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A volt Nemzeti Parasztpárt vezetőinek pere 
Október 29 én kezdődött meg Maniu I 

és 18 vádlott-társának hazaárulási és 
összeesküvési pere, mely megszakítás | 
nélkül 10 napig tartott. A pír folya 
mán, melyen külföldi  ujságirók is részt 
vettek, s amelyen a vádlottak a véde-
lem minden lehetőségét igénybe ve 
hették, fény  derült a hazaáruló és ide 
gen, imperiálista érdekeket kiszolgáló, 
bűnös csoport aknamunkájára, amely-
lyel fiatal  népi demokráciánk megdön-
tésére törtek. 

Ezek a magukat „demokraták" nak 
nevező politikus bűnözők, akik a kém 
kedéstől sem riadtak vissza, hogy 
uraik parancsait teljesítsék, ujabb bizo 
nyitékát szolgáltatták annak, hogy a 
szovjetellenesség, a demokrataellenes 
magatartás egyértelmű a hazafiatlan 
sággal és a hazaárulással. 

A délkeleteurópai leleplezett össze 
esküvők, népük árulói, Macsek, Mi 
kolaiczyk, Nagy Ferenc és Maniu, 
egymásnak külön hülön ellenségei, egy 
közös urat szolgáltak, a háborúra uszító 
s világhatalomra törő nemzetközi im 
periálista reakciót. 

V Á D I R A T 
A vádirat elsősorban rámutat a nem-

zeti parasztpárt reakciós vonalvezeté-
sére, különösen a fővádlott  Maniu 
szerepére, aki első pillanattól [kezdve 
a reakciót szolgálta, a Habsburgokat 
s mikor Hitler megjelent a világpolitika 
színpadán, az első* között vol\ aki 
üdvözölte s tetteit a román népnek 
példakövetésre ajánlotta A fasizmus, 
katonai veresége után Maniu az angol 
szász imperializmusnak mindenre kész 
és mindenre kapható kiszolgálója lesz. 1 

A vádirat a legsúlyosabb vádakat 
tartalmazza: összeesküvés, hazaárulás, 
kémkedés, titkos iratok kiszolgáltatása. 
A bizonyítékok megsemmisitőek 'és 
megcáfolhatatlanok. 

A vádlottak beismerését megerősítik 
a tanuk, a hazaárulást és az összees 
küvést igazoló eredeti bizonyítékok. 

V Á D L O T T A K 
A tárgyalás nagy meglepetésekkel 

szolgált. Szemtől szembe leplezték le 
egymást a nemzeti parasztpárti kémek 
és összeesküvők. Hiába kísérelték meg 
az elején, hogy a politikus benyomá-
sát keltsék, inkább hasonlítottak a 
süllyedő hajóról menekülő patkányok-
hoz. Mindenki a másik bőrén igyeke 
zett szabadulni, de hasztalanul. 

Serdici Vasile, Maniu főbizalmasa 
és Ion Mocsony Styrcea báró őszinte 
vallomást .tettek, mindent beva'lottak. 

A szembesítés alkalmával szemébe 
mondták Maniunak az igazságot. 

Mert Maniu régi szokásához hiven 
itt is mellébeszélni igyekezett. 

Tagadott, mert azt hitte, hogy a 
többiek is tagadni fognak. 

Verba  volant  — a szavak elrepül-
nek — gondolta Maniu, tagadótt tehát 
körömszakadtáig, — de seripia ma-
ment — az iratok megmaradnak s 
demokratikus nyomozó szerveink de 
rekas munkát végeztek. 

Megtalálták Serdici Vasile vádlott 
lakásán Maniu házi irattárát és Pogo 
neanu Victor vádlott által egy p'.ojesti 
garázsban a romok között elrejtett ka-
zettát, melyből szenzációs írásos bizo 
nyitéltok kerültek elő : a memorandum, 
az összeesküvés és hazaárulás írásbeli 
bizonyítéka. 

Ezek után már tagadni'sem lehetett. 
Maniu és a volt nemzeti parasztpárt 
vezérkara amerikai és angol diploma 
tákkal és közönséges kémekkel voltak 
összeköttetésben, akiknek a külügy 
minisztériumból fontos  állami iratokat 
szolgáltattak ki. 

Mire vezetett a hatalomvágy s a 
demokrácia elleni gyűlölet I 

Egészen drámai Sîrdici Vasile nyi 
latkozata : 

— íme Maniu ur, miért vádolom 
önt. Ezért tekintem életemet hiábava-
lóan eltöltöttnek. Ezért sajnálom, hogy 
hittem Önben és követőiben. Ön hozta 
ránk tudva és akarva ezt, a szeren 
csétlenséget Ezért vádolom Ö.it Maniu 
ur, az Isten bocsásson meg Ö.inek, ha 
Ön még valaha bűnbocsánatot nyerhet. 

A Maniu-per lerántotta a leplet a 
Tă ărescu- féle  liberális pártról. 

A képviselőház bizalmatlansági sza 
vazata lemondásra kényszeritette Tă 
i ărescu külügyminisztert s a többi 
nemzeti liberális minisztereket. 

A külügyminisztériumban történt 
árulások leleplezték a nemzeti liberális 
párt összeköttetéseit a nemzetközi re-
akcióval. 

Amig Maniuék az ellenzékben, addig 
Tă árescuék a kormányon belül aka-
dályozták az ország újjáépítését és 
demokratizálását. 

Ana Pauker és Vasile Luca minisz-
terek személye garancia arra, hogy a 

Maniu összeköttetésbsn volt a ter 
rorista szervezetekkel is, a róla elne 
vezett gárdistákkal, a fekete  subások 
szervezetével. Ö küldte el Olteanu 
Gavrilt tisztogatni a székelyföldre.  Tud 
juk, hogyan tisztogattak és azt sem 
felejtjük  el, hogy Maniunak meg vol 
tak a magyar cinkosai is, akik a vá 
lasztásokon Maniut segítették. Emié 
kezünk még arra a levélre, amit egy 
magyarországi gróf  küldött a válasz 
tások előtt erdélyi barátjának. „Fog-
jatok ös3ze Maniuval. Ő< is urak, mint 
mi, könnyebben megértjük egymást". 

A második vádlott^ Mihalache Ion, a 
parasztruhában tetszelgő nagybirtokos, 
a szovjetellenes háború önkéntes őr 
"hagya, a katonai összeesküvás veze 
tője volt. 

Az egyik tábornoknak, akit az össze 
esküvósbe — sikertelenül — be akart 
kipcsolni, azt mondotta, hogy a ka-
tonaságnál Öíi a tábornok és én va 
gyok az őrnagy, de a politikában én 
vagyok a tábornok és Önnek kell 
nekem engedelmeskednie. 

Az egyik titkos ülésen arra hivta fel 
az összeesküvőket, hogy mindenki 
álljon készen a harcra s tartsa otthon 
a fegyverét  és hátizsákját. Dj az elsők 
között volt, aki el akart szökni s itt 
akarta hagyni a fegyvertársait.  Újra 
önkéntes lett s revolverrel a zsebében, 
a hátizsákjában, illetve a bőröndjében, 
nehányezer dollárral, napoleonnal és 
egy diplomata frakkal  fogták  el a 
tămădău i repülőtéren. Amikor azt 
akarta bizonyítani, hogy az elfogatás 
pillanatában nem ült a repülőgépen, 

Román Kommunista Párt által java 
solt adóreform  rövidesen a képviselő 
ház elé kerül s hogy a külügyminisz 
tóriumban is meglesznek azok a sze-
mélyi változások, amelyek lehetővé 
teszik, hogy országunk egy békére 
épülő egészséges kü'politikát folytat» 
hasson együtt a Szovjetunióval, de 
mokratikus szomszédaival és a világ 
békeszerető polgáraival. 

Gh. Vasilichi közoktatásügyi állam 
titkár, Ion Popescu munkaügyi állam-
titkár, V. Modoran pénzügyi állam-
titkár, D. Mihail Macorescu szövetke-
zetügyi államtitkár lett. Az uj minisz 
terek a Román Kommunista Párt tagjai. 

hanem csak a kerítéshez támaszkodva 
állott — a tárgyalóterem közönsége 
hangos kacagásba tört ki. 

Penescu Nicolae, a párt főtitkára,  — 
maga a született ártatlanság. Igaz, 
hogy ő volt a főtitkár,  de nem tudott 
semmiről, sem az összeesküvésről, sem 
a katonai szervezésről. Nem kíméli 
Maniut, az elnök urat, akit igy jelle-
mez : „egy olyan diktátor, akinek mo 
soly van az ajkán és keztyü a kezén". 
Ha Maniu tudta volna, hogy vélekedik 
róla főtitkára,  bizonyára nem jelle 
mezte volna korrekt, egyenes jellemű 
embernek. 

Lazăr Ilia sem tud semmiről Sem-
mihez sem ért, a munkáskérdéshez 
sem, amelynek ő volt a pádban a 
„szakértője". 

Külföldre  csak azért akart menni, 
hogy megrongált egészségi állapotát 
helyreál itsa. Szörnyen meglepődik, 
amikor az >elnÖk ur« szemébe mondja, 
hogy a munkáskérdés tanulmányozása 
végett küldte ki külföldre. 

Carandino, a Dreptatea főszerkesz-
tője mindent parancsra irt. Azért akart 
külföldre  menni, hogy Hollyvvoodoan 
filmszinésznőt  csináljon a feleségéből. 

A külügyminiszteri főtisztviselők  áru-
lása lerántotta a leplet az egész mi-
nisztériumról, ahol rógi antoneszkánus 
d plomaták készítették elő a nyugati ori-
entációt. 

A külföldre  menekült diplomaták : 
Gafencu  és társai szerepe is tisztázó-
dott. Ocsmány árulók ők, akik a pá-
rizsi konferencián  saját hazájuk érde-
kei ellen dolgoztak. 

A katonai' összeesküvők, élükön 
Stoika Stefan  ezredessel, ugyancsak 
siralmas benyomást keltenek. 

Ezek a beijedt tisztek akarták 
„reorganizálni" demokratikus hadsere 
günket. A demokratikus érzelmű tisz 
teket le akarták váltani, a deblozált 
tiszteket visszavenni és kárpótlásul 
előléptetni. 

Most a felelősség  súlya alatt össze-
roppanva vallanak, meg azt is elmond 
jas, amit senki sem kérdezett tőlük.; 

V É D E L E M 
A fővárosi  ügyvédi kamara régi tra> 

diciójához hiven vállalta a vadiottak 
védelmét. Nem maradtak védelem nél-
kül. A fekete  hollót nem lehet fehérre 
mosni. A vádlottakat nem lehet men-
teni, a bizonyítékok súlyosak és meg' 
cáfolhatatlanok,  még a védílem tanúi 
is sokizben a vádlottak ellen teszik 
meg vallomásaikat. 

Ana Pauker az uj külügyminiszter 
Vasile Luca az uj pénzügyminiszter 



A hazaárulás súlyos bűntettével 
szemben nen lehet mentséget találni. 
A védelem is kénytelen elismerni a 
bizonyítékok megsemmisítő erejét. 

Tegnap az utolsó szó jogán a vád-
lottak beszéltek. 

A tárgyalásnak vége. A bíróság még 
nem hirdette ki Ítéletét, de a nép már 
ítélt. 

ítélt egy bűnös rendszer felett,  mely 
az országot egy igazságtalan, nemzet 
ellenes háborúba sodorta, — egy párt 
felett,  mely magát nemzetinek nevezte, 
vezetői felett,  akik magu'tat demokra-
táknak játszották ki. 

Mindebből aztán kitűnt, ma már min 
denki látja, hogy a nemzeti jelszó csak 
álarc volt, mely a tárgyalás folyamán 
lehullott és előtűnt a nemzetközi im-
periálista reakció halálfejes  arca. 

A demokratikus jelszó csak félreve 
zetés volt, hogy annak leple alatt nép-
ellenes politikusok, közönséges kémek 
módjára áruba bocsássák azt, ami a 
legszentebb minden nép számára: a 
szabadságot és függetlenséget. 

SPORT 
November 3-án játszott a Nemzeti 

Bajnokság keretében az Autó Sport 
férfi  kézilabda csapata a sepsiszent-
györgyi Textil csapatával, amelyet 
8 :5 arányban legyőzött. 

November 8 án Medgyesen az Aka 
rat férfi-kézilabda  csapatát az Autó 
Sport gyönyörű játékkal 8 : 5 arány 
ban győzte le. Az Autó Sport ezzel a 
győzelmével veretlenül vezet a Nem-
zeti Bajnokságban. 

Az Auto Sport női kézilabda csa-
pata Ploeş'i ben a CCVM csapatát 1 : 0 
arányban megverte. 

Az UMTE labdarugó csapata Szé 
kelykereszturon a KAC ellen 4: 1 
arányban győzött a kerületi bajnok 
mérkőzésen. 

A székely udvar helyi kerületi 
bajnokság őszi fordulójának 

táblázata 
1. Dynamó . . 
2 CsESzTE . 
3. CFR Hargita 
4. Vasas . . . 
5. UMTE b. . 

4 4 0 0 14: 6 8 
4 3 0 1 15 : 8 6 
4 2 0 2 9: 10 4 
4 1 0 3 7: 13 2 
4 0 0 4 2: 10 0 

Csak egy hasáb fát 
A helybeli Népvédelmi Szervezet 

évek óta két napköziotthont tirt fenn, 
amelyikben a hadigondozott családok 
120 gyermekének ad ellátást és nap 
közben gondozást. Ez az óriási jelen-
tőségű munka eddig is csak a nagy 
közönség adományaiból tartotta fenn 
magát s erre van ráutalva ezután is. 

Ezért a városi időközi bizottság leg-
utóbbi ülésén, Kadácsi Mária, a RKP 
képviselője, indítványára elhatározta, 
hogy felhívással  fordul  mindazokhoz, 
akik fát  hoznak Udvarhelyre, hogy 
már otthon egy hasábot tegyenek rá 
a szekérre a szegény éhező, és dider 
gő városi gyermekek számára. Ezt a 
zsekély áldozatot kérik a háború ál 
dozatai hátramaradottal számára, az 
cal a meggyőződéssel, hogy nem akad 
senki, aki ezt meg ne tenné. 

— A MNSz teaestélye. A Magyar 
Népi Szövetség székelyudvarhelyi szer 
vezete I. kerületének utca és házcso 
port felelősei  f.  hó 12 én, szerdán este 
7 órakor a szervezet székházában tea 
estélyt rendeznek, melyre mindenkit 
szeretettel meghív a vezetőség. 

Hatalmas népgyűlésen ünnepelték Székely-
udvarhely polgárai a Román Kommunista 

Párt uj minisztereit 
Székelyud varhelyen a mozitermet 

zsúfolásig  megtöltötte a város lakos 
sága, hogy meghallgassa a Román 
Kommunista Párt megyei titkárságá-
nak szónokait, akik ismertették az or 
szágunk életében lejátszódó események 
jelentőségét. 

Keintzel József  megnyitóbeszéde után 
átadta a szól Csiky F, Jánosnak, a 
Román Kommunista Párt megyei tit 
kárának, aki vázolta az elmúlt napok 
eseményeit. 

— Pár;unk, mondotta Csiky János, 
kezdettől fogva  harcolt az újjáépítésért, 
a kitűzött célok eléréséért a Nemzeti 
Demokrata Arcvonalon, később a De 
mokratikus Pártok Blokkján keresztül. 
Voltak, akik velünk együtt vállalták 
a munkát, de a gyakorlatban nem igy 
történt. A liberális párt miniszterein 
keresztül szabotálta munkánkat. Ale-
xandrini elavult költségvetését a par-
lament elvetette és követelte egy de 
mokratikus költségvetés megvalósítá-
sát, amit azonban ez csak látszólag 
valósított meg. A liberális párt szabó 
tálta a kormány munkáját és kiszól 
gUtatta a munkásság érdekeit a nem 
zelközi imperiálizmusnak. A Maniu per 
leleplezte a külügyminisztérium aljas 
ságait és azt, hogy a nemzetközi ér 
dekeket kiszolgáló vasgárdista kém 
szervezet volt a munkásság kiszolgál 
tatásának irányitója. 

Románia munkássága eltávolította a 
miniszteri székből az oda nem való 
elemeket és saját emberein keresztül 
belenézhet ezeknek a minisztériumok 
nak a munkájába. 

— Ezzel a hatalmas lépéssel, rá 
léptünk a szociálizmus útjára a mi 
országunkban is, fejezte  be beszédét 
Csiky János. 

Demeter Sándor román nyelven mu 
tátott rá a külügyminiszter és pénz 
ügyminiszter változásra, ennek jelen-
tőségére. 

— A történelmi idők költségvetését 
vezették be, hogy minél nagyobb elé 
gedetlenséget keltsenek és ennek a 
népellenes rendszernek a kiszolgálói 
voltak az udvarhelyi pénzügyi köze 
gek is. Luca V sile garancia arra hogv 

adórendszerünk megváltozik, Ana Pau 
ker garanoia arra, hogy külföldi  kép-
viselőink ezentúl nem fogják  a de 
mokráciát besározni aljas munkájuk 
bsl. Munkájuk nehéz lesz, de ha az 
illegálitás nehéz éveiben megállották 
a helyüket, akkor most a széles nép-
réteggel együit, a néppel a népért 
könnyebb lesz munkájuk és eredmé 
nyesebb. Fejezte be Demeter Sándor 
a R. K. P. megyei titkárságának tagja. 

Kadácsi Mária annak a jelentőségére 
mutatott rá, hogy a világ első nő 
külügyminisztere Ana Pauker és mit 
jelent ez a nők szempontjából. A nő 
kel külön büszkeségnek kell eltöltenie 
és még egészségesebben kell harcolni 
gyermekeink jobb jövőjének eléréséért. 

Keintzel József  záróbeszédében rá 
mutatott arre, hogy a harc mindjobban 
kikristályosodik és osztályharcos jelle 
get ölt. A nagytőke trónja recseg 
ropog és épül helyette az uj társa-
dalmi rendszer. Ma mindenkinek tud 
nia kell, hol a helye. Ma már nem 
védekezünk, ma már támadunk, le 
gyen az ellenség bármilyen képviselője 
a nemzetközi imperiálista törekvések 
nek. 

— Mi akarunk és fogunk  is olyan 
társadalmi rendszert kiépíteni, ahol 
nem létezik az embernek ember által 
való kizsákmányolása, egy uj igazsá-
gos erős társadalmi rendszert, fejezte 
be a közönség lelkes tüntetése között 
Keintzel József. 

A közönség szinte percenként sza-
kította félbe  a szónokokat, éltetve a 
RKP Központi titkárságát. Gíi Dej, 
Ana Pauker, Luka és Teohari Geor 
gescu minisztereket. Perceken keresztül 
szólt az él-jen Lu-ka vagy az An na 
Pau ker kiáltás. 

A nagygyűlés résztvevői táviratot 
intéztek a RKP Központi bizottsá 
gához, biztosítva további támogatá 
sukröl és örömüket fejezve  ki a beál 
lott változások felett. 

A nagygyűlés után az Internacionálét 
elénekelve, a közönség a RKP me 
gyei titkársága előtt szimpátia-tüntetést 
rendezett. 

B B M. 

Ünnepségek sorozatával emlékezett meg 
Székelyudvarhely népe a szociálista 

forradalom  harmincadik évfordulójáról 
Az udvarhelyvármegyei demokratikus 

pártok és szervezetek az ARLUS-hét 
keretén belül nov. 1—7 ig estéről estére 
ünnepségeken fejezték  ki ragaszkodá 
sukat a haladó demokrácia és a har 
mine évvel ezelőtti forradalom  iránt. 
Megállapíthatjuk, hogy a szervezetek 
egymással versenyeztek a minél tar-
talmasabb műsor megvalósításában. 
Mindazok, akik ezeket végighallgatták, 
tájékozódást nyertek a Szovjetunió mai 
politikai, gazdasági és művelődési éle-
téről és a harminc éves szociálista for-
radalomról. 

Iskoláink szintén méltóképpen adóz-
tak a szociálista forradalom  emlékének 
és a Szovjet román barátságnak. A 
tanuló ifjúság  naponként előadásokat 
hallgatott és iskolaközi hangversenyt 
adott, valamint versenyeket tartottak a 
szovjet-irodalomból, történelemből és 
művészetből. Az iskolák tanulói ked-
ves ajándékokat készítettek a szovjet-
iskolák számára. 

Az egész héten át tartott ünnepsé-
geknek méltó befejezése  volt a szo 
ciálista forradalom  napján tartott nagy-

gyűlés. A rossz idő miatt a nagygyü 
lést a váro3Í mozi nagytermében tar 
tották meg az ARLUS rendezésében. 
A himnuszok elhangzása után Grama 
József  nyitotta meg román és magyar 
nyelven a nagygyűlést. P.eşiianu ez-
redes a nap jelentőségét ismertette. 
Beszédében különösen kiemelte a nép 
katonájának érdemét a forradalom 
kivívásában és hitet tett arról, hogy 
a hadsereg együtt halad a néppel. 
B. Biksa Mária saját, belső tűztől fű 
tött, szép versét szavalta el nagy ha-
tással. 

Magyar nyelven László Béla kol 
légiumi tanár átfogó  beszédben em-
lékezett meg a forradalomról.  Is-
mertette a forradalom  történetét, annak 
gazdasági, társadalmi és politikai okait, 
valamint Lenin és Sztálin óriási mun-
káját és szerepét. Elsősorban nekik 
köszönhető a forradalom  győzelme, 
amely megvalósította az osztály nélküli 
társadalmat, amelyben nincsenek ki-
zsákmányolók és kizsákmányoltak. A 
szociálista állam megteremtése tette 
lehetővé a nemzetiségek teljes egyen-

jogúságát. A világ legjelentősebb for-
radalmának harmincéves évfordulóján 
kötelessége minden becsületes, ember-
nek harcolni a béréért és a szabad-
ságért, mondotta László Béla. 

A nagygyűlés sikerét emelte egy al-
kalmi román és magyar szavalat. Az 
Internácion'álé elhangzása után a kü 
lönböző szervezetek és iskolái; a 
szovjet hősök sírja előtt vonultak el. 

Felhívás a 
kukoricatermelőkhöz. 

Hogy a folyó  évihez hasonló kuko-
ricavetőmaghiány, valamint a megyénk 
viszonyainak nem megfelelő  fajtás  Ve-
tése a jövőben ne forduljon  elő, a 
Mezőgazdasági Kamara felhívja  a ter-
melőket, hogy a nálunk beváló fajtájú 
és a szükséges mennyiségű vetőmag 
biztosításáról idejében gondoskodjanak. 

E célból a községi vetéstervben az 
egyes termelőre megállapított minden 
hold kukoricaterületre 30 kgr. csöves 
tengeri számítandó. 

Akinek nincs megfelelő  fajtájú  ter-
ménye, szerezze be esetleg csere utján 
a legjobban bevá'ó fajtát. 

Udvarhely vármegye megyefőnöksége. 
Epit. Hivatal. 

Szám : 7056-1947. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ' 

Az érdeaeltek tudomására hozzuk, 
högy 1947 november 14 én 16 órakor, 
eredménytelenség esetén nov. 27 ón 
ugyanabban az időpontban a várme-
gyeháza épületének II ik emeletén az 
Építészeti hivatal helyiségeiben nyíl 
vános árlejtés lesz, 30 vagon tűzifa 
szállítására. 

Az árlejtés a L. C. P. 88—llOsza-
kaszai, valamint a nyilvános árlejté-
sekről szóló szabályrendeletek alapján 
történik. Kikiáltási ár B000 lej vago 
nőnként (10 000 kg.). Az előméreti 
költségvetés valarrint a vállalati félté 
telek naponta megtekinthetők az Építé-
szeti hivatal helyiségében. 

Székelyudvarhely, 1947 október 29. 
Megyefőnök  h. : Dr. Soós Mihály 

Építészeti hiv. főnök  : 
Lőrincz  András  mérnök. 

Udvarhely vármegye megyefőnöksége. 
Építészeti Hiv. 

Síám: 7055—1947. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY, 

Az érdeaeltek tudomasára hozzuk, 
hogy 1947 november hó 13 án 10 óra-
kor, eredménytelenség esetén novem 
ber 26 án ugyanabban az időpontban 
a vármegyeháza épületének Il ik em. 
az Építészeti hivatal helyiségeiben nyil 
vános árlejtés lesz, 2 paplan, 4 paplan-
lepedő, 2 párna, 4 párnahuzat, 4 alsó-
lepedő és 2 szalmazsák szállítására. 

Az árlejtés a L. C. P 88—110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános árlej ések-
ról szóló szabályrendeletek alapján 
történik. Kikiáltási ár 40 000 lej. Az 
előméreti költségvetés, valamint a vál-
lalati feltételek  naponta megtekinthe 
tők az Építészeti hivatal helyiségében. 

Székelyudvarhely, 1947. október 29. 
Megyefőnök  h, : Dr. Soós Mihály. 

Ép. hivatal főnök: 
Lőrincz  András  mérnök. 

— a MNSz núbizottsaganak gyer-
mekdélutánja. A Magyar Nepi Szövet-
ség székelyudvarhelyi szervezetének 
nőbizottsága f.  hó 16 án, vasárnap 
este a ref.  kollégium tornatermében 
gyermekdé u:ánt rende7, melyre min-
den kistesivérünket szeretettel meg-
hívja a vezetőség. 

x Gőzgépet; 25 lóerőst elcserélnék 
25 ön felüti  lóerős szén , vagy fegáz-
motorral. Érdeklődni lehet Fülöp test 
véreknél az Atyha melletti arcsói ma* 
lomnál 3 - 3 


