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A magyar békét március 16 ikéig 
elintézik. 

A Temps ismételten foglalkozik  a 
magyar békeszerződéssel 8 a béke-
konferencia  vezetőségének figyelmébe 
ajunlja, mennyire fontos,  hogy ez a kér 
des mielőbb elintéztessék. 

A békekonferencia,  minthogy a ma-
gyar delegáció már visszatért Párisba, 
február  12-ig megkapja a magyar ellen-
javaslatot, amire legkésőbb két héten 
belül megteszi észrevételeit és közli a 
magvar delegációval. 

E ii már csak a magyar kormány, 
sileíoU'g nemzetgyűlés valaha marad 
h<i ia s hrt ez ig< ülő lesz, a bekeszer 

-d- st icarcius közepéig el fogjak  in-
tézni. 

Miért maradt meg helyén a 
Huszár-kormány ? 

Budi»pesrről jelenük: 
A nemzöígyülési választások ered-

ménye egyelőre nem érinli a Huszár 
kormány helyzetét. A választások első 
eredményének beérkezése után egyot* 
politikai körökben azzal a tervvel fog 
ialkoztak, hogy Friedrich István hadügy-
miniszter vegye át a kormány vezetését. 

A terveztetéseket azonban egyidöre 
megakasztó:ui Horthy nyilatkozata A 
magyar fővezér  ugyanis kijelentette, 
hogy az ország érdekében fenn  kell 
tartani a mai koalíciós kormányzatot és 
csak a megválasztandó államfőnek  lesz 
joga uj kormányt kinevezni. Horthynak 
ez a kijelentése eldöntötte a helyzetet: 
a Huszár-kormány tehát helyén marad 

A nyugatmagyarországi 
varmegyék. 

A Neue Preie Presse jelenti, hogy 
R^nner kancellár, miután a csehszlovák 
kormánnyal való tárgyalásait befejezte, 
a napokban Budapestre érkezik, hogy 
ezúttal a magyar kormánnyal tárgyaljon 

Ahogy a bécsi lap tudni véli, a kan 
cellárnak az a szándéka, hogy az osztrák 
békeszerződésben Ausztriának juttatott 
nyugatmagyarországi vármegyék dolgá 
ban valamely megegyezésre jusson a 
magyar kormánnyal és ptdig olyan for 
mában, hogy a kötendő megállapodások 
lehetővé tegyék a két ország barátsá-
gos szomszédi viszonyát és a kölcsönös 
gazdasági érdekek zavartalan kielégí-
tését. 

A kancellárt e tárgyalásokban nem 
fogják  korlátozni a békekonferencia  ren-
delkezései, mert Némotausztriának két-
ségtelen joga van ahhoz, hogy Magyar 
országgal megfelelő  gazdasági kapcso-
latot teremtsen, 

Milyen módosításokat kér Ma-
gyarország a békeszerződéssel 

kapcsolatban. 
A magyar békedelegáció Párisba 

való visszatérése után a következő fon 
tosabb elveket fogja  előterjeszteni: 

1. Magyarországtól elszakítani szán 
dókolt területein népszavazás tartassék. 

2. Kölcsönös, szabad forgalom  léte-
sítése a megmaradó Magyarország és az 
elszakítandó részek között. 

3. Biztosítékok nyújtását, az elsza 
kitundó területen élő magyarság védel-
mére. 

A magyar alkotmány. 
Huszár Károly miniszterelnök a Pesti 

Nap ó tudósítója előtt kijelentette, hogy 
tebru vr 16 án az ország kül és be'po 
ütikai helyzetérői jelentést tesz a nem-
zetgyűlésnek. 

Azutrtn beterjeszti az állam vezeté 
sére vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek 
elfogadása  mán nyomban megválasztják 
az államfőt,  majd az eskü letétele után 
a kormány lemond. 

Az uj allamfő  azután kinevezi az uj 
kormáuyt. 

Ki lesz a magyar király ? 
Lyon. Magyarország monarchia lesz, 

de az antant hatalmak ellene vannak 
a H-ibsburgok trónra jutáaának. Többek 
között József  főherceg  volna a nép vá-
lasztottja, ismét más körök az angol 
Teck herceg, vagy a connaugti herceg 
jelöltségét támogatják. A kormány előre-
látó radikális tazjai a királyi összeköt-
tetésekkel dicsekedő Széchenyi László 
grófot  ajánlják. Széchenyi László grófot 
különösen egy amerikai multi milliomos-
nővel Vanderbi't Gladisszel való házas-
sága révén választották, mert egy ame-
rikai királynő, bizonyára megszerezné 
Magyarországnak Amerika támogatását 
szociális anyagi és pénzügyi téren. 

Széchenyi László gróf  50 éves és 
Őrmezői kastélyában él. 

Február hó 16-án tart ismét ülést a 
nemzetgyűlés, mikor is Apponyi Albert 
grófot  az ország nádorává választja. 
Apponyi Albert beterjeszti a monarchia 
visszaállítására vonatkozó javaslatot és 
a trónjelöltek névsorát. 

— A Habsburgok kitiltása. A minisz-
tertanács, melyen Horthy MiklÓB fővezér  és 
valamennyi tábornok is részt vett, foglalkozott 
a nagykövetek jegyzékével, mely Károly volt, 
királynak és a Habsburg uralkodó család tag-
jainak a magyar trónra való Ültetését megtiltja. 
A minisztertanács ugy döntött, hogy a jegyzé-
ket tanulmányozás és megválaszolás végett a 
nemzetgyűlés elé terjeszti. 

A perek uj felemelt  értékhatárai, valamint 
a pénzbüntetések és pénzbírságok feleme-
melése a bíróságoknál és a hatóságoknál. 

A kormányzótanács, az 1920. évi janoár hó 
10-én megjelent Hivatalos Lap 79. számában 
közzétett és 1920. évi január hó 11-ével már 
életbe is lépett rendeleteivel, gyökeres válto-
zásokat idézett elő a biróságok hatáskörében 
és működésében. 

Ugyanis a rendelet, mely általános jellegi! 
intézkedéseket tartalmaz B amely a jogélel 
összes ágaira vonatkozik, legyen az büntető, 
fegyelmi,  közigazgatási, pénzügyi, rendészeti 
jog, vagy pedig magán, kereskedelmi illetve 
ipari jog, ahol csak az értékhatár döntő sze-
repet játszik, vagy ahol a pénzbüntetések vagy 
pénzbírságok vannak elóirva, — minden ese-
tekben az értékhatár, a pénzbüntetések él 
pénzbírságok összegei, amelyek aa 1918. évi 
december hó 1. előtt hozott törvényekben ée 
rendeletekben vannak elóirva, — ások fli-
szeressere emeltetnek fel. 

Büntetőjogi szempontból ezen értékhatár — 
és pénzbüntetés — felemelések  az összes bűn-
cselekményekre vonatkoznak, bármily termé-
szetűek legyenek azok, tehát a bűntettekre, 
vétségekre, kihágásokra és azok büntetéseire 
egyaránt. 

Az értékhatár emelkedése által módosai s 
bűncselekmények minősítése is, valamint a bi-
róságok hatásköre is. 

Ezen módosítással kapcsolatban azon álta-
lános szabály érvényesül, hogy a rendelet élebe-
léptetése előtt elkövetett bűncselekményekért, 
melyek a rendelet kihirdetése után bíráltaknak 
el, mindig a vádlottnak kedvező törvényes In-
tézkedések alkalmazandók. 

A rendelet kihirdetésekor a biróságok előtt 
folyamatban  levő bűnügyekben, ha az értékha-
tár felemelése  által ezen bűncselekmények egy 
más biróságok hatáskörébe esnek, az iratok 
csak akkor küldhetők meg ezen utóbbi bíró-
ságnak, ha 1920. évi január 11-én nem volt 
még kitűzve a főtárgyalás. 

A rendelet a polgári perekre vonatkozólag 
külön intézkedik. 

Ennek értelmében az 1911. évi I. te. (Pp.)-
ben foglalt  értékhatárok következőkép módo-
sulnak : 

1. §. 1. pont = 25000 korona. 
5. §. ut. bek. = 25000 korona. 

94. §. 2. bek. — 10000 korona. 
415. §. 4. pont = 2000 korona. 
476. §.2. és 3. bek. = 500 korona. 
509. §. = 10000 korona. 
513 §. 2. bek. — 1000 korona. 

521. § ban 500 korona helyett jön 10000 
korona, a 100 korona helyett jön 2000 kor. 

525. §. 2. bek. => 50000 korona. 
545. §. 1. bek. = 10000 korona. 
691. §. 1. bek. - 5000 korona. 
758. f  1. bek. ~ 100 kerona. 
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A 111., 118., 171., 175., 213., 336., 554. 
§-okban irt pénzbírságok ós a 32., 210., 222., 
296 , 303., 357. § okban irt pénzbüntetések, 
valamint egyéb értékhatárok és büntetések is 
tízzel szorzandók a rendelet alapján. 

A felek  (Ügyvédek) figyelme  felhívandó, 
hogy kereseteikben mindig pontosan jelöljek 
meg a pertárgya értékét. Ezen megjelölés hi-
ánya esetén az első tárgyaláson tisztázandó 
ezen érték a tárgyalási jegyzőkönyvben. 

Az átmeneti időre pontosan betartandók 
„per analogiam" az 1912. évi LIV. tc. 59—69. 
S-ainaá és a 4050/1917. M. E. rendelet 2. § ána. 
rendelkezései. 

Az 1920. évi január hó lüke előtt beér-
kezett keresetek, melyek nem tartoznak uz 
azon biróságok hatásköréhez (az enekhatar 
telemelese foiytán),  elküldetnek egyenesen uz 
illetékes biróságboz visszautasítás nélkül, mi-
vel a rendelet esetleg csak később érkézbe tik 
meg s hogy ezen indokból a felek  ue szenved-
jenek hátrányt. 

A magyarországi kisajátítás. 
A magyar összeülő nemzetgyűlés elsősor-

ban a földbirtok  reform  javaslatot fogja  letár-
gyalni. A reform  elrendeli: az összes kötött 
birtokok, bitbizományok, holikézi birtokok, to-
vábbá mindazon birtokok kenyszerkisajatiiasat, 
amelyeket tulajdonosaik a haboru alatt, vagy 
azuian szereztek. 

Addig is azonban, amige javaslat törvény-
nyé válik, megkezdődött mar egyes nagybirto-
kok parcellazasa. Elsősorban Somsith László 
gróf,  Széchényi Aladar gróf,  Pallaviciui György 
őrgróf  és Hoyos Miksa gróf  iudnvanyara tío-
mogymegye nagy birtokon ai felajánlottak  birto-
kaik harminc százalékai a fóldmives  nepaek. A 
parceilazádi muukalatok már a tavasszal meg 
kezdődnek. 

Az első nagyarányú földosztást  a csougrád-
megyeiPallavicini-urudalom kezdte meg, amely-
nek tulajdonosa, Pallavicini Alfréd  gróf  fel-
ajánlotta azt, hogy birtokából annyi földet  en-
ged át a környék fóldmives  népenek, amennyit 
az meg akar és meg tud vásárolni. 

E birtok több, mint kilencvenezer kataszt-
rális hold. Egy tagban Magyarország legna-
gyobb latifudiuma.  Tizenhat község népe nem 
tudott eddig földhöz  jutni, mert a községek 
egész határa a Pallavicini-uradalom tulajdoná-
ban van. 

A föld  eladása az uradalom algj ői és tápéi 
birtokrészletnél kezdődött. 3-5-8-10 20 40 hol-
das parcellákat jegyeztek eddig a környékbeli 
földmivelők  és azokon a területeken, amelye-
ken eddig a tanyák és majorságok emelkedtek, 
80—100 holdas középbirtokok keletkeztek. 
Elsőosztályu szántóföldeket  holdanként 4000 
koronáért, a másodosztályuakat pedig 2500 
koronáért árusítják. 

4. Beke Erzsi ós D. Darás József  táncos 
duette: Szép dzsentlemén, Heje-huja báróból. 

5. Ifj.  László József:  „Ilyenkor este min-
dig arra gondolok', „Éjjel, éjjel". 

6. „Lady" 1 felvonásos  tragikomédia. Sze-
replők : Férfi,  Fejér FereüC. Asszony, Helvig 
Ella. Jó barát, D. Darás József.  Szolga, ifjabb 
Biró Sándor. 

7. „Budoirok királya* 1 felvonásos  szín-
játék. Szereplők: Szép asszony, Balázs Irma. 
Elegáns ur, Helvig Vilmos. 

8. Fejér Ferenc : Ripp van Vinkle belépője. 
9. László Géza: „Olasz ég alatt*, .Gaz 

iámpa". 
10. Helvig Ella ós D. Darás József  táncos 

duetté: Gyere csókolj meg, Lili bárónőből. 
11. F< j„r Ferenc: R'p van Vinkleből „Kut 

ária". 
12. „Ödön, ne zararj* egy felvonásos  víg-

játék. Szereplök: Malvin, Beke Erzsike. I sö 
suf  ragele, Fegyverezi M di. Il-ik i-ufrag*  tre 
Helvig Nelli. III-ik eufragette,  Helvig Ella. 
IV ik sufragetle,  Balázs Bözsi. V-ik eufragette 
Biro Jucika. Gyönyörű ember, Daras József. 

Conf<  ral Helvig Vilmos. 
Az előadása jegyek már most válthatók 

Pototzky Pál divatüzletében. Az előadás kez-
dete este fél  8 órakor. 

Tarka-estély. 
Csíkszeredán, 1920. évi február  hó 17-én, 

a Vigadó színháztermében, a Csíkszere dai Ipar 
testület pénztára és részben a szegény gyer-
mekek tovább taníttatása javára tánccal egybe-
kötött mÜBoros tarka-estély tartatik a követ 
kezö műsorral: 

1. „A csábító" 1 felvonásos  komédia. Sze-
replők: A f-rj,  Kovács Árpád. Feleség, Biró 
Jucika. Tóni, ifj.  László József. 

2. D. Darás József:  „A vetkőzés", „Az 
ember*. 

3. H ívig EUa: „Jársz-e még Budára alko-
nyatkor" és .Hugocskám—Tyukocjkám*. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Februar a méhesben. 

E hónapban, mivel a mehcsalad már életre 
kelt, az anya megkezdette petézését, fokozott 
éberséggel kell a család nyugalma és jóléte 
felett  őrködnünk. 

Tisztu'.asra alkalmas napokon figyeljük  meg 
méheinket, amely család vigan r-ípül az reudbe 
van, amelyik nem akar röpködni, azt ösztönöz-
zük rá a kap tar gyenge kopogtatásával, a 
röplyukon való belehe'iéssel, vagy langyos 
mézesviz befecskendezésével.  Ha így sem re-
pül, vagy a kopogtatásra erősen zug, biztosan 
valami baj van, de ezt most még meg nem 
állapíthatjuk. Tartsuk figyelemmel  és mihelyt 
az idő annyira melegszik, vizsgáljuk át, vi-
gyázván azonban arra, hogy a fészek  ki ne 
büljön. 

A hajmenésbeu szenvedő családokat úgyis 
felismerhetjük,  ha ki nem bontjuk; csak a 
küszöbdeszkát kell eltávolitanunk a kaptár 
oldalán és fenekén  meglátszik a vörösesbarna 
ürülék, ami a vérhas jele. Anyátlan családo-
kon csak később tudunk segíteni. E hónapban 
ezek afődolgok:  melegség, méz, víz és levtjgő. 
Ha az élelem kevés, amit az ablakhoz jövő és 
üreslépben kereBgélő méhekről tudunk meg, 
lépesmézzel pótoljunk a hiányt. 

Ha a röplyuk eldugult volna, tegyük azt 
szabaddá, különösen a repülés napjaira. Véd-
jük méheinket háborgatásoktól, naptól, széhőlf 
Azután szedjük reudbe, javítsuk ki eszközein-
ket, készítsünk ujjakat és műlép«t. Olvassuk 
a szaklapokat, könyveket, hallgassunk ha le-
het szakelőadásokat s szerezzünk uj híveket a 
méhészetnek. 

Csíkszereda, 1920. évi február  hó. 
Csomor Aladár, oki. méhészmester. 

NYÍLT TÉR.*) 
RÉVAI BELA urnák 

cégemhez való szo!gálatbalépésekor adott és 
távozasakor vissza nem juttatott meghatalma-
zását — mely helyettem való intézkedésekre 
fe  jogosította — érvénytelennek nyilvánítom és 
ő nevemben senkivel nem érintkezhet. 

BRÓDY KÁROLY. 
*) E rovat alatt közlöttekért n«m vállal fale-

lOaiiget • Scerk, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nagy hóesés. Két nap óta az egész 

vármegyében nagy havazás van. Az óriási hó 
a vonatok közlekedését jelentékeny mértékben 
akadályozza. A brassói személyvonat a déli 
órák helyett ké.<;ő este, a gyergyó-zentmiklósi 
esti személyvonat pedig reggel érkezett Csík-
szeredára. 

— Halálozás. Böjti B.ijthy Györgynó sziji. 
nyárádszentlá3zlói Bulla Róza, 1848—49 hon-
véd huszárhadnagy özvegye, 90 éves korában 
Cáikszcntmihályon február  hó 9 én elhunyt. 
Temete.se február  hó 11-én áhalanos részvét 
mellett ment végbe. Halálát a Gözsy és B^jthy 
családok gyászolják. 

— A csíkszeredai iparos nőegylet 
1920. évi fjbruár  hó 8-án tartotta első jó'é-
Konycélu teaestélyet. A nőegylet valasztmá-
nyanak tagjai olyan nagy tevékéin seget fejtet-
tek ki, hogy a terv sz;'iiuti szűkebb körben 
rendezett e»tély a var-okozáson felül  sikerült. 
Az Europa-,szálló .«üknek bizonyult az esteiyre 
megjelenni óhajtók befog-'dasára  ugv, hogy a 
kik később érkeztek, távozni voltak kenytele-
uek. Iparos no IK áldozatkészségének bizony-
sága volt a sok miüd n jókkal mo.-rakott gaz» 
dag büffé  is. Az estély a legjobb hangulatban 
ifj.  Miezi Mtsitátiik kitűnő zenéje mellett a 
üeső ejjeli órákig tartott. A beleptidij nélküli 
esteiy az adakozásokkal együtt 5000 korona 
ti.szta jövedelmit eredményezett. (Xi.) 

— Oltaregyieti gyülos. A hely buli Oitar-
egylet sociális bizottsága legközelebbi gyűlését 
marc us hó 4-éa tartja meg, meiyrc az előké-
születek már folynak.  A gyüles keretiben ezút-
tal is jól össze--'á.ogatott műsor fogja  a közön-
séget szórakoztatni, melynek rendezői Aczel 
Ödönné es Löífler  Marcellné bizottsági tagok. 

— Kosaras tancestély. A csiktaploczai 
házas emberek foiyó  hó 8-an rendkívül kike-
rüli kosaras táncmulatságot rendeztek, mely-
nek céljaira llárkos Eudre plébános bocsátotta 
rendeikezésere a szükséges helyisegeket, ineiy-
*rt a rendezőség c/uion fejezi  ki bálás köszö-
netét. Az estély rendezői Csiszer Tarnál, Mik-
lós Antal és Daradics Sándor birtokosok vol-
tak, kiket a sikerült rendezésén elismerés il.'et. 

— Ipartestűlet alakulas. Szépvizen t. 
hó 8-án Ipartestület alakult. Elnök Ferenczy 
István szabómester, titkár tízalai Aiuai igaz-
gató-tanító. Ugyanakkor a már-már feiboinlas-
nak indult Iparos Olvasókör is uj erőre kapott. 
A jelenlevő összes iparosok, kik régebben ki-
váltak az Olvasó Körből, valamennyi újból be-
lépett. Az iparosság megerősödésére inindt-u 
irányban tovább folyik  a dicséretes akció. 

— Farsangi színielőadás. A csiksomlyói 
árva- es szeretethaz február  hó 15 én es 17 én 
délután fel  4 órakor az árvák javara farsangi 
sziuelóadást rendez. Ez ;lk .lommal szilire ke-
rülnek „Nyárfa?  ur villája", egy felvonásos 
bohózat ós „Bodogorszag" kerszienysocialis 
öt felvonásos  színmű. Végül élőképek lesznek, 
amelyek tárgya „A kisded Jézus a gyermekek 
között*. Belépődíj: elsobeiy 15 koron a, máso-
dikhely 10 koroua. Felüifuetések  a nnnes cei 
javára köszönettel fogadlatnak.  A farsangi  szín-
előadásra felhívjuk  a közönség figyelmét. 

— A Mars lakói életjelt adtak ma-
gukról. Emiitettük, hogy a dróttalan távíró 
egyes állomásain, kivált Angliában és Ameri-
kában olyan titokzatos jelek nyilvánultak, hogy 
maga Marconi sem tartja kizártnak, hogy azo-
kat valamely bolygóról adják le. Most Lovel 
amerikai csillagász egy óriási látcsővel tüjes 
bizonyságot szerzett arról, hogy a Mars csilla-
gon élőlenyek vannak, akiknek civilizációja 
magasabb, mint a föld  lakóié. Kétszázmillió 
kiómóterról tehát ók küldhetnek szikratávi-
ratot. 
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— Kiket választottak meg a magyar 

nemzetgyűlésre ? Érdekes a most összeült 
magyar nemzetgyűlés tagjainak foglalkozási 
statisztikája annál is inkább, mert ez az első 
magyar népképviselet, mely legalább is névlog 
az általános titkos választói jog alapján jött 
össze. A nemzetgyűlés tagjai soráhan óp ugy 
mint a régi képviselőház tagjai közt, a föld-
birtokosok és ÜZ ügyvédek szerepelnek a leg-
nagyobb számban. Az ország ipari munkássága 
ép csak két személlyel van képviselve, a mi-
nők főoka,  hogy a szociáldemokrata párt nem 
veit részt a választásokon. Különben beszél-
jenek maguk a számok: A 132 képviselő közt 
v:in 28 birtokos, földmives  (28 százalék); 17 
ügyvéd (13 százaiék); 27 ismeretlen foglalko-
zású 120 százalék); 15 p^p (11 százalék); 11 
miniszter (8 százalék); 6 államtitkár (5 száza-
lék): 9 hivatalnok (7 százalék); 5 tanár, taoitó 
|4 százalék); 5 gyáron, kereskedő (4százaléki; 
4 hírlapíró (,3 százalék); 3 orvos (2 százalék) 
és 2 munkás (2 százalék.) 

— Erdély közgazdasági életének ele-
ven birrnondoja 3 .Riport Újság*. Miuden ke-
reskedőt, iparost, gyárost es vállalkozót egy-
aránt erdekei. Az összes rendeleteket, közgaz-
dasági eseményeket, azonkívül a társadalmi 
elet nevezetesebb eseményeit is megtaiáija 
ebben a gondosan szerkesztett s a legjobb nevü 
szakemberek altal irt hetilapban. Okvetlen ron 
d îje meg a kiadóhivatalban Kolozsvár, Szent-
egyhaz-utca 3. szám alatt. Előfizetés  egy évre 
bU korona, fel  évre 40 korona. 

— A osikszentimrei Oitaregylet által 
1920. február  hó 1-én rendezett műsoros tea-
esteiyén felülfiaettek  : Pototzky Pál, Czikó Ár-
pad. N. N. 52-52, Szekely Lajos, Cseh Istváo, 
Seliáffer  Arthur, N. N. 50-50, Bailó Juliska 46, 
Stenczel Lajos, Jakab Ferencné 42-42, Baky 
Karolj né, Endes Antal 34 34, Vákar Lajos 30, 
Virág Menyhert, Demcs Mihály, dr. Czinák 
Ambrus 24-24, Dánéi Ágoston, Demes E ek, 
Szakács Gizella, Szántó József,  Cseh Gyula 
20-20, Bodó József  18, Orbán András 15, Csi-
szer Irnro, Vaczi József  14-14, Törzsök Mi-
hályné, Gergely J;:nos, Szarka Jenőué, Anda 
G;Za, Pototzky Gergeljné 12-12, Betegh Giua, 
Balló Bela, Balló Gergely, Bálint Jozsuf,  Csató 
János tanár, Kóródy Bela, Orbán Gábor, 
Szántó Alajosné, özv. Farkas Mihályné 10-10, 
dr. Sándor Gyula, Stefán  József  8-8, Demes 
Antal, Kolumbán József,  Szász Péter, Sándor 
Ignác, Salamon István, Kovács Fereuc, Kovács 
Ignác, Balázs Lázár 6-6, ifj.  Sándor Gergely, 
ifj.  G rgely Károly, Kénese Lajos, Kencse Ká-
roly, Cseke Bálint, Gergely Gergely, Koncsag 
Karoly, Szász Béla, Salló Ignácné, Szőke Jó-
zsefné,  Balog Ignác, Csató János, Szőke Dé-
nes, Tekse János, N. N., Kolumbán Dávid, 
N. N., Orbán Andrásné, Gecse Lőrinc 4-4, özv. 
Demes Ferencné, Betegh László, Gomuos Ist-
ván, Bariits Mihályné, Szabó Lázárnó, Csató 
István, Jakab Józsefné,  Szopos Imrénó, Bartis 
Lazarne, N. N., özv. Orbán Istvánné,' Mate 
Lajosné, Tankó Károlyné, Kovács Annuska, 
Szabó Elek, Kristó N., Kristó Endre, Aurie 
Dimitriu, Antal Bela, Gyöngyösi Gáborné 2 2 
koronát. — Összes bevétel volt 3873 korona. 
Kiadás 664 korona 64 fillér.  Maradt tiszta jö-
vedelem 3208 korona 36 fillér. 

— Ma mar minden magyarház aszta-
lán ott kell lennie Erdély magyar irodalma 
legrégibb és legnívósabb lapjának az „Erdélyi 
Szemlének*, mely hatodik éves fenállása  óta 
az irodalmi és művészeti élet tetterős irányi-
tója, bemutatója. Szerkesztői: S.Nagy László, 
Torday Józsif,  szerkesztőbizottsága: dr. Bartók 
G ör^y, dr. Makkai Sándor, Petress Kálmán, 
főmunkatársai  pedig dr. Cholnoky, dr. Csengery, 

dr. Mérky, dr. Ravasz László, Páll Árpád, Re-
ményik Sándor, Koos Károly, Berde Mária, 
Nagy Géza, Bakoczy^ Károly, Tompa László ós 
mások. Ne mulassza el egy levelezőlapon meg-
rendelni a kiadóhivatalban, Kolozsvár, Szent-
egyház-utca 3. szám alatt. Előfizetési  ára egy 
évre 160 korona, félévre  80 korona. 

— Elszámolás. A várdotfalvi  ifjúság  ál-
tal január hó 11-én, nz árvaház javára, a köz-
ségházában rendezett jótékonycélu müsoros-
estély tiszta jövedelme 1838 korona volt, 
molyérl a rendezőségnek ezúton is hálás kö-
szönetéi fejezi  ki az árvaház főnöknője. 

— Öngyilkosság. Silló Balázs 24 éves 
csikmindszenti születésű legény, Csíkszeredán 
a Hargita-utca 65. sz. alatti lakásán meglőtte 
magát és rögtön meghalt. 

— Román nyelv tanitás. A napokban 
egy tanfolyam  nyílik, melyre jelentkezők elfo-
gadtatnak. Jele ntkezni lehet a Vákar-üzletben. 

C S A R N O K . 
Az igazi ferflu. 

.Férfiakra  van szükségünk ! — igy kiáltott 
fel  a német kath. népgyűlések egy ünnepelt 
szónoka, — férfiakra,  minden téren és vonalon, 
de nem holmi előre is, hátra is pislogó nád-
szálakra, hanem olyanokra, akik bátran oda-
állnak az ágyuk torka elé, de ép oly bátran 
mernek leteidelni is és imádni az Istent az 
egész világ előtt*. Ha ilyet akarunk keresni, 
akkor elő kell venni Diogenes lámp-ját, mert 
csak igen keveset találunk. Korunk fiai  egé-
szen belesülyedtek az anyagias világba, tehát 
egész jellomeket ne kpressünk, de fékmbe-
rekkel uton-utfelen  találkozunk. Mily jól esik 
aztán az embernek, ha ily sok keresés-kutatás, 
lótás-futás  után ily egesz emberbe ütközik. 
Ilyen puritán jellemről, ily becsületes ember-
ről lesz e helyen szó, egyet-mást mondunk el 
róla, hogy az emberek belássák, hogy korunk 
romlottsága mellett is lehetnok egész emberek, 
jellemeB egyének, ha akarnak, mert a jellem 
kialakulását nem a kor viszonyai eszközük, 
hanem az minden egyén sajátságos munkájá-
nak eredménye, kifolyása,  a körülmények 
esetleg befolyásolhatják.  Rámutatunk ilyen 
szépjellemü emberre, kiben még a iNztelet-
és bccsületérzés él, hogy mint példát köves-
sék, mert .a példa vonz*. 

* 

Téves meggyőződése az emberiségnek, hogy 
ha perfekt,  tökéletes egyéneket keres, mind-
járt a mágnások s nagyúrik sorait vizsgálja, 
mintha csak ez az osztály íerme[né a jó gyü-
mölcsöket s nem gondolnak, nem számolnak 
azon ténynyel, hogy bizony sokszor az alsóbb 
osztályokból több puritán ember kerül ki, mint 
ama főúri  körökből. 

A mi emberüuk is egyszerű család sarja. 
Becsületes szüiők gyermeke, hisz a fiu  becsü-
letessége a Sfcülőkó  is Jól nevelték, valláso-
son ápolták, a vesszőt sem vonták meg tőle. 
Ezt abból gyanítom, hogy lelke azon meren-
gett, hogy másokat nevelhessen s azon mód-
szert alkalmazza, melyet édes anyjától tanult 
el. Buzgón imádkozó, istenfélő  volt, gyakorta 
lehetett a templom csendjében találni, kerülte 
az utcán léhűtő társakat. Midőn lelke szárnyai 
bontakozni kezdtek s pályaválasztás előtt állott, 
szive nemes vágyát követve, a tanítói pályára 
lépett. Tanitó akart lenni, hogy tanitsa az ár-
tatlan gyermekeket, nevelje a naiv lelkeket, 
mert ő is naiv volt. Gyermekként játszott ve-
lük, társként tanult együtt. A csiksomiyói pre-
parandiára került prepanak. Itt végezte el négy 
éven keresztül a stádiumot. Eszes fiu,  igyekvő, 
szorgalmas tanuló volt. Tanárjai teljes elis-
tneressel adóztak B egyöntetű véleményük az 

volt, hogy Gáspár Bélából jó tanitó, jó nép-
nevelő jó, mester lesz. Jelleme itt kezdett 
kialakulni s a csiksomiyói baráttanáljai nagy 
befolyással  voltak reá. Itt tanulta meg hitét 
zpretní, a fanatizmusig  rajongott érte, itt ta-

pasztalta, hogy a gyónás és áldozás és a szent-
mise hallgatás mily jellemfrjlesztő  eszközök. 
Mint tanitó azon voU, hogy reábízott gyer-
mekei léikébe is belecsepegtesse e szellemet 
s megkedveltesse velük a szentségeket, ala-
kuljanak B mintázódjanak az élö jellem, a meg-
testesült forma,  Krisztus szerint. 

A fiziologusok  az ember életében három 
időszakot különböztetnek meg. Az első általá-
ban tart ugy az elemi iskoláig, ez a boldog 
gyermekkor, mikor öntudatlan a gyermek, merő 
mechanizmus, magáról, létéről mit sem tud. A 
második szúk ismét kétféle,  egyik tart a kö-
zépiskoláig, ez a sejtés korszaka, mikor már 
öntudatára ébred, hogy ó van és él. Ekkor 
kezd szellemi tevékenysége megnyilatkozni s 
rohamosan fejlődni.  A másik fázisban  már tu-
datára jő annak is, hogy ő férfi  (a nő pedig, 
hogy ő leány) s nem nő, szóval a nemi öntu-
dat kialakul benne. A harmadik időszak pedig 
az önálló élet ideje, midőn a kialakult jellem 
s a kiforrott  ember egy meghatározatt cél után 
a neki legmegfelelőbb  eszközökkel törekszik, 
vngyis mikor meggyőződése szerint, szilárd 
elvekkel tesz, cseiekszik. 

A mi szereplőnk is a III. év vége felé  a 
második epocbusba ért. Ekkor kezdett szive 
erősen dobogni, lelkében a női eszmény után 
rajongni, szóval keble szerelemtől áradozott. 
Szerelmes lett, fülig  szerelmes. Ne ítéljük el, 
ne türjüuk pálcát fölötte,  nem szégyen ez, 
mindenkinek át kell esni ezen az átmeneti 
allapoton (katharzis), ez a tisztulási folyamat, 
mikor elvei tisztulnak, gondolotai nemesbed-
nek. Tiszta szerelemmel vonzódott egy jómódú 
székely leányka iránt. Az ó ereiben is székely 
nemes vér pezsegett, élete párjául is székelyt 
óhajtott elvenni, mert nem akarta faját  meg-
tagadni. Házasságról már* beszélhetett, hisz 
maholnap kesz tanito, a valasztást pedig most 
kell megkezdeni, hogy jól kiismerje, mert oly 
nőt akart hazastársul választani, kiben lelke 
tulajdonságait felleli,  szóval rokonlelket óhaj-
tott f.;ltalaini  jövendőbeli arájaban. Választotta 
valóban a várakozásnak megfelelt,  a kívánt 
tulajdonokat benne fellelte.  Barna rendezett 
haj, ragyogó szem, pirospozsgás arc, nyájas 
mosoiygás ártatlan női léikéről állítottak ki 
fényes  bizonyítványt. Méltó feleséget  talált 
személyében. Ideálját tisztelte, szerette, be-
csülte. A derék székely leány is viszonozta 
szerelmét, kedvét kereste, kedveskedett leendő 
férjének.  Többször lehetett egymás mellett 
terdolve taiálni a szent Szűz szobránál, talán 
a gyenge nő jövő álmait szövögette, a derék 
ifjú  pedig közeli boldogságán merengett e l . . . 
Azonban a Párkák máskép határoztak. A kót 
kölcsönösen megértő és szerető szivet szétvá-
lasztani — ez volt a tervük. Ugy látszik meg-
irigyelték, hogy akad e zűrzavaros világban 
is becsületes, boldog ember s azért akarták 
megkavarni bzerencsejiiket. A rágalmazó kó-
peben kerítettek hatalmukba a józan gondol-
kozású férfit.  Tele beszélték a fejét,  hogy a 
leány csak csalja őc, uem szereti, szive más-
hoz vonzódik. A hiszékeny tanuló hitt a rá-
galmaknak. A viszony hidegülni kezdett, a 
sziv szerelme lelohadt. A leányka keserűen 
csalódott imádottjaban, mit sem tudva a do-
logról, mert ő ártatlan volt. Vérzett a szive 
a kis barna léleknek, mert Bemmi sem fáj  job-
ban, mint igazságtalanul szenvedni, nem vér-
zik jobban a sziv s nem sajog inkább a kebel, 
mint mikor reményei meghiúsulnak B a becstt-



A4k oldal. c s í k i l a p o k 
7. szám. 

letesnek tartott embert félrevezetve  kiábrán-
dítják eszményéből. 

Ez már rég történt, azóta a tanító meg-
öregedett, a becsületes, tisztes munkában meg-
ÓBzillt. Egy árva leányt nevelt fels  házasított 
kii egy leányt ragadott ki a züllésből s egy 
családnak mozdította elő a létét. Kedveltjére, 
a kurta szoknyás leánykára az évek hosszú 
sors Bzakadt, dus hajába az ősz fürtök  is ve-
gyültek . . . 

Eddig tartana a történet, ha más közbe 
nem jött volna. Ugyanis az történt, hogy az 
öreg tanitó becsületes munkájában megvénül-
vén, nyugdíjba ment. Eközben tudomására ju-
tott, hogy csupán merő koholmány voit, amit 
volt kedvesséről mondtak. MoBt mit tesz ? Leki-
ismeretétől vezettetve, hogy ó ugyanis egy 
becsületes leányt balismeretek réven félreis-
mert, jóvá szándékszik tenni hibaját. Felkészül 
b elmegy Csíkba ahhoz a leányhoz, hogy bo 
csánatot kérjen s ha még pártaban van, elve-
gye. A becsületes embernek mily szép meg-
nyilatkozása e tett 1 Bocsánatot kér a megsér-
tett nótól, habár ó nem bibás. Igen, nemes 
lelke nem állhatta, hogy ez a leány a raga-
lom áldozata legyen. Csíkba tényleg megtalalia 
volt kedveset, de mar egy ügyes szekeiy em-
ber felesege,  becsületes gazdasszony, derek 
hitveB lett belőle. Nézzük, mit tesz az ó»zue-
boruli tanító... Leterdel elölte, sir, mim a gyer-
mek az az otveneves ferti  s endekeive kéri: 

— Ne haragudj, felreismeiteiek.  Al.taok 
félrevezetlek.  Bocsáss meg! Ha uem volual 
férjnél,  elvennetek, ülsz azen joiteui íue. 

Leterdel, de nem mint a kéjenc iiuigye 
előtt, hanem a serto a megserieit eioii. Bu-
nöseegenek tudataban bocsanatert kouyuru». 
Az asszony nez egy darabig Mi ezV uern 
ismeri a nyajas idegent. Ekkor az oreg gaval-
lér elő veszi selyem keszkenojet, meiyet auia 
boidog napokban kapott tóié, megmutatja s 
kérdi: 

— Ismersz-e s megismered-e Mari? 
Erre ano szemeJiöunybeiabad, sirnak uiinda 

kelten. Siratják a bo.dogságot, siraijak a leg-
szebb átmot. Eszükbe jutott bizonyara, bogy 
ók egymaat mily hóén szerettek, utjuk mégis 
hogy szétvált, kii erre, kit arra kergeuek a 
Bzelek. A tanitó bocaanatot nyerve, megcsó-
kolta volt kedvese kezét, megkönnyebbít szív-
vel hazament. De ez meg nem minden. Az ó 
idealizmusa nem eddig tart. Ö inasokat min-
dig boidugitani aki.rt. Fogadott leány a oz.e-
gyen maradt nehany árvával, mert fcr|e  a ba-
boruban eleseti. Fogja magat a derek öreg, 
elveszi fogadon  leauyat hadd boldogítson egy 
árva not, taniwneva teszi, legyen a gyerme-
keknek apjuk. Nyugdijat élvez, ha meghal, le-
gyen kire BZülijou, mert megdolgozott erte s 
miért maradjon az államnak, mikor matnak is 
Bzüksego vaü ra a vele örömei szerezhet egy 
csaladaak. Igen, azt a mezitiabos leányt, kit 
ő fogadott  örökbe s neveit fel,  ki a hoakat 
őrzotte, feiesegül  vette. A plebánosatol meg 
megkerdezte, hogy helyesen cselekedette? 
Azt akarta, hogy mint mindenben, ugy ebben 
is minél korektebbül járjon el. 

Muy azep jeilem, mily becsületesség I 
Kell-e ehutz meg kommentár? 
Mikor megkérdeztem toie, hogy nem lesz-e 

ránéz ve lealazo, na feleségevei  nem baratkoz-
nak, mert nem hozzájuk valót, nem egyenran-
gut vett el, azt felelte:  „Mi közöm hozzá, 
azt veszek el, akit akarok. Ha mindjárt cigány-
lányt vennék el, az is tanitoné lenne, annal 
inkább ezt a fogadott  leányomat, mert tudom, 
hogy becsületes. Ha pedig nem barátkoznak 
vele, azzal nem tőrödén, mert Be nem hasz-
nál, Be nem artu. 

Ilyen a becsületes, puritán jellem. Ideáliz-
mussal teli lélek, ideálizmuatól telített életi 
Valóban ily szép ós ragyogó szivet keveset 
találunk széles e világon. Pedig ilyen férfiakra 
van szükségünk, kik Isten előtt letérdelve 
megalázkodnak, de a becsület mezején is meg-
teszik, ami a kötelességük. Ilyen ritka egyé-
nek előtt méltán lehet az elismerés lobogóját 
meghajtanunk B mélyen szivünkbe VÓBHÍ emlé-
két, hogy példakép gyanánt előttünk állva, a 
szerint alakítsuk szivünket, bensőnket, egész 
jellemünket. Férfiak  I íme lássátok, lehet a mai 
világban is becsületes az ember, ha akar. Itt 
a példa, kövessétek I Réthy Rezső. 

Megvételre keresek egy jó karban 
levő gyermekágyat. — Cím a 
kiadóhivatalban. 

Eladó egy pár elsőrendű anyag-
ból készült 44-es számú box-
ferfl-cipő.  Cím a kiadóhivatalban. 

Szoptatós dajkának ajánlkozik egy 
teljesen egeszséges, tiszta, harminc 
éves székely menyecske. — Cím: 
Gergely Jánosné szül. Zöld Erzsétet, 
Csikdelne. 

Egy darab 1 éves valódi mongo-
lica tenyeszkan eladó, Foszto 
üezanal Vardotfalvan. 

Egy valódi Symenthali 2 evet 
betöltött tenyesz bika eladó, 
Bocskor Domokos g y i m e s b ü k k i 
mészárosnál. 2—2 
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3 FOGORVOS P 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. £ 
ş Csíkszereda, Mikó-utca 34. szám ^ 

Sz. 7—920. 
Árverési hirdetmény. 

A „Szépvizi Szentháromság Segely-
egyesület" tulajdonát képező Barackos, 
Illanc, Ugra és Hosszusorok nevű ka-
száló és legelő helyeinek ujabbi haszon-
bérbeadása céljából nyilvános szóbeli 
árverést hirdetek. 

Az árverés Szépviz községben, az 
Olvasókör helységeiben, 1920. évi 
február  hó 22 én (vasárnap) délután 
2 órakor fog  megtartatni. 

A részletes árverési feltételek  nálam 
bármikor megtekiu'h^lök. 

Szépviz, 1920. évi február  hó 1-én. 
Dr. Fejér István, 

2—2 egyesületi elnök. 

p i 71 H A Csikszeredaban Szent-
LLMI/U lélek utca 2. szám alatt 
egy gyapjú fesülőgép,  egy benzin-
motor es egy tizedes merleg. o-io 

Értesités! i 
I QtóL-oIvpc Réti eríélyrészi üutorgyár r. I. U 

0£ÖKtJiytJÍ>nBll Marosvásárhelyt, | 
előnyösen ismert cég, intézetünknél j 

m i n t a s z o b á k a t j 
helyezett el, me'yek minőség és ár j 
tekintetűben a legmesszebbmenő igé- ! 
nyeket is kielégítik. — A mintaszo'nák [ 
intezetünk külön helyiségeben j 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  47—50 [j 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  j 
= = Csíkszereda. = = j 

Eladó egy d*rab 4—9 szimu Adi'-r 
Fugeisz gyártmányú penzszekreny, 
egy drb eilenörzö (N<*uon-»i) pénztár 
és egy darab másolokönyv pres. 
Cím a kiadóhivatalban. i_a 

Értesítem t. vevőimet, liotíy a 
valódi k i s ü s t ö n f ő z ö t t 

FENYŐVÍZ 
gyártásat újból megkezdet 
tem, és az székelyudvarhelyi 
likörgyárambau korlátlan mennyi 

ségben kapható. 4_-, 
S Z Ö L L Ő S I SAMU. 

ÜTomatott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredái ai 

M E G H Í V Á S . 
Alu irott részvény társasai; részvényeseit Gyeigyószentmiklóson, 1920. 

évi március hó 2-án delelőtt 10 órakor, az Agrar TaKarekpenztar r. t. 
fiókintesete  helyiségében tarrando 

x © k l c L 3 s s í v C l 1 í 
meghívjuk. 

f á s g F 8 © E © 8 a t í 
1. Felszámoló-bizottság jelentese az 1920. évi február  hó 9 ére kitűzött 

árverés elhalasztásának okairól. 
2. Dr. Sándor Balázs részvényes azon indítványa feletti  határozathozatal, 

rnply szerint a Cziffra  Mihály, továbbá Cziffra  Ferenc es Fiai c^g összesen 241.150 
(Keuőszaznegyvenegyezeregyszázötven) koronát kitevő tartozása járulekaival 
együtt elengedtessenek és a Fürdő-utca 3. és 4. szám alatti belsőségek tulajdon-
joga Cziffra  Mihály örököseinek átengedtessenek. 

3. A Hitelintézet összes vagyona értékesítésének elhatározása B az értéke-
sítés módozatai éa feltételeinek  megállapitása. 

4. Bsetleges indítványok. 
A Hitelintézet Részvénytársaság 

felszámoló-bizottsága. 
Az alapszabályok 15. §-a értelmében azon részvényesek, kik a közgyűlésen megjelenni 

szándékoznák, szavazataik gyakorlása 8zemp«ntjából kötelesek részvényeiket legkésőbb a köz-
gyülés megnyitása elótt téritmény ellenében az intézet pénztáránál letéteményezni. 

l— 

Cwivret: Comitete. 




