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ITirdet-ji'i dijuk a legoloBóbban sBámittatnak 
líóziratoli nem adatnak vissza. 

A legfőbb tanács jegyzéke 
Magyarország ügyében. 

A békekonferencia  legfőbb  tanácsa 
» következő jegyzéket intézte a román 
kormányhoz: 

A békekonferencia  anélkül, hogy u 
részéről helyesHteni kiváut pontokra 
visazatérup, elégtétellel veszi tudomá-
sul a román kormány azon nyilatkozatát, 
hogy ez a Magyarországgal eremben a 
békekonferencia  által követendő politi-
kát magáévá teszi. A békekonferencia 
ugy értelmezi a kérdéses nyilatkozatot, 
hogy Románia, mint a békekonferencián 
résztvevő állam el van határozva, hogy 
a legfőbb  tanácsnak a budapesti katonai 
misszió közvetítésével közölt halároza 
tokhoz alkalmazkodik. 

A békekonferencia  által a szövetéé 
tábornokokkal három ízben is közöl; 

irányelvek, — melyeket Bukaresttel is 
közöltek — a szövetséges hatalmak 
Mtgyarorsaággal szemben követett poli-
tikájának világos és megváltozta?hatat 
lan irányát jelzik. 

A jelenlegi helyzetben: „A tuaeyar 
csapatok leszerelése, a rend fenntartasa 
az idegen csapatok legkisebb mérvével, 
Magyarország élelmezése, tartózkodás 
n belpolitikába való minden beavatko 
zástól, hogy a nemzeti akarat szabadon 
nyilatkozhatnék meg". 

A legfőbb  tanács hangsúlyozni kí-
vánja, hogy sem a hadi, sem a vasúti 
vagy mezőgazdasági anyag végleges el-
viteléről moat szó sem lehet, mert a 
szövetséges államok részéről elfogadott 
és a Németországgal kötött békeszer-
ződésben már gyakorlatilag is alkalma-
zott elv szériát, egyedül a szövetkezett 
államok közössége határozhatja meg a 
Magyarország által nyújtandó helyre-
állítás mérvét és csak ez oszthatja ezt 
fel  az érdekelt államok között. Sem a 
román hadseregnek, sem a román kor-
mánynak nincs hatásköre ahhoz, hogy 
Románia részesedését megállapítsa, inert 
a magyar javak, bármily természetűek 
ia azok, a szövetséges hatalmak közös 
zálogtárgyai. 

Gyorsan készítik elő a tekét Maoamrsimal. 
Pária, augusztus 18. 

A szövetségesek legfőbb  tanácsa ülésre 
fogUlko*  tt M a g > f t r o r s z * S  békeszerződésével 

New-York, augusztus 18. 
A New-York Heraldnak jelentik Párisból: Az 

uH^w államok egyre nagyobb érdeklődéssel a magyarországi eseményeket. Bőnek 
ffi.taoujele  as, hogy Banholti tábornokot 
ka!? . .ki 8 k a t o n » i bizottságba. A kiküldött 
" tóul buottaág mintegy záloga lesz a ma-

gyar nép elő!t amink, hogy kiilhutulom nem 
fog  belügyeibe avatkozni. Katonai bizottság 
fogja  ellenőrizni a fegyverszüneti  szerződés 
végrehajtását és ez fogja  meghatározni, vájjon 
az uj kormány szilárdnak tekintheto-e. A béke-
értekezlet bevárja a bizottság jelentését és e 
jelentéstől fiigg  majd főként  az, hogy Magyar-
országot békemegbizottainak kiküldésére fel-
hívják e. 

A blokád megszüntetése következtében már 
megindult az élelmiszerek szálíitása Magyar-
ország felé  es a dunai forgalmat  is rövidesen 
megnyitják. Párisban általában bíznak abban, 
hogy a béke hannroaan meg le*z Magyaror-
szággal. 

Rendelet 
az erdélyi iskolákról, közhivatal 

nokokról és az ügyvédekről. 
A kormányzó-tanács a törvények alkalma-

zásáról, a közhivatalnokok működéséről, a hi-
vatalos nyelvről és tannyelvről rendeletet bo-
osátott ki, amelyet uz alábhiakban ismertetünk: 

A régi törvények, rendeletek, szabályok és 
törvény*» szabályrendeletek, «raeljek 1918. 
évi október 18-ika előtt adattak ki, a közrend 
érdekében és a jogfolytonosság  biztosítására 
további intézkedésig érvénybeu maradtak. Az 
összes választott és kinevezett bármely szak-
mabeli hivatalnokok megmaradnak állasukban. 
A szolgálat érdekében és különösen a közrend 
fentartáBa  szempontjából azonban bármely hi-
vatalnok rendelkezési állományba helyezhető, 
esetleg hivatalból nyugdíjazható. Hatályon ki-
vül helyeztettek azon rendelkezések, melyek 
értelmében birák és közjegyzők hozzájárulásuk 
nélkül át nem helyezhetők. Azokat a közalkal-
mazottakat, akik a háború tartama alatt oly 
cselekményeket követtek el, amelyek ellenük 
a bűnügyi vagy fegyelmi  eljárás megindítását 
vonják maguk után, a közmegvetésnek tették 
ki magukat, avagy a nép érdekei ellen voltak, 
a büntető vagy a fegyelmi  eljárás szabályai 
szerint vonják felelősségre.  Közszolgálat hiva-
talos nyelve román nyelv. 

Az együtt lakó többi nemzeteknek nyelv-
használatát illetőleg ennek törvényes és vég-
leges rendelkezéséig az 1868. évi 44. törvény-
cikk rendelkezései maradnak érvényben, azzal 
a megkülönböztetéssel, hogy a magyar nyelv 
helyett mindenütt a román nyelv értendő. E 
törvény rendelkezései lojális módon és akként 
alkalmazandók, hogy azon megyékben, amelyek-
ben az együtt lakó nemzetek összessége a 
megye összlakóinak egyötödrészét képviseli, 
azon elv jusson érvényre, hogy mindenik nem-
zetnek módjában legyen a közigazgatás és 
igazságszolgáltatás terén saját nyelvét hasz-
nálni. A községi, felekezeti,  alapítványi és magán-
iskolákban a tannyelvet az iskolafeiitartó  ha-
tározza meg. Az állami elemi iskolában a 
tanitás a község többségének nyelvén történik, 
azon kisebbségben lévők részére pedig, akik-
nek tanulói egy tanerőt elfoglalnak,  párhuza-
mos osztályok fognak  létesíttetni az illető ki-
sebbségi nyelv használatával. Az állami közép-
iskolákban a tanitás a megye népessége több-
ségének nyelvén fog  történni. A felső  iskolák-
ban az Illető tartomány népessége többségének 
nyelve lesz alkalmazva. A helységnevek az 
illető nemzet nyelvén használandók. 

A nyelvhasználatra vonatkozólag a birákról, 
ügyvédekről ÓB közjegyzőkről kiadott rendelet 
még a következőket tartalmazza; 

Tekintve, hogy a jelenleg alkalmazott birák, 
ügyészek, tisztviselők és közjegyzők, valamint 
az ügyvédi kar egy része még nem ismerik a 
román nyeivet, azon célból, hogy azt ugy írás-
ban, mint élőszóval elsajátítsák, a birák, ügyé-
szek és igazságügyi tisztviselők részére 12 
hónapi, az ügyvédek és közjegyzők részére 6 
hónapi átmeneti határidő engedélyeztetik. A 
román hivatalos nyelv nem ismerősének követ-
kezményeit külön rendelet fogja  szabályozni. 

Találkozás Nagy István mesterrel. 
Jó tizenöt évvé1 ezelőtt az élet vásárában 

összetalálkoztam egy fiatal  emberrel, aki éppen 
akkor készült el úrra, bogy valamelyik szürke 
hiv»l?zobában a bürokrácia összes szabályai 
szerint megülhessen egy kopott irod ti széket. 
Tudtam, hogy ez a tiu szemérmes tartózko-
dással járta meg azt a rövid utat is, amelyik 
a csikmind&zentí galambducos székely portától 
a csiksomlyói gimnázium kapujáig vezet, .Ép-
pen azért csodálkozva kérdeztem: mi hozza 
őt a zajló élet tolongó országútjára? Még na-
gyobb csodálkozással hallottam, bogy Münchenbe 
Parisba éa íi.;mába készül. 

Ezt a féléokségig  szerény, az alázatosságig 
tisztelettudó ifjút  a' lelke űzte kifelé  a porondra, 
ahol a világ első művészei, Istentől ihletett 
zsenijei mérkőznek nemes versengésbeu. Tudta, 
hogy a csendes, békés, nyugalmat kínáló pol-
gári életet, mint szegény, névtelen, csendes 
ember, férfierőt  kívánó hatalmas küzdelemmel, 
nélkülözéssel, a sorssal való örökös és soha 
sem győzelmes vívódásban fogja  tölteni. Erre 
a nagy küzdelemre semmi sem látszott ót disz-
ponálni, sem szerény külseje, sem zárkózott és 
tartózkodó lelkülete. 

Csak az arca pirult el, csak a szeme égett 
lobogó lánggal, amitor kitépte magát a jósá-
gos öreg anyókája karjaiból, amikor bucsut 
intett a kis székely portának és az ihlet haj-
szoló kényszere alatt belevetette magát a világ 
forgatagába,  amikor üres zsebbel, de dagadozó 
szívvel, naiv és gazdag lélekkel, hóna alatt 
egy csomagocskával nekivágott a müncheni 
útnak. Támogatója, mecenása az Úristen volt, 
protektor» tehetségébe és hivatottságába vetett 
törhetetlen hite... 

Találkozásunk emlékére kaptam egy képecs-
két tőle. Ceruzával irta a hátára «Nagy István 
1904." Azzal elbucsuztunk és hosszu-hosszu 
évekig nem hallottam mi történt vele, hogyan 
bánt az élet ezzel a rettenetesen idealista lé-
lekkel. Talán összetörte, eltiporta, mint sok 
százat és ezret azok közül, akik könyökükkel 
és öklükkel nem voltak képesek utat tömi 
maguknak a Parnasszus felé... 

Es mo-t találkozom vele Kolozsváron. Meg-
járta Münchent, Parist, Rómát, megtanította 
a művészvilág legkiválóbb embereit arra, amit 
addig csak Csikmindszenten tudtak, bogy él 
egy ember, akit ugy hívnak: Nagy István. 
Tisztelettel és elismeréssel hajolt meg a mű-
vészvilág elitje az ő művészete előtt mindenütt: 
a müncheni festőakadémia  pedig elismerte, 
hogy az utóbbi nebány évtized óta hasonló 
tehetség nem járkált küszöbein. Tehát igaza 
volt, amikor a benne égő isteni szikrára hivat-
kozva, ecsetet vett kezébe, hogy meghódítja 
vele a művészvilágot. Hosszú nehéz küzdelem, 
közel két évtizedeB állandó tanulás és tökéle-
tesedés után ma mesteri kézzel alkot lelkének 
kimeríthetetlen gazdagságából muzeális értékű 
műremekeket. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tároa est. Tárcza Bertalan sepsiszent-

györgyi zeneszerző műkedvelő vonós zeneka-
rival folyó  hó 30-án Csíkszeredában a Viga-
dóban, folyó  hó 31-én Szépvizen a Kaszinóban 
dalestélyt tart a következő műsorral: Énekesek: 
Tárcza Ilonka ós Farkas Béla. A zenekar tag-
jai: Gödri Árpád, Kásás Ernő, Jaucsó Qábor, 
ifj.;Tárcza  Bertalan, Kováts Gyula, Nagy József 
és Papp Gábor. — 1. Nyitány: Tárcza Op. 10. 
Bohém-induló. Előadja a zenekar. 2. Műdal: 
Téged látlak álmaimban. (Szövegét irta lbász 
Aladár.) Énekli Tárcza Ilonka. 3. Műdal: Tu-
dod ha majd... (Szöv. Antal Iván.) Énekli Far-
kas Béla. 4. Népdalok: a) Lepereg az őszi 
rózsa, b) Házunk előtt illatozik (Szöv. Krypton.) 
c) Nem nézek én.. (Szöv. Petőfi.)  Énekli Tárcza 
Ilonka. 5. Tárcza Op. 37. Melodráma: .Éjjeli 
zene." (Téglás Gábor költeménye.) Zenekisé-
rettel szavalja Nagy József.  Szünet. 6. Műdal: 
Ha elér hozzád... (Szöv. Farkas Imre.) Énekli 
Béla. 7. Tárcza Op. 35. Rapszódia. Hegedűszóló. 
Előadja Gödri Árpád. Cellón kíséri Nagy József, 
zongorán a Bzerzó. ö. Népdalok: a) Álomteme-
tés. (Szöv. Zayzon Béla.) b) Virágzik az akácfa... 
(Szöv. Ihász A. Énekli Farkas Béla. 9. Műdal: 
„Ób mért oly későn?" (Szöv. Ihász A.) Éaekli 
Tárcza Ilonka. 10. Szerenád. (Szöv. Kiss Meny-
hért.) Éaekli Farkas Béla. Kezdete este fél  9 
órakor. — Már előre ÍB felhívjuk  a közönség 
figyelmét  ezen zene estélyre. A fiatal  zene-
szerzőnek zenésitett dalai és legújabb zene-
szerzeményei lesznek előadva. A zenekár sike-
réről : Kovasznán, Kézdivásárhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön stb., hol bemutatkoztak, minde-
nütt elragadtatással beszeltek. Szépvizen mű-
sor után tánc ÍB lesz. 

— Felhívás a magyar csendörséghez. 
A magyar belügyminiszter az államhatalom 
megrendült tekintélye iránt való bizalom helyre-
áliitása végett felhívja  a magyar csendórséget, 
hogy ismét foglalja  el régi helyét a rend és 
közbiztonság szolgálatában. 

— Gyergyószentmiklósi ügyvédek 
esküje. Gyergyószentmiklósról írják: Az ügy-
védi kar tagjai közül a román impérium fel-
hívására dr. Nóvák Albert, dr. Vámos Nándor, 
dr. Nagy József,  dr. Dobreán Mihály, dr. Pre-
cup Emil ügyvédek letették a kívánt eBkűt. 

— Postabélyegek felülbelyegzése.  A 
központi postaigazgatóság rendeletére a felül 
nem bélyegzett magyar postabélyegek a kolozs-
vári postaigazgatóság egész területén 1919. 
évi augusztus hó 31-ével a forgalomból  kivo-
natnak. A közönség a birtokában levő és még 
felül  nem bélyegzett magyar bélyegeket cse-
rélje ki a postahivataloknál román, vagy felül-
bélyegzett magyar bélyegekkel. 

— Házakat hoznak Amerikából. A 
Daily News jelenti Washingtonból: Az ameri-
kai , munkát) szindikátus elhatározta, hogy 
Franciaország elpusztult vidékéire a hajlékta-
lan lakosság részére összeállítható vas- és fa-
házakat fog  Bzátlitani. ötszáz ilyen hordozható 
ház már meg is érkezett Champegne vidékére. 

— A tisztviselőknek nem kell lebé-
lyegeztetniük vasúti igazolványaikat, 
llletfckes  helyről közlik, hogy az állami tiszt 
viselők birtokábau lévő és a vasúti üzletveze-
tőseg, illetve az igazgatóság által folyó  évre 
érveoyesitett félárujegy  váltására jogosító ked-
vezményes arcképes  igazolvány o kat nem kell 
lebélyegeztetni. 

— Rablógyilkossag Kisborosnyó hatá-
raban. Kézdivásárhelyi tudósítónk jelenti: A 
háromszékmegyei Kisborosuyó határában meg-
döbbentő rablógyilkosság történt. Özv. Király 
Andrásnó jómódú földmives  asszonyt, aki a 
község végén egyedül lakott, az udvarán cigá-
nyok fadoronggal  agyonverték, majd 200 koro-
náját kirabolva, ruhájától is megfosztották.  A 
A meztelen bolttestet az utszéii árokba dob 
ták. A tetteseket Kovács Apolló, Balázs Ádám 
és Karácsony Karoly ciganyokat a csendőrség 
letartóztatta és átadta a kézdivásárhelyi ügyész-
ségnek. 

— Pogány és Garbai is részesek Tisza 
meggyilkolásában. Budapest, augusztus 10. 
Szenzációs dolgot jelentenek Budapestről, gróf 
Tisza meggyilkolásának körülményeiről. Irato-
kat találtak meg a szovjet-kormánynál, amely 
iratokban ki van dolgozva Tisza meggyilkolá-
sának a terve. Az iratok szerint nemcsak Szá-
muelly részes Tisza meggyilkolásában, hanem 
részesek abban Pogány és Garbai is. A tervet 
is hárman együtt csinálták s ők is hajtották 
együttesen végre. (Dácia t. ü.) 

— A helyzet megszilárdul. A Matin 
jelenti Párisból: Andrássy Gyula gróf  Svájcz-
ból Budapestre érkezett, ahol hosszasan tár-
gyalt az antant-bizottBág férfiaival.  Általános a 
megygőződés, hogy magyar pár-
tok egyesítésével sikerülnie fog  rövid idő alatt 
szilárd és életerős magyar minisztériumot ala-
kitani. 

— A hadizsákmány. A főtanács  felhívta 
a román kormányt, segitae elő Magyarország 
élelmezését és a hadizsákmányra vonatkozólag 
adjon be megfelelő  jelentést a budapesti ka-
tonai missziónak. Az anyag fölött  majd közös 
megegyezéssel rendelkeznek, mert a hadizsák-
mány az antant részére biztosítéki zálognak 
tekintendő. 

— Az antant éa a magyar tisztvise-
lők. József  főherceg  magyar kormányzó az 
antant tábornokokkal megegyező tárgyalásokat 
folytatott  azon tisztviselők sorsa felől,  akik a 
vörös uralom ideje alatt, vagy egyéb okokból 
az utóbbi időben állásukat vesztették. A tár-
gyalások eredményesen haladnak elóre. A meg-
oldást a hágai egyezmény alapján fogják  elő-
készíteni. 

— Kun Béla gondoskodott magáról. 
Bécsi újságok jelentése szerint Kun Bela, mi-
alatt a furumon  azt hirdette, hogy a tanácsköz-
társaságot utolsó csöpp véréig védelmezi, ötven 
millió koronát, 35 kiió aranyat én  60 láda ér-
téktárgyat helyezett el Svájcban csempészet 
utján. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA 
Aa a t o l a é k f t l e t t . 

Hajnal pirkadt a nagy éjszakába, 
Szűzfehér,  langyos, az élet hajnala. 
A véres álmoktól meggyötört kába 
Lelkek didergő csapata 
Kezdett magához térni, remélni mert, 
S félve,  Bzorongva várta a reggelt. 

A múltnak rongyai hevertek szerte-szét, 
Hitt emberré lenni az ember, 
Ledobta véres, Báros, átkos köntösét, 
Az életöröm lopva szivében tanyát ver, 
S tolvajként készül a sötét éjBzakán át 
Az életbe lopni megmentett magát. 

Az örömtől ájultra döbbenten 
Szorítja ket kezében az élet emlőjét, 
Lelkében nagyra nő az eltörpült Isten 
S az ég felé  tárja újszülött szivét... 
— A mámor ób vágytelt csöndben 
Egy utolsó acélmadar elröppen.... 

Csorbult kaszájával suhint unottan 
Még egy utolsót a fáradt  Halál, 
S az Uet kitárt kapujában 
Földre hull egy remegő fíUzál... 
— Ajkán az életnek vágya dalolt 
S elindult lassan az utolsó hallott... 

Gál Ferenc. 

Néhány argumentatio a lányokról. 
Egy szürke esős délután midőn a vonat 

lassú fuldokláBBal  döcögött tova, midőn a vasút-
töltés mentén meggyülemlett pocsolyából fel-
szakadó pára homályba burkolt begyet, völgyet, 
házakat, egyik állomáson felszálló  férfitársaság 
nagyszerű leleményességgel foglalta  le egyetlen 

— egy második osztályú fülke  — nem tul 
bzeilos, nem tul illatos — csak a szerencse 
kegyeltje állal hozzáférhető  hel>ét. 

Uri  oonchalaoce-ot eláruló öltözetük láttára 
a fülkében  résztveit plebs egyszerre néma lón 1 

Társalogtak, diskuráltak! Az utazásban 
szinten résztvettem s hallgattam az esemenye 
ket, azokra lelkemmel reagáltam. Diskurálták 
Hja mondja az egyik, a mai lányok... jour, bá 
es soiré csak férjhez  menni jól, ferjhez 
menni nagyon jól, ebbe merül ki minden tény-
kedésük, utálom — mondja — örökös ingado-
zásuk, utálom benuük az irrationalitást.., mikor 
térdig süppedő szőnyegek fogjak  fel  a naziki-
sasszony délutáni aimat zavaró leptek zaját I 

Argumentatióit e szavakkal zavartam meg: 
UramI Kár a nógyülöletre, mint unalom leve-
zetőre — egy esós déiutan — ennyi fölös  ener-
giát. Fogadjuk, hogy a glóbusz valamely pont-
jau, hói legkekebb az eg s oly aranyos a lét, 
van egy babaarcú illatos kicsi-leány, ki magá-
nak a világon legdrágább, legaranyosabb I 
Nemde ? Szóval monsiucur, Ön a nőket s nem 
a nőt utálja! 

Ámde vizBgáljuk kicsikét „en plein air" a 
jelenségeket, próbáljuk néhány mondatba som-
mázni, tömöríteni; gondolataim talán nem lesz-
nek magának elégge plasztikusak, előadásom 
nem lesz karakterisztikus, ámde mégis meg-
próbálom lassan, fokozatosan  felvonultatni  a 
modern század, az iţj renaisance leányát, ki 
valószínűleg orvos, művész, tisztviselő és maga 
keresi kenyerét I 

Érdekes UramI A modern század leánya 
aem Botticelli típus, nem törekeny, uem bete-
ges s még csak nem is sápadt I Fi donc? Meg 
csak nem is sápadt 1 Nem imbolygó larva, nem 
is menybéli fenomén,  hanem akkurátuson a 
földgömbről  való lény, ki ssámol, tanít, operál 
a — uram bocsáBB — talán integrál isi 

Es képzelje uram, a mi modern leányunk 
nem épit légvárakat, beket hagy a mezők szé-
lén tarkán pompázó margarettak festói  cso-
portjának s azok  szirmain próbálgató  szeret... 
nem Bzeret... uem lesz az egész életét betöltő 
valami. A modern leány egészséges, olykor a 
kenyérkereső muukában kifáradt  idegei hamar 
felmondanák  a szolgalatol a íoijhezmeuos har-
caiban reudezett, olykor sikertelen letolyauu 
roham utáni 

Öa megborzadt uram? Vissza kéri a csip-
kés, parfümöd  lányokat V Jó 1 Visszaadom 1 
Emésztésre berendezett gépeknek, sivár, rideg 
lelkeknek veli az uj renaisance leányát? Ön 
csakugyan megborzadt uram. Hogy nem lesz 
meleg szeretet, nem lesz családi élet, nők 
helyett majd aotamaták végzik a táisadalom-
ban kijelölt helyüket! 

Csak türelem I AZ átmenet nehéz, nem is 
történik egy csaposra, ismeri ama mondást: 
az eszményt csak végtelen időben érhetjük el, 
bátorításunk, hogy folytonos  megközeliteset 
érezzük I S vájjon a modern század leányai-
nak nem kell-e ezután Bzületődnie? 

Kétségtelen, hogy egy szürkébb, külsőleg 
monotonabb típust képvisel és tudja monsicur, 
nem a ruhaja selymeinek Lyonba, avagy Pa-
risba való tartozandosaga lesz rajta a cumpli-
caitó, hanem az agy capacitas, kezügyesseg, 
művészi-érzék lesznek a fesa...  a chic.... s a 
nefelejts  szemek. 

Igaza van uraml A modern század leánya 
csakugyan ridegebb típus! Eletében nem carri 
ere,- nem ambitió, egy jo hazassag, eredmény-
ként egész életén at tartó, semmiteveu 1 A 
hazassag nála: komoly, dolgozó, értelmükben, 
erzeimükben harmonizait egymáshoz méltó két 
ember: a férfi  és a nő összekapcBolódasa 1 S 
ha majd a házasság után egyik fel  többe-ke-
vésbbe a másik jövedelméből akar megeini, az 
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— Hindenburg véleménye. • „New-
York Sun" munkatársa beszélgetést folytatott 
Hindenburggal. A tábornagy tiltakozik Vilmos 
elitélése ellen, azt mondván, bogy ez Német-
ország szuverenitásának és az emberek leg-
elemibb jogának a megsértése. A császárnak 
és tábornokaiuak az elitéléBe a becsület he-
lyére viBSzaállitja a rómaiak által alkotott azon 
precedenst, hogy a hazafiság  és a haza vé 
delme a legyózöttnél bün. „Vissza akarja állí-
tani azt a régi szokást, hogy a legyőzött had-
vezéreket a győztesek diadalszekere mögé kö-
tik, mint azt a római császárság korában tet-
ték I" jelentette ki Hindenburg keserűséggel. 
Lloyd Oeorge ebből a szempontból inkarna-
tusa egy római császárnak. 

A tábornagy Fochtól semmi választ nem 
kapott azon kérésére, hogy a császár holyett 
öt állítsák biróság elé. Mégis meg van győ-
ződve, hogy sem Haig, sem a többi tábornok 
neiu helyesli Lloyd Qeorge véleményét. Amed-
dig emberek élnek a földön,  háborúk mindig 
lesznek. Hisz Németország feltámadásában, 
mivel nagy hivatást kell betöltenie az embe-
riség történetében. 

— Szeptember nyoloadikán összeül 
a nemzetgyűlés. A magyar alkotmányozó 
gyűlést legkésőbb szeptember 8 ára összehív-
ják. A magyarok általában pártkülömbség nél-
kül foglalnak  álláBt Károly exkirálynak és Zita 
exkirálynőnek az ország trónjára való vissza-
hívása ellen. (Romanul.) 

— Nikitának nem kell az apanázs. A 
montenegrói kormány kommünikét tett közzé, 
melyben tudatja, hogy a szerb kormány évi 
apanázst ajánlót föl  Miklós montenegroi cárnak, 
de ő valamint az ország politikai tényezői mél-
tatlankodáSBal utasították vissza ezt az ajánla-
tot. Hasonló ajánlatot különben már 1918. 
őszén is tettek Nikitának, de a fejedelem  ak-
kor íb kijelentette, hogy nem az ó személyé-
ről van szó, a montenegrói nép joga és becsü-
lete pedig nem lehet vásári alku tárgya. 

! 

Tisztelettel értesítem Csikszereda város 
és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy 

MŰSZAKI GÉPMŰHELYEMBEN 
Kossuth Lajos-utoa 20. Bsám alatt az 
ttiemet megkezdtem, hol minden e szak-
mába vágó munkákat a legpontosabban, a 
legszolidabb árak mellett elvállalok. Szíves 
pártfogást  kérve, vagyok kiváló tisztolettel 

Kövér Sándor, Csfaredaii. 
P a f e l v á g á s t  benzinmotorral 1019. óvi 

szeptember hó 1-től elvállalok. i 
NYILTTER.*) 

NYILATKOZAT. 
Kováts Jenő, állampénztári főtiszt,  „Ropjuk 

a táncot* cim alatt, röpirat alakjában nyílt le-
velet intézett hozzám. 

Nevezettet nem tartva méltónak arra, hogy 
vele polemizáljak, személyeskedő invektivákkal 
telitett és jóizlést sértő hangú nyílt levelére 
nem válaszolok. 

Ellenben a közönség tájékozása végett, a 
nyílt levélben foglaltakat  illetőleg lesznek fel-
világosító közléseim, mit röpirat alakjában fo-
gok közölni. 

Csikszereda, 1919. évi augusztus 19. 
Balogh Géza, 

bankigazgató. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lősséget a Szerk. 

a kettőjük ügye, továbbra is a nő adja meg 
az otthon légkörét I 

Hogyan mondja Uram ? I Ha a házasságról 
beszélek uem értek egyet a modem szerelem 
hirdetőivel V De hisz Ön rosszul értelmezi, fer-
díti, túlozza a modern szerelem Eszméjét I 
Sói a házasság igy módosított válfaja  lehet 
modern szerelem. Természetesen ön ert mo-
dern szerelem alatt minden egyéni kapcsolatot, 
minden individualitást nélkülöző amolyan tem 
porális jellegű levezeiődéBtl On uram, dilu 
viuin korszakbeli mégl Kendetlen szerelem, 
szertelen szerelem ez I A modern szerelem 
kultur-ideálnak hirdeti a tartós együttlevést... 
ám van a franciának  egy elmés mondasa: 
ha meg akarjátok egymást erteni, főleg  ne ma-
gyarázzátok ki magatokat, e témáról ennyit I 

Kis lányunk munkájából otthonába terve 
langyos üdítő fürdót  veHZ, nappali ruháját kó-
nyeimes otthoni ruhával cseréli fel,  fűzőt  nem 
hord, utálja e kényszer páncélt, mely megtöri 
a gerincoszlopot, az izmok hullámzó, gyürüzó 
claviaiurájat... Nincs miuden holdtöltekor uj 
ruhája, de mikor keresményéből az első ki-
csike Rodin szobrot megvette, jó, nagyon jó 
volt élni! 

És képzelje uraml A mi rideg kislányunk 
zenél íb. Schubert muzsikát, a csilingelő, ka-
cagó, bájos Schubert muzsikát, Bzobájában 
zongorát, Rodin szobrocskát lágyan cirógató, 
becezgetó félhomály...  ujjai végig siklanak a 
billentyűkön... majd egy Back prelűd, a csu-
dás dallamok, ...most piano, ...majd crescendo 
...B egy egetverő accord... 

Ám az eBŐ elállt, otthonomhoz közel vagyok, 
faleveleken  drága kövekként csillogó esőcsep-
pek I Több emberismeretet, kevesebb elhamar-
kodott kritikát uram I Jó utat I Adieu! 

A romáa katonai paranosnokság rendeletére 
kösöljük: 
A 16, 17, 18, 24. éa 27. sa. rendeletek módosítása. 

(Folyt, és vége.) 
Mi, az erdélyi csapatok parancsnoka, a katonai 

törvénykönyv II. fejezetének  32. és 57-ik értelmé-
ben, a hadsereg biztonsága és az ország védelme 
érdekében 

© 1 r e n öL e 13 l e : 
8. A rendőri, közigazgatási és más városi ható-

ságok főnökei  személyeseu is felelősek  bârminetnil 
vasúti hid, távirda- és telefon  vonalak szétrombolá-
sáért, a községek azon körzetében, melyben hatalmu-
kat gyakorolják ; azon esetben, ha a tettesek nem 
lesznek feltalálhatók,  ugy az ilyen módon elkövetett 
rombolások ezen hivatalnokok rosszakaratú és nem 
elegendő felügyeletének  lévén következményei, az 
illető hivatalnokok gyanúsoknak lesznek tekintve és 
azonnal internálva lesznek egy, a régi királyságban, 
vagy Beszarábiában lövő gyűjtőtáborba. Ha bebizo-
nyul, hogy ezen hivatalnokok valamelyike előzetesen 
tudta, hogy helységében el lesz követve a fent  jel-
zett rombolások valamelyike és mindazonáltal nein 
intézkedett a rombolás megakadályozása és az össze-
esküvők letartóztatása végett, vagy, hogyha hallga-
tással eltitkolta a tervezett merényleteket, vagy ha 
azok elkövetése után a tetteseket el fogja  titkolni, 
ugy ezen hivatalnokok, mint az ellenség hadművele-
teinek megkönnyítői, lesznek tekintve és veszélyesek 
lévén az állam közbiztonságára, hadseregre és hon-
védelemre nézve, miut ilyenek, a hadbiróságok elé 
lesznek állitva, hol halálra lesznek ítélve a katonai 
bűntetőtörvénykönyv II. fejezetének  53-ik paragrafusa 
értelmében. 

9. Az ügynökök, valamint az elkövetett, de nem 
sikerült merényletek, még akkor is, ha a büncselek-
vők által használt eszközök hatálytalanok voltak, 
vagy bármily körülmények folytán  a merénylet nem 
sikerülhetett, ugy a tettesek ép azon törvények szerint 
lesznek büntetve, mint a főszerzők. 

10. £zen rendeletekkel szemben való ellenszegü-
lések megállapítása a királyi biztosok, pretorok, tér-
parancsnokok, katonai állomásparancsnokok, főhadi-
szállás kiküldötte, a csendőrség kiküldött tisztje, a 
szebeni román államvasutak központi igazgatója és 
az igazságügyi rendőrség bármely más tisztjeinek 
hatásköréb "tartozik. 

11. Jelen rendelet a lehetőséghez képest hírla-
pokban lesz nyilvánosságra hozva, falragaszok  utján 
lesz kihirdetve az összes vasúti állomásokon, a pósta 
és távirda minden helyiségeiben, a hadbiróságok, 
pretorátusok, térparancsnokságok, csendőrségek, rend-
őrségek helyiségeiben, a hadbiróságok, pretorátusok, 
térparancsnokságok, csendőrségek, rendőrségek helyi-
ségei hen, városházán, ki lesz ragasztva a városok 
főbb  utcáin, állomások termeiben, dobszó által köz-
tudomásra lesz hozva. Ezen rendelőt a kibocsátás 
után három nap múlva lép hatályba és csak ezen 
határidő eltelte után elkövetett cselekményekre nézve 
lesz alkalmazva. 

12. Ezen parancsnokság által kibocsátott előző 
15 17." 18., 24 és 27. számú rendeletek rendelkezései 
és amelyek ellentétbe vannak jelen rendelettel, ha-
tályákat vesztik azon pillanatban, mikor jelen rende-
let alkalmazva lesz. 

Kelt P a r a n c s n o k s á g u n k t ó l Sibiiu, 1919. julius 18 
Az erdélyi csapatok parancsnoksága: 

Mardareaou tábornok, (aa). 
A vezérkar főnöke: 

Panalteiou tábornok, (aa.) 

1590-1919. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Ditró község elöljárósága eladja 
Ditró községházánál 1019. évi szep-
tember hó 2-án dé'után 2 órakor 
kezdődő nyilvános szó ós zárt Írásbeli 
árverésen a Csikvármegye Ditró köz-
sége határában levő di-rói községi is-
kola alapvagyon erdejében mintegy 25 
kat. hold területén szél és hóvihar által 
kidöntött luc és jegenyefenyő  faállo-
mányát. 

A vágás területe a borszék—hollói 
országúttól 6 kilóméter, a ditrói vasúti 
állomástól pedig 22 kilométer távol-
ban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 7962 da-
rabból áll, minden egyes törzs a vágási 
lap alatt fölött  sorszámmal van ellátva; 
ezen fák  közül 583 drb fennálló  száraz, 
1126 drb a ledőlt fák  között fennálló 
de fenn  nem tartható nyers és 6253 
drb. a földön  fekszik,  az egész faállo-
mány bruttó 5291 ms éa nettó tisztán 
kitermelhető 4363 m8 haszonfát  tartal 
maz. 

Kikiáltási ár 117.500 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10°/o a. Kihasz-
nálás időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
valamint a részletes becslési munkálat 
az erdőbirtokos alólirott képvesöjénél 
rendelkezésre állanak. 

O.yan ajánlatok, mdyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetnek; utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott, összeg számokkal és betűk-
kel is kiinidó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
ós szerződési fettételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Ditró, 1919. évi augusztus hó 15 én. 
Kovács, 

községi jegyző. 
Csiby Alajos, 

községi biró. 

M a i ® t e l e k . Csíkszeredában a Rákóczi-
utcában levő kőházáé sarok-

telkemet (Uecző-féle  telek), mely 4 üzlethelyiséget, 
3 raktárhelyiséget s 3 szobából, konyha, kamra és 
mosószobából álló lakást foglal  magában, szabadkéz-
ből eladom. 1919 óvi szeptember hó l-ig Zsögöd 
fürdőn  tartózkodom, hói veuni szándékozók naponta 
délelőtt 10 és 12 óra között, a közelebbi feltételeket 
megtudhatják. Csíkszeredán, 1919. augusztus hó 21. 
Schier Ferencznö, szül. G e c z ő Anna. 

á Egy darab használt, 
üzemképes, jó kar-
ban levó' :—: 

marokrakó aratógép 
kapható a :—: 

Székely Gazdák Szövetke-
zeténél Sepsiszentgyörgy 

Iskola ut 10. szám. 
1 - 2 
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O Rendel nap< 

OOOCHOOOOOQQQOQOg 

POOOHVOS 
Rendel naponta délután 2—6 óráig, 

Csikszereda, Mikó-utoa 34. szám. 
—6 

Meghívó 
A „Gőztégla- éa cementárugyár rónz 
vénytársaság G y e r g y ószentmiklóaon" 

rendkívüli közgyűlését 
1919. évi s z e p t e m b e r hó 9 én 
(kedd) délután 3 órakor vagy ha kié-
gendő részvényes meg nem jelenne, 
1919. évi s z e p t e m b e r hó 23 án 
(kedd) délután 3 órakor fogja  Gyergyó-
szentmiklóaon, Sáska Kajetán ur rész-
vénytársasági elnök magánlakásán meg-
tartani, mely közgyűlésre a rés ívéuje 

sek tisztelettel meghivatnak. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyv-
vezető és hitelesítők kijelölése. 

2. Határozatképességnek megálía 
pitása. 

3. Igazgatósági jelentés. 
4. Határozathozatal a részvénytár-

saság ingatlan és ingó vagyouának ér-
tékesítése tárgyában. 

5. Az igazgatóság felhatalmazása  az 
eladás jogérvényes megkötésére né/ve. 

G y e r g y ó s z e n t m i k l Ó H , 1919. évi 
augusztus hó 17 én. 

Az igazgatóság. 

Értesítés! 
Székely és Réti S S S - J ; 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b áka t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A iniuta.szob.ik 
intézetünk külön helyiségeben 
megtekinthetők és megrendeltnek 

ugyanitt felvétetnek.  23— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csíkszereda 

Hirdetmény. 
A szárhegyi II. réaz hatálban a köz-

birtokosság 8544 hóid 254 • öl területű 
erdőjében, melyből rövid idó alatt 5000 
hold 3,000.000 becsértékU erdő árverés 
utján eladatik, mintegy 50 hold ré-
szemet talajostól eladom. 

Venni szándékozók értekezhetnek 
Puskás Sándor erzsébetvárosi la 
k ó s , nyug. tisztviselőnél. 5 _ 5 

|FEPÉL-CSERÉP 
I-só rendű anyagból 
készült, kapható 

Sárossy Gyula 
cement fedél-cserópgyárában 

Gyimesbükkön (Csíkmegye). 

FÉRFISZABÓ-ÜZLETI 
Értesítem Csíkszereda város ós vidéke 
közönségét, hogy Csíkszeredában, 
Bákóezi-utcza 30. sz. a. férfiszabó 
üzletemben elvállalok mindennemű 

FÉRFI- ÉS (SYERMEK-RUHA 
készítést a legszolidabb árak mellett. 
A f ő t i s z t e l e n d ő  l e l k é s z urak 
f i g y e l m é t  is f e l h í v o m ,  hogy 

REVERENDÁK 
előállításában is a legnagyobh jártas-
sággal birok s biztosítom minden 
egyes megrendelőmet a poutos, tisz-
tességes és becsületes kiszolgálásról. 

Szivén pártfogást  kérve, vagyok tisztelettel 

PÉTER 6YULA, CSIKSZEREPA. 

' Lófogatos  csövestengeri-darálók 
^ Sack-rendszerü kisebb ekék | | 
j| 6 sz. váltóekék X 
* fagersndelyü  ekék ^ 
í 2 és 3 tagu boronák | | 
| répavágók | | 
£ szecskavágók és ® 
* kézi morzsolók ® 

J nagy raktára © 
JJ Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja g 

, Sepsiszentgyörgy. 6-10 ^ 
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Értesítés. 2 Tisztelettel hozom tudomá-
sára ugy a helybeli, mint a 

vidéki közönségnek, hogy Kézdivásárhelyről 
átköltözködve, Csíkszeredában a Mikó-utoa 
16. szám alatt (Szabó Ferenc ur házában), 

a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

CIPÉSZ MŰHELYT 
rendeztem be, hol elvállalok zsevró, box, borjú, 
vászon és színes bőrökből uj cipők pontos és 
csinosan való készítését, valamint javításokat 
is verseny árak mellett. — Célom az, hogy a 
legjobb anyagból jó és tartós munkáimmal az 
Igen tisztelt megrendelőim bizalmát, a lehető leg-
kényesebb igényeknek megfelelően  megnyerjem. 
Szíves pártfogást  kérve, maradok tisztelettel: 

SZIGETI GYULA, cipészmester. 

Eladó boros hordók 
200—600 L. űrtartalommal. 

É r t e k e z h e t n i özv. Szvoboda 
Józsefnénél,  Csíkszeredában. 

1-3 

FAJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindeunemü 

SZESZESITALOK. 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 

Neumann Benő Szászrégen. 
6 0 -

Karczfalván,  a Piactéren nagy 
üzlethelyiség 

egy szobával azonnal, később az egész 
lakással együtt kiadó. Érdeklődőknek 
levélben felvilágosítással  szolgál a tulaj 
donos Krausz Jenő, Csikszentdomokos. 

1—2 

Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnél árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 

3— 

Váltó és lombard kölcsönöket 
gyorsan, előnyös kamatláb mellett folyósít 
és " b e t ó t e l c e t a legelőnyösebb felte-
telek mellett elfogad  a 

Csikmegyei Székely bank R.-T. 
Csikszereda, Kossuth Lajos-utoa 4. sz. 

2—3 
K e r e s e k e g y m e g b í z h a t ó 

szakácsnőt, 
ki a háztartásban jártas s a konyhai teuu-
dőket önállóan vógzi. Cim a kiadóban. 

2-3 

F e d é l c s e r e p e t , pal&t, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenfele 
épitési anyagot áliaudóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési auyagraktáraiból. 
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Uj gépjavitó- és szerelö-mühely 1 
Van szerencsém a t. közönség tudomására hozni, hogy a Ganz-
féle  villamos cégtől kiléptem s Csíkszeredában a Mikó utca 16. sz. a. 
(Szabó Ferenc ur házában) egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Géplakatos és gépjavitó 
létesítettem, hol elvállalok minden e szakmába vágó munkát, va-
lamint vízvezeték, síivattyuk javítását, fürdőszoba  berendezés ké-
szítését és mindennemű mechanikai munkát, a legszolidabb árak 
mellett. — Szives pártfogásukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kürthy Lajos gépész és géplakatos 
C e l l E s z e r e d . a , M U c ó i - v i t c a l e . s z á m a l a t t . 

Nyomatott Vákár lj. könyvnyomdájában. (•̂ VBeern<Jáb»n; Cenzurat: Comsnlclu. 




