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i minden kere.-zt'iiy intézmény ellen a perfid 
nemzetekkel kiáltottuk: „Feszítsd megl" 

E-iged^ük, hogy győzzön felettünk  akár-
milyn felüieies,  szennyes, hatalmi érdeket 
szolgáló kereszfrtjyellrtu^s  zsurnalisztika, poli-
tika és pártszeuvedély. Engedtük, hogy elho-
mályosodjék a karácsonyi fényesség  lelkünk-
ben, engedtük, hogy kialudjék a keresztény 
lelkimüvo;tség napja a társadalomban. Szeret-
tünk míud.nt, csak hitünket és egyházunkat 
eléggé nom. Becsültünk mindenkit, csak fajun-
kat nem. Szerettünk, de legjobban önmagunkat 
a amaz al '.pvető és boldogító törvényt: szeres-
sed Istent mindenek fölött  és felebarátodat, 
mint önmagadat, feledtük,  letiportuk. Magunk 
neveitük a krisztusi műveltség és szeretet el-
lea&ég-ií. Magunk ny itottuk fel  a pokol kapuit, 
hogy felkeljenek  a lelki sötétség minden ször-
nyei, fegyverei,  repülő szárnyai, bombái, irtó 
kegyetlensegei, fajdalmai  s gyötrelmei. És lát-
juk, engedte Isten, hogy lássuk a hit nélküli 
munkau.it eredmenyét, hogy kóstoljuk meg a 
keresztényellenes törekvések fanyar  és mérges 
gyümölcseit. L ittuk az emberi szörnyeket. 
Láttuk, hogy a lelki világosságtól megfosztott, 
bűneire és szenvedélyeire hagyott világ öngyil-
kossági kisurieiro vetemedett a háborúban, az 
azt Követő anarchiában és kommunizmusban. 
És íme a legsúlyosabb ostorcsapásokat mind-
végig mi, a vallást oly kevésre értékelő intel-
ligencia, vagy unk kénytelenek elszenvedni. 

Suly os megpróbáltatásainkban, méltó faj-
daluiuukbtm a krisztusi világosság ezen dicső 
napján üdvözöljük hát a bűnös és bukott 
Europa földjén  immár uj erőre, uj munkára 
vergődő keresztény kulturát, mely a megiga-
zulashoz, a kijózanodáshoz, a várvavárt békés 
hai adás boldogságához vezet . A bűneiben össze-
roppant társadalmat újra építeni, a csalódott 
lelkekbe uj erőt ömeni, istenes nemzedéket 
nevelni, a világ homlokára irni: szeresd Istent 
mindenek fölött  és felebarátodat,  mint önma-
gadat — ez vár a fellendülő  keresztény irány-
zatr-i, ezt várjuk a keresztény felvilágosodás-
tól, a megújhodott kulturát belőle kérjük, tőle 
rom'Ijük, sőt követeljük. Még ugyan gyász-
fátyolt  hordunk le lkűnkön , de bánatunk 
bágyasztó ködében felcsillan  körülöttünk 
a megváltót hirdető betlehemi fényesség. 

Ezerkilencszáztizenkilenc karácsony éjsza-
káján felcsillan  ismét a betlehemi fényesség  a 
föld  kerekségéu. Erőilen, halvány s könnyek 
rezeguek át sugarain. De buzgó vágy tölti be 
a lelkeket, hogy tisztuljon, erősbödjön és órad-

Világosság Betlehemből. 
Krisztus születésének éjszakáján fényes-

nyesBégről beszól az irás. Fényesség ömlött 
alá az égből. Világosság övezte a betlehemi 
deres pusztát, a rozzant istáilécskát s a nyá-
jak virrasztó pásztorait. Sietett a h.ijnal és 
tüzes biborpalásttal szegélyezte az Ígéret föld-
jét. Rendkívüli csillag szikrázott a kelet cso-
dás láthatárán. „És pásztorok  valának  azon 
tartományban ... És Isten  fényessége  kő-
rülragyogá  őket'.  „Feltetszett cailiaga nap-
keleten'. (Luk. II 9.) 

A szent éjszaka évfordulóján,  midőn meg-
kondul a karácsonyéjféli  harangozó, a templom-
ablakok sugár iveiből szintén fénysugarak  szű-
rődnek át a sötét éjszakába, fényesség  árad a 
magányos utcákra, az apró házacskákra, a 
rideg palotákra. A családok szentélyében fel-
gyúlnak a világosság csillagai, a karácsonyfa 
kicsiny gyertyácskái s szelíden mosolyogják 
fényüket  boldog arcocskákba és könnyező sze-
mekbe. 

Színes, derült képek, biztató és vigasztaló 
fénycsőnek  ezek, amik azt hirdetik, azt akar-
ják jelenteni, hogy aunyi gyász és annyi bűn 
éjszakájában alászállott az égből a világosság 
kútforrása,  maga az isteni világosság, földre 
jött a Krisztus, hogy a tudatlanság és minden 
gyarlóság szörnyű éjszakájában botorkáló földi 
vándor útjaira világosságot derítsen, a. küzde-
lem és fájdalom  csüggedt emberét a halál 
árnyékából kiemelje az örök élet világosságába, 
tanításával, isteni szeretetének lebilincselő me-
legségével magához ölelje, megvigasztalja és 
elménket, e parányi Bzikrát becsatolja a hal-
hatatlanság fénytengerébe. 

Ezt az isteni világosságot ünnepeljük ka-
rácsonykor. Hódolunk annak a felvilágosodás-
nak, a mely hitet, vigaszt és örömet Bzerzett 
a munkában verejtékező, a bűnében üldözött 
embernek. Ünnepeljük a Krisztus tanain fel-
épült lelki műveltséget, a keresztény kulturát. 
Elismerjük ma, bogy a kereszt titkának kisu-
gárzó fénye,  mint viiágrefl̂ ktor,  helyes irányt, 
biztos utat szabott az emberiségnek a pogány 
bálványozás vigasztalan útvesztőben épugy, 
mint a tekervényes gonoszság és könnyelmű 
Bég modern éjjelében. 

Mint a tavasz uj életre keltő napsugara 
megváltoztatja a föld  színét, ugy változtatta 
át a világ lelkét és kultúráját a Krisztus vilá-
gossága. Életet, szint, hangulatot öntött abba. 
Ama pUnkösti tüzes naptól kezdve, midőn a 
kereBztény műveltség fáklyája  először gyula-
dott fel,  minden évszázadok rétegein áthatolt 
a Krisztus világossága s csendesen és oltha-
tatlanul lobogva, melegített, csiszolt, emelt, 
épített, ellentéteket simított, áthatott kérges 
kebleken, vastag koponyákon, hogy Istennek 
dicsőséget, az embernek békességet hirdessen, 
kéljen ói kövotejjen. Világokat é§ korszakokat 

mozgatott. Mint a boldogság i.ópartjuiboz tör-
tető vitorlás hajó, egé-z kulturát hordozott 
szárnyain, országokat é'; népfajokat  nvgadott 
magával. Barbárokit teit müveitekké, durvá-
kat kegyesekké, bűnösöket szentekké, gyöngé-
ket eiő-ekké, gonoszok.u megigazulttá, ember-
teleneket, emberségessé. Ejiitett, uem rombolt, 
emelt és nem alázott, nemesített es nem ala-
c onyitott. Hadat üzent mindenkor a sötétség 
bűneinek. Áldásos nyomokat hagyott maga 
után, ahol eljárt, könyeket törült, összetört 
sziveket újra épített. 

Szent voit mindig, csak az emberek pzeny-
nyezték be, Nagy volt mindig, csak a törpék 
alacsonyították le. Boldogított mindeneket, mi-
kor hitté, öntudattá és céllá jegecesedett a 
lelkekben, égetett és gyötört, mikor eszköznek 
használták a hatalom polcahoz, vagy a kttiyer 
morzsáihoz. Valahányszor az emberiség elfor-
dult ettől a világosságtól, valahányszor olto-
gatni kezdette, valahányszor elvetette törvé 
nyeit ts visszaéit az ég' ezen inteni adomá-
nyával, mindaunyiszor alásülyedt emberi mél-
tóságában, a sötétség pokoli bűneibe esett, 
önmagát eebezte meg s áthidalhatatlan aka-
dályokat vágott beküs fejlődésének  útjába. 

És hányszor akarták elfojtani  ezt a lelki-
ismereti tisztaságot hirdető, k».rő és követelő 
krisztusi világosságot! Hányszor hadakoztak 
ellene a sötétség lovagjai, hányszor akarták 
tulvilágiMni ezt az égi fény  csomó L a fo  d törpe 
tángocskái I Ám homályos elmékben elhomá-
lyosítani igen, de végképpen eloltani nem le-
hetett; uem lehet, mert ez a világosság abból 
az Isten lényéből sugárzott ala, a ki az idők 
kezdetén a sötét tömegekhez mondotta: „Le-
gyen világosság I" A teremtés első pillanatá-
ban a testi szemeknek, Krisztus születésekor 
a lelkeknek gyújtott Isten világosságot s amaz 
éggel és földdel  együtt elmúlik, ez elmúlha-
tatlan, örök. 

Ezt a világosságot, ezt a keresztény kul-
turát félték,  üldözték és oltogatták a XX ik 
században szerteszét Európa csaknem minden 
országában a felelom,  gyűlölet, hatalom, fegy-
ver, pénz ós toll erejével egyformán.  Szer-
vezve cs szervezetlenül, nyíltan és alattomo-
san üldözte az érzéki emberhad, az öntudat-
ban és hitben szegény társadalom nálunk is. 
Élveztük a krisztusi műveltség áldásait, de 
nem értékeltük s nem becsültük meg. Sót sza-
badkoztunk, menekültünk előle. Egyenesen ol-
togattuk a fénysugarait  a családban, a honnan 
száműztük Isten félelmét  és a mély vallásos-
ság szellemét. Üldöztük ós gyülöltük, midőn a 
jövendő generációk iskolái jellegnélkülivé tet-
tük, jellemre és tiszta lélekre nevelő vallá-
sunkat mellékeB tudománynak, magánügynek, 
felekezeti  kérdésnek nyilvánítottuk. Üldöztük 
és gyülöltük, midőn közömbös vagy keresz-
tényellenes napilapokat támogattunk, pénzünk-
kel éa befolyásunkkal  nagygyá neveltünk és 
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jon szét bérceink között ez a krisztusi vilá-
gosság, törülje le a könnyeket és tegye de-
rültté az arcokat. A kisded Jézus előtt ezred-
éves keresztény nemzetek imáját mondjuk el, 
szálljon szét az ünnepi harangszóval fohászunk, 
hogy öntudatos, erős keresztény kulturát aka-
runk, mely a templom ablakain át szűrődik a 
világba, a Krisztus tanaiból, törvényeiből és 
irgalmas szivéből sugárzik át a nemzetek meg-
sebzett szivébe. Jöjjön el a jobb kor s legyen 
benne Istennek dicsőség, az embernek bekesség 1 

Karczfalva.  Dr. Kászonyi,  plébános. 

Eatáea ®ay. 
Hatodik esztendeje, hogy e helyen 

a szeretet nagy Ünnepen sóvárogjuk üz 
emberek millióinak szenvedeseit meg-
váltó beket. Esztendőkről esztendőre, 
százezrekre menő özvegy es arva csat-
lakozik szavunkhoz, de a bábom turiaja 
meg mindig ou dühöng az euioerek nagy 
részenek lelkében. 

Az emberek kivetkőztek emberi tor-
májukból, a kapzsisag ós rideg onzea 
lett úrra mindenütt. Nincs erkőics, val-
lás ós tekintély, melynek ezavara ujboi 
a felebaráti  szeretet, az egymás meg-
beoaüiese, a tisztesség es munka fog-
lalja ei helyet a megrontott viiagouu. 

Hatodszor emeljük fel  szavunkat* 
szent Karaosony Ünnepen s ki tuuja, 
hogy utoljara-e 1? A haicok bar elültek, 
de az embenaeg ieike uicg ma ia egy 
tűzokádó kiar.er, amelynek izzo íavaja 
barmikor lángba borniiatja a világot. 

Hasztalan mondjak a jozauok, üogy 
üljön el a harc es foglalja  ei heiyt-i 
sziveinkben a szeretet, a beke, a meg-
ertea. Dolgozzunk magunkért es egy-
másért. A vezetők bűneiért egesz ge-
nerációknak kell szenvedni es iiehuá-
igat viseiai. Küzdeni a mindennapi tá-
nyérért es uáikUíözni tengernyit, mit az 
eióienytk között egyedül az emocr tud 
elviselni. 

Meddig rohanuuk hát veBZiüukbb? 
Mikor jöu mar a megertéa ideje ? Ihy 
meaóze kellene hatoljon szavun;., hogy 
reineny sem lehet ahhoz, hogy a hosszú 
utat megtegye. 

Esztendőről, esztendőre csak a békéi 
óhajtjuk es varjuk. Talan soha sem 
vonunk hat év ota oiy közei hozza, 
mint most. És mégis a sok csalódas ea 
szenvedés ketkedőve tett. A bete utján 
kételkednünk keli, vájjon csakugyan ei-
johet-e a magyar nemzet békéje, muiyet 
önhibáján kivüi mások zavartak meg, 
romlást es pusztulási idezve tel min 
denütt. 

Ma már eredő ti diplomáciai axták 
bizonyítják, hogy sem a magyar nem 
zet, sem felelős  vezetői nem akarták a 
háborút, sőt tiltakoztak ellene. Vájjon 
meiyik nemzet áll oiy tisztán a háború 
feiidezesenet  rettentő vadjavai szemben, 
mint a magyar!? Mieri nünhődünk tt-
hat, akik nem vetkeztünk? 

Bizalmunk éa reinenyUuk & jövőben 
sok megpróbáltatás daca; a nem csókként. 
A bókénak el keli jönni, ha késik is. 
Az igazi beke pedig tövis nélkül való, 
az ártatlant nem büntetheti. Lesz meg 
nekünk igazi Karácsonyunk, mikor ki 
gyúlnak sziveinkben a szeretet mecae-
sei ós ujbói melegseg es boidogság járja 
át lelkeinket. 

Mi ezt a Karácsonyt várjuk ós ez a 
Karácsony el fog  jönni. 

A szeretet 
ünnepe közeleg... Szüljön a mohóság, pihenje-
nek a tőrtetó karok és némuljanak el a tüle-
kedés zajai I Az önzés piszkos fertőjén  simul-
janak el a redők s a lelkek mélyén tanyázó 
kárhozatos sötétséget váltsa fel  a megértés 
jótékony világossága. 

A krisztusi jóság áldást, békességet hirdető 
napjai vetitik előre az egész világot fölmele-
gítő sugaraikat, hogy a legátalkodottabb lel-
kekben is felkeltsek  .a minden nemes ÉB szép 
utáni vágyat s a felebaráti  szeretete fakasszák 
a már-már kőkeménnyé durvult szivekben. 

A közelmúlt dicstelen napjai után az anya-
giassagot istenítő ember tana uralja a földet. 
Az önimádat gyaíazatos utjaiu oítarokat talá-
lunk, oltarokat, melye* körül orgona ha bug: 
a pénzcsengcse az; baraag ha BZÓI, ineBsze 
főidre  üaiiik; mindent felölelek,  mindunt ma-
gauieva teszek, amit csak lehet. 

Em ezekkel szemben embereket latunk, kik 
eiestek a küzdelemben; pariakat, kik a szük-
ség balállal fenyegető  karjaiban vonaglanak. 

Ott a könny'i elet, itt a legkínosabb nyo-
mor. Olt az öröm, a pötfeszkedes,  ia a segit-
begert kiáltó, de meg num hallgatott szeder-
jes ajkak. 

A szeretet ünnepe közéig... 
Ki törli le az árvák könnyeit?! Ki nyújt 

tainuszt a maganyos ozvegynuk? Ki takargatja 
ut< puha, meleg rongyokkal a meztelen csecse-
mőt? 8 ki gondol azokká:, Kiket az elet sujto 
keze ragadott ki oubonutbol s akik ma resz-
kető ieiekkei ahiioznak egy makuianyi szüre-
tei utan? 

K Ü L Ü í n F K L E J Y . 
— Lupunk  a karácsonyi  ünnepek miatt 

szombat helyett  három nappal előbb,  mar 
szerdán  jelent  meg. Olvasóinknak  boldog 
karácsonyi  ünnepeket  kívánunk. 

— A hadiarvak alapja. A vármegyei 
árvaszék altul kezelt hadiarvak alapja, az aiap 
renduitetóaszeru fölhasznalás»vai,  kimerült. Az 
ünnepek es UJÚV aikalmaval a közönség tigy cí-
mébe ajauijuu, hogy szerencsekivanataik es 
liüvüzleteik megváltásául a hadiarvak javaia 
adakozzanak. Adományokat eitogad az arva-
nzek elnöke, vagy közvetlenül a csíkszeredai 
állampénztár. 

— Ciryli bolgár herceg lesz a magyar 
kiraiy. Pozsony elveielének  hiro nagy iz-
gatottságot  keltett  a csehek közt.  Az Europa 
Press szerint befejezett  dolog, hogy a magyar 
iroura Ferdinánd voit bulgar car lia, Ciryli 
herceg kerül. Jelöascgét allitoiag Anglia tarno-
ga+ja, kinek a becsi lapok szerint a bukeszer-
zodes szeikusztödebeii túlnyomó befolyása  volt. 
Budapest, mint a nemzetközi Dunabizottjag 
aztkheiye, egyszerainiud az ango; baikan pun-
tihauak irányító pumja leuz. Cuiiniogiiaui ezre-
des, az angoi kaionai misszió lonöke Londonba 
utazik, üogy Lioyd George hozzájárulását kérje 
Cuyll hercegnek egy angol hercegnővel vaio 
hazassag auoz. 

— A cseh hadügyminiszter magyar 
katonakat lat az Ipoiy pari jan. Kiofac 
citii hadügyminiszter Csehországnak Magyar-
országhoz való vibzonyarol ezeket mondta: 

— Ha semmi mas ok nem volna, már a 
magyar agitátorok folyton  növekvő szama meg-
győz bennünket arról, hogy Magyarországon 
igenis vaunak olyan körök, amelyek még min-
dig nehezen tudják elviselni, hogy a szlová-
kok földje  a cseh köztársaságé. A Horthy-féle 
hadsereg némely elóke&züleie e* vállalkozása 
is annak jelet adja, hogy a hadseregnek most 
nemcsak kizárólag belpolitikai jelentősége van. 

A budapesti politikai viszonyoknak eddigi fej-
lődéséből a mai napig nem szerezhettük azt a 
meggyőződést, hogy a döntő körök a maguk 
álmait arról a bizonyos nagy osztatlan Magyar-
országról — 1918. október 28 előtti határai-
val — feladták  volna és hogy a jövőre nézve 
a lojális szomszédok elveihez igazodtak volna. 
És hogy aggódásunk, félelmünk  és feltevésünk 
alapos volt, azt épp ma érkezeit jelentés is 
bizonyítja, amely Bzerint az Ipoly partján ma-
gyar katonák jelentékeny tevékenységet fejte-
nek ki, sőt ami legénységünkre lövöldöznek. 
Magában az országban — sok megbízható je-
lentés szerint — röpcédulák, plakátok és gyü-
lesek utján igen hevesen agitálnak köztársa-
sagunk ellen. 

— Kinevezés. Farkas Ilonka és Lu.izló 
Aranka polg. isk. tanárnőket gróf  Majláth G. 
Kaioiy erdéiyi püspök, a karczfaUi  róm. kath. 
polgári tiu- és leányiskolahoz rendes tanar-
nöüká nevezte ki. Ugy az uj tanarnőknek, a 
kik városunk társasagának voltak kedveit 
tagjai, valamint a most szervezett uj poigari 
iskolanak, mely az t-gosz Felesik jóvendo in-
telligenciájúnak neveléséhez lesz hivatva nagy 
részben hozzájárulni — a legteljesebb sikert 
kívánjuk I 

— Megerösites. Gróf  Majláth erdéiyi püs-
pök luiecs Tauias, Palosine tíaílű Veronika, 
Hahó István es Imre József  el. népiskolai tani 
tükat a csikdanfaivi  róm. kath. el. népiskolá-
hoz rendes tanítókká nevezte ki s Okét ez 
ailasu-íban megerődítette. 

— Haialozaa. Barios Gízeiia foiyo  evi 
december ho 14-én, 24 aves koraban, hosszas 
szenvedés utan, a csikszertdai közkorhazban 
behunyt. 

— Hírek a magyar hadifoglyokról. 
A magyar hadügyminisztérium fogadó  szervei 
Waimüad-Vuiachoan es lunsbruukban novem-
ber 24 lg Ü9.Ü29 Oiaszországboi hazatérő ma-
gyar uadiloglyot vettek at, akik között száuios 
erdeiyi ember is v»n. ÍSzibenában meg mindig 
tzaniüs uiag>ar hadifogoly  van, akikről a ma-
gyar kormány az ott levő dan misszió utján 
gondoskodik, amennyire tud. Ezek felöl  a hadi-
fogiyok  FC'IOI le^ujaübau a bécsi dan köveisisg 
a üzibóriabau idozo dan követi bizottsagtoi 
azt a hiri, kapta, hogy helyzetük nioat mar 
joüb, mint azeiott volt. Csupán a ruhazati kjr-
doa megoidasa okoz nagyobb nehezseget. 

— Hazassag. Baiogü Gjza cjlkszersdai 
bórkeidükedo l'olyo evi december hú 20-an 
tartotta eskuvojet özv. Cseh Karolyné szül. 
Pap Manskaval, Ccukszenikiraiyon. 

— Postai ertekoikkek bevaltasa. A 
központi pt. ígazgaiooagnak 4221—1919. sz. 
rendelete alapján az eddig forgalomban  levő 
regi magyar üiadasu értékcikkek es pedig: 
levetczo-lapok, zartiapok, hivatalos levelező-
lap, közónseges es utanveteies szabi tőiével, 
bel- es külföldi  postauialvany, frankojegjek, 
feiülnyomoti.  boríték, vaiaszdij azeivany, po^ta-
takarek-lap, áiubevaiias, iraukoc.'dula, poaui 
megbízás es pénzes levelboritck foiyo  ev de-
cember ho 31-evei forgalombol  kivonatnak. 
A kozonóég es értékcikk elárusítók keszleteit 
minden postahivatal folyó  ho 28-ig bevaltja. 

— Hadi-hazassagok. Franciaorazag fővá-
rosában uj járvány duhong, a válóperek jar-
vanya. Eunek a )arvanynak eddig 123 ezer 
áldozata vau. Az 1914-ben és azelőtt kötött 
hazassagok kibírták a háboius megpróbáltatá-
sokat, azonban a haboru alatt kötött hazassa-
gok ellen ezideig 123 ezer valopen keresutut 
adtak be. És ez a szám csak az idei ev ered-
ménye : éppen kelszeresse a tavalyinak. Annyi 
már a váioper, hogy külön uj törvényszékét 
kellett felállítani  az elintézésükre. 
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— Magyar követségek. Legközelebb 
magyar követseg létesül Prágában s a magyar 
követség kinevezésével egyidejűleg a cseh-
szlovák köztársaság is elküldi követét Buda-
pestre. Budapestről jelentik, hogy a tárgyalá-
sok folyamatban  vannak a semleges államok-
kal b elsősorban a svájci, hollandi és a svéd-
országi magyar követségük lesznek betöltve. 
Ez időszerint Magyarországnak csak két akre-
ditált követe van : gróf  Csekonics Iván Varsó-
ban és dr. Gratz Gusztáv Bécsben. A prágai 
követnek egy magasrangu állami liszt viselőt 
szemeltek ki. 

— A s tá tus igazgatótanácsi ülése. Az 
Erdélyi Róm. Kath. Státus igazgatótanácsa 
tegnap délután ülést tartott. Az igazgatóta-
nácsi ülésen, amelyen gróf  Majláth Guaztáv 
Károly erdelyi püspök elnökölt, báró Szentke-
re^zthy Zsigmond, dr. Hirschler József,  dr. 
Márki Sándor, Matskásy Pál, Marza Lajos, dr. 
Nemes Ferenc, dr. Biró Balázs, dr. Haller 
Gusztáv igazgatótanácsotok, dr. Fejér Gerő 
alóadó és dr. P. Jánossy Béla titkár vettek 
részt. Az ülésen a rendes folyó  ügyeket, tár-
gyalták le. A tárgysorozat jelentékenyebb pont-
jai a következők voltak: Az igazgatótanács 
betöltötte Karácsony Márlon főesperes-pUbá-
nos és igazgatótanácsom lemondásával meg-
üresedett marosvásárhelyi plehánosi állást. A 
marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi p!tabáni-
aknak ugyanis a státus a kegyura s ezeknek 
a betöltése az igazgatótanács jogkörébe tar-
tozik. A státus a püspök hármas kijelölése 
alapján Jaross Béla marosvásárhelyi vallásta-
nárt választolta meg Karácsony Mártou utó 
dául. Mikó Bálint igazgat.ótanácsos emlékét, 
aki szeptemberben halt el, jegyzőkönyvileg 
örökítették meg. A közlekedési nehézségek 
miatt a státus iskoláiban a karácsonyi szüne-
tet december 19-től január 15-ig álhpitották 
meg. Eddig a karácsonyi szünet rendszerint 
január 8-ig tartott. A diákok most egy héttel 
több vakációt kapnak. Az uj igazgató-tanács 
kiutalta a státusi középiskolákban alkalmazott 
tanárok fizetését  az 1919—1920- tanévre. A 
tanárok részére azt a különbözetét is kiutalták, 
amelyet eddig a kincstár folyósított.  Ez a tul-
kiadás a státus teherbíró képességét nagymér-
tékben igénybe veszi. Az ülés napirendjén 
szerepelt a hójai erdő faanyagának  eladása is. 
Az árverest jóváhagyta az igazgató-tanács. 

— A múl tból . Egy német katonai szak-
lap néhány részletet közöl a híres messze-
bordó ágyukról. Egy ilyen ágyú elkészítése 
majdnem 18 hónapig tartort. A lövpg kezdő-
sebessége ezerötszáz méter volt. A golyót 20 
méter hosszú ágyúcsőből röpítették ki Párkra. 
Az ágyuk Paristól 128 kilométernyire voltak 
felállítva.  A löveg a föld  felett  mintegy 40 
kilóméter magasságba szállt fel.  Az ágyú 50 
fokos  szög alatt volt beállítva, hogy ezáltal a 
löveg olyan magasságba szálljon, ahol már 
nincsen levegő ellenállás, sOt légüres Tér kap-
ható. Onnan 45 fokoB  szög alatt zuhat Párisra. 
Tekintettel az óriási magasságra, egész asztro-
nómiai pontossággal kellett kiszámítani, hogy 
a föld  forgása  minő hatással van a löveg cél-
pontjára. 

— Nem kell ágyú. Lloyd George opti-
mista, dacára, hogy több apró háború még ma 
ÍB folyik  Ól még uáraoi ujabb konfliktus  fe-

nyeget. Nem rég meglátogatta a woolwichi 
nagy arzenált, amelyben eddig tüzérségi anya-
got gyártottak, amelyet mozdonyok és vasúti 
kocsik gyártására alakítottak át. Az uj üzem 
céljára egy néhány helyiségre szükség volt, 
de az egyetlen megfelelő  épület tele volt 
ágyukkal. „Vigyék el ezeket akárhová" — 
kiáltott fel  Lloyd George — „ég helyettesit* 
sék őket hasznos eszközökk •!." „Egyébként-
ezekre az ágyukra száz éven belül ugy sem 
lesz szükség." 

— A budapest i tőzsde. December 17 én 
a budapesti tőzsde árfuiyama  a következő: 
Árfolyamok  Magyar Hitel 1080—180. Osztrák 
Hitel 822—15. Jelzá'ogbank 510—23. Leszá-
mítoló 605—15, Agrár Bank 1905- 35. Magyar 
Bank 785—800. Forgalmi Búik 570—80. Fa 
Bank 1807—35. Hazai Bank 585—622. Föld-
birtok Bank 530—545. Escompte 645—720. 
Pes'i Magyar 4400—4460. Bosnyák Takarék-
pénztár 600. Hazai 18050. Első budapesti gőz-
malom 1650—30. Gizella 700—10, B. Misko.ci 
1565—650. Beocsini 2400—700. Észak sz-jn 
1378—80. S/áizvári 1595—1570. Általános kő-
szén 4800—4870. Salgó 2430—60. Urikány 
2340—440. Coburg 1480—620. Csáky 920—870. 
Ganz 5600-800. Gauz vili. 1225—1260. Láng 
550-530. Lipták 281-315. Rima 2000-55. 
Schlick 650 - 600. Aih«neumJ80—800. Baróti 
800. Danica 2575- 550. Egy. izzó 1280—340. 
Textil 695—700. Flóra 1700—680. Gutimmn 
2330-2200. Fat-erm. 2600—2600. Műtrágya 
1100—1110. Klotild 882 -900. Naíici 6400— 
6500. ürsz. fa  1250-1285. PtióLus 290—275. 
Atlamica 3450—850. Adria 6750-850. Iugat-
ian 700—15. Kereskedelmi Hitel 440 -400. 
Mercur 328—65. Gommpaz 4880—910. A .alá-
nos Tkp. 785—95. Bcivarosi Titp. 580. Lipót-
városi 275. Fővárosi Tkp. 1825—75. Orsz.igos 
Tkp. 540—60. Concordia 800—790- Cement 
518—25. Kohó 3350—500. István tégla 384-
95. Magnesií 3200-125. Fegyver 900—970. 
Kaszab 700—15. Franklin 1875—925. Papír 
1070—100. Goldberger 810—795. L.impa 990. 
Repülő 680. Telefon  1170-85. Trieszt 550. 
Lewante 3700—50. A valuta piac tariott. 

— Ki a d i s t ruk t iv? Debrecenből j. leü-
tik : Az erzsébetvárosi demokrata kör a párt 
képviselőjelöltje, Ugrón Gábor tisztelet re va-
csorát rendezett, amelyen Ugrón a többi közt 
ezeket mondta: 

— A nemzeti demokrata polgárpart pro-
grammját folytonosan  félremagyarázzák.  A mi 
politikánk nemzeti politika. Semmi más nem 
vezet minket, mint a nemzet kardinális érde-
keinek szolgálata. Nem igaz, hogy mi destruk-
tív politikáuak szolgálatában állanánk. Se.niri 
annyit nem szenvedett a bolsevizmus alatt, 
mint éppen a várost kispolgár, kiskereskedő 
és kisiparos. Destruktív az, aki osztálygyüiö-
letet hirdet, de mi nem vagyunk destruktívek, 
mi minden gyü'ölséget elítélünk. Setiki sincs 
közöttünk, aki mást akarna, mint a keresztény 
morál alapján álló Magyarországot. Szent Ist-
ván koronája feuyében,  valamennyi polgára 
egyenlő jogával és egyenlő kötelességtdjesi-
tese mellett. 

— A magyar szocialisták jelöltjei. A 
magyar szociálizta párt a vála-ztások alkal-
mával Budapesten Somogyi Bélát, Buchingert, 
Garamit, Peidlt, Preuaxt és Miakicsof,  Győrben 
Vanczákot fogja  fölléptetni. 

A. visszavándorlók pénze. Washing-
tonból jelentik, hogy a Magyarországba való 
visszavándorlással foglalkozó  bizottság meg-
állapítása szerint azoknak a magyaroknak a 
vagyona, akik visszavándorlásra jelentkeztek, 
meghaladja az ötszáz millió dollárt. Ez a mai 
valutaviszonyok mellett ötven milliárd koronát 
tesi ki. 

Naptárak 
kereskedőknek ismételadásra 
bármily mennyiségben, meg-
felelő  engedménnyel kaphatók 

é s 
Csíkszeredán a Vákár üzletében. 

— Kiadják a Tisza-gyilkosság Vörös-
Könyvet. A gróf  Tisza István meggyilkolása 
ügyében folyó  vizsgálat körül egyre nagyobb 
•i zim-avar. Friedrich látván hadügyminiszter 
nyilatkozata és a kihallgatásáról terjesztett 
hírek k;>rül •áinndt tudvalevőleg a legutóbbi 
bonyodalom. Hogy a közönség körében elter-
jedt r-iiud ufé'e  'udo-mondanak e eje vétes-
sek, (i diplomáciai irxtofc  min táj ara) néhány 
nap múlva iii^şj^iehik egy Vörös Könyv, amely 
kö'.ölui fogja  a gróf  T^za István gyilkosai 
ügyében felvett  ö^zes jegyzőkönyvöket ós hi-
vatalos iratokat ugy, hogy a közvélemény elé 
teljesen kimerítő adatok jutnak a bünvizqgálat 
minden sdatárol. 

— Müsoros-estely. A csiksomiyói ifjú-
ság j.rnuar hó 10-én este 8 érakor Várdotfalva 
községháza nagytermében az árva- és szere-
tethaz javara ntgy?x*bn?u müsoros-estéiyt 
rendez, meiy re felhívjuk  városunk és vidéke 
inidiige.neiajának figyelmét.  Műsoron szerepel-
nek joubaál-jobb tarkaságok, melyeknek sze-
replői köz; van városunk több e.őnyösen ismert 
mükedv lője i. . 

— Uj világszövetség késiül. Éidekos 
es szenzációs hír keit szárnyra Amerikából. 
Az amerikai köztársasági p irt, amely folyton 
i ktnadji; a versaiil.si szerződest, most már 
egy angol-amerikai szerződés mellett kardos-
kodik, am >ly egyezseg a két állam flottájával 
a Népiiga au.-ipiciuma alatt kepezué a világ 
legnagyobb erejét és msgvedene mindenkit 
bárminemű támadás ellen. Természetesen ez 
a szövetség augol—szász bzövetség lenne ós 
nagyon való :zinü, sót bizonyos, hogy az egész 
viiogoa éreztetné fenhatósagát. 

— Dr. Belaagline u j jóslatai. Dr. Bel-
aáighué kguíolaó jóil:;ta a uiagyar po.itika 
várható eseményeiről igy hangzik : — A válasz-
tásokat hátráltatva látom, ezenkívül az első 
valaízias eredmény* neui is er semmit. És 
csak íbuioteini tudom, uj sorozást latok, uj 
fegyverkezett  tavaszra ós uj h:< borút. A trón-
ért ret'j.aete.s tülekedések lesznek, sokan akar-
ják tej ÜK re tenni Szent István koronaját és 
személyük érdokéoen nagy penzeket fognak 
szétszórni. Károly király sem akar lemondani 
a trónra való jogáról, ami súlyos komplikáció-
ját fog  maga után vouni. De a királyság biz-
tos és végre is olyan ember lesz az uralkodó, 
aki szivvei-lélekkel magyar. 

Női-fodrász  ajanlkozik házakhoz. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Az Alcsiki Mümalom és Villamosmü 
Részvénytársaság M Ü M A L M A 

Csikszentmártonon 
a «üíöüség rendelkezésére áll. 

GYÁRT: I- miuőségil finom  szitált lisz-
teket, darát, zsemlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házaknál iát vág; és csépel motorral. 
17—18 
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A tejg&pveitke&etek fontossága  a 
kisgazdákra nézve. 

A scözetkezetek közül talán & tejszövetkezet az, 
mely a legnagyobb fontossággal  bir a kisgazdákra 
nézve. 

Az első tejszövetkezet 1894-ben alapíttatott és 
mir 1903-ban 513 vajtermelésre berendezett tejszö-
vetkezet volt fizemben  s mintegy 88 és fél  millió 
liter tejet dolgozott fel  több, mint 10 millió korona 
értékben. Azóta számok tetemesen megnagyobbodott, 
a mely életrevalóságok és szükségességük legjobb 
bizonyítéka. 

A tejszövetkezetek lényege abban áll, hogy több 
tehén tartó gazda szövetkezetet alakit a tej közös-
értékesitése céljából. A módozatok a helyi körülmé-
nyek és viszonyok figyelembevételével  állapitatnak 
meg. FAfeltétel,  hogy az egyes szövetkezeti tagok a 
kezelési költséggel arányban álló tejmennyiséget 
biztosítsák, hogy ezt elérjék tartandó tehenük irá-
nyában, bizonyos Üzletrészt jegyeznek, mely összeg 
a berendezési költségek fedezésére  szolgál. 

Az értékesítési mód szerint a tejazö vetkezetek-
nek két neme különböztetendő meg: városi és falusi 
szövetkezetek. 

A városi tejszövetkezetek a tej közvetlen érté-
kesítésére törekszenek és hogy a kezelési költség 
minél nagyobb tejmennyiségre oszoljon meg, napi 
25—30.000 i.-nyi tej forgalomba  hozatalára rendeztez-
tetnek be. Ezen szövetkezeteknél is a közvetlenül 
nem értékesíthető tej vajjá, vagy sajttá dolgoztatik fel. 

A tejszövetkezetek másik neme a falusi,  vagy 
vidéki, melynek sorában a vaj- és sajtszövetkezetek 
tartoznak, noha a tejet közvetlenül értékesitő szövet-
kezetek is vannak. Ezek a szövetkezetek nagyobb 
részt a kisgazdáktól veszik át a tejet és tejtermékké 
dolgozzák fel,  a lefölözött  tejet turókészitésro hasz-
nálják, vagy visszaszolgáltatják a tagoknak. Vannak 
szövetkezetek, melyek a szövetkezeti pénztártól be-
szerzett hússertések által értékesitik a lefölözött  te-
jet és a be /ételt szétosztják a tagok között üzletré-
szük arányában. 

Jelenleg vajtermelési szövetkezeti központok is 
alakultak, a melyek a falusi  tejszövetkezetekből csak 
a tejszint veszik át, abból a célból, hogy egyöntetű 
vajat készitsenek és a külföldön  értékesitsek. 

A tejszövetkezetek különösen a kisgazda szem-
pontjából birnak nagy fontossággal,  mert oly jöve-
delemhez juttatják, melyet azelőtt nem élvezhetett, 
vagy csak kivételes esetben és akkor is a jövedelem 
egyrészéről le kellett mondania, mivel fölemésztették 
a tej értékesítésekor felmerülő  költségeket. Azt 
mondhatná valaki, hiszen a tejszövetkezetek megala-
kulása előtt is tartottak kisgazdáink teheneket és 
értékesiteniök kellett valami uton-módon a fölösle-
ges tejet. Igaz értékesítették akkor is a tejet, de mi-
vel nem volt meg a kisgazda számára az állandó és 
különösen a nagyobb mennyiségű tej biztos értéke-
sítésére az alkalom, gyakran jutott abba a helyzetbe, 
hogy a kisgazda a tejgazdaságra nem nagy súlyt 
helyezetf.  Nem gondolt arra, hogy megfelelő  takar-
mányozás áital kihasználja tehenei téteményképessé-
gét, nem ápolta és gondozta ugy, mint kellett volna 

Nagyon természetes, hogy a kedvezőtlen viszo-
nyok egy olyan fajta  felkarolásra  és tovább tenyész-
tésére kényszeritették a kisgazdát, mely az ő exten-
siv viszonyai közé a legjobban beillett. Szüksége 
volt egy oly fajtára,  mely szalmán, kukoricacsutkán 
és kevés szénán tartva munkaképes yolt. Innen ma-
gyarázható, hogy oly soká tartja magát, majdnem 
kizárólagosan a magyar-erdélyi marha az 6 eredeti-
ségével kisgazdáink körében. Itt van a gyökere azon 
szomorú jelenségnek ls, hogy még mindig az egyol-
dalú gabonagazdaság képezi mezőgazdasági üzemrend-
szerünket, mely ezer meg ezer bajnak a szüld oka. 

Egészen más azóta a helyzet, mióta a kisgazdák 
látták, hogy a tej minő jó jövedelmi forrást  képez. 

Mióta a háztartásban nélkülözhető tejért a szö-
vetkezettói havonkint egy összegben kapja a pénzét, 
csodálatosan méltó módon azon van, hogy részint 
jobb tejelő állatok beszerzése, részint azok okszerű 
és megfelelő  takarmányozása által emelje a tejpro-
dokciót. 

Egyéni szempontból is örvendetes ezen jelenség, 
mert a földmives  osztály vagyonosodására vezet, 
közgazdasági szempontból Ítélve pedig éppen azért 
szintén nagyon fontos  és még fotosabba  válik az ál-
tal, hogy folyton  fokozódó  mértékben fellenditi  az 
ország állattenyésztését, kiterjeszti a takarmány ter-
melését és ez álted mintegy kiemeli a mezőgazdasá-
got egyoldalaságából, kisebb lesz a rizikó és egy 
váratlan elemi csapás nyomán nem támad oly álta-
lános inség, mint az egyoldalú gazdálkodásnál, mi-
kor egy csapásra tönkre megy a kisgazda egész va-
gyona, mely a megélhetéshez szükséges volt. Több 
oldalává válik a termelés, tetemesen nagyobb és 
biztosabb jövedelemre számithat, az által peaig, hogy 
a takarmány termelés _a szántóföldön  is állandóan 
lesz, a föld  a közotkező termény befogadására  meg-
felelőbb  állapotban marad vissza, mint az egyoldalú 
gabonagazdaságnál, végül az állatok intenzivebb ta-
karmányozása által több és jobb minőségű trágya 
birtokába jot a gazda, a katasztrális holdankenti 
átlagtermései nagyobbak és biztosabbak lesznek. 

Vájjon nem-e a tej biztos és jövedelmező érté-
kesítése, melyet a tejszövetkezetek nyújtottak és 
nyújtanak, indították a gazdatársadalmat a jobb te-
jelő állatok importálására, a magyar marha javítására, 
eltérve az eddigi iránytól az erőtermeléstől. Nem-e 
a nagyobb jövegelem elérhetése szolgáltatja azon 
rugót, mely arra sarkalja agy a kis, mint az intelli-
gaas gazda társadalmat, hogy a magyar marhát ia 

gyors fejlődővé  és jól tejelővé fejlessze,  jóllehet ezen 
iránya tenyésztése az erőtermelés rovására történik. 

Megdőlt az a tévhit, hogy a magyar marha nem 
lehet jó tejeld, nem lehet gyorsan fejlődő.  Igenis 
lehet, mert megvan a mód rá, csak az eszközöket kell 
megszerezni. Bátran lehet állítani, hogy a javított 
magyar tehén tejeidképesség tekintetében semmit 
sem enged pl. a plnsgaoinek és erőkifejtésben  jóval 
felülmúlja  azt. 

S hogy ez igy van, bizonyítják azok a tehenésze-
tek, melyek a magyar marha javitását tűzték ki célul 
és máma már szép eredményekkel dicsekedhetnek. 

Nem célom e helyen ismertetni e fajta  Javitását, 
de szükségesnek tartottam pár szóval erről is meg-
emlékezni, különösen azért, mivel vidékünk gazdái 
az utóbbi időben nagy előszeretettel viselkednek a 
tarka marha iránt. Kérdem, ha eljön az idő, mikor 
kis gazdáink legnagyobb része abba a szerencsés 
helyzetbe kerül, hogy fölösleges  tejét tejszövetkezet 
utján értékesítheti, nem lesz-e előnyben az a gazda, 
aki magyar tehenet és nem pl. pinzgauit tart ? Egész 
bátran igennek felelhetünk,  hiszen jól tudjuk, hogy 
vidékünk gazdái tejelő teheneiket gazdasági munkák 
végzésére is használják s azon magyar tehén, mely 
az 500 kilógrammot meghaladja, bármely gazdasági 
munkánál felveszi  a versenyt a középerős ökörrel. 
Munkabírása és kitartása tehát jóval nagyobb, mint 
a pinzgaui-é, teje határozottan jobb. 

Végül még csak azt említem meg, ha tejét a kis 
gazda szövetkezet utján értékesiti, eladási árát zsír-
tartalma szerint szabja meg, mert idevágó kísérletek 
bizonyítják, hogy a munkát végző tehén a munka 
tartama alatt is a kevesebb mennyiségű tejben ugyan-
annyi zsirt választ ki, mint a pihenés alatt a na-
gyobb mennyiségű tejben. Ebből önként következik, 
hogy majdnem ugyanannyi vajat is készíthetünk be-
lőle, mint a pihenési időszak nagyobb mennyiségű 
tejéből. 

Beláthatja minden kisgazda, hogy nem csekély 
azon haszon, melyet közvetlen, avagy közvetve egy 
szövetkezeti tag élvez s ha mujd felvetődik  az eszme 
egy tejszövetkezet létesítésére, ne idegengedjék egy 
gazda se tőle, hanem minden tőle telhető módon 
arra törekedjék, hogy a megvalósuláshoz, ha csak 
egy fokkal  is közelebb segitse. 

Beke Benjamin, gazdatiszt. 

Értesitem a nagyérdemű vevőközönBÓget, hogy a 

likörgyártási üzemet 
újból fölvettem.  — Mától kezdve mindenfajta 
likőr a legméltányosabb árakban kapható. — 
Zimmermann Adolf,  Zsögödi szeszgyár. 
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Eladó Caiktaploczán, a Rét-utja men-
tén egy 13 katasztrális hold 

kiterjedésQ ré t i kaszáló és 85 hold 
12 évvel ezelőtt letarolt erdős te-
rület. Értekezhetni dr. Vass Lajos 
ügyvéddel Székelyudvarhelyen vagy 
Vass József  birtokossal Caiktaploczán. 
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Máier J tanár házával szemben 
egy telek eladó. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

Kereset meptelre v a g y h a s z o n b é r b e 

IC1 ZONGORÁT. 
Ajánlatok: Gyergyószentmiklós, Csik-
vármegye könyvnyomdájába cimzendök. 

É R T E S Í T É S . 
Van szerencsém Csíkszereda város és 
vidéke mélyen tisztelt hölgyközönségét 
értesíteni, hogy december hó 1-től kezdve 

NÖI DIVAT-SZALONT 
nyitottam, hol elvállalok angol és francia 
munkákat a legújabb divatszerint. Egyben 
értesitem a m. t. hölgyközönséget, hogy 

SZABÁSZATI TANFOLYAMOT 
nyitok 1810. óvi december hó 7-től kez-
dődöleg, haladók és kezdők részére. Fel-
világosítással l a k á s o m o n , Csikszereda 
Kossuth L.-u. 20. sz. a. bármikor szolgá-
lok. Szives pártfogásokat  kéri tisztelettel 

K ö v é r S á n d o r n é nöi szabó. 
Ugyanott eladó egy drb pónzszekrény éB 
2 drb tisedes mérleg 100 és 200 kg. súlyig. 
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Rendel naponta délután 2—6 óráig. 5 
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám ^ 

g SZESZ ÉS SZESZESITAL H 
g KltyÉRŐK FIGYELMÉBE I 

Csíkszereda r. t. város Mikó-utoa 22. ss. 
alatt ssesB és szeszesitalok nagyban és 
kiosinybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . 

állandóan raktáron tart: ş g 
szavatolt 96°-os szeszt, valamint rum, 

f í  cognac, szilvórium, borseprő és minden- Şţ 
nemű likőr féléket.  Şţ 

Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 

J * minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
fS  nyeknek eleget léve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettől 

H Szántó Ernő üzletvezető, 
ţ ţ Csikszereda, Mikó-utoa 22. Beám. ^ 
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jl| Értesí tés 1 Igj 
m Q t ó M v p q Réti erdélyrésíibútorgyárr. t. @ 
gj-j OttJKBiy Bö ntJU Marosvásárhelyt, P 
jj|j előnyösen ismert cég, intézetünknél Ijj] 

m i n t a s z o b á k a t 1 
helyezett el, melyek minőség és ár In 
tekintetében n legmesszebbmenő ige- | 0 
nyéket is kielégítik. — A mintaszobák (S 
intézetünk külön helyiségében |H 
megtekinthetők és megrendelések 1«] 

ugyanitt felvétetnek.  40— lg} 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  gjj 
= Csikszereda. = Igj 
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F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet , gipszet, stucatur 
nádat , cementcsöveket , kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot áilandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból, 
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1 FflJBOROK 
UJ u. m.: rizling, leányka, tra-
jgj min, bakar, oportó stb. jutá-
ba nyos áron kaphatók bármilyen 
H nagy mennyiségben és kölcsön 
9 hordókban. Valamint mindennemű 
I SZESZESITALOK. 
ţa cognac és l ikőr is kicsiny-
jlj ben és nagyban. — A tisztelt 
El vevők becses pártfogását  kéri 

9 Neumann Benő Szászrégen. 
84— 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájába, CiikRitndibftn. Ornant: Ct—Mi. 




