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LENIN 
Amikor  1924 január 21.- én a Szov 

jetunión végigszáguldott  a döbbenetes 
hir, hogy Vladimír  Iljics  Uljanov 
LENIN,  a bolseviii párt megalakítója, 
a szociálista  társadalom  megteremtője 
eltávozott  az élők  sorából, az egész 
ország egy gyászházzá változott 

Öreg, munkában édzett  és harcok 
ban megacélosodott  munkások  ugy 
sírtak,  mint a gyermekek,  siratták  fel 
szabaditójukat,  tanítómesterüket,  mind 
nyájuk szerető  atyját: Vladimír  11jicset 

LENIN  1870-ben született  a volga 
menii Szimbirszk  városában. 18 éves 
korában  kezébe  kerül  Marx  „Tökélje 
s ettől  kezdve  marxista lesz, fórra 
dalmár.  * 

1917 ig élete  jórészét  emigrációban 
tölti  és száműzetésben.  A cári vérebek 
állandóan  nyomában vannak, mert 
tudják,  hogy „Uljanovnál"  nagyobb 
ember nincs a /orradalomban. 

A kapitálizmus  lizsákmányoló  rend 
szerének  nincs nagyobb ellensége,  mint 
Lenin, de  ugyanakkor  küzd  a munkás 
mozgalmon belül  a megalkuvók  és 
ár tilók  ellen. 

Megalapítja  a bolsevíki  pártot,  le 
jekteli  ennek eszmeiés szervezelialapjait. 

1917 áprilisában visszatér Orosz 
országba, ahol a forradalom  élére áll. 
November  6 án éjjel jelt  ad  az álla 
lános felkelésre. 

Erre  az éjszakára  a haladó  embe-
riség, a dolgozó  milliók  uj reggele  kö-
vetkezett^  szociálista  forradalom  napja. 

A forradalom  másnapján egy gyű-
rött  ruháju, alacsony, de  szilárd  ter-
metű  tmber jelent  meg a kongresszu-
son A percekig  felzúgó  taps után 
ezeket  az egyszerű  szavakat  mondotta  : 
Most  pedig  hozzálátunk  a szociálista 
társadalom  felépítéséhez. 

A szónok LENIN  volt. 
A szociálizmus felépítését  egy or-

szágban, ahogy azt oly zseniálisan 
előrelátta,  már nem érhette  meg Ha-
talmas müvét leghűségesebb  tanítványa, 
Sztálin  fejezte  be, aki gránitnál  szí 
lárdabb  emléket  állított  a halhatatlan 
mesternek,  amikor  az 1936 évi sztálini 
alkotmány  jelentésében közölte  a szo-
ciálizmus megvalósítását  a Szovjet 
unióban. 

1924 január 21 én délután  6 óra 
50 petekor  hunyta le örök  álomra 
szeméi, ,az, akinél  többet senki sem 
telt  az emberekértirta  róla Henry 
Batbusse, a világhíres  francia  iró. 

Csak  földi  porhüvelyét,  b.balzsa 
mozotl  testét  őizí  Moszkvában  a nagy 
Mauzeloum,  szelleme nem hali meg 
örökké  él, amig szabadságra  vágyó 
emberek  fognak  élni a földön. 

Takács Lajos dr. 
niszter látogatása 

Takács Lajos dr. nemzetiségügyi 
miniszter, Jakab János Brassómegye 
képviselőjének társaságában megláto-
gatta Székelyzsombort. 

Udvarhely vármegyének ez a köz-
sége — ahol egyenlő arányban, békés 
ségben, ' egye'értésben él a román és 
magyar lakosság — nagy szeretettel 
fogadta  Románia első mígyar minisz 
terét,*mint a demokrácia győzelmének 
élő bizonyságát. 

A község nevében Bardóci B :1a 
jegyző, az egyház nevében Rigó János 
lelkész, a demokratikus szervezetek 
nevében Ráther János ig. tanító üdvö 
zölte a minisztert. RMher János be 
széde uián Jakab János képviselő, 6zé 
kelyzsombor szülötte emelkedett szó 
lásra, ismertetve annak a jelentőségét, 
hogy ebben a községben a román^és 
magyar demokrácia együtt harcolhat 
a.sovinizmus ellen. 

nemzetiségiigyi mi-
Székelyzsomboron. 

Majd Takács Lajos miniszter mon 
dotta el beszédét, melyben rámutatott 
román és magyar nyelven a kül- és 
belpolitikai eseményekre és azok je 
lentőségére. Beszédében kiterjedt az 
ors '.águnk életében előállott változásra, 
a köztársaság megilafeu'ására. 

A minisztert a közönség többizben 
félbeszakította  lelkes — Éljen Groza, 
Takács. Éljen a népi köztársaság. Él 
jen a Román Kommunista Párt — 
kiáltásokkal. 

A beszédért az.Ekés Front nevében 
S-efan  Nicolae, a MNSs nevében Za 
kariás András mondott köszönetet 

Este a miniszter szükkörü vacsorán 
vett részt, ahol Keintzel József  a RKP 
udvarhelymegyei titkára és Bálint 
Dezső főszolgabíró  üdvözölték; az 
üdvözlő beszédekre újra kimerítően 
válaszolt a miniszter, rámutatva ;'az 
útra, melyen haladni kell. 

Felavatta uj székházát az udvarhelymegyei 
Federale központ 

Január 17 én avatta fel  uj székházát 
a Federalé központ. 

Az igazgatóság tagjai végigvezették 
a vendégeket]a különböző osztályokon, 
irodákon. 

Ez alkalomból meglátogatták az uj 
székházat: Szilágyi Ignác magyefőnök, 
Dobos Ferenc polgármester, a dem. 
pártok és szervezetek képviselői. 

Az avatás kerekben a Federálé ne 
vében Izsák T.bor elnök, Kovács 
László igazgató, Szente Gyula és Festő 
Péter igazgatósági tagok beszéltek és 
rámutattak beszédükben azokra a ne 
hézségekre, melyet le kellett győzniük. 

hogy eljuthassanak a mai napig. 
A szaktanács nevében Barabás Sán 

dor, a szaktanács elnöke, míg a RKP 
részéről Keintzel József  megyei titkár 
és Demeter Sándor, a megyei titkárság 
tagja, mutattak rá annak a jelentősé -
g'ére, hogy fiatal  demokráciánk gazda-
sági erőfeszítéseinek  egy ujabb ered 
ménye áll előttünk. 

B Baksa Mária beszédében felhívta 
a figyelmet  a nők munkásságára ugy 
itt a Federalé keretein balűl, mint or 
szágos viszonylatban. 

M§g több beszéd után a bensőséges 
ünnepség véget ért. 

Az adózó polgárok január havi kötelezettségei 
A pénzügyigazgatÓ8ág közleménye 

Tekintettel a Hivatalos Lap 1947 
december 29 számában megjelent 344 
számú törvényre, amellyel az adóel 
titkolásokat, valamint adócsalásokat 
szigorúan megtorolják és egyes ese 
tekben börtön , vagy kényszermunka 
büntetését is alkalmazzák, valamint 
az odózf  po'gároknak az egyes adótör-
vényekben előirt kötelezettségeire, a 
pénzügyigazgatóság felhívja  az adózók 
figyelmét  a következőkre : 

1. Földtulajdonosok. 
Január hó folyamán  kell bejelenteni 

minden ol}an föld  erületet, melyet a 
tulajdonos vagy haszonélvező annak 
idejen egészben vagy részben nem 
jelentett be és azt a kincstár közegei 

nem adóztatták meg. Az ezek után 
járó adókat szintén január hó folya 
mán kell befizetni.  Mindazokat, akik 
a fenti  határidőig pótbejelentéseiket meg 
nem teszik, a törvényes adókon és 
bírságon kívül szabotálás vétsége vagy 
büntette miatt börtönbüntetésre vagy 
kényszermunkára ité ik el. 

A fentemiitett  büntetések terhe mel 
lett kell pótbejelentést tennie: 

a) annak, aki az igazságnak nem 
megfelelően  jelentette be földterületé-
nek művelési égát (pl. szántót jelen-
tett be kert, szőlő,vagy gyümölcsös 
helyett), 

b) annak az erdőtulajdonosnak, aki 
vagy személyesen termelte vagy ter-

meli ki erdejét vagy másnak adta ki 
termelésre, továbbá, aki makkoltatás, 
legeltetés stb, céljára használta vagy 
adta bérbe és ezt be nem jelentette, 
s az adókat meg nem fizette. 

2. Háztulajdonosok  és bérlők. 
Minden háztulajdonos vagy haszon 

élvező állapítsa meg, hogy az utolsó 
10 év folyamán,  a volt  elcsatolt  terű 
leien pedig  1945 április 1 tői  kezdő 
dőleg  bejelentette e adóztatás céljából 
az összes adóköteles házait vagy vá-
rosi házhelyeit és megvolt e adóztatva 
ezek u'án, s az ezekből eredhető min-
den jövedelem után (pl. a bérbeadott 

Éljen a Román 
Népi Köztársaság 

bútorozott szobák után is). Nemleges 
esetben köteles még január hó folya 
mán bejelentést tenni és a pótlólag 
kivetendő adókat megfizetni,  mert csaic 
ily módon mentesül a börtönbüntetés-
től. Minden bérlő vagy lakó ellen, aki 
a 27%-os házbérrészietet, valamint a 
40, 60, 65, 75% os különleges ház-
adót nem fizeti  be pontosan, az előirt 
pénzbüntetéseken kivül bünügyi eljá-
rást indítanak. 

Eien adókat minden hónap 26 ig 
kell befizetni  a következő hó 26 ig 
terjedő időre. Üzlethelyiségeknél és 
műhelyeknél, ha a házbér negyed-
évenként esedékes, a fentirt  adókat a 
teljes negyedévre előre kell fizetni. 

3. Kereskedők  és gyárosok  (nagy-
iparosok). 

Kötelesek január 31 ig az 1948—49 
költségvetési évre kivetendő adó 
megállapításához szükséges adóbeval-
lást a lakóhely szerint illetékes pénz-
ügyi ellenőri hivatalba beadni. 

Aki az adóbevallásba hamis adató 
kat ir be, a törvényes pénzbünteté 
seken kivül még börtönbüntetésnek is 
kiteszi magát. 

Kötelesek az egyenesadó törvényben 
előirt könyveket szabályszerűen és 
őszintén vezetni és a könyvelési téte-
lek igazolására szolgáló i r a t a i k a t 
(számlák, bélyegek) 10 évig megőrizni. 
Aiiik ezen kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget és 500 000 lejen felüli 
adóköteles jövedelem után vannak 
megadóztatva, pénzbirsággal és 15— 
20 évig terjedő kényszermunkával 
büntettetnek. Akinek adóköteles jöve 
delme nem éri el az 500 000 lejt, csak 
pénzbirsággal sújtják. 

Ugyanezen pénzbirságnak teszik ki 
magukat azok, akik könyveiket elve-
szítik, kivéve azt az esetet, ha ez ön-
akaratuktól független  módon történt 
(pl. tűzvészkor megsemmisültek). 

4. Iparosok  és szabadfoglalkozásúak. 
Kötelesek január 31 ig az 1948—49 

költségvetési évre kivetendő adó céljára 
szolgáló adóvallomást a lakóhelyeik 
szerint illetékes pénzügyi ellenőri hi-
vatalba benyújtani. Idetartoznak azok 
a bérlők is, akik 2 - 5 bútorozott szo-
bát adnak bérbe, az iskolai internátu-
sok, a msgániskolák, alkalmi kerese-
tek is. 

Akik a bevallásba hamis adatokat 



irnak be, törvényes pénzbirságon ki 
vül börtönbüntetésnek teszik ki ma 
gukat. 

Az iparosok kötelesek a törvényben 
előirt könyveket szabályszerűen és 
őszintén vezetni. Ellenkező esetben 
pénzbirsággal büntette őket. 

5. Munkaadók. 
Kötelesek az alkalmazottak (ideértve 

a háztartási alkalmazottakat is) fize 
zetései ós egyéb járulékai (beleértve a 
természetbeni lakást vagy ellátást is) 
utáni adókat a fizetéses  hónapot kö 
ve,tő hó lü ig pontosan befizetni.  Ezen 
adók 80% át előlegként kelt befizetni, 
az illetmény tényleges kifizetésétől 
vagy esedékességétől számított 3 na 
pon belül. (Pl. heti, félhavi  vagy akár 
havi fizetések  esetében). 

Ezen befizetési  határidők be nem 
tartása esetén a törvényes pénzbünte 
téseken kivül börtönbüntetés is jár. 

6. Ami mindenkit  érdekel. 
Minden adózó köteles'1948 február 

1 ig a lakóhelyét, valamint az összes 
adó alá eső jövedelmi forrását  a lakó» 
helye szerint illetékes pénzügyi ellen-
őri hivatalnál bejelenteni Ugyanezt 
kötelesek tenni az összes nagykorú 
városi lakosok is, akiknek nincs föld  , 
ház, tőkekamat-, kereskedelmi vagy 
ipari ós fizetési  adó alá eső jövedelme, 
vagyis akik 1000 lej minimális adó 
fizetésére  vannak kötelezve. 

Kivételt képeznek 
a) közalkamazottak és a kollektív 

munkaszerződés kötelékébe tartozó 
magánalkalmazottak, akiknek a fizeté 
sükön kívül más jövedelmük nincs 

. (pld. föld  , ház-, kamatjövedelem, stb.) 
b) A földbirtokosok,  ha bittokuk 

5 hektáron aluli ós más adóköteles 
jövedelmük nincs, (pl. ha mesterséget 
is folytatnak  vagy az 5 hektáron aluli 
földbirtokon  kivül városi in« ulanuk 
van, kötelesek bejelentest tenn ). 

c) A férjével  egyháztartásban élő 
feleség,  valemint a 25 évnél nem idő-
sebb és a családfő  által eltartott gyer-
mekek, a szülők, a testvérek vagy a 
gyermekek által eltartott nők ós 65 
évnél idősebb öregek, valamint azok, 
akik közjótékonyságból élnek. 

Dr. Dénes, pénzügyigazgató. 
Csarnits  Tivadar,  ügyosztályfőnök. 

A kaméliás hölgy falun 
Tudósítást kaptunk arról, hogy a 

rugonfalvi  ifjúság  f.  hó 10 én előadta 
itj. Dumas Sándornak A kaméliás 
hölgy cimü «halhatatlan* drámáját, 
Mester András, a marosvárhelyi Szé 
kely Színház tagjának a rendezésében. 
Az előadásnak, mint „tudósítónk írja, 
sikere volt, amit a község érdemes 
bírája is megállapított, további lelkes 
munkára buzdítva a haladó szellemű 
ifjúságot. 

Magunk is azok közé számítjuk ma 
gunkat, akik minden haladásra, mü 
velődésre irányuló, jóakaratú törekvést 
örömmel megbecsülnek. Ez esetben 
csak azt nem értiük, miért kellett 
Rugonfalva  ifjúságának  törekvő mun-
káját éppen A kaméliás hölgyre for 
ditaniá, amely nemcsak* hogy nem hal 
hatatlan, hanem ellenkezőleg egy el 
avult kispolgári romantika, beteges, 
haladásellenes szellemének a terméke 
és kifejezője.  Semmi köze e műhöz 
napjaink uralkodó népi demokráciájá 
nak, s még kevésbé a mi falvaink 
különleges szellemének. 

Ajánljuk tehát falvaink  kulturális 
vezetőinek, a műkedvelői előadások 
rendezőinek, hogy a jövőben keresse-
nek és találjanak akár írod «lmunk ko 
rábbi értékes alkotásai, akár mai író-
ink ujabb müvei közt olyan előadni-
valót, amelyik valóban megfelel  az 
emiitett szempontoknak. Mert ma már 
találhatnak 1 T.  L. 

Éljen a román 
bolgár barátság! 

Folynak  az Egységes  Munkáspárt 
megalakításának  munkálatai.  Megyénkben  egymásután választják 
meg az Egységes  Munkáspárt  sejtjeinek  és szervezeteinek  vezetősé-
gét és a százasbizottságot,  mely az öl kongresszusi  kiküldöttet  fogja 
megválasztani.  ' 

Népiskolai igazgatók értekezlete 
Népes és ünnepi hangulatban lefolyt 

igazgatói értekezletekről számolhatunk 
be olvasóinknak. 
Ilyen alkalommal látszikmeg, kik a szü-
letett vezetőegyénisógea, akiket maga a 
nép-termelt ki, és kik a dolgozni sze-
rető demokratikus tanítók. Nem saj-
nálva sem költséget, sem fáradságot, 
már 9 órakor zsúfolásig  , töltötték meg 
az állami leányiskola barátságos tan-
termét a vármegyei igazgató tanítók. 

Hatalmas programmbeszédnek be 
illő, irányító gondolatokkal telitett be-
szédet tartott Balázs András uj vezér 
felügyelő.  .Beszédéből a tanitótársak 
iránti meleg szeretet, de meg nem 
alkuvó eréiy is csendült ki. Utána 
Pálffy  Sándor tanítói szakszervezeti 
elnök mondott talpra esett, tömör és 
a tanítók demokratikus életét határo-
zott formában  körvonalazó beszédet. 

A jelenlevői a bátor kiállásról ta-
núskodó beszédet lelkes tapssal hono-
rálták. Bírta József  az igazgató'legkó-
nyesebb munkájáról, a pénztárkezelés-

ről adott a legapróbb részletekre is 
kiterjedő ismertetést. 

Azután Sándor István a tanítói szak-
képzettségről hatalmas és » figyelmet 
mindvégig lekötő beszéde hangzott el. 
Paterffi  Lajos kerületi tanfelügyelő  rö-
vid beszédéből megismertük irányító 
egyéniségét. Mihály János előadásában 
a tanterv, tananyag és tankönyv kér-
désével foglalkozott  Kovács Ferenc a 
kulturkörök feladatáról,  mai szellemé 
ről, munkájáról és a gyakorlati tani 
tásról olvasott fel.  A hozzászólások 
sok irányító gondolatot termeltek ki, 
melyekhez kiegészítőlég Balázs András 
vezérfelügyelő,  Péterffi  Lajos kerületi 
tanfelügyelő  és Simon János vm. tan-
felügyelő  járultak.hozzá. 

A tanitóság várja.a következő.érte 
kezlet megtartását, hogy a demokra-
tikus élet Kifejlődésében  való részvé-
tele, tanulmányai alapján a nép javára 
és.népi köztársaságunk előhaladására 
ezzel is tökéletesebb legyen. 

Kizárás a Magyar Népi Szövetségből 
3 jí'Í 

A MNSz székelyudvarhelyi szerve 
zetének vógrehajtóbizottsága f.  hó 7-én 
tartott ülésén hozott határozata értei 
mében özv. Dobay lstvánné  malom-
tulajdonost, amennyiben nevezett a 
szervezettel szemben egyáltalán nem 
demokrata asszonyhoz illően járt el, a 
MNSz.tagjai közül kizárjuk. 

A határozat értelmében mindazok a 
tagok, kiknek a MNSz-re szükségük 
egyáltalán nincs és ezt azzal bizonyit-
jik, hogy ajtóikon kopogtató u'cafele-
lőseinket a szervezetet becsmérlő ki-
jelentéseikkel halmozzák el, a szerve 
zetböl szintén kizáródnak. Ezeknek a 
névsorát a következő számunkban kö 

zölni fogjuk. 
Mindazok a jó magyarok, akik még 

ma sem hajlandók, tudomásul venni, 
hogy a romániai magyarság anyaszer 
vezete érettük, az ő boldogabb, igaz 
ságosabb jövőjükért harcol és köszönet 
helyett tartózkodók, vagy a szerintük 
«jóhiszemű* kételkedés leplébe burko 
lózva a rágalmak halmazával igyekez 
nek elhomályosítani a szervezet mun-
kájának kézzelfogható  eredményeit, 
azok a demokráciának és saját fajuk 
nak nyilt ellenségei. Ellenségeinket 
pedig eltávolítjuk sorainkból. 

A vezetőség. 

A gazdasági ellenőrző hivatal közleményei 
Nyomatékosan felhívjuk  megyénk 

lakosságának figyelmét,  hogy a 90% 
osnál finomabb  kiőrlési liszt előállítása, 
szállítása és forgalombahozatala  szí 
goruan tilos. 

A fenti  rendelet megszegői a 351 es 
szabotázs törvény szerint büntettetnek, 
letartóztatás alatt. 

Az Ipar és Kereskedelemügyi Mi-
nisztérium 5423 sz. rendelete értelmé 
ben felhívjuk  mindazon ipari és ke 
reskedelemügyi vállalatokat és általá 
ban mindazon személyeket, kik alkal 
mazottaik részére élelmiszer vagy ru 
házati jegyeket váltottak ki, hogy a 
fenti  rendeletben közölt táblázatot ad 
ják be a Megyei Gazdasági Hivatalhoz 
legkésőbb 1948 január hó 31 ig (Me 
gyefőnökség  7 számú szoba, Lőrincz 
Kálmán úrhoz). 

A femi  rendelet megszegői a szabó 
tázs törvény szerint büntettetnek. 

Az Ipar és Kereskedelemügyi Mi 
nisztérium 5633 sz. rendelete értelmé 
ben figyelmezteijün  mindazon ipari és 
kereskedelmi vállalatokat, szövatkeze 
teket, magán- és közintézményeket, 

beleértve állami hivatalokat is, általá 
ban minden olyan személyt, kik szám 
Iákat kibocsájtanak, vagy elfogadnak, 
hogy minden hónap 5—15-ike között 
kötelesek ezekről Kivonatokat a fenti 
hivatalhoz te.dni. Űrlapok beszerez 
hetők a Jakab Gyula és István cégnél, 
valamint a Gazdasági Ellenőrző Szerv 
Hivatalában, hol Pálffy  József  ellenőr 
ur bővebb felvilágosításokkal  is szolgál. 

A fenti  rendelet megszegői a 351 es 
szabotázs törvény szerint büntettetnek. 

Hiv. vez. Titkár 
Cpt.  Simion Pavel Izsák  László 

vezér felügyelő  helyettes 

Ujabb pontáru-kiosztások 
Az ipar és kereskedelemügyi minisz 

térium az UMGlSz szövetkezttnek 
pont áru elosztásra kiutalt és megér 
aezett: 20.000 méter amerika sárga 
vászon, 10.000 méter flanel,  5000 mé 
ter barchet, 1000 méter doc, 300 mé 
ter szőttes. Továbbá még raktáron 
van: férfi  zokni, cérna, férfiöltöny 
szövetek, női és féifi  ka bitszövetek, 
női, férfi  és gyerekcipők, valamint 
bakkancsok, 

A népügyészeket s népbirákat 
Székelyudvarhelyen is megválasztot-
ták. A választásra a szervezett munkás 
ság zsúfolásig  megtöltötte a moziter-
met, ahol a Szaktanács vezetésével 
egyhangú lelkesedéssel választották 
meg a 14 népügyészt 6s a 70 nép 
bírót. A megválasztottak telj-s név 
sorát a következő számban hozíitk 

Szappan-, olaj-, liszt-
és kukorica-osztás 

Az UMGlSz szövetkezet és fiókjai 
megkezdték január hóra a szappan , 
olaj, liszt- és kukorica-osztást. Szap 
pan (mosó és mosdó): az A, B, C és 
D2 kartellákra — az E és Dl jelzésű 
decemberi és januári k a r t e 11 a 250 
gramm marószódát kap, — ami a nét 
folyamán  a marosujvári gyárból már 
megérkezik. Olaj; az A, B, C, Dl, 
D2 és E kartellákra. Liszt: az A, B, 
C, Dl, D2 és E kartellákra. Kukorica: 
a fentmaradó  liszt, azaz kenyér kar-
tellára. Vidéki üzemek és intézmények 
f.  hó 30 ig ugy a szappant, mint az 
olajat saját érdekükben feltétlenül  ve-
gyék fel. 

— Egységben a demokratikus női 
szervezetek. Udvarhely vármegye min-
den demokratikus női szervezete a 
közelmúltban nagy gyűlést tartott, me-
lyen kimondották csa'lakozásukat a 
Romániai Demokrata Nők Egységes 
Szövetségéhez. A vármegyei nagy 
gyűlés január 29 én d. e. 9 órakor 
Székelyudvarhelyen a moziteremben 
lesz. 

— Szabad líceumi előadás. A szé 
kelyudvarhelyi Iparos ö íképző és 
Székely Dalegylet legközelebbi szabad 
líceumi előadása Az ember helye a 
társadalomban címmel  jan 26 in VM 
sárnap, d. u. 4 órakor kezdődik az 
egylet székházában. 

-- Az UMTE vezetősége tudomá-
sára hozza a labdarugó szakosztály 
játékosainak, hogy a tornatermi edzé 
seket megkezdi. Kérjük a játékosokat, 
kisérjék figyelemmel  hirdetőtáblánkat. 
A vezetőség. 

x Nyelvi tanfolyamok.  F. évi január 
25-én a helyi Magyar Népi Szövetség 
helyiségében megkezdődi* felnőttek 
részére a román nyelvi, valamint egy 
magyar nyelvi' kurzus. Beiratkozások 
a Magyar Népi Szövetség irodájában 
eszközlendők. Beiratási díj 100 lej, mely 
hozzájárulás a fűtés  és vilígitás költ 
ségeihez. 

x Értesítés. Az állami gazdasági 
tanárképző és középiskola iskolataná-
csa f.  hó 25 én, vasárnap d. e. 11 
órakor tartja meg alakuló Közgyűlését 
az iskola nagytermébín (Ugrón kas 
tély). Az igazgatóság. 

x Ismeretseg hlanyában leveleznék 
müvészlelíü, Komoly úriemberrel. Le 
veleket «Ismeretség kizárva* jeligére 
a kiadóhivatalba kérek. 

x Az Iparos Önképző és Székely 
Dalegylet szokásos jelmezes estélyet 
februar  7 én rendezi. 

x Eiadő 600 tojásos üzemképes 
»Kűint« keltetőgép ós egy Schunda-
cimoalom. Érdeklődni Emge kirendelt-
sógnél Kossuth u. 13. 

x Gyapjufésülő  gépekre való huzal 
minden számban ós szélességben, va> 
lamint volántlap kapható. Érdeklődni : 
Bihari József  szabónál Kossuth utca 
24 szám a'att. 

x Ha jél akar szérakozni és jól akar 
mulatni, január 31 én jöjjön a Szabó 
étterembe, mert a Nipvédelem bálján 
jó műsor, jó bor, bütfé,  tombola és 
hatalmas meglepetések várják a n. é. 
közönséget. T. gjainkat, pártoló tagja 
inkát és a város kicsinyét nagyját sze-
retettel meghívja a Népvédelmi  Szer-
vezet. 

Nyomatott a »Szabadság« könyv-
nyomdában Székely udvarhelyt, 


