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VORONYEZS Udvarhely népe nagygyűlésen

egy kendővel bekötjük egy éjszakára
és másnap kifésüljük.
A tetves ruhákat ki kell főzni és
forró vasalóval kivasalni. A vasalást
hetenként többször ismételjük meg. A
vasaló melegétől a tetű elpusztul.
Alapos tisztálkodás, hetenkénti ruhacsere, vasalás gyorsan kipusztítja a
tetüt.
Ahol tisztaság és rend van, ott nincsen tetű és nem lesz kiütéses tífusz
sem. Mindenkinek érdeke tehát, hogy
rendre és tisztaságra törekedjék. Aki
nem fogadja meg a jóindulatu figyelmeztetést, az a hatósággal kerül
szembe. A hatóságok pedig törvényadta kötelességüknek tesznek eleget,
amikor a maguk módján végzik el a
tetvetlenitést.
A rendeletek a közigazgatási hatóságok utján kiküldettek minden községbe, hogy a tetvesség ellen megtegyék az intézkedéseket a községi
egészségügyi bizottságokkal.
Tekintettel arra, hogy megyénkben,
ha kevés számmal is, de szórványosan kiütéses tifusz-esetek fordultak elő,
kérem a lakosságot ennek a rövid
közleményemnek figyelembe vételére.
Kerüljük a felesleges utazásokat, a
piszkos és tetves helyeket és gondozzuk testünk'tisztaságát.
Tisztaság félegészség I
Hódy Károly dr.
vm. főorvos.

tiltakozott a görög elnyomás ellen

Ez a régen ismeretlen helységnév
szomorú emlékek ébresztője.
A donmelléki harcokban megsem
misült az egész 2. magyar hadsereg.
150.000 magyar katona lelte halálát,
idegen érdekek védelmében.
A Voronyezs alá ágyutöltelékül oda- Székelyudvarhely város lakossága lescu őrnsgy a hadsereg álláspontját
dobott hoHvédhadosztályok csak halot-az elmúlt kedden a városi mozgókép- fejtette ki tartalmas, átfogó beszédben
takban 60.000 embert veszítettek. S színház helyiségében nagygyűlést tar- a Maniuék perével kapcsolatosan. Kimindez azért, hogy a német utóvédek tott, amelyen a görögök szabadság- emelte Dinculescu őrnagy Maniunak
néhány órás előnyt szerezhessenek.
harcának és a Maniuék perének ügyé azokat a bűneit, amelyeket az álhaA hóval fedett országutakon min
ben fejezte ki határozott és egységes zafiság jegyében, a román és az
denütt visszavonuló honvédeket és mun közvéleményét. A nagygyűlést Sándor együttlakó népek ellen a világ reakkaszolgitatosokat látni. Nagy az el
István nyitotta meg. A megnyitó után ciós elemeivel való kapcsolatában kökeseredés a tisztek ellen, akik elsők Páncsa Simon ismertette a nagygyűlés vetett el.
nek hagyták ott a frontot s autókon jelentőségét és a volt politikai foglyok
Magyar nyelven Keintzel József
és szekereken menekülnek, mig a sze varsói nemzetközi kongresszusának munkás vázolta a Maniuék szerepét.
gény honvéd és munkaszolgálatos alig felhívását.
Rámutatott Maniu igazi arculatára az
vonszolja fáradt tagjait a 40 fokos
Gottesmann László ügyvéd a görög ország nemzetiségi lakosaival szemben
hidegben.
kérdést ismertette, rámutatva arra .a és arra a kétszínű politikára, amelyiAz ut kit oldalán méteres a hó, szörnyű terrorra, amivel a fasiszták ket Maniu és társai a magyar reakmindenütt halottak, sebesültek, akiket akarják elnyomni a szabadság után cióval együtt követett a nép kizsák
a jótékony fagyhalál szenvedéseiktől vágyó nép harcát. A görögöket meg mányolása céljából.
szabadit meg.
kell segítenünk és tiltakoznunk kell az
A nagygyűlés határozati javaslatot
Felbomlott a rend s a felbomlott
elnyomás ellen, mert a görögök sza- fogadott el, amelyben elitéli a görög
rendben katonatisztet alig lehet látni. badsága a mi szabadságunk, a görög elnyomást, követeli Maniuék példás
Eltakarják vagy levágják csillagjaikat, nép győzelme a halcdó demokrácia megbüntetését és magáévá teszi a pohogy elkerüljék az elkeseredett kato győzelme, mondotta az előadó.
litikai foglyok varsói felhívását a vinák bosszúját. Mindenki szidja a né
Gottesmann beszéde után Dincu- lágbéke megvédése érdekében.
meteket, Hitlert s már elvétve Hor•
ihyt is.
Hazudott Horthy és hazudott Kátlay, amikor azt mondotta, hogy „tudatosan megyünk a háborúba, senkiA kiütéses tífusz veszélyes fertőző
Tetüt véletlenül is felszedhet bárki,
sem lök, vagy kényszerit bennünket betegség, terjesztője a ruhatetü és de tartósan, csak piszkos emberen
erre11. Nem igaz. Ezek a katonák nem ott terjed, ahol a szenny és piszkosság marad meg. A tetű az ember vérát
akartak ágyutöltelékek lenni. Lelkiis uralkodik.
szívja, csípése viszketést okoz, ezért
meretlen, népáruló vezetők tudatosan
A fertőzés, ugy történik, hogy a a tetves ember sokat vakaródzik, amiviliik őket az örvény szélére, Voro- tetű, amely beteg emberen megfertő- nek nyomán bőrgyuladások léphetnek
nyezs alá.
ződött, átmegy az egészséges emberre fel. Tehát mindent tegyünk meg ennek
„Meg kelleti halnunk, meri a né- és az átvitt betegséget valósággal be- a szégyenteljes és veszedelmes élősmetek mindent el akarták vinni, még oltja az egészséges ember testébe. Az dinek a kiirtására.
at éjjeli edényeiket is" — mondotta ilyen tetű, mivel szintén fertőzött, pár
Ahol nincs tetű, nincs kiütéses tíelkeseredetten a vezérkar egy fogoly nap alatt elpusztul.
fusz sem. Kerüljük a piszkos és tetves
tisztje.
A ruhatetü, mint minden tetüféle, embert. Tisztálkodjunk rendesen és
Ezek a sötét emlékek elevenednek fel gyorsan szaporodik. Apró tojásait ser- gyakran. Hetenként legalább egyszer
bennünk, amikor a pesti lapokból ol- kének nevezik. A serke tehát nem cseréljünk fehérneműt. Gyerekek haját
vassuk, hogy Jány Gusztávot, a 2. döglött tetű, mint azt egyesek gondol- legjobb lenyírni. A nők bontsák ki
hadsereg parancsnokát népbiróság elé ják, hanem a tetű tojása, amelyből hajukat minden reggel, sürü fésűvel
állították, ahol 150.000 ártatlan ember egy hét mu'.va kikel a fiatal tetű, gaz fésüljék ki és gondosan fonják be. Ha
haláláért felel a voronyezsi hóhér.
dájából vért sziv, gyorsan növekszik a hajban serke van, a sürü fésűt meJány Gusztáv volt az egyik okozója és alig egy hét alatt kifejlődik érett- leg ecetbe kell gyakran mártani. A
a voronyezsi katasztrófának, ó adta képessé. Életkora átlag 6—8 hét és fejtetüt elpusztíthatjuk petróleummal is.
ki azt a hires parancsot, hogy az ezalatt több száz tojást rak.
A hajas fejet bekenjük petróleummal,
utolsó emberig ki kell tartani és a
betegeket tilos az arcvonal mögé szál és a fondorlatos győz. A sors tgaz pózban.
litani: vagy meggyógyulnak, vagy el
ságszolgáltatása megcáfolta
Jány
A voronyezsi hóhér felett ítélkezik
pusztulnak. Ő persze elsőnek- futott Gusztávot, mert bár fondorlatos volt, a magyar népbiróság.
haza, kezét felkötötte, lefényképeztette mégis kitörte a nyakát.
Megérdemelt sorsát nem fogja elés mint egy hős ugy ünnepeltette
Most birai előtt gyáván viselkedik kerülni. Számadásra hötelezi 60.000
magát.
az ukrajnai ,hóskitér
a kellemetlen ártatlan ember nagy temetője: VoA nevelésről azt irta, hogy az a jó kérdések elöl, újra menekül, mint 1943 ronyezs,
sport, ahol a gyenge kitöri a nyakát emlékezetes telén, de már nem a hősi

Súlyos büntetést követelt a nagygyűlés Nlaniura és t á r s a i r a

Védekezés a kiütéses tífusz ellen

Havi 20 lei
A Magyar Népi Szövetség tagjainak
a havi tagsági diját legutóbb központi
határozattal 20 lejben állapították meg.
Ez a megállapítás mindenkit érdekel, aki magyarnak érzi magát és a
romániai magyarság sorsközösségének
részese. Minden eredmény, amit a
Magyar Népi Szövetség politikai, gazdasági, kulturális téren elér, minden
baj, veszedelem, amit elhárít, mindanynyiunkért, családjainkért, gyermekeinkért történik. Ne várja senki, hogy a
Magyar Népi Szövetség cukrot, segélyeket, ruhát osztogasson tagjainak,
az a hatóság dolga. A Magyar Népi
Szövetség magát az életet, az ahoz
való lehetőséget adja, amiben minden
benne foglaltatik : nyelv, iskola, vallás*
tudás, kultura.
Es mit kér mindezért a MNSz ? Havi
20 lej tagsági dijat, ami lehetővé teszi
anyagilag, hogy munkáját mindnyájunk érdekében minél hatékonyabban
folytathassa. Havi 20 lej, ami a pénzforgalom megindulásával kevésnek lesz
mondható. A legkisebb jövedelmű is
könnyen megfizetheti, — csak megértés és akarat kell hozzá.

Megnyílik a székelyudvarhelyi női gazdasági
Szovjet-barát
ünnepi hét és női gazdasági tanárnőképző főiskola.
Az ARLUS városunk értelmiségének
a bekapcsolódásával november 1 és
7 ike között, a szociálista forradalom
30 éves évfordulója alkalmával ünnepi
hetet rendez gazdag műsorral, melyre
előre is felhívjuk városunk demokrata
lakosságának figyelmét.
A vezetőség

Lövéte dicsérete
Az oklándi járás 27 községe közül
népszaporulat terén Lövéte vezet. Ezt
érzékelteti a mult évről szóló alábbi
statisztika, mely szerint ezrelékekben
a következő volt községenként a születés :
Homoródujfalu 9, Jánosfalva 12, Remete 15, Kénos és Karácsonfalva 16,
Szentmárton és Szentpéter 17, Recse
nyéd, Szentpál 18, Gyepes, Magyar
hermány, Oklánd, Felsőrákos 19, Zsombor 20, Vargyas 21, Abásfalva, Ló
kod, Olasztelek 22, Bibarcfalva, Vá
rosfalva 23, Kisbacon 25, Keményfalva 26, Erdőfüls 27, Homoródalmás
28, Bardocz 29, Száldobos 30, Lövéte 44.
Midőn Lövétének ezen a téren való
sorrendjéért elismerésünket fejezzük
ki, nem mulaszthatjuk el, hogy a
többi községeket sorrendjük szerint
még hangosabban el ne marasztaljuk.
Száldobost kivéve, a többi község
még az országos átlagot sem éri eL

Zöldségtermelők
figyelmébe
A kedvező időjárás, valamint a föld
mivelésügyi minisztérium által a zöld
ségtermelés fokozása érdekében foganatosított intézkedések következtében
bő termésünk lett, melynek értékesi
tése probléma elé állitja a termelőket.
A kérdést a kormány a zöldségnek
a fővárosba és ipari központokba való
szállításának megszervezésével oldotta
meg. Az ily módon való értékesítés
azonban csak a terményeknek eltarthatóvá és könnyen szállíthatóvá tétele
után vihető keresztül, ami általánosságban szárítás (aszalás) utján, a paradicsomnál annak pasztasürüségüvé
való berőzése által érhető el. Ajánljuk
ezért a termelőknek, hogy terméstöbb.
leteiket a fenti módon szállíthatóvá
téve, közöljék a mezőgazdasági ka
marával a szárított zöldségfélékből,
paradicsompasztából, valamint aszaltszilvából és gyümölcslekvárból eladásra
szánt készleteiket, melyeknek értékeBitését a kamara biztosítja.

Amint már több Í2bsn irtuk, a
Magyar Népi Szövetség és a Kommu
nista Párt, valamint a tanügyi hatóságok kezdeményezésére és számtalan
sürgetésére a nemzetnevelésügyi minisztérium engedélyezte a székelyudvarhelyi női gazdasági és női gazdasági tanárnőképző főiskola működését.
Erre a célra a földmüvelésügyi minisztérium átadta az Ugrón-féle kastélyt
a hozzátartozó birtokkal.
Az iskolának két tagozata van. Az
alsó tagozat négy évfolyamos. Célja,
hogy a falunak tejszövetkezetek, fogyasztási és értékesítő, gazdasági,
háziipari szövetkezetek élére képzett
vezetőnőket adjon. Ugyanakkor a női

HÍREK
Október 6

lesz akkor, ha a táska tulajdonosa azt
állitja, hogy pénz volt benne, holott ő
tanukkal tudja igazolni, hogy nem volt
benne egy lej sem.
Ez a kijelentés ez esetben csak gyanúját fejezi ki a becsületes megtalálónak. De mi tudunk esetet, amikor a
talajdonos valóban nem is létező ér>
tékeit kérte számon a jóérzésű megtalálótól. Az ilyen még hitványabb
cselekedet, mint az elvesztett tárgyak
megtalálásának elhallgatása.
Galina Linck élő példája a becsületes megtalálónak. De aki elvesztett
tárgyait visszakapja, köszönje meg
azokat, s ne akarjon megtérült kárából még hasznot is húzni. A becsület
egyformán kötelezi a károsultat és
megtalálót.
Pinka Mária

— Esküvő. Sághy Perlaky Katalin
színművésznő és Kerestély László
színművész folyó hó 12 én tartják es
küvejüket az aradmegyei Szentpál községben. U. p. Sofronea. (Minden külön értesítés helyett.)
tizen-

A szabadságért küzdő
— Hadifoglyoktól érkezett levelek,
három aradi vértanú napja. Ezek
Az orosz fogságban levő Kelemen Fe.
a vértanuk a magyar szabadságrenctől Városfalván lakó családtagjaiért és azzal együtt a Dunamedence
hoz levél érkezett és ugyancsak ilyen
népeinek testvériségéért, a világlevél érkezett Fritscher aláírással Kobor
szabadságért küzdöttek. Kegyelettel
(vagy Kobar) Péter cimre Fiatfalvára,
Balázs Istvántól pedig Károly (Káruly)
emlékezzünk rájuk.

Ferenc cimére. (Lakóhelye olvashatat— Uj vaeutl menetrend lépett életbe lan.) Az érdekeltek lapunk kiadóhivatalában, a Magyar Népi Szövetség
a városunk és Segesvár közt köziét helyiségében átvehetik.
kedő vonat járásában is. E szerint
x Köszönetnyilvánítás. Ezúton mon
Székelyudvarhelyről Segesvárra indul dok köszönetet mindazoknak, akik fér.
1 óra 45 perckor éjszaka. Segesvárra jém, Halász Béla elhunyta alkalmával,
érkezik 4 ó. 43 perckor. Székelyudl bármely formában segítséget nyújtótvarhelyről Segesvárra indul 14 ó. 30 tak és fájdalmunkat részvétüknél enyhítették. Özv. Halász Béláné és a f
perckor, Segesvárra érkezik 16 ó. 35 kiskorú árva.
perckor. Segesvárról Székelyudvar,
x Jó karban levő Singer szabó varhelyre indul 6 ó. 05 perckor reggel. rógép eladó. Érdeklődni a kiadóban.
Érkezik: 8 ó. 25 perckor. Segesvárról
x Eladó két paplan huzattal és egy
A vármegyei zöldségtermelésiSzékelyudvarhelyre indul 19 ó. 34 női bőrkabát. Cím : Bem u. 4 sz.
perckor, Székelyudvarhelyre érkezik
tanács
23 ó. 13 perckor.
Hirdetés
— Esküvői hir. Baksa Mária újság,
Az UMGISz szövetkezet igazgató
irónő és Balosin Gh. Alexandru fő- sága értesíti tagjait, hogy az üzletrész
hadnagy hétfőn délben házasságot kö- tóaét részvényenként 500 lejre keli
töttek. A szerkesztőség az ifjú párnak kiegészíteni. Az Incop rendelkezések értelmében minden tagnak 2 drb. 500
Ba|nokl labdarugó mérkőzések:
sok boldogságot és szerencsét kiván.
részvénye kell legyen. A részvéSzékelyudvarhelyen Vasas—UMTEb — A Kővirág cimü szovjet szines lejes
nyek névértékének kiegészitése foko
1:0 (1: 0).
film szokatlanul nagy közönség tetszése zatosan részletekben történik ugy,
Erzsébetvároson Gloria—UMTE 0:0.mellett került sorozatosan bemutatásra hogy a vásárlás összegének megfelelő
Csíkszeredán Dinamó-CFR Hargitavárosunkban. A rendkívüli művészi 10 7 0 összeg üzletrész tökére fordittatik.
4 : 2 (2:1.)
A Dinamó vegyes kézilabda-csapata szépségekben gazdag film művészi Nyomatott a >Szabadiág< könyv
6 s 7 arányban győzött Csíkszeredában értékeláeével jövő számunkban foglalnyomdában Székelyudvarhelyt.
kozunk.
a csíkszeredai kézilabda-csapat ellen.
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HIRDETMÉNY
Az erdő magántulajdonosok tudomására hozzuk, hogy a 204—1947 sz
háztartási, gazdasági tanfolyamok meg- a Monitorul Oficial 1947 junius 23 iki
szervezése szintén ezeknek a felkészült 140. számában, az erdővagyonok megé3 végzett növendékeknek a munkája védése céljából megjelent törvényrendelet értelmében, kötelesek az illetékes
lesz. A felső tagozat célja, hogy ujti
pusu középiskoláinkat, egységes gim- községi elöljáróságnál a tulajdonukat
képező erdők területét, bármilyen nagynáziumainkat, stb. szakképzett gazda- ságú területről is volna szó, bejelen
sági tanárnőkkel lássa el.
teni.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az
Nehéz lenne ennek az iskolának
célját röviden vázolni. Csak ennyit: erre vonatkozó statisztikai munkálatoegyetlen magyar tannyelvű női gazda- kat 1947 október 15 ig be kell fejezni
és ezek alapján le&nek jövőben a
sági iskolánk, mely a gyakorlat^ életre kitermeiési engedélyek kiadva.
készíti hallgatóit elő. Az alsó tagozatba
Azon erdőmagántulajdonosok, akik
négy középiskola végzettségével, a ezen rendeletnek eleget nem tesznek,
felső tagozatba pedig érettségivel, vagy kénytelenek lesznek fenti határidő eltanítónői oklevéllei lehet beiratkozni. telte után a tulajdonjogot bebizonyítani,
minek utánjárása sok kiadással jár.
Felvételre a magyar tanfelügyelőségen
Az udvarhelyi erdőfelügyelőség
lehet jelentkezni.
igazgatója

Becsületes megtaláló

Napról napra olvashatjuk az újságok apróhirdetései között:... Kérem a
becsületes megtalálót...
A becsületes megtaláló nagyon titkán jelentkezik. Pedig a talált tárgy
soha sem lehet értékesebb, mint a
teljesített kötelesség nyugalmat adó
tudata.'
Azéit, ha ritkán is, de akad olyan
ember, aki lelkinyugalmát nem cseréli
fel a talált tárggyal. Ezek közé tartozik a nemrég Udvarhelyre helyezett
vasúti pályafelvigyázó felesége, Gali
na Linck, aki egy tisztviselőnő piaci
tolongásban elvesztett, értékes kézi
táskáját találta meg. Galina Linck az
esetet azonnal jelentette a szolgálatos
rendőrnek, de ugyanakkor kétségbeesetten tette fel a kérdést, hogy mi

Serviciul Silvic judeţean

Parochia rom, kat. Pduleiti
PUBLICAŢIE
Se aduce la cunoştinţa generală că
în ziua de 27 Octomvne 1947, orele
10, se va ţine la primăria comunei
Păuleni licitaţie publică cu oferte închise, pentru vânzarea spre exploatare
a cantităţii de 643 buc. fag din pădurea „Vasca", estimati la cca 688 m.
st. lemn de foc din desfricătura şi
249 m. s t lemne de foc din crăci.
Licitaţia se va ţine cu respectarea
dispoz ţtuniior L.C.P. a regulamentului
de licitaţie şi cu respectarea condiţiunilor speciale de care amatorii pot
lua cunoştinţă la Ocolul Silvic Corund
şi în ziua Lcitsţiei la primăria comunei
Păuleni.
Lemnele se vor vinde cu preţul
maximal ce va ti în vigoare la acea
dată, iar licitaţia va consta în timpul
cel mai scurt la exploatare şi transport al lemnelor, ce se va oferi.
Garanţia provizorie va fi de 5 la
sută din oferta.
In oferte se va prevede timpul în
care exploatatorul va exploata şi transporta materialul arătat mai sus.
In caz de neprezentare de concurenţi se va ţine o nouă licitaţie, în
acetpşi condiţiuni, în ziua de 12 Nov.
1947, fără altă publicaţie.
Oferte telegrafice, telefonice, nesigilate sau supraoferte nu se primesc.
Asemenea se va ţine licitaţie şi la
composesoratul de pădure din localitate 8il buc. arbori cu condiţtunile şi
termen fixate de mai sus.
Curator: Szabó Josif
Parochul bis. rom. kat. Păuleni

Simonfy Josif
HIRDETMÉNY
i Köztudomásra hozzuk, hogy 1947
okt. 27 én d. e. 10 órakor Székelypálfalva községházánál zárt Írásbeli
ajánlattal kitermelésre eladódik 643
darab bükkfa a Vaska nevezetű erdőből kb. 688 öl széldöntött tűzifa
és 249 öl vágott tűzifa. Az árverés
a L.C.P, rendeleteinek betartásával
történik, amelyek az erdészeti hivatalnál és a községházánál megtekinthetők.
A fa etadódik az érvényben lévő maximális áron. Az árverés és a kitermelés
a nevezett áron a legrövidebb időn
belül történik. Az ideiglenes biztositék
a megajánlott árnak 5 százaléka.
Az ajánlásban a kitermelési és a
szállítási idő megjelölendő.
A megfelelő számú árverő hiányában minden más hirdetmény nélkül
1947 nov. 12 én uj árverés tartatik •
fenti feliételek mellett. Távirati, telefon,
le nem pecsételt, vagy utóajánlat nem
lesz elfogadva.
Ugyanúgy árverezés tartatik a köz
birtokosság által a templomépítés céljára adott 831 drb. bükkfára a fenti
időben és feltételek mellett.
Székelypálfalva, 1947 szept. 27.

Szabó József\ egyházgondnok.
Simonfy József, rom. tot. lelkész.

