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Az eredmény. 
Ne szidjátok a népet, ő nem 

hibás. Az a dicsőség, amit a 
30 százalékos eredmény a kor-
mánynak jelent, nincs felszen-
telve a nép akaratával. A csend-
örszuronnyal, a hatalmi má-
morban tobzodó rágalmazással, 
a felelőtlen  Ígérgetéssel s az utá-
latos fenyegetőzéssel  összehozott 
szám: csak üres szám, aminek 
nincs lelke. Mint szám is eltör-
pül a másik eredmény mellett, 
amellett, amit a hatalom, a meg-
félemlítés,  a hazudozás szabad-
sága és a szabadalmazott ámi-
tás ellenében a nép tiszta meg-
nyilatkozása szült. De a kormány 
hatezeres számánál a magyar 
önvédelmi harc tizenkétezeres 
száma nem kétszer, de százszor 
több és ezerszer többet ér ! Ezt 
a tizenkétezeres számot senki 
sem kényszeritette ki a népből, 
sőt még a kérés, vagy a tiszta 
rábeszélés sem növelte azt, hi-
szen még az érintkezést is meg-
tiltották a nép ̂  és természetes 
vezetői között. És ezért ér ezer-
szer többet ez az eredmény, mert 
ez a népiéleknek önkénytelen és 
szabad megnyilatkozása. Ez a 
nép szava, ez a nép ítélete. 

A hatalmi idők lejárnak és 
a mi országunkban ujabban na-
gyon hamar járnak le. Az álnok-
ság, amely most a nép hóna alá 
nyul, hamarosan meg íogja mu-
tatni igazi arculatját, melyet most 
piros-fehér-zöld  plakátok mögé 
bujtatott, de amelyet tizennégy év 
óta nagyon jól ismerünk. És 
csakhamar jőni fog  a csalódás 
és jőni fog  — az ujabb tanulság. 
És nekünk ezeket a tanulságo* 
kat is az eredményhez kell szá-
mitanunk, mert ezek is a nem-
zeti küzdelemnek a tartalékjait 
szaporítják. Azokat a tartaléko-
kat, amelyeknek folyton  gyara-
podó ereje nyereséggé teszi azt 
is, amit ma még veszteségnek 
gondolunk. 

A szenátorválasztó 
tanácsosok, akiknek 24 ikén, vasárnap 
kell szavazni, választási igazolványai-
kat még átvehetik 23 ikáig a válasz-
tási iroda elnökénél (törvényszék épü-
letében I. em. 16 sz. szoba), ezenki-
vül pedig a választás napjának dél-
utánján, a szavazás színhelyén, a vá-
rosház épületében, a választás veze-
tőjétől. 

A képviselőválasztás 
vármegyei eredménye. 

Az a féktelen  hatalmi terror, amely 
a Vaida-féle  »tiszta« válasz.ásokat jel-
lemzi, egyetlen egy magyar vármegyére 
sem feküdt  rá az idén sem olyan őr-
jöngő dühvel, mint Udvarhelymegyére. 
A Magyar Párt részére mindössze egy 
vasárnap állott rendelkezésre, julius 
lO ike, amikor nagyobb kibontakozás-
sal vehette volna fel  a minden válasz-
tásnál szükséges propaganda-küzdel 
met s erre a napra tervbe is vette a 
megye két nevezetes részének a bejá-
rását. Gróf  Bethlen György, dr. Balogh 
Arthur, dr. Hinléder és Kovács Lázár 
részére Fenyéd, Keményfalva,  Szent-
király, Oroszhegy, Zetelaka községek 
voltak kitűzve, Willer és Sebesi János 
részére Lövéte, Almás, a két Oláhfalu 
stb. Sorba következtek volna a követ-
kező napokon a megye többi vidékei, 
mert a terv az volt, hogy lehetőleg 
az összes községeket felkeress  ik a 
jelöltek. De már ezen első vasárnap 
megnyilvánult a hatalmi terror, olyan 
mértékben, amelyből látható volt, hogy 
a további propagandát a hatalmi erő 
szak teljesen el akarja fojtani  és a 
Magyar Párt részére a néppel való 
érintkezést a legdurvább eszközökkel 
fogja  megakadályozni. 

Másképp beszél a prefect 
— és másképp a csendőr. 

Ilyen durva eszköznek minősít-
hető az a magatartás, hogy amikor a 
Magyar Párt Írásbeli engedélyeket kért 
a prefecttől  a gyűlések megtartásához 
s ezt többször és ismételten is sürgette 
tőle, a prefect  mindig azt a barátságos 
és megnyugtató kijelentést tette, hogy 
egyáltalán nem szükséges az Írásbeli 
engedély, ilyent senkinek  (tehát a ka-
rikásoknak se 1) ad ki, mert szabad a 
propaganda és általános rendelkezést 
adott kí a megyébe, hogy sehol és 
senkit ne akadályozzanak a gyűlések 
tartásában. Mikor azonban a magyar-
párti jelöltek megjelentek a falvakon, 
a csendőrök, akik jövetelükről ponto-
san voltak értesülve, írásbeli engedélyt 
követeltek. Hiába hivatkoztak a pre-
fect  szóbeli  engedélyére, a csendőr a 
feljebbvalójától  való írásbeli parancsot 
mutatott fel,  mely a prefect  186 számú 
rendeleiére  utalva  szigorú utasítást 
tartalmazott a gyűlés megakadályozá-
sára. így tette lehetetlenné a csendőri 
erőhatalom már ezen első vasárnap is 
a keményfalvi,  fenyédi,  kápolnás- és 

szentegyházasfalvi,  szentmártoni gyű-
lések megtartását. A csendőrszurony-
nyal és a prefectusi  igéreuel való két-
színű játék tovább folyt  és pedig mind 
durvább formában,  ugy, hogy a kö-
vetkező napok tapasztalatai után, mint 
pld. Oklándon, Bardocon, Erdőfülén 
stb. a magyarság jelöltjeinek be kellett 
látniok, hogy minden további kísérle-
tezés hiábavaló erő- és pénzpazar-
lást jelentene s ezért a rendszeres, 
propaganda-gyűlések tartásával végleg 
fel  kellett hagynia. Erdővidéken any-
nyira ragadtatta magát a csendőri Vak-
merőség, hogy a magánházban, csak 
a házigazdával négyszemközt beszél-
gető Laár Ferenc  után még e magán-
lakásba is bement, őt távozásra kény-
szeritette és plakátjait elkobozta. 

De a karikásoknak min-
den szabad volt. 

Ezzel a szabadsággal aztán éltek 
is. Rágalmazták mindenfelé  a Magyar 
Pártot, mert tudták, hogy mindenfí-le 
védekezés és ellenérv lehetetlen. A 
magyarpártí plakátokat letépték, a sa-
ját szennyírataikkal pedig elárasztották 
a községeket. Ok, akik a Magyar Pár-
tot mindig irredentizmussal, revízióval 
vádolták, most arra hivatkoztak, hogy 
egyik jelöltjük, a rabonbán, magyar-
országi  politikusokkal  áll  összekötte-
tésben  s onnan kapja az utasításokat 1 
ök, akik azelőtt megverték a székely 
fiukat,  ha kalapjuk mellé nemzetiszínű 
szalagot tűztek, — most píros-fehér-
zöld plakátokkal ragasztották tele a 
várost és a falvakat.  Felhasználták az 
egész közigazgatási apparátust, hogy 
rágalmazó és piszkolódó gyűléseiken 
publikum legyen és jellemző, hogy 
volt olyan község, ahol a községi do-
bos kiáltotta kí a Réti programm-be-
szédét, amely abból állott, hogy ha a 
község rászavaz, a városi vámot el 
fogja  törölni. Máréfalván  megígérék, 
hogy amig ők lesznek uralmon, nem 
fogják  követelni az állami iskola fel-
építését, de arról persze nem beszél-
tek, hogy eddig miért követelték és 
miért tartottak ott drága pénzen egy 
állami tanítót, akinek pedig egy tanít-
ványa sem volt. Máshelyt gyorsan 
visszahelyezték az azelőtt elcsapott 
jegyzőt, kötelességévé téve, hogy csa-
ládi összeköttetéseinél fogva  biztosítsa 
a szavazatok 50 százalékát a kariká-
nak, Hirtelen — amire évek óta nem 
értek rá — államsegélyt eszközöltek 
kí, a községi háztartásokhoz való hoz-
zájárulás címén s kí is adtak mindjárt 
3000—3000 lejeket egyes községeknek, 
megfelelő  ígéret ellenében. Valósággal 
kontraktusokat kötöttek, melyekben 

azokért a kedvezésekért, amelyekről 
idáig megfeledkeztek,  a nép becsüle-
tét kívát)ták cserébe. A korteskedésnek 
erre az elfajulására  jellemző, hogy 
kaptunk értesüiést itatásokról is. 

Természetes és érthető, hogy 
ezek után irtóztak a magyarpárti gyű-
lésektől, mert ezek felvilágosították 
volna a népet, hogy milyen erkölcs-
telen és kegyetlen játékot űznek ve-
lek. És felvilágosították  volna azokról 
a hazugságokról, amelyeket terjesztet-
tek, s amilyen pld. az is, hogy a Ma-
gyar Párt ellensége volt a konverziós 
törvény tárgyalásánál a gazdaközönség 
megmentésének, holott a Magyar Párt 
volt £z egyedüli, amely a törvény ki-
bővítését és kiterjesztését követelte. 

A választás napján 
is visszaélést-visszaélésre halmoztak. 
Telerrgasztották és telerajzoltták 
nemcsak a választási székhely minden 
házát és kerítését plakátokkal és ka-
rikákkal, hanem még a szavazóhelyi-
ség épületét is, sőt még bent a te-
remben is kifüggesztették  plakátjukat. 
Az épület előtt, az ut fölött  átvont 
drótra is felhúzták  jelvényüket, holott 
ez mind tilos. Magyarpártí plakátot 
pedig nem lehetett kifüggeszteni,  mert 
csendőr, jegyző, interimár azt meg-
akadályozta. 

Ilyen hatalmi előkészítés és meg-
taposás után csoda lett volna, ha a 
karikások nem kapják meg a szava-
zatok 30 százalékát de a jövő meg 
fogja  mutatni, hogy ebben nekik sem 
dicsőségük, sem örömük nem telik. 

Csikmegyében megbukott a 
karika. Csíkszeredából vett értesülés 
szerint az úgynevezett gazdaszövetség, 
vagyis a karikás magyarok, csúfos 
kudarcot vallottak. A csíki székelyek 
öntudatos magatartásának azért van 
igen nagy jelentősége, mert éppen 
Csíkmegyéből, Gyergyószentmiklósról, 
a Makkay Domokos hazájából indult 
kí a magyarság elleni árulás s most 
a Makkay-féle  vállalkozás éppen az ő 
otthonában kapta meg a csíki széke-
lyek méltó feleletét. 

Az ÜrmÖBi—Bokor—Brődy-
eatóly, melynek előkészületeiről már 
hírt adtunk, 23 ikán lesz a ref,  kollé-
gium nagytermében, s a kedves és 
fiatal  müvésztehetségek szereplése 
iránt máris rendkívül nagy érdeklődés 
mutatkozik. Belépti díj tetszés sze-
rinti lesz. 

Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda R-T 
Odorheiu- Székelyudvarhely. 

K ossutli-utca 27. sz. alatt egy 
Üzlethelyiség azonnali 
= beköltözésre kiadó = 

A szavazatok választási körök szerint. 
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Udvarhely . . , 2153 19 64 2070 556 19 19 1330 19 35 67 12 4 
Keresztúr , . . 2415 18 77 2320 990 87 32 988 76 43 34 54 16 
Oklánd . . . . 2005 22 25 1958 244 16 362 1217 15 11 17 68 8 
Abásfalva  , . , 1913 116 58 1739 458 8 157 785 151 26 43 71 40 

2236 17 74 2145 948 22 9 1022 31 7 15 85 6 
Szentlélek , . . 2253 31 2222 887 57 24 1134 60 11 22 16 11 

Felsősófalva.  . . 
2084 1 50 2033 569 31 255 1087 28 32 13 11 7 

Felsősófalva.  . . 2010 94 1916 455 27 18 1225 43 77 35 18 18 
Erdőszentgyörgy . 2227 15 45 2167 436 101 31 1259 142 104 62 9 23 
Olasztelek , . . 1551 6 49 1496 376 9 439 593 20 36 6 13 4 
Zetelaka , . . . 2165 66 29 2070 831 27 44 1069 43 12 16 24 4 

Összesen 23012 280 596 22136 
Az érvényes szavazatokból tehát 53®/o 

6760 404 1390 11709 
, a Magyar Párté, 30 és W o a 

628 394 
kormányé. 

330 381 141 



H a m a g r y a r vagry, a s z e n á t o r -
v á l a s z t á s o k o n 
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csak erre a Jelre szavazz! 

A magyarság* szenátorjelöltjei: 
a 20-iki választáson: 

Balogh Hrthur ÖL 
24-ikí választáson: 

Sebesi Idnos ÖL 
Könyvnyomda lUisívéitytársaság Odorheiu—Székely udvarhely. 


