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MţgiQt v/álaSztúgk, fi)it tegyünk? 
A múltkori választás óta még másfél  év 

sem telt el s megint választásra hurcolnak. 
Nyolc év alatt — hat választás! Meg lako-
dalomnak is sok volna, nemhogy választásnak 1 
Mert nem mondhatnók, bogy a választási fel-
vonulás a legkellemesebb szórakozások közé 
tartozik, kivált a — csiki télben. Minden ok 
meg van rá, hogy kissé borzongjunk a válasz-
tásoktól. Vannak azonban mások, akik — ugy 
látszik — másképpen vélekednek. Akkora 
lendülettel és csörtetéssel vetik bele magukat 
a harci lármába, mintha epedve várták volna, 
hogy a küzdelemnek ez izgalmas napjai el-
jöjjenek és hogy elzenghessék mindenfelé, 
mily rajongva Bzeretik ók polgártársaikat, 
— az istenadta népet. Érdekes, hogy nekünk, 
elárvult kisebbségieknek is bóven kijut ilyen-
kor a szeretetből. Amikor parlamenti képvi 
selóink as országgyűlésen és máBhol feltárják 
a mi fájó  Bebeinket és keserves panaszainkat: 
akkor egyedül állanak és rendszerint süket 
fülekre  találnak. A választások előtt egysserre 
megváltozik minden: aggasztó mértékben meg-
sraporodnak a — barátaink. A szegény, 
csőrében egy kis Bájtot —akarom mond»ni— 
voks-ot tartó ütött-kopott ssékely hollót ai 
egy- és kétkarikás, a keresztes karikás éB 
karikátlan rókáknak egész tömege udva-
rolja körül B Ígéretektől dussadó andalító dalt 
énekel neki, bogy ellophassa — szavazatát. 

Nekünk osak hét sipon, vagyis — hét 
listán szól a gyönyörű ének. Más hollóknak 
ia ekképpen BZÓI a nóta, de gazdagabb össz 
hangban: 10-11 sípon. 

Méltán kiálthatunk fel:  micsoda komédiái 
Micsoda csúnya tülekedés, marakodás a szabad 
prédaképpen odadobott koncon I 

Nekünk is tffilét  jelent a választás? 
Nem 1 Ha ezerszer, ha számtalanszor szólítanak 
is az urnák elé, mindannyiszor sorsdöntő napo 
kat jelent az ránk nézve: a magyar egyseg-
nek, az összetartásnak, a becsületnek, a hűség 
nek, nemzetünk nagyobb családjához való ra-
gaszkodásnak mindenki által figyelt  nehéz 
próbáját. Alkalom nekünk a választás arra, 
hogy a magyarság 16 évnek kibeszélhetetlen 
küzdelme, szenvedése és könnye után is hódító 
módon megmutassa egységét és erejét, isteni 
és emberi törvényeken alapuló jogaihoz, egy 
szebb, tiBztultabb élethez való törhetetlen ra-
gaszkodását, fajának  magasabb érdekeihez 
való tántoríthatatlan hűségét és szeretetét, az 
élet elemi feltételeiért  vívandó küzdelemben 
semmi hazug Ígérettel el nem tántorítható 
acélos fegyelmesettségét. 

Szinte hihetetlen, ha a másfél  évtized alatt 
velünk történtek után akad még közöttünk 
olyan együgyű éa vak, aki ne látná, hogy 
csak önnön magunkban bízhatunk,  csak egy-
más testvéri  kezére  támaszkodhatunk. 

Mit tegyünk tehát? Azt, ami a legegy-
szerűbb éB legtermészetesebb. B viharos na-
pokban különösképpen osak nagy magyar csa-
ládunk életérdekeire gondolunk a e gondolat-
tól a dermesztő  hidegben  is meleget  fog  a 
lelkűnk. Akkor nem űiűnk fel  semmiféle  hazug 
csábitásnak, hanem leküzdve minden akadályt, 
meghoivs minden áldoiatot, mindnyájan elme 
gyünk, kivesszük a ssavazó igasolványokat és 
megtesssűk aat, amit a magyar kötelesség, 
lelkiismeret és beosület megalkuvást nem tűrő 
határozottsággal parancsol: 

leszavazunk  a magyar egységnek,  a 
magyar csalidnak  tiszta nevü képviselőire, 

leszavazunk  arra a listára,  amelyen I 
Dr. Pál  Gábor, Dr. Sulyok  István,  Szabó Béni\ 
nevei állanak s amelynek jele, az egymásba 
fogó  B igy megnövekedő magyar erőknek szim-
bólumává lett 

szorzójel: ^ ^ 
Bgy nép politikai érettségének az a biztos 

jele, hogy kipróbált vezéreihez, főkép  ily döntő 
pillanatokban, minden mellékszem pontot, min-
den egyéni jelentéktelen ellenszenvet félre-
téve, tud meg nem ingatható hűséggel és 
kitartással ragaszkodni. B ragaszkodás nemcsak 
a politikai belátás magas fokáról  tesz bizony 
ságot, hanem egyúttal a győzelemnek a leg-
biztosabb záloga. 

Azok a nevek, akik nálunk és a többi 
vármegyében a szorzójeles listán állanak, nem 
a hatalom dróton rángatható bábái, hanem a 
magyarság igás ügyének gondviselésszerű har-
cosai. B nevek viselőinek a parlamenti szol-
gálat nem szórakozás vagy hiúság kérdése, 
hanem ssivflk  legbensőbb Ügye, népük létér 
dekeinek megalkuvást nem istmró védelmibben 
B nevek viselői részint a odamentben, részint 
azon kivül mindig  helytáuottak,  mikor szemb» 
kellett nézni azzal aB ellenséges óceánnal, amely 
minden magyar életet el akárt seperni esen földOn 

Csak ai imént valánsjt közöttünk a mieink; 
hallhattuk férfias  melegségü beszédeiket, 
melyekben hol a humor derűjében, hol éles 
szavakkal tárták fel  a politikai helyzetet, rá 
mutattak kiáltó sérelmeinkre, rá érettünk vég-
zett munkájukra. Meggyőződhetett mindenki, 

hogy méltók voltak és méltók lesznek mindig 
bizalmunkra. Nem rajtuk mult, hogy többet 
nem tehettek. Most sem azért jöttek közénk, 
hogy ígéretekkel  ámítsanak,  hogy szavaza-
tonat  kolduljanak,  hanem hogy küzdelmeink-
ben nekünk testvéri  jobbot nyújtsanak. 

Higyje meg mindenki, hogy roman polgár-
társaink szemében is imponáló less a magyar-
ság határozott, fegyelmezett  egysege, melyben 
tömör falanxuent  sorakozik veserei mögött 
A kujtorgóknak, a nemzeti egységből kilépő 
s e lépesük miatt a világűrben koborló szegény-
legényeknek, a fajuk  vitális erdekeit pénzért 
áruló kufárlelkeknek  most talán vállveregető 
mosoly, később fltymáiás  és lenézés — népük 
részéről pedig a jól megérdemelt megvetés 
leszen a jutalmuk. 

Gyárfás  Elemér,  as erdélyi magyarság 
kimagasló politikai vezére mondotta, hogy a 
csiki székelységnek egy tekintben különösen 
szerenoeéB helyzete van: vallásilag  és fajilag 
egységes  tömböt  alkot.  B* kt pisili ót urre, 
hogy faji  érzésben,  messze világító  gondola-
tokban a többi  magyarságnak  is erőssége 
éa  szemefénye  legyen.  Hozza (űzzük: legyen 
erőssége a lobbtuanak ne csak nagy gondo-
latokban, hanem nagy tettekben,  hódítóan 
vonsó példaadásban m. 

Bgy egy ilyen választási alkalom nemoaak 
a léterdeke*hez való ragaszkodásnak, hanem 
egy nep becsüietenek a próbája ia. Mutassa 
meg tehát  Csikvármegye  színtiszta  székely-
sége,  hogy a kabátok  és  zekék  alatt  szín-
tiszta  magyar aziv is lakik  l A. V. 

Csikmegye székely lakosságához l 
Az utolsó öt év alatt már a negyedik or 

szágos választáBt értük meg, pedig a törvény 
szerint a választás érvényessége negy évi idő 
tartamra terjed. Az orssággyülésnek csaknem 
minden évben való feloszlatása  feldúlja,  a la-
kósság nyugalmát. 

A román lakósság is megelégelte már a 
sok válaaztást, amely annyi ellentétet idéz elő 
az ó soraiban ÍB. A csikmegyei székely lakós-
ság azonban oly sok szenvedést és meghurcol-
tatást viselt el már a múltban, hogy sokkal 
több oka van a választásoktól való irtózásra, 
mint A román népnek. 

Nem a romániai magyarságtól függ  azoknak 
as okoknak a megváltoztatása, melyek a foly-
ton ismétlődő választásokat előidézik. Mi osak 
azt tehetjük meg, hogy a saját nemzatünk jo-
gos követeléseinek és oly Bok oldalról veszé-
lyeztetett érdekelnek védelmére egyetértő aka-
rattal gondoljunk as országgyűlésben való kép-
viseltetésérAl, mindannyiszor, amikor as orszá 
gos választások erre lehetőséget nyújtanak. 

A romániai magyarBág lélekszáma csekély 
a többségi nép lélekssámával ssemben. Akkor 
is kevesen vagyunk tehát, ha mindnyájan 
egy táborban vagyunk. Ha pedig még félre-
vezetések és bujtogatások ÍB éket verhetnek 
közöttünk, akkor a mi nemietűnk parlamenti 
képviseletének létssáma, jelentősége és súlya 
is osökken. 

Most is akadnak ssékely emberek, kik 
a Magyar Párt ellen, szégyenletes eszközökkel 
igyekesnek megbontani össietartásukat. Telje-
sen valótlan vádakat hirdetnek a Magyar Párt 
volt szenátorai éa képviselői ellen legfőképpen 
a bankokkal és aa adósaágrendeiési törvénnyel 

kapoaolatbun. Számos községben megcáfolha 
tatian adatokkal igazoltuk mar a vádak alap-
talanságai és folytatjuk  a felvilágosításokat 
tovább mindazon községekben, hová a közzé-
tett programm szerint meg elmehetünk. 

Csikmegye minden községét nem látogat-
hatjuk meg, mert nem jut ki as időből. Ne 
legyen neheztelés azért sehol, mert nem vol-
tunk képesek többfelé  elmenni, mint a hová 
tervbe vettük. 

Aki magát magyarnak vallja, annak az a 
faji  kötelessege, hogy résst vegyen a válasz-
tásokon éB lelkiismerete nemzeti ériése szerint 
adja le szavazatát a Magyar Pártra. Aki nem 
est teszi, az vétkesik a kösöa sors köteles-
sége ellen. 

Deozember hó 20 án (szerdán) less a kép-
viselő válasstáB. * 

Deozember hó 22-én (pénteken) as általá-
nos Bzenátorságra nem less válaBBtás, mert a 
Magyar Párt jelöltjével Dr. Gyárfás  Elemérrel 
szemben nem adatott be mas jelölés és igy 
nem kell ssavasás legyen. 

December 28 án tartandó Bienátorválass-
tásra pedig, melyen a kösségl tanácsosok sza-
vaznak, a Magyar Párt nem nyújtott be jelölést. 

Nem jött létr9 semmiféle  paktum, amely 
ezt kikötötte volna, hanem a Magyar Párt csik-
megyei választmányának felhatalmazása  alapján 
cselekedtünk igy, hogy megkíméljük a eslkme-
gyei ssékely lakósságot azoktól aa üldözteté-
sektől és szenvedésektől, amelyeket különben 
el nem háríthattunk volna. 

Csíkszereda, 1933 december hó 14-én. 
Pál Qábor dr., 

Párt oaitaaegyei elaSk*. 
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A csiki székelység hivatása. 
Gyárfás  Elemér progjammbeazéde 

Csíkszeredában, 1933 december 10. 
Aa emberiség története arra tanít, bogy erőkifej-

tésre csak aa aa embertömeg képes, melyet egy nagy 
gondolat vezet és lelkesít. Hyen gondolat mozgatta meg 
a középkorban a kereszteshadjératokat, Uyon vezette 
az össseB azabadB&gharcokat, Ilyen nagy gondolat te-
remtett kulturát a vadonban, virágzó életet egymással 
saembeálló társadalmakban. 

AB államok és nemzetek belső életében ls azt 
látjnk, hogy teljeBen hamis aa a materialista felfogás, 
mely a népek sorsát, boldogulását vagy pusztulását 
osak anyagi okokkal  akarja megmagyarázni. Itália 
földién  Rima maroknyi népének magas erkölcsi és 
politikai idaállzmnaa világhatalmat teremtett 2000 év 
előtt; ugyanezen a földön  másfélezer  éven át egymás-
sal marakodó törzsek és népcsoportok pusztították éa 
rombolták ŐBelnek örökséget s a legutóbbi években 
lamét azt látjuk Itt, bogy egy kiváló egyéniség nagy 
össaefogó  gondolata soha sem Bejtett fejlődést,  Izmo-
sodást és vlrágaáat Indított meg. 

Ha egy önálló állam éa egy asabad nemzet sor-
sának alakulására is ily döntő befolyással  van aa, hogy 
valamely nagy gondolat szolgálatában áll-e, avagy csat 
pillanatnyi önös erdeket kerget, annál fontosabb  ea 
egy néptöredékre nézve, mely a sors mostohasága foly-
tán kiBebbBégl sorsba süllyedt. Itt már a lét vagy nem-
lét kérdése as, bogy aa a néptöredék érea-e magában 
egy magasabb erkölcsi gondolatot, melyért küzdeni, 
dolgozni B ba kell, Bsentelnl 1B érdemes, vagy pedig 
bágyadtan, behunyt BZBmmel keresgéli a testi jólét 
lehetőségeit. 

A román uralom alá került erdélyi magyarság 
tragikus sorsát fájón  snlyoBbitja az, hogy 3—4 hitval-
lásra van Bzakadozva s igy egyházi élete Bem alkot 
összefogó  keretet, EŐI vezetőinek gondosan kell iigyel-
niök arra, nehogy ea elválsaztó ékké váljék. Tetőzi a 
tragédiát, bogy az egyes erdélyi népek éB hitvallások 
sem alkotnak zárt egységeket, hogy Így legalább min 
denik a saját területen egyBégea kÖBBzellemet alakít-
hatna ki, hanem össse-vis za fonódnak  egymásban ÓB 
Boksaor egymásnak szabad kifejtését  akadályozzák. 

Egyetlen kivétel Ciikvármegye, mely majdnem 
tlaata Bzékely és tiszta katholikus. Itt tehát nincBenek 
aavaró külső körülmények, melyek útjában állanának, 
hogy e vármegye lakóssága egvseges nagy gondolat 
körül tömörüljön s azt teljes odaadással szolgálja. 

Hogy ez mekkora előny, aat csak a vegyes me-
gyék ilakól éráit, ahol Idegen népfBjok  közé ékelt 
testvéreinket ugy keil nagy bajjtl összeszedegetni B 
ahol annyi jószándék ÓB nemes törekvés hlusul meg 
azon, hogy egyensúlyban kell tartani érzekenyBégeket 
B csak aránytalan erőpazarlással lehet közoB célra 
egybefogni  külőmböző táborokat. 

Erkölcstanunk aat tanítja,- bogy akit az Úristen 
Bok kegyelemmel áldott meg, attól Bokát IB követel. 
Ugyanígy a népek életében 1b fokozott  erőteljesitÓBre 
kötelez a kivételesen kedvezőbb helyzet. 

Akik Ilyenkor, választások Idején, Cslkvármegyét 
járják, farlseusl  részvéttel szemforgatóan  sajnálkoznak 
a természet Itteni mostohaságán és Boha beváltásra 
nem kerülő Ígéretekkel helyeznek kilátásba minden 
földi  jót. 

Azt azonban még egyik sem mondta el, bogy a 
cslkl saékelység faji  és vallási egyBége olyan drága 
kinca, amit eddig nem becsültünk meg eléggé B amely 
est a népet alkalmassá, hivatottá, EŐI elkötelezette 
teszi arra. hogy fajteBtvérelnek  ÓB hltrokonalnak veze-
tője, világító fáklyája,  jegecedésl pontja legyen. 

A cslkl kathollkua Bzékelység távol él az ország 
határaitól, benn Románia kellős közepében. Semmit 
aem várhat kívülről, Bőt neki kell kifelé  adni másoknak. 

Ad most ls sokat, a legdrágábbakat, Baját fialt, 
akik munkás kezükkel, éles eszlikkel elárasztják a 
szomszédos vidékeket. A cslkl rzékelység adja Erdély 
katholikus papságának és tanítóságénak javarészét, flii 
éa leányai o.t dolgoznak, küzdenek s legtöbbször ve 
zetnek és Irányítanak mlnde erdélyi magyar és kath 
őrhelyen 

8 ea Jól vaa Így ÓB egészen természetes, mert 
külömbbek a többieknél. 

Csak egy hiányzik még. Az, hogy a cslkl kath 
székelység vezető gondo'atokat is adjon teBtvérelnek. 
A tekintélytisztelőt, a fegyelem  és összetartás, as ön-
zetlenség éB áldozatvállalás nagy gondolatait. 

S eat csak ugy teheti meg, ha nem hagyja ma-
gát résaekre marcangoltatni Idegen érdekek által, ba 
nem tUr meg kebelében aavartkeltő külső befolyáeo 
kat, hanem épen megőral lelke tisztaságát s a aaját 
tündöklő egyéniségét sugározza kifelé. 

A cslkl Bsékelységet arra kötelezi az ő lelki 
egysége, hogy amiként a múltban ő adott Erdélynek 
püspököket B fiaiból  nőttek kl BB ország legelső em-
berei, ugy moat ls tanítómestere legyen aa elárvult 
erdélyi magyarságnak abban, hogy miként kell hajok-
kal magkttadenl, nehéz belyBetekből magát kiverekedni, 
botlások ntán talpraállanl, neh4z munkának t*m*t éa 
ismét nekifogni  a tenni, türnl, elbírni mindezt derűs 
lélekkel, emelt fővel  és daloB ajakkal. 

Esen aa uton szerezhet magának a cslkl székely-
ség olyan vezetószerepat éa soha el nem tnu'ó dlcső-
eéget, mint a katalánok Spanyoloraaágban, aa írek 
Angliában a a bretonok Franciaországban a eaen aa 
nton szerezheti mag aat a bUszke örömet és felemelő 
Öntudatot, hogy köréje csoportosuljanak s az ó vezény-
•aavánjtaladjaaak sorzteatvérei I 

Gondolatok a magyar küzdelemhez, 
x 

A romániai magyar kisebbséget B ezzel a csik-
megyei magyarságot IB válaBztáaot boa Bzólitja a bel-
politikai helyzet. Teli Időben, nehéz nyomornBágos 
helyzetben Baólitanak BB urnákhoz. Minden magyar 
embernek elBő sorban azt kell megértse, hogy nem a 
romániai magyar néptől függ  a belpolitikai élet hul-
lámzása. Nekünk részt kell venni a mind gyakrabban 
megismétlődő választásokon. — Először azért, hogy a 
magyar egység felvonultatásával  megmutassuk, bogy 
vagyunk, olyan erőt jelentünk ebben az országban, 
amellyel számolnia kell a mindenkori kormányzatnak. 
De részt kell vegyünk a válasz'ásokon azért IB, mert 
erre büntetés terhe mellett a törvény la kötelez. 

X 
A magyar jelöltek. 

Csikvármegye magyarsága a Magyar Párt kere-
teibe tartozik. Abba a pSrlba, emely magában egyaeltl 
BB egéBB romániai magyar népet. Egyszeremlndenkorra 
Bsegeszük le, bogy ehben a magyar vármegyében csak 
a Magyar Part jelöljeinek lehel létjogosultsága. Ehez 
pedig a cBikl magyar nép öntudatos magatartása szük-
séges, amely megérti, hogy a Magyar Párt zászlója 
alatt nem nevek küzdenek, haoem a romániai magyar 
nemzet kUzd az élethez való jogásrt, a mlndannepi 
kenyérért. A hatalomnak tudomásul kell venni, hogy 
mi itt akarunk élni, becaUljük, tiszteljük az orstátunk 
törvényeit, de ragaszkodunk nemzeti kultúránkhoz, 
nyelvttokhöz, as egyenlő állampo'gár mind -n téren való 
elismeréséhez. — A magyar képviselő ennek a gon-
dolatnak a letéteményese. A csiki magyar>agnak egy 
szívvel, egy lelkeaedéaael ezért kell a Magyar Párt 
cslkl jelöltjeire CBavezzanek 

X 
A Magyar Párt jelöltjei, a 
december 20 iki képviselő-
választásokon : 

D r . P á l G á b o r 
Dr . S u l y o k I s t v á n 
S z a b ó B é n i 
Ismeiős nevek. Egyiket sem kell a csiki magyar-

ságnak bemutatni. Becsületes, jó magyar emberek, 
akiknek muokáiát itmerl a vármegyének minden ma-
gyar leik**. — Szavazzunk a M igy»r Párt jelöltjeire, 
akiknek nevel a szavazó-lapon a 2es BBému listán 
vannak kinyomtatva. 

X 
A osiki magyarságnak osak a 
képviselő választáson kell sza-
vazzon, 

miután Dr. Gyarf&B  Elrmér egyhangúan csiki szená-
tornak jelentetett kl Éppr:n ezert, miután igy a de-
cember hó 22-iki általftnos  szená'orválaszlás nem lesz 
Csitmegyében megtartva, aa rgyetltn napon a dicem-
ber 20 Ib 1 képviselőválasztáson szavazzunk le Bgyön-
letüen a Magyar Párt jelöltjelre 

X 
Egy nép fajazeretetére, 

öntudatossagára 
a választási magatartásából nokat lehel következtetni. 
Vannak, akik Bok Bzáz kilómétert utaznak azért, hogy 
egyetlen szavazatot el ne veszitBen az a níp, amely-
hez tartozik. A csiki nfpnek  is áldozatot kell hozni, 
hogy községéből a meszebb fekvő  választási körzetig 
elfáradjon.  Minden magyar szavazat értekea. Nem sza-
bad elvesznie egynek Bem. A fa),  a magyar kisebbség 
küzdelme erótlenedlk minden egyes elveHzett szava-
zattal. N'héz tel van. Nagy az áldozat, amit megkíván 
a választótól a közös magyar Ugy, de telj esi tenlínk 
kell kötelességünket. Magunkért, jövőnkért Sierntettel 
és szívesen tegyllk meg azt a fáradságot  a romániai 
magyar nép boldogulásáért, hogy szavazzunk le a 
M.tgyar Pártra 

X 
Akik szembe fordultak 
a magyar küzdelemmel. 

Minden nép gyermekei között voltak, vannak és 
lesznek, akik nem értik meg azt, hogy a faji  ÖSBZB-
tartozi&ból nem válhat kl senki. Nincs erkölcsi lehető-
ség és mentoég arra, hogy ellenségévé vá'jon bárki 
Is annak a fajnak,  Bmelynek tagjává ezületetl. A poli-
tikai küzdelemben, egy klaebbaégl nép életében as 
egységes magatartás nélkülözhetetlen feltétel.  Akik a 
Mtgyar Párt végső elhatározásával Bzembe fordulnak, 
azok ellenségeivé válnak ennek az egységnek s ezzel 
a fajtáluknak.  Nem szabad ígéretekért, haazonleBéBbő 
mindenre kaphatónak lenni. Vigyáztunk és dobjuk ki 
magunk közül azokat, akik rosszlndu'atu tanácsadói 
éa példái népünknek. 

X 
Nyolo lista a osiki választáson. 

Csikmngyében a képviselő válaBztásra 8 poli-
tikai párt jelölt. Esek közül 2-ik helyen van a Mtgyar 
Párt. A többi román pártok jelöltjel sorra járják a 
közaégeket. öisze-vlssza bessélnek éB ígérnek. 

Székelyek I Mindenki Ígérhet, Melőtlenkedhe-
tlk, Bzédlthet, puffoghat.  Vége less a válanztásoknak 
és elmennek Innen. A Magyar Párt, annak jelöltjei 
nem Ígérhetnek, ők Ut maradnak ök osak azt mond-

hatják, hogy becsülettel elvégzik azt a munkát, amit 
rájuk ró a kisebbségi magyarság ezer fájdalma,  sé-
relme. ők as adósságokat nem engedhetik el. De 
annyit Jegyessen meg minden Intelligens, okos cBlkl 
magyar ember, bogy a pénz dolgát sem a csiki válasz-
tási népgyűléseken oldják meg. MBB helyen dől el as, 
hogy lehet-e a lejt szaporítani ÓB mennyire. A romén 
lejt 1930 évben több külföldi  állam bölcBöne stabili-
zálta. NOB ezektől BZ államoktól függ  a lej értékének 
esetleges megváltoztatása, de aemmleBBtre Bem a cslkl 
székelyek elbatároaáaától. Mindezt Ct-ak ezért említjük 
mer, mivel ez a téma az, amellyel leginkább maszla-
golják a cslkl községeket. 

Egy tanulságos mese. 
Az erdők fái  egykor panaszra mentek BZ Isten-

hez. Panaszolták, hogy a fejsze  rettenetes pusztítást 
visz végbe a soraik között. És az Ur azzal kergette 
el a fákat,  hogy nincs mit panaszoljanak, hiszen BZ a 
fejsze  értéktelen volna, ba éppen a fák  nem adnának 
abba nyelet. A fejBze  csak azzal a nyéllel képes őket 
pusztítani, amelyet a fák  adnBk. 

Széke lyek! Kérünk és fltyelmestetünk,  hogy 
BzavBBataitokkal nehogy nyelet dugjatok olyan maodá" 
tumokba, amely annak Idején töveBiől kivágja a ki-
sebbségi magyar faji  és kulturális akarataitokat. 

A csiki magyarság december bó 20 án egy gon-
dolattal és egységes lendülettel a Magyar Párlra fog 
szavazni. — Adja Isten 1 

X 

Az élet mozgás. 
Irta : Sulyok István dr. 

Az élet mozgás. Ahol az izmok nem feszül-
nek, ahol a bér nem szágu d örökös nyugtalan-
sággal a maga utján, oit rövidesen a fagyos 
csend, a daronsztó mozdu'atlanság — a halál 
lesz úrrá. 

Az ember szellem élete, a szellemnek a 
rooígása — a tett. A céltudatos, az irányított tett. 

R4gi korokban nagy erőfeszítések  kellet-
tek a tbttekhez. A háborúkat kellett mindunta-
lan viselni, csatákat keilett megvívni a váro-
soknak és egymáesil, párviadalra kellett kiálla-
níok azoknak, akik valamilyen tettel akartak 
bizonyságot tenni a maguk igazságáról avagy 
ped g küzdeni akarlak azért, hogy az érdekeik 
más ellentétes érdekekkel szemben érvényre 
juthassanak. 

Az idók multával azonban lassanként meg-
szelídült a világ. 

Azokban az országokban, ahol a parlamen-
tárizmui rendje szerint igazgatják az embere-
ket, ma sokkal egyszerűbben alakithatja tetté 
politikai akaratát a legegyszerűbb polgár ÍB. 
Ha ez a lépés olykor bizonyos kellemetlensé-
gekkel, múló alkalmatlanságokkal jár is, még 
sem hasonlítható a középkor zordon sikraszállá-
s&hoz s mindahoz, ami azzal járt. 

Nem kell egyebet tennie, mint szavaznia 
olyankor, amikor erre a politikai életnek sürü 
fordulatai  alkalmat adnak. 

Ez is sikraszállás. Ez is küzdelem. Ez is 
bajvívás. 

S éppsn azért meghátrálás, kötelesség mu 
lasztás az, ha nem teljesíti ezt a kötelességét 
az öntudütos férfi  azzal a közösséggel szem-
ben, amelyben él, hitét vallja s elónyeit igénybe 
veszi. 

Egyenesen bűnös gondatlanság, avagy 
már már gyávaság akkor, ha az a kötelesseg 
mulasztó Erdélyben él és a kisebbségi magyar 
nemzetnek a fia. 

Az erdélyi magyarnak egyet nem szabad 
sohasem elfelejteni:  egyes egyedül tóié függ, 
hogy mekkora lesz az erdélyi magyarságnak a 
szerepe ebben as országban. S javarészt töle 
függ  az is, hogy lesz-e Krdélynek, külön sze-
repe, önmagáért való élete as államkösösség-
nek a keretében. 

Attól függ  ez, hogy mekkora súllyal, mek-
kora számmal s mekkora komolysággal ad élet-
jelt magáról, amikor erre as állami élet törvé-
nyes alkalmat ad. 

Nem elég tehát lélekben a Magyar Párt 
mellett lenni. Szavazni is kell. A gondolatot és 
akaratot tetté kell váltani. Különösen ennél» 
ritka alkalomnál, amikor as egéBB választás 
egyetlen szavalássá egyszerűsödött le. 

Aki nem szavas, gyermekeinek a B Z S V Ü 

ÍB elhallgattatja. Aki ssavaa, meg sem ssülete» 
gyermekei életének Is hangot ad. 

A mozdulatlanság, — halál. 
Moigáa, oselekvés, tett — aa élet. 
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BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Titalesou—Benes  találkozója  december 10 én 

történt meg Kassán. A romén éa csehsslovák külügy-
miniszterek a békere vízió kérdésében nagyon barclaB 
kijelentéseket tettek. 

A román miniitterlaaiai  elhatárolta a vaagárda-
szervesetek felosilatását.  A vasgárda által történt kép 
viselő jelölések aslntén megsemmisítendők. A ssélsó-
aégea sierveaet felosalatása  hírére a román diákság 
december 10 én aa egyetemi városokban tllntetéaeket 
rendeaett. 

CsendSrterror  Udvarhely  megy ében. Udvarhely-
megyében a csendőrség megakadályocta a Magyar 
Pártnak minden válasatáal megmozdulását. A Magyar 
Párt képviselő- és sienátorjelöltjeit mindenütt feltar-
téstatják, a falvakat  ellátják éa nem engedik oda a 
magyar jelölteket. 

Benes Magyarországról.  Benes Eduárd a cseh-
szlovák köztársaság külügyminisztere, a kisantant azel-
leml vezére, Magyarországról a következő kijelentést 
tette: Köteleaaégünk a magyarok hazafiul  éraelmei 
iránt belátással lenni. A középkorban a magyar biro-
dalom nagy Bserepet játszott. Nem szabad megfeled-
keznünk küldetéséről ÓB feladatáról  Magyarország több 
évszázadon volt nyugat keleti básyáje. A magyar nem-
zet olyan müveket alkotott, amelyek jelentőségük, 
belső értékük, essmei tartalmuk máa, jóval haladottabb 
nemsetek alkotásaival ÍB felveszik  a versenyt. Bs már 
egymagában megadja a magyaroknak azt a jogot, hogy 
teljes mértékben számot tartsanak a magyar nemzeti 
gondolat és a magyar nemzeti lét elismerésére én 
megbecsülésére. — A Marzescu törvény közelében 
hangsúlyozzuk, hogy mindezen kijelentésekért B^nes 
Edvárd felelős. 

Oroszországból  sokan szöknek  át Romániába, 
amióta a Dnyeszter folyó  befagyott,  azóta naponként 
csoportosan jönnek át a jégen. 

A bolgár  király  december bó 10 én hivatalos 
látogatásra Belgrádba érkezett. 

A spanyol polgárháború  borzalmas méreteket 
öltött. A forradalmi  alakú atok sz egész orBzágban 
f-ilvett-tk  a harcot a kormány csspatokkal. A forra-
dalmárok Valencia környékén kMklasztották az rxpresz 
vonatot, amelynek több mint 40 halott áldozata van. 

Becsületes magyar ember teljesíti 
állampolgári kötelességeit, de nem fe-
ledkezik meg fajáról  sem és osak a 
Magyar Párt X jelű listájára úti a 
valasztási belyegzöt. 

FöpQázioinMt Mária koniretácidja 
1933 évi december hó 8-an rendezte meg a szokásos 
évi tagavató ünnepségét. A délelőtti ünnepélyes szent-
misén avatta fel  Balint Lajos prépeet, püspöki biztos 
az uj kongrsgá'iitaka', aa ünnepi szent beszedet dr. 
Czlpak La|es fluaeveló-lntéseti  régens mondotta. 

Dvután pont félhatra  — dicsérettel kell megálla-
pltanuak — a közönség a szó teljes értelmében zsú-
folásig  megtöltötte a tornatermet. Várakozásában nem 
is csalódott. A 9 pontból álló műsor meglehetősen 
megnyúlt, de mindenki jól erezte magát. Ezt köszön-
hetjük a kongregáció fáradhatatlan  vezetójenek Láxzló 
Ignác valláBtanárnak, aki szerencsés érzékkel ugy váló 
gatta össze a műsor pon'jait, bogy abban ki ki meg-
találta aa ó külön Bzellemiaégenek megfelelő  lelki 
élményt. 

A művészi zene rajongól a csíkszeredai Dal- és 
Zsneegylet pompás elÍBdásába a Fiotew: Martba In-
dulójában és Keler Béla: Üjnepi nyitanyaban gyö-
nyörködhettek. A zenekart ep ugy, mint a főgimná-
ziumi énekkart Barkadi Elek zenetanár vezényelte. 
Az Aranv—Rávf;:  Rendületlenül cimtt éneknok és a 
kedves Birtok—Kodály daloknak szabatos előadása 
ifjuságunk  fegyelmezettségét  és a szép iránt való 
hajlamosságát sikeresen mutattB meg. 

Ebben a müvéBzl keretben hangzott el Antal 
Aron főgimnáziumi  tanár ünnepi besséde, amely 
mélyen beleszántott a hallgatóság lelkébe. A tudÓB 
tanár Bséles látóköre, as élvezetes előadó rátermett-
sége, az öntudatos nevelő meggyőző ereje lenyűgöző 
hatással szólalt meg e beszédben, amely Báthory 
István alakját éles megvilágításban mutatta be, aki 
nagy volt mint lengyel király, nagyobb mint katholi-
kus magyar, de talán legnagyobb mint ember. „A BSÓ-
kelységgel szemben egy önfeledt  pillanatában elköve-
tett hibáját az utódokban tette jóvá, amikor a székely 
ifjak  neveltetésére a kolozsvári Bálhory-lntésetet ala-
pította". A beszéd végestével felzúgó  taps azt mon-
dotta: kössönjük a beteg lelkeknek oly annyira szük-
séges erőt adó aaavakat. 

Aa Ifjúság  tndását képviselték Barka Dénes 
VII. ossL tanuló ssavalata, (P. Jánosay Béla: Báthorl 
emlékesete), Incze Gábor VI. Késs Árpád V. és Imreb 
Gábor IV. o. tanulók, akik Bsatmári Gábor VII. o t. 
magyarásó előadása kőiben három ssép Mécs Lásaló 
költeményt mutattak be. Dóczy György VII. o. t. 
kellemes csengésű magán énekBiámmal szerepelt Po-
totsky O'ga kifogástalan  aongoraklaérete melleit. 

Aa ünnepélyt megnyitotta, de nem tette nnal-
msssá a leány kongregáció egy felvonásos  vígjátéka 
Bőt ellenkezőleg. Állandó derültségben tartva a köadn-
aéget, mindenkinek kellemes perceket aaerzett. Még e 
aorek Írójának la. (—a.) 

Közgazdaság. 
Miért nlnoa vaja a varosnak a miért ninoa 

penae a.falúak? 
Van 6—8 hete, hogy a városban, a vármegye 

szivében ha valamelyik báBlaBSsony egy kis finom 
vajat akar beazereznl a báa szükségletére csak a leg-
nagyobb küzdelmek után juthat hoaaá a akkor la caak 
protekció utján a még mindig nsm a kívánt mennyi-
séghez. Lehetetlen állapot I 8 egyben Intő szó a cuki 
gaadákhoz. Mtcaoda gyamoltalanságot, élhetetlenséget 
bizonyítanak ezsel a város köseleben fekvő  falvak 
gaadái. Négyezer lelket aem ssámláló kicsi város lakói 
— ahol még hoazá a vároa lakóinak fele  maguk ia 
mezőgazdák — ezt aa elBŐrendü szükségleti cikket se 
kaphassák meg, pedig mesőgazda — állattartó falvak 
veszik körül 1—8 km.-es távolságban. B vájjon miért ? 
Tán aaért, mert nem fizeti  meg, a vároa a rendes árat, 
vagy tán aaért, mert B gazdáknak nlnca erre a pénzre 
ssükségük? Nem, egyik Bem. Mindenki fleet  rendesen, 
akik ezt aa elelmtcikket óhajtják, váaárolják s a város 
nagyságához viszonyítva elég aokat 1B fogyaaztanának 
— ha volna mit — a gazdáknak hogyne kellene a 
pénz, kell bizony, csak még mindig nem akarják a 
jobbik eszüket elővenni s ezt a lenesett .mendszenti 
tejes asazony dolgot* méltó megélhetési, kereBet for-
rásnak elóleptetnl. A falu  jajgat, nélkülös, ruhabeszer-
zés, megélhetés, adófizetéB  megnehezítve; elcsügged as, 
adósság eltörlés és pénzssaporltás várás és ilyenek, 
de hogy valami történnek a megélhetéB megjavítására 
s a meglevő kicsi készletek helyes felhasználására  es 
értékesítésére, nem stmmi. Pedig ezeken a bajokon 
egészen könnyen lehetne segíteni egy jó mezőgazda-
sági vagy tejesövetkezettel. — Mondottam mar, hogy 
szövetkezeti törvényünk a gazdákért van és a legjobb 
törvények közé tartozik. G.izda segítséget, vede.mut, 
adókedvezményeket stb. nţujt, csak szövetkezni kell. 
Ha az álam törvénye igy a gazda melleit van, miért 
nincs a gazda is mellette, m.ert nem veszi Igenybe s 
bogy ugy mondjtim, miért nem haeználja kl a csiki 
gazda 1h és elsfr  orban a város közelében levő falvak 
gazdal? Miért nem segítik elő, bogy az a városi asszony 
könnyen, a készpénzéért hozzá juthasson a BzükségeB 
vajmennyiségbez éB miért mm fut  a falu  népe ezután 
a készpénzt kínáló, jóttevó, kinyújtott kar után ? Kiért 
éa miért ? 1Vj«gövetkezeiet kell CBinálni a minden kér-
désre meg van a felelet;  Szövetkezetet, meg pedig 
sürgősen éB a város közeiében s több fa.unak  egyet, 
hogy as csakugyan kifizesse  mBgát, jövedelmező 
legyen I 

Eanek akadálya semmi nincs. A törvény biztat 
éa segít. Tej pedig a falukban  bőven van. A többi 
dolog csak apró dolog. Tejből vajat csinálni egy szö-
vetkezetnek nem feladat,  az értékeBités p«dig biztos 
és azonnali; vagyis az a pár lej a mindennapi 6—10 
liter te] után, az ajtón kopogtat csak be kell engedni, 
mert előbb mondám, bogy — Szövetkezet hijjan — a 
városi lakók háztartásában a vajra Bzánt pénzt nem 
lehetett a gazdákhoz eljuttatni, mert nem volt készlet 
s most sincs. 

Csíki Gazdák I mrg kell már érteni, hogy tovább 
már nem a f*hordas  a megélhetést forrás,  hanem az 
állattenyésztés és az ennek nyomán jaró termekeknek 
szövetkezeti uton való feldogozása  eB ertekeaitese. 

Korán  Imre 
|U4. (tllsTall. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gyárfás  Elemert mar Cslkmegye meg 

valasatoit ssenatoranak jelenteitek kl. Miu.au 
a foyó  evi decembsr ho 22 iki altaianes B«»naior-
válaastásra a törvényes határidőben ctupán a Magyar 
Párt állított jelöltet, Így a csikmegyei váiazstui iroda 
elnöke Dr Gyárfás  B emért Cxikmegye ssenatoranak 
deklarálta. — As egetz ország területén ez aa elaő 
válasstáBl eredmény. N«m volt meg példa arra, hogy 
egy mandátumot ilyen egyhangúan megsserezzen a 
Magyar Part. Es legeisóaorban a csiki magyar egy-
ségnek és össsetartAsnak az erdeme, amely minden 
alkalommal olyan felemeló  módon nyilvánul meg a 
Magyar Part és különösen Gyárfás  Eiemer Bzemeiye 
mellett, hogy más pártok kilátástalannak látják ssembe-
Bzállnl azzal. — A politikában óriáBÍ súlya és tekin-
télye van as egységes gondolkozásnak. A csíki magyar-
ság büszke lehet arra, bogy a magyar egyseg mellett 
való hitvallása ma megBserezte a Magyar Partnak az 
első ssenátorl mandatumot. Minél inkább és minél 
többször megtudjuk mutBtnl a calkl magyarság 
öntudatos fegyelmezettségét,  annál több reményünk 
lehet arra, hogy as uralkodó faj  megbecsült és tisz-
telni fogja  a ceikl magyarság becsületes, as orBsag 
konszolidációját Bsolgálo törekvéseit. 

Bajtoamnesatla kesaül. A falosslatott  par 
lament egyik bása már megasavasott egy BsóleBkörü 
sajtóamnesztla javaslatot, amelyet a szenátus még nem 
tárgyalt le. Aa nj kormány lgaaaágügymlnlBatere ma-
gáévá tette a Bajtóamneaatláról ssóló javaslatét a aat 
aa nj parlamenttel aaonnal megszavaztatja. 

—. Meghalt Hadik János. December hó 10 én, 
70 évea korában, Budapesten meghalt Hadik János, 
akit 1918-ban Károly király mlnissterelnöknek neve-
aott kl. Aa esküt már nem tehette le, kiütött a forra-
dalom. 

— A oalkaaeredal Református  NAsaAvetaég 
december hó 17-én délután 6 órai kezdettel vallásoB 
estélyt rendes, a helybeli református  templomban, 
melyre minden érdeklődőt aalveaen lát éa saeretet-
tel elvár. 

— A Cslksaeredal Dal- éa Zeneegylet ka-
ráosoay masodnapjan nagyaaabátn hangversenyt 
rendez a gimnázium tornatermében. Alább kösöljűk a 
hangvsrseny mfiserát  és kérjük köiöniégűnkat, bogy 
sssretettel támogassa ezen magyar kulluregyesDlatUnk 
megmozdulását. Müior: 1 Mesart: Figaró háaaaaága. 
Magnyitó. A zenekar. 2. Popper: Az erdőben. Cselló-
verseny zenekari kísérettel. A) Belepés. 3 ) Gnomok 
tánca. C) Ahltat. A ciellossólót Boga Lássló játsza. 
Szünet. 3. Grieg: Per Gynt. Zanekarl szvit. A) Reg-
geli hangulat. B) Ăsea halála C) Anitra tánca. D) 
M*nyasszonyrablás. E) A hegyóriás barlangjában. 4. 
Wagner: Tannbáuser clmü operából. Bevonuláa Warth-
burgba (Vegyeskar zenekari kísérettel. — Vesényel: 
SarkBdl Elek. 

— A karáoaonyi vakáoió aa elemi iako-
lákban december 16 án éa a köséplskoláké december 
22-én kezdődik. 

— A osiki tejesek, mint tejkereakeddk. A 
pénzügylgazgatóság ujabban B szomzséd községek 
tejeseit, mint tejkereskedóket megadóztatja. A fltódl, 
ssentlélekl tejeseket Ilyen módon tekintélyes adóval 
rótták meg a még ha nem vigyázunk cégjegyzésre 
Is fogják  kötelezni. — Elég szomorn és példátlan dol-
gok ezek. A pénzügyi hatóságok jobban tudják mint 
ml, hogy a mezőgazdaságok hozadékát nem lebet 
megadóztatni. Miniszteri rendelet van erre. Meg's csi-
nálják. Csak azért, hogy aa elkeseredést as emberek-
ben fokoszák. 

— Angolra fordították  a Fekete Kolostor-t. 
A .Fekete Kolostor" Kuocz Aladár nagysikerű regenye. 
A francia  hadifogoly  éa internált tábor Bzörnyü eletét 
dolgozta fel  benne a néhány évvel ezelőtt elhunyt 
Kuncz Aladár, aki Bzemelyesen végig Bzenvedte a 
világháború másik poklát — az internált tábort A 
müveit franciák  ls kitettek magukért. laternáit táboraik 
a BzörnyÜBégeknek, a szenvedéseknek minden képze-
letet felülmúló  szégyen foltjai.  Kuncz Aladár nagyszerű 
regényén keresztül megelevenedik a fraccia  hadifog-
ság Irgalmatlan, emberkinzó borzalma. Most est a 
kiváló és minden háborút meggyttíöltetó regenyt Rilph 
Murray angol Iró lefordította  angol nyelvre. As angol 
közvélemény. London, Ntwyork nagy érdeklődénél 
várja a mú megjelenését. Az egykori Bsövetsegesek 
végig gyönyörködhetik müveit fegyvertárául  azon 
magatartását, ahogyan hadifoglyait  és internáltjait 
kezelte. 

— A helybeli posta főnöke  köali a vezér-
igazgatóság azon intezkedeset, amely szerint a kará-
csonyi ünnepek alatt, december 23-tól januar elsejeig 
minden üdvözlő távirat 60 százalékos kedvezménnyel 
küldhető. Ezen táviratokra még azon kedvezmeny van, 
hogy tlz szónál kevesebbet ls tartalmazhatnak es caak 
a leadott szavak fizetendők,  plnrz 2 lej fel  vetéli taxa 
és 2 lej repülőbélyeg. December 23 tói januar 1 közolt 
küldendő üdvözlő táviratok mentesek as ejBiakai vagy 
ünnepi taxák alól. A nagy torlódások elkerUlese végett 
nz ünnepi levélbeli üdvözleteket is már december hó 
23-tól fellehet  adni A boríték jobb Barkán meg kell 
jelölni, hogy mely napon kezbesitendó; romanul oda 
kell írni, hogy , a s e d i s t r 1 b u 1 1 a . . . .", azt 
a napot, keltezést, amelyen az üdvözletet a postának 
kl kell kézbesítenie. 

— Uj, oloto napilap indáit Kolozsváron. 
Magyar Uj«ág címen Kolozsváron 1 lejes napiup jelent 
meg. A Magyar Újságot mindanüit nagy ^zareialtel 
fogadták,  mert minden sorát jó magyar ersés írja. As 
újság esténként jelenik meg Kolozsváron, reggelre 
pedig eljut az orBzág minden reszebe. Az uj o.csó 
napilapot a magyar közönség figyelmebe  ajanljuk. 

— A Oatblnol mtnt a j gyogyeszkőz a 
jahtenyesztö kezeben. Ndmregen talauak meg aat 
a készítményt, amely a májmetely leküzdesere hasz-
nálható, egy gyorsan ható orvosság, amelynek gyógyító 
erejére a tenyésztő minden esetben rabizhaija magát. 
Mi az olvaBÓink figyelmét  már korábban fdihivtuk  a 
Galbinolra, amely a BZÓ azoros érteimeben egy hatásos 
gyógyszer a májmétellyel azemben. — Minden juh-
tenyéaztő legyen figyelemmel  a Galbinolra, annál la 
Inkább, mivel ez az uj preparátum nagyon olcaó. 

Ai arokópea utasasl igasolvanyok láitamozása 1934 
évre megkezdődtek. Ai állatni uy iglua-to*, rokkantak, hadi-
özvegyek és árvák igasolváayait az állomásIőaOkség láttamoaza. 
Az Igazolványok láttamosása folyó  hé 3l-ig tart. 

— Ellonott kerék >ár. Folyó hó ll-én e»te a oslksze-
redal Orlegtr fo  lrász-üzlet elől ellop .ak agy félpedálos,  .liyra" 
márkája kerékpárt A baoaOletes megtalaldt, vagy nyomrave-
zetőt jutalomba részesíti a káró mit. Cím a lap uerkesaMtsége. 

— A kássonl erdöör gyilkosának táb al tarfyalása. 
Ez év májisábin tOriént, hogy Bjdó iinrs kászonl gazda ai 
érdén agyonütötte Langana tfyörgy  erdőórt. Boiót a oa.ksao-
radat törvényszék 12 év-e ítélte. A marosvásárhelyi tábla mait 
héten 7 esztendő e leszállította a Bodó büntetését. 

— A budapesti jegkorongiUAk nem kap-
tak beataaasi engedelyt. A oudapesti F. T. 0. 
légkorongütő csapataaat sserdara es csütörtökre hir-
detett ssereplése abból a sajnálatos okból elmaradt, 
hogy a magyar csapat nem kapott beutazási eage-
délyt A pestiek rövid távirata nem jelai a bemaaaai 
engedély megtagadásának aa okát. A C. S. C. máa 
programot btáa vaslrnap Székelyudvarhelyen tart be-
mutató mérkösést. 

— M é h é s z e k f i g y e l m é b e .  A Méhtenyésztés 
havi folyóirat  Iránt olyan nagyfoka  érdeklődés nyilvánult meg, 
hogy lehetetlenség minden egyes heasám lntésstt kérdesre 
kttlOn-kfllOn  válaszolnom a éppen aaért ezen aton adom aa 
Illetékesek tudomásár», hogy a Székelyföld  részér* január hó-
tól kapható 120 lal kezdeménye* árban. Mlndan hónap 15-én 
Jelenik meg. As egyes példányszámokat én fogom  expedlálnl 
s ai előfizetési  Ossaegeket ls én Inkasszálom. As 1934 én elő-
Axstéal összeg tehát nálam bármikor rendeahetf.  Aa érdeklő-
dők még mindig jelenUsahetoek. SándonUuo, 1083 éri deaen-
bet M. B l é a e e s y K i t o l j , 



«-lk «Mai. 

— A verekedő i r t r f r i u u t m l k l i i l  rendőr 
komlii i r Csíkszeredába karült. Néhány oappa) 
eselótt a város polgárai érthető elkeseradéaial vették 
tudomásul, hogy Blldarlu Demetert, a Gyergyéasant-
mlkléson verekedéseiről hírhedté vált rendőrtisztet 
Csíkszeredára helyezték. A nem várt áthelyesés külö-
nösen asért keltett elkeserítő feltűnést,  mert köztudo-
mású, bogy Blidarlu ellen a helyi törvénysaéknél hiva-
talos hatalommal való visszaélés és sulyoa testisértés 
büntette miatt van eljárás. A marosvásárhelyi táblánál 
pedig közönséges csalásért van vád alá helyezve. A 
legénykedő rendőrtiszt ügyében, Bklnek bátamögött 
minden bizonnyal előkelő politikai személyiségek álla-
nak, illetékes helyen kijelentették, hogy pár napon 
belől Ifármarossalgetre  helyezik át. Ezt aa áthelyezést 
osztatlan örömmel venné tudomásul városunk lakossága 

— A oslkmegyei allami tanítók értekeile 
tet tartottak. Nehany nappal ezelőtt a csikmegyei 
állami tanitók Caele Vaslle elnöklete alatt értekezle-
tet tartottak. Eanek során a közelgő választással kap-
csolatos magatartásukat beszélték meg. Elhatározták, 
hogy testületileg a kormányon lévő llberália pártra 
fognak  szavazni. Ugyanekkor követelték, hogy a kor-
mány azonnal utalja kl hátrálékoa fizetéseiket.  A jö-
vőben rangfokoaat  éa a szolgálati évek arányában 
utalváayozzák fizetéseiket  és végül hangsúlyozták, 
hogy a székelyföldi  knlturzónáa vidéken elhelyezett 
tanítókat magasabb flaetéa  Illeti meg a ennek utalvá-
nyozását sürgették. Aa értekealet kimondta, bogy de-
cember 17-ikére aa összes csikmegyol tanítókat nagy-
gyűlésre bivja öBSze Csíkszeredára. 

— Tőrvénysakki hirek. László Oábor cslk-
szentklrályl cipészt Cojau volt jegyző hatósági közeg 
elleni erőszakért jelentette fel.  A vád azerlnt László 
a közaég hivatalos helyiaégében csúnyán lehordta 
Cojaiu jagyzőt. Mint annyi bottal csinált vád, ez aem 
igaiolódott be a keddi törvényszéki tárgyalás aoráo, 
amikor aa ártitlanul megvádolt cipészt jogsrőten fel 
mentette a bíróság. 

— A kommunista üzelmekkel megvádolt és a 
helyi törvénysaék által felmentett  B^ungarten László 
főgimnáziumi  tanárt, felsőbb  rendeletre, kedden este 
szabadlábra helyeate as ügyészség. 

— Ezelőtt két évvel a gyergyódltról adóhivatal 
azabályBaerUen lezárt pénzazekrenyéból 361443 lelt 
elloptak. A bevezetett vizsgálat során Partu Miklós 
adófóoök  ellen Irányult a gyanú. Ls la tartóstatták, de 
közel ket hónapi vizsgálati fogsága  alatt nem átkerült 
döntő blsonylteifot  szerezni ellene. Az ügyészség Igy 
1B betöréses lopás cimén emelt vádat Partu ellen. A 
nagyszabású betörést keddre tűzte tárgyalásra a tör-
vényssék, de tanuk hiányában nem lehetett megtartani 
azt. Ujabb tárgyalas 1934 február  13-án less. 

— Reaaegen megakarta .ölni" aa összes 
milliomosokat — börtönbe került. Boldizsár Lá-
zár csikzsögödi gazda a község egyik korcsmájában 
kelleténél többet öntött a garatra. Az elfogyasztott 
alkoiolmsnnylBég a milliomosok ellen éktelen dühre 
lovalta. Ordítani kezdte az n'cán, hogy az összes mil-
liomosokat amegöli*. Az eset a csendőrség tudomására 
jutott, mely izgatás cimén letartóztatta éB a csíksze-
redai ügyészségre kísérte. A törvényszék dec. 16 én 
gyorsított eljárással 3 hónapi fogbáBra  Ítélte. 

KATH. NŐEGYLET DI'ZGYCLESE oeiKSOMLYÓ". 
P a p Andráané elnöknA veaetéaa alatt mtködó eaik*omlyól 
Kaih. N&frgyUt  iolyó hó 8-án tártokká beszámoló dlssgyúlé-
aét ári müködésértL — A gyfllésk  Oir. Hatojkay P a p 
Andráané nyitotta meg magras beeiéddel amelyben a régi 
magyar nagyaaazonyok páldálk állította a tagok as az egybe-
gyQlt vendégek elé. Utána Balogh Margitka rgyletl jegyifi 
világos kápet nyojtott ai egylet asorgalmas é* áHozaikész 
tevékenységéről, amely főképpen  a helybeli szegények segé-
lyezésére Irányait. Nívós mü*ora teaestek és hólap-lazearok 
rendelése által a szórakozás, a k-ltara terjesztése mellett ezt 
a oélt ls hathatósan ssólgálta, mert amint Bereok Lajossá 
pénztári jelentéséből kitűnik, a ssegények részére 9000 lelt 
mflsoroztak  össsesjatott az Iskolás gyermekek ssámára 1000 
lel tanszerek be-zenésére, 500 lel Szent Teréz szoborra Is. 
Azonkívül nem oaekély érdemet szerzett a Nó"gylet a* Idei 
ezer székely leánynap megrendeséaénél a leányok megregg*-
llztetésével a aa e>re szükséges dolgok előteremtésével. A 
dlssgyúlés kiemelkedő pontja P. Háíaly Kolos beszéde volt, 
amely a nyomorgó heloták sökék alakja t reflakto-ozta  sze-
meink elé- Végül Mélt Bálint Lajos prépost emelkedett szó-
lásra megköszönve a Nőegylet fáradhatatlanságát  s pár szép 
gondolattal buzdítva a tovébblakia. Oyülés ntán oflendes  én 
derűs teázg tásaal töltölték az tdét tagok és vendégek. (Os A ) 

— 81 TANFOLYAM GYERGYÓSZENTMIKLÓSON 
Blénessy Béla testnevelési tanár az O. N. E F. (Orsságos Test-
nevelési SzOvetség) kiküldetésében Gyergyószentmiklóson, 1934 

Íanoár 1 kezdettel. 25 napig tartó al tanfolyamot  rendez, ngy 
LI zdók, mint haladók részére. A ttnfolyamon  ré*zt vehet min-

denki korra és nemre való tekintet nélkül. Részvételi dij a 
tanfolyam  egész tartamára 200 lel. Kik Blvel nem rendelkez-
nek, a« a tanfolyamon  részt venni óhajtanak, kölosSn slt kap-
hatnak. Jelectkeznl lehet Márk István könyvkereskedésében 
Gyeigyóazsntmlklóaon, vagy Blénessy Bélánál Calkszentdo-
mokoson. 

— Elengedik a vasutasok pénzbüntetéséit 
Mireuta vasúti vezérigazgató körrendeletet intéz-tt 
valamennyi vasúti hivatalhoz és közli hogy BB ÖBSZSF 
visutasok m-ig karácsony előtt minden levonás nélkül 
magkapják decemberi flsetéaelket.  A körrendelet közli 
hogy a vasutasok pénzbüntetéseit, amelyeket szol?* 
lati mu'aBztásokból kifolyólag  veu-ttek ki, elengedik 
éa törlik. Tekintettel arra, hogy a vasutasok körében 
állandóan Bok volt a pénzbttntetée, ez az amoesatla 
minden bizonnyal kellemes hatást vált kl. 

— Kegváltoalk a tanulók feleleteinek  mini stóse A 
közoktatásügyi minisztérium körrendeletet adott kl, amelyben 
a tanalók feleletei  között lévé árnyalatok kldomborltáaára, 
aikamizza a régebben haainál toa 10-ea azámrendszeit. Esze-
rint a kltünó 10-es, a nagyon Jó B-es, a jó 8 éa 7, aa alágaé-
gea 6 éa 6, aa elégtelen 4—1 lesz. 

— Caerkesa est. A helybeli rém. kath. főgim-
názium cserkész csapata jövő év február  hó 2-áo »á-
bortüaael kxpcsolatos cserkéaa estet rendea. A« »st 
éa a tábortűz mútorát köselebbról boaank. 

C S I K I L A P O K 
— Aa 1000 lajeaek beváltásának határ-

ideje folyó  hó 30-án Jár le, de ajánlatos ezeket a 
jövő hét folyamán  becserélni éa nem BB utolsó parcre 
hagyni, mint as a beváltásoknál rendesen történni 
BBOkOtt. 

— A oslkmegyei orvoa kamara közgyűlése. 
A romániai orvoskamara csikmegyei tagozata fo  yó év 
december 16 en tartotta tlaamjltó közgyűlését, amelyen 
megvalasstotta aa uj vezeiŐBeget. Elnök lelt Dr. Tmcu 
csíkszeredai városi orvoB, alelnök Dr. Baláasy Kálmán, 
titkár Dr. Adler Miklós, pénstárnok D Í . WelBz MIÍIÚB 
kászonaltizi orvos, Dr. Baldl Pop Aurel gyergyóaifalvl 
orvos r. tanácstag. Póttag Dr. Denea János szárhegyi 
orvos. 

61 . n á a 

A Magyar Párt csikmegyei Intézőbizottságának 
november üó 25-én hozott határozata értelmében az Országos 
Magyar Part oslkmegyei szervezetének elnöksége folytatja 
azoknak a nevelnek a (elsorolását, akik a magyar öjszetaitás 
megbontására és a román pártok érdekében agitáolót fejtettek 
kl, valamint Idrgen pártok jelöli listáit aláírták. 

Ecattal CslkoaatÓBzeg községből soroljak fel  azokat, 
akiknek mogazégyenltő pellengére való állltáaát kívánja a 
magyar kösvélemény: 

Miklós GyOrgy Calksaatóazeg 
Darvaa János Péteré , 
Daiyaa László Péteré „ 
Inasé Dénes m 
Szép M.hály endea „ 
Gergely Mihá y „ 
Cseka László „ 
Péter Antal ld. „ 
Csató Mihály 
Inoze Albert „ 
Ezeknek am embereknek a oselekedete, ha sikerült volna 

a Lopa-páit listáját Jelö.esük közreműködésével elfogadtatni, 
aat a snlyos következményt vonta volna maga után, hogy 
190.0 szenátor választónak, magyar testvéreinek, Ilyen hideg 
Idóben még egyszer választásra ke lett volna jönnie. 

Lzaton IB kérjük a választások alatt részünkról működő 
blzalmiférti.kat  és összekötőket, tartsák figyelemmel  továbbra 
is a magyar válaaztópolgá ok magatartását és a megtévudet-
teket jeleuiBék be az elnökségnek 

Tribünt épit a Korcsolya Egylet. 
Sportkőzőnségünk  régi panasza, a tribünök 

Alánja annál jogosabb, mivel a közeli  kis  varos 
kék,  Gyergyó, Kezdi  stb. pompás tribünökkel  rea 
delkezaek. 

Legszebb barotéri  emlékeinket  juttatta  eszünk 
be az a lendület,  ahogyan futball  közönségünk  a 
futball  merkőzések  alkalmával  szinte mindennapos 
felhőszakadások  eseten a szomszédos, baromsoros 
drotakadallyal  vedett  kerti  Slegoriat  minden  el-
lenállás  daoara  sikerrel  megrohamozta,  hogy onnan 
élvezze kedveno  osapatapak  további „vízipóló-
sását '" 

A tenisz mérkőzések  különleges  romantikája 
volt  a nap forró  osokjanóf  a padokon  piruló, vagy 
a kasszánál  olvado  hölgyeinket  látni  es nem nél-
külözte  a csendes  polgári  derűt  a többi nézőnek  a 
kertek  alatti  árnyas gyepen bevereszö csoportja 
sem. De lehetett  e gyászosabb Zalán  futása,  mint 
szepemk menekülese  egy-egy luto zápor elöl. 

Jéghoki  mérkőzéseken  a hóra hintett  szalma 
régmúlt  ízletes  disznótorok  emlékét  és izét ősik 
landozta  fel  a minden  hoki tréninget  végignéző 
„§©mőrók"  Ínyében  és a gyermekkor  minden  teli 
örömet újra elóvaraísolta,  hm beszakadt  alattuak 
a mérkőzés  alatt  a tribünként  szolgalo  hokupao, 
vagy pláne behasalhauunk  a pályara. 

Vége  a romantikának  melyen tisztelt  IIöl 
gyeim es Uraim!  Budapesten  lebontják  a Tabant 
és tribün épül Csíkszeredán! 

Külföldi  turan jart bokicsapatunk  intézői a 
budapesti  műjegen  lattak,  bogy a több darabra 
osztott  es szantalpu tribünöket  közvetlenül  a mér-
kőzések  előtt  tol/ak  be a jsgre es állítják  össze, 

Ezt  az eszmét óhajtja most megvalósítani  a 
Koiciolya  Egylet,  melynek  agilis  elnöke  a leg-
utóbbi szakosztályi  ülesen bejelentette,  hogy a 
munka irányítását  maga veszi kezebe,  miután meg 
értő  sportbsrataink,  llollo  Gaber, Cseh István  urak 
és mások támogatasa  lehetőve  tette, bogy az első 
ilyen tribün, amely Sobmidt  József  mérnök  ur ter 
vet szerint 20 ülő  és 20 allo  helyet  magában fog-
laló fedett  es kerekeken  is szállítható  szerelve-
nyekből  áll,  már a karácsonyi  ünnepekre  a oser-
noviciak vendégjatékara  elkészüljön. 

Ismerve  Trohán  Antal ur agilitását  ninos két 
ségünk,  bogy a szép terv tényleg  meg is valósul 
és szolgálni  fogja  télen nyáron a közönség,  — 
egyébkent jól megfizetett  — kényelmét.  (Derby.) 

K e r e s e k azonnali m e g v e t e l r e egy 
jókarbau levó, használt kerekpart . 
Olm a szerkesztőségben 

Karácsonyi vásári 
Nagy választék karácsonyi cukorkákban, 
díszekben,diszdobozoscukorkákban, friss  és 
finom  áru. Naponta frissen  pörkölt kövék. 

Ifj.  P a p p K á r o l y , 
fttner.  osemega éa vlllanyerőre berendese't 

kávépOrkflldéjF.'.OsIkssereda  2-S 

örül a pásztor, mer t megvédte juhait 
sárgaság ellen O a l b l n o l - l a l . 

GALBINOL kapható minden gyógyszertárban éa drogériában 

G A l B I N O L J k 
Kérjek a „Juh pásztor" cimü fUze'et,  melvet diim>n-
teaen küldünk meg. „Drogu°ria Standard" S. A. R, 

Strada Zorilor 2. Bucureşti. 

f  I « g é t k « a t * k • t é l i i d é a y i * f 
I nöi és férfi  harisnyák I 
• ÁR k n t . n t f . f t m l r  W és kötöttáruk 
7 a legnagyobb választékban és a leg-
I szolidabb árakban. s -
t Móricznál, Csíkszereda. i 

Vidéki Rádióvevők figyelmébe 
Megérkezett I 

a batériás PHILIPS csoda rádió 
6 U P B & I H B U O E A K Q B 
H L I I I I D C 6 lámpás abszo'ut szelek 

tiv, egybeépitett hangszó-
róval, uj tipu u 2 voltos 
látrpák folytán  minimális 
anődfogyasztás—  antenna 

nem szükséges. 
Állandóan raktáron, bármikor 
vételkényszer nélkUl meghall-

gatható. 
S l a d A s o l c l é s z l e t í l z o t é s r e . 

Csík megyei vszérképvlselö : 

FISCHER SÁNDOR 
M e r c u r e a - C i u c . 

Egy szép F l l o d e n d r a eladó. Olm a 
kiadóhivatalban. 

g l B Y B I t B I Î 

Értesítem Csíkszereda és 
vidéke lakósBágát, hogy 
elvállalok, mindennemű 

villanyfelszerelési  munkákat; 
úgymint: 

Ö i T t i l a f a a é H k t  t a l e t e m , 
T i l l u r e s t M i i » T i a r a a a t é k -
u u « l í n k « t é a l a r l t & a a k a t , 
a legjutányosabb árak éa 
teljes felelőaaég  mellett — 
Szíves pártfogást  kérve, ma-
radok kiváló tisztelettel: 

V 

I 
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Militsch Walter, Ctiiuereda 
Strada Fztaoipel* Oarol U , 
vagy a „Oorao" fodréasaiban. 


