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A nagy hang, 
a nagy ígérgetések, a fenek  edések 
és fenyegetések  korszaka virradt 
ránk ismét. Lépten-nyomon izgatot-
tan beszélő, hadonászó csoportokba 
ütközünk,- amelyek, természetesen, 
mi másról tárgyalhatnának, miat az 
aktuális közigazgatási választások-
ról és az ezekkel kapcsolatos poli-
tikai kérdésekről. 

Ez a sok izgalom igazán jól 
elmaradhatott tolna és el is maradt 
volna, ha egy-két idegen urnák 
eszébe nem jut, hogy jó lenne ebbe 
a mi jó, derék és jámbor székely 
vármegyénkbe, székely anyaváro-
snnkba is egy kis politikai kirán-
dulást rendezni. Mindez miért? Bi-
zony ára a mi vármegyénk) a mi 
városuuk, a mi derék é3 hiszékeny 
székely fajtánk  iránt érzett önzet-
len, minden érdek nélküli szeretet-
ből, semmi másért: a ai boldogi-
táSQfik  iránti ideális buzgalomból! 
S ha talán kételkedtek ebben a naiv 
lelkesedésben, ideáiis önzetlenság-
b«n, akkor csak szét kell aézaeteír, 
polgártársaink, kik azok az itteniek, 
akik most egyszerre ez idegen urak 
szekerét kezdték el tologatni ?! 
Idáig nagyobbrészt köztünk is is-
meretlenségben maradt, közügyeink-

ében semmi buzgólkodást nem tanú-
sított, hangot szándékosan nem hal-
latott, vagy saját szak beli társaik 
által sem meghallgatott egyénisé-
gek, akiket most az előbbiekhez fe&-
sonlóan egyszerre fogott  el a buz-
góság, városunknak, polgártársaink-
nak önzetlen boldogitási szándéka! 

Bizonyára ezért Ígérnek most 
füvet-fát,  a cserépkészitő ingyen cse-
repet, téglát középitésre, vagy ha 
építeni akarsz, magadnak is. Tiszta 
önzetlenségből, hiúság nélküli köz-
ügyszeretetből ! S ha még sem ér-
tenéd meg őket, rendeznek neked 
itt is, ott is minden este „népgyű-
lés" -i, amelyen néha akad igazi 
szavazati joggal biró választó pol-
gár is, kapsz, ha kell, szeszt is, 
hogy jobban „felvilágosodjál".  Igy 
talán jobban megérted azt is, ho-
gyan fogják  — amiat igérik •— 
egyidejűleg az összes adókat, köz-
munkákat eltörölni s a mellett mégis 
az ntcákat, járdákat, hidakat s min-
dent, amire a köznek szüksége van, 
mind megcsináltatni. Hogy ezt mi-
ből tehetik, azt te, igy felvilágo-
sítva, megdolgozva, talán kitalálod! 

Mindezekkel szembea a Ma-
gyar Párt vezérei nem kiabálnak 
nagy hangon, nem izgatnak, nem 
itatnak, nem ígérnek téglát, csere-
pet, nem igérik minden adó és köz-
teher egyszerre való eltörlését, a 
világ egyszerre való megváltását, 
sem más el nem érhető délibábot. 
De Ígérnek — sőt kívánnak, tőled 
i« és mindnyájunktól — szakadat-
lan, kitartó munkát, lépésről-lépésre 
haladást a közös cél: a magyarság 
jobb jövendője felé.  Ezt a munkát 
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folytatták  eddig is komoly lelkiis-
merettel, folytonos  megfontolásokkal, 
zajtalanul. 

Ennek a munkának a szol-
gálatában állottak eddig, ebben 
a tevékenységükben váltak eddig 
is ismeretesekké, polgártársaink, a 
párt itteni listájának szereplő egyé-
niségei is. Ök nem hirdetik, hogy 
egyedül ez, vagy az a román poli-
tikai párt üdvözíthet, hanem azt 
hirdetik, hogy eddig, vagy addig 
— akármeddig — haladjunk együtt 
valamelyik román párttal, marad-
junk magyarok továbbra is s ma-
radjunk együtt és egységesen azok! 
8 ha most, komoly megfontolás 
után, a liberális kormány exponen-
seivel való egyfltthaladâăi  látták 

időszerűbbnek és alkalmasabbnak, ez 
egyűtthaladásban is legyünk egysé-
gesek ! Győzelmet, eredményt bár-
mikor is esak egységesen tudunk 
kivivni, amint erre nagynevű orszá-
gos pártelnökünk is nyomatékosan, 
mindenkihez szólóan figyelmeztet 
most kibocsátott kiáltványában! 

Polgártársaink, józan belátáso-
toktól, okosságotoktól kérdezzétek 
meg, kikkel kell együtthaladnotok? 
A magyarság zömével, az egységet, 

'pártfegyelmet  hirdető, kipróbált, 
megfontolt  vezéreitekkel, köztevé-
kenységükről már eddig is ismert 
embereitekkel, vagy a most idejött, 
most feltűnt  nagyot Ígérőkkel, egy-
ségbontókkal, zavarosban halászni 
akarókkal! 

Tudnivalók a választásról. 
A vatoeztás tv»pva, korábbi illetékes intézkedés szartat, az egész vámsa 

gyében s igy a városban te f.  hó 19-ike. A saavazás kezdete a törvény értei 
nében reggel 8 óra én ((rétórai déli szünettől eltekintve) tart folytonosan  dél-
után 6 óráig, mely határidőt az elsők szükség esetén 10 óráig msgfcesgzabbiíja. 

Városunkba» a szavazás * városházának földszintjén  m adóhivatal helyi 
ségében lesz. (Főbejárattol balra; a számvevőségi hivatal melletti helyiségben.) 

Hogyan történik a izsMiá* Î 
1. A fálaeató  magával hozza válasatéi igazelváayát r ázt » választási 

elnöknek adja át. 
2 Az elnök átad neki egy szavazó-jegyet, öaezsfcajtva  és kívül elnöki 

pecséttel ellátva. 
S. A szavazó jegy egy kettéhajtott féliv  papírból áll. Az első oldalra rá 

van nyomtatva, az 1. számú és semmi más jelzéssel el nem látott kandidáláei 
lista, a jelöltek névsorával, élén N&gruţiu F. Emil polgármesterrel, a második 
oldalon a 2. számú és (ponttal) is jelzett lista, élén Forró Géza kereskedővel. 
(Az 1. számú lista a kormánynak a magyar párttal megkötött egyezségén ala-
puló közős lista, a 2. sziau posttftl  fa  jelzett lista pedig as ellenzék listája.) 

4. A szavazó átveszi a választási elnöktől a szavazási jegyét és a bélyeg-
zőt, bemegy az egyik üres kabinba, ahol egy featőkpárna  áll rendelkezésére. 
Ezen a festékpárnán  a bélyegzőt megnedvesíti, azután pedig rányomja a bélyeg 
zőt arra a listára, amelyikre szavazni óhajt. Miután ez megtörtént, újból vissza-
hajtja a szavazó jegyét ős az egészet ugy fogja  össze, hogy az elnök pecsétje 
kivül és legelői legyen látható; azt az elnöknek átadja és az elnöktől a látta-
mozott igazoló jegyét visszakapja. 

Nagyon foatos  éa szükséges -tudni mindenkinek, hogy a szavazati joggal 
birók ezt a. jogukat gyakorolni is kötelesek, mert különben a törvény értelmé-
ben szigorú büntetésnek teszik ki magokat. 

A magyar párt és a kormány  közötti 
egyezségen alapidő  kötős  városi Usta: 

Lista No. 1. 

Consilieri comunali ordinari: 
1. Negruţtu F. Emil, primar 
2. Tamás Albert, director de licau 
3. Papp Z. Eudre, comerciant 
4. Kassay F. Dénes, sen. pielar 
5. Kiss Ştefan,  farmacist 
6. Gsiki Albert, tipograf 
7. Dr. Szöllősi Ödön, fabricant 
8. Dr. Gónczy Gábor, advocat 
9. Szigetbv Dénes, pantofar 

10. Varró Elek, proprietar 
11. Hann József,  comerciant 
12 Tompa László, redector 
13. Bodrogi Balázs, cizmar 
14» Dr. Orbán Domokos, medic 
15. Becsek Aladár, director do bancă. 

Consilieri supleanţi: 
1. Haaz Bezeő Francisc, profesor 
2. Kerestéiy Gyula, tinichigiu 
3. Szabó Ödön, bărbier 
4. Papp DczsS, comerciant 
5. Gyarmatby Ştefan,  tâmplar. 

Ae ellenzéki  lista. 

Lista No. 2. 

Consilieri comunali ordinari: 
1. Forró Géza, comerciant 
2. Nóvák David, fabricant 
3. Bogáthy Lajos, tâmplar 
4. Dr. Ferenez Balázs, advocat 
5. Pék József,  arhitect 
6. Ungar József,  pintofar 
7. Hirsch Rudolf,  comerciant 
8. Metaa Ioan, comerciant 
9. Zathurecky Lajos, antreprenor 

10. Lányi Ernő, farmacist 
11. Bokor István, agricultor 
12. Tamás Gyula, pantofar 
13. Papp Gyula, maestru lăcătuş 
14. Sándor Pál, agricultor 
15. Barcsai Sándor, comerciant. 

Consilieri supleanţi: 
1. Gagyi Albert, antreprenor 
2 Lengyel István, olar 
8. Győri Vilmos, pantofar 
4. Saodor Domokos, agricultor 
5. Barabás D. Domokos, senior ferar. 

A magygţr  pártba tartozók,  a belátók,  a pártfegyelmet  és párthűséget  élis-merők,  a bélyeg dt  a* 1. sz.  listára  ütik. 

x Legújabb hivatalos 
értesítés szerint eddig 
a kormány listája 4400 köz-
ségben és 14 városban jött 
be, egyhangúlag, ellenlista 
nélkül. 

Ne akarjon különb magyar 
tenni senki, mist én, mosdotta Bara-
bás Béla, a régi magyar függetlenségi 
párt egyik legnagyobb nevű, évtizede-
ken át egyik legkurucabb hirüne* el-
ismert vezére, pártelnöke, egy legutóbb 
tartott aradi magyarpárti népgyűlés 
megnyitójában, miköíhe* ő is komoly 
indokolással s határozottan állást fog-
lalt a megegyezéses közös lista mellett. 
S nem furcsá  é, ha nézzük, kin akar-
nak ma nálunk Barabásnál különb  ma-
gyarok lenni ? 

A városi választási zóna. A tör-
vényben előirt választási zónát a prefec-
tus, a választási elnökkel a következő-
képpen állapitotta meg. Választási zóná-
nak tekint endó a következő határvo-
nalak által körülzárt t^rillet: Malom -
utca (Str, Ştefan  cel M*re) a kollé-
giuaakerti Eüküllő-hidig, innen a séta-
téres át az ujuti megállóig húzott vo-
nal, a vasúti-töltés az állomáépüle • 
tig, az állomással szemben levő Soly-
mossy-utca (Str. Andrei Muteşan) il-
letve az utca végétől a város széle a 
Csere-utcáig, (Str. Avram Jancu) a 
Csere u;ca éa a Malom-utca torkolata. 
A rendfenntartásra  rendelt rendőrség 
éa katonaság fölött  a választási elnök 
rendelkezik. A választási zóna terüle-
tén tilos mindenféle  gyülekezés vagy 
kiabálással való propaganda-kifejtés 
és a válasctás egész ideje alatt az 
öiszes korcsmák zárva. tartaadók. A 
választási zónában fegyveresen  vagy 
bottal senkinek sem szabad megjelennie. 

Rendkívül népes és lefolyásá-
ban teljesen egységes, impozáns 
népgyűlést tartott Kereszturon f.  hó 
14-én, d. u, 3 órai kezdettel, az Orbán 
Károly féle  vendéglő nagytermében a 
város magyarpárti polgáraága. A nép-
gyűlésen többen szólaltuk fel,  köztük 
igen okosan éB nagy hatással Petra 
Bálint az iparosság egyik vezető em-
bere, A hangulatból itélve a szavazók 
szinte egységesen fognak  megnyilat-
kozni a liberális-magyar közös lista 
mellett, melyen az iparosság 2, a gaz-
dák 4 taggal vannak képviselve, s me-
lyen a következő nevek szerepelnek: 
r. ttgoţ»: Viola Sándor dr, Orbán 
János, Ütő Lajos, Iocze András. Sza-
bd László, Kiss Károly, Nagy László, 
Kovács János* Patakfalvi  János; pót-
tagok : Szakáts Miklós, Gálfalvi  Samu. 
•— A népgyűlésen városunkból Sebesi 
János dr. és id. Kassay Dénes vettek 
részt. 

Apróság, de mégis egy kis ize 
litő a mostanaban oly fennen  hirde-
tett demokráciából, a demokráciából, 
mely alatt rendesen rangra, címre, 
nem Eokat adó, munkás egyszerűséget 
szokás érteni. Hogy fér  össze vájjon 
ezzel, hogy a magát demokratának 
valló „egyesült ellenzék" listáján ügy-
véd gyanánt szerepeltessenek egy oda 
felvett  urat, aki tulajdonképpen ügy-
védjelölt? Talán a demokráciára való 
tekintettel tartották szükségesnek ezt 
az önkényes előléptetést a lista ösz-
szeállitói ? 

Kiadó: a Könyvnyomda BŐMvénytársMíg 
Odorboltt—Székely udvarhely 



A közigazgatási választások nehéz feladat  elé állítanak mindnyájunkat, 
Az önkormányzat gondolatát Európában elsőként ini magyarok vittük 
már ezer év előtt gyakorlati érvényesüléshez. Változott viszonyok 
között is ezen gondolat mellett hiven kell kitartanunk, E nagy fel-
adatnak csak egységes állásfoglalással  felelhetünk  meg, Elsősorban 
ezt értsétek meg és erre legyetek aggódó figyelemmel  minden lépésieknél! 

Ha valaha, ugy most félre  kell tennetek, szívetekből kí kell zárnotok a pártos viszálykodás 
pusztító üszkét^Az Országos Magyar Párt minden tagozata a helyi viszonyok gondos mérlegelésé-
vel összeállította a jelöltek listáját 

Magyarok! Ezt a listát érvényre juttatni, ennek győzelme érdekében mindent, mit erkölcs és törvény 
megenged, megtenni, de minden tisztátalan fegyvertől  tartózkodni, kötelessége mindnyájunknak* 

Arra, hogy kisebbségi jogainknak kivívásában haladást tegyünk, hogy azokra nézve bizto-
sítékokat szerezzünk, mostani magatartásunkkal kell példaadólag megtenni az első lépést 

Legyen jelszavunk az összetartás és pártfegyelem! 
Áz egységet ne zavarja semmi ellentét» A kicsinyes féltékenységet  zárjátok kí szívetekből 

s az egységbontókat soraitokból» 

Az épitő munka, az önkormányzati szabadság és a polgári rend 
elveit kell képviselnünk az államban, Ez a mi történelmi hivatásunk és 
Isten ugy segit a jövőben, amint vállaljuk és betöltjiik ezt a hivatást. 

Magyar Testvéreim! 
Szavazzatok zárt sorokban az Országos Magyar Párt tagozata által 
összeállított listákkal és ezzel tegyetek bizonyságot a magyar párt 

egységéről és a magyarság erejéről. 
Cluj, (Kolozsvár) 1926 február  \2• 

Ugrón István s. k. 
az Országos Magyar Párt elnöke» 


