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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. 

A paktum nélküli választási 
küzdelem elsŐ eredménye ma, 
csütörtökön reggel már ismere-
tes. Udvarhelyvármegye magyar-
sága a megfélemlítés,  a hazug 
Ígérgetés minden próbálkozásá-
val, a hivatalos apparátus leg-
lázasabb tevékenységével szem-
ben is megint nagyszerűen, Ön-
magához méltóan állotta meg 
helyét, ugy hogy a karikáspár-
tiak minden kétségbeesett eről-
ködésük dacára sem tudták a 
leadott szavazatok 20®/o-át el-
érni. Ennek az a következ-
ménye, hogy listájukról a me-
gyei tanácsba egyetlen jelöltjük 
sem kerülhet be. Az a követe-
lőző gőg, téves önbizakodás te-
hát, amely a választásra vonat-

kozó egyezkedési kísérletek al-
kalmával mindjárt 10 tagsági 
helyet akart a maga részére le-
foglalni  — renegátjaínak a vár-
megyére tukmálásával — súlyos 
kudarcot szenvedett már az első 
mérkőzésnél. Viszont ez az 
eredmény döntő erejű igazo-
lása magyarpárti vezetőségünk 
amaz elhatározásának, amellyel 
ezt a lehetetlen követelést eluta-
sította, s az egyezkedési kísér-
leteket megszakította. És újból 
ismétlődő igazolása annak a tör-
ténelmi tanulságnak is, hogy a 
renegátság sem jobbra, sem balra 
rrenr traszTiáf,  mert az 6 nrtg-
pecsételt sorsa a bukás. 

Mindenekfelett  azonban ha-
tározott intőjel, a jövőbe való 

iránymutatás is kell, hogy le-
gyen ez a fényes  választási ered-
mény a vármegye magyarsága 
számára. Hüségükben való meg-
erősítője az eddig is hűségesek-
nek, de egyúttal kiáltó szavú 
figyelmeztetője  az ingadozóknak, 
kishitű kételkedőknek. Minden-
kinek meg kell értenie ebből, 
hogy diadalra itt csak azok szá-
mithatnak, akik a kisebbségi 
magyar sorsközösséget teljes 
mértékben vállalva osztoznak 
magyar sorstestvéreik küzdel-
meiben. Viszont Önmagát közö-
síti ki ebből a sorsközösségből, 
aki a magyarság küzdelméből 
félrevonul,  vagy annak éppen 
árulója lesz! 

A megyetanács-választás eredménye Udvarhelyvármegyében. 
Jogosultak Leadott Semmis Megsemmisített Magyar P. Nemzeti 

száma szavazatok szavazatok szavazatok X 0 

özékelyudvarhely 2,431 2,165 4 38 1,609 514 
Székelykeresztur 2,960 2,228 3 25 1,580 620 
Okláad 2,966 1,914 9 19 1,367 419 
Abásfalva 2,799 2,065 — 15 1,615 435 
Eléd 3,080 2,487 58 48 1,952 429 
Bethlenfalva 2,386 1,988 26 40 1,635 287 
Bardooz 2,544 1,913 10 12 1,627 264 
Kobátfalva 2,871 2,381 58 21 1,891 ' 411 
Bögöz 3,050 2,331 2 22 2,096 211 
B'elsősófalva 3,072 2,265 21 42 1,726 476 
Erdőszentgyörgy 3,081 2,411 37 99 1,941 334 
Vécke 2,341 1,855 56 45 1,434 320 
Zetelaka 2,473 1,963 14 54 1,268 627 
Összesen 35,934 27,966 298 ,480 21,741 5,447 

A karíkáspárt szavazataínak összege törvényszerű kiszámítás szerint 19 százalék. 

A magyarság választási jele 
a községi és városi választá-
sokon is a dült kereszt lesz: 

Dolgozó Munkások! 
Mi is ezzel a nemes meg-

szólítással fordulunk  Hozzátok, 
amelynek nemességét ahoz mél-
tatlan emberek oly sokszor igye-
keztek lekoptatni. De mi nem 
könnyelmű szokásból és a jel-
szó önző ürességével vesszük 
ajkunkra e két szót, hanem a 
hűséget jelentő és a sorsközös-
ségben egyformán  érdemes kéz-
nyujtást kisérjük azokkal. Eddig 
csak a kijárástalan útvesztőbe 
csalogató visszhang jutott füle-
tekbe, amely folyton  felelgető 
kakukszavávalcsakgunyoltaszent 
jeligéteket. Ma hajnalban a dol-
gozó, munkás nagy magyar tár-
sadalom pőrölyütése adott jelt 
az igazi munkának, a Mzös 
munkának megkezdésére. Ezt a 
hangot meg kell hallanotok és 
siető részt kérni a munkából az 
ész és kéz szerszámainak. En-
nek a társadalomnak közös erő-
vel kell félrelöknie  a munka kö-
zeléből a műhelyben alkalmat-
lankodókat. Jöjjetek a közös 
munkára, hogy öntudatra ébre-
désünk ereje még fokozódjék  vá-
rosunk sorsának eldöntésénél. A 
megyetanács-választáson a próba-
tételt megállottuk s ez bizalom-
mal és hittel kell megtöltse lel-
keteket a jobb jövő iránt, ame-
lyet csak közös munkával épít-
hetünk fel. 

Jöjjetek az egyetértő, öntu-
datos munkára ! 

Háromsssékvármegyében  is 
megbukott  a karikás  lista,  Há-
romszékvármcgyéből  kapott  telefon^ 
értesítés  szerint  a karikás  párt  ott 
is teljes  vereséget  szenvedett,  A le-
adott  25.421 szavazatból  IQMO-et 
kapott  a magyar párt^ 1140-et a 
liberális  párt  és  éSQl-et  a kari-
kások. 
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