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Hirdetési dijak a l e g o l O B O b b a n siámlttatnak 
Keairatok nem adatnak ylsaaa. 

hatalmú megbízottja leutazott Csúcsára, ahol 
felkereste  Kubay őrnagyot s igyekezett rá-
bírni, bogy csatlakozzék a vörös-hadsereghez 
s katonáit is ilyen irányban dolgozza meg. 

— Uram, volt erre az invitációra Kubay 
őrnagy válasza, — én magam aktiv tiszt vol-
tam, ne csodálkozzon tehát, ha ezeket az el-
veket nem tudom elfogadni.  Önök a fegyel-
met akarják megszüntetni, fegyelem  nélklll 
azonban nincs hadsereg, nincs háború. 

Pár napra ezután a kijelentÓB után Kubay 
őrnagyot visszahívták, amire tovább folyt  a 
Bzékelyek megdolgozása. Kz az agitáció azon-
ban teljesen sikertelen maradt, megtört a szé-
kelyek ellenállásán. 

— Jellemző eset történt Hzatmáron is. Az 
itteni bo'seviki kormánymegbízottak uralmuk 
utólsó napjaiban valósággal rémuralmat terem-
tettek iSzatmáron. A polgárság vezetőit öbbzb-
hivták B utcára seperni rendelték ki, a vörös 
katonák pedig elviselhetetlenül garázdálkodtak. 
A székelyek végre is megelégelték ezt az 
anarkiát B elfogták  a vöröseket. Nyomban 
törvényt is ültek felettük  s már ugy volt, 
bogy kivégzik azokat, akiket fosztogatáson, 
rabláson értek. A kommunisták postai bizalmi 
embere azonban az utolsó pillanatban telefo 
nált Kun Bélának. Kun Béla azonnal magához 
hivatta Ugrón Qábor volt minisztert s közölte 
vele, hogy ha a szatmári kivégzések megtör-
ténnek, a budapesti Bzékely nemzeti tanács 
tagjait összefogatja  éB kivégezteti. Maga Ug-
rón Qábor volt aztán az, aki Kun Béla fenye-
getését megtelefonálta  Szatmárra a székelyek 
vezetőinek. Ezek aztán el is rendelték a vö-
rösek szabadonbocsátását, azt azonban már 
nem tudták megakadályozni, hogy a vöröseket 
elvonulásuk előtt a székelyek alaposan helybe 
ne hagyják. 

— A kommunistá-kormány a folytonos 
antagonizmust. azzal mérgesitette el, hogy 
nem adott muníciót és rendeB élelmet a szé-
kelyeknek, Bőt megtörtént az is, hogy a vissza-
vonulás napjaiban formális  ütközetek fejlődtek 
ki a Bzékelyek és a vörösek között. 

A székelyek kilátástalannak látták a to-
vábbi ellenállást s megadták magukat. 

Mrecoflrth  generális vitte az eMonÉiyt 
Bullapestre. 

A kabinet hiteles listája. — Az egyesült antant 
erők előnyomulása. 

Napok óta suttogtak az alakulásról, de bi-
zonyosat senki se tudott. Uára már a hiva-
talos kormány listával is szolgálhatunk. 

Az» aradi kabinet tagjai közül az elnökön, 
mácsai grófon,  Károlyi Mihály unokafivérén 
kivül — ismert ember, akit nem kell bema-
tatni: Barabás Béla, vallás és közoktatásügyi 
miniszter. 

Pálmai LajoB dr. igazBágUgyminiszter, köz-
jegyző volt Aradon. 

Kisjolsvai Szabó Zoltán, hadügyminiszter, 
nyugalmazott altábornagy. 

Hemen Gyula nemzetiségi miniBzter aradi 
ügyvéd. 

Bartha Albert, belügyminiszter. 
Varjassy Lajos dr. kereskedelmi miniszter. 

Mint kereskedelmi és iparkamarai tittár Jászt 
Oszkár volt nemzetiségi miniszter bizalmas* 

A bolsevisták 
rémuralma az újságok hitelesnek látszó 
hírei szerint végnapjait éti. Az antant 
csapatok, olaszok, csehik 
feltartózhatatlanul  nyomulnak Budapest 
felé  s mindenütt csatlakozik hozzájuk 
a bolsevista eszméket bevenni nem 
tudó magyar nép. 

Legújabb híreink szerint az olaszok, 
csehek már megszállták 
Budapestet, ahol védelmük alatt elfog-
lalta már helyét az uj magyar kormány 
gróf  Károlyi Oyula elnöklete alatt. Kun 
Béla és a vörösek elmenekültek. 

Vége van tehát Kun Béla és kor-
mánytársai gyalázatos uralmának. 

Azzal jöttek a Károlyi szlcialiata 
kormánya után, hogy majd Ők mentik 
meg az országot, ahelyett azonban 
igyekeztek maguknak megmenteni min 
dent, ami az országban található: va-
gyont, hivatalt, értéket. 

Immorális uralmuk nem tarthatta 
magát, nem is volt várható nyugodiság 
fcgy  olyan rendtől, melynek gerincét, 
biráit, tisztviselő karát szerencsevadá-
szok, rablók, gyilkosok és hozzá nem 
értő ehes elemek alkották. A kőfaragó, 
ha már ez a hivatása, csak követ fa-
ragjon s ne bíráskodjon, mert az észt, 
a szellemet se lefoglalni,  se kisajátítani 
nem lehet. Soha nem volt és nem lesz 
világrend az, hogy durva műveletlen 
tömeg irányitsa a népek gondolkozását 
b egy kulturátlan nép tarthasson sokáig 
uralma alatt egy magánál kulturáitab 
bat. Hiába a vörösterror. 

Aminthogy hiába dúskáltak Kun Bé-
láék a készben, hiába fizették  a nem-
zeti vagyon örült tékozlásával katonái-
kat, veszélybe került a forradalom,  ki 
kellett jelentse Kun B41a, hogy C3alód-
tak a vörös hadseregben, mert nagy 
része megfutott  a frontokról. 

Hja Kun Béla ur ! A pénz nem az 
az ideál, a miért harcolni lehet. 

avagy gazdasági irányú kísérletezéseket 
folytassanak,  — vezéreljen bárkit a 
legjobb szándék is ~t hogy inost téve-
désüket belátván, egjr ezer éves állam 
szomorú sorsán elmeiázva, finis  Hun 
gairae sóhajjal ajkukon, nyugalomba 
vonuljanak. 

Feleljenek a nemzet és az emberi-
ség ítélőszéke előtt, állíttassanak a leg 
Bzigorubb törvényszék elé. 

Hát őrültek-e ezek vagy gasemberek ? 
Ha örültek, bolondok házába velük, 

ha meg gazemberek, bitófán  a helyük. 
Egy nemzet, egy ország nem kísér-

leti nyul. Nem lehet azt megengedni, 
hogy azok, kik felhasználva  a negyed 
félévig  tartott vesztett osata utáni fe-
jetlenséget és zűrzavart, egy nemzet, 
egy ország élete árán uj vilái-politikai 

— A bolseviki kormány ki akarta 
végeztetni a budapesti székely nemzeti 
tanácsot. — A székely fegyverletétel 

előzményei. 
A román offenzíva  egyes fázisairól  beszá-

moltak a hivatalos jelentések. Jelentették töb-
bek között azt is, hogy fi  Kratochvill alezre-
des parancsnoksága alatt álló székely hadosz-
tály parlamentérek utján összeköttetést kere-
sett a román parancsnoksággal s hajlandóságát 
fejezte  ki aziránt,- hogy együtt harcol a ro-
mánokkal a bolseviki csapatok ellen. 

Volt alkalmunk beszélni egy volt magyar 
főhadnaggyal,  aki beutazta a román megszál-
lás óta az újonnan megszállott területet, be-
szélt polgárokkal, katonatisztekkel s a követ-
kező érdekeB adatokkal világította meg a szé-
kely csapatoknak ezt az állásfoglalását. 

A köztársasági hadseregnek úgy-
szólván magja, élesztője volt az eleinte csak 
Bzázadokból álló, a folytonos  csatlakozások 
által azonban hadosztállyá növekedett székely 
katonaság. A székelyek mindaddig jó katonái 
voltak a magyar köztársaságnak, amig Károlyi 
forradalmi  kormányának hadügyminisztere volt 
legfelBŐbb  parancsnokuk. A Károlyi kormány 
utólBŐ hadügyminiszterei, Pogány József  és 
Böhm Vilmos azonban olyan mélyreható re-
formokat  léptettek életbe a magyar hadsereg-
ben, amelyek a gyakorlatban nem váltak be 
éB csak az amúgy is kevéB fegyelmet  tartó 
hadsereg szétzüllesztéBéhez vezettek. A szé-
kelyek bizalmatlanok voltak már akkor is, a 
bomlás látható processzusai azonban CBak a 
kommunisták uralomralépése után következ-
tek be. 

— A székelyek még ekkor sem tagadták 
meg az engedelmességet, nem hagyták el a 
frontot  a demarkációs vonalon, a kommunista 
kormány azonban rövidesen, mint megbízha-
tatlan elemeket kezelte a székelyeket. Bz már 
a székely katonák önérzetének rováBára ment 
s ettől kezdve napról-napra jobban kiélesed 
tek az ellentétek a budapesti kormány és a 
székelyek között. A székelyek egyrészét ki-
vonták a frontról  és vörös ezredekkel helyet 
tesitették őket, akikkel a székelyek nem tud-
tak összebarátkozni. 

A kommuniBta-kormány megpróbálkozott 
azzal, hogy propagandával hajtsa a székelye-
ket a vörös táborba. A CBUCsai offenzíva  meg-
indítása előtt közvetlenül a kommunisták telj-
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volt Aradon és ő teremtette meg az aradi 
radikális pártot, majd Arad kormánybiztosa 
lett. 

Kintzig János földmivelésügyi  miniszter 
dúsgazdag földbirtokos. 

Bársony Elemér népjóléti miniszter gyógy-
szerész. Fia Bársony látván Írónak. 

Báré SolymoBsy Lajos pénzügyminiszter, 
aradmegyei nagybirtokos. 

Báró Bornemissza Gyula külügyminiszter-
ről éB Fülöp Béla dr. közlekedésügyi minisz-
terről közelebbi adatok hiányzanak. 

Az aradi kormány Budapesten. 
Az ellenkormány proklamáciéját Arad vá-

ros főbb  vonalain plakátirozták. Goudrecourth 
tábornok azt az utasítást kapta kormányától, 
hogy ináB kormányt nem ismerhet el és más 
kormánnyal, mint Magyarország kormáuyával 
nem tárgyalhat, csak az aradival. Ez a kor-
mány csak ideiglenes, átmenetileg alakított 
kormány és addig vezeti csak az ügyeket és 
kepviseli a magyar népet, amig a Budapesten 
ÖBszebivandó, illetve egybegyűlendő ország-
gyűlés képes nem lesz egy igazi magyar kor-
mányt megalakítani. Az országgyűlés vagy a 
regi képviselőházi tagokból alakulna ki, a 
megszállott területek képviselőinek kizárásával, 
vagy pedig a meg nem szállóit területek aital 
választott képviselők alakittanak meg az or-
szággyűlést es alakítanak meg a tulajdonkép-
peni magyar kormányt. Mihelyt a tuiajdon-
képeni magyar kormány megalakult, az Ara-
don megalakított átmeneti kormány átadja az 
ügyek vezetését ennek a kormánynak. Goudre-
courth tábornok francia  csapatai penteken 
nagy készülődést tettek és még pentek éjszaka 
az aradi francia  katonaság Szegedre ment és 
itt egyesült az aradi helyőrseg a szegedi 
francia  helyőrséggel és a Temesvárról Sze-
gedre megerkezett éB már ott rendezetten 
egybegyűlt francia  erőkkel. 

A Szegeden egyeBült aradi, szegedi és te-
mesi haderő Goudencourih tábornok parancs-
noksága alatt „most mar gyorsan Budbptst 
megazallására indult. Goudencourt tábornok-, 
mikor a francia  csapatokkal Aradról elindult, 
az ideiglenes kormány tagjaival együtesen 
elutazott Szegedi e. Az ideiglenes kormány 
tagjait aztán Szegeden hagyta, hogy Budupust 
megszállásáig innét intézzek az ügyeket. Bu-
dapest megszállásának megtörténtevei az ide-
iglenes kormány ÍB azonnal Budapestre ment. 

Budapest parancsnokául a megszállás ese-
tére Goudencourth generális van kiszemelve. 

Nyilt levél 
Csíkszereda és vidéke tisztviselőinek fogyasztási 

ÓB értékesítő ssövetkeset t. igazgatóságának 
Helyben. 

Folyó hó 15-éii kelt 36—1919. száma b. levelükre, 
— tekintettel az Önök részéről egyidejűleg tett in-
tézkedésekre — indíttatva érzem magam ezúton vá-
laszolni. 

Igaz, megfelel  a valóságnak, miszerint folyó  hó 
13-án este 6 órakor t. Cim Üzlethelyiségében kifogá-
soltam 

1-ször: azon eljárást, hogy a város lakóssága kö-
zött folyó  )ió l-'én érthetetlen okból szét nem osztott 
500 klgr. cukrot nem az összlakósság, hanem csupán 
egy érdekcsoport között osztják szét, jóllehet azt a 
román közélelmezési kormánybiztos a polgárok össze-
sége részére utalta ki havi ellátmány cimén; 

2-szor: jogos felháborodásomban  igenis kifeje-
zést adtam annak, hogy a mostani válságos idókben 
ez eljárás egyenesen qualilikálkatlan s nem fogom 
resteinl ezt nyomdafesték  alá venni, sőt a prefektu-
rán is jelenteni, hogy minő Igazságos elvek szerint 
lesz a közélelmezésre kiutalt cukor szétosztva. 

T. Cim a személyzet által jól vagy rosszul in-
terpretált megjegyzéseimre jónak és helyesnek látta 
levélben válaszolni s megjegyzéseimre olyan észre-
vételeket tenni, melyek a tényekkel ellenkeznek, 
végül pedig a jóizlést, az alkalom és hangnem meg-
választásit illetőleg leckéztet. 

Nem vindikálok magamnak embertársaim fölött 
a jóizlést illetőleg fölényt,  de méltóztassanak meg-
engedni, annyit igenis kivétel nélkUl mindenkitől el-
várok, hogy viszont ne akarjon önmagának velem 
szemben ilyet vindikálni s ne oktasson, leckéztessen. 
Ezt kikérve és határozottan visszautasítva, b. leve-
lükre érdemi válaszom a következő: 

Önök szerint a 2340—1919. számú alispáni ren-
delet a folyó  hó 1-én ki nem osztott 500 klgr. cuk-
rot nem a lakósság részére adta át, hanem a csík-
szeredai közalkalmazottak, gyógyszerészek és ügyvé-
dek részére. 

A kezeim közt le-ö hivatkozott számú alispáni 
rendelet ezt illetőleg szórói-szóra a következőket tar-
talmazza: . . . . . . kiosztatván klgr. mennyiség 
kiosztásra vár még 500 klgr. tűkor. Ezen mennyisé-
get kiosztás végett a csikszeredai Szövetkezet részére 
utaltam ki". £ szerint a rendelet egyetlen szóval nem 
emliti a közalkalmazottakat s minthogy tudomásom 
szerint részükre nem is utalnak ki külöu, hanem as 
ösBBlakóssággal együttesen és egyforma  adaggal 
kontemplálva, hittem és reméltem, hogy az mind-
annyiunk között lesz szétosztva. 

Sajnos, b. levelükből megtudtam, hogy nem ér-
tek a közigazgatáshoz. Nevezetesen nem tételeztem 
fel,  hogy egy- és ugyanazon szám alatt kiadott alis-
páni rendelet kétléle szöveggel is megjelenhet! 

A kérdéses alispáni rendelkezés helyessége fölött 
mi nem közalkalmazottak, gyógyszereszek és ügy-
védek — joggal eshetünk gondolkodóba. Megmon-
dom miért. Május havára az összlakósság reszére 
— helyos kiutalás mellett - 1935 klgr. cukor jutott 
volna. Ehelyett azonban csupán 1435 klgrmot utal-
tak ki. Lzen mennyiségből folyó  hó 1-én közalkal-
mazott, gyógyszerész, ügyvéd és polgár fejenként 
egyaránt 30 dkgrmot kaptunk. Ez rendjén és igazsá-
gosan osztatott szét. Ellenben a tévedésből vagy 

más egyéb okból akkor ki nem utalt 500 klg. cukrot 
most kiutalják s a szétosztásnál bennünket szerény 
polgárokat kizárnak s csupán a tiszteletreméltó 
z&rtk örü — közalkalmazottak, gvógvszerészek és üev! 
védek exkluzív társasága kap ahböl fejenkint  az ere-
deti doppingolásnál ls nagyobb adagot — 50 dg-ot. 
Ők boldog halandók kaptak tehát fejenkint 
30.+50=80 dekagramot, mi szerény polgárok 
30+00=30 dkg-ot. Pardon! A zérók is jelen-
tenek valamit! Igenis egyesek kaptunk: közmegve-
tést, közundort és leckéztetést, sőt a főbünösöket 
egyenesen kizárták a Szövetkezet tagjainak sorából, 
íme a mai egyeniogunak hitt és vélt demokrata vi-
lágban mi szerény polgárok igy járunk, ha egyeu-
joguaknak merészeljük tartani magunkat az exkluzív 
társasággal és kérni merjük azt: ami a mienk ia, 
amihez ugyanannyi jogunk van mint Nekik I 

Önökkel szemben t. Igazgatóság kötelességsze-
rüleg elismerem, hogy ez injuriáért nem Önök fele-
lősök. De hogy megtudjuk a felelős  személy kilétét, 
kérem a kérdéses alispáni reudeletnek a nagy nyil-
vánosság előtt való leközlését. Majd találunk utat-
módot arra, hogy ezért felelősségre  vonjuk. 

B. levelük a második pontra a tényekkel egye-
nesen ellenkező észre /ételt tesz, szabatosan és félre 
nem érthetően kifejezve  magam: valótlanságot állit! 
Citálom levelük eme részét: „ . . . . még mielőtt arról 
tudomásunk lett volna, a kiosztást a 2 takarékpénz-
tár személyzetére is kiterjesztettük. Tehát nem a fe-
nyegetés hatása alatţ cselekedtünk, hanem egyszerű 
figyelemből".  Egyik — félreértések  elkerülése végett 
hangsúlyozom nem a miénk — takarékpénztár sze-
mélyzetével tényleg „figyelmesek"  voltak, ök már 
folyó  hó 12-én délután megkapták járandóságaikat, 
pedig nem közalkalmazottak, nem gyógyszerészek, 
nem ügyvédek. Ellenben intézetünk tisztviselői ka-
rával szemben — engedjenek meg őszinteségemért — 
igenis figyelmetlenek  voltak. Égy kartársam még 
folyó  hó 10-én kérte, elutasították. A második 12-én, 
ugyanazon feleletet  adták. Dátumszerüleg 13-án dél-
után kérte hivatali segédünk, ó t is elutasitották. 
Ugyanakkor este 6 órakor kértem magam. Felelet: 
„Csak közalkalmazottak kaphatnak, egyebekben X. 
kisasszonynak ezelőtt 1 órával adtunk egy mintát 
s ezt még egy példányban kiállítva küldjék el 
Kováos ú r h o z , talán Önök is kapni fognak, 
mert az Agrár tisztviselői már kaptak". Rákövet-
kező napon ipy utaltak ki részUnkre is cukrot azzal, 
hogy azt 15-en megkaphatjuk, de e napon elfelejtet-
ték üzletüket kinyitni. Ha Önök ezen való tényállás 
ismertetése után is eljárásukat „figyelmesnek"  mi-
nősitik, ugy hasonló figyelmességet  nem a mi, hanem 
az Önök részére kívánok! 

T. Igazgatóság! Figyelemből, avagy a fenyege-
tés hatása alatt, de most tényleg kiutaltak részünkre 
is cukrot. Minthogy azonbau b. levelük hatása alatt 
az ügyet komoly tanulmány tárgyává tettem s sze-
rény nézetem szerint az illegitim járandóság — kö-
szönettel visszahagyom Önöknek. Két éve vagyok a 
városnak szerény polgára, ez ideig se kértem és nent 
kaptam Önöktől semmit, valahogyan csak megleszek 
a jövőben is az Önök „figyelmessége"  nélkül. Adja-
nak mindent ama pár kiváltságosnak, kik eddig is 
mindent kaptak. 

Végül legyen szabad ama tévedésükről felvilá-
gositanom, hogy intézetünk tisztviselői kara — még 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
I f t i U  d e e t o x . 

Levél Párisból! Csakugyan levél 1 Agyam-
ban filmszerűen  végigfut  sok-Bok gondolat, fel-
bontani nem mertem, — talán rendeléseim 
folytán  egy páriBi nyomda ujabb könyvjegyzéke 
— de mégBem, hisz súlyos a levél, BZÍVSZO-
rongva bontom fel,  Belyembélés, erélyes betűk, 
olvasom Kicsi Hedda, Kicsi Hedda, Pa-
risban vagy Te ? Kicsi Hedda, Te a tartalmas, 
a komoly, a Jeand' Arc, amint Téged elnevez-
tünk midőn Mme Juiiette elsőrangú módom 
nevelőintézet, — sport, zene, idegen nyelvek, 
tánc — cimén hirdetett intézetében altalam 
egy holdvilágos estén a á la angol-bur báboru 
módra rendezett párnaviadalunk lezajlásakor 
tulon-tul passiv sserepet vittél. 

Azt irod: az anyagi világban az összekötő 
kapocs, a gravitáció egyetemes törvénye, hogy 
mi kapcsolja össze ily hosszú távollét után is 
emlékezetedben immár elmosódottnak vélt 
emlékeink szálait s hogy van-e a lelki világ-
ban a fent  emiitett törvényhez hasonló, arról 
barátnőd — ki időközben jegyzőné asszony 
lett Bikiţy—Büzögön — nehezen adna vá-
laszt; mikor emlekezetemben arcod vonásait 
reprodukálom, mikor sok jellemző vonásod re-
produkálom, a felidézett  korrajz még hiven 
mutatja talán egy pesti zsurbakfis  által csep-
pet sem szépnek, cseppet sem cukrosnak mon-
dott profllo,  kicsikét markáns vonásaid, vala-
hogyan mongolfajra  emlékeztető arccsontjaid, 
de a szemed kicsi Hodda, a szemed, emlék-
szel? — Mme Juliette is a Bzemeid Bzerette, 
azt a biztos nyugalmat s benne oly valamelyes 
melanchollát. 

Te Geyer Hedda, szakítottál a régi konven-
cionális, kávéuénike paragrafusokkal,  nem volt 
elég a főzők-nál  mellett maradni, megdöntöt-
U'u azt az évszázados, immár mindenütt tért-
hóditott mondást, bogy ne akarjon a nő em-
beri ember lenni, mert hát a főzókanál  mel-
lett kel! maradnia. Fittyet hánytál a sok közép-
kori traktátumnak, hogy a nő csak az otthon-
nak való. Környezet, nevelés, előítéletek, sza-
kítottál mindezekkel. Volt ideád, célod, ambi-
tiód, azután volt sok-sok küzdelem. S mig mi' 
„chaise longe*-on való fészkelésttnk  közben, 
hát tudod üdítő délutáni álmunk utána Baby-k 
Beby k hadával szentimentálisan csacsogtunk 
s mi érzékeny kedélyű vidéki kisasszonyok 
élményeink közé soi óztunk egy jobb sarkán 
hegyes szög alatt hajlított táncrendet, egy 
barnafürtöt,  sok sok sóhajt, sok-bok vallomást 
B mig a táncrendek formálója,  barna fürtök 
adója immár más város vendéglőjének terasz-
szán rendel habos kávét Bok-sok habbal gyor-
san s mig a sok be nem tartott sóhaj, Ígéret 
a talán Szt Istvánkor féljeggyel  Pestre utazó 
Babyk-nak Beby-knek álmatlan éjjet, hallgatag 
délutántokozott, amid cséretünkre legyen mond-
va, a vezekelés elég erós válfaja  — addig Te más 
irányba dolgoztál kicsi Hedda s én Irigyellek 
téged Te fehérkabátos  felgyürtujjal  dolgozó, 
csipesz, olló, kéB közepette dolgozó kicsi Hedda, 
irigyellek Téged dr Geyer Hedda gyermekor-
vos, irigylem, irigylem a rózsás körmpiden 
meglapuló vércseppeket: irigyellek titeket, ti 
olykor-olykor a párisi tanszéken Mme Curie 
körül eereglő, körülötte elhelyezkedő, szavait 
leső, fürtjeiteket  talán nem bodorító lányok, 
mikor a teremben, amint irod, csend van, ha-
lotti csend van, mikor lüktetve buzog ereitek-
ben a vér, vártok, hallgattok, lesitek szavát, 

képzeletben előttem lombik, chémiai csésze 
vezeték, „U" alakú cső, Beguerel sugar, urá-
nium thorium, bárium-féle  rádium egy comple-
xumá koordinalódik és Mme Curie okos, értel-
mes szemei oly jóságosan csillognak, irod hogy 
szavai imaként vésődik telketekbe. Mme Curie 
beszél, fejteget,  egyre fejteget,  bizonyít, ma-
gyaráz, arca a lélek hevét tükröző 8 egy-egy 
exaltált párisi fille  szeméből csak ugy akarat 
Unu>, csak ugy egy kicsikét véletlenül még a 
párisi lányoknál is a szemgolyó jobb, esetleg 
balsarkában székelő könyforrásból  kikövetelód-
zik uţy szépen, illedelmesen egv jobb hazát 
kere&ő a tudás magasztoBságától áthatott arca, 
onnan csendesen mind lejebb-lejebb kúszik, 
le a kezefejére  b az ablakon beözönlő napsu-
gárral szövetkezve ragyogó szineB köntösben 
rezgő táncot jár. 

A mentő egyesületnek is orvosa vagy kicsi 
Heddáml Olykor-olykor a terhes szolgálatról 
ÍB beszélsz kicsi Heddám! 

Oly jól esik most Téged ide képzelnem s 
meghittem diskurálnom veled. A terhes szol-
gálatod gyötrelmei I Hát a nagymosás gyötrel-
mei csipkefüggönyös,  fényképekkel  himzett 
madarakkal agyondecoralt „Hol bit, ott szere-
tet" és .Pe'őfl  halála" reproductios lakásomban, 
mely tárgyakhoz anyósom fölötte  ragaszkodik, 
szerinte nélkülük hiányzik a családi élet, a 
burzsoás erkölcsössége, ide ügyelj kicsi Hed-
dám, az erkölcs családi élet szelid baja; élet 
hűségig mímelő piroB, zöld papirrózsák, óh nem 
papir — mióta AnyÓBom a mi'leniumi kiállítást 
megjárta, ízlésében sokat finomult,  bölcsebb 
lett, műérzéke fölötte  javult s haza utaztában, 
amint a körkép hatása allatt álló egyik jám-
bor atyafi  telysullyal behatolt tyúkszemének 
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ha a maguk személyében nem ls részjegy talaj do-
nosok — u Intézetnek, mint jogi személynek tulaj-
donét képező 25 darab részjegy alapján igenis jogo-
sultak a részjegy tnlajdonosokat megillető jogokat 
gyakoro ln i . 

Csíkszereda, 1919. évi májas hó 15-én. 
Tisztelettel 

Balogh Qéaa, bankigazgató. 

Uj magyar kormány. 
Ai oj kormánF-alaknlást u antant tulomásnl vette. — A konok 
tiiltTinya a oemieUiex. — Magyaromig njra tirilysig leu. 

Az Aradon az aradi éa temesvári közélet 
kiválóságaiból, az összes politikai pártok expo-
nenseiből megalakult kormány az antant elő-
zetes tudtával és helyeslése mellett alakult 
meg. Az antant és az aradi és temesvári po 
litikai pártok üdvös tömörülése között Gondre-
court francia  tábornok képezte az összekötő 
kapcsot. Az uj kormány n megalakulást hala-
déktalanul közölte az összes államok kormá 
uyaival. Az antant a megalakulást tudomásul 
vette és az uj kormánynya! azonnal megkez-
dette az érintkezést. 

Kiáltvány a nemzethez. 
Károlyi Gyula gróf  demokrata-nemzeti kor-

mánya, mely csak átmeneti szerv kiván lenni 
arra az időre, mig a rend helyreálltával az 
alkotmányos formák  között alakulhat kormány, 
az alábbi kiáltványt intézte a nemzethez: 

A magyar Nemzethez I 
A kommunista pártnak és vezéreinek ga-

rázdálkodása anarkiát, pusztulást és felfordu-
lást hozott az annyi megpróbáltatást látott 
országra. Ezeréves történetünk legváltságosibb 
napjait éljük. Nemzetközi gonoEzte\ ők, vissza-
élve a nemzeti gondolat erejével, magukhoz 
ragadták a közhatalmat. A józan polgári és 
munkástársadalom végveszélyben forog.  B<r 
hová tekintünk, a termelő eszközök teljes pusz-
tulását, a munka becsületének megnyal ázását, 
fosztogatást,  rablást és ártatlan emberek szé-
gyenletes legyilkolását látjuk. 

A szovjet-kormány programrajává tette az 
ország teljes kifosztását.  Sehol komoly kisér-
letot nem látunk arra, hogy a közrend, a gaz 
dasági termelés B az alkotó munka jogaiba 
visszahelyeztessék. Ily körülmények között, 
nekünk, kik a megszálló csapatok támogatá-
sával rendben és nyugalomban éltünk és 
cselekvési szabadságunkat megőriztük, kötte-
lességünkké váltott, hogy különleges helyze-

tükből kifolyA'.ag,  kezdeményezzük a rend és 
jog uralmának helyreállítását. 

E kötelességérzettől áthatva s bízva a 
kedvezményezésünk sikerében, 1919. május 
hó 5-én kitüztük a rend, a becsület és nem-
zeti érzés zászlóját s megalakítottuk Aradon 
a rend pártjában szentegysAggé tömörült ösz 
SZ6S magyar politikai pártok kormányát. 

Kormányunk egyedüli kötelességének is-
meri az alkotmányosság Követelményeinek 
megfelelő  magyar kormány incgalaku'ását le-
hetővé tenni s működése csak ideiglenes, rend-
csináló és előkészítő le'adatok teljesítésére 
szorítkozik az alábbi vezérelvek alapján: 

1. A bolsevizmus letörése, a rend, a sze-
mély és vagyonbiztonság s a munka tisztele-
tének helyreállítása. E végből pártpolitikától 
mentes, fegyelmezett  karhatalom szervezése. 

2. Az antant összes államaival való baráti 
jó viszony előkészítése és törekvés mindazon 
ellentetek kiküszöbölése, melyek szomszéda-
inkkal való jó egyctértéBünkbi megzavarják. 
Gazdasági megállapodások legsürgősebb !• te-
silése, hogy a közellátás s a teraelés fo'yto-
nosBága ez által biztosítva legyen. 

4. A törvény uralmának h a jogfolytonos-
ságnak az állami élet egész mezején való ha-
ladéktalan feltámasztása  s a végrehajtó hata-
lomnak nemzeti hagyományainkhoz hü s a mü-
veit nyugati demokrácia szellemének megfelelő 
kezelése. 

Az utolsó órában, a legvégzetesebb percek-
ben vállalkozunk e súlyos feladatra.  Kényte-
lenek voltunk szerény erőinket a nagy ügy 
szolgálatába állítani, m«rt vezető államférfiaink 
börtönben sínylődnek, vagy idegen országokban 
számkivetve élnek. Emberfeletti  munkánk tel-
jesítésében az egész nemzet osztatlan támo-
gatását kérjük. A nemzeti szerencsétlenség e 
súlyos napjaiban felejtsünk  el minden ellenté 
tett, mi pártoka-t, felekezeteket,  osztályokat 
elválaszt es siessünk minden erőnket egyesí-
teni, hogy a végső összeomlást az utolsó perc 
ben feltartóztassuk. 

A kormányalakulás előkészületeiről, vala 
miut a kormány megalakulásáról az antantot 
megfelelő  formában  értesítettük. 
Magyarország megint királyság lesz. 

Tudósítónk felkereste  Temesváron Fülöp 
Béla dr közlekedésügyi minisztert, hogy infor-
málódjon az uj kormány tervei feiől.  Fülöp 
dr az alábbi igen érdekes nyilatkozatot tette: 

érzékeny szférájába,  azóta fájdalmas  tapasz-
ta'atok eredményét önti e szókba: ignoti nulla 
cupidó, amit nem ismerünk arra, ne is vágya-
kozzunk s dicséretére eme elvéhez hü maradt. 
Függönyeim jók, moshatók. Mist nem isme-
rünk B másra nem ÍB vágyunk. Mert hát mos-
hatók, a nagy mosás, óh a nagy mosás gyöt-
relmei. 

A xegg korányán, amint Anikó néni hivatás-
beli rnosouó zörget, dörömböl nemes hivatá 
sának tudatában teljes gőzerővel. Bikity — 
Büzög hideg, hűvös vidék a december hónap 
az örökös meghűlés ellen való rettegés, — 
mert hisz kevés betegségokozó tényezőnek jut 
gondolkodásunkban a B. Büzög körletén belül 
oly nagy szerep, mint a meghűlésnek, — tri-
kóba, tudod kicsi Hedda, jó bolyhos, meleg 
szinte teBtet becéző, puha bolyhival csiklan-
dozó trikóba kényszerít; függvénye  a fianell 
alsószoknya, azután mosófazék,  ruhák halm »za, 
álmos cseléd, Anikó néni toilette cseréje s a 
fazekakban  gőzölgő viz; a mosás proceszussá-
nak kezdő aktusai párnahuzat, ágylepedő kettő, 
kávésabrosz, gyermeknadrág négy, a mosó-
konyha, illetve a konyhában való mosás mind-
megannyi kelléke, tarka kaleidoszkóp a mosó-
konyha, a mosás jegyzóközyvének teljes volta, 
törülköző asztalkendő hat. 

Laci fiam  hanghullámai egyre hallhatóbbá 
lesznek, egyre jobban hullámzik, táncol a böl-
cső takarója, Laci fiam  már nem álmos, jogait 
egyre követeli amolyan .transformatios  skala' 
módra, de midőn a többszólamuság tapogatózó 
próbálgatása tul nagy mérvet öltött Ella le-
ányom Bem marad a reggeli muzsika iránt 
érzéketlen, a rögtönzött strófára  antistrófávai 
felel,  alkotva egyesült erővel egy sikerUlt epo-

dóst m -g akkor is a regg korányán. DL> ily 
kvantum aparátus mozgósítás ellen én sem 
maradhatok érzéketlen, gondjaimba veszem e 
lázongó hadat s mikor hallgatom a tarka hu-
zatos dunyha toll tengere alatt — tarka huzat, 
tudod jó mosó, sefir,  masszív, occasió ár — 
béké-en alvó uram szabályos lélekzetének oly-
kor-olykor a horkolás enyhébb árnyaival való 
harcát, egymással küzködő, egymásba bele-
sikló játékot s mikor a kiterített hófeh  r hu-
zataim, kristálytiszta abrosszaim a szélben in-
gadozva, hajladozva összegabalyodnak, a kite-
rített fehérsor  csillogó szinváltozataira a pap-
gazdasszony kaján szeme irigykedve néz, en 
akkor is irigyellek téged, titeket Mtne Curie k 
Geyer Heddak, irigylem ideátokat, értelmetek 
ragyogó diadalát az akaraton, irigyellek Ti 
nem a házasság ellen, hanem házasság oldalán 
küzdő, azt jobbá, azt szebbé, azt etherikusabbá, 
anyagtalanná, inteiekiualisabbi tevő Geyer 
H ililák sokáig éljenek s midőu nektek kicsi 
Heddám, házi orvosunk az öreg János uácsi 
mint bajuszos collega a bajusztalan collegá-
nak meleg kéz szorítását, nem kézcsókját — 
mennyi haladás van ebben — baráti üdvözle-
tét küldi nektek, nem a magasban trónoló 
eszm ényei nőnek, nem is a pápaszemes, fakó 
arcú, fűltőig  agyocsukott, szőrcsuhát viselő 
Heddák táborának, hanem a mosolygó, vidám-
arcu — no nem puderos — Embereknek, dol-
gozó Embereknek, elsősorban munkás polgá-
roknak, csak másodsorban nő Heddáknak, — 
akkor Gratulór 1 

Klára. 

— Az uj kormány csak ideiglenes átme-
neti szerv, amelynek az a cAlja, hogy helyre-
állítsa az országban a rendet és eltakarítsa 
azokat a romokat, amik a kommunista uralom 
alait keletkeztek. Binositani kívánjuk az or-
szág gazdasági terme'ését, a polgárok személyes 
és vagyoni biztonságát. Természetes ÓB erre 
már igeretünk is van, az antanttal uj fegyver-
szünetet fogunk  kötni. 

— Az a tervünk, hogy az orezág volt par-
iam utjét egybehívjuk. Ennek vannak ugyau 
némi közjogi akadályai, mert a képviselőházat 
feloszlatták,  de a főrendiházat  c-iak elnapolták. 
A parlamentre azért van szükség, hogy az 
ország államformája  fölött  döntsön. 

Nem lehetetlen, hogy, ha a parlament hozzá-
járul, illetve többségbe ugy nyilatkozik meg, 
az ország újból királyság lesz. 

A köztársasági államforma  szép ós ideális, 
aznnban láttuk, hogy ennek az államformának 
a behozatala a mainál sokkal kedvezőbb 
helyzetben, az arra érettebb nemzeteknél ÍB 
rázkódásokkal nvnt. Magyarországon a köztár-
sasági államformát  rövid idő alatt lejáratták 
és kompromittálták. Csak ez tette lehetővé a 
köztársasági rendszernek olyan elfajulását, 
hogy a kommunizmus jöhetett. 

Ugy vagyunk informálva,  hogy az autant 
is szívesebben tárgyal egy magyar király-
sággal. 

Ismételten azonban, hogy erre nézve vég-
érvényesen a parlament fog  dönteni. 

— A kommunisták által állásaiktól elmoz-
dított tisztviselőket természetesen vissza fog-
juk helyezni hivatalaikba. Igyekezni fogunk 
arra, hogy a magánosoktól lefoglalt  ingó- és 
ingatlan vagyont jogos tulajdonosainak vissza-
adjuk ; s törekvésünk az lesz, hogy a közpré-
dára és a könnyelműen kezelt államvagyont 
megmentsük. 

Magyarország helyzete az antant előtt lé-
nyegesen javult, mivel az antant is erősen 
akarja a kommunizmus leverését s megbízottai 
által máris kijelentette, hogy az kormánnyal 
készségesen tárgyal mindennemű kérdésről. 

Megindulnak majd velünk a béketárgyalá-
sok is és kijelenthetem, hogy az ország most 
már erősen a béke felé  evez. 

— Az uj kormány székhelye egyelőre Sze-
ged lesz. A kormány rövidesen összeül Szege-
di n és egy újjáalakítandó magyar sereggel, 
valamint antant sogédcsapatokkal Budapest-
felé  nyomul. Biztos értesüléseink szerint az 
antant csapatok máris közel járnak Budapest-
hez. 

A beszélgetés végén tudósítónk kérdést 
intézett Fülöp dr-hoz az iránt, hogy egyedül 
Aradon történt-e uj kormányalakulási kísérlet? 
Nem — volt a felelet  — mások is keresték a 
módját a kommunizmus eileni alakálásra. Igy 
a Pallavieiui őrgróf  körül csoportosuló politi-
kusok is tárgyaltak az antanttal. Ezek kijelen-
tették volt, hogy báromszáz millió koronát 
meghaladó tőkével rendelkeznek és azt kíván-
ták, bogy vagy Károly volt király, vagy a 
Habsburg-ház valamelyik más tagja foglalja 
el a magyar trónt. Ezt az ajánlatot azonban 
az antant nem fogadta  el. 

— Szóval, — vágott közbe tudósítónk — 
ha Magyarország újból királyság lesz a király 
nem a Habsburg-házból kerül ki. 

— Erre vonatkozólag nem nyilatkozhatom 
— felelte  a miniszter. 

A sajtó a iommnnista diitatura alatt. 
A budapesti tanácskormány első és legsür-

gősebb feladata  volt a sajtó kommunizálása. 
A magánvállalatban levő újságok megszűntek, 
de ugyanazon névvel újból kiadta a tanács-
kormány. A polgári lapok közül megszűntek a 
Budapesti Hírlap, Alkotmány, Uj Lap, Déli 
Hírlap. 

A BádapeBti Hirlap-ból Vörös Újság lett, a 
Déli Hirltp-ból pedig Vörös Katona. Az ösBzes 
felekezeti  lapokat beszüntették, kivéve az iz-
raeliták hivatalos organumait, még pedig a 
neológok lapja az .Egyenlőség" és az ortodox 
„Jövőnk" továbbra is szabadon jelent meg. A 
.Világ" is cimet változtatott s „Fáklya" né-
ven jött, miut a közoktatásügyi népbiztos hit. 
vatalos közlönye. Hasonló sors érte a vidéki 
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lapokat, pl. Debreczeaben a Debreczeni Újsá-
got, a Debreczeni Független Újságot .A Hir-
fapu-ot.  A Debreczeni Újság máról holnapra a 
Népakarat, a Független Újságból Debreczeni 
Vörös Újság, A Hirlapból pedig a Proletár lett. 

Az ujságirás központilag történt. Budapes-
ten a Gizella-téren volt a központi sajtóosztály, 
ott gyártották a cikkeket minden lap számára. 
Az újságok csak azt közölhették, amit a köz-
ponti sajtóirodában részükre kiadtak. Minden 
hir, minden távirat a bolsevizmus szájaize sze-
rint átalakitva látott napviiágor. Oyan hirek 
is jelentek meg, hogy a beduinok Egyptomban 
kikiáltották a szovjet köztársaságot. Weisz 
Manfréd  és Thék Endre öngyilkosságát bitet-
len kommentárral kisérték. Megirták róluk, 
hogy lelkiismeret furdalásuk  adta kezükbe a 
gyilkot 

A vidéki lapoknak vezércikkeit távirati uton 
adták le. A vidék is csak azt közölte, amit 
diktáltak. Ha valamelyik újságíró önálló ciket. 
irt, ugy az a cikk ötBzör is átvizsgálva, meg-
simítva, átalakítva jelenhetett meg. 

Ellenzéki lapról természetesen szó sem le-
hetett. Szabad véleménynyilvánításról még 
kevésbbé, annál is inkább, mert a kormány 
ténykedéseinek bírálata bűncselekmény volt, 
amelyet a forradalmi  törvényszék szigorúan 
büntetett. Uj lapot alapítani nem lehetdtt, mert 
minden újság az állam tulajdona volt. 

Az újságokban nap-nap után jelentek meg 
a tanács kormány különböző rendeletei, amely-
lyek legalább is bárom oldalt foglaltak  le na-
ponta. Azután közölték a vezérek életrajzát. 
Külföldi  és belföldi  hir nBgyon kevés volt B 
ami volt, az is mind tendenciózus voit. Vezér-
cikkekben mindig, de mindig: vérről, halálról 
volt BZÓ. Nap-nap mellett jelent meg a burzso.v 
B a bürokrata-osztály fenyegetése. 

Elgondolni azt a hangulatot, ame!_\ ben sze-
gény polgároknak réBzük voit. 

Igy festett  a szabad sajtó, a szabadakarat 
a bolseviki Eldorádóban. Ilyen volt a sajtó 
szabadság, amelyérc annyi küzdelem folyt,  a 
melyért forradalmak  zajlottak le iinlKröUőkön 
kereBZtül. 

Megjegyzendő még, hogy tartalom, ntilus b 
mérséklet szempontjából, első helyen állt a 
Népszava, mert a szakszervezete* kezdetíól 
fogva  ellenségei voltak az uj rendjeinek k 
bizalmatlansággal viseltettek a koruinuuisták 
iránt B igy a párt hivavalos közlönyének szer-
kesztésébe meglehetős nyomatékkal h szól-
hattak bele. A szakszervezeti közlönyök is nagy 
harcot vívtak, mert tervbe voli véve a szak-
szervezetek felosztása  is, mire azonban sor 
nem került. 

Rablógyilkosság Szépvizen. 
Csíkszereda, május 17. 

Párját ritkító kegyetlenséggel elkövetett 
rablógyilkosság történt lolyó bó 14-én éjjel 
Szépviz határában Erős Dániel pásztor házánál. 

Erős Dániel pásztor két leányával kint volt 
az erdőn juhokat órizai. Áldott allapotban levő 
felesége  éB három kis gyermeke otthon voltak. 
Éjjel a kutya erősen ugatott és fogott. 

A nagy zajra Erős Dánielné felkelt  és ki-
nyitotta a ház ajtaját. Ebben a pillanatban egy 
lövéa dördült el, amely Erős Dánielnét hasán 
találta, ki holtan terült el a szoba padlóján. 
A gyilkos behatolt a házba, hol az egyik még 
bölcsőben fekvő  kiB gyermeket és a má?ik 
3—4 éveB gyermeket lelőtte, a harmadik 8 
éves leánykát pedig, ki halálfélelemében  a 
szobában összeesve feküdt  es élőtanuja volt 
annyja és kis testvérei legyilkoláaának, lábá-
val felrúgta,  hogy meggyőződjék kegyetlen 
munkájának eredményéről. A kis lc::ny azon-
ban mozdulatlanul maradt és így a vé etlen 
megmentette életét. 

A gyilkos ezután Erős Dánielné tetemét 
rongyokkal, papírral éB forgáccsal  betakarta, 
petróleummal leöntötte és meggyújtotta. Mü-
vének elvégeztével az éléskamrából kihordott 
minden élelmiszert, gabonát, szalonét, túrót 
Btb. A lakásban talált mintegy 5—600 korona 
készpénzt 1b magához vette, mire eltávozott. 

A kis leány a borzalmas események kábult-
ságából feleszmélve,  édesanyja tetemén a tü-
pet eloltotta és véres ruhájában segítségért 

futott.  Útközben a már hajnali órákban, talál-
kozott Kovács Elek szépvizi lakossal, ki a 
rettenetes gyilkosság színhelyére sietett. 

A kis leány elbeszélte a gyilkosság rész-
leteit és megadta a gyilkos személylelrását. A 
gyilkos magas, erőteljes ember volt, ki katona-
zubbonyt és fehér  harisnyaposztóból készült 
nadrágot viselt. Lehettek többen is, a kis lány 
azonban csak ezt az egy embert látta, illetve 
erre az egyre emlékszik. 

Az erdőről hazatért atya megdöbbenve látta 
családja legyiíkolását, melyhez fogható  ember-
emberemlékezet óta nem történt Csikmegyé-
ben. 

A szerencsétlen véget ért Erós Dánielné és 
két kiB gyermekének temetése folyó  hó 16-án 
nagy részvét mellett ment végbe. 

László Géza vizsgálóbíró, dr Veress Sáu-
dor törvényszéki orvos és dr. Élthes Béla já-
rás orvos kiszálltak a helyszínére és a vizs-
gálatot megejtették. A nyomozás a legerólye-
sebben folyik.  Lapzártáig a gyilkost nem sike-
rült kézrekeriteni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
—, Apáthi Istvánt Nagykárolyba vit-

tek. Értesülésünk szerint Apáthi Istvánt, aki 
a román kir. hetedik divízió foglya,  Nagy 
Károlyba vitték, ahol tovább folytatják  ellene 
az eljáiást. A főtárgyalás  napját még nem 
tűzték ki. 

— Fagyos szentek. Szervác, Pongrác és 
Bonifác  BZ idén vastag hóréteggel borította be 
az egész vármegyében a hegyeket és mező-
ket. Mi. reggelre a házak tetejét is fehér  hó-
lepel fcdie  be. A kedvezően indult tavaszi 
időjárás hetek óta állandóan hidog és szeles 
lett. A tarmeszet fejlődése  megállott, nagy 
fagyoktól  lehet tartani. 

— Elfogott  tanfelügyelő.  A román ka-
tonai parancsnokság Kohanyi Gyula tanfelü-
gyelőt azért, mert a román királyság 50 éves 
koronázási évfordulóján  iskolai szünetet nem 
rendelt el, cit'ogu, ismeretlenhelyre szállította 
és bűnvádi eljárást iuditott ellene. Hir szerint 
tanfelügyelóvé  Lates Miklós gyergyóvárhegyi 
gör. kath. tanító neveztetett ki. 

— Halalozások. Sylvester Károly csíksze-
redai posta és távirda segéd-ellenőr f.  hó 
15 én ifjú  korában ethunyt. Haláláról a posta 
hivatal személyzete külön gyászjelentést adott 
ki. Temetése f.  hó 17 éu d. u. 3 órakor nagy-
részvét mellett mont végbe. 

— Holló Endre nyug. áll. el. isk. ig.-tanitó 
63 éves korában folyó  hó 12-én az Urban 
elhunyt, Taplocán. 

— Antal István a csiksomlyói róm kath. 
tanítóképző intézet III. éves növendéke, éle-
tének 19-ik évében 1919. május 2 án elhunyt, 
Madaradon. 

— Áthelyezett plébános. KHCSÓII Bol-
dizsár osdolai plébánost Csib madarasra helyez-
tek át. 

— A méhésztelep kibővítése A Csik-
vásmegyei Méhész-Epyesüiet álial a mult óv 
fo-ynmán  felállított  csikszeredai méhéuztolep 
ujabban méhcsaládokkal szaporitutott és a 
szükséges felszerelésekkel  elláttatott. A tele 
pen tanfolyamok  rendelkezésére is alkalmas 
iíkolatnéhes épült és minden megtétetett, ami 
a méhtenyésztés fellendítésére  Bzükségcs. A 
telepnek állandó méhéezmeBtere van Fülei 
Endre képesített méhész Bzemélyében, ki állá-
sát már elfoglalta.  Értesülésünk szerint a 
telepen kaptárkószitő műhely létesül, amely a 
szükséges segédeszközökkel íb képes lesz elő-
állítani. A berendezés körül Biró József  elis-
merésre méltó tevékenységet fejtett  ki. 

— Erdély ad vetőmagot Romániának. 
A román kormányzótanács megígérte, hogy a 
romániai koronauradalmak miniszieriuma ré-
szére száz vaggon tengeri vetőmagot küld. 

— A m a g y a r Jtatárfcérááaek  .tárgya-
lása. Az Izbanda irja: Az öt nagyhatalom kül-
ügyminiszterei a Magyarországnak Csehország, 
Szerbia, Románia és Lengyelország felé  eső 
határaira vonatkozó bizottsági jelentéseket meg-
vitatták éa azokat elfogadták.  — A négyek 
tanácsa csütörtökön ülést tartott, melyen 
Ausztria-Magyarország jövőbeli határainak kér-
désével foglalkoztak. 

— Návay Lajos a. kommunisták ál-
dozata. Aradról jelenti tudósítónk: Az uj 
kormány mugalakuláeakor Návay Lajosnak iw 
szerepet kívántak juttatni E célból ,egy kül-
döttség ment autón Návay birtokára, de onnan 
azzal a leBujtó hírrel tért vissza, hogy Návayt 
a kommunisták ei hurcolták és valószínűleg 
meggyilkolták. 

— Adakozás. A csiksomlyói árva- éB 
Bzeretethúznalc a csikmadarasi lakósság 60 
Bzál fedődeszkát  adományozott A gyűjtést 
Kacsó Boldizsár plébános éB a községi elöl-
járóság, élén György Eiek jegyzővel, eszkö-
zölte, melyért ugy a lelkes gyűjtőknek, mint 
az adakozóknak ezúton mond köszönetet az 
árvaház főnöknője. 

— Uj rendelet az utazási Igazolvá-
nyok ügyében. A nagyszebeni kormányzó-
tanács rendőri osztályának utlevéiügyi hivatala 
az alábbiakat közli: Az összes utazási igazol-
ványok a közbiztonsági hatósághoz tartoznak 
éB naponta csakis délelőtt 11—12, délután 
6—7 óráig irj :k azokat alá a belügyi osztá'y 
105. számú szobájában. Személyesen senklaem 
jelenhetik in<g az igazolványok aláírásának 
kieszközlése végett. A vidékiek a vármegye-
beli prefektura  utján küldik be utazási igazol-
vány iránti kérvényeiket. Az impérium alatt 
még nem álló területeken lakó egyének iga-
zolványt Nagyszebenben (Honterus.-utca 17., 
II. em.) kapnak. Eíen igazolványokat az azo-
kat kiállító hivatalnokok íratják alá. Minden 
más személy közbeujárása hiába való. A köz-
érdekben (katonai vagy állami ügyekben) 
utazó szentélyek kérvényeit hivatalos uton 
továbbiiják és minden esetben alá kell hogy 
irja a fóritkár,  „ aki a kérvényezőért minden 
tekintetben felelős.  Az összes e tárgyban ki-
adott rendeletek a jelen rendelettel hatályú 
kat vesztik. 

— Borfogyasztók  éB borkereskedők 
figyelmébe.  Az Erdélyi Bortermelők Szövet-
kezete Marosvásárhely, Csíkszeredában, Apaffy 
Mihály-utca 7. szám alatt fióktelepet  létesített. 
Raktáron tart kizárólag erdélyi, maros- és 
kükullómenti ó borokat melyeket — síükeég 
esetén kölcsönhordóval — a legjutányosabb 
árban szállít. 2— 

— Bukarestben kell bemutatni a 
diplomákat. A megszálló területeken lakó 
orvosokat, gyógyszerészeket és fogtechnikuso-
kat a nagyszebeni „Gazeta Oficial'  arra szó-
lítja fo',  hogy ba az egész Nagy-rouiánia te-
rületén akarnak prakszist folytatni,  akkor a 
dip'omájnkat prezentáltasaák a bukaresti köz-
egészségügyi igazgatóságnál. Az okmányokat 
és a személyi adatokat a megyékben az alis-
páni, városokban a polgármesteri hivatalhoz 
kell benyújtani. 
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— Nem bocsátják szabadon Maoken-
sent. A Viitorul jelenti: Svájc képviselői meg-
vizsgálják a német hadifogoly-osztagokat,  a 
Franciaország által megszállt területen. Arra 
a kérésre, hogy minél előbb bocsássák szaba-
don Mackenscn tábornagyot és Magyarország-
ban internált vezérkari főnökét,  — Focb tá-
bornagy azt közölte, hogy Mackensen és ve-
zérkaritfőnöke  teljes biztonságban vannak a 
futtáki  kastélyban és czidőszerint szó sem 
lehet arról, hogy őket szabadon bocsássák. 

— Edward Grey meghalt. Bernből je-
lentik: Edward Grey, a világháború kitörésé-
kor Anglia volt külügyminisztere, aki aunak 
idején mindkét szemére megvakult, a mult 
héten Birminghamban hirtelen meghalt. 

— Meghívó. A templomi vegyeBkarban 
szereplő énekeseket folyó  hó 19-én (Hétfőn) 
d. u. fél  7 órakor a polgári leányiskola zene-
termében tartandó énekpróbára tisztelettel 
meghívom. Székely főgimn.  tanár. 

— Egy német vezerfőorvos  tragikus 
halála. Temesvárról jelentik, hogy az ottani 
jáaványkórházban tragikus eset történt. A 
járványkorház barakjaiban a német katona-
tisztek vannak internálva. Bückl Jőzsi-f  dr. 
porosz vezérfúorvost  balo.'daii széiliüdös érte. 
A vezerfőorvos,  aki különben müncheni pro 
leszór, négy év óta iiem latta cuaiadját. A 
szélhűdés után odaszólt bajtársainak: .Sze-
rencse, hogy a jobb kezem hasznáéi tudom. 
Adjatok gyorsan papin és tollat, hadd irjak 
Münchenbe gyermekeimnek*. Alig mártotta 
be a tollat a tentába, agy szélhűdés érte. 

— Mozi. Csíkszeredában, 1919. évi május 
hó 18-áu, vasárnap d. u. 6 órakor és este fél 
9 órakor a Janovics magyar filmgyár  szen-
zációs felvétele  kerül bemutatásra „Akik ele-
tet csereltek", színmű 4felvonasban,  előjáték-
kal és a kísérő műsor: .Kolévka feltékeny". 

— Merész és szemtelen óhaj. A Szer 
bia és Montenegró közötti egyenetlenség újból 
foglalkoztatja  a békekonferenciát.  Montenegró 
igazságügyi minisztere azt a kijelentést tette, 
hogy Szerbia ama óhaja, hogy Montenegró 
hozzá csatoltasBék, merész és szemtelen. Szer-
biát e merész követelésért meg kell büntetni. 

— Megszűnt az osztálysorsjáték. Egyik 
bánáti lapban olvassuk, hogy a budapesti kor-
mány pénzügyi népbiztosa a magyar osztály-
sorsjátékot a hatodik osztály húzása után be-
szüntette. 

Értes í tés! 

Székely és Réti •ffiSBBSí 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z ob á k a t 
helyezett el, melyek minőség én ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A uiintaszobák 
intézetünk külön helyiségeben 
megtekinthetők és megrendelések 

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

Csíkszereda. 

• • • • 
É r t e s í t e m a t i s z t e l t 

zxieg-xeio.dLelólzxiet, íiogry 

ÉPÜLET ÉS UÜBUTOR 
ASZTALOS HCHELYEH 
injra xneg-nyltottam. é s 
eiTrébllalolz e szal£rEiá,"ba 
Trágró mlud.eimeoa.'Ci Ja~ 
-critáLst l s a le l iotó legroi-
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T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R O É Z A 
Csikvárdoifalva,  (Bocskor-féle  ház.) 

• • • • 

— Carp Péter nagybeteg. A I'lndepen-
dance Roumaine híradása szerint Carp Péter, 
Románia egykori miniszterelnöke, 

sulyoaan 
beteg. Tekintettel agg korára, állapota vá'aágOB. 

Elöflietöinkhea.  Kérjük előflaetőinket,  bogy 
b hátrálékoa elöflaetéil  dijakat bosaánk posta-
fordultával  beküldeni aalveakedjenek, mert ellen-
keaő esetben kénytelenek lusfink  a Cilki La-
pokat beuünte tn l éa a hátrálékoa dijakat bírói 
uton felhajtani. 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet , gipszet, s tucatur 
nádat , cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan rakta 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi kózdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

4 1 -

^rilcó vitca 17. "b. e z á , m alatt . 

Csíkszeredán, Márkus István utca 6. sz. 
alatt egy teljesen uj, két karikás 

f ő z ő k á l y h a  e l a d ó . 

Árverési hirdetmény. 
A csikszeredai Ipartestület, a Kos-

suth Lajos utcában levő, saját tulajdonát 
képező leégett épületes belsőségét, 
1919. évi május hó 28-án délután 
2 órakor a helyszínén, kedvezőtlen idő 
esetén az Ipartestület helyiségében, a 
legtöbbet igórőnek készpénzfizetés  mel-
lett. el adj .-t. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdése előtt kötelesek 2000 ko-
rona b.-ínatpéuzt lelenni. 2—2 

Csikszeredu, 1919. évi május hó 9-én. 
Székely Károly, Biró József, 

titkár. elnök. 

F A J B O R O K 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők beejea pártfogását  kéri 
Neumann Bend Szászrégen. 

53— 
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Cim a kiadóhivatalban. 2— 
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k 

r olesó árszámitás' 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

a kiadól)iVatalbat). 
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katonai pMMiwmtoáy rendeletére 

SO. n . rendelet 
ID, Sfiityt  tilfcţritdk 

1910. m^Jua hó e-fia 
főpar&csnoka,  a katonai 

törvénykönyvek 32.'éa 57. §." II. pontia értelmében, 
a lia&erftg  érdekében és az ország védelmére 

elrendeljek: 
vonátkostk a Tiszáig elfoglalt  egész területre, mely 
terület hadműveleti területnek tekintetik. 

1. A nagy főhadiszállás  3486—1919. SÜÍQJU ren-
delete értelmében, mindazon személyek, akik külön-
bőzé árukat szállítanak vasúttal, kötelesek avaggo-
nokat az ára megérkezésének értesítésétől számított 
legkésőbb 6 óra alatt klQrltenl és legkésőbb 12 óra 
alttt, hogy a vaggon az illető állomásra megérkezett; 
este 6 órától — reggel 6 óráig terjedő Idő nem szá-
míttatik. 

2. A fent  említett intézkedések ellenszegülői — 
mivel, hogy ezek által a működő csapatok késlelte-
tést szenvednek — a hadbírói Ítélőszék elé fognak 
állíttatni s az első 24 órai késés után 300 Lei pénz-
büntetéssel, a nagyobb késésekért pedig 2000 Lei-lg 
terjedhető pénzbüntetéssel lesznek megbüntetve. 

£ büntetésen kívül a főhadiszállás  kiküldöttje 
elfogja  rendelni az árunak klfnconirozását  és az állo-
más raktárába való elhelyezését, a rendelő számlá-
jára és felelősségére. 

3. Azon vasúti alkalmazottak, — akiknek köte-
lességük a megrendelőt az áru megérkezéséről érte-
síteni, — akik nem fogják  a megrendelőt az előirt 
szabályok szerint értesíteni legkésőb 6 óra alatt az 
áru megérkezésétől, a hadbírói szék elé fognak  állít-
tatni és 1000 Lei-ig terjedhető pénzbüntetéssel vagy 
egy havi fogházzal  lesznek megbüntetve. 

4. Ezen ellenszegülők meg lesznek állapítva a 
nagy főhadiszállás  kiküldöttje által, valamint a köz-
ponti vasúti igazgatóság személyzete, az állomás-
parancsnokok, vagy bármi más katonai rendőrség 
tisztje által. 

5. £ Jelen rendelet amennyiben lehetséges a napi 
lapokban ki lesz függesztve,  az összes községekben 
a jegyzői hivataloknál, a csendőrségeknél, az összes 
vasúti állomásoknál, valamint dobszó által is, köz-
tudomásra lesznek hozva. 

Hogy a fönt  említett szabályszerű formaságok 
•égre lettek-e hajtva, a katonai rendőrség tisztjei és 
állomásparancsnokok által Jegyzőkönyvileg lesz meg-
állapítva. 

E rendelet büntető hatálya életbe lép 3 nap után 
a fönt  említett formaságok  végrehajtásától és csak 
azon egyének lesznek megbüntetve, akik e 3 szabad 
nap eltelte után esnek bűnbe. 

Kiadva parancsnokságunknál ma. 
Nagyszeben, 1919. május 6-án. 

Erdélyi csapatok főparancsnoka-. 
Mardareaou, tábornok. 

Vezérkari főnök: 
Fanaitesou, tábornok. 

a ka-
értel-

9. éa 10. rendelet (kibővítve). 
Mink az erdélyi csapatok főparancsnoka, 

tonal törvénykönyvek 32. és 57. §. II. pontja 
mében, a hadsereg érdekében és az ország védelmére 

elrendeljük: 
a Tiszáig elfoglalt  területre vonatkozva, amely had-
műveleti területnek tekintetik. 

1. Bárki saját magának elrejt, elősegít, vagy biz-
tat elrejteni. Vagy vesz élelmiszert, vagy bármiféle 
anyagokat, felszerelést,  közlekedő eszközöket, állato-
kat stb., amelyek a magyar hadsereg, vagy a magyar 

végett a hadi törvényszék 
öt évi fogházzal  és 10.000 Lel pénzbüntetéssel lesz-
nek sújtva. 

2. Ezen Ítélettől mentesek azok, akik ezen ren-
delet kifüggesztésétől  számítva 3 napon belül őszinte 
nyilatkozatot tesznek a birtokukban levő elrejtett 
dolgokról. 

3. Aki gyújtogat, 
teket, a ml a haí 
nak szükségesek, ha büntettet végi 
csak hozzá fogott,  vagy csak megkísérelte a végre-
hajtását, hasonló tettek bűnösei az okozott kártérí-
tésen kívül itélet végett a haditörvényszék elé állít-
tatnak, a katonai törvénykönyvek 56. §. II. pontja 
értelmében 10 évi fogházzal  lesznek megbüntetve. 

4. Bűntársak, orgazdák, valamint azok is, akik 
biztattak és utasitattak és akiknek a hozzájárulása 
nélkül a tettet nem lehetett volna végrehajtan], bűn-
részeseknek tekintetnek és ugy lesznek megbüntetve, 
mint a főbünösök. 

5. A harmadik és negyedik pontnak ellensze-
gülői meg lesznek büntetve nemcsak, mint az állam-
nak erkölcsi és anyagi rossztevől, hanem abban az 
esetben is, ha elősegítenek egy hasonló rosszat, 

6. Az a helyiség, áhol elő fognak  fordulni  a 3-ik 
pontba felsorolt  esetek s amelyben a bttnrecsábitók 
n n lesznek felfedezve,  ha as a falu  kiosi ugy 
1&0OO Lel pénzbüntetéssel, ha város 100.000 
L*t-lg terjedhető pénzbüntetéssel lesznek sújtva. 

7. Ugyanazon büntetéssel lesznek- snjtva osok a 
faluk,  ahol fegyvereket,  vég j alunlolót találnak, ha 
non találják még «zekat, áirtfc  eldugták. 

8. Abban az esetben, ha lázadás, vagy ismeret-
len tettesek által és ráblzonylthatatlanok által patru-
lofc  őrszemek, csendőrök, regy bármely rendőri és 
kOSUsztviselő személyek le lesznek gyilkolva, as a 
helyis4f,  ahol a gyilkosság történt ismeretlen 
tette—i Hka,  ha fűn  ngy ZO.0OO Leipánsbün-

tetéesal leás snjtvn, ha város 200.000 Lel pénz-
büntetéssel, Bsonklrfll  kötelesek a legyilkolták 
oMfládjaft  kárpótolni. 

9. E rendelet ellenszegüléseinek a megállapítá-
sát királyi biztosok, hadbírók, térparancsnokságok, 
csendőrtisztek és bárki más a katonai rendőrtisztek 
közül végzi. 

10. E jelen rendelet közhirré lösz téve, amennyi-
ben lehet lapok által, minden faluba  ki lesz ragasztva, 
a hadbíróság székhelyén, hadblrÓBágoknál, térparancs-

„_ inal, a csendőrségi helyiségeknél és 
ségházaknál, köztudomás végett dob 
nokságoku a köz-

^ által is ki lesz 
hirdetve. 

E formaságok  végrehajtása meg lesz állapítva 
jegyzőkönyvileg katonai rendőrtisztek által. E ren-
delet büntető hatályban életbe lép három nap után 
a fönt  emiitett végrehajtásoktól s csak azon szemé-
lyek lesznek megbüntetve, akik e három nap eltelte 
után esnek bűnbe. 

11. A 9. és 10. számú rendelet határozatai, ame-
lyeket szintén e parancsnokság adott ki, de a jelen 
rendelettel nem egyezők, hatályon kivül lépnek ab-
ban a pillanatban, mikor e rendelet életbe lép. 

Kiadva Parancsnokságunknál ma. 
Nagyszeben, 1919. május hó 6-án. 

Erdélyi csapatok főparancsnoka: 
Mardaresou, tábornok. 

Vezérkari főnök: 
Panattesoii, tábornok. 

Eladó egy gőzüzemű téglagyár, 
14 kamaráé, modern körkemencével 
felépítményeivel  együtt Gyergyó 
Szentmiklóson (Csikmegye). 

Értekezhetni az igazgatósággal. 
1 - 3 

Fedező ménl Elsőrangú, sárga 
szinü, 160cm. ma 

gas, lipicai fajta.  — Kancák elő 
vezethetők reggel 7 órakor és d. u. 
5 órakor C s í k s z e r e d á b a n , 
Mikó utca 26. szám alatt. 

Eladó belsőség Csíkszeredában, a 
Vörösmarrhy - utca 

6. szám alatt, mely két lakrészből 
állott, szabadkézből eladó. Értekez-
hetni őzv. Kalamár Imrénével, 
Hargita u:ca 6. sz. i_2 

Kérelem a közönséghez. 
Kérem a tisztelt vevőimet — tekin et 
tel a gyógyszertartály hiányra, hogy az 

üres gyógyszeres üveg-
jeiket valamint a tegelyeket 

megfelelő  díjazás ellenében sziveskedje 
nek gyógyszertáram részére átengedni. 

Löffler  Marczel gyógyszerész 
Csíkszereda, Apaffy  Mihály-utba 3. szám. 

É r t e s í t é s . 

Keresek megvételre egy jó kar-
ban levő faragottfából  készült 
c s ű r t . — Cim a kiadóhivatalban. 

Î 

I 
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Van szerencsém a t. vevőim tudomá-
sára hozni, bogy újonnan berendezett 

cukrászdámat 
Apaffy  Mibály-utca 22. házszám alól 
az Apaffy  MHiily-utcz 20. házszám alá 
helyeztem át, hol naponta továbbra ÍB 

állandóan nagy választékban állnak 
torták, Ízletes sütemények, 
fagylaltak,  valamint cukorkák 

a m. t. közönség rendelkezésére. Meg-
rendeléseket ugy helyben, mint vidékre 
a legpontosabban eszközlök. — SziveB 

pártfogást  kér kiváló tisztelettel 
IMRE ELEK cukrász, Csíkszereda. 

1—5 

I 

• ! 
315—1919. 

Hirdetmény. 
Folyó évi május hó 20 én dél-

előtt 9 órakor Csikszentimre községhá-
zánál 1 drb ö'éves bikát, árverés utján, 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében eladunk. 

Csikszentimre, 1919. évi május hó 
14 én. 

Demos Elek, 
k. biró. 

Gergely Gergely, 
k. jegyző. 

Figyelmeztetés! 
Az Udvarhelymegyei Fatermelő Rész-

vénytársaság felkéri  mindazokat, akik-
nél még 1919. évi január 1. előtt 
kiváltott tilzifa  bárcák vannak, hogy a 
megvett tQzifat  folyó  évi május hó 
végéig okvetlenül szállítsák el, 
mert ezen időn tul a jelzett bárcák ér-
vénytelenekké válnak. 

Jövőre nézve a kiváltott bárcák 
6 hétig lesznek orvényesek. 2-2 

Eladó épületes belsőségek. 
A csikverebesi őrház mellett levő 

4 szoba, 1 kamarából álló teljesen uj 
faház,  cserépfedéllel  és vaBgerendás 
pincével szabadkézből eladó. Továbbá 
eladó az onnan nem messze levő 2 
borvizház. — Értekezhetni a körjegyzői 
hivatalban Tusnádon. 2-2 

! 

Tisztelettel hozzuk üzletfeleink  és a vevő 
közönig tudomására, hogy s i k e r ü l t 

raktárainkat újból m e g f e l e l ő  b o r k é s z l e t t e l e l l á t n i . 
Több vaggon kiváló minőségű asztali 
és fajbor van pincéinkben elhelyezve. 

A s z t a l i b o r o k a t  l i terenkint ,, 

Kiváló minőségű fajborokat ntermu* 
nagybani áron tar tunk vevőink rendelkezésére. 

Ktráaatsf t  &atia&&ék r a g y a a k k©i4évftl  e g y ü t t , 
k « l e « 3 & k e s 4 é T % l M s a e l g & I a f  T f t T & i a k o t . 

Erdélyi Bortermelők Szövetkezetének 
Fióktelepe, Gyergyószentmiklós. 

IRODA: Gyergyéi Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében. 
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Nyomatott Vákár h. Mnyvnyomdáj*bM, Citaeeredáb*». 




