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Választó Polgároki 
Valauii Adorján Imre nevü szabó 

a Junián-párt listájára megtévesz-
tésképpen ̂ odaadta jóhangzásu szé-
kely nevét. Mondanunk sem kell, 
hogy a Junián-Párt e gyász magyar 
jelöltje nem azonos Adorján Imré-
vel, a Magyar Párt főtitkárával. 

Nem főhet  aa embsr feje, 
hogy mely pártban van a helye? 
H* migyar vagy, igy adsz választ; 
magyar Magyar Pártban választ! 

Gyere teatvér, tartsál velünk, 
nekünk szorzójel a jelilnk I 
Harcol a párt értet;, veled, 
legyen mindig ez a jeled 1 

Életérdeke minden nepuek, mely föleit 
más uralkodik, hogy országos valasztasok ide 
jéndí^vazitaival felbonthatatlan  ojs^etartásiról 
ádjoa bizonyságot az ország kormanya es or-
azaggyUíase előtt. Amely nep nem ezt cselekszi, 
hüQjji azivaza'aic ída-odi azéiforgácaoija,  az 
elveszíti az államhatalom előtt azt a auiyt es 
jelemőságat, mo yet köiöaben bírna. A romamai 
magyar nép, mely 19 ev óta ai egyenlőtlen 
elbunasnak ezernyi sérelmét szenvedte at, ieg-
fóksppen  kell érazza azt a koieieaaajjet, hogy 
a Magyar Párt ra adandó dza/aadtai az együvc-
ttriozas mag vallását faj  ázik ki s ezzel nagyobb 
su yc adtuk azon munkájához, akik mint kep-
viaeiők es Bzanaiorok a magyarsag eleiteiie-
teieinek biztosítás* érdekeben fáradoznak. 

A Magyar Porc mindenkor feieineue  tilta-
kozó szavat miaden kor<nanynak olyan törvény 
javddlatai, iatezkedaaei vagy tervei elioa, 
melyed a magyar nep legjogosabb erdakeit 
e^rettak es sokszor einaritou bajodat, nie.yoa. 
mindnyájunk eleiét meg súlyosabba teuek vo.na. 

A megelőző országos választáson a Magyar 
Pirt nyilt es b;csületea céljait mindig kenő 
azazazer szavazat láraogaita s abüjl kivette 
részét CaUmegye szeke^y lakossága is. De be 
keli vallanunk, hogy a múltban voltak me 
gyénkben sokan, akik teutnUl néztek azt a 
kUzdeimet, amit az orazfigoa  váíaaztaa jeiem, 
vagy pedig román partokra eiveaztrgeteit BZU 
vazatokkai gyengítették a Magyar Part auiyaí, 
Azok a bzakety atyánkfiai,  ukik az eiőtő oraza. 
goa vulasziftaokou  tudatlanság, foirevezetea 
buj ogatas vagy azánd^koaaag folytan  romuu 
punokra ezavazibk v»gy gunyi üziek a aaava-
zttdboi oly rnodon, hogy a szavaló be.yegzöi 
ösaze-viaaaa több heiyre Ütöttek B ezzel aajai 
maguk tettek aemmisae szavazatukat — gon-
dolnak e arra, hogy mit követtek el saját fa 
jukkái szemben? 

A mostani választások aorán az összetar-
tásnak sokkal nagyobb fokát  tapasztalhatjuk, 
mint eddig B ez minden jóerzéBÜ magyar emoer 
lelket örömmel tölti el, mert az egység emeli 
a Magyar Part jelentősegét az államhatalom 
aaervoi előtt a ez a tuny előmozdítja a Lomoíy 
ineghaügatíatáat. Mindnyájunk háláját Érdemlik 
ki azok, akik résztvettek népünk felvilágosítá-
sának munkájában. 

A romanţai magyarság képviseletének, a 
Magyar Parinak támogatta* azonban nemcsak 
a mostani választ&sok Borán, hanem jövőben 
ia miüdeni.or faji  k ö i e l e B B e g o mindazoknak, 
akik magukat a^ékely-magyaroknak va'ljâk a 
ezt a kötelességet bele kell oltani az utodok 
lelkébe is, mert csak igy tudunk egyesűit erő-
vel a létünket fenyegető  veszélyekkel szemben 
jövőben is valahogyan vedekezni. 

A mostani választásoknak mégis különös 
jelentősége van, mert az országban a román 
pártok köaött duló harcok kOsOtt nekünk ma-

Egyenes uton.. 

gyaroknak nigy okunk van arra, hogy „együtt-
maradjunk. A viiág hasalmai erősen kezdtek 
ordekiodni aziránt, hogy országunk kormányai 
leijeaiiik-e azon kötelezettségeket, melyeket a* 
aiiam 1919. evben valini as ideOdatuit nein 
romannyeivü nepek igttzaágos ea egyenlő el-
bánáson alapuló kormacyzasara nezve. Ka a 
számonkérés csak akkor vaitoztaihat lenyege-
aen azon a bánásmódon, melyben eddig reazUua. 
volt, ha a romániai magyarság a vaiaaziáaokon 
az együvé tartozasról azovazai*ivul olyan b.zony 
ddgoi szolgáltát, melyet heniüiileie ineaterke-
deaael megtagadni nea» khei 8 ha lt>heiove 
(eszi, hogy a* orazág határain belül a Magyar 
Part ia megieieio au.iyai koveteiüeabe a ue uemj 
váltott koiolezotiBegek leljeaueset. 

1919 evban ordzaguuk ea a nagyhatalmak 
kőzött kotott azorződtiti a aze^eiyekuek iskolai 
önkormányzati ia lgert, aminek uiegvaioaiia-
adt foaozoiiaooan  kuli követeljük. Ka az onkor-
maiiyzat azt jeienn, tiOgy nuvauasoa iskoláink 
nam lenetnek kiazoigauatva annak, hogy kUiou-
bozj ürügyekkel egyre gyernaóa. azon. aaauiat 
a az auauii íakOia&ban uein lanuhaLjak gyer-
mekeinket oty^noa, aki nein eriik anjunyetvü 
kei us a azdkoiy nep nem koteiezneto arra, 
hogy oriaai köitaSgekkei maga épiueaae lei 
ttioaat az idkOUkat, melyekben nem az anya-
nyelven íoiyik az oktataa. S ja o nu vau unua*, 
hogy e azerzödea reudeikezcseiuek eddig iioui 
loüoiolt erveuyt azerezni, de az a uitg^/Ono 
doatlak, hogy a aíűiteiyaeg ódazotarma» a* 
einiueit azerzodeai kOi.eiezetie.egok leijebUeatt 
oiőöb u obb ki fogja  vívni. 

Mindazok, akik a M»gyar Part tai azeuibo 
foidu.aak  vagy neui tuajaik, hogy inu caeie-
kednek vagy lajuukuak miudenre kapható aze 
gyeuei. Az Unobilakai figyelemmel  kiaerjük a 
neveiket hátrahagyjuk az utodok aaauiara ia, 
nogy megtudjak, kik voltak azok, akik eiei-
erdekeinaert folyú  küzdeimek idejen gyengí-
tettek a közöa erőt, molyuek nóveleaore Oiy 
nagy szükség volna. 

PÁL GÁBOR Dr. 
a Magyar  Part  csikmegyei  elaőke. 

A majauoui 20 eves kiaebbaegi soréban 
megtanultuk azt, hogy a kieeboaegi elei iak9< 
tajaban sokat kell azonvedni ea tUrni, erzeime-
ket viaazafojivtt  beleharapni ajkunkba éa 
hallgatni. 

Egy választási propaganda-ut kiválóan al-
kalmas lenne arra, hogy ilyenkor aa ember 
kiömae léikéből azt a sok keaerllaeget ea bana-
iot, ami ily hoaazu idő alatt űaazegyiliemieit. 

Távol van azonban tőlünk aa, hogy ezek-
kel a keaerü kepékkel a magyar vaiaaztú pol-
gárokat a hatalmon levő pari urai ellen loznauk. 

Amint ezt oiy bö.caen mondotca gr. Bothien 
György, pariuak einöke Ciuj (koiozavari) oeaze-
dúben: n a mai aaoinoru ai>apoiokut azereinenk 
mélypontnak  tekinteni, mert mar magában ve ve 
a javuiaa akkor fog  kezdődni, amikor mar nem 
fogják^  ellenséges  tervnek  tekinteni  létezé-
sünknek  puszta megnyilvánulását.'' 

ÉJ valóban, maga az a puszta tény, hogy 
vagyunk, hogy letezünk a kormanyhataiom ase-
menea etienaegea tényt jelentett, mert minden 
erejevel eddig azon volt, hogy eat a tényt le-
neioieg felre  allitsa az utbúl, nem törődve azzal, 
hogy esetleg eiőretöreseben ast le ia uporja. 

Ezért kt.ll öaazefoguunk,  ezert kell erőin-
ket oaazeiennünk ea azokat megfeaznenünk. 

Bátran es elszántan kell szembe néznünk 
minden lamadaasal. 

Éa hogy a Magyar Párt, mint a magyar 
kiaebbaegi nemzet kepviselöje küzdeni tudjon 
jogainkéi t, a vaiuaztaa napjan zarc aorokoon 
kell felvonulnia  az itt elő magyaraagnuk, hogy 
tanuDizonyaagot tegyen arról, nogy igenia a 
magyarság ennek a nemzetvédelmi kiaebbaegi 
szerveseinek a hata mögött alt, helyesli annak 
minden CdJiekedeiet ea lenykedesei. 

A vaiaazcaa alkalmával ebred fel  ujia a 
magyar öntudat. Az eddig pialakoló magyar 
nemzeti erzea lángra lobban ea messzire bevi 
agitja azt az egyenea ucac, amelyen halad-

nunk kell. 
Tanúságot kell ilyenkor tennünk arról, hogy 

e főidben  poriadozo őseink fiai  ea unokái itt 
einek ezen az OBI földön,  letezeaükroi életjelt 
aduak azzal, hogy feivonuinak  ea köteleaaég-
azerüen azokba a Borokba ailanak, melyek a 
Magyar Partot erősítik. 

Oiyan müriekben fogjuk  kötelességeinket 
oeijeaiioni becaüieteaaeggel es őazinteaeggel, 
jjim amilyen mertekben hüaegesek maradunk 
a tóidhoz, a családhoz, a faiuhoz  es törtenelmi 
muuujkhoz. 

Ne tagadjuk meg magyar mivoltunkat, ne. 
tagadjuk meg azekeiy fajtankat.  Hallgassunk a 
leikiiamerei azavára éa akkor ez a valasztáa a 
mi győzelmünket fogja  jelenteni. 

Bartha ign&e dr. 
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Cooperativa Forestieri* Merourea-Oiuc 
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Nagy Samu, kereskedő. 
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Levél egy tanítványomhoz. 
Dr. Oslpak Lajos. 

Kedvea  Barátom í 
Nagyra Marattam volaa, ba aa alábbi aggódó 

uralmat nam Itt tárom fal  Előtted, haaam élőszóval 
maadom el, da mart ritkán találkorank, aaárt válass-
t«m ezt a helyet  éa aat a farmát  Aatáa arra ia gon-
dolok, hagy szavaim mátokat  is hátha aalvaa talál' 
aánakl 

Meleg salvvel gondolok Reád, egykori tanítvá-
nyomra, akinek nyílt énét, komolyságát, Unom lelkületét 
éa lelkUsmeretesaógót mindig aaerettem éa nagyra 
becsültein, aki tói unyl jót vártam óa akinek jövendő-
jét annyira a satveman viseltem. Emlékszel talán rá, 
hogy édesapád félbeuakltotta  tanulmányaidat, kivett 
aa lakóiéból, nem akarta, hogy felsőbb  tanulmányokat 
végeaa. Akkor óa könyörögtem neki, hogy ne akassson 
meg példádon, mig Ismét visssahoaott aa lakolába, Itt 
tanulmányaidat befejeshetted  éa egyetemre kerülhettél. 
Ott Is jó keaekbea voltál a ml nevelő Intezetünkön. 
Nagy örömmel láttuk ssivós kitartó munkádat, haladá-
sódat, igaa büsakeséggel fogadtunk,  mikor végre hossaas 
küaködes után diplomával  a aaebedbea kösenk haaa-
jöttól. 

Aat hlaaem, nem lehet paaasaod, néped, fajtád 
aseanal felkarolt  és kanyarat  blatositett ssámodra. 

Képselheted kínos meglepetésemet, mtkor ast 
hallottam Falóled, hogy e nehéa, népünkre néave olyan 
sorsdöntő napokban egyaaerflen  megtagadtad  fajtádat 
óa valamelyik (nem fontoa  melyik) roman pártnak lettet 
köaaégedoen a fókorlfeuaa.  ValOsaggal betege leltem 
eaaek a hírnek és meg ma sem akarom elhinni. 

Kedves Fiam I Hát ennyire csalódtam volna Bán-
nád?. Nem tudom eiképaelnl bogy máról holnapra 
ennyire megromlottál  volna, klveaaett volna Belőled 
mlndaa, amit becsületről,  tisztességről,  kötelesség-
teljesítésről  annak Idejen Beled oltottunk. Mivel ment-
selek ? Fiatalságoddal,  tapasztalatlanságoddal  ? — 
Annyira elveBsteiied volna jósán ítélőképességedet, 
hogy minden magyar ember ssámára mit jelenwaek 
eaek a gyötrelmen válasstáal napok ? Nem tudnád, 
hegy ssámnnkra aem politikai  játék,  hanem mladlg 
hitvallás,  aeregszámla,  élniakarásunknak  szamok-
ban kifejezett  baior hirdetése, amelyből egyetlen ma-
gyar embernek sem saabad kimaradnia. Nemcsak saját 
magnak előtt, da a nagyvilág előtt, sót román test-
véreink előtt la csak ások ssamltaaak magyarnak, akik 
a ml pártunkra adják le szavazatukat. Elfelejtettél 
volna már mindent, amit kötelessagteljesltésiői és arról 
a felelőaaégről  hatottál, amivel nemcsak Te, haaem 
a legegyszerűbb ember is fajtájával  szemben tartoslk ? 
Csak Benned hall volna meg végképpen az a lelki-
iamarat, ami a legelmaradottabb faiu  söpredékében ls 
meg el, akiket Ilyenkor behuioli sapkával, lesütött 
ssemmei látsz keritesek melleit oldalogni, nem mernek 
a becsületes emberek saemebe neznl. 

Mi keresni valód van Neked bármelyik román 
pártban is? Van Neked fogalmad  arról, bogy mire 
megy az a késbegyig menő politikai küzdelem, amit 
egymással vívnak ? Neked keU ebben a nagy perben 
dönteni, talán Teged kérdeznék meg as elkövetkező 
alkoimanyválságoE idejen? Nem bírálom én egyetlen 
román partnak, tehát a Te pártodaak a poiltlkal program-
ját aem, annyit miadealkról tudok, hogy milyen maga-
tartaat szándékozik velem, kisebbségivel ssemben tanú-
sítani. Megbecsüléssel  nézek mindenik  román test-
véremre, oarmeiyl* pártnak a koteiekene ÍB tariozaek, 
blsaen ó megleheti, hogy a különböző partokat cBere-
bereije, auói ó megmarad jó románnak, caupán akkor 
neanek rá megvetessel,ha történetesen a magyar pártra 
navasna. Iiyea roman aaonban bizonyara nem akad. 
De vissoBI akaor mit karosai  Te saerencaeiiea Bara-
tom as ó parijukon ? H.osen ezzel lehetetlenné letted 
magadat I Kuepiel néped közösségéből, önmagádnál, 
de essel nem indtál egyszerre románná lenni és igy 
nem talalod többe helyedet kerek e világon. 

Beosülatadet  namosak előttünk  veszítetted el, 
hiszen talán kosöutUk inkább a melységes szánalom 
ébred Iranyodoan, de joggal megutálnak azok, akikhez 
dörasölődni akarsz, akit most elfogadják  voksodat, de 

azután mint jellemtelen frátert,  leköpnek, megvetnek 
és félre  ragnak aa ntból. Ja], Fiam, nagyon könnyű 
eljátszani  a beosülatet,  da  olyan  nehéa ast ismét 
viszaszerezai  ! 

Vagy talán anyagi érdekeid  kívánják Tőled eat 
a lépést? Jfit  ígértek  Neked, mivel fenyegettek 
meg, hogy Igy megtagadjad egén multadat, fajodat, 
világ megvetettje légy ós véglegesen kiszakítsd maga-
dat néped köréből ? Bmlóknel még nóped hőseire ós 
martirjalra, a Zrínyiekre, a Btkóctakra, a Síéctaenylekre, 
a Koasntbokra, akik jó módot, fejedelmi  vagyont, éle-
tet, mindent otthagytak óa oldobtak maguktól, de aem 
zatttket aem tagadiák meg soba 1 Inkább választották 
a halált, a ssámüaetéBt, a nyomort, minthogy nrl kénye-
lemben, de dicstelenül éljenek. Vagv talán már elfelej-
tetted népad történetét ós jobban tudod  román polgár-
társaid  históriáját?  Nem bánom, fergaed  annak a 
lapjait, látbatod onnan Is, milyen megvetéssel éa pedig 
méltó megvetéssel beszél a román nép Is azokról, akik 
aeyagi hasaoaért cserbehagyták aópüket függetlenségi 
küzdelmeikben és a felettük  álló hatalmasságok előtt 
telték egyre másra a hOségaylIatkoaetokat ? 

Tudtommal megvan a mindennapi kenyered, as 
a tisztességes  rozskenyér,  amelyet oly nehéa verej-
tékkel szeres a Te néped, amelyet olyan sseratettel 
ont meg Valed. Nem ór»sted-e eddig, hogy es a 
becsülettel sserzatt ós megazo'gált kenyér puha, jó ós 
drága? Neked moBt fehérebb  kenyér,  vagy talán 
kaláoe  koll  ? Nem tudom, nép«d eláru'ása, lelkiisme-
reted kerekbetöráse árán megkapod e? Lehet, hogy 
meg, de keserűvé  kell  víllnia  a falatnak  a nádban, 
ha arra as árra gondolsz, amilyen áron sierezted ée 
vissza kell Bírnod a fajtádnak  a rosskenyerót, amit 
kösös szegénységben, közös szenvedésben, de kösöB 
szeretetben nepeddel együtt fogyasztottál  el. 

Hallom, oaaládi  fészket  akarss alapítani. Lel-
kemből kívánom, hogy nagyfontosságú  lépésedet a 
jó Itten áld«sa kísérje. B'sonyára ast óhajtod, hogy 
eleted folytatódják  gyermekeidben. De ea a gyermek-
áldás Isten és emberek előtt nagy felelősséggel  jár. 
Hogy mersa te utódokra gondolni, mit akarsa rájuk 
hagyni, ha nem tudod nekik átadni beosűletes  neve-
det, ha ugy kell járnink a világban, mint megbélyeg-
zetteknek,  ba öntudatra ébredésük Idején arra kell 
esimainiök, bogy ők egy hitvány fajáruló  gyermekei 
ÓB igy kénytelenek  meggyűlölni  apjuknak  még az 
emlékét  is ? Ezt akarná, ebbe a ssörnyüségbe akarss 
belerohasnl ? 

Fiam, engedd reméljem, hogy megborzadsz  ettől 
a lépésedtől.  Nem akarhatod Te a néped, fajod  jövő 
jét aláásni. Nem akarhatod te, hogy ez a nép, amely 
nek már dccsen semmije, csak a becsület,  ast is 
elveszítse és a meggyötört népek legutolsója legyen. 

Hillőm, hogy ulabban a templomot ls kerülöd, 
Nem is csodálom. N;m mebetBz be többé nyugodt 
leikilemsrottel a t?mpomba Isten színe elé, ba ezt a 
lépest megteszed. V*gy talán már épen azért léptél 
erre ss útra, mert először elhagytad Istenedet? 

Bárcsak  na lenne igaz a hir! Barcgak tiszta, 
nyugodt lélekkel tudnál szemembe nézni, ha találko-
tnnk. Fiam, ntmcsak kenyérrel él az ember. Bgy sokat 
szenvedett nóprek e szeme függ  Rajtad, amely példát 
vár, amely törhetetlen meggyőződéses férfiakra  akarja 
épit nl jövendőjét. A magyarság egyik jövendő vezére-
nek jelöltünk kl már régen gondolatban. Ilyen utakat 
mutatós népednek f  Ez a bitangoláa  volua a magyar-
ság jővendő  utja ? 

Fiam, térj vissza hozzánk,  még nem késő. Ha 
rossz, hitvány társaságba  ker'ditel, aaaklud kl maga-
dat közülök, bármilyenek is azok a kapcsolatok, mert 
tuHh t̂od, hogy esen a lejtőn aztán nincsen többe meg-
állás. 

Vigyázz!  Bgy szép hosszú, sok Ígéretet tartal-
masé élet áll előit-dl M'ggosdolatlan lépéseddel ne 
törd darákba ezt a szépen ioduó eleteti 

Aggodalmas sserető Bsivvel maradok mindig Igaz 
barátod. 

Gyárfás  Elemér beszéde (lereurea-Giue—Gsikszeredában 
1937 évi december hó B én. 

Országos választások idején eddig minden-
kor szükségesnek éreztük megindokolni, hogy 
miért megyünk önálló listával a küzdelembe 
és sorra véve a román pártokat, egyenként 
elmagyaráztuk, hogy melyikkei miért nem BZO 
vetkezhettünk. 

Ast hisszük, ezúttal erre nincsen szükség. 
Ninci szükség elsősorban azért, mer: ugyan 

as a párt van ma ia uraimon, mint négy év 
előtt a ha friss  éa fiatal  korában nem léptünk 
vele frigyre,  moat mikor nígy évi kormányeá? 
bűneinek éa hibáinak súlya alatt megőszült és 
megránoosodott, még kevesebb kedvünk lehet 
a kéifogóhoa 

Nincs azükség azonban annak indokolására 
sem, bogy miért nem szövetkeiUnk a többi 
rónán pártokkal, mert aa utólsó években aa 

orazág közéletében a felelőtlenül  hangoskodók 
és a felelősségükről  megfeledkezett  hatalmasok 

olyan hangulatot  és légkört  tá-
masztottak,  mely gyökerében  el-
iojt minden  közeledési  szándékot 

és lehetetlenné teszi nekünk ÍB, de a román 
páríoknak ia, hogy egymással Bzövelkezve 
áiijunk népünk ele. 

Ez a barátságtalan, sőt itt-ott már egye-
nesen ellenséges hangu'at három történelmi 
hazugságból  táplálkozik e három hamis elmé-
leten  épül fel,  melyeket közelebbről szemügyre 
kell vennünk, ha helyzetünket megismerni 
óhajtjuk. 

1. Az első  elmélet  ugy hangzik, hogy vissza 
keU veietni « románság kebelébe a magyar 

uralom alatt erőssakkal ésllletéktelen befolyással 
elnemzetlenitett  a emiatt elma-
gyarosodott  románokat. 

Hatalmas aparátus áll ma már e eél azolgá-
latában, nagyon sokan jól megélnek belAle s 
es as egyik kútforrása  a ránk ssakadó súlyos 
bajoknak és fájó  intézkedéseknek, melyek ellen, 
ha feljajdulunk,  as a felelet,  hogy es nem irányul 
az igazi magyarok ellen, akiket bántani nem 
akarnak, csak a 

saját elvesztett  tajtestvéreiket 
keresik 

éB akarják saját soraikba visszavezetni. 
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy egy-

más mellett, aőt 
valósággal  egymásban élő  két 
nép között  egymásbafolyások 
előfordulnak, 

különösen vegyes házasságok révén. 
Nyugodtan állítjuk s bármikor bizonyíthat-

juk azonban, hogy nem ma, hanem az elnyo-
mónak ós elnemzetlenitőnek szidott 

magyar uralom idején,  legalább 
ugyanannyi magyar románoso • 
dott  el, mint ahány román be-
olvadt  a kisebb nagyobb magyar 
néptömbökbe. 

A hét régi erdélyi vármegyében alig van 
falu,  hogy erre ne lehetne ma is még kétségbe-
vonhatatlan bizonyítékot találni, bogy a moldo-
vai csángók elveszett osreiről és tízezreiről ne 
is beszéljünk. 

Bármi történt íb azonban a múltban, aB még 
nem adhat jogcímet a jelenben alkalmazásba 
veendő kivételes bánásmódra A nemzeti érzés 
egyéni tulajdona mindenkinek, épp ugy, mint 
valláaoB hite, a kérdést tehát nem történelmi 
hosszmetszetben, hanem a jelen keresztmetsze-
tében kell néznie mindenkinek s éppen ezért 
utolsó megdobbanásunkkal ÍB 

tiltakoznunk  kell  az ellen,  hogy 
bárkivel  szemben, bármilyen 
jogcímen  is kényszerintézkedé-
seket  alkalmazzanak  nemzeti 
hovatartozása  s ennek nyilt 
megvallása  miatt. 

2 A második elmélet az, hogy elismerik 
ugyan elvileg a jogegyenlőséget, de mielőtt ezt 
a közélet minden vonalán gyakorlatban ÍB meg-
valósítanák, előbb bizonyos 

történelmi  igazságtalanságotkell 
jóvátenni s csak e jóvátétel  után 
érvényesülhet  majd  szabadon  a 
teljes jogegyenlőség. 

Tagadjuk elsősorban, bogy multunkból fel-
mutathatók volnának egyes 

nemzetekkelvagy  nemzetcsopor-
tokkal  szemben elkövetett  igaz-
ságtalanságok. 

Voltak igazságtalanságok a múltban, da 
azok nem nemzeti, hanem társadalmi, szociális 
és gazdasági  természetűek voltak. A jobbagy-
rendszer, az egyenlőtlen teherviselés semmiben 
aem kimálte a magyar jobbágyokat aem. A 
kisebbségi nemzeti jogokat illetően pedig mi 
ma szívesen vállalnék az akkor életben volt 
törvényeket B az akkor követett bánásmódot. 

Bármiként volt azonban s bármi történt a 
múltban, akár egyenesen a mi édes őseink hi-
bájából is, bi semmiesetre sem lehet elegendő 
jogcím  arra, hogy modarn jogállamban, 

ezeket  jelenleg  élő,  egyénileg 
teljesen ártatlan  nemzedék  szen-
vedje  meg. 

Az ó-!:orban volt olyan kegyetlen törvény, 
hogy bizonyos súlyos bűnökért valakinek n 
rokonságát negyed vagy Otödiziglen kiirtották, 
de ez is caak a bűn elkövetésekor életben levő 
rokonokra vonatkozott s nem az ezután ezü.'e-
tendőkre. 

Semmikép  sem törhetjük  tehát 
hangtalanul,  hogy 100 és 200 év 
előtti  állítólagos  bűnöket  akar-
janak rajtunk  megtorolni  s eze 
kért  ma élő  nemzedékünket 
tegyék  felelőssé. 

3. Harmadik fulyos  sérelmünk az u. n. 
nemzeti munkavédelem  jelszava alatt megin-
dított akeió, mely már nem elégsslk meg aaiali 
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hogy a nyelvvizsgák s hasonló ürügyek alatt 
a közszolgálat legalsóbb ágazataiból is kiszórj-
tották a hűségesen szolgáló magyar közalkal-
mazottakat s még a n a l sem, hogy felnövekvő 
uj nemzedékünk minden vonatkozásban telje-
sen felkészült  flaljelöl  ia valóságos kínai fallal 
elzárják a közszolgálatban való alkalmazás 
minden lehetőségét, hanem a szabad  foglalko-
zásokat  is ki akarja sajátítani és a maguk ere-
jével létesített, Baját felelősségűkre  és kocká 
zatukra, a magunk munkájával és szorgalmával 
vezetett magánvállalkozásokból, 

kereskedelmi  és ipari üzemekből 
is ki  akarja  zárni nemcsak a ma-
gyar vezetőket  és hivatalnoko-
kat,  hanem közönséges  magyar 
kézimunkásokat  is. 

E törekvessel szemben, mely a legutóbbi 
hónapokban soha nem sejtett nyilt törvénysér 
tés megkockáztatásával készült reánk lesújtani 
kénytelenek voltunk a Nemzetek Sztsvetségeheg 
fordulni  panasszal s e lépésünknek volt is vala-
melyes feltartóztató  hatása. Nem hagyhatjuk 
azonban abba a küzdelmet addig, mig meg nem 
győztünk mindenkit arról, hogy 

az ország magasabb érdekei 
ellen súlyosan vétkezik  az, aki 
minket  abban akar  megakadá 
lyozni, hogy tisztességes  ter 
melő  munkával  megkereshessük 
mindennapi  kenyerünket. 

• • 

Folytathatnók a sérelmek felsorolását  s 
ezekkel kapcsolatos feladataink  kitűzését. 

E 3 pont azonban voltaképpen 
magában foglalja  valamennyit, 
mert mig ezek  a törekvések 
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érvényesülnek,  nyugalomhoz 
semmi téren sem juthatunk. 

Viszont ha ezeket sikerülni fog  a testvé-
ries meggyőzés és felvilágosítás  eszközeivel 
elnémítanunk, akkor reméljük, hogy más vonat-
kozásban is megenyhül a sorsunk. 

Hogy ezt elérhessük, Bzükséges elenged-
hetetlenül, hogy a mostani választáson ismét 
tanúbizonyságot tegyünk 

fegyelmezett  egységünkről  és 
le nem kicsinyelhető  erőnkről. 

Hi ezuual is ketszazezer körüli választó 
adja le szavazatát a Magyar Pártra, ennek kép-
viselői teljes joggal, felemelt  fővel  s a siker 
remenyével vehetik fel  a nyilt küzdelmet e 
tévtanok, történelmi hazugságok és hamis elmé-
letek ellen, melyek már eddig is annyi károso-
dást, bajt és szenvedést zúdítottak ránk. 

Sorsdöntő napok előtt állunk, mit tegyünk ? 
A maiymáj kimagasló politikai vezérel külön 

böz* helyekan: dr.  Oyárfáa  Elemér  óa dr.  Pál Oábor 
a december 51. vasárnapi fölemelő  népgyűlésen váro-
saakban, dr.  Willer  József  ás dr. Jakabffy  Elemér 
Timişoara—Temesvárt és Betblea György gróf,  a 
Mtgyar Párt elnöke, — anrni Jikatffy  Bem-ir tala-
loia jîll^raeztî, — a aigy magyar allamfjifl,  Daak 
Ferenc higgadt bölcseBég*oek és mély nemzesszerete-
tenek méltó örököae, C uj—Kilozsvart tartott remek 
beszédeikben híven rajzoltak meg a magyar kisebbség 
Euiyoá, sőt megrendítő helyzetet, melybe őt, — kiváu 
sz u.olaó 4 év alatt, — a történelmi ferdiiéseken  ala-
puló, namzeti je'Bzavaktól fittölt,  türelmetlen politika 
sodorta. Nincs a mtgyaraá;n*z egyetlen rétege, amely 
ne erezte volna és ne érezné a saját bőrsn ez elva-
kult politika oatorciapásalt. A jobbrafordulás  reményére 
csík akkor van jognak-, ha a közeledő vilaasiaaoaoa 
b áltálában minden választáson megbonthatatlan, tisa-
ii-letet parascso ó egységben l-plink fel.  Bs az egység 
olyan erőt kepviaal, amellyel az oraaág minden lrany-
adó lényesőjenak számolnia kell. 

Ml a béltét szolgáljuk — úgymond Bathlen György 
— arra törekszünk es ptdlg nemcsak valameiy kor-
mánnyal vagy párttal, bauem a román nemzettel való 
békére. 

Béke pedig  ekkor  lesz, amikor  a 
magyar nép, — amelyet szolgálunk 
és ebből  a óéiból beosűtettel  veze-
tőn k,  — ezen a főidőn,  melyen ősei 
éltek  és amelyen eini akar  gyer-
mekeivel  együtt,  a mindennapi  élet-
ben érvényesülő  ugyanolyan sza-
badsággal,  ugyanolyan jogokkal  és 
ugyanolyan életlehetőséggel  fog  bir-
ni, mint a román nép. 

Di — mély Igazsággal figyelmeztet  Bethlen 
György — 

könyörgéssel  nem lehet jogokat 
megvédeni  éa szerezni. Aki gyáva-
ságból még jogát védeni  sem meri, 
az nem is érdemli  azt meg. 

Azért sorsdöntő napok a választások reánk néave, 
mort ekkor van leginkább alkalmuak megmutatni: van 
eróok és elszántságunk annak kiharcolására, hojy a 
legelemibb embert- és egy modern államban minden 
polgári egyenlően megillető aaabadaágjogok valódi 
blrtokoaai legyünk. 

Aa utolBÓ tla évban ezúttal hatodszor mezyttnk 
választóira. Bironyos, hogy m'g lakodalomnak is sok 
volna, nemhogy választásnak I Mert nem mondható, 
hogy a választási felvonulás  a kellemes szórakozások 
köze tartozik, kivált e csúf,  téli ldőbsn. M nden ok 
megvan rá, hogy kissé borzongjunk a választásoktól. 
Vannak asonban mások, akik — ugy látszik — más-
képpen valekedaek. Akkora caörtctésael vetik bele 
magukat a harci lármába, mintha epedve várták volna, 
hogy a harcnak ea lagalmas napjai eljöjjenek éa hogy 
elaenghessék mindenfelé,  mily rajongva aaeretik ók 
polgártáraalkat, a népet. ÉrdekeB, bogy nekünk, elár-
vult kisebbségieknek ls bőven kijut ilyenkor a Bsere-
tétből. Amikor parlamenti képviselőink aa orasággyü-
léean éa aéahol feltárják  n ni fájó  sebeinket él keser-

ves panaasalnkat: akkor egyedül  állanak és rendsze-
rint sűkeí ftllekra  taiálcai. A választások előtt egy-
szerre megváltozik minden: aggasztó mirt eh ben meg-
szaporodnak a barátaink.  A szekely embernek is 
felvirrad  ilyenkor a napja: lesz tisztessége, bcCBÜlete 
s ugyancsak udvarolnak neki, mint valami szép kiB 
asazooynak. Eízuakbe jut a bánó ós a róka mjaeje. 
Egysaer a halló sajtot kaparintott valahonnan a fel-
izalit vele egy magas fara,  bogy ott elköltaa. Arra 
jött egy éhea róka a szer-me volna megszerezni aa 
'Zletos falatot.  Miiitbogy a fara  felmászni  nem tudott, 
xenytelen volt cselhez folyamodni.  Eiíezdte dcserni 
a honét. „M.lyen gyönyörű niadar vagyl Ha a hangod 
is olyan szép, mint a tollaid, te itssel a madaras 
sirálya.' A holló mjg akarta muiatai, hogy UÜEÍ a 
hangja ÍB aaep a károgni kezdőit, hrre a Bajt kiesett 
a Bzajába, a róka fe.kapta  a odsbb áill val-». A sze-
gény szákaly hollót ia, aki aaajaban egy kia sajtot 
— vagyis voksot  Urt — a küiönfeie  jdlekkei pom-
pázó rókáknak  egésa tömege udvarolja körül a ige-
reiektól duzzadó, andalító dalt énekel neki, hogy eiiop-
haBBa Bzavazatát. KmlekezsÜzk csak: negy evvel ez 
elő.t ls mennyit daloltak, mennyit igeneit I Ét az 
eredmény, a valÓBag? Az a fullasztó,  kibírhatatlan 
helyaet, amelybe épen a leghangosabban ÓB a legszeb-
ben daiolók andiloitak. 

Nekünk most hét sípon, vagyis hét listán szól 
a gyönyörű ének. Más bohóknak is ekkepen BZÓÍ A 
nóta, de guzda^abb összhangban: 10—11 Bipoa. Méltán 
klaitnaiuua fel:  m.csoda komsdial Minő tülekedés 6B 
marakodaa a hatalom koncáért I 

Neáüak IB efeiét  jelent a válasstás ? Nam I Ha 
ezerszer azólitanak ia aa urnák elé, mlndannylaaor 
sorsdöntő napokat jeient az ránk nesve: a magyar 
egységnek, aa összetartásnak, a becsületnek, a hűség-
nek, nemzetünk nagyobb caaládjahoa való ragaasko-
daanak mindenki áiiai figyelt  nehez próbáját. 

Kötelességünk a nagy magyar 
osaladdal szemben. 

Mindnyájuuknak tudnunk éa ereanttnk kell, bogy 
a nagyobb magyar család tagjai vagyunk, melybői 
eltlpró ertöicji bünhődeB nőikül ki nem szakadhatunk. 
B kik a család fjnnUriói?  Elsősorban mi vagyunk, 
akiknek — legyünk bármily fi  italok — szavazati joga 
van. EJ a csaiadfonatarlóra  súlyos kötelességek hárul-
nak. Nemcsak a békés, csendes időkben kell gondos-
kodnia a családról, hanem akkor la, ha vihar van. 
Ilyen vihar a ml különben la zivataros életünkben a 
kepviaelóváUsatás. Sorsúik hasonlít a hnIáBs-élelbez, 
ott fent  aa Éizasl-tengerdn. Láttam án Oilfobu  eaeket 
a halásaokal 0>yan as arcuk, mint a ml szekely 
népünké: az élet küadelmes nehéaaége B a tenger 
vihara broaaaá edselte. Kzek a halásaok nemcsak 
derült, cnendoa idŐKben, hanem viharban 1B kimennek 
a tengerre, nem felnek  a zujó, háborgó tengertől, 
mert jobban Baeretlk a cualádjuzat, m.ut életüket. Vagy 
tan a ssekely apát és legényt a susmorán, darmnaaió 
fagy,  vagy a meissó calpőa aaéi megakadályoaaa abban, 
hogy kimenjen aa erdőbe fát  hoanl a didargő család 
uamára? 

Tél van, msUső hldsg isii fuj,  vihar van -

oj^ÂoJoiiÂJrvi\vJ.) 

_ Anyú azt mondia, ha vnU'  > 
„agy és erős akar lenni, anr.âk 
mindig meg kell inni a kivét. 
idd meg népen z ha még akorsz. 

Ap. Î» «* 
még 
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választás vau Nsm aaámit az idő: kimegyünk a hl-
digbe és viharba s fái  hosunk a mi nagyuoo magyar 
csaladunknak, nem törődve a^bokrok kősói e vaiaaa-
taai napokon mindinkább elóbuzzanó éneklő madarak 
fuvolázó,  tlllnkóaó, csábító enekével. 

Szinte hihetetlen, ha a csaknem kél óvtlaed alatt 
Vdiünk történtek uian akad mag kóaöndak olyan 
együgyű és vak, aki ne látná, hogy 

osak önön magunkban  bizhatunk, 
osak egymás testvéri  kezére  tá-
maszkodhatunk. 

Aki 18 óvnak Buiyos megpróbáltatásai és ssen-
vedései usan is, faiüive  a masigő, miadoni Ígérgető 
„madaréuekaek' — fáját  vagyis asavaaaiai 

nem az 6 családjának,  hanem a 
osalárdul  zengő  madaraknak  viszi, 

aa magára vessen, ba nemcsak csatadja fogja  meg-
vetni, banum nem fog  oecsuieie leaui amaa „eaeuo-
madarak" eiólt sem. Azi csdtbsnnagyja caaiadjai, nem-
zetei : az eljaissa becsületei mindaa laooroan, mmdsn 
HBaiedaegea ember aaemeban. Annak ídejea rouian 
polgártársaink nem tetiea iiyeni. b nigyj* meg min-
denzi, hogy az ó aaemukoen IB uaaMiewi puraucaoi a 
magyarság határozott, fegyaimeaati  egyaegu, m«uy tö-
mör aeregoen Borazoau vezérei mógu.k Aa eioaelien-
gólc,  a kujtorgók  szomorú csapatai namcsaK uajat 
uepa, hauam — lelke meiyen — a Moosdai nap is 
meg fogja  vetni. 

Mi a teendó? 
Az, ami a legegyszerűbb és legiurmeaaeiMeob. 

E v.harus uapoxoau kúionosaappan csak nagy magyar 
csauduiik eiaterd^keire gondotuak a e goadmaiioi 

a téli  hidegben  is meleget  fog  a 
lelkünk. 

Akkor nem ülünk fel  aemmifóle  csábitásnak, 
hanem leküzdve minden aicadáiyi, meghozva minden 
a.do^a.ot, mindnyájan eimegyUaa, klveasaUs a BsavasO 
ígaaoivaayozat es megieaaaus azt, amit a magyar 
ajieiessdg es lelziiamcroi megalkuvást nem tttró naiá-
rosottáaggai parancsol: 

leszavazunk  a magyar egységnek, 
a magyar oaaladaak  áldozatkész, 
tiszta nevű képviselőire,  leszava-
zunk arra a listára,  amelyen Dr. 
Pal Qabor, Dr. Bartha Ignao,  Dr. 
Oai Alajos, s mint ezenátorjelőltek 
Dr. Oyárfas  Elemér  és Dr. Abra-
ham József 

nevel állanak, B amelynek jele, az egymáaba fogó  a 
Így megnövekedő magyar erőknek jelkepavé leit aaor-
zójel: 

E^y nép politikai érettségének .aa a blatos jele, 
hogy kipréjait vezéreihez, fóleap  ily döntő pillanatok-
ban, minden mellékBzempoatot, minden esetleges, jelen-
tektelen egyéni ellenszenvet félretéve  — tnd mag nem 
ingatható hűséggel és kitartással ragasskodnl. B ra-
gaszkodás neincaak a politikai bel&tás magas fokáról 
tesz bizonyságo;, hanem egyntlal a győselemnek leg-
biztosabb sá.oga. A. V. 

«NE FELED1E EL,§ 
w 1 1 

H hogy oloaó árban 
tf  jó és szép á r n t | | 
«karácsonyi és ujéYi ajándékul» 
§ választékos gyö- & 
ti n y ö r ü kivitelű Jt 
^ tá rgyakat osak V 
{ K I O I I A é a 9 @ S t Y 3 I O ® 8 r ; 5 
ţ ţ veg yes keres ke desé- S 
l> ben I c a p b A t . u 
^ Metourea-Oluo — OalkaaaNdibas, a Körpontban. 
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Tudnivalók 
a Magyar Part bizalmiferflal,  össze-

kötői és választópolgárai száméra. 
Egy választó Bem gyakorolhatja szavazati jogit, 

ha válasstási igazolványa nincsen. (16 §.) 
A választási igazolvány annak m^jdonosa által 

ls alá kell Írassák. Ha irnl nem tnd, akkor as igazol-
ványokat kiosztó járásbiró est magiegysi és aa Igazol-
vány hátaó lapján a választó Bzem ̂ yielráiát beve 
setl. (18 §) 

A szavazólapok levélpapír alaknak. A szavazólap 
első, második és harmadik oldalán lesz a kttlSnböcó 
pártok jelöltjeinek névsor» p»dlg 

Ilyen alakú négyzettel mioi elválasztva, A sza 
vazólap negyedik, tehit utolsó oldala teljesen üres, 
azon nyomtatás nem lehet. 

A Migyar Part jelöltjelnek esen négyszögű vonal-
lal bekerített helyén elöl egy 

X 
jel lesz Minden választó megtanítandó, bogy a sza-
vazás a követkeső módon történik: 

A választó a s s a v a z ó helyiségben aa elnök előtt 
letesai a válásától igazolványát és akkor kap szavazó-
lapot, melyre a jelöltek nevel VBcnak nyomtatva pár-
tok szerint külön négyszögű vonal között- A Magyar 
Párt jelöltjei a harmadik oldalon a 10 Bzámu kockába 
vannak beírva. A választási elnök a BUHvazó-iappal 
együtt ad minden válassténak egv bélyegzőt ia. A vá-
lasstó azskkel bemegy a ssobában lövő egyik filiseoa 
és ott ason négyuögre, melynek kesdetén 

X 
jel van, rányomja a bélyegzőt. Ginek megtörtábte után 
a szavazólapot mág ott a fillkaban  nágyretro össze 
hajtja ngy, nogy kivül a fehér  lap maradjon és azt 
aa elnöknek a bélyegzővel rgy'itt visszaadja, ugvan 
akkor padig vál&ssiil igazolványát visszakapja. H* a 
választó a BSavazóUpot uty hajtja össze, hogy meg' 
látásik, hová nyomta a bélyegzőt, p*?Lor Bzavazat.» 
érvénytelen. (57. 68. 59. 60. 74. 75. 76. §§) 

A Bzavazás napján reggel 7 érikor Kezdődik a 
kijelölt helyiségben »z előkészítő mutka, ciaiy <uka 
lömmel a Magyar Part részéről a birottsáftba  fcUor-
soit bisalmiferflik  ellenőrzése az alábbiakra kell ki 
terjedjen: 

1. Lebélyegeztetned a szavazás megkezdéséhez 
szükséges Bzavazölapoi. 

2. Számbavételnek a pártok bejelentett bizalmi 
fiirflai  és összekötői. Ha ezek pootosas nem jelennek 
meg, akkor a teremban jelenlevők kö*iil horsbuzás 
utján jelölik kl. Ezért pontossn jelen kei) lenni. 

3. A szavazá fú  aék raegviz^gilandok, bogy a 
választó atokban titkosan gyekoroluatja-a Bzavaaatát. 
Ha nem, ujy kifogásolandó  és jegyzőkönyvre vetetendő. 

4. AB urnák lep^cséte I9tn>-k. Vtr.ol kell ning 
kiilön pecsétet is és a törvény 64. § e) pooija a'ap 
ján követelni kell, bogy az u n a ezz«; h lep jcae:?l-
teBB9k és pedig zsinórral átbuava o.-y, hogv xfho!  n 
pecsét feltöress  nélkiii fdinyiuni  n-i .ebasH.a. (64 § ) 

Ha nincs annyi Mika vasy t jbb wa, mU> ..n • 
bélyegző van, azt jegyzőüönyvbe keli vétetni. (65. §) 
Megjegyezzük, bogy a füit  -iieí a közságek kejiiitniu 
a belügyminisztérium költ-.égáre. (66 §) 

A randfonntanás  iráot sz c-ínöknek kizár<'ilfie*s 
hatalma van a városokban 600 m'-iter távolságig (65. §), 
faivakbsn  az egénz köese^ területén. 

A bizalmi férfiak  es összekötők a törvénynaíki 
elnök által kiállított igazolványukat tartsfk  maguknál. 
Aa ödssekötősnek sz a fuladata,  bogy a választokot a 
szavazótermsn kl/lil fe  világosítsál es a bizalmi far 
flik  esetleges üanaetMt a jí'íiítsíayk vagy a válása 
téknak a cjoodórl kurdonon kívül á(»dj«k. IţaiolvA-
nyalktal a kordonon bimikor kl- éi bfíjárhitaHk. 

A szavazatok leíarasa utáa nycsaban kízuődw 
az összedzámiálás a bizalmiferfltk  ós ds^zakötó^ jelea-
létében. Elnök falói  vassa, bogy a bélyegző m^ylk 
négyszögre v»n ütve és magniutaija a bizalmi férfi  ik 
nak és összekötőknek. (M ndan négyszög s?ámtR»l vau 
ellátva a szavazólapon es azt a szamot olvassa f  i. 4 
Magyar Párt íhtajának számé 10) Az eredmény két 
jegyzéken vezettetik, egyUet a választási iroda jegy-
zője, másikat as elnök által kijelöit összekötő vezeti, 
Eboe beírják as összes szavazók számát, az érvény-
telen szavazatok számit és sz egyes pártok á'tal elért 
Bzavazatok számát. Érvénytelenek  azok  a szavazó-
lapok,  melyek  ugy vannak  összehajtva, bogy a 
nyomtatott  oldal  kifelé  van, amelyek már a benyúj-
tás alkalmával az elnök által érvénytelennek nyilvá 
nlttainak és a választási iratokhoz cs^ioitatrak. To 
vábbá amelyekbe  kihúzások  vagy beiráaok  történ 
nek,  melyek más szavazólapon ?d*tna« be, mist nmlnő 
ott klosatatik. Aa elnük a m^ggemmüitást a fzavasa-
tok öaszessámlálásánál mondj » kl. A nrgMmmlslte;i 
szavazatok as Iratokhoz csaioi*Dd4k, úgyszintén azoo 
Baavasólapok ls, melyeket a blgalmiferfi  k kifogásol-
nak de amelyek nem semmlslttetnok mug; azonban 
megemlítendő, hogy mélyít: listára (pártr«) adatlak 

le. (81^ ^ ( U e B g ^ m i Q t & q M elnök két p4'dányban 
legvsókönyvet vess fel  a választás menetéről, meg-
iiiZnitva. hogy mennyi ssavasai esett a* egyes IÍB-
Jáina (partokra) Aláírja as elnök ós jegyző, valamint 

a bizalmi fórflak.  (83. §) Utóbbiak  ne irják  alá, ha 
tőrvényteleneég  fordul  elő, as okok azonban adjál e ő 

A bizalmi ferfUk,  vagy kint a választók is, az 
összekötők utján bármikor irásoB előterjesztést tehet-
őek törvénytelenségek ellen, melyek az elnökhöz lnté-
sendők, kl eaoaban ezt Csak a jvgyzőzönyvben említi 
npg, de nem dint felettük,  h tnem a megyei válasz-
tási lrodábos terjeszd fel  (85 §,) 

Miodenkl azon választókor székbalyén köto>es 
szavazni, melyhez lakhelyénél fogva  tartozik. (69 §) 
A bizalmi férfi  ik és összekö:őc működésük üaiyeo 
szavaznak. 

Aki szavazásra meg aem jelenik,  600 lei pénz-
büntetéssel  büntethető.  (69  §) 

A választások est* 8 oraig tartanak. Ha akkor 
még szavazni akaró választók vannak jelen, a szava-
zás folytatandó,  mig mlod-snkl leszavaz. A szavazán 
semmi eiatre Bem haladhatja meg másnap reggel 8 
órát. (72. §) 

A szsvasás as elnök által noppil 2 órára, vagy 
ha éjj 1 ls tur', akfcor  ls még 2 crar^ feiftiggesashüiö, 
de ez f'setben  ?gy órával e<óob ez a szaodok a sco 
vaeó b*-.'yi-<av uj^ajára kiragasztandó birJesmen) ben 
közlondő. FeifüggesztAs  ld'-jen a Dizalmi férfiak  ÖH 
oHszekötóí bBtmfiylbe,  vagy mind ottmarddhatnak. 
(73. §.) Csak  felváltva  távozzanak. 

A rend megtartására figyelmeztessék  a választó-
kat id-ij^n. 

A Magynr Párt ceikmeffy;:!  latésőbisottsájtánali 
d.'Comber hó 15-én hozott butaroz^ta urîelmeben, ae 
«ilndkgég az orscág"B választások beföĵ zsse  uiác hír-
lapok utján közzéteszi azon magyarok neveii, akik a 
magyar össsetartás megbontására jelöltek vagy jelölt-
séget vállaltak és a román pártok erdekében agitációt 
fejtettek  kl. 

Euu9k alapján felk^rjiik  a bizalmi farfiikat  és 
ossz «kötőket, bogy kistrjeU flg)8U.-aim-l  a ^óz^gdk-
ben cs a választás folyama  alatt as e őbb ms^jHÍöi; 
szerepre vállalkozó egyéneket és értceitEanok ezek 
működésiről, kiknek nnveit a Magyar Part megyi 
közgyllléseln is évről-évre f^lolvaasui  6B jegyzőkön>-
velnkben is felBoro  jnk emlek»z '.ben t̂ .r'.̂ s végett. 

Si-r£Ő9 értesitefe-ibt  a U&gyer Pár< irodájához 
teibfonon  (telefon  blvósí̂ >u 103.) fcérjtiv:  közöld. 

M.-Ciuc (Csliezcríd;) 1937 evi decsrubr-r 15 én. 
Magyar testvéri üdvözlettel: 

Országos Magyar  Párt 
Csikmegyei  Elnöksége. 

Magyar Testvéreim, Csiki Biékelyek l Eiakhez a 
célkitűzésekhez, melyeknek megváltoztatását, mSg 
(ortesplakátjalban és szólamaiban sem Ígért egyta 
román párt sem; melyaek jövőbeli megvá toztatását 
oom irta záizlőjára és nem hirdeti egyik magát ma-
gyarnak valló de önző s legtöbbször az állam eszmével 
is ellentétben álló s ídsgan érdekek szolgálatában állO 
bérencak cioportja sem, ml nem adhatunk ssavazato-
kat, nem adhatunk eszközöket és fegyvereket,  mslyek-
aik mindegyikre szüksiga vaa annak a pártnak, amely-
etek általános gazdasAgi, szoc á Is és ku (urális cél-
kitűzései azonosok Román'a miaden becjü«ies BZ in-
dái u polgárának célkitűzéseivel, de amely egyedül 
Irta sás siójára B mely egyedül vallotta és vallja leg-
izontebb kötelezettségének mindazt, amlaek célja az, 
bogy ennek an államnak teljes és egyelő jo;u állam-
polgárai lehessünk. 

Dr. Ábrahám József, 
SzenátorjelőH 

Regatul României. 
Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 

Nr. 3350—1937 cons. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa generală, că in zlua de 
4 Ianuarie 1938 ora 10 a. m., în sala de şedinţă a 
Primăriei oraşului Mercurea-Ciuc se va (ine licitaţie 
publică diminuendă, pentru angajarea pe timp de 3 ani, 
a taxatorilor pentru Incassarea taxelor comunale, 
conform  condijiunilor caietului de sarcini întocmit in 
acest scop. 

Caietul dc sarcini se poate vedea în orele oficiale 
la Primăria oraşului Mercurea-Ciuc (secţia admini-
strativă). 

Mercurea-Ciuc, la 11 Decemvrie 1937. 
Victor Faroga m. p , 

primar. 
B. Töke m. p., 

secretar. 

Mit akarunk? 
Csaknem hu-z I-AE 1 K e f ^ i J  sorsunkban a PSPD 

kisebbségi sors á!t»! fajunk  n'mzeiiséglink meg 
ücnhaiáaáért, anyanyelvünk tarvény dts jogainak kivi-
vasáért, népi éB német i kuituráni? felvirágoztatásáért, 
a világháborúból á'm«ntc-tt at<yagl jsvaick csoakltat-
'anságHárt, Bőt i^on gyatran niég Vállasunkhoz va'ó 
jogainit csorbitailanaágáért reánk kéaysznritett bur-
CjlnubBB és küíd^lmuiniben újból elérkeztünk egt 
hatirkóhüs, melynél egy pUlanntr» m?g keli állanunk 
M jg kell állaiuatt nem pib^nesre, hinem azoknak a 
üól*?i3zettsi!giienek a me^vlzsgáiáiéra, azoknak az esz-
!:aüdkn>.>k HB raódoív.otn ik a m .'gvitaiiisara, amely 
vuv-ga'atDsk és m-gfjatoitinotoafe  eredménye hivatva 
ven megj uöitát tórwnyps éB tdrvî Dv<?k kerstel között 
tovább fiiiytstánd/i  v6r?Jt«St^ küzdelmeink u ját. 

Meg kel" vwgálsnnk magfoa^o.t  targyllagOBüág-
g.-i' s a iomáa pirto i o i í H l n t > o m r t vagy a ba s-
,o a i9h-7iő-igeeft  folytatott  Hzeav^dé yes vita baagjá-
a,«k a kl«árá*<wa1, bogy küsdeimeinti<ea a bebessertő-
dw-so^b^i vft'train;  h .zéorr alkotraány törvÓDv^ben Ro-
mánia kUobbBegftiiiflk,  tállá", a legnagyobb azámu kisebb 
u^i ndpijyţ, itmi megver in<;p!inknek is biztoüitct< 

ngyeo.ó es »« j >s áünmpo gárl jogsinak £i'Btn8riL<Fe»e 
iránti torakv^üelb^u szánrt.lntuuVe vtilamely többségi 
per; jó.DdoU u támogatásra, Bzátnith*tunk-e fun  ar.ás 
láUü i önzetlen na^iiéakáliására vagy 1-itm és titrvé 
•tyek ad«a joţelakaak BB tV*ibe való átüUfttésf-irt  fa'y-
ínütt fetjadumeinst"""!  aío'fkal  a partokkal, ann»k 
progr-imjiv-ti 3a:mh9a tulá jn^ oiagunk-tt. 

E iűél a vlzFgáUtcál a romáainl önssreegyarsá;-
aavt a » ci i t i jZjtoiyüégB-k elbő norban azokat a 18 
JVOS I uSurü tapasztalatait hell szemzőit tartania, 
a ne'ytiiot eh itetl^c volt hosseu évek során el nem rak-
tározni», másedazor uzokat az l?ératöfcf>t,  melyaket ^ y l k 
wagy májik m^gyer és sz4kely szavn<ito;i»t i^ényiő é? 
kérő romaa párt a ' / á l l m a i ha: cokbadobo.t. V->. ül p»dt<~ 
viwgi<lou-ik k' l i alltak a magyar pár>n*k mu tbeii 
es^ljtted-ituli, multcuii, jeleai és jövő programját, 
smelyírt a küzdelmet, fáradságot  és áldozatot vállalta, 
vállalja éw vállalnia keü. 

Vlz-'gálounic ke 1 srtnplc a Megvár P rtnsk a 
programját, «m -lyn^k mi^d^r» becdUl t=>j, ya)át sorsát 
szivén visflió  ni?meett jövője,Tt "zororgó SiiUvel eggódó 
msgynr ember tagja f,s  t.gjn kel! l e g y n . 

KönyvtárakHt lehetne és bfll'sne  Írni, ha Ismer 
•ctnl akarnák a Csíkban ':íymáaHs! köídí 10 roo<án 
párt klil- 53 belpolltikhl irt>n-.»!vplt, gszdí^Aíi MS kn<-
Mir̂ iis c^iklilizeseit. Kíekbrn a köiyv^rsl b->a terje-
delme* kötetekkel foglalnának  helyet azok a törvények 
h-n, kormánymndt'icteiibtfn,  a gazda-ági, szsciáltB és 
^ulturá^s őlrtb 'n o "gnyilvÁnu'ó int̂ zbcdéH^k PB törnk-
"ngek, Biueíjekn?k egy cé'ia és egy cime vsr>: mng-
nyiraálsi nfm«<eikSzl  sevrtöd->s«k és hazai törvéo<«lr 
által biztoBÍ>ott egyenlő es tuijes állampolgári jogain-
kat, megakadályozol anyanyelvünknek az államigazga-
tási éB gasdiságt életében való ssabad haBanálatát; a 
történalmi jóvátétel hamis ürügye alatt és Jelszavával 
megkötni kisebbségi gazdasági ós kulturális fejlődé-
sünk kerekét. 

2 LIQUIDATOR-CÉGNÉL i 
"" n e m o s a k • 

3L CL 1 0 t I 
t a l á lha t , de T 

j á t ^ k á r ú b a i ) ! is válogathat. 
Örömét gyermekének karácsony-
ra csak ugy szerzi meg, ha játé-
kait az angyal a Liquid&tornál 

veszi meg. 
Nigy választék modern játékokban. 

Szíves pártfogást  kér: ^ 

CSUTAK ERNŐ, 
L I Q U I D A T O R cég tulajdonosa 

i 
• 

I 
Karácsonyra megérkeztek 

karácsonyfára  cukorkák,  dinnek,  dísz-
dobozos  cukorkák  nagy választékban. 
Siessen megvásárolni  mig a készlet  tart. 

Ifj.  PAPP KÁROLY, 
lüszer,  csemege kereskedése  és 

2—s kávepőrkőideje,  Mercurea-Ciuc 

Kiadó Stefan-cel-Mare  uccuban 5 szobás 
modern konfortos  lakás. É . d e k l ö d u i 
lehet B jrmann Uzíüiben, M.-Ciuc. 2— 

Legszebb és legolcsobb 
g é p e z e t e s j á tékok , 
t á r s a s - j á t é k o k , 

KÉPES-, MESÉS- es « A G I KÖNYVEK 
töltőtollak, irattáskák, 
levélboritékok-papirok, 
iró- és rajszerek, stb. 

a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

előjeiyzesi-, fali-  es könyvnaptárat 
i a l éaea óa t t n t e k í v i -
fiala  mérS»sy9k jutá-
nyos árban készülnék 

Vákár L. iönyvnyomdájában Heroarea-Ciuo ban. 

)íra»«wt? k«acvav«maai4b»a. Maraaraa-Olaa 




