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Hatalmas népgyűlésen ismertették Székelyudvar-
helyen az Egységes Munkáspárt ideológiáját 

Országszerte előkészítő gyűléseket 
tartanak, melyeken az Egységes Mun 
káspárt ideológiáját ismertetik a dol-
gozókkal. 

Székelyudvarhelyen a városi mozgó 
zsúfolásig  megtelt, +>ogy meghallgassák 
az Egységes Munkáspárt előkészítő 
bizottságának előadóit. 

A RKP részérői Csiki F. János. Di 
meter Sándor és Keintzel Jjzsef  be-
széltek, a Szociáldemokrata Párt szó 
noka Elekes Sándor megyei titkár volt. 

Csíki F. János, a RKP megyei tit-
kára nyitotta meg a nagygyűlést, aki 
néhány szóban Ismerteti az Egységes 
Munkáspárt jelentőségét. A közönség 
percekig tartó tüntetéssel fogndja  a 
megnyitót, éltetve a munkásegységet, 
országunk demokrata vezetőit és a 
megyei titkárságot. 

Elekes Sándor a Szociáldemokrata 
Párt részéről beszél Visszapillant a 
múltba és rámutat annak az eredmé 
nyeire, hogy az augusztusi kongresz 
szusa a SzDP nek mit jelent a mun 
kásságnak egység szempontjából. 

Beszédében kihangsúlyozza, hogy a 
SaDP sorai között megbúvó reakciós 
imperiálista elemek, ha azok államok 
vezetői is, ezt az egységét a munkás 
osztálynak nem tudják megbontani. 
Sem a Leon B'umok, sem a Schuma-
nok, sem Bevinék. (Ki az egységbon 
lókkal, le velük !) Demeter Sándor, a 
RKP megyei titkárságának a tagja 
román nyelven szól a nagyszámú hall-
gatósághoz, miután a percekig tartó 
lelkes tüntetés elhalkul. 

— Az Egységes Munkáspártnak a 
munkásosztály élgárdájának kell lennie. 
Az egység gondolatának pillanatában 
nem létezhetnek ellentmondások, csak 
egy lehetőség van, a széttörhete len 
egység. (Taps) 

— A kapitálisták táborában nincs 
egység. Ez természetes is, ha tekintetbe 
vésszük azt, hogy egyéni érdekeik már 
előidézik közöttük az ellentéteket. Az 
Egységes Munkáspárt Marx Engels 
Lenin- Stalin tanain alapszik. Az Egy 
séges Munkáspárt megalakulása maga 
után vonja a romániai munkásosztály 
sorainak a még szorosabbá forrását  — 
mondotta többek között Demeter Sán 
dor. (Éljenzés.) 

, Keintzel József,  a RKP megyei Po 
litikai Nevelő Ojztály felelőse  emelke 
dett szólásra ezután. A hallgatóság 
hangosan éltette Luka László, Anna 
Pauker és Gh. Dej elvtársakat. 

Keintzel József  a munkásosztály 
harcát ismerteti a történelmi fej  ő 
dós folyamán,  különösen a fejlődés 
utolsó 20 évét. 

— Ma már nincs erő, mely szét-
bontsa a munkásosztály egységét. Ma 
már az ellenség próbálkozásai állandó 
kudarcba fulladnak.  Tatarescuékkal 
az utolsó reakciós csoporlot seperték 
ki a kormányból és egyben a parla-
mentből, (Börtönbe velük, fuj,  le 
velük kiáltások a-reakció ellen.) 

— Hosszú esztendők gyakorlata te-
szi képessé a munkásosztályt, hogy 
sorait ellenállóvá téve megalakitsa az 
Egységes Munkáspártot. És ez el fog 
vezetni ahhoz a társadalmi rendszer-
hez, ahol nem lesz kizsákmányoló és 
kizsákmányolt. Harcunkat csak ugy 
tudjuk megvalósítani, ha a falu  felé 
fordulunk  és a földnélküli  és kevés 
földdel  biró parasztsággal együtt har 

j colunk. Igy elju'unk a népi demokrá 
ciától a szociálista társadalomig — fe-
jezte be beszédét Keintzel József. 

Csiki F. János záróbeszédében a 
Dunai-államok a közeljövőben meglé-
sitendő federációjának  gondolatát is 
merteti és ennek a federációnak  jelen 
tőségét a demokratikus fejlődésünk 
szempontjából. 

— Ez a nagyhatalom, mely a közel 
jövőben közel 100 millió állampolgár 
ral megalakul, a Szovjetunió val fgyütt 
egy ércral lesz az amerikai imperiálista 
körök felé,  mondotta zárószavaiban 
Csiki F. János. 

A nagygyűlés elfogadta  a határozati 
javasiaiot, melyet a két Párt kö7 ponti 
lapjainak és a központi bizottságnak 
küld az előkészítő bizottság és tüntetve 
az Egységes Munkáspárt mellett, az 
Internacionálét elénekelve oszlott szét. 

B. Baksa Mária. 

Állami színház lett a Székely Színház 
A marosvásárhelyi Székely Színházat 

eddig is állami színháznak vélte a kö-
zönség egy része. Pidig valóságosan 
mostanáig nem volt a?, csak félig 
meddig, minthogy viszonyát az állam-
mal egy régebbi törvényrendelet csak 

homályos általánosságba burkolta. A 
színház ugyan időnként, meg mégis 
mételt utánjárásokra, kapott némi ál 
lami segélyeket, a legutóbb felváltott 
Alexandrini féle  pénzügyi kormányzat 
azonban állandóan kerülgette, hogy 
tiszta helyzet álljon el5 ebben a kér 
désben. Mindez az igazgatóságnak sok 
gondot okozott, s e-ősen befolyásosa 
müsorpolitikáját is, melynek igy, a 
szinház anyagi fenntartása  érdekében, 

a közönség szélesebb rétegeinek az 
igényeihez, ízléséhez is alkalmazkodnia 
kellett. 

A miniszterváltozás után azonban 
Torrpa Miklós színigazgató kihallga-
tásra jelentkezett Luca László pénz-
ügyminiszternél és alaposan megismer 
tette vele a helyzetet, amiről a mi 
niszter a legnagyobb érdeklődéssel és 
jóindulattal vett tudomást. A megbe-
szélés következményeként mindjárt in 
tézkedett is, hogy március végéig szó 
lólag 4 millió lejt utaljanak ki a szin 
háznak, s egyben arról is, hogy a 
szinház az államiság minden következ-
ményében, előnyében részesüljön, igy 
egész személyzetét az állami alkalma 
zottak közé besorolják. 

Luca László határozott és gyors in 
tézkedését örömmel és megnyugvással 
fogadjuk,  hiszen a Székely Szinház a 
mi színházunk is, s belőle azt is lát-
hatjuk ismételten, hogy a demokratikus 
Groza-bormány valóban komolyan fogja 
fel  nemzeti egyenlőségünk gondolatát, 
s állandóan törődik kulturális hakdá 
sunk ügyével is. 

— A görög tiabBdsSQharcosok tá-
mogatására fo'ytatott  gyűjtés eredmé 
nyérőí hozzánk érkezett elszámolást, 
több más cikkel együtt, térhiány miatt 
a jövő számban közöljük. 

x Eladó 10 család méh országos 
kaptárban. Cim : Hajlu László, Orosz-
hegy. 

Uj törvényeket 
szavazott meg a 

képviselőház 
A bűnvádi perrendtartás 

módositása 
A képviselőház megszavazta a bün 

vádi perrendtartás egyszerüs téséről 
szóló törvényt. Az uj bűnvádi perrend 
tartás egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a 
bűnvádi eljárást. Megszünteti a felleb-
bezést, amely helyett csupán egyfokú 
felülvizsgálati  kérelemmel lehet élni. 

A járásbíróságokon kezdődő ügyek 
ben felülvizsgálati  kérelemnek van helye 
a törvényszékhez, a törvényszéken 
kezdődő ügyekben a táblához s az 
ítélőtábla előtt kezdődő bűnügyekben 
a semmitőszékhez. 

A járásbiróaági és törvényszéki bűn 
tető ügyekben a hivatásos biró mellett 
két népbiró fog  ítélkezni, mig a táblai 
ügyekben két táblabíró mellett három 
népbiró. 

A po'gári ügyekben népbirák csak 
a falusi  járásbíróságoknál fognak  mű-
ködni. 

A csupán pénzbüntetéssel bünte-
tendő kihágások a közigazgatási szer-
vek keretében működő büntetőbírósá-
gok hatáskörébe fognak  tartozni. Ezek-
nek az elsőfokú  hatóságai falusi  vi-
szonylatban a főszolgabíró,  városon a 
megyefőnök.  Az ítélet ellen a járás-
bírósághoz felülvizsgálati  kérelemmel 
lehet élni. 

A felülvizsgálati  kérelem (recurs) az 
eddigi eljárástól eltérően kiterjed a 
ténykörülményekre is és a felülvizsgá-
lati bíróság köteles ezeket is újra bírá-
lat tárgyává tenni. 

Az adócsalások megtor-
lásáról szóló törvényt 

is megszavazta a képviselőház. 
A népi demokratikus rendszer meg 

kell változtassa a régi romlott adóer-
kölcsöket. Nem nézheti közömbösen, 
hogy az adóeltitkolások révén az álla-
mot súlyosan megkárosítsák é3 meg-
fosszák  legfontosabb  jövedelmi forrá-
sának jelentős részétől. 

Ezzel fog  járni az adóterhek arányos 
megoszlása és viselése is. 

A régi adókivetési eljárás tág lehe-
tőséget adott a visszaélésekre s külö-
nösen a nagy vállalatoknak kedvezett, 
akiknek igen csekély volt a hozzájáru 
lása az állana terhekhez. 

Luca pénzügyminiszter energikusan 
fogott  a munkához és a tisztogatás 
után most ezzel az uj törvénnyel ha-
lad tovább azon az uton, mely az uj 
•dóerkölcsökhez fog  vezetni, 



Népszerű közigazgatási tájékoztató Ezért minősítették az adócsalásokat 
szabotázs cselekedeteknek s ezért vár 
kényszermunka a törvény rendelkezé 
seinek megszegőire. 

A törvényt később részletesebben 
fogjuk  ismertetni. 

Az uj ügyvédtörvény 
megszünteti az ügyvédi kamarákat, 
melyek helyett testületek (collegiumofe) 
lesznek. 

Ezekbe a testületekbe az ügyvédek 
nek újra kéli kérni a felvételüket.  Az 
igazságügyminiszter által kinevezett 5 
tagu időközi bizottság fogj  i felülvizs 
gálni a kérelmeket. 

A MNSz vármegyei 
kulturcsoportja 

nagy lendülettel kezdte meg vidéki 
előadásait, Tomcsa Sándor, Kerestély 
László, a kolozsvári operaház tagja, 
Sághi Katalin, az aradi színtársulat 
tagja, Ferenczi Böske, Kovács István 
szereplésével. A kis társaság Nagy-
galambfalva,  Felsőrákos, Oiasztelek, 
Vargyas, Homoródalmás és Karácsony 
falva  községekben fordult  meg idáig, 
különösen a kél előbbi községben nagy 
érdeklődést keltve. 

Nagygalambfalván  Keintzel Rudolf 
jegyző, Feleki Imre tanító, a MNSz 
elnöke, Felsőrákoson Kelemen István 
unit. esperes, Asztalos Ferenc ig. ta-
nító, Borbély Elek tanitó, Szolga Mik-
lós, a MNSz elnöke, Demeter András, 
Karácsony Ferenc, Márok Miklós és 
Bíró Sándor szervezték meg kifogás 
talanul az előadásokat. 

A kolozsvári Dolgozók 
Állami Színháza 

dec. 20-án, szombaton d. u. 6 és este 
órakor előadást tart a városi mozi 
helyiségében. Komoly darabbal készül 
tek. Moliere 5 felvonásos  színmüve, A 
fösvény  kerül színre.' 

A kolozsvári Dolgozók Színháza ed 
dig is komoly eredményeket ért el. 
Udvarhely közönsége nagy várakozás 
sal tekint az előadás elé, melynek 
egyik főszereplője  különben az idevaló 
tehetséges Biró Levente. 

Jegyelővétel a szakszervezetek szék 
házában Balásy Jenőnél, az előadás 
napján a mozi pénztáránál. 

Helyárak 30-80 lejig, szakszerve 
zeti tagoknak 50% kedvezmény. 

Udvarhely vármegye megyefőnöksége 
Építészeti hivatal 

Szám: 8618—1947. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 
1947 dec. 30 án d. u. 16 órakor, sí 
kertelenség esetén 1948 január 10 én 
ugyanott és ugyanabban az időben a 
vármegyeháza épületének' II ik emele 
tén az építészeti hivatal helyiségében 
nyilvános árlejtés lesz egy drb. lóvá 
sárlására. 

Az árlejtés a L.C.P. 8 8 - 1 IC szaka 
szai, valamint a nyilvános árlejtésekről 
szóló szabályrendeletek alapján tör-
ténik. Kikiáltási ár 50 000 lej. 

Az előméreti költségvetés, valamint 
a vállalati feltételek  naponta megte 
kinthetők az építészeti hivatal helyisé-
gében. 

Székely udvarhely, 1947 dec. 15. 
Megyefőnök:  Szilágyi  Ignác. 

Ép. hivatalfőnök  : Lőrincz  András. 

A tapasztalat azt muta'ja, hogy ma-
gyar nemzetiségű román állampolgárok 
nincsenek kellően tisztában a román 
jogrend keretében részünkre biztosított 
jogokkal és ránk háruló kötelezettsé-
gekkel. 

Ezért a MNSz megyei szervezetének 
jogi és közig, bizo.tsága elhatározta, 
hogy a Szabadság hetilapban Népszerű 
közigazgatási tájékoztató címmel ma 
gyarnyelvü ismertetőt ad ki, amely 
nem a törvények és rendeletek szö-
vegét tartalmazza, hanem a gyaktab 
ban előforduló  ügyes bajos dolgokban 
kiván könnyen érthető felvilágosítással 
és tájékoztatással szolgálni. 

1. A törvénytelen gyermek az anya 
családnevét viseli. A természetes apa 
által elismert gyermek az apa család 
nevét viseli. 

2. A nőtlen és hajadon keresztyén 
szülőktől származó törvénytelen gyer-
meket az apa magáénak elismerheti, 
okirat által vagy a születés helyén il-
letékes anyakönyvvezető előtt 2 tanú 

H Í R E K 
I. I. Petruca hangversenye 
Szép ós emlékezetes zenei élmény-

ben részesített városunkban egy kisebb 
számú közönséget a Népvédelmi Szer-
vezet helyiségében Ioniţ» I. Petruca 
zenetanár. A kedvelt és kiváló maros 
vásárhelyi hegedűs előzetes "hírverés 
nélkül, csak alkalmi átutazás közben 
vállalkozott itteni szereplésére, s fő-
képpen emiatt nem is lehetett nagy-
számú hallgatósága az estélynek. 

Mégis meg kell arról emlékeznünk, 
mint egyik értékes eseményéről a 
román magyar kulturbarátságnak is. 
De megérdemli ezt maga az estély 
műsora, s annak hatást keltett, rokon-
szenves vendégelőadója is, aki Beet 
hoven Tavaszi szonátájának első téte 
lét elmélyült felfogással  hegedülte. Majd 
Mozart, Grieg, Dinicu, Vtcsey, Kreis 
ler, Drdla stb. néhány kisebb szerze-
ményének könnyed és finomságokban 
bővelkedő előadásával tett állandó ta-
núságot erős felkészültségéről.  Kísérője 
zongorán Tompa Lászlóné volt. Az 
estély közönsége a műsor egész tar 
tama alatt sűrűn fejezte  ki tetszését. 

— Még egyszer a Varga Katalin-
estrÖi. A mult héten a Varga Katalin-
estre vonatkozó, várt tudósítás elma-
radása miatt, a nyomdai munka utolsó 
percíiben, rövidségre kényszeriive kel 
lett a tudósi'.ás pótlásáról gondoskod 
nunk. Ezért kimaradt Benedek Sándor 
a görögök szabadságharcával foglal 
ko:ó beszédének, Kézsmárky Ferenc 
dr. né énekének és egy négyes tánc-
csoport táncának a megemlítése. Min 
denik hatásos, tetszést telteit része 
volt az est műsorának. 

x Felhívás. Felhívjuk mindazon ér-
dekeltek figyelmét,  akik Neagoe ORAP 
vezetőnek folyó  évi augusztus 14— 
szeptember 18 a között nyersbőrt ad-
tak át és annak ellenértéke mind a 
mai napig nem lett kifizetve  f.  évi dec. 
31 ig az UMGISz.irodában (Odorheiu, 
Kossuth u. 30) jelentkezzenek jogaik 
érvényesítése végett. Odorheiu, 1947. 
dec. 8 Az UMGISz  igazgatósága. 

jelenlétében tett nyilatkozat által, mely 
a születési anyakönyvbe feljegyzendő. 

Az elismert gyermek az apa csa-
ládnevét viseli és annak állampolgár-
ságát elnyeri. Az elismert gyermek és 
törvényes utódai az apa örökségéből 
a törvényes gyermekhez hasonló mó 
don fognak  örökölni, kivéve, ha törvé-
nyes gyermekekkel együtt örökölnének, 
mikor is csak fele  jutalékrészét kapják 
annak, amit mint törvényes gyermekek 
örökölnének. 

3 Férfi  a 18 ik, nő a 15-ik életévé 
neí betöltése előtt házasságot nem 
köthet, csak felmentés  mellett. 21 élet 
évük betöltése előtt a házassághoz 
szükséges beleegyezést a törvényes 
képviselők adhxják meg. 

4. Fogságból, deportálásból, mene-
külésből stb. hazatérteknek az állam 
polgársági lajstromba való felvételüket 
hazatértük után 60 napon belül az 
illetékes községi elöljáróságoknál kell 
kérniük. 

— A teharautó, térsasgépkocsi-, 
motorkerékpár- és kerékpártulajdono-
sokat a székelyudvarhelyi rendőrfőnök-
ség felhívja,  hogy régi engedélyeik ki 
cserélése céljából a rendőrség közieke 
dési irodájában engedélyeikkel és gé 
peikkel jelentkezzenek a következő be-
osztás szerint: d:c. 15 én az 1 —15 Odh. 
sorszámuak, 16 án a 16 — 30, 17-én a 
31-45, 18 án a 46-60, 19 ón a 61 — 
70, 20 án a 76—90, 22 én a 91 — 105, 
23-án a 106-120, 24 én a 121-138 
Ojh. sorszámuak. Abban az esetben, 
ha valaki a jelzett napon nem tud je 
lentkezhi, megfelelő  indokolással akö 
vetkező napon jelentsezhitik. 

— Az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület összes gazdaköreihez, AZ 
Emge udvarhelymegyei kirendeltsége 
értesíti a megye összes gazdaköreit, 
hogy megérkezett az 1948 as évre 
szóló Gazdanaptár 160 oldalas terje 
delemmel, gazdag tartalommal. A nap-
tárok át vehetőn a székely udvarhelyi 
kirendeltségnél, Kossuth UiC* 13. Gaz-
daköri tagoknak 100 lej, nem tagoknak 
120 lej. A htrendellségvezetö. 

x Eladó Homoródfürdőn  1600 öl 
villatelen. Cim: Scobaiu, Bucureşti 
Str. Romulus 45 Telefon  54 645 es 
30404. 3 - 3 

x Eladó ház csűrrel, kerttel Mikó u. 
6 sz. Felvilágosítás: Kossu h u 32 

Udvarhely vármegye megyefőnoksdge 
Építészeti hivatal 

Szám: 8617/1947. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 
1947 dec. 30 án d.u. 17 órakor, siker 
telenség esetén 1948 jan. 10 én ugyan 
ott és ugyanabban az időben a vár 
megyeháza épületének II. emeletén 
az ópitészeti hivatal helyiségében nyil 
vános árlejtés lesz egy ló eladására. 

Az árlejtés a L C P. 88-110 sza 
kaszai, valamint a nyilvános árlejté 
sekről szó'ó szabályrendeletek alapján 
történik. Kikiáltási ár 28 000 lej. 

Az előméreti költségvetés, valamint 
a vállalati feltételek  naponta megte 
kinthetők az építészeti hivatal helyi-
ségében. 

Szókelyudvarhely, 1947 dec. 15. 
Megyt főnök  : Szilágyi  Ignác. 
Ép. hivatalfőnök  : Lőrincz  András. 

Szerkesztői üzenetek 
Egy földmunkás.  Névtelen leveleket 

nem veszünk figyelembe, 

Udvarhely vármegye megyefőnöksége 
Műszaki ügyosztály 

Szám : 3400-1947. 
HIRDETMÉNY 

A belügyminisztérium műszaki hi 
vatalának 1947. évi julius hó 19 én 
kiadott 1590 számú rendelete alapján 
felhívjuk  a vármegye területén beje 
léntett lakással, valamint érvényes ipar 
igazolvánnyal rendelkező mindazon 
vállalkozódat és iparosokat, kik a jö 
vőben közhatóságodtól munkát óh ij 
tanak vállalni, illetve közszállitásokon 
részt óhajtanak venni, hogy a fenti 
rendelettel elrendelt kimutatásba való 
bejegyzésük céljából, személyesen, vagy 
írásban jelen hirdetmény közlésétől 
számított 15 napon belül, azaz 1947 
évi december hó 31ig jelentkezzene c 
az alábbiak szerint : 

1. Székelyudvarhely megyei város 
területén lakók a városi műszaki hiva-
talnál (városháza). 

2. A vármegye községeiben lakók a 
vármegyei műszaki hivatalnál (várme-
gyeháza). 

Jelentkezéskor szóban vagy Írásban 
az alábbi adatokat kell közölni: 

a) név, b) lakhely (Község, utca, 
házszám), c) milyen ipar gyakorlására 
van engedélye, d) érvényes ipariga-
zolványának száma, a kiállító hatóság 
feltünteésével. 

A vármegye községeiben lakó vállal 
kozók bejelentéseiket a községi előljá 
róságok uján is megtehetik. Fenti 
rendelet értelmében a bejelentést el 
mulasztó, illetve a kimutatásba fel  nem 
vett egyének közszállitást nem vállal 
hatnak. 

Jelen rendelet kifüggesztés  és dob-
szó utján az érdtk Itek tudomására 
hozandó. A községi elöljáróságok utján 
jelentkezők bejelentéseit a határidő 
leteltétől számito.t 3 nipo.i belül kell 
beterjeszteni 

Szókelyudvarhely, 1947 dec. 15. 
Migyefőnö*  h Dr. Soós Mihály. 

Várm. müsz. hiv. főnöke 
Lirincz András,  mérnök. 

Dosar Nr. 522-947. 
Tribunalul Judtţa'.ui Odorheiu 

EXTRAS Nr. 11447 
1947 Decembrie 11 

Locuitorul Demeter Dénes fost  cu ulti 
mul domiciliul în oraşu Odorheiu, este 
presupus dispărut cu ocazia lăsboiului 
din 1941 — 1944 şi câ.ând prizonier, 
fiind  bolnav ar fi  încetat din viaţa 
intr'un spital din Rusia anume Magni-
dopolschi, aceasta fiind  ceru ă de soţia 
sa Demeter Juliana piin petiţiunea 
inreg. la Nr. 2664—947. 

P.-rsoanele cari au cunoştinţă, sunt 
rugate ca in termenul de 30 zile să 
aducă la cuncş ir ţ» acestui Tribunal. 

Pentru conformitate 
Grefier  (indescifrabil). 

Udvarhely vármegye megyefőnöksóge 
Epitészeti hivatal 

Szám: 7629-1947. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hozzuk, 
hogy 1947 december hó 29 én 16 óra-
bor a vármegyeháza épületének II ik 
emeletén az építészeti hivatal helyisé-
geiben nyilvános árlejtés lesz egy vi 
zipumpa-felszerelés  szállítására. , 

Az árlejtés az L C P. 88—110 sza 
kaszai, valamint a nyilvános árlejté 
sekről szóló szabályrendeletek alapján 
történik. 

Kikiáltási ár 107 500 lej. 
Az előméreti költségvetés, valamint 

a vállalati feltételek  naponta megte-
kinthetők az építészeti hivatal helyisé 
gében. 

Székelyudvarhely, 1947 dec. 15. 
Mígyefőnök  h. Dr. Soós Mihály. 

Ép. hivatalfőnök 
Lőrincz  András,  mérnök. 


