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Döntött Udvarhelymegye
magyarsága megyei tanácsáról.
A karikáspárt listája a 200|o-ot sem érte el, tehát
egyetlen jelöltje tem Juthat be a vármegyei tanácsba.
iránymutatás is kell, hogy legyen ez a fényes választási eredmény a vármegye magyarsága Dolgozó Munkások!
számára. Hüségükben való megMi is ezzel a nemes megerősítője az eddig is hűségeseknek, de egyúttal kiáltó szavú szólítással fordulunk Hozzátok,
figyelmeztetője az ingadozóknak, amelynek nemességét ahoz mélkishitű kételkedőknek. Minden- tatlan emberek oly sokszor igyekinek meg kell értenie ebből, keztek lekoptatni. De mi nem
hogy diadalra itt csak azok szá- könnyelmű szokásból és a jelmithatnak, akik a kisebbségi
magyar sorsközösséget teljes szó önző ürességével vesszük
mértékben vállalva osztoznak ajkunkra e két szót, hanem a
magyar sorstestvéreik küzdel- hűséget jelentő és a sorsközösmeiben. Viszont Önmagát közö- ségben egyformán érdemes kézsíti ki ebből a sorsközösségből, nyujtást kisérjük azokkal. Eddig
aki a magyarság küzdelméből
félrevonul, vagy annak éppen csak a kijárástalan útvesztőbe
csalogató visszhang jutott füleárulója lesz!
tekbe, amely folyton felelgető
kakukszavávalcsakgunyoltaszent
jeligéteket. Ma hajnalban a dolA megyetanács-választás eredménye Udvarhelyvármegyében.
gozó, munkás nagy magyar társadalom pőrölyütése adott jelt
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A karíkáspárt szavazataínak összege törvényszerű kiszámítás szerint 19 százalék.
Jöjjetek az egyetértő, öntudatos munkára !
A paktum nélküli választási
küzdelem elsŐ eredménye ma,
csütörtökön reggel már ismeretes. Udvarhelyvármegye magyarsága a megfélemlítés, a hazug
Ígérgetés minden próbálkozásával, a hivatalos apparátus leglázasabb tevékenységével szemben is megint nagyszerűen, Önmagához méltóan állotta meg
helyét, ugy hogy a karikáspártiak minden kétségbeesett erőlködésük dacára sem tudták a
leadott szavazatok 20®/o-át elérni. Ennek az a következménye, hogy listájukról a megyei tanácsba egyetlen jelöltjük
sem kerülhet be. Az a követelőző gőg, téves önbizakodás tehát, amely a választásra vonat-

kozó egyezkedési kísérletek alkalmával mindjárt 10 tagsági
helyet akart a maga részére lefoglalni — renegátjaínak a vármegyére tukmálásával — súlyos
kudarcot szenvedett már az első
mérkőzésnél. Viszont ez az
eredmény döntő erejű igazolása magyarpárti vezetőségünk
amaz elhatározásának, amellyel
ezt a lehetetlen követelést elutasította, s az egyezkedési kísérleteket megszakította. És újból
ismétlődő igazolása annak a történelmi tanulságnak is, hogy a
renegátság sem jobbra, sem balra
rrenr traszTiáf, mert az 6 nrtgpecsételt sorsa a bukás.
Mindenekfelett azonban határozott intőjel, a jövőbe való

A magyarság választási jele
a községi és városi választásokon is a dült kereszt lesz:
ITAnwnvAnnHa ni(aavÁKVfiít>aaa£cr nHnrhAm^S«4bAlvnHvArhfi)v.
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Háromsssékvármegyében
is
megbukott a karikás lista, Há-

romszékvármcgyéből kapott telefon^
értesítés szerint a karikás párt ott
is teljes vereséget szenvedett, A leadott 25.421 szavazatból IQMO-et
kapott a magyar párt^ 1140-et a
liberális párt és éSQl-et a karikások.

