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:Í">U aduinak vissaa. 
Ö»r.it!' [i.jak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Az Averescu-kormány purifikál. 
! Küzdelem a közélet tisztaságáért. 
! Az Ad verui irjh Kezd * lepel fellebbenni 
Erdély eddigi igazgatásáról. Naponta ujabb éa 
uj ÜPIJ adatok kerülnek a kormány birtokába, 
bogy inik-ur, haszualrák ki saját mpggazdago-

! dasukra Erdély iakossagát. A Szatmár megyé-
I '»en Miríott népparti ü'e:seu kimondották, hogy 
j Lukács leikész vezetésével a királyhoz depu-
tációt küd^nek. Kz :« küldöttség cl fogja  pa-

Inaszolni, hoüy a Consiliul Dirigent prefektusai, 
! alprefokiu  s»i es rokonai miként fosztották  ki 
!fgésy  Szauu.ir v.irniegyct. Követelik, hogy ve-
! gyes bizottságot küldj"nck ki a megyébe, 
jaki megálla; itsa H rablásokat és gazsá-
gokat, ame;ycbet a hitvány vezetőség el-
követett. A prefektus  es aiprefeklu.s  családjá-
val töub uiint ozázmilió koronát szerzett. Be-
fif»ziv:Itók  magukat minden hivatalba. Követelni 
fogják,  hogy ezt a vagyont a hadi-rokkantak 
javára foglalják  le. 

Kérik » kormányt és a királyt, hogy küld-
jenek ki bizottságokat, akik vizsgáljak meg 
ezen uiakuak a munkásságát es szüntessék 
meg további garázdalkodásukat. Annak idején 
a Kt. megakadályozta a biroságokat a hajdani 
rendszer emberei visszaélésének üldözésében. 
Barbul prefek'us  és c*alAdja lassanként az 
eg^sz közigazgatást a maguk kezére kerítették. 
Az eg-íüz varinegj ének korlátlan urai voltak. 
MÍIMI' uüunen összeszedték a gabonát és amig 
a varmegyében a 1 Oísáj; ínséget szenvedett, 
átcíemp'ísz ek a cseheknek és a lengyeleknek. 
A kir ;iysóguól kiuta't cukor- és petróleum illet-
ményeket lánck: reskedőknek adták el. A mar-
hákkal szintén csempá'zetet űztek. Csehország-
ba több mint 100 vaggon lóhere magot vittek 
ki. A B-irbul- es Rtkóczi-cjalád tagjai Szat-
márvárnr gye területén megszámlálhatatlan 
visszaélést követtek el. 

Anpl vélemény a magyar tiéfcéröL 
Az Iotl'-pend <nco Romunaine április 28-iki 

számáb.'.u egesz terj- de:inébcn közli Newton 
lordnak a Sunday Times cimü újság április hó 
11-iki s/ smában a m agyar békeszerződésről 
irott cikkét, melynek cime ,Egy szegénnyé 
nyomorított, áUam", s amely, mint az Indépen-
dar;ce Romuinaine megái lapítja, hosszú és me-
leg védőirat Magyarország mellett. 

Lord Newton abból indul ki, hogy Ausztria, 
miután majdnem minden oldalról ellenséges 
államokkal van körülvéve, egy guttaütött em-
berhez hasonló, aki most egykori szövetsége-
sei és alattvalói ütéseinek van kitéve. Nehogy 
teljesen tönkremenjeu és a bolsevisták kaijaiba 
kergettessék, az ötévi háború után kénytelen 
segítségére menni. Nem valószínűtlen, hogy 
egy másik ilyen paralitikust is támogatniok kell 
a szövetségeseknek és ez Magyarország. 

A Magyarországgal szemben javaslatba ho-
zott feltételek  jobban megérthttők, ha össze-
hasonlítást teszünk a német békeszerződéssel. 

YT l i r 1 j * 1 1 • J. 1 » 1 1 bármily mennyiségben, I 

Veszek hasznait iskolai tankönyveket 
u dese Csíkszereda. I 
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Tudvalevőleg ennek a feltélelei  igen súlyosak 
és sokan hissik azt, bogy teljes egészUkben 
még nem is végrehajthatók. 8 mégis alig van 
ember, aki tagadná, hogy Németország meg 
érdemli azt a bánásmódot s ha valaha igazol-
ható a szigorúság, ez Németországgal szemben 
tényleg az. 

Magyarország a háború előtt úgyszólván a 
legteljesebb egységet képviselte a kontinentá-
lis Európában mind gazdasági, mind földrajzi 
tekintetben. Virágzó állam volt, önmagától élt, 
tizszázados tradíciók birtokában s azzal a tisz-
teséggel, hogy a török invázió ellenében Európa 
bulevardja volt. Közel tizennyolc milliónyi la-
kósa a békeszerződés szerint bét millióra, terü-
lete pedig kétharmad résszel redukálódnék. 

Esek a tények beszélnek és igazolják azt 
a széles kiterjedesü véleményt, hogy M^gyar-
oiözag sokkal keinenyeüb elbanaobau reszesul, 
mint egykori ellenségeink bármelyike. 

Az újonnan alakult államok kielégítése vé-
gett a magyar alattvalók milliói Bzakittatnak 
el országuktól és kerülnek idegen uralom alá. 
Igaz, bogy e népek nagy szazaiéka nem tar 
tozik a magyar fajhoz,  de sokan vannak kö-
zöttük, akik nem óhajtanak máshová transzfe-
ráltatni. 

Igy Jugoszláviába több mint egy millió ma-
gyar és nemet kebeleztetnék be, holott nem 
kívánnak szerb alattvalók lenni. 

A szerződés gazdasági és pénzügyi feltéte-
lei is súlyosak és nem számolnak azokkal a 
rendkívüli nehézségekkel, melyeket Magyaror-
szágnak a háború óta el kell viselnie. 

A tervezett határ a magyar vasúti vonala-
kat alkalmatlanokká teszi s a folyók  és vlzi-
utak ellenórzéBe, melyektói pedig az ország 
gazdasági virágzása függ,  szinten elvétetik 
tőle. Ekeppen Magyarorazag nemcsak régebbi 
lakoBsaganak egy töredékére redukaltatik, ha-
nem kicsiny mezőgazdasági állam lesz, ipar-
es vagyoni erőforrások  nélkül, kijárat né.kül a 
tengerhez, ugy, hogy nehez megerteni, mikep 
pen tartható fönn  az ország gazdasági élete. 

Ha mégis föltesszük,  mondja tovább lord 
Newloo, bogy ez a komor jóslat nem indokolt 
és hogy Magyarorazag joggal szenved gazda-
sági eletében, azt sem vitathatja e:, hogy a 
népek önrendelkezési joga iétezik s amikor ta-
nult és müveit millióknak annektalaeat java-
solják, a népszavazás megejtéce elfogadandó. 

Magyarországnak a befolyása  Ausztria kül-
politikájára sohasem volt olyan nagy, mint 
általánosan hiszik. Magyarorszag sohasem volt 
németbarát — ellenkezőleg mindig angol barat 
volt — s most már tudjuk, az osztrák vörös 
könyv és Czernin gróf  emlékirataiból, hogy az 
általanos feifogassal  szemben Magyarorszag a 
legkevesbbé óhajtotta a háborút. A boldogult 
Tisza ÍB valójában energikusan ellenezte a há-
borút B csak az osztrák katonai hatóságok 
kenyszere alatt járult hozzá. 

A magyarok valódi bűne abban áJhat, hogy 
a háborút a végletekig folytattak,  de nem sza-
bad elfelejteni,  bogy hasonló váddal illethetök 
a lengyelek, szerbek és mások, akik szintén 
akaratuk ellenére a végsőkig harcoltak az oszt-
rák hadsereg soraiban. 

De még ha elfogadjuk  is, hogy Magyaror-
szágnak viselnie kell a háborúért való felelős-
séget B ha elfogadjuk  ÍB, hogy nem magyar 
lakoBBággal való bánásmód a háború előtt sok 
kívánni valót hagyott fönn,  Magyarországnak 
a háború óta átélt szenvedéseit nem kell-e 
figyelembe  venni, mielőtt ilyen kérlelhetetlen 
csonkítást akarnak végrehajtani? 

Magyarország a fegyverszünet  óta a négy 
hónapi bolsevizmus kalamitását élte át. Az or-
szág több kárt szenvedett ez idő alatt, mint 
Belgium a háború Borán. Hasonló arányokban, 
Oroszországot kivéve, egy ország sem káro-
sodott. 

A szövetségeseknek feladata,  ha nem akar-
ják a népeket a bolsevizmusba dönteoi, hogy 
a megrendült Európában helyreállítsák a békét, 
nyugalmat, a fejlődést  s ne csináljanak olyan 
békét, mely a jövő háború csiráját rejti magá-
ban. Bókkal helyesebb volna néhány észszerű 
módosítást eszközölni. 

Erdélyi képzőművészek. 
S z o p o s Sándor. 

A Kolozsváron megjelonő „Erdélyi Szemle" ha-
sábjairól jóleső Örömmel olvassuk a tehetséges fes-
töröl, Szopos Sándor tanárról, városunk szülöttéről 
az alábbi igen hizelgö kritikát: 

Nem rég Kolozsvárt mutatkozott be először az 
erdélyi festőművészek  kiállításán. A nyilvános sze-
repléstől való tartózkodása már-már kétséges véle-
menyeket támasztott a művészi körökben qualitásai 
iránt, amikor váratlanul közénk állva, pikturájának 
erejével döntötte meg a kétkedők táborát. 

Nem mindennapi egyéniség. A székelység vas-
akarattal törtető nagy energiájú fajtájából  való, ki 
mint ilyen pikturájában sem tagadja meg iája jelleg-
zetességét. Láttuk tanulmánytejeit a plastika teljes 
marconaságával, a sziuek erős mélységeivel, láttuk 
tájait napsütésben, borongós hangulatban, tanulmá-
nyokat impressziószerü vázlatokban s mindezekben 
láttuk a „székelyt", ki kaput farag  kicsiny szerszám-
mal, de nagy energiával. Ott vaunak a székely ro-
vások életre kelve ecsete barázdáiban, mik aprón 
egymás mellé illeszkedve alkotják meg a nagy egy-
seget. A művészi körökben sokan nem bocsátják meg 
pikturájának e specifikus  faji  jellegzetességét és nem 
késlekednek pálcát törni felette,  hogy „felaprózza 
formáit".  Hagyjátok meg a székelynek rovásait, 
mert nem piszkalát, hanem kaput farag  vele. 

Szopos pikturájának értéke, mint annyi földijéé, 
az erős formaképzésben  rejlik és nem annak kolorit-
jáb&n. Világosabb színei a nehézkes tompa árnyékba 
lutnak be, mely mélységével nyomasztóan csendes, 
mint a fenyő  borította Hargita, melynek árnyékában 
talán a rózsa is sötétebben nyílik már. Ezt az őszinte 
borongós komorságot viszik a székely fiuk  fenyő-
erdős kis pátriájukból világgá s ezt mint reliquiát 
őrzik még pikturájokban is. — Szopos sem kivetele 
löldieinek, Bzinei még a legvilágosabb tónusaikban 
sem hatnak, mint koloristikus értékek. Igy színská-
lájának eredője kivált a figurális  képein aránylag 
neves összetevőből alakul ki. Éppen ezért, a kolo-
ristikus egyszerűségéit hatnak képei a realizmus 
nyomaszto ősszinteségével. 

Ez még nem lehet cél Szoposnál, csak egy állo-
más, vagy inkább egy labyrlnt zárófala,  melynél jöu 
a visszafordulás,  az újra önmagunkba mélyedve ke-
resés uj színlátások után, uj álmok fulé. 

Piktiuájának van egy bizonyos lelkiismeretesei! 
tulmegmunkált gazdag jellege, mit a székely kapuk 
is elárulnak. Ugyanezt u precíz munkufelesleget  meg-
találjuk más székely festők  müvein is. Így Mártou 
Ferencnél, Nagy Istvánnál, kik szintén inkább a gra-
Üka gazdag s valtozatos erejével hatnak s nem a 
kolorizmusukkal,hauem inkább alormák rideg, s.-inte 
matematikai összetételével. 

Szopos mltvészcto röviden összefoglalva  a jelen-
legi irányában kívánni valót nem hagy maga után, 
ez egy teljesen kiiorrott egész. Komoly tanulás és 
alapos tudás látszik meg müvein, mi tormákban és 
szinben kifejezve  szól hozzánk. Képein .e plasztikai 
hatas, mondhatnám mesteri ügyességgel van kihozva, 
szinte megmintázottnak tUanen fei  fejei.  Ami pedig 
a koloriziuusát illeti, az amennyiben a realizmus ha-
tását igyekszik visszaadni, ugy erre a színeinek lo-
kális értékei teljesen megfelelnek. 

Ez a jelen. A jövő, hogy uiit termel és mit nyújt 
benne Szopos, még nem tudjuk, de az eddigiek alap-
ján már jogosan várunk tőle nemcsak formában,  liá-
nom színgazdagságban is egy erős kialakulásu pic-
turát. Daday Gero. 

Ap&aml feeaaé&e» 
Amíg az osztrák-magyar monarkia fennállott,  a 

magyarországi közvélemény nem igen törődött a kül-
politikai problémáival. A közös külpolitikát Bécsből 
iráuyitották, nem magyar államférfiak,  nem magyar 
érdekek szolgálatában. Most azonban, hogy Magyar-
ország önálló lett, maga intézheti külpolitikáját a 
maga szempontjai szeriut s a magyar külpolitika si-
keres intézeséhez külpolitikailag alaposan iskolázott, 
tájékozott közvéleményre van szükség. Ennek a meg-
teremtésére alakult meg a Magyar Külügyi Tárbaság. 

Apponyi Albert gróf  nyitotta meg az ülést nagy-
szabású székfoglaló  beszédevei. 

— Társaságunk céljáról értekeznem — mon-
dotta — annál kevésbé szükséges, mert Andrássy 
Uyula gróf  a minap elhangzott rendkívül nevezetes 
előadásában a magyar társadalom teendőit ezen a 
téren ugy megvilágította, hogy ahhoz valóban nem 
tudnék hozzátenni. A magyar nemzet azért játszott 
éppen a külpolitika terén ol3'an passziv és kelletlen 
szerepet, mert Magyarország vezetőtényezői az er-
délyi fejedelmeknek  és II. Rákóczi Ferencnek diplo-
máciája óta, tehát majdnem két évszázadon át, egy-
általán nem foglalkoztak  külpolitikával. Most — bár 
katasztrofális  körülmények között — helyreállott 
Magyarország teljes függetlensége  s a magyar nem-
zetnek össze kell szednie egész politikai géniuszát a 
mai nehéz és döntő helyzetben. 

— A külpolitika terén teljes tabula rasa előtt 
állunk. A háború előtt fennállott  szövetségek likvi-
dálva vannak. Az előbbi viszonyok között helyes és 
szükséges volt a német szövetség politikája, inert a 
minket fenyegető  orosz veszély ellen csak ott tud-
tunk támogatást találni. A baj az volt, hogy ngy 
Németország, mint a monarkia részéről ezen a helyes 
alapon helytelen politikát építettek fel. 

— Magyarország mai helyzetében a rekonstruk-
ció biztositása szempöutjából életkérdés a helyes 
külügyi orientáció. Másrészt sohasem volt talán olyan 
korszak, amelyben a külügy és belügy annyira össze-
nőttek volna, mint most, amikor belpolitikánkban és 
annak minden ténykedésében mindig tekintettel kell 

lennünk arra, hogy milyen hatást gyakorolunk kifelé. 
Nincs az az ország, legyen bármily nagy és hatalmas, 
amely szembehelyezkedhetnék a müveit Világ köz-
véleményével, annak uralkodó eszmeáramlatával a 
nélkül, hogy magát támadásoknak tenné ki. Mi rá 
vagyunk utalva a müveit államoknak ugy erkölcsi, 
mint anyagi támogatására, ránk nézve egyenesen 
életkérdés, hogy belügyi politikánkat összhangba 
tudjuk hozni azzal a törekvéssel, hogy a müveit vi-
lágnak tiszteletét és rokonszenvét magunknak biz-
tosítsuk. 

— A legjobb inuuka az, hogy Magyarország va-
lóban azt a gondolatot ébressze azoknál a hatalmak-
nál, melyek ma a világ sorsát eldöntik, hogy Kelet-
Európának nyugalmát, az emberiségnek ahhoz fűződő 
nagy érdekeit biztosítja. Dúcára annak a zárkózott-
ságnak, melyre Neuillyben a magyar békedelegáció 
kárhoztatva volt, tett bizonyos észleléseket. A már 
keletkezőben levő összeköttetések fonala  hirteleu 
megszakadt, némely itthon előforduló  visszatetsző 
jelenségek folytán. 

Ezután a békefeltételekre  tért át Apponyi Albert 
gróf  é's azokat ismertette. Majd ezeket mondta: 

Orientációnk a leghatározottabban békés termé-
szetű, minden célunk elérésére elsősorban és a vég-
letekig a békés eszközöket akarjuk igénybe venni. 
Ha mi belügyeinknek konszolidálása és «éltudatos 
vezetése által kézzelfoghatóvá  tudjuk teuni azt a/, 
igazságot, 

ugy amint 
évszázadokon át volt — az európai civilizációt fenye-
gető veszélyeknek legerősebb gátja, akkor nem re-
ménytelen előttünk annak az útnak követése, amelyei 
a népszövetségi szerződés 19. §-a számunkra előirt, 
ugy, hogy ránk nézve rendkívüli fontosságú  a nem 
zetek szövetsége mellett most meginduló mozgalomba 
való bekapcsolódás. 

Apponyi Albert a következő szavakkal fejezte 
be beszédét: 

— Minden léuyezőnek, a külügyuek, u belügy 
minden részének, a jogrend biztosításának, a szabad-
ság és a demokratikus haladás biztosításának össz 
hungja szükséges arra, hogy Magyarország megszr 
rezzo azt az erkölcsi pozíciót, amellyel visszanyel 
heti — adja Isten niiuél előbb — az őt megillető 
hatalmi pozíciót. 

A társaság megválasztotta tisztikarát, kluök 
Apponyi Albert grof,  társelnökök: Andrássy líyula 
gróf,  Berzeviczy Albort, Csernoch János hercegprí-
más, Teleky Pál gróf  ós Wlassics Gyula báró. 

—- A magyar külügyminiszter a helyzetről 
A nemzetgyűlésen Teleky gróf  bUIUgymlaia.l.r kifejtene,  Hogy nem 
adhat meghatározott iranvt, mely fele  Magyarország politikája orier, 
Utlúdhatoék, mert hiszen egész Bnrópa ma uj orientálások felé  lurok 
szik. Ami a szomszéd államokat Illeti, Magyarország r. t-zerú] megvan 
a telje. külcsünüsuu megertü hajlttudóság a külcsGnüs tnegércestiez. 
de lehetetlen, bogy Magyarország tegye meg ehes az elsó lépest mlud 
addig, mig a magyars -got a megszállott vidékeken bántalmazásoknak 
van kitéve 

Haller kultuszminiszter kijelentette. hogy Magyarország ugyan 
legyóaOtt állani, de a szomszédok győzelmi mámorukban De építsenek 
áthidalhatatlan akadályokat a megértés elé. A miniszter tiltakozott 
végül a külföldön  elterjedi hírek ellen, melyek szerint Migyarorsza 
gon munkásUldüzés volna és kijelentette, bogy a szociáldemokrata 
munkásság az ország ojjáépltésének munkájábau részt akar veunl, 
ezt BrBmmel veszi a kormány. A törvényhozásnak szociális szellem 
Ml kell áthatva lennie. 

E l é l i román vélemény ManMról. 
Vájjon mi lehet a magyarság véleménye! 

A román néppárt kolozsvári április 25-iki nagy-
gyűlésén Ghilezán dr. volt kolozsvári főügyész  a kö-
vetkező beszédet mondotta: 

— Per döl el most Gyulafehérvár  és Kolozsvár 
között — Gyulafehérváron  a letört politikusok gyűl-
tek össze, hogy csúfos  bukásuk enyhítésére bizalmat 
szavazzanak egymásnak, Kolozsvárou Erdély népé-
nek legintelligensebb része, a főváros  közönsége jött 
össze, hogy Ítéletet mondjon a kormányzótanács el-
söpört nagyurai fölött.  A kormányzótanácsnál csak 
a panamisták tudtak érvényesülni, a becsületes tiszt-
viselőknek csak rossz ruha, meg rongyos cipő jutott. 
A korrupció annyira elhatalmasodott a K. T. káros 
uralma alatt, hogy egész jelentéktelen dolgoknak 
egyik faluból  a másikba szállításához is engedély 
kellett már. Stefan-cel-Mare  500 évvel ezelőtt sza-
baddá tette a kereskedelmet, s Maniuék szerencsét-
len kormányzása 500 évvel való visszafejlődést  je-
lentett. Hosszú idő kell mindanuak a felsorolására, 
hogy mennyit ártott az országnak a K. T. uralnia. 
Az a nagy drágaság, amely egyformán  fojtogatja  Er-
dély minden lakóját s megbénította a kereskedelmei, 
eunek a-z átkos uralomnak az eredménye. Reud'leiek 
jelentek meg, amiknek a megvalósulása éppen a/, 
ellentéte a rendeletek intencióinak. Különösen rrez-
bető ez az agrárreformnál,  amoly valóságos anui 
cliiára vezetett a vidéken. Súlyos bünc a letűnt r<> 
zsimnek a kiutasítások emberteleu végrehajtása is 
ami a külföld  előtt ugyancsak megtépázta a román 
ság becsületét, de nagyon megutáltatta uz itten élu 
magyarsággal is a románok sok eddigi vezetőjét. — 
Maniu mindig megígért mindent és ínegnyuetatou 
mindenkit, de minden Ígéretnek az ellenkezőjét baj 
totta végre. 

Ezek után a saját lemondásának okairól beszéli 
a volt főügyész  Saját esküjével jutott ellentétbe 
azért kellett elmennie — mondotta. Esküt tett a ki 
rályságra, a törvényekre, de a K. T. rendeleteinek 
megtartására is kötelezte magát. A koruiáriy/.ótaná'"* 
rendeletei azonban gyakran ellentétben voltak a tör-
vények rendelkezéseivel. Az ügyészségnek incgtil 
totta az igazságügyi ressortíőnök, hogy az ő engo 
délye nélkül nyomozni merjen a tisztviselők vinei* 
dolgai után, mert féltek  a kompromittálistól. Ezét', 
hagyta el azt a kétszínű korrupt társaságot. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Karácsony János kereskedő 

1920. évi májúi hó 1-én tartotta esküvőjét özv. 
Filó Károljn-t kedves leányával Jolánkával, 
Csíkszeredában. 

— A postatakarékpénztárnál levó kö-
vetelések összeírására kitűzött, határidőt a köz 
ponti posta igazgatóság 4250—919. sz. rende-
letére egy hón tppal meühoss/ubbitoítí, a köve-
telések bejelentése tehát május 3l-ig eszközöl-
hető. Felhívom újból a hivatalokat, hogy az 
összeírás körül a lehető legnagyobb gonddal 
és pontossággal járjon el. 

— A magyar vonatok pontossága. 
A T. N. irja: A bolsevizmus okozta kbaoszból 
Magyarországon legelőször a háború előtti idők-
ben is nyugateurópai szinvonalat képviselő 
Mav. gyógyult ki, amelyik ma tuár a személy-
vonatokon kivül több gyorsvonatot is beállitot'. 
Hogy a rekonstruálta nehéz munkáját ily hamar 
elvegezrék, eunek főleg  egy szerencsés vélet-
len az okozója. Magyarország ugyanis még a 
háború előtt Németországban 120 mozdonyt 
rendelt, ez azonban a kötelezettségének a há-
ború alatt nem tudott megfelel  ui, a kommuniz-
mus idején pedig megt: gadta a szállítást, u?y 
hogy a mozdonyokat most február  hóban vette 
át Magyarország. 

— Ahol kultura van. Bécsből jelentik: 
Hollandia a bécsi gyermekeken kivül több ezer 
magyar gyermeket is elvállal egy évi tartásra. 
A holland gyermekvédelmi egyletek most fel-
hívták a budapesti Gyermekvédő Ligát, hogy 
magyar tanítókat küldjön ki Holiandiaba, inert 
a gyermekeket nem akarják iskoláztatás nél-
kül hagyni. A tanítás költségeit a holland kor-
mány viseli. A tanítókat Budapest tanácsa már 
ki is jelölte. 

— Prohászka felhívása,  Prohászka Otto-
kár székesfehérvári  püspök felhivast  intézet a 
magyar társadalomhoz és kérte, hogy mindenki 
adja be felesleges  arany- és dragakeszletét, 
mert caak igy lehet segíteni Magyarország hely-
zetén. Felhívásában elmondta, hogy a valuta-
viszonyok miatt a magyar békedelegáció párisi 
tartózkodása egy millió kétszarezer koronába 
kerül. 

— Jönnek a magyar hadifoglyok. 
Hamburgba megérkpzett az „Ana Maru" japán 
gőzös. Ez a második hajó, amely Sarighaibói 
magyar éB osztrák hadifoglyokat  hozott. A 
hadifogyok  egy rtsze Szibériából szökött át 
Japánba és Kinába. A hadifoglyokat  nyomban 
továbbították hazájuk felé. 

— Marosvásárhelyen fizetik  a rekvi-
rált lovak árat. A marosvásárhelyi rekviráló 
bizottság a Csikvármegyében rekvirált lovak 
árának kifizetését  már megkezdette. A kifize-
tés folyó  hó 10-ig tart. Ezen időn beiül az ér-
dekeltek az ületó községi biró szemelyes jelen-
léte es a községi pecsét használata meilett 
Marosvásárhelyen a rekviráló bizottságnál a 
lovak árát felvehetik. 

— Gazdák figyelmébe.  A Csikvárme-
gyei Gazdasági Egyesületnél (Csíkszereda, var-
megyeház) takarmányvetőmagvak kaphatók. 
Lóber kilonkint 54 korona, lucerna 48 korona, 
bUkköny 3 korona 50 fillér.  Kiosztás a délu-
táni órákban. 

— Egy milliárd külföldi  kölosön 
Romanţanak. A román kormány, Blank Ans-
tide bankár közvetítésével minden valószínűség 
szerint egy milliárd kölcsönt fog  kapni a kül-
földöu.  Anglia 700 milliót, Franciaország 300 
milliót ad. 

— Zsögödfürdő  megnyitása. Z.-rbes 
György Zsögödfürdő  tuhjdonosa, 1920. évi 
május hó 9-én bocsátja ünnepélyesen a közön-
ség rendelkezésére ugy a hideg, mint a meleg 
borviz kádfürdőit.  A kitiieő konyháról és jó 
zamatu italokról Zerbes Márton vendéglős gon-
doskodik. Állandó fürdővendégeknek  szobák 
állnak rendelkezésre. 

— Köszönetnyilvánítás ós elszámoláB. 
Lapunk mult számából helyszűke miatt kima-
radt. A polgári leányiskola igazgatósága hálás 
köszönetét fejezi  ki Helvig Vilmos, Takács 
Lajos, Vákár Lajos, Antal Elemér, Borbándi 
Imre, Csedó Béla, Fried Miklós, György Adolf, 
Haj né d Mihály, Imecs András, Imre József, 
László József,  Májer Károly, Nóvák Razsó, 
Pototzki Gyula, Takács István, Wéger Dezső, 

Bartha János, Boda József  és Frank Miklós 
uraknak, valamint a felülfizetóknek,  kik közre-
működésükkel biztosították az április hó 17-én 
tartott műsoros iskolai estoiy erkölcsi és aDyagi 
sikerét. Az összes bevétel 8044 K, a kiadás 
3873 K és a tiszta jövedelem 4171 K voit, 
melyet az iskola sport alapja javára a t ikárak 
pénztárba helyezett az igazgatóság. — A mű-
soros estélyen felülfizettek  : Dr. Tauber József 
70 K, dr. Florea Gyula és L-ngy -l János 50—50 
K, dr. Szekeres József  30 K, N. N. és N. N. 
25—25 K, Tamás Balázsné, N. N., Szentes 
Gergelyné, Székely Rezsőné, Vitos Ferenc, Fried 
Sanyi és Mihály Lajos 20—20 K, Szász Gyuláné 
18 K, dr. Csipak L»jos, Kállai D. 15—15 K, 
Kovács Mózesné, N. N., Zsidó Istvánné, Takáts 
Lajoska, Jakab Jánosáé, N N., Balog Gezáné, 
Rigó Istvánné, Ferenc Gyárfás,  N. N., N. N., 
N N, Fried Sándor, Császár József,  Kristóf 
Jánosné, Juhász Gerő, Pál Irénke és Benkő 
Vilmos 10 - 1 0 K, Péter Gyula 8 K, Paulovits 
Aotalné 6 K, M. N., Miklós István, Kozma Jó-
zsef,  Petivé Jucika, Balázs Istvánné, Czáka 
István, Bernát József,  Jakab F»renc, Teutel 
baum Sándor, C>iszér János, Ilyés J"nó, Botár 
Elek, Csibi N., Miklós Árpád, Botár Simon, 
Antal Adolf,  Vitoa li zső, Eróss Regiuka, Imre 
Eit-k, N. X., Tök* Béniké, Gál József,  Dóczi 
Sunyi, X. N., Holló A., Hajűód Misiké, Péter 
Gyula 5—5 K, Antal Magda, D. A. 3—3 K, 
X. X. és X. X. 2 - 2 K. 

NYÍLT TÉR.*) 
Tudomására hozom az érdekelteknek, hogy 

férjemmel  az életközösséget megszüntettem. A 
vele köiött egyezség értelmében az 1918. év-
ben megnyitott üzletem követelései üzletemben 
kezeimhez fizetendők,  mig ezzel szemben — 
az egyezségben megjelölteken kivül — semmi-
nemű tartozásaiért felelősséget  nem vállalok. 

Székely  Ödönné,  cégtulajdonos. 

Vasárnap, május hó 9 én, a Városi 
moziban megy a 33. számú sorsjegy 
cimtl sláger dráma 4 felvonásban,  fő 
szerepben Marga Kühler éa Max Rubcch 
és az ezt kísérő műsor. 

Május hó 13 án, csütörtökön megy 
a Nyakék citnU nagy francia  sláger 
dráma 4 felvonásban  és az ezt kisérő 
műsor. 

Pártfogást  kér: 
Polgár Ede Lajos, 

Városi mozi színház bérlője. 

*) E rovat alatt küzlöttekért nem vállal fele-
(Asseget a Szerk. és Kiadó. 

A román katonai paranosnokaág rendeletére 
közöljük: 

Az erdélyi csapatok parancsnokságának had-
bírósága 1920. januártól, 1920. II. 28 ig a kö-
vetkező büntetéseket eszközölte a fenti  bíróság 
ítélete alapján: 1. Valter Jánost Tövis Alsó-
fehérmegye,  500 lei büntetéssel. 2. Szsőcs 
Ferencet. Huedin Kolozsm. 500 lei pénzbünte-
tés. 3. Provu Jánost Kadles Brassóm. 500 lei 
pénzbüntetésre. 4 Madaras Ferencet Vádészát 
Tordnaranyosm. 3 hónapi elzárásra és 500 lei 
pénzbüntetésre. 5. Paklisán Aurélt Gauren k. 
ulsófebér,  30 havi elzárásra. 6. Kovács Istvánt 
Vluden k. Szolnokdoboka m., 500 lei pénzbün-
tetésre. 7. Bofcr  Pétert Szentmartoni NtgykU-
külös m., 100 lei pénzbüntetésre. 8. Faust Fe-
rencet Panaot k. Tordaaranyos m., 2 havi el-
zárásra. 9. Vitágos Jánost Kézdifalva  k. Három-
székm. 3 havi elzárásra. 10. Kelemen Andrást 
Kézdiaimás k. Háromszékm., 3 havi elzárásra 
és 500 l°i pénzbüntetésre. 11. Imre Eleket 
Kecsefics  község Csikm. 6 havi elzárás és 500 
lei pénzbüntetésre. 12. Mike Dinest Lemhény 
község Háromszékm. 6 havi elzárás és 500 lei 
pénzbüntetésre. 13. Haragai Emánuelt Sauioare 
község Szolnokdobokam. 1 havi elzárás és 500 
lei pénzbüntetésre. 14. Tucsek Ferencet Fel-
vinc község Tordaarnnyoim. 500 lei pénzbün-
tetésre. 15. Tischler Jánost Bruia község Nagy-
kUküllőm, 5000 lei pénzbüntetés és 3 havi el-

zárásra. 16. Karabet Miklóst Szlatna község 
Alsófeh^rm.  100 1 i pénzbüntetésre. 17. Vintan 
Jánost Slomno község Hlsófehérm.  100 lei pénz-
büntetésre. 18. Grecsian Lázárt Slatna község 
Alsófuhérm.  300 lei pénzbüútetésre. 19. Sesu 
Pétert — község Hunyadm. 300 lei pénzbünte-
tésre. 20. Szigeti Lajost Sec község Tordaara-
nyosrn. 1 évi elzárás és 2000 lei pénzbüntetésre. 

200 darab rackajuhot báránnyal 
együtt keres megvételre a 
Székely Gazdák Szövetkezete 
Sepsiszentgyörgy. a-2 

Szám «d 375—1920. vt. 
Pályázati hirdetmény. 

A Csíkszereda városnál megürese-
dett községi óvónői állásra pályá-
zatot hudeü.-h. Feihivoni miudaiokat, 
kik ezen ái'áfit  r,:nyerni Ahaifják,  hogy 
ezirányu kérvényüket folyó  évi május 
hó 31-ig a városi tanácshoz címezve 
nyújtsák b̂ , annál is inkább, mivel az 
eikésetren beadott kérések figyelembe 
nem vétetnek. 

A közalkaimazásbau állók kérésüket 
felügyelő  hatóságuk utján, alkalmazas-
ban nem állók lakóhelyüknek megfelelő 
jáváai főszolgabíró  (polgármester) utján 
a kővetkező okmányokkal felszerelten 
nyújtsák be: 

1. Születési bizonyítvány; 
2. Oklevél; 
3. Hatósági orvosi bizonyítvány; 
4 Erkölcsi bizonyítvány és 
5. Működési bizonyítvány. 
Az óvónő javadalmazása évi 8400 

korona fizetés»,  termeszetbeni lakás éa 
tiavi 100 korona dada tartási dij. 

A választás határidejét később fogom 
megállapítani. 

Csíkszereda, 1920. évi április hó 
29 én. 

Florea, 
polgármester. 

M E G H Í V Ó 
Az első csíkszeredai faáru  bútor-
gyár es kereskedelmi vállalat 
reszvénytarsasag Csíkszeredában 
a vállalat saját iroda helyiségeben 1920. 
evi május 23-án, esetleg május 

30 án délután 4 órakor 
rendkívüli közgyűlést 

tart, melyre a t. részvényeseket tiszte-
lettel meghívja. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Közgyűlési elnök megválasztása. 
2 A részvénytőke felemelése. 
3 Hat uj igazgatósági tag megvá-

lasztása. 
Két uj felügyelő  bizottsági tag meg-

választása. 
5. Az alapszabály 6. §. módosítása. 
6. Esetleges indítványok. 
Csíkszeredán, 1920. évi május hó 

1 én. 
Az igazgatóság. 

'•»HAÍI><iIÍ'>1I'MI' SlkSllV >I|/>|I' >11'Ml' >11' >11/ >11/ 

H 1 R D E T E S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
/iK/us /n»nv>m /n> *nv >i!>/m <it> /TT> /in /m >u> 
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Keresek azonnali belépésre cipész-
mühelyem részére 5 aljmunkás 
segédet és 1 felsőrész  készitőt 
magas fizetéssel.  Cim a kiadóban. 

1-4 

! T O & O S 8 S á H I O l l i . | 
^ FOGOEVOS ^ 
• Rendel naponta délután 2—6 ur:ăg. ^ 
ţ Csíkszereda, Miko-utoa 34. szám. ^ 

egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet vezet. 

IMRE ELEK cukrász, CSÍKSZEREDÁBAN. i - a 
l l H M S ^ e ^ i É i l ^ l M i a i S l ő t É J i ű 

Szám: 260—1920. mj. »-"> 
HIRDETMKN\. 

Közhírre teszem, hogy a magánjavak pénz-
tára a Caikvármeg>e turu leien iukvö földbir-
tokokra ets házakra, a becaertek fele  rcazeig, 
de kesóbbi rendelkezesig 20000 koronánál nem 
nagyobb ÖHSzegü kóicbónoket ad ö°/o kamat ts 
elBO helyen való telekkönyvi bekabelezttsmelleu. 

A becserték rendszerint az áilami adó ÖHZ-
üzeg hlapjan, avagy tgyts bsetukueu a lei 
költségén eszkösziecdö becaies utján ailapitüi-
uk meg. 

Kik kölcsönt óhajtanak igénybe veiini, ez 
iránti kérésüket a lekötni szándékolt ingatlan 
kataszteri birtok-iv kivonataval es a vcniukozo 
telekkönyv hiteles uiasolatavai leszerelve a 
hivatalos órák alatt beadbjijak hozzam. 

Csikvarmegyei maganjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1920. március ho 9. 

Dr. Gaal Endre, 
igazgató. 

* SZESZ ÉS SZESZESITAL F* 
% KIMÉRŐK FIGYELMÉBE 1 jj 

Caikazereda r. t. város Városháü-utaa 4. sz. ş ţ 
^ (Bégi postaépület) volt szesziaktárhelyi- <L* 

Bégben siess- és szeszesitalok nagyban í j 
éa kiosinybeni kimérését megnyitotta. <« 

Állandóan raktáron tart: 
f>  szavatolt 96°-os barOtí szsszt, valamint 

» 
^ rum, cognac, szihórium, borseprő és ~ 

mindennemű líkör feléket.  ^ 
Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű & 

« 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban ^ 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé- c * « nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel € • 

4$ Szántó Ernő üzletvezető, # 
Csíkszereda, Városház-utoa 4. szám. Kegi 

ţ ţ postaépület, volt azeszraktárhelyiség. ş ţ 
• T O f t f t f t f t K w h f ^ W W t m 

Hirdetmény. 
Köztudomására lio?.om a lót'.ny-azíö 

gazda közönségnek, Liogy Caiktápiocaa 
község törzslakósságának egy darab 4 
éves 168 centiméter nwsaa iip;c»i faj'» 
tí.-nyósz kí pus frket«  apa mén lova-
vtifl  dar:»b kancái; 250 koroi a • s e-gy | 
vékh jó minősf-üll  ?.íiber. h*.rkinok | 
(l iu'uir:k. p.;dv idö iüinduunap 
reggel 7 órakor és délutáu 5 órakor 

Csiktaplocza, 1920. övi április 24. 
Csedő Imre, 
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Kere8ünk azonnali belépésre energikus 
ügyes fűrészmestert,  aki anyag 
terhez is ért. Ajánlaiok GóJüres;; 
Ceikezen'domokos küldendők. 

ASZTALOSSEGEDEK 

elnök. 

M «sfó.'evet  inul;, T»:ny('-.-?«gazo!VÁNNYHÍ 
(•!lároft,  'i^ ü simentliali bika 
eladó, Zii-arm-ţ Lun̂ csna», Szépviz. 

1 - 8 

S -i t̂ s, szKrviiiniarliH. ' ü iinösf  u i ny' 
aüa'ok ;akaru>aiiyo<.;i.?;ifK  olajpogácsa 
kaph.i'ó Kovács Árpádüá', Csíkszereda, 
Szentíéirk utca 34 házszám. t-2 

Köleskása, elsőrendű talp, 
finom fekete és barna 

chevreaux bor nagyban és 
kicsinyben jutányos áron 
kapható Veres Elek keres-
kedőnél, Csikszereda. 

Egy Diegbiahaió Víiy:y lisjalon 

vendéglóm részére. — Cim a kiadóhivatalban. 
;i-3 

Di'i.iţvt 
f e l T é t e t a e k  f t l é 

&est&í@a m e n t e s s é l 

Eladó egy bflitelek  u rajta ievó 1 
házzal Mikó-u'c* 238. h?. alau. 

É iekê ni iehef:  GA! Sándor c~ik-
zsüKödi lakosnál. i-i 

kitiobb t^telekbeu is 20 
h'-któ 1918. evi "bu.r-

g - a n c l l v ö r C s "bor C s í k s z e r e -
d á n . Mikó-utca 17. b. szám alatt. 

E l a d ó íifít  jó karban levő v a s k a l y h a . 
Eideklődni lehet a Gözsy gyógyszer 
tárban, C-iíkszcred.». 

Újonnan at alaki tul t mümaimom-
iian ei vállalok bárminemű iu-io 

BABONA KIÖRLÉSÉT. 
K e s z i t e k kenyér , finom-

lisztet és grizt. — Az örh'. tk 
pon'osun és gyorsan eszközöltetnek. 

P A P P K Á R O L Y , 
Első osikszeredui henger-múmalom tulajdonosa. 

mosdó szekrény, 
1 kis konyhaasztal, 

zsiros-bödon. gyerekcipók, női tavaszi 
kabát. Cim a kiadóhivatalban. 2—2 

KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM ÁTVÉTEL! 
a u iom, Csíkszeredában a Hutter kávéház és éttermet 
átvettem s azt 1920. évi április hó 15 én (csütörtökön) 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. 
Fötürekvésein, hogy vendégeimet Ízletes ételekkel és jó 
zamatu italokkal, mérsékelt árak és szolid kiszolgálás 
melltiu elláthassam. — Szíves pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

f Vass Géza vendéglős, Csíkszeredában. 
2Sra.poxa.ta. f r i s s e n  c s a p o l t s ö r é s v i l l á , S T © g : g - © l l 
" b é i r m e i y l d . ő " b e n k a p l i a t ó . 1—4 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre is t e k i n t s e m e g 

S Z É K E L Y «8 RÉTI 
Brdélyrészi Bútorgyár R.-Tarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

BUTORTERM EIT 
Nagy választék ugyazt'rübb ca 
egész tinóm bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 7— 

Tiszteii-tiei vau szerencaéui értesíteni, Csík vármegye kö-
zönségét, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. rgy a 
modern technika követeimenyeinek teljesen megftii'riő 

épület- é s d i s z m ü - b á d o g o s műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen toronyfödeseket, 
amelyhf-z  saját hordozható áiványom vsn, továbbá min-
deunemti konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést és t-rv.-t dtjtala^u1 

kes'/irek. — S21V03 pártfogást  kér, kivá.ó fisztviet.e): 
BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 

B8C* Ordafózö-üstök  oinezüset a legpontosabban elkészítem. *3HI 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 
a-2 

Nyomatott Vákár kKnyvnyomd^ábaa, Cnksseredáb&o. Cssiurst: Conaolsis. 




