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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vákár L. könyv- ós paplrkereskedóae Csíkszereda, 
hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
7alaraint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik minden vasárnap. 

A központi közigazgatás átvétele. 
Csíkszereda, május 2. 

Lapunk legutóbbi számában hírt ad 
tunk már arról, hogy a nagyszebeni 
román kormánnyzó-tanác? Csikvármegye 
prefektjévé  Neamtiu Valér alezredest 
nevezte ki, aki a vármegye kormány-
zatát április 22-én átvette, miurán dr. 
(íyörgypál Domokos kormánybiztos hi 
vaialát elhagyni volt kénytelen. 

A vármegye subprefektjévé  dr. Ol-
tean neveztetett ki, aki városunkba 
már megérkezett és a központi közi 
gazgatást átvette. 

Neamtiu prefekt  egyenként szólí-
totta fel  a központi tisztviselőket, hogy 
a román kormányra az esküt tegyék 
le, mert ellenkező esetben az eskü 
megtagadását a hivatal önkéntes elha-
gyásának tekinti. 

A tisztviselők, segéd és kezelő sze-
mélyzet tagjai jegyzőkönyvileg egyen 
ként tették meg nyilatkozataikat. A 
két példányban kiáilitott jegyzőkönyv-
ben kijelentették, hogy esküi nem haj 
landók tenni, szolgálatot nem teljesí-
tenek és hivatalukat nem adják át. 

Neamtiu prefekt  e nyilatkozatok 
után karhatalom igénybevételére hivat-
kozott, mire az összes központi tiszt-
viselők, kezelő és segédszemélyzet f. 
hó 2-án délelőtt 11 órakor elhagyták 
hivatalukat, melyet dr. Oltean subpre-
fekt  nyomban birtokba vett. Folyó hó 
2-án dőlben tehát a központban a ma-
gyar közigazgatás megszűnt és helyette 
román közigazgatás vette kezdetét. 

A hivatalukból eltávozott tisztvise 
lők a következők : 

Szász Lajos főjegyző,  ali- pán helyet-
tes, dr Pál Gábor tiszti főügyész-helyet-
tes, dr Gaál Endre másodfőjegyző,  dr 
Veress Sándor tiszti főorvos,  Erőss Jó-
zsef  tb. főjegyző,  Böjthy Gábor fölevél-
tárnok, Becze Gábor irodaigazgaró, Kö-
mény István irodatiszt, Ferenczi Henrik 
iktató, Völgyi István ós Biró B l̂a iroda 
lisztek, Nagy Károly, Pongrácz Etelka, 
Szentgyörgyi Rózsika, Holló Karolin 
dijnokok, Salló Ignácz altiszt, Fodor 
Sándor, Nagy István, Császár Károlyné, 
Sántus János, Beke István hivatalszol 
gák. A központi tisztviselők közül esküt 
zenki sem tett, mindenki elhagyta helyét. 

Értesülésünk szerint a megyei árva-
szék közelebbről szintén román igazga-
tás alá kerül. Az átvétel 8—10 napon 
belül tortónik meg. 

A ftílesiki  föszolgabiróságqt  folyó 
2-áa a központi közigazgatáshoz telje-
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sen hasonló módon vette át Neamtiu 
prefekt.  A kinevezett román főszolgabíró 
működését már megkezdette. A tisztvi-
selők kezelő és segédszemélyzet közül 
senki Bem tett esküt. Hivatalukat vala-
mennyied elhagyták. A személyzet név-
sora a következő: Dr. Sándor Gyula 
főszolgabíró,  Szemere László szolgabíró, 
Sáska András közigazgatási gyakornok, 
dr Éltlies Béla járásorvos, Gal János és 
Salló Dénes irodalisztek, Demes Ferenc 
és Simon Karolina dijnokok, Siiló Gá-
bor hivatalszolga. 

Lapunk zártáig más hivatalátvétel 
nem történt. 

Ljgutóbb közöltük, hogy a városhá-
zán tisztek vezetése alatt román fegy-
veres katonák jelentek meg, akik Neam-
tiu prefekt  szóbeli rendeletére hivatkozva 
a tisztviselőket eltávolították és a hiva-
talos helyiségeket; valamint a városi 
adóhivatalt lepecsételték és őrizet alá 
helyezték.Neamtiuprefekt  Gyergyőszent-
miklósról visszatérve, tudomást szerzett 
a katonaság eljárásáról. Magához kérette 
dr. Ujfalusi  Jenő polgármestert és dr. 
Márton László főjegyzőt,  akik előtt ki-
jelentette, hogy az eljárásra ő utasítást 
nem adott, a katonaság tudtán és bele-
egyezésein kivül járt el s miután azzal 
magát nem azonosítja, őszinte sajnálko-
zását fejezi  ki az eset felett.  Egyben 
rendeletére a város kulcsait visszaadták 
Ujfalusi  polgármesternek és az őrizetet 
megszüntette. A városi hivatalok bárom 
napi szünet után újból müköduek. Átvé 
telük iránt intézkedés még nem történt. 

Udvarhely alispánja és társai ahaWsái elölt. 
Székely köztársasági propagandáért 
vád alá helyezett hivatalnokok. 

Folyó hó január 15-én a Székelyudvarhe-
lyen állomásozó román katonai parancsnokság 
35 udvarbelymegyei tisztviselőt elfogatott.  Az 
elfogatáara  az adott okot, hogy az udvarhely-
megyei magyar tisztviselők kijelentették, hogy 
ók a magyar államon kivül idegen hatalomnak 
nem szolgálnak. 

Ezen határozatot engedély nélkül, egy 
összejövetelen hozták meg, amelyet a román 
katonai parancsnokság a román állam elleni 
cselekedetnek minŐBitett. Dr. Paál Árpád alis-
pán ellen még az a vád is emeltetett, hogy 
több tisztviselővel letétette az esküt a magyar 
népköztársasági kormányra, majd lakásán egy 
levelet találtak, melyben a székely köztársa-
ság megalkotására vonatkozólag tett az alis-
pán egy csikmegyei ismerősének javaslatot. 

A szolgálatot megtagadó tisztviselők közül 
harmincötöt a román katonai parancsnokság 

Előfisetósl  ér: Egész évre 20 kor. (Külföldre  24 K) 
Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n Bsámlttatnak 
Késir&tok nem adatnak viaua. 

Segesvárra vitetett, ahol aztán 20 tisztviselőt 
ideiglenesen hazabocsátottak, tizenötöt pedig 
a továbbvonuló hadosztály Nagyenyedre vitt. 
Itt ismét hazabocsátottak tizenhárom tisztvi-
selőt, csupán dr. Paál Árpád alispánt és dr. 
Kaeith Ferenc várm. főjegyzőt  vitték Szamos-
újvárra. 

Szamosujváron f.  hó 9-ére tüate ki a ka-
tonai parancsnokság a vád alá helyezett tiszt-
viselők ügyének tárgyalását, amelyre az el-
bocsátott tisztviselők közül huszonnégyet 
Szamos újvárra rendeltek. A tárgyalást azon-
ban nem tarthatták itt meg, mert a hadosztály 
Szamosujvárról Dévára ment, igy tehát a le-
tartóztatott és vád alá helyezett tisztviselőket 
szintén Dévára vitték. 

A tárgyalást a nyilvánosság nagy érdek-
lődése mellett f.  hó 16-án éB 17-én tartották 
meg, ahol a tisztviselőket a vád alól felmen-
tették. A tisztviselők védőjéül a katonai pa-
rancsnokság hivatalból dr. Veres Joun főhad-
nagyot rendelte ki, aki gyönyörű beszéddel, 
lelkiismeretességgel, vehemenciával ós tudás-
sal védte a vád alá helyezett tisztviselőket. 

Majd a vádlottak közül dr. Paál, Árpád 
aiispán mondott védbeszédet. * 

Dr. Paál Árpád alispán védőbeszéde óriási 
hatással volt a jelenlevő román tisztikara is, 
akik között helyet foglalt  Niculescu tábornok is. 

A felmentett  udvarhely megyei tisztviselők 
névsora a következő: 

Dr. Paál Árpád alispán, dr. Kaeith Ferenc 
várm. lőjegyzó, dr. Szentkirályi Kálmán árv. 
elnök, dr. Demeter Lőrinc várm. II. főjegyző, 
Szabó Endre várm. tb. főjegyző,  Kandó István, 
Donáth Gyula, Zajzon Zoltán várm. irodatisz-
tek, Lőrinci József  várm. dijnok, Orbán Albert 
várm. hajdú, Mátéffy  Domokos pénz ügyigaz-
gató, dr. Szabó Gyula helyettes pénz ügyigaz-
gató, dr. Tamás Balint pénzügyi titkár, Bir-
talan Sándor adótáraok, Tóth István adótiszt, 
Ferency Ferenc jár. számvevő, Soós Domo-
kos helyettes polgármester, dr. Szabó József 
városi főjegyző,  Szakács Zoltán rendőrkapi-
tány, Tűrök Arthur áüamépitészeti mérnök, 
Zonda József  állategészségügyi felügyelő, 
Ambrus Ferenc pénzügyőri biztos, Kolumbán 
Lajos tanfelügyelő,  Frőhlich Ottó róm. kath. 
főgimnáziumi  tanár, Kovács Pál erdőtanácsos 
és Szabó György posta- és távirdai főtiszt. 

Férjhez  mennék 
hogy őszinte legyek — de bizony isten nem 
lehet. Rémesek ezek a történelmi idők — mi 
szenvedünk legtöbbet miattuk, mi nők. Ha 
nem lett volna ez a háború — nem lennék 
ilyen Bzomoru. Szemrehányást senki sem te-
het — volt egy vőlegényem, tizennégyben el-
jegyezett. Aztán bevonult, vagy két hónapig 
irt — azóta nem hallok róla Bemmi feirU  Egy-
szer jött tőle egy vöröbkeresztes lap — azt 
irta: jól vagyok, CBÓkollak. De többet actáq 
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egy szó sem érkezett. — Nem tudom, fogságba 
került, vagy elesett? Kerestem a nevét éve-
ken á t —átböngésztem száztizenöt veszteség-
listát Szegényt nem találtam meg bennük 
seboL — Vájjon hol lehet, ugyan bol? A 
Murmann-partokon a vörös gárdával csatázik. 
— Vagy Szibériában, fogolytáborban  tanyázik ? 
Vagy lézeng Itália kék ege alatt — Végig-
hever Szicíliában és hasára süt a nap ? Nem 
tudom jól tettem, vagy nem ? De Szerkesztő 
ur mit tett volna a helyemen? A forradalom 
első napjaiban — hja ilyen az élet — újra 
eljegyeztem magam. Elvégre öt évi várás az 
elég. — Az élet rövid, már közelgek a har-
minc felé.  (Ne irja ki az ujBágba kérem — 
Nem vallottam be eddig senkinek. A tükörben 
magam mindennap megnézem — Legjobb 
barátnőm sem tart ennyinek . . . Szóval ez 
köztünk marad. Ha klirja, vagy elbeszéli örök 
harag). Egy pár napig furdalt  a lelkiismeret 
— De aztán elhallgatott: száz évig várni 
nem lehet. Szóval újból boldog menyasszony 
valék. — Azt hittem végre rám derlll az ég. 
De képzelje mi történt velem. — Szomorú ez, 
tépem a hajam, a kezem tördelem. A vőle-
gényem elutazott — s mig oda volt, a tör-
ténelem közénk demarkációs vonalat húzott. 
Én erről maradtam s tul felől  van ő — hát 
kérem, ez már mégis elkeserítő. S ez ismét 
igy tart már négy hónapon át — nem kapok 
hirt, nem hallom Bzavát. Most már nem tu-
dom, legyek hü tovább — vagy kövessem 
szivem iţj szavát. Van itt egy ifjú  s ugy ud-
varol nekem. — Nem tudom, mondjak igent, 
megtehetem? Ha tudnám, — de egész biz-
tosan — hogy két hét alatt — haza jön s 
végleg itt marad: Szavamra, várnék rá szive-
sen. — De mit csinálok, ha ez is ugy teszen. 
Mint a másik, akinek nyoma veszett. — Drága 
Szerkesztő ur, mitévő legyek? Pon t . 

KÜLÖNFÉLÉK! 
— Eljegyzés. Néhai ilencfalvl  Szász Bé-

lának, a sepsiszentgyörgyi ref.  székely Mikó 
kollégium tanárának özvegyét, született sepsi-
Bsentkirályi Sükösd Anna sepsiszentgyörgyi 
állami tanítónőt, április 22 én eljegyezte Csiszér 

' JánoB törvényszéki biró Csíkszeredáról. 
— Egyházi hirek. Gróf  Majláth Gusztáv 

Károly erdélyi püppök Salati Ferencet gyergyó-
alfriui  plébánosnak nevezte ki, Bochkor Ferenc 
gyergyócsomafalvai  és dr Péterfi  Lőrinc szár-
hegyl plébánosokat kérésükre kölcsönösen át-
helyezte, Zonda Vincze gyergyótekerőpataki 
plebánoBt kerületi alesperessé, Rés János 

székelyudvarhelyl vallástanárt szentszéki ta-
nácsossá nevezte ki. 

— Házassag. B i ró Ábrahám máv. moz-
donyvezető folyó  évi április hó 21-én (húsvét 
másodnapján) vezette oltárhoz Bács Károly éB 
neje kedves leányát Jul iskát , Csikszeredában. 

— Kun Béla u j tisztsége. A „Renaşte-
rea Romana" irja: Kun Béla volt külügyi nép-
biztost, aki néhány nap előtt lemondott, poli-
tikai közigazgatási elnöknek nevezték ki. 

— Miért menekült el Károly exkirály ? 
Károly exkirály menekülése előzményeiről a 
bécsi kormány, hivatalosan a következőket je-
lenti: Az angol kormány Strutt ezredest kül-
dötte Eckartsauba ÓB öt a király személybiz-
tonságáért felelőssé  tette. Mikor azonban Eckart-
sauban tüntetések voltak, amelynek során több 
halott és sebesült volt, Sirutt veszélyeztetve 
látta a helyzetét Eckartsauban éB Svájchoz 
fordult,  hogy engedjék meg az exkirálynak 
oda való menekülését. — Mint ismeretes — 
a svájci kormány ebbe belegyezett. 

— Gyászrovat. Gábor János 62 éves ko-
rában, folyó  évi április hó 25-én meghalt 
Zsögödön. 

— Fttleki Antal 69 éves korában folyó  évi 
április hó 27-én Csikszeredában elhunyt. 

— Antal LajoB csendőr járásórmeBter 49 
éveB korában folyó  év április hó 2Ő-án elha-
lálozott Csikbánkfalván. 

— Antal István a csiksomlyói róm. kath. 
tanitóképző-intézet III. éves növendéke, életé-
nek 19-ik évében, 4 heti betegség után, 1919. 
május 2-án elhunyt, Csikmadarason. 

— A magyar kormány Parishoz. A 
Renaşterea Romana irja: A budapesti Bzovjet-
kormány tegn»pi ülésén a katonai helyzettel 
foglalkozott.  Ezen a tárgyaláson gróf  Károlyi 
Mihály volt köztársasági elnök éB a volt Be-
rinkey-kormány összes tagjai részt vettek. Egy 
óra múlva sürgönyileg azon kérést küldtek 
Párisba, hogy a szövetséges hatalmak támo 
gassák Magyarországot. 

— Erdély egyetlen irodalmi hetilapjá-
nak legújabb szama is gazdag és változatos 
tartalommal jelent meg. S. Nagy László szer-
kesztésében. Az erdelyi magyar kuitura ügyét 
támogatja, aki az Erdélyi Szemlét olvassa. 
Megrendelhető: Kolozsvárt, Szentegyház utca 
3 sz. Megjelenik minden vaBárnap. Előfizetési 
ára negyedévre 12 korona. 

— A magyar munkásság együtt halad 
a polgársággal. A Renaşterea Romana irja: 
Bokányi Dezső a belügyeket intéző népbiztos, 

a régi parlamenti épületben tartott gyűlésen 
beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy 
elérkezett az az idő, midőn Magyarország öaz-
szes politikai pártjainak egy erős törzBzsé kell 
alakulnia, hogy az országot súlyos helyzetében 
támogassák és még megmentsenek, ami még 
megmenthető. A szovjet-kormány ezentúl min-
den politikai kérdést a többi politikai pártok 
vezetőjével fog  megbeszélni és együttesen 
dolgozni. 

— Kézigránát robbanás. Újra megölt 
egy embert az átkos ektrazit. Csibi Ferenc 
22 éveB fiatal  legény a Gyilkostónál kézigrá-
nátot talált. Bontogatni kezdette, de a gránát 
felrobbant  éB a legényt szétmarcangolta. Alig 
10 perc múlva meghalt. Emberek 1 nem tu-
dunk már okulni a sok szerencsétlenségben V 
Nem tudjuk már megtanulni, hogy az ekrazit 
nem érti a tréfát,  hogy nem játekszer, haneui 
robban, zuz, tör és öl kérlelhetetlenül 

— Rendelet a birói és ügyvédi vizsga 
tárgyaban. A nagyszebeni román kormányzó-
tanács a birói éB ügyvédi vizsga tárgyában 
rendeletet adott ki. A rendelet a marosvásár-
helyi egységes birói es ügyvédi vizsgálóbizott-
ságot megszünteti és Kolozsvár székhellyel 
uj szervet létesit. A budapesti vizsgálóbizott-
ságnak 1919. julius l-e után kiállított okleve-
lei a kormányzótanács igazgatasa alatt álló 
területen érvénnyel nem birnak. A vizsga 
táigya annyiban módosul, hogy a magyar köz-
jogot a román közjog váltja fel.  A vizsga 
nyelve román, de akik a jogtudori oklevelet 
1919. október l-ig megszerzik, a magyar nyel-
vet használhatják. 

— Wilson és Clémenoeau megegyez-
tek Fiume ügyében. Az amerikai belügyi 
titkár a kormány nevében nyilatkozatot tett 
közzé, mely Bzerint Fiume nem lehet Olasz-
országé ama titkoa szerződés értelmében sem, 
melynek alapján a háborúba lépett. Wilson 
Jugoszláviának akarja juttatni Fiumét és Clé-
menceauval szolidáris abban, hogy Fiumét az 
olaszoknak adni igazságtalanság volna az uj 
adriai állammal és a szomszéd országokkal 
szemben. Itália Velence és Trieszt birtokáhun 
boldogan élhet Fiume nélkül is. 

— Diószeghy Tibort letartóztatták. 
A nagyszebeni Uj Világ irja, hogy a kommu-
nisták báró Diószeghy Tibor csendőrszázadoBt 
letartóztatták. További sorsáról hir nincsen. 

— Wekerle meghalt a fogságban. 
Bécsből érkező hirek szerint Wekerle Sándor 
volt miniszterelnök Budapesten a fogságban 
meghalt. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCAJA. 

Ahogy letettem a lantot — felvettem  a 
kardot — majd ezt is letéve, tollat fogtam  — 
bár nem daloltam. 

A Bors roaszvoltából azonban máma — idő 
kvamtum Bzátisz, rendelkezésre állva — kiva-
judott (lásd fenti)  e makáma — lejebb egy 
fobási,  méglejebb egy dráma. 

Pont. 
M i n . 

Te rád gondolok, ha éhezem, 
Terád ha fázom, 
Terád ha a sarat 
CBak gyalog mászom. 
Terád minden nyomorúságomban 
Eccer ugy, mint máskor 
Terád én nagy jóltevőm 
Ó Pecek Demeter mindörökké 

Ájvé. 
B i t e t . 

Álomi Küldd el ma hozzám 
Legszebb tündéredet 
Helyette, ki nincs mellettem. 
S kinek helyébe a világ 
Más szép tündérét 
Nem fogadtam  el I 
A tündér ártatlan liliom legyen 
Nem pedig szűrős csipkerózsa, 
Hogy álmomat meg ne zavaija 
Olyként, mint ahogy nappalon át 
Szivemet őrli, marcangolja 
A valóságos tündér... anyósai 

Piát. 
Szatír. 

VImm M 9ST  etera* 
(Elbeszélés.) 

A nap leányának hivták Timeát. Szerette 
a napot, forró  fényességét,  keleti fajának  lus-
taságával, vérének buja érzékieBségével. 

Amig az apja, egy nagyon vén és cinikus 
ószeres zsidó, a várost járta, Timea künn fe-
küdt az udvaron, egy piBzkos szőnyegen, el-
nyújtózkodva mint egy macska, ernyedten, ké-
jes heveróBsel, órák hosszat belebámulva az 
égbe, a nagy vakitó aranytányérba. 

Nem voltak gondjai, nem érdekelte semmi, 
bután és öntudatlanul lustálkodott. Nem ös-
merte a kint, a kéjt csak sejtésekben; Bokszor 
önmagának alkotott filozófiával  bámulta a ro-
zoga külvárosi ház ócska falait,  melyek életét 
határolták, vágyai nem voltak s a széles és 
messzi perspektívák nem zavarták naiv fo 
galmát. 

Hanem egyszer... Jött egy orosz. Valahon-
nan a Volga parijáról, véres és reszkető fáj-
dalmak és heroikus rettegések óceánján ke-
resztül, egészen idáig. Hozták, itt hagyták, fo-
goly lett. 

Először bután, közönyösen, elfásult  éB el 
kényszeredett pislogással forgatta  csontos tatár-
fejét  éB gépiesen, Borsával megalkudott közó-
nyöBseggel robotolt. 

Egyszer átnézett a kerítésen. Oktalanul 
*U«y p l B l o g á 8 8 a 1 ' akaratlanul kíváncsiskodva 
A fiatal  orosznak megvillantak sárgáskék sze-
? J A0tt e ,gy n ő t ' e«y f e k v ő  leányasszonyt, 
évek után, elzsibbadt és letompiiott érzékies-
Bégének gyors fölbuzogásával.  Láttp ftevelte-
széles ajkát széthúzva, fogait  mutc.va. Caet' 
tentett nyelvével éB ezen az éjszakán Nicola, 

a fiatal  oroszfogoly,  hangosan és összefüggés-
telenül imádkozott kemény fekhelyén. 

Másnap, hat órakor, munka végén, aloknyat-
ban Nicola megmosta széles éB vörŐ6 kezeit 
és csendesen átmászott a kerítésen. 

Timea épen bucBuzott a naptól, még egy-
szer visszamosolygok a hunyó sugarakra, az-
után álmatag nagy tágianyilt fekete  Bzemeit 
abba az irányba fordította,  ahol halk recse-
géssel megroppant a kerítés. 

Alig tiz lépésnyire az orosz állt előtte. Né-
mán, alázatosan, haptákban, mint annyiszor a 
Végzet előtt. 

A zsidólány ijedten, de mégÍB leányos ér-
deklődéssel nézte a szőke óriást, tetszett neki 
a két sárgáskék szem hódolata, eme néma 
feltárása  ós nyilt eláruláBa a Vágynak. 

Felkelt, lassan imbolyogva, tarka sálját 
maga után húzva a szemetes udvaron, ment 
és megállt az orosz előtt. 

Az orosz sapkájához emelte vörös tenyerét 
ós mosolygott. A iány belenézett arcába, a fiu 
voros lett, valamit mondott és alázatosan meg-
hajolt. 

Odaát, tul a kerítésen erős durva hang ki-
áltotta a Nicolát. A felügyelő.  Az orosz meg-
mozdult, esetlen izmos alakja kiegyenesedett, 
nagy tenyerét ökölbe szorította... aztán... ment 
es átvetette magát a kerítésen. 

A leány utánna nézett és még holdfényben 
is ott állt a kerítés mellett, titkon átfigyelve. 

Másnap megint találkoztak. A sárga nap-
sávok már ritkultak a házak falán,  jött az al-
konyat, jött az orosz, álltak egymás mellett, 
sokszor szótlanul, később már kéz a kézben, 
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— Jegynö  urak/  Akinek  Állatlétszám 
ősszeirási  nyomtatványra  van szüksége, 
szíveskedjék  folyó  évi május bó 7 ig a 
mennyiséget lapunk  kiadóhivatalával  kö-
zölni, mert csak megrendelésre  készítünk. 

— Marosvásárhelyen éjfél  a záróra. 
Marosvásárhelyi tudósítónk jelenti: A román 
katonai állomás parancsnokság értesítése alap-
ján a rendőrség közli, hogy a marosvásárhelyi 
kávéházak és vendéglők zárórája 12 óra, a 
bodegák zárórája 10 óra, a pállokaméróaek 
továbbra is zárva maradnak. 

— A románok Debreozent is meg-
szállták. Egy nagyszebeni újság jelenti, hogy 
a román katonaság április hó 23-án minden 
ellenállás nélkül zavartalanul bevonult Debre-
czenbe és a várost megszállta. A parancsnok 
elé Balthazár Dezső református  püspök egy 
küldöttség élén azzal a kéréssel jáiult, hogy 
a város minden bántalomtól megkíméltessék, 
viszoDt biztosította a csapatok parancsnokságát 
a polgárok békés szándékáról. 

— Az állatok száma és életkora. Ter-
mészettudományi folyóiratok  adatai Bzerint ma 
már kerekszám 400.000 állatfaj  ismeretes. A 
rovarvilág magában mintegy 268.000 fajjal  van 
képviselve, a madarak 13.000-rel, a puhányok 
50.000-rel, a pókok 20 000 rel stb. Az állatok 
életkorát illetőleg igen nagy a kulöníéleség. A 
tevék életkora 50 évig, a lovak 30—33 évig, 
a marháké 20—25 évig, a juhoké 8—9 évig, 
a kutyáké 12—15 évig, az elefántoké  250—300 
évig terjedhet. Volt eBet rá, hogy elfogott  ele-
fántok  a fogságban  még .130 évet éltek. A 
cethalak legmagasabb életkorát 400 évre teszik. 
A sas és hatyu állítólag megérik a 100 éves 
kort. A ponty a 200 éves életkort is megéri, 
a piszráng 50 évet érhet el. OaBsner svájci 
természettudós egy csukáról tesz említést, 
melyet 1497-ben fogtak  el és milyen egy gyürü 
volt, mrlyenek föliratából  kitűnt, hogy a csuka 
már 267 évvel azelőtt is emberi kézen meg-
fordult.  Rendkívüli nagy életkort érnek el a 
teknősbékák is. Ellenben igen rövid a rovarok 
életkora. Némelyek már néhány óra múlva 
elhalnak. 

meg-megreszkető sóvárgással, mindketten fia-
talságuk forrón  föllobogó  vágyszomjával. 

Később, napok múlva, már szemérmetlenül 
és buján zajlottak le e találkozások. Erotika 
nélkül és mégis izzó összesimulásokkal, aztán 
mindennek vége lett. 

Az oroszt elvitték. A leáoy már nem ült ki 
az udvarra, az ég ÍB borús volt, a nap meg-
lopva magát a szennyes felbők  közé, eltitkolta 
melegét. 

Egy reggel ordító jajveszékeléssel bujt ki 
ódujából az öreg zBidó, szakállát és haját 
tépve. Tragikus siránkozással nyöszörgött éB 
felzokogott. 

Timea meghalt. Titokzatosan, ostoba aka-
rással. Bent, a földön  feküdt,  hanyatt, vértelen 
arccal és mosolyogva. 

Ezen a reggelen a nap erősen tüzelt és 
mintha az egéez világot felgyújtotta  volna: a 
házak és tetői égni látszottak a fénylő  tüzsu-
garaktól. Forró volt a föld,  a levegő s a ki-
CBiny és szennyes udvar megtelt siránkozó 
emberekkel. 

Halottsirató vén asszonyok és fehérszakál-las talmudiBták gugolták körül a halottat és fölszaggatva  ruhájukat jajgattak és... 
•.. és Timea, a szerelmes és kinyújtóztatott 

ZBidólány, boldogan balálba indult lelke után 
mosolyogva, halott éB vértelen kezében, sápadt 
kicsiny markában, görcsösen szorongatott egy 
valamit., az imádkozó és jajgató népe elől 
titkolva, kegyetlen éB Bzatirikus féltéssel,  egy 
piszkos kis amulettet. A kazáni szent BZÜZ 
festet  képét. 

Longl látván. 

— Henny Portén hires Bzinésznő a 
osikszeredai Moziban. Május 4-én vasárnap 
délátán 6 és este 8 órakor bemutatásra kerül 

Az óriás ökle* 5 felvonásos  társadalmi dráma, 
Henny Portén világhírű színésznővel a fősze-
repben éB az .Asszonyért" cimü 3 felvonásos 
érdekes életképpel. 

— Zenemű újdonság. Erdély zeneked-
velő közönsége az utóbbi időben kénytelen volt 
a zeneujdonBágokat nélkülözni. Most minden-
esetre kellemeB meglepetés lesz a zenerajon-
góknak, hogy a napokban egy szenzációs kotta-
ujdonság fog  megjelenni. Ferenczy György 
hírlapíró kollégánk, a kolozsvári Keleti Újság 
munkatársa ugyauis kiadja a Budapesten vi-
haros Bikert aratót .Nemzetőr" cimü operett 
jenek a kottáját. Ferenczy pompás librettójára 
Kuthy László, az országszerte ismert kiváló 
budapesti zeneszerző szerzett csodaszép zenét. 
A nagysikerű operett kottája most van sajtó 
alatt es pompás kiáilitásban a napokban fog 
megjelenni. 

— Ninos többé vén leány — Anglia 
ban. Angliát sem kímélte meg a háborús or-
szágoknak az a baja, hogy a leányok nehezen 
mennek férjhez.  Most a&onban ugy látszik, 
hogy a kanadai katonák segítenek az angol 
lányokon. A bukaresti Progres értesülése sze 
rint hetenként állag háromszáz kanadai katona 
köt házasságot Angliában és egy angol lap 
becslése szerint, mintegy harmincezerre tehető 
azoknak az angol hajadonoknak száma, akik 
ekként megszabadulnak a kényszerű pártatói 
ÓB Kanadába vándorolnak ki családot alapitani. 

— Behívták 42 évig az összes.orvo 
sokat. Ujabb mozgÓBitáBi parancs. A nagy-
szebeni román kormányzótanács elnöke, Maniu 
Gyula ujabb mozgósitáBi parancsot adott ki, 
amelyben elrendeli a megszállott területek 
összes orvosainak mozgósítását 42 évig (1877 
évfolyamot  bezárólag.) A mozgósítás alól Arad 
Bihar- és Szatmármegyéket vonták csupán ki 
Az ittlakó orvosokat később lógják beszólitani 
A mozgósítási parancs nem tesz kivételt az 
egyes nemzetiségek között s igy a magyar 
orvosokra is kiterjed. A mozgósított orvosok 
május 2 án és 3-án tartoznak Nagyszebenben 
jelentkezni. A mozgósitási behívó nem vonat-
kozik a tiszti orvosokra, községi orvosokra és 
a kórházak igazgatóira. A kórházakban miaden 
150 beteg után egy segédorvos maradhat. 

— Nem tárgyalnak a marosvásárhelyi 
ügyvédek. Az ügyvédi kamara választmánya 
tudvalevőleg megtagadta volt, hogy a kamara 
tagjait a román eskütételre hívja fel.  Repede 
román törvényszéki elnök a marosvásárhelyi 
ügyvédeket egyénenként hivta fel  eskütételre. 
A határidő lejárt, de egyetlen magyar ügyvéd 
se tett esküt, aminek következményekép gya-
korlatuktól felfüggesztették  őket. 

Értes í t em, a t i s z t e l t 
m e g r e n d e l ól m e t , liogry 

ÉPÜLET ÉS MOBUTOR 
ASZTALOS MOHELYEM 
"újra meg-nyi tot tam. é s 
el-^-állalolc e s za l smá/ba 
•vágró mind.en.2iem.-Ci 
Tritást i s a leXieté leg-ol-
csó"b"ban. 4—13 

T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R G É Z A 
Csikvárdotfalva,  (Bocskor-fóle  ház.) 

Elemi iskolai 
előmeneteli és mulasztási 
napló nyomtatványok 

Tanitó urak figyelmébe! 

]
Iskolai magyar szépirási 

vizsgalapok  j 
a legjutányosabb árak 
mellett beszerezhetők :—: 

VAKAR L. üzletében Csikszeredában. 

( FAJBOROK ( 
l l u. m.: rizling, leányka, tra- H 
kJ min, bakar, oportó stb. jutá- ja! 
ra nyos áron kaphatók bármilyen « 
| | nagy mennyiségben és kölcsön IB 
EL hordókban. Valamint mindennemű IS 
A SZESZESITALOK, I 

I- cognac és likőr is kiosiny- jg 
ben és nagyban. — A tisztelt H 
vevők becses pártfogását  kéri B 

H Neumann Benő Szászrégen. | 
i5iiBi^iHiBiaiBiaaiă^tM5aiaBia 

23 — 1919. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda varos közbirtokossága 

közhirré téteti, hogy a „Vesz^^vQ dű-
lőben fekvő,  mintegy 60 hold kiterje-
désű kaszálójának 1919. évi füter-
mését folyó  évi május hó 11-én 
reggel 8 órakor fogja'  a helyszínen nyilt 
árverésen azonnali készpénzt fizetés 
mellett eladni. 

Csíkszereda, 1919. évi április 29 én. 
A közbirtokosság elnöksége. 

A marhatörzskönyvek 
elkészültek 
lálható lapunk kiadóhivatalában. 

Irodai fali,  irodai előjegyzési és 
• ZSEBNAPTÁRAK AZ 1919. ÉlíflE 
+ Vákár L. könyv- és papirkeres-

kedésében szerezhetők be, Csíkszeredában. 
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A 
VM^Ui 28. n á i n a rendelet. 

191». évi Április hé 12-én. 
Mi, u erdélyi csapatok parancsnoka a katonai 

pétprdtta. 2. Cim 32. és 57. cikkel alapián a hadse-
reg bUtonaága és az ország védelme erdekében 

e l r e n d e l j ü k : 
Erdély egész területére, mint hadműveleti kör-

letae: 
1. Minden magyar, német, bólgár, osztrák, ukraj-

nai, török és orosz alattvaló, nemre veié tekintet 
nélkül, valamint a 16 éven féltül  fiuk,  akik Átmene-
tileg Erdélyben tartózkodnak vagy az 1918. évi no-
vember hó 1. napja után telepedtek le ideiglenesen 
Itt, kötetesek jelen rendelet életbe lépte at&n 3 na-
pon bei04 tartózkodás helyük térparaneanokságánál, 
ennek hiányában a tartózkodási helyük rendőrnató-
ságáaál, vagy csendőrparancssoksájpiál jelentkezni, 
magákkal hozván) személyazonosságukat és foglal-
kozásukat Igazoló okmányalkat ls. 

2. Mlndan szállód» éa fogadó  tulajdonos és azok, 
akik bútorozott szobák kiadásával foglalkoznak,  nem 
kttlflilben  azok, akik idegenek bármely cim alatti be-
szállásolásával foglalkonnak,  kötelesek a fenti  idő 
alatt bejelentésüket a térparancsnokaidnál, illetve 
az lUetéíes rendőrhatóságnál, vagy csendőrségnél 
megtenni. 

3. Ha a Jelen rendeletben előirt bejelentés után, 
vahuttely Idegen alattvaló lakását megváltoztatja, 
köteles bejelenteni még aznap az Illetékes hatóság-
nál honnan éa hová költözött. 

4. Tilos kfllön  engedély nélkttl a demarkációs 
vonal átlépése, yagy ezen vonalon át a magyar had-
sereg, vagy bandák által megváltott területekre lépni, 
vagy megkísérelni. 

Ezen tilalom a románokra is kiterjed. 
3. Ezen rendelkezések elleni cselekvések első és 

d K M fokoa  aa illetékes hadbíró által fognak  blrál-
tatni és elitéltetni, még pedig 3 hónaptól 1 évig 
terjedő elzárással éa 100—2000 lei birs ággal, 
azonkívül a hadbteóságok által is felelősségre  lesz-
nek vonva kémkedés és árulás miatt. 

Ezen rendelet elleni kihágások az illetékes tér-
parancsnokáig, királyi biztosok, hadbirák, csendőrök 
éa rendAshatdságek által fognak  megállapittatni, 

6. Jelen rendelet lehetőség szerint njságok utján 
fog  közzététetni és külön minden községben, járási 
székkelyen, rendőrhatóságnál kifüggesztetni  és dobszó 
utján kihirdettetni. 

Jelen rendelet betartása az Illetékes bíráskodó 
rendőrhatóság által fog  jegyzőkönyvileg megállapit-
tatni. 

Jelen rendelet (3) három nap alatt lép érvénybe 
és az ellene vétőkkel szemben alkalmazva. 

Kelt Nagyszebenben, az erdélyi csapatok parancs-
nokságánál, 1919. évi április hó 12-én. 

Aa erdélyi oaapatok parancsnoka: 

D80IU iL, titonoL PANAITESCU iL, láfeomok,  TuértuH főnök. 
A XX-ik század szégyene. 

E cim alatt „Magyarország" a románokról és a 
román hadseregről egy sorozat hazugságokból álló 
olkket hirdetett. De miután mi erdélyi magyarok, 
akik velük élünk, jobban ismerjük a román hadsereg 
éB a románoknak a magatartás módját, mint a buda-
pesti társunk, megtettük a kutatásokat, hogy derít-
sük kl, mennyiben igaz a fent  nevezett lap hasábjai-
ban kihirdetett állitások. A kutatások eredménye a 
következő: 

1. „Magyarország" Írja, hogy folyó  évi február 
hó 2-án a román Popllca község lakosalt megzsarol-
ták az a^raonyokat és lányokat kényszerítenek, azo-
kat, aaik ellenkeztek meggyilkoltak, Vagy ezt 50 
toplieal ember a községi biró és pappal (Palfii  Endre) 
az élén erélyesen cáfolják  ezt és amelyeket ők ma-
gok ugy becaOlik, mint fantáziából  meritet és rosz 
embereitől származptt hirek és hogy az összes nép-
nek nemzetiség külömbség nélkül csak dicsérő sza-
vai vannak a román hadseregről. 

„Magyarország" mond továbbá: 
2. A azékelyudvarhelyl internált tisztviselők kö-

telesek mindennap jelentkezni a prefektusnál.  Ha 
egyazai elkésik fizet  6X10 lel. 

3. A prefectus  parancsolta, hogy mindazok a hi-
vatalnokok, akik atrájba léptek és akik már február 
és aáw.laa hónapra már fölvettek  a fizetést,  5 nap 
•lat* vissza fizetni  kötelesek, ellenkező esetben elár-
verezik a bútorjaikat. 

4. A hivatalnokokat elzárták, mert nem fizettek 
az előre föl  vett pénzt, egy pedig kényszerítve 

volt a padlást súrolni, ahol zárva voltak. 
5. Pál Árpád alispán, aki letartóztatva volt 30 

társával, a szebeni kormányzótanács által szabad-
lábra bocsátatott, de a román hadsereg újólag letar-
tóztatta' és tekintve mint hadifogolynak  nem teszik 

kbaglábra mig Bukarestből nem kapják a bele-
egy «afet. 

Erre pedig as igazság a következő: 
a) 25 magasabb ranga ssékelyndvarhelyl tlsztvi-

sefcók  által alulírott nyilatkozat bizonyltja, hogy egy 
se reit büntetve, azért nem léptek szolgálatba. 

b) Úgyszintén van 25 tisztviselő által alulírott 
nyilatkozat, mely cáfolja  „Magyarország" lapban meg-
jelCBtáUUáeakal, mely saerlnt a tisztviselők kötele-
sóklettek volna vtsssaflfletnl  a február  éa március 
hónapra fölvett  flaetéat. 

e) A lentneveaett nyilatkozatok nyíltan bizonyít-
ják, hogy a tisztviselők egyasersem voltak megbün-
tetve aaért, mart nem fizették  viasza havi fizetésüket. 

d) Minthogy Pál Árpád udvarhelyi volt alispán 
helyettes volt a főszereplő  és a főagltátor  a tisztvi-
selők strájkolásakor és ezáltal merényletet követett 
el az állam blzománya ellen és a haditörvényszék 
értelmében ez eset fölött  a hadbíróság Ítélkezik. 

A román kormányzótanács és a bukaresti kor-
mánynak nem lehet semmi beleszólása és mindnyAian lUIUIJHt «cui , . 1 '  . 
várjuk e katonai bíróságok kutatásainak eredményét 
és határozatát. A többi strájkolók azért lettek letar-
tóztatva, mert nyilvános gyűlést tartottak, amely aa 
erdélyi hadsereg főparancsnoksága  által kiadott 17. 
sz. rendelet értelmében litva volt. Ezeket mindjárt 
szabadon is bocsátották, anélkül, hogy a kormányzó-
tanács, vagy e román kormány beleszólt volna és 
ezt a letartóztatott egyének állítják. 

Mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk az eredeti 
okmányokat, amelyek ezen hazug állitások megcáfo-
lására szolgáltak és csodálkozunk, hogy még most 
sem értik a budapestlek, hogy az eljárás, amit ők 
követnek, nem tartalmaz egyebet, mint e XX-ik szá-
zad szégyenét. Olyan szégyent, amely nem illő olyan 
emberekhez, akik alaptalan jogokat orvosolnak. 

Vagy talán a „Magyarországában megjelent oikk 
szerzője azt gondolja, hogy az igazságot el lehet rej-
teni? A tegnapig folyt  háború nem adta-e a legtisz-
tább képet és bizonyítékát annak, hogy ezek mind 
hazugságok? Mikor fognak  vajion meggyőződni arról 
azok, akik e mai nap győztesei lábainál hevernek, 
hogy ennek a témának a folytatása  máma is és to-
vábbra ls a százsdunk szégyene marad. 

Jövőben más cáfolatokat  is fogunk  szolgálni. 

Z6Y PARAB VALÓDI SYMENTALI 

2 ÍVES BIKA BORJÚ ELADÓ 
SZAKALI FERENCZNÉL CstantinMyoii. 

Értesítés 1 
QtdI^Iu ó c Ráfi  erflélírésü  öutantyir r. t. 
OZeKtiry eb net l Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  y— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csíkszereda. • 

F e d e l e s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., sfb.,  mindenféle 
épitési anyagot áilandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor osikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
váaárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

39-

Az Udvarhelymegyei Fatermelő Részvénytársaság 
l ö v é t e i b ü k k e r d e j é b e n (a régi festékmalomnál) 

egy szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy tirméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  7 "korona 

Venni szándékozók bárcát Jakab Gyulánál Csikszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a lövéte i festék  malomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARNELyMEéYEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
Á m. kir. osztály- ' sorsjáték főárusitója. 

• • 

Üzletköre: 
Pénzbetétek A t v i t e l e b e t é t l l t ö n y v e o 8 k á r e és folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 
ţ C f t l i » S n n f i l r  í o l y ó s i tá8a váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztéses (annuitásos) lelzálojr-XVU1CÖUUUK k ö f o s ö n  wattok™ ,5( 20, 25 évi Időtartamra. Kereskedőknek előnyös fel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Előlegeket n y n ^ é n é k P a P i r o k r a mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket folyó8lt  és ezü8t 

Értékpapírok  V é t e l e é 8 ® l f t d á s a  mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbizások l e ^ e n e U * b u d a P e 8 t i értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltéte-

Szelvények 
Külföldi  pénznemek és ércpénzek 
. , . pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

V agyonkezelés Î̂ î tô oE'̂ nUrL̂  megőrzé8ét éa szak8zerü banbári ke-
Minden pénzügyi- és tőzsdei kí™"^ d l i t a W 1 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték fóelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcsön kötvények vételét és eladását előnyös feltételek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 

tymutott Vákár b, könyvnyomdájában, CslkBueredáhaa, 




