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A Magyar Nípl Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden kedden reggel 
Peleifia azerkeaztfi: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossu'h Lajos utca 18 azé*. 

Az Egységes  Női  Szer-
vezet megalakulása elé 
Országunk  demokratikus  erői 

mérföldléptekkel  haladnak előre 
a megvalósítások  utján. 

A monarchia korhadt  rendsze-
rét  felváltotta  a népi köztársaság. 
Széttapodott  szervezeti  életünket 
egybekapcsolja az Egységes  Mun-
káspárt,  mely a munkásosztály 
élcsapata lesz. 

A romániai demokratikus  női 
mozgalom is jelentős  határkőhöz 
közeledik Megalakul  az egységes 
női szerzezet 

Ez az egységes  női szervezet 
magában foglalja  a munkás, föld 
míves, értelmiségi  asszonyok, nők 
hatalmas tömeget 

Célkitűzései közölt szerepel a 
nők egyesített  harca az ígazsá 
gos és tartós  békéért,  a baráti 
kapcsolatok szorosabbra  fűzése  az 
összes béke- és szabadságszerető 
népekkel, amelyeknek élén a Szov-
jetunió népei állanak, tényleges 
részvétel  a demokratikus  rend 
szer megerősítésében  és az ország 
u/ráépítésében,  valamint a gaz-
dasági éleiben, a család életkörül 
ményeinek a megjavítása  céljából 
a nők állampolgári  öntudatának 
és műveltségbeli  szinvohalának 
emelése, az anya- és gyermekvé-
delem, az együttélő  népek közötti 
barátság  szorosabbra  fűzése. 

Ezek a célkitűzések — melye-
ket az Egységes  Női  Szervezet 
meg is fos  valósítani  — orszá 
gunk fejlődéseben  nagy jelentő-
séggel  bírnak. 

Nemcsak a múltban, — amikor 
az illegális munkaban, vagy az 
akkori elnyomó rendszer  nehéz 
ségei közepette  kellett  harcolni az 
igazságért  és az emberi jogokért 
- hanem a jelenben, amióta a 
szabadság diadalmas útját  jár-
hatjuk — öntudatos  dolgozó nő-
ink, asszonyaink hatalmas tábora 
tanújelét  adta annak, hogy való-
ban élni tud és élni akar a neki 
biztosított  jogokkal. 

Országunk  kormányában két nő 
miniszter  foglal  helyet, közhivata-
laink elén, varosaink irányításá-
ban több helyen nőkkel találko-
zunk, ugyanígy  a művészet min-
den ágában jelentős  eredményeket 
érnek el a nők. • 

A politikai és kulturális  munka 
mellett  hatalmas munkaterület 
Várja  országunk  nőit,  a gyermek-
védelem, az anya-, és csecsemővé-
delem. Egy egészséges  nemzedék 

REAKCIÓS MÂKVIRÂGOK 
PAP: aki szabotálja a demokratikus kormányintézkedéseit, 
TAN TÓNÖ: aki MNSz ellenes propagandát fejt ki ós TA-
NÍTÓK : akik politikai tájékozatiansagra hivatkozva izgatnak 

Lebbentsük félre egy kicsit a de 
mokrácia függönyét és nézzünk be a 
mögéje megbujt alakokra, ahol a kö 
vetkezőket pillantjuk meg. 

Elsőnek egy igazán méltatlan isteni 
szolgát, Gáspár Sámuel bardoci refor 
mátus papot pillantjuk meg. Szerény 
és csendes. O yan, mint egy áldozati 
bárány, csak sokat engedett meg, ugy 
•Isten segedelmével* magának s ezért 
kellett feláldozza önmagát egyéni aap 
'si vágyának s ezen keresztül reak-
ciós gondolatmenetének. Nevezett lel 
tiatya ahelyett, hogy a demokratikus 
rendszerünk kormányintézkedéseit be 
tartotta volna, azokat jobbnak láita 
szabotálni s máso <at is ártatlanul bün 
társává szeretett volna tenni. Nem is 
volt az 6 szemében olyan nagy bün, 
amit elkövetett. Mint hangoztatta >csak 
egy kicsi buza keveredett össze a 
polyvával s ezért csináltak ilyen nagy 
dolgot*. Szerinte tévedés volt az egész 
s igy került >tévedésbö!« lelkiatyánk 
hat hónapra a tömlöcbe, honnan nem 
az Isten kegyeimékői, hanem mások 
•fegyelméből szabadult ki, — kissé ta 
tán korán. Mint a MNSz helyi szerve 
zetének kuiturfelelőse nem tevékeny 
kedett semmit, vagy ahogyan máskép 
pen is szokták kifejezni, rosszul sá 
'árkodott. Itjusági szervezetünket meg 
mételyezte s szétzüllesztette. A falu 
lakosságát két táborra osztotta, maga 
köré csoporiosúva a jó kepeftzető 
'iagygazda<at. így próbálkozott az osz 
táiyellemetek kiélezésével magát ma 
gasra emelni. De újból tévedett, mert 
szerény személyiségét nem tirták meg 
védeni. 

Leikiatyánk méltó társa felesége, 
született Incze Zsófia tanítónő. Hűié-
gesen egy u on jár férjével a rea» dó 
útvesztőinek göröngyös uijatn, de épp 
itt botlott el. A bardoci nöcsoport fe-
lelőse volt s tgy sikerült' neai a női 
munkát teljesen elszabotálni. Pedig 
dolgozott szegény, cs-k nem jól. Azt 

híresztelte, hogy a MNSZ a nőket kom-
munistáknak neveli, mert az a céija 
és az összetétele is olyan. így izgat a 
tiszteletes tanitónéni mai rendszerünk 
és annak felépítése ellen, melynek alap 
jához még egy porszemet sem tett le. 

A reakciós mák virágot; közzé tartó 
zik Szopos Sándor székelydobói tanitó 
ur is, aki szintén áldozata — nem a 
mai társadalmi rendszernek — hanem 
az igen mellres2ivott püspöki körle 
vélnek. A MNSZ által összehívott gyü 
lést izgatásra h -sználta fel, fellázítván 
a népet a a MNSZ ellen. A horthysta 
szellemben nevelt tanitó ur cinikusan 
azt hangoztatja, hogy „politikailag tel 
lesen tájékozatlan v.gyok." Ellenben 
nem vah politikai tájékozatlanságra ama 
kijelentése, hogy „ha engem innen el 
tesznek, magyarul nem tudó román 
tanítót fognag kapni." így értelmezi 
és terjeszti egy dobói néptanitó a de 
mokráciát. A tanitó ur a demokrácia 
terjesztését a gyermekek körében nem 
rémhírterjesztéssel oldja meg, hanem 
pálcával. Jobban értik ezt az apró ne 
buiók, mint a rémhírt. Tóásó Márta 
unokáját ugy megverte, hogy kényte 
len volt a felelősségre vonástól való 
gyáva félelmében a gondviselőt sárga 
vászonnal lekenyerezni. Azzal a sárga 
vászonnal, melyet demokratikus rend 
szerünk juttatott neki. — reakciós 
szo gáiataiert. Ei is politika, kedves 
tánuó ur. 

Nem hagyhatunk ki a reakciós mák 
virágok közUl egy másik díszpéldányt 
sem, Botbély Mózes kisgalambfaivi 
tanitó urat, akinek ifjú neveltjei de 
moaráciánk negyedik évében hangosan 
élteti» a reancioi és énekelia »Hjr.hy 
MIKIÓS katanaja vagyok*. A tanító ur 
erről csak annyiban vesz tudomást, 
hogy égő sovén szemeivel biztatóan 
hunyorít. A nagy gazdáxai és ezeknek 
a fiait maga mellé csoporosnotta ama 
kijeleniésen kérésziül, hogy ha őt el 
mózdi jan, tiszta román tanítót kapnak. 

Méltó társa Szoposnak. Az ügye már 
részben ki is van vizsgálva. Enez se 
gédnezet egyes tanügyi vezetők is ad-
tak, felfegyverezvén telefonon keresztül 
a védekezés módozataival, akárcsak 
Szopost. Esen segédkezet nyújtók nem 
gondol'ák azonban m?g azt, hogy a 
telefonbeszélgetést véletlenül meg ig 
lehst hallini, s ezt pedig az ő eddigi 
számlájukra irják. 

Reméljük, hogy a függöny mögül 
előbujt mákvirágok felettes hatóságai 
meg fogják tenni a szükséges intéz, 
kedéseket, hogy közcélt és demokrá-

• C'ánk fejlődését szolgáló intézményeiket 
' ilyen egyénekkel ne kompromitálják 

és elvárjuk, hogy a jövőben ők maguk 
fogják kitaszítani soraikból demokrá-
ciánk belső ellenségeit nem várva 
mindig a demokratikus szervezetek 
közbelépését. Az ilyeneknek nincs he-
lye kathedrán és tudtunk szerint bör-
tönviselt pap nem vehet többé palás-
tot magára, legkevésbé azt a palástot, 
amelyet egyszer már beszennyezett. 
Az ilyeneknek politikai ténykedése nem 
áll egyébből, mint a mai társadalmi 
rendszerünk kritizálásából és ócsáro-
lóéból. Az öntudatos munkásosztály 
el i* a pírja az ilyen ellenségeit és meg-
semmisíti őket. 

Reméljü < azt is, hogy a többi füg-
göny mögött lévő tanulni és okulni 
fog megrajzolt eszmetársaik eseteiből 
és eddigi magatartásuvon változtatva 
igyekezni fognak a |avu ás u jára lépni. 

Megkötötték Budapesten 
a barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződést Románia és 
Magyarország között. 

A szerződést a Román Népköztársaság kormánya részéről 
Groza Péter dr. miniszterelnök irta alá, akit a román kormány-
kúldöttséggel Magyarország dolgozói nagy lelkesedéssel ünnepeltek. 

Megválasztották az 
Egységes Munkáspárt 
országos kongresszusának kiküldötteit 
az udvarhelymegyei dogozók. 

Január 25 én, v.sarnap délelőtt tar-
totta meg > onferenciáját Székelyud-
varhelyen az Egységes Munkáspárt. 

Ezen • konferencián a megye 100 
kiküdötte vett részt. 

K in zel József megnyitója után 
Grün Dezső központi kiküdött mon-
dott magasszinvenalu politikai beszá* 
mo ót. 

Ezután a jelölő bizottság javaslatára 
egyhangúlag megválasztották az öt 
kiküldöttet, akik UJvarhelymegyét az 
Egyseges Munkáspart országos kon-
gresszu án képviselni fogják. 

A kiküldettek: Grün Dezső, Csiki 
F. János, Keintzel József, Mihály Jó-
zsef, Eiekes Antal. 

A megyei konferencia az Internácio-
nálé elének lésével éri véget. 

A résztvevők közebéden vettek részt, 
ahol lelkes felköszöntőt hangzottak el 
a munkás paraszt-értelmiség egységes 
harcának jegyében. 

felnevelése. 
Ezt a szerleágazó  felelősségtel-

jes munkát, mely országunk,  fiatal 
demokráciánk dolgozó nőire  vár, 
csak szervezetten,  egységes  irányí-
tással lehet eredményesen végezni 
népünk érdektbeu. 

Szükség van az Egységes  Női 
Szervezet  egybefogó  irányítására. 

Szükség van az egységes  női szer-
vezetre,  melynek a megalakulása 
a küszöbön all és amely orszá-
gunk életeben határkövet  jelent. 

Az épitó munka folyik  ... A 
„Gh. Gb Dej" munkabrigádok 
mellett  ma már az „Ana Puuker" 
női munkabrigáa  teljesítményéiről 
is hallunk. Hallani fogunk  majd 

Ana Ipatescu,  Simó Donka, Varga 
Katalin munkabrigadokról  és ezek 
a brigádok  a jövőt,  az országot 
épitik egy egészséges  irányítás 
alatt. 

Az egységes  női szervezet  kü-
szöbönálló megalakítása,  fiatal  de-
mokráciánk ujabb győzelme. 

i. h. m, 
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LENIN, 
a győztes nagy szocialista forradalom 
kezdeményezője, a Ssovjetköziársaság 
megalapítója halálának 24 ik évfordu 
lójáról f. hó 21 én S^énelyudvarhely 
demokratikus közönsége is szép ün 
népségén emlékezett meg' 

Az esiélyt a szakszervezet fúvós 
zenekara nyitotta meg. Grama József, 
az Arlus főtitkárának bevezetője után 
Balosin Gh. Alexandru csendőrfőhad 
nagy román nyelven, Gottesmana. 
László dr. magyar nyelven méltatták 
a munkásosztály nagy tanítómesteré 
nek életét és alkotásait. Alkalmi sza 
vaNtok után az Ititernácionálé elének-
lésével végződött az estély. 

Két hét alatt 80 eset, 
18 ítélet az udvarhelyi 
GESz munkája 

Az udvarhelymegyei gazdasági el-
lenőrök megfeszített öntudatos mun-
káját mutatják ezek az adatok. 

Az elkobzott élelmiszernek a napközi 
otthon gyermekei és a kórház betegei 
örvendenek. Ugyanakkor az ország 
gazdasági életének, az újjáépítésnek 
ujabb szabotálni kerü'tek hurokra. 

Hangverseny 
rendezéséről küldött Székelyudvarhelyre 
értesítést Ion ţi Petruca marosvásár-
helyi zenetanar, hegedűművész, bizo 
nyára örömére városunk zenekedvelői 
nek. Petruca ugyanis, mint erről be 
számoltunk, néhány héttel ezelőtt, egy 
előzetes hirverés nélkül, mondfutni: 
ötletszerűen rendtezett estélyen bemu 
tatta már tudását és rokonszenves 
képességeit városunkban, általános tet 
szest keltve a megjelent kevés számú 
hallga óságban. Ujabb szereplese két-
ségtenül találkozis ennek a korábbi 
közönségnek az óhajtásával, de re-
mélhetőleg, ez a közönség most ki 
egészitődik még sok más zenenedve 
lővel is, akin Beethoven, Brahms, 
Mozart, Hubai, Kreisler, Novacek, 
Porumbescu, Rimszky Korszakov, Pa-
ganini, Sirasate, Wiem WJZky és más 
nagyok müveinek meghallgatására 
nagy számmal fognak megjelenni a 
Népvédelmi Szervezet Kőkereszt téri 
helyiségében. A hangverseny február 
5-én este 8 órakor kezdődik, s a mü 
sor zongorarészét Tompa Lászlóné 
vállalta el. 

Elfogták az ORAP 
panama bujkáló föbünösét 

Gazdasági ellenőreink alig néhány 
hónapja rántottá* le a leplet az O R A P 
vezetőinek, a Neagoe tesi véreknek 
sötét üzelmeiről. Akkor a főbünös az 
igazságszo'gáltatás markából kicsu 
szőtt, mert a rendőrségről meg tudott 
szökni. Neagoe urnák azonban korai 
volt az öröme, mert demokratikus 
rendőrségünk, Stoleru rendőrfőnökkel 
az élén, állandóan nyomozott utána, 
míg végre bizalmas értesülés alapján 
letartóztatták Neagoe rejtegetőjél, I(ti 
miu Nicolae bukaresti lakost, aki üze 
netet hozott Neagoe UdvarQeiyen lakó 
feleségének. Iftimiu ur a rendőrségen 
bevallotta Neagoe bukaresti rejiekhe 
lyéi és igy a fővárosi rendőrség a 
helyi rendőrség telefon- értesítésére 
Neagoe urat éppen abban a pillanat 
ban tartóztatta le, amikor lakást, azaz 
rejtekhelyet szándékozott változtatni. 

Ma már Neagoe ur újra Szekelyud 
varhelyen várja megérdemelt bűnteté 
sét. Reméljük, hogy az elől nem fog 
megszökni. b.b.tn. 

A nugtfílasztott tiípöjy fczeUs ufybiríti nWsora 
Népügyestek:  Deé Mózes, Kovács 

Firenc, Jakab János, Jónás András, 
N greanu S elian, Gáspár B ilázs, Fe 
kete János, Kovács Eliza, Marosi Géza, 
Junger Ábrahám, RÍCZ Imre, B. Baksa 
Marii, Benedek Sándor, ifj. Bányai 
János. i 

Töraényszéki  népbirók: Páll József, 
Kiss Károly, Lán zky Ernő, Ilyés Már 
ton, Selyem István, Incze Sáodjr, Gegő 
János, Bokor Béla, Gálpál János, ifj. 
Katona Ferenc, Bajnovszky Erzsébet, 
Heim József, R da Sibău, Lakatos 
István, Kovács Pál, Papp Margit. S<i 
lágyi Árpad, Bartalis Ferenc, Peltzer 
Vilmos, Tamás Gyula, C<ucsi Vilma, 
Stemmer Viktor, Bijthe Rozália, Csi-
zér Zoltán dr., Horvá h Jánosné, Lsi-
ber Anflrás, Haurich Gyula, Kerestély 
Jsnőné, S'.ente Gvu'a, Pe>er Sándor, 

Kovács Ernő, Nigy G4za, Deák Már-
ton, Dénes Nándor, Bo*or Péterné, 
Jakab Sándor, Bijthe Miklós, Deák 
Is ván, Zsombori József, László Béla, 
Varóné Tomori V.oia dr., Balogh Fe 
renc. 

Járásbirósági  népbirák : Híjdu Bála, 
Nemes Pater, Vaszi János, Pai Ferenc, 
Darvas Ferenc, Benedek Albert, Bá-
nyász János, Fúriák János, Soó Dé-
nes, Dimány István, Kolcsár dr. né 
Ridó Judit, B jkor Lijos, özv. Szőcs Ka-
rolyné, Zingiiczky Eidre, Ferenczi Gy, 
Bódy Aandrásdr., Kovács Jmőné, Sir 
főző Pál, Gagyi Pál, Dezst M mci, Gá 
bor Mihály, Tamás László, Dobai Já 
nos, Ferenc Árpád dr. né, Smkovits 
Olga, Mészáros Imre, Hegedűs 
Gyula, id. Kiss Ferenc. 

ftz MK5z ţSzmlMSdisi bizottságánál; Közleménye 
A közművelődési bizottság a vár 

megye minden kulturegyesületét fel 
szólítja, hogy vizsgálja felül a tagok 
helyzetét és magatartását és zárja ki 
soraiból mindazokat, akik az egyesület 
munkáját akadalyozzák, vagy helyte 
len Irányba akarják terelni. 

A helyi szervezetek közművelődési 
felelősei az összeállított munkaterveket 
ellenőrzés végett, kötelesek a várme 
gyei közművelődési bizottságnak be 
mutatni. 

A közművelődési bizottság figyel 
mezteti a vidéai, szervezeten ifjú és 
közművelődési reszortjait, hogy ne 
fiiessenek se egyese*ne<, se egyesü 
leteknek idejétmúlt szmdirabosért a 
zsarolás fogalmat kimentő magas di 
jikat, htnem vásároljanak a mai idők 
nek megfelelő, uj és olcsón beszerez 
hető népszínműveket. 

Vidéki körutak alkalmával többször 
tapasztalt dolog, hogy egyes felekezeti 
tanítók sinc*ene< tájékozódva a S'.» 

badság heti lapban hirdetett fontos' tu 
dósitásocról, hirdetésekről és rendele 
tekről. Hjgy ez a jövőben míg ne' 
ismétlődjék, a közművelődési bizottság 
«éri az érdekelt istoiák igazgatóit 
hogy a lapot az iskolájuk, vagy a tan-
testület szánára lehetőleg azonnal 
rendeljék meg. 

A közművelődési bizottság a jelen 
tésekből örömmel vett tudomást a 
tanítóság nagy részének tevökeny köz 
művelődési munkájáról. Ugyanakkor 
értesült olyan esetedről is, misor egye 
ses teljesen kivonták nugusat a mun 
Kából. Felnivja ezen utóobi kis cso 
portot, hogy lásson munkához, legyen 
vezetője a faluja közművelődési éle 
tének. 

A közművelődési bizottság elhatá 
rozta, hogy vigy a Szabadság heti 
lapban, vagy körrendeletoen hamaro 
sin közli az engedélyezett színmüvek 
teljes jegyzékéi és azt, hogy hot sze 
rezne'ő oe az illető mü. 

Népi köztársaság 
Az idei évforduló egyben jelentős 

politikai fordulatot is jelentett. Rjmá 
nia népei végre megtalálták a nekik 
megfelelő államformát, a népi demok 
ráciához illő népi köztársaságot. 

Azt, hogy mennyire időszerű volt a 
kérdés ilyen rendezése és az mennyire 
a nép akaratát fejezi ki, annak bizo 
nyitásául szolgáljon az alábbi kis je-
lenet, amelynek eleje akurora esett, 
amikor a nagy fordulat Székelyudvar 
helyen még nem jutott köztudomásra : 

A református tanítónőképző tanári 
szobájában ülünk a testvérintézet — a 
ref. fiúkollégium — tanári karával 
együtt és az egységes munkáspárt 
alapokmányáról beszélgetünk. Ö óm 
teli, friss érdeklődéssel mérlegeljük az 
alapokmány szavait. Beszélgetés köz 
ben egyik tanártársunk tépelődve teszi 
fel a kérdési: 

— De hogy talál míndehez a ki 
rályság, mint államforma ? 

— Sehogy, hangzik hirtelen több 
ajakról is a bizios válasz. 

— De mégis csak itt van a király, 
most isméi visszajött külföldről, pedig 
már aztf hittük, örökre ott marad. 

— Nem baj, még elmehet, mondja 
valaki meggyőződéssel és tovább fo 
lyik a beszélgetés, vitatkozás. 

Egyszer cstk cseng a telefon, a 
testvérin ézet fiatal igazgitóját keresi 
a telefonon a párt. Amikor visszajön, 
az arca ünnepelyes. Állva marad a 
helyén s ugy mondja: 

—Történelmi jelentőségű választ kap 
tam kérdésein«re : Ro nánia többé nem 
királyság I Mától kezdve Román Népi 
Köztársaság vagyunk. 

Az arcoaon megnyugvás látszik, 
mint amikor a vándor hosszas bolyon-
gái után rátalál a hazavezető útra. 

Érezzü?, hogy ez az ut a miénk. A 
kiráiynoz nem volt semmi közünk — 
tőlünk független, idegen hatalom volt.. 
A Nepi Köztársaság azonban a miénk, 
az ország dolgozó népéé. Annyira a 
miénk, amennyire részt veszünk a ki 
alaaitasáoan, fejlesztésében, epuéseben. 
Do gozzunk minél többet BZ érdesé 
bjn, hogy minél inkább magunaenak 
erezhessük. 

Váró  György  né. 

Hirdetmény 
Felhívjuk az összes mesterek, ta 

noncoK es szűiők figyelmét, hogy az 
újonnan megnyíló tanoncotthonoa a 
felvételeket megkezdtük 

Felhívjuk az érdekeltek ügyeimét, 
akik igényt tartanak a tanoncuithonra, 
hogy a legrövidebb időn beiül az Ifjú 
Munaás Szövetség széaházaban jelent 
Rezzenek. A l anoHCoithon btzötisaga. 

x Elcserélnem üzlethelyiségemet és 
laaasomat auiönáiiO kertes, KIS családi 
házzal. SÁNTHA Kossuth-u. 40. 

x KltüoO ka-Dan levő Singer férfi 
szauógep eladó. SANTHA Kossuth 
Utca 40. 

x Eiadó 2 ház Solymossy utca 8 
és Auuu-uca 12 szam. Érdeklődni 
lenei Beihien utc» 11 sz. alatt. 

x Elvesztettem György Sándor mé-
szarosuiesier (S^e-iely&eresziur) nevre 
szOió irataimat. Kérem a becsületes 
megtalálót, adja be a kiadóhivatalba. 
Iiiö jutalmat nap. 

x ihieihdlyisefl lelépéssel azonnal 
áu»do. Ljuin Ui 8. 

x Riimanul tudó nyugdíjas jegyző 
szerény díjazásért barmnyen szellemi 
munkát vailal. Cím a kiadóhivatalban. 

— Kosiönet, ies verek 1 A MNSz 
tulturcsoportjának január 11 én este 
Bikafalván, 12 én dé.után Agyagfalván 
es este Bigözben rendezett előadásai 
teljes sikerrel végződtek' A kultur 
csoport-ezúton mond köszönetet mind 
nárom község lakosságának és elöl-
járóinak a szíves támogatásért: Bika-
falván Balázs Ferencnének, Kassay 
Pál jegyzőnek és feleségének, Németh 
Dénes RKP sejttiikárnak, Páter Ger-
gely MNSz elnöknek, Péter Lajos bí-
rónak és a csendőrőrs tagjának; 
Agyagfalván Bálint Istvái tanítónak, 
Gsomor Dénes MtfSz elnöknek, Márk 
Mtnály ref. lelaésznek és Simó Sán-
dor jegyzőnek; végül B igözben az 
IMSí bői Lá9zió Imre, Varga Dénes 
ós Tóth Sándornak, Bedő Béla jegy-
zőnek, Bartalis Józsefnak, ifj. Csomor 
Sándornak, id. Demeter Józsefnek, ifj. 
Demeter Józsefnek, Jaaab József ref. 
lelkésznek, Pál Györgynek, Szilágyi 
Ferencnek, Varga Mózes bírónak, a 
csendórőrsparancsnoknak és a csend 
őrség valamennyi tagjának. 

x Óra, óktzer, Utszer adás, vétel, 
csere es j.ví.as, Veress  és Csizmadi-
ánál, O Jorheiu, Szabó Karoiyné ven-
déglője mellett. 

— Szigorú ebzárlatot rendelt el 
Székelyudvarnelyen a hatóság amiatt, 
nogy veszett kutyák ismételten martak 
meg az u cán gyanutlanul haladókat 
Az intézkedés ellenére még azóta is 
nem egyszer lehet szabadon csatangoló 
kutyákkal találkozni városunkban Ez 
az allatok tulajdonosainak nemcsak a 
kutyájuskal s a magukat érhető bün-
tetéssel való nemtörődéssre vall, hanem 
arra is, hogy nem eszméltek rá a közös-
séget megillető felelősségükre sem, ami-
vei törődnie ma mindenxinek minden 
előbbi időnél fokozottabb kötelessége. 
Az ilyenéket valóban szigorú bünte-
téssel is figyelmeztetni kellene erre ar 
embertársi kötelességükre. 

x Ismételten felhívom tisztéit vevői-
met, hogy javítás vegeit régóta nálam 
lévő óráikat 8 napon belül váltsák ki, 
ellenkező esetben semmi néven neve-
zendő  felelősséget nem vállalok. 

Horváth  Ferenc  órás, Kossu'h u 8. 

Serv. Jud. de Contr Ec Olormiu 

4. sz. KÖZLE.VÍfiNY 
Ismételten felhívjuk mindazon egyé-

nek figyelmét, kiknek bármily ennen 
nyers, felkész, vagy kész bőrök birto-
kunban vannak, nogy azokat haladék-
talanul szolgáltassák be a Boripari 
Hivatal megbízottjainak (volt ORAP). 
Községekben, amennyiben fenti meg-
bízott nem jelentkezne, kötelesek 
azokat az eljáróságnál bejelenteni 
és az átvétel időpon.jáig jóáliapotban 
megőrizni. 

Mindazok ellen, kiknél ellenőrző szer 
veink ily bőröket találnak, a 351. sz. 
szaootázstörvény szerint büntettetnek. 

Hív. vez.: 
Cpt. Stmion Pavel, Izsák László, 

vezerfelügyeiőhelyettes. titkár. 

DÜS. N o . 3 4 0 / N A / 9 4 7 . 

PUBLICAT1UNE 
D 1 Vilhelm Kenderesy, domiciliat In 

com. Cristurul Săcuesc, jud. Odorhei, 
a făcut cerere acestui Minister pentru 
a i se acorda ceiă(enia ro ><ână. Prin 
cerere pe iţionarui arată că este supus 
maghiar, de profesiune ca<>ă tâmplar, 
râîcut în com. Szeged Ungaria, la 
data de 12 M rrie 1916, de reug Une 
romano catolică. Contorm art. 19 din 
legea privitoare la dobâidtrea şi pier 
derea naţ onali ăţii roată ie, se pubiicS 
aceas a spre ş iinţa acelora care ar 
voi :ă facă In â npinare, potrivit dis-
poziţ uniior art. 20 din zisa lege. 

p. conformitate: El. Ionescu. 

Nyomatott a >Szabaât>ag« könyv-
nyomdában Székelyudvarhelyt, 


