
legegyszertlbb beniimnotorjalt, beMinlokomo-
bl Íjait, valamint uivógiimotorjai t , melyek V. 
Lipót körút 18. bármikor Özemben megtekinthetők. 

Eoedöl létezi o j t a á i ! Eltűnő oiéplésért I 
£zcn motorok egyenletes járásuak és bámulatos 
egyszerű szerkezetnk folytán  bármely legjáratla-
nabb ember által Is azonnal könnyen kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésre 

Csillag v é d j e g y ű . 

a l e p i és lepteoH) loszforsavas  nfltráoa, 
minden kalászos, kapás és takarmány-
növény (lóhere, lucerna etc.) részére, 
valamint szőlő, gyümölcsfa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és 
— — tartalomjelzésre ügyelni. 

KALMAR VILMOS, 
Budapest , VI.. Teróz-kőrut 3. 

a Thomasphospliatfabriken  0 . in, b. H., 
Berlin, vezérképviselője a magyar korona 

országainak területén. 

Agrár Takarékpénztár r. t. 
csíkszeredai fiókintézete. 

í Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódóleg fél-
évi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló  részletfizetések 
ellenében 10-tól 65 évig terjedő időre 4V,0/o alapkamaton. Maga-
sabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a 
leggyorsabban folyósít. 

Leszámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb 
kamat mellett. 

Takarékbetéteket naptól-napig 4°/o-kal kamatoztat és 
azokat rendszerint felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámla! hitelt nyújt elfogadható  biztosítékra*. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, 

u. m.: vásárol és elad a legméltányosabb áron 

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az első 

részlet lefizetése  után a nyeremény már a vevőt illeti.) 
Szelvénybeváltás. Osztálysorsjegyek fóelárusitó  helye. 

Utalványok és hitellevelek a bel- és külföldre. 
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely 

piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb 
„Trieszti általános biztositó társaságot" és eszközöl tüz-, 
üveg-, jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat. 3- 25 
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CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
szeszfogyasztó  közönsége becses tudomására van szerencsém 
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett 

= CSIKZSÖGÖDI = 

ZESZGTAR 
Özem* megkezdődött és az Igen tisztelt «zeszvásárló közönség 
rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eizkőzlOm. 

Melyek atán vagyok a n. é. k ö z ö n s é g kéBZ szolgája 

= ZIMMERMANN ADOLF. = 
88-52 

Hossznrovó Cement Födélcserép 
I r e d a : K a p u . n l e a 1 5 . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó Váron kapható 
A BRASSÓI PORTLAND CEMENTiGfÂRNAL. 

Nyomatott Szvcboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 
I r o d a : K a p u - n t e a 




