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A Habsburgoktól  Hitlerig 
1906-ban az alvinci kerület  román 

földmivesei  egy fiatal  balázsfalvi  ügy 
védet  választottak  képviselőjükké,  hogy 
elnyomatottságuknak  szószólója legyen 
a magyar parlamentben. 

Az elnyomott  erdélyi  román nép, 
szószólóját,  a magyar függetlenségi 
ellenzék  szövetségesét  vélte  megtalálni 
az alig 33 éves fiatalemberben. 

Maniu  Gyuta azonban jól körülné-
zett  a diszes  gótives palotában és szö 
vetségeseit  nem a demokratikus  füg 
getlenségi  párt ellenzéki  soraiban, ha-
nem a földesúri  osztályt  képviselő  kor 
mánypárti padokban  kereste  és találta 
meg. 

Maniu  Gyula habozás nélkül  vá 
lasztott.  Az egyik  oldalon  a független-
ségi párt, melynek  alapitói  közölt  olt 
volt  Mocsáry  Lajos, a nemzetiségi 
egyenjogúság  bátor előharcosa,  sorai-
ban Justh  Gyula és Károlyi  Mihály 
gróf,  a magyar polgári  demokrácia 
úttörői,  — másik oldalon  a magyar 
és román nép közös elnyomói, a Habs 
burg-politikát  támogató,  reakciós  Tisza 
és Andrássy  állottak,  az Osztrák-Ma 
gyar monarchia, a nemzetiségek  má 
sodik  számú börtönének  vezető  politi 
kusai. 

„Az Osztrák-Magyar  monarchia 
fenntartása  politikai  és nemzetközi 
szükségesség,  ugy a románok,  mint a 
magyarok  számára,"  — mondotta 
Maniu  első  parlamenti  szüzbeszédében 
s ezzel elkötelezte  magát a nemzetiség-
ellenes  politikának,  — mely a gyula 
fehérvári  pontok  elárulásán  át, egyenes 
utón vezetett  Szárazajiáig. 

Maniu  már akkor  is a magyar de 
mokráciával  való összefogás  helyett  a 
reakciós  magyar oligarchiái  választotta  • 
szövetségeséül  s a magyar reakció  ak-
kori  támogatóit,  a Habsburgokat. 

Amikor  1918 ban a német militá 
rizmus vereséget  szenvedett,  Maniu  uj 
szövetségesek  után nézett.  Az angol és 
francia  reakció  lettek  szövetségesei. 

De amikor  a német reakció  a fa-
siszta Hitlerrel  újjáéledt,  Maniu  az 
elsők  között  volt,  aki régi szövetségeseit 
üdvözölte. 

1937 novemberében Kolozsváron  tar-
tott  beszédében  Maniu  példának  álli 
toita a román nép elé Hitlert  és Mus 
solinii, bámulattal  adózott  tetteikneh. 

Hosszú  volt  az ut a Habsburgoktól 
Hitlerig.  Három  éviiud  változatos, 
népellenes  politikája.  Nem  lehet elta-
gadni  Mániától,  hogy következetes  volt 

a reakció  szolgálaiában  és következetes 
a demokrácia  elleni  gyűlöletében 

1944 augusztus 23. a után, melyet 
a dolgozó  román nép, a román kom 
munista párttal  az élén, Maniu  tud 
tán és akaratán  kivül  létrehozott, 
Maniu  uj szövetségesek  után nézett. 
Az angolszász  imperialista  reakcióban 

s a régi magyar oligarchia  ittfelejiett 
vezetőiben  meg is találta  szövetségeseit. 

A történelem  kereke  időközben  na-
gyot fordult.  Az elnyomott  nép fel-
szabadult  s megszűnt  a reakciós  urak 
játékszere  lenni. A dolgozó  nép, me 
lyet  vezetői  eddig  meg sem kérdeztek, 
öntudatra  ébredt  smaö kérdez.  Maniu 
Gyulának  és társainak  pedig  felel-
niök kell. 

F e l h í v á s 
Felhívjuk Székelyudvarhely város demokrata polgárságát, hogy a görög 

népet segélyező bizottság munkatervébe felvett 

n a g y g y ű l é s e< n 
minél nagyobb számban vegyen részt. A negygytllés 1947 szeptember 30 án 
este 8 órai kezdettel lesz a városi moziteremben. 

A görög  népet segélyező  bizottság 

A MNSz végrehajtó bizottsága 
fontos  szervezeti ügyekettárgyalt 

A Magyar Népi Szövetség udvar-
helymegyei szervezetének végrehajtó-
bizottsága szeptember 26 án a szerve-
zeti helyiségben illést tartott, melyen 
részt vett Mezei Lajos, az országos 
szervezőbizottság felelőse  is. 

Az ülést Deák István megyei Ugy 
vezető elnök vezette. 

Mezei Lajos kérdések utján tájéko 
zódott a megye politikai hangulata, 
gazdasági helyzete felől,  különös te-
kintettel a gabonabeszolgáltatásra és a 
pénzrögzités következtében előállott uj 
helyzetre. Majd a közművelődési, sajtó, 
női, ifjúsági  szervező bizottságok vég-
zett munkája és jövőbeli munkatervei 
felől  tájékoztatta magát. Az egyes bi-
zottságok felelőseinek  válaszaiból meg 
állapitható, hogy a politikai hangulat 
általában kedvező a demokratikus cé-
lok megvalósítása szempontjából. Za-
varó, reakciós megnyilvánulások a 
hadifoglyok  hazabocsátásával és a 
pénzrögzitéssel kapcsolatban voltak, 
melyekre a tények meggyőző erővel 
rácáfoltak. 

Az egyes bizottságok tevékenysége 
és elért eredményei szempontjából, a 
közművelődési bizottság és a női cso-
port munkája figyelemre  méltó. Előbbi 
részéről Simon János közm. felelős 
számolt be. Fontosabb eredmények: 
a gazdasági iskola megnyitásának bi-
zonyossága és a kPetőfi-alap  jövedel-
mének számottevő gyarapítása, MU1-

nerné Lőrinczi Ilona a női bizottság 
tevékenységéből kiemeli a Székelyke-
reszturon, Bögözben, Parajdon ós Zste-
lakán megrendezett aratóünnepeket, 
melyeken elismerésre és dicséretre 
méltó lelkesedéssel vettek részt nem-
csak a községek, hanem a környező 
községek lakói is, bizonyságot téve ar-
ról, hogy népünkben megvan a de-
mokratikus közösségi érzés, csak fel 
világosító és irányító vezetőkre van 
szükség. 

Hadnagy Károly dr. a közbirtokos-
ságok jogvédő irodájának megalakítá-
sáról számolt be, megemlítvén, hogy 
a kiszámított fenntartási  költségek be 
szolgáltatása esetén az iroda eredmé 
nyesen fogja  képviselni minden vonat-
kozásban a közbirtokosságok érde-
keit. 

Festő Péter a terménygyüjtési ak-
cióról számol be, melyre itt is felhív-
juk a helyi szervezetek figyelmét. 
Majd a hadifoglyokra  vonatkozó szám 
adatokat közli. Ezek szerint e hónap-
ban hazaérkezett megyénkbe 485 fo 
goly, kikből a Magyar Népi Szövetség 
részint saját költségén, részint gyűj-
tésből 423 at látott el élelemmel. Haza-
szállított autóvei 158, vonattal 150 és 
szekéren 71 hadi foglyot.  Az ezután 
érkezőket is teljes felkészültséggel 
várja. 

Mezei központi kiküldött összegez-
vén at elért eredményeket, rámutatott 

a hiányosságokra, melyek különösen 
a szervező és pénzügyi bizottságok 
tevékenysége körül tapasztalhatók. Ja-
vasolja, hogy a Magyar Népi Szövet-
ség hagyjon fel  a további beszerve-
zéssel. Mindenkinek volt ideje megér-
teni kötelességét. Aki eddig nem lett 
tagja a MNSz-nek, majd észretér, bár 
későn, mikor már minden vonatko-
zásban érezni fogja  ennek lesújtó hát-
rányát. De meglevő tagjainkat vegyük 
számba, hívjuk fel  politikai és anyagi 
kötelességeik teljesítésére. Alkalmas, 
erős akaratú vezetőkkel egészítsük ki 
szervezetünk bizottságait. Részletes út-
mutatásokkal szolgála szervezet anyagi 
és erkölcsi megerősítésének kérdésé-
ben. A Magyar Népi Szövetség az-élet 
minden vonatkozásában hatalmas tá-
masza kell legyen tagjainak, — de 
csak azok számithatnak erre, akik ér-
zik és teljesitik kötelességeiket. Aki 
ezt nem igazolja, azoktól meg kell 
vonni minden támogatást. 

Ha nem tudutik élni a demokrácia 
adta előnyökkel, akkor nem járhatunk 
saját lábunkon és gyámkodás alá ke-
rülünk, melyet ez esetben meg is ér-
demlünk. 

A meggyőző módon előadott útmu-
tatásokat a bizottság tagjai nagy meg-
értéssel fogadták  és á vezetőség elha-
tározta, hogy további munkásságát 
ezek szerint fogja  beállítani és végezni. 
Több adminisztrációs kérdés letárgya-
lása után Deák István elnök az ülést 
azzal zárta be, hogy minden eszköz-
zel végre fogjuk  hajtani a megyei szer-
vezet megerősítését és ez erőnek népünk 
hasznára való gyümölcsöztetését. H. 

Megalakult az 
uj magyar kormány 
Az uj magyar kormánynak 5 kom-

munista, 4 szociáldemokrata, 4 kis-
gazda és 2 nemzeti parasztpárti tagja 
van. 

Miniszterelnök : Dinnyés Lajos Kisg. 
Miniszterelnök-helyettesek: Rákosi Má-
tyás MKP és Szakasits Árpád SzDP. 
Külügyminiszter: Molnár Erik dr. 
MKP. Belügyminiszter: Rajk László 
MKP. Népjóléti miniszter: Olt Károly 
MKP. Közlekedésügyi miniszter: Gerő 
Ernő MKP. Ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter: Bán Antal SzDP. Munka-
ügyi miniszter: Rónay Sándor SzDP. 
Igazságügyminiszter: Riesz István dr. 
SzDP. Földművelésügyi miniszter: 
Szabó Árpád Kisg. Pénzügyminiszter: 
Nyárádi Miklós Kisg. Vallás és köz-
oktatásügyi miniszter: Ortutay Gyula 
Kisg. Honvédelmi miniszter: Veres 
Péter NPP. Újjáépítési miniszter; Dar-
vas József  NPP, 



K Megnyíltak 
az iskolák kapuiv 
hogy magukba fogadják  a tanuló ifjú-
ságot. Az iskolai évet istentiszteletek 
és Te Deum előzte meg. Az intézetek 
igazgatói kedves szavakkal köszöntöt-
ték az ifjúságot  és megmutatták az 
utat, amelyen haladniuk kell népünk 
és a demokrácia szolgálatában. Az if-
júság tanulással, komoly készülődés 
sel tesz hivatásának eleget. 

Az öreg Alma Materek szeretettel 
köszöntik a tanuló gyermek-sereget. 

Az ügyvédi kamara tagjai nem vállalják a 
védelmet az ország gazdasági érdekeit 
veszélyeztető bűncselekmények ügyében 

HIRI 

Az uj Casbi-törvény 
gyorsított eljárást ír elő a zár alá 
helyezett vagyontárgyak ügyében. 

Az uj törvény szerint a kérés bea-
dásától számított 45 nap alatt a Cssbi 
kezelése alatt álló vagyontárgyak visz-
szaadandók tulajdonosaiknak. 

A kérésben igazolni kell, hogy a 
kérelmező milyen állampolgár és azt, 
hogy 1944 szept. 12-én nem volt né 
met vagy olasz állampolgár. Igazolni 
kell a tulajdonjogot. Ingatlanoknál telek-
könyvi kivonattal, vagy 1944 szept. 
12-e előtt illetékezett szerződéssel. 
Ingóságoknál, magával a Casbi jegy-
zőkönyvvel. 

A kérelem visszautasítandó, ha a 
kérelmező, mint háborús bűnös, eljá-
rás alatt áll. 

A K Ö V I R A G színes szovjet' 
film, amely a v i l á gve r seny 
első diját kapta, meghódította 
e világot. Ahol eddig vetítet-
tek, csak as elragadtatás hang-
ján irtak ás beszáltek erről a 
filmről. Mozink v e z e t ő s é g e 
sok utánjárással tudta csak 
megszerezni e filmet, melyet 
oktőber 3, 4, S, 6 napjain ve-
títenek. Magyar felírás. Felejt-
hetetlen álmány. Mindenki 
názze meg. Az Iskolák figyel-
met felhívjuk e csodás filmre. 

Tudnivalók az uj 
lakbérekről 

Kisebb módosításokkal a miniszter 
tanács véglegesen megállapította az uj 
lakbéreket. 

A kereskedőknél a lapok tévesen 
közölték az 1 : 50-es kulcsot, a helyes 
kulcs: 75 régi lej egyenlő 1 stabil lejjel. 

A kereskedők lakbére az 1938 as 
lakbér kétszerese lesz. 

A bérleti törvény 27. szakaszában 
előirt adó, külön adóvá válik. A külön 
adót a bérlő a lakbérből visszatartani 
s azt a lakbér esedékességével egyi 
dőben befizetni  köteles. Késedelem ese-
tén 25% os többlet fizetendő. 

Az 1947 október 1 ig esedékes lak-
bért az ezt követő 10 napon belül 
lehet érvényesen fizetni. 

SPORT 
Székelj/udvarhelyen 

UMTE—ACFR  3:3 (1:2). 
A szezonnyitó bajnoki mérkőzésen 

a balszerencsével küzdő és felforga-
tott UMTE csepata nehezen tudott 
döntetlent kiharcolni a jólvédekező 
ACFR csapata ellen. 

Csíkszeredában 
CsESzTE—UMTE  b. 3:2 (2:2). 
Szentkeresztbányán 
Dinamó—Vasas  5:3 (3:3). 
Mindkettő bajnoki mérkőzés. 

Az Udvarhelyi Ügyvédi Kamara ed-
dig is kifejezést  adott a nép és az 
ország érdekeit veszélyeztető szabotá-
lók ellen való felfogásának,  akkor, mi-
kor egy itteni ügyvéd sem vállalta a 
nagyobb és valóban káros szabotázs-
cselekmények elkövetőinek a védelmét. 
Igy történt a gabonaraktár kezelőinek 
ügyében, Putnoki perében és az ORAP 
panamistáinak esetében. Természetes, 
ez az állásfoglalás  nem érinthette azo-
kat az egyszerű eseteket, amelyekben 
nem rosszakarat, hanem inkább tu-
datlanság és az államnyelv nemtudása 
idézte elő a visszaélések elkövetését. 
A lej stabilizációja után az udvarhelyi 
ügyvédeknek ez az állásfoglalása  több 
más megyében is megnyilvánult az 
ügyvédek részéről, akik különféle  for-
mában kimondották a szabotálók ügy -
védi védelmének korlátozását. 

Ezzel a kérdéssel foglalkozott  újból 
az Udvarhelyi Ügyvédi Kamara folyó 
hó 28 án tartott rendkívüli közgyűlése 

A naponta érkező fogolycsoportok 
ellátásának biztosítása érdekében a 
MNSz megyei szervezete gyűjtést in-
dított. Hogy rávilágítsunk székely test-
véreink áldozatkészségére, a város-
falvi  MNSz női tagozatának a várme-
gyei tagozathoz küldött levelét szószé-
rint közöljük olvasóinkkal. 

Tagozatunk, méltányolva vármegyei 
Tagozatunk vezetőségének a hazatérő 
foglyok  ellátása körüli áldozatos mun-
káját és óhajtván azt valamely módon 
meghálálni és a vele járó kiadásaihoz 
hozzájárulni, a községben gyűjtést ren-
dezett és ennek eredményét azzal a 
kéréssel hozzuk b. tudomásukra, hogy 
szíveskedjenek lehető rövid időn belül 

Meghízva, lélekben megerősödve, 
felruházva  jöttek haza a CARS és a 
demokratikus szervezetek segítségé-
vel nyaralásra elszállított székely gyer-
mekek. A Magyarországon nyaraló 
560 gyermek elhelyezéséről, felruhá-
zásáról és bőséges ellátásáról a ma 
gyarországi Nemzeti Segély ós a Népjó-
léti Minisztérium gondoskodott. Min-
denütt leírhatatlan szeretettel fogadták 
gyermekeinket. Tatabánya munkásai 
2000 forintot  gyűjtöttek nélkülöző 
gyermekeink felsegélyezésére.  Husz 
gyermek Magyarországon maradt, eze-
ket örökbe fogadták. 

Most, amikor az utolsó gyermek-
csoport is megérkezett Magyarország-
ról és Benedek Boriske, a CARS és 
MNSz szociális megbizottji beszámolt 
ottani útjáról, a lelkes fogadtatásról,  a 
Nemzeti Segély és a Népjóléti Minisz-
térium életmentő munkájáról, várme-
gyénk népe nevében hálás köszönetet 
mondunk azoknak a hazai és magyar-
országi szervezeteknek, egyesületeknek 
és gyermekszerető testvéreinknek, akik 

s beható tanácskozás után a követ-
kező határozatot hozta: 

Az Udvarhelyi Ügyvédi Kamara szív-
vel-lélekkel támogat minden törekvést 
a lej stabilizációjának fenntartása,  va-
lamint a gazdasági élet teljes rende-
zése érdekében és elitéi bármely cse-
lekményt, mely a törekvések eredmé 
nyét veszélyezteti. E felfogásának  meg-
nyilvánulásául nem nyújt ügyvédi vé 
delmet az 1947 augusztus 15 után 
elkövetett árdrágítások és a nemzet-
gazdaságot szabotáló súlyos bűncse-
lekmények vádlottai perében. Ezek-
ben az esetekben az igazságügymi-
niszter rendelete értelmében hivatalból 
kirendelt védő fog  eljárni. Az Ügyvédi 
Kamara tagjainak tilos közbenjárniok 
a fenti  ügyekben az eljárás megszün-
tetése érdekében, addig is, mig a vizs-
gálat folyamán  még nem történt vád-
emelés. Ez intézkedések betartásáért 
az ügyvédek fegyelmi  büntetés terhe 
mellett felelősek. 

annak elszállításáról gondoskodni. Ugy 
gondoltuk, hogy alkalomadtán gép-
kocsijukkal azt, mint Szentpálról is 
tették, elvitetnék. 

Gyűjtésünk eredménye hozzávető-
legesen a következő: 

300 kgr. burgonya, 70—80 fej  ká-
poszta, 50 kg. hagyma, murok, petre 
zselyem, 30 kgr. kalarábé, 8—10 kg. 
búzaliszt, 15—20 tojás. Ha tudnók jö-
vetelük idejét azelőtt egy nappal, össze 
tudnánk hozni még 1—2 mázsa para-
dicsomot. Ez utóbbit nem gyűjtöttük 
be, mert az elszállításáról nem tudunk 
gondoskodni és nem akartuk, hogy itt 
elromoljék. 

munkájukkal segítséget nyújtottak gyer-
mekeink megmentésében. Külön kö 
szönetet mondunk a román magyar 
társaságoknak, amiért a két nemzet 
közötti békés megegyezéssel lehetővé 
tették kicsiny székelyeink magyaror 
szági üdülését, felkarolták  nélkülöző 
gyermekeinket. Ezek a gyermekek, 
szüleik és mindazok, akiknek tetteit 
nem a gyűlölködés irányítja, megta-
nulták, hogy csak a szeretet vezet bé 
kéhez és csak a béke biztosithatja 
gyermekeink s az egész emberiség 
jövőjét. 

— Iparosok figyelmébe.  A pénzügy-
minisztérium 563.798 számú rendele 
tével értesíti az érdekelt önálló iparo 
sokat, akik bonjaikat vsgy számla-
tömb jeiket még nem láttamoztatták, hogy 
azt 10 nap alatt bírság és jegyzőköny-
vezés nélkül megtehetik, abban az 
esetben, ha emiatt nem indult még 
hivatalos eljárás ellenük. A 10 napos 
határidő szept. 28 tói kezdődik. Ez idő 
lejártával fenti  feltételek  mellett hite 
lesiteni nem lehet. Főigazgató ss. Ol-
vashatatlan. Igazgató ss. Olvasha-
tatlan. 

— Érdeklődjünk a MNSz előadás-
sorozata iránt. A Magyar Népi Szö-
vetség megkezdett előadás-sorozatát 
tovább folytatja  és kéri tagjait, hogy 
legalább akkor ne sajnálják azt a rö-
vid órácskát, amikor saját hasznukról 
van szó. Sorrend a következő: I. ker. 
szeptember 28. d. u. 6 óra, a MNSz 
székházában. Előadók ifi.  Horvá'.h Jó-
zsef  és Weress Margit. II. ker. szept. 
29 d. u. 6 óra, a MNSz székházban. 
Előadók: Kertész János és Kovács 
János. III. ker. szept. 30 d. u. 6 óra, 
a MNSz székházban. Előadók: Bene-
dek Sándor és Mülner Emőné. IV. ker 
október 1. d. u. 6 óra, a MNSz szék-
házban. Előadó: Orbai János dr. V. 
ker. október 2. d. u. 6 óra, Lenin-uti 
fiúiskolában.  Előadók : Bírta József  és 
Simon János. VI. ker. okt. 5. d. u. 3 
óra, a szombatfalva-i  gazdakörben. 
Előadók : Jakab L. és Ferenc József. 

x Dr. Suclu I. Tiberlu közjegyző 
irodáját átvette és a közönség rendel-
kezésére áll Kossuth-utca 16 szám 
alatt. 3—3 

— A Ruházati Szakszervezet veze-
tősége felkéri  tagjait, hogy október 
2 án, csütörtökön a rendes taggyűlésre, 
a napirendi pontok fontosságára  való 
tekintettel, minél többen megjelenni 
szíveskedjenek. A vezetőség. 

— Rámán-magyar nyelyü tanfolyam 
városunkban. A székely udvarhelyi Ro-
mán Magyar Társaság kulturosztálya 
okt. 15 én román magyar tanfolyamot 
rendez, melynek célja: 1. hogy a hallga-
tók az illető nyelven meg tanuljanak irni 
és olvasni, 2. hogy a hallgatók kész-
séget szerezzenek arra nézve, hogy a 
mindennapi élet körében könnyebb 
irányú beszélgetést folytathassanak, 
3. hogy a hallgatók megszerezzék a 
szükséges alapismeretet ahoz, hogy 
magukat tovább képezhessék a román 
és magyar nyelv ismeretében. A be-
iratkozás iránti kérések Buna Anna 
tanárnő címére küldendők a Magyar 
Népi Szövetséghez. A tanfolyam  tar-
tama 3 hónap, dija 50 lej, amit előre 
kell befizetni  minden hallgatónak. A 
tanfolyam  egyéb részleteinek megbeszé-
lése a tanulás első napján történik, 
d. u. 4 órakor a MNSz helyiségében, 
amiért szükséges, hogy minden hall-
gató jelen legyen. Kívánatos, hogy 
minél többen vegyenek részt ezeken 
a tanfolyamokon. 

Ha eredményt akar: 
hirdessen a Szabadság-ban! 

X Megvételre házat keresek. Cím a 
kiadóhivatalban. 

x Eltévedt Vass P. Aron nevű, 28 
éves, néma fiam.  Aki tud róla, érte-
sítsen Vass P. Ignác, Oroszhegy címre. 

x Bútor- ós teheráru szállítását, úgy-
szintén mindenféle  áru feladását  és 
leváltását pontosan és olcsón vál-
lalom. Szíves pártfogást  kér C s i k i 
Tibor, Bálint-utca 25. 1—2 

x Elvesztettem Brassóban, szeptem-
ber 12-én Bukarestben kiállított, Cseke 
Emma névre szóló fényképes  sze-
mélyazonossági igazolványomat. Kérem 
a becsületes megtalálót Cseke Emma, 
Bardóc, Udvarhely vm. cimre elkül-
deni. 

Hazajöttek a nyaraló gyermekek 

Népünk testvéri áldozatkészséget 
tanusit hazatérő foglyainkért 
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