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A magyarországi  választások  és  tanulságai 
Lezajlottak  a magyarországi  válasz 

tások.  1947 augusztus 31 én a magyar 
nép választott  a demokrácia  és a re-
akció között  és a demokráciát  válasz-
totta. 

Az 1945 ös választásokon  a baloldal 
kisebbségben  maradt  az akkori  Kis-
gazdapártban  tömörült  reakcióval 
szemben. 

Ma  a Függetlenségi  Front  négy 
pártja, a Magyar  Kommunistapárt, 
a Szociáldemokratapárt,  a Nemzeti 
Parasztpárt  és a balra fordult  Kis-
gazdapárt  — a koalíció  — győzelme-
sen került  ki  a választásokból. 

Az öntudatos  munkásságot,  /öldmü 
vességet és a haladó  értelmiséget  ma-
gában foglaló  koalíció  a szavazatok 
62°/»  át nyerte el s 271 képviselővel 
vonul be a dunaparti  országház ra 
gyogó csarnokaiba,  ahol nem is olyan 
régen még arisztokraták,  földesurak 
és bankárok  intézték  a nép sorsát, an-
nak megkérdezése  nélkül. 

Az augusztus 31-i választásokkal  uj 
fejezete  kezdődik  a magyar demok-
ráciának. 

1945 ben a demokratikus  erők  egy-
más ellen küzdöttek.  A széthúzás ered-
ménye az lett,  hogy a demokrácia  jobb 
szárnya győzött. 

Az 1947 es választásokon  a demok-
ratikus  erők  választási  szövetsége meg-
valósult.  Az eredmény:  a baloldal 
győztesen  kerüli  ki  a választásokból. 

A Magyar  Kommunistapárt  1945 
évi nyolcszázhúszezer  szavazatával  szem 
ben 1947 ben egy miUiónyolcvanhá-
romezer szavazatot  ért el és ezzel a 
magyar nemzetgyűlés  első  pártja lett. 

A reakció  egy ujabb legendája  osz 
lott  széjjel, amely szerint a kommu-
nisták  csak kisebb csoportot  alkotnak 
és nincs hatásuk  saját népükre.  A 
néptömegek  látták,  hogyan viselkedtek 
a kommunisták  a háború legveszedel-
mesebb napjaiban, — látják,  hogyan 
viselkednek  az újjáépítés  országépitő 
munkájában és ezét t bizalommal  vi. 
seltetnek  irántuk, 

A földreform  megvalósítása,  az uj 
forint,  az összeesküvés  felszámolása, 
a három éves terv kidolgozása,  mind 
a Kommunistapárt  kezdeményezésére 
és tervei szerint történt,  ami már a 
választásokon  igazolt  eredmény  előtt 
vitathatatlanná  tette  ezt az elsőséget. 

Nem  szabad  azonban abba a hibába 
esnünk, hogy lebecsüljük  a reakció 
erejét.  Tekintélyes  erőt  képviselő  jobb-
oldali  ellenzék  lesz a magyar par la 

mentben, mert a demokratikus  erők 
választási  szövetsége nem tudott  a de 
mokratikus  erők  blokkjává  kitelje-
sülni. 

A magyar reakció  nem tette  le a 
fegyvert,  nehéz küzdelem  áll  még a 
magyar demokrácia  előtt. 

De megkönnyíti  harcát az, hogy a 
reakció,  mely a kormányzó  Kisgazda-
pártban, egészen az összeesküvéssel 
cimboráló tevékenységet  fejthetett  ki, 
le kellett  vesse az'álarcát. 

A magyar reakció  újdonsült  vezé-
reit, a demokrácia  álarcában fellépő 
Barankovtcsot,  az ujfasizmussál  ka 

cérkodó  Pfeiffert  és társaikai  már 
nem fedezik  a kormányzópárt  biztos-
nak képzelt  fedezékei. 

Romboló és az újjáépítést  aláásó 
tevékenységüket  az ország dolgozó  népe 
a nyílt  színen%  ellenőrizheti  és félre  is 
fogja  lökni  őket,  ha az újjáépítés 
munkáját,  a nagyszerű  3 éves terv 
kivitelét  akadályozni  fogják. 

A magyarországi  választások  bal 
oldali  sikere  ujabb biztositéka  a román 
magyar barátság  szorosabbra fűzésé 
nek, a dunamelléki  népek független, 
boldog  éleiének. 

Munkában a gazdasági ellenőrök 
Gazdasági ellenőreink egyre másra 

leplezik le az ország gazdasági életének 
hiénáit. A napokban a következők ellen 
indult meg eljárás: 

C s é p A n d r á s székelyudvarhelyi 
korcsmáros zárva tartotta vendéglőjét, 
annak ellenére, hogy a törvény eZt 
nem engedi meg. A gazdasági ellenő-
rök ugyanakkor Csép Andrásnál elrejt 
ve 55 kg. disznózsírt is találtak.-

Lehóczky István volt tolcsmácsnál, 
aki hosszú idő óta csak feketézéssel 
foglalkozik,  juhbőrt koboztak el gaz 
dasági ellenőreink. 

Betfalván  a Boldizsár testvérek mai 
ma az utóbbi napokig őrölte a finom 
lisztet és vállalta őrlési cédula nélkül 
az őrlést. 

Ugyancsak a betfalvi  Boldizsárékat 
követi Borbély Lajos nagygalamb falvi 
molnár ur is. Reméljük, hogy majd a 
börtönbe is annak idején. 

Nagy Varga Károlynál gazdasági el-
lenőreink 63 darab készités alatt álló 
bőrt találtak. 

Vásárhelyi Miklós és Andorka József 
vargyasi lakosoknál nem kevesebb, 
mint 154 drb. bőrt találtak elrejtve. 

A bögözi szövetkezet igazgatója, 
János Ferenc 22 kg. vajat adott el a 
maximális 60 lej helyett 70 lejes ár 
ban, kijelentve, hogy a vaj ára rövi 
desen 75—80 lej lesz. 

Gáspár Sámuel bardoczi lelkész sem 
retten vissza a hatóságok kijátszásától. 
Most abban igyekezett, hogy lekenye-
rezve ellenőrt, cséplési segédmunkást, 
minél több gabonát tudjon biztositani 
magának a neki járó 21 mázsa gabo-
nán felül.  Demokratikus közegeink a 
csendőrség segitségével leleplezték és 

a többi f e k e t é z ő v e l ,  spekulánssal 
együtt, akik nem akarják megérteni, 
hogy az az idő elmúlt, amikor a nép 
bőrén lehet meggazdagodni és fölös 
legekben dúskálni, akkor, amikor még 
vannak éhező emberek — várja a 
megérdemelt büntetését. 

Látva ugy gazdasági ellenőreink, 
mint demokratikus csendőrségünk ha-
tásos közös munkáját, megvan minden 
reményünk, hogy végleg el tudjuk se-
perni ezeket a szemeteket demokráci-
ánk épülő háza elől. 

Vannak spekulánsaink között olya 
nok is, akik magukra ébredve igyekez-
nek jó útra térni, mielőtt még a de 
mokrácia keze lesújt rájuk és eleget 
téve — habár utólag — a törvénynek, 
bejelentik készleteiket. Igy Márkus Do-
mokos, aki utólag bejelentette, hogy 
81 drb. bőr van nála bejelentetlen. 
Azok, akik bejelentik készleteiket a 
vármegyei gazdasági ellenőrző hiva-
talnak vagy az illetékes hatóságoknak 
semminemű eljárás alá nem esnek. 
Igyekezzék mindenki a törvényes ren 
delkezéseknek eleget tenni, —a —a 

Nagysikerű arató-
ünnepély Paraj don 

A MNSz parajdi női csoportja nagy-
sikerű arató ünnepélyt rendezett az 
elmúlt vasárnap. Az arató ünnepélyen 
részt vettek Atyha, Pálpatak, Korond, 
Alsósófalva,  Felsősófalva,  Siklód és 
Szolokma helyi szervezetei a községek 
jegyzőinek és tanítóinak vezetésével. 
A szabadban rendezett arató ünnepély 
a RKP sejt által felállított  szabadtéri 
színpadon folyt  le. Az ünnepély ki-
emelkedő pontja a mezőgazdasági 6s 
kézimunka kiállítás volt A délutáni 
színes és változatos műsor keretében 
a községek fiatalságai  egymással ver. 
senyezve mutatták be legértékesebb 
műsorszámaikat. Az ünnepi beszédet 
Mülnerné Lőtinczi Ilona vm. női felelős 
tartotta, aki a vm. szervezet köszö-
netét és elismerését tormácsolta a je-
lenlevő községeknek és a rendezőség-
nek. A parajdi arató ünnepen méltó-
képpen fejeződött  ki a föld  dolgozó 
népének ragaszkodása a MNSz iránt. 

Választási 
végeredmény 

A szavazatok végleges összeszámo-
lása után megtörtént a mandátumok 
szétosztása. A választási eredmények 
alapján az uj magyar parlament ösz-
szetétele a következő lesz : a kommu-
nista pártnak 100, a kisgazda pártnak 
68, a szociáldámokrata pártnak 67, a 
nemzeti parasztpártnak 36 képviselője 
lesz, tehát a koalíciós pártok együtte-
sen 271 mandátumot kapnak: az el-
lenzéki pártok közül a keresztény női 
tábor 5, a Barankovics-féle  demokra-
tikus néppárt 60, a Pfeiffer-fóle  füg-
getlenségi párt 50, a radikális párt 6, 
a Balogh féle  független  demokrata párt 
18, végül a polgári demokrata párt 3, 
tehát az ellenzék együttesen 142 man-
dátumhoz jut. 

Fontos közlemény 
ez áruk bejelentéséről 

Az ipar és kereskedelemügyi  minisztérium távirati  rendeletével 
az áruk  bejelentésének  határidejét  1947 szeptember hó 15.-ig bezá-
rólag  meghosszabbította. 

A bejelentési  kötelezettség  az 1947 augusztus 19.-én meglevő 
árukészletekre  vonatkozik. 

Cpt.  SIMION  PAVEL  subinspector general. 



A szovjetunió 
fővárosa,  Moszkva 

ezekben a napokban ünnepli 800 éves 
fennállásának  évfordulóját.  Sztálin ge-
neralisszimusz ebből az alkalomból 
kiáltványt intézett Moszkva népéhez, 
amelyben kifejezi,  hogy a dimokráciát 
és a békét akaró népek reménység-
gel és bizalommal tekintenek a 800 
éves Moszkvára, Az ünnepélyen Ro-
mániát küldöttség képviseli Bukarest 
polgármesterének vezetésével. 

Bevezetik 
a pontrendszert 

Az ország gazdasági életének hely-
reállításával megbízott miniszterközi 
bizottság kidolgozta az ország lakos 
sága ipari cikkekkel való ellátásának 
tervét. A terv aíapján az ipari cikke 
ket az állami áruházakból, szövetke-
zetekből, vagy a kijelölt magánkeres-
kedésekből lehet beszerezni a megálla-
pított pontok arányában. A bányászok, 
bánya- és nehéz testimunkások 118, 
a tisztviselők és könnyű testimunká 
sok 86, a családtagok 74 pontot tar 
talmazó könyvecskéket kapnak. 

A bánya* és nehéz testimunkások 
könyvében még 120 pont értékű utal 
vány van a foglalkozásukhoz  szüksé-
ges munkaruhatöbblet pótlására. A 
családtagok közösen is használhatják 
a könyvecskéket. 

A Hivatalos Lapban 
megjelent törvények 

A községi jegyzők iratszer-
kesztési jogáról szóló törvény 

A*községi jegyző köteles kérésre a 
falusiak  kérvényeit elkészíteni. A tör-
vény szerinti képesítéssel bíró jegyzők 
telekkönyvi bekebelezés iránti kérése-
ket és magánokiratokat szerkeszthet-
nek. A belügyminisztérium meg fogja 
határozni, milyen okiratokat szerkeszt-
hetnek a jegyzők s megállapítja a di-
jakat, valamint a díjmentességeket, 

A betétek garanciájáról 
szóló tőrvény 

A Román Nemzeti Bank szavatos-
ságot vállal a látra és határidőre szóló 
készpénz-betétekért, melyeket a pénz-
ügyminisztérium javaslatára, a Román 
Nemzeti Bank ajánlására a miniszter-
tanács által kijelölt hitelintézetek vesz 
nek át. 

A törvény büntető rendelkezéseket 
is tartalmaz, a szabálytalanságokat 
elkövető hitelintézeti tisztviselők ellen. 

A Magyar Népi Szövetség 
nem jár közben egyéni 
ntlevelek ügyében 

A Magyar Népi Szövetség országos 
központja közli, hogy egyéni útlevél-
kérelmek elintézését nem támogatja és 
•z útlevelek megszerzése ügyében nem 
jár el. Kéri az útlevelet igényelni szán 
dékozókat, hogy ilyen kérelemmel sem 
a helyi szervezetekhez, sem pedig or 
szágos központunkhoz ne forduljanak, 

mert ügyükben támogatást nem kap 
hatnak. 

Az útlevelek megszerzésének módja 
az, hogy a kérelmezőnek a lakhelye 
szerint illetékes rendőrkveszturánál, 
illetve főispáni  hivatalnál kell beadni 
az útlevél iránti kérelmét az összes 
szükséges okmányokkal együtt, me 
lyeket hivateli uton terjesztenek fel  az 
útlevél kiállítását engedélyező és jóvá-
hagyó illetékes hatóságokhoz. 

Tilos a földek bérbeadása 
A földművelésügyi  miniszt. rendelete 

értelmében a különböző megmunkál 
ható területek, legyenek azok akár 
magán, vagy köztulajdonban, bérben 
való művelése vagy részes művelése 
szigorúan tilos. A folyamatban  lévő 
bérleti szerződések érvénytelenek. Az 
érvénytelenítést a mezőgazdasági ka-
marák végzik. Az ez évi termések 
még a bérleti szerződés értelmében 
adandók át. A rendelet nem érinti a 
házi kezelésben lévő művelést a csa-
ládtagokkal, vagy alkalmazottakkal. 

Külföldi  hirek 
(Budapest).  Vámbéri Rusztemet, a 

neves büntetőjogászt, Vámbéri Ármin 
nak, a nagy orientálistának fiát,  a ma-
gyar kormány Magyarország washing-
toni követévé nevezte ki. 

(Pozsony).  A szlovák partizánok 
egyesülete megállapította, hogy a szlo 
vákiai nehézségeket a Htinka gárdisták 
okozzák, akik a közigazgatásba be 
érkőztek. 

(Szófii).  Dimitrov bolgár miniszter 
elnök kijelentette, szívesen veszi az 
amerikai kölcsönt, de politikai megkö 
tés nélkül. Ellene van Európa nyugati 
és keleti blokkokra való felosztásának. 

(Budapest).  Johnson canterbury ér 
sek magyarországi látogatása után 
visszatérve Angliába, nyilatkozatában 
megcáfolta  az amerikai és angol re 
akció rosszakaratú hírverését és kije 
lentette, hogy a Duna—Tisza táján, 
vagyon és jogbiztonság van és egyéni 
szabadság. 

(London).  Churchill utolsó rádió 
beszédében kijelentette, hogy egy fél 
millió angol akar kivándorolni Angliából. 

(London).  33 angol szénbánya szün-
teti be a munkát. 

(Paris).  Nagy tüntetések a Rama 
dier-kormány politikája ellen. Amig a 
nagy spekulánsok busás hasznot vág-
nak zsebre, a tömegek életszínvonala 
napról-napra csökken. 

(Ntw•  York).  Wallace, az északame-
rikai haladó polgárság vezére kijelen-
tette, hogy a kormány politikája sz 
Egyesült Államokat kritikus gazdasági 
helyzetbe fogja  sodorni. 

Philip Murray, a munkásszakszer-
vezetek elnöke rádióbeszédében újra 
hangsúlyozta, hogy rövidesen bekö 
vetkező gazdasági válság méreteiben 
tul fogja  haladni az összes eddigi ame-
rikai gazdasági válságokat. 

Érdekes megemlíteni, hogy Varga 
Jenő, a magyar származású világhírű 
szovjet-közgazdász már 1945 ben fel' 
hívta a világ figyelmét  az Egyesült 
Államokban 1948 ban bekövetkező 
súlyos gazdasági válságra, amely nem 
más, mint a kapitálizmus ismétlődő 
válsága. 

H I RE K 
— A közbirtokossági jogvédő Iroda 

működése. A MNSz keretében felállí-
tott közbirtokossági jogvédő iroda.meg 
kezdte működését. A MNSz várme 
gyei szervezetének vezetősége felhívja 
azon egyházközségek figyelmét,  ame 
lyek erdővel rendelkeznek, hogy a 
MNSz vármegyei szervezeténél jelent 
sék szeptember 20 ig, hogy a jogvédő 
iroda munkáját igénybe óhajtják- e 
venni. A közbirtokossági jogvédő iroda 
a MNSz székházában, Székelyudvar 
hely Kossuth utca 18 sz. alatt működik. 

— Üdvözlet a Nemzeti Néppárt Női 
Csoportjának. Szövetségünk nevében 
teljes szivünkből köszöntjük a megala-
kult Nemzeti Néppárt Női Csoportját 
Hisszük, hogy bennük uj támaszt ka-
punk és a két egymás mellett élő nép 
asszonyainak barátsága még jobban 
kimélyül. A Demokrata  Nők  Vezető 
sége. 

— Kózlcséplövel csépeltek, fejen 
ként négy havi börtönt kaptak. A gaz 
dasági ellenőrző szervek Kiss Károly, 
Demeter Sándor siklódi és Bartha 
Antal zetelaki lakosokat, akik a tör 
vény megkerülésével kézicséplővel csé 
peltek, négy havi börtönbüntetésre 
ítélték. 

— A székelyudvarhelyi ifjú  Munkás 
Szövetség nagy szüreti mulatságot 
rendez szeptember 21 én. 

— Egészségügyi védőnői tanfolyam. 
A kolozsvári egészségügyi védőnői 
szervezet közli, hogy 1947 év szep-
tember havában védőnői tanfolyamot 
rendez. A tanfolyam  tartama 3 év. 
Érdeklődni lehet Hódy Károly dr. vár-
megyei főorvosnál. 

— Telefon-beszélgetési  dijak. A tá 
volsági beszélgetések dijait az alábbiak 
szerint csökkentették: 0—50 km. 50 
lej, 51—100 km. 90 lej, 101—200 km. 
150 lej, 201—400 km. 240 lej, 400 
km. felül  360 lej. 

— Legutóbb több útlevél nélküli 
határátlépőt lőttek agyon. A kormány 
és a demokratikus szervezetek több-
ször felhívták  az ország lakosságának 
figyelmét,  hogy jogtalanul senki se 
kísérelje meg az ország határának át-
lépését. A határőrségek utasítást kap 
tak a határok szigorú őrzésére és en-
nek az utasításnak alapján több útle-
vél nélkül szökni akaró határátlépőt 
lőttek agyon szökés közben. Felhívjuk 
mindenkinek a figyelmét,  hogy sza-
bálytalanul senki meg ne kísérelje a 
határt átlépni, mert életét kockáz 
tatja. 

— Iskolai hir. A nyilvánossgi joggal 
bíró V—VIII. osztályos székelyudvar 
helyi róm kat. kereskedelmi leányli-
ceum igazgatósága közli a követke-
zőket: A tanítás a hivatalos rendel 
kezés szerint fog  megkezdődni. A ta-
nítás megkezdése előtt négy napon át 
az elmaradt beiratkozások folytatódnak. 
Uiiköltség megtakarítása szempontjá 
ból ugyancsak akkor leszek a javító 
és felvételi  vizsgák is. Felvételi vizs 
gára még lehet jelentkezni Írásban 
posta utján is. A tanítás megkezdésé-
nek pontos idejéről, a hivatalos ren 
delkezés megérkezése után, az igazga-
tóság azonnal értesíteni fogja  a nyi-
vánosságot. 

— Örökbe adná Samu Ignác fe 
nyédi lakos 10—8—5—2 éves gyer-
mekeit. 

— Táncvizsga városunkban. A ki-
váló Pallér Dezső tánctanár városunk-
ban tánctanfolyamot  tartott, ami jól 
sikerült vizsgával fejeződött  be. A 
táncvizsgán kitűntek: Selyem Éva, 
Debreceny Károly, Luka Ibolya, Tőrök 
Ernő, Weiss Ioge, Nagy József,  Asz-
talos Berta, Páhán Ernő, Gyerkes Éva, 
Sándor G. Albert, Péterffy  Laura és 
Daróczi Dénes. Jók voltak még : Fülei 
Dénes, Keszler Károly, Sándor Dénes, 
Lőrincz Tibor, Ágoston Mózes, Hegyi 
Magda,(Veress Jolán, Szabados György, 
Nagy Margit, Moldován András, Bur-
szán fiva,  Szabó Ilonka, Lengyel Júlia, 
Lengyel Erzsébet, Balla Vencel, Be-
nedek Erzsébet, Cézár József,  Ferencz 
Balázs, Molnár József,  Sándor G. Ist-
ván, Varga Hajnalka és Ágoston 
Margit. A szépségverseny győztesei; 
Bleier Éva, Selyem Éva, Zárug Zsuzsa 
és Kertész Ibolya voltak. 

x Bejárónak ajánlkozik Demeter Ró-
zália Árpád utca 13. 

x Eladó Székelyudvarhelyen Rákóczi-
ut 82/a számú ház. Érdeklődni Lázár 
Dezsőnél, Cernatu No. 402. judeţul 
Braşov. 

x Elvesztettem Szente József  névre 
szóló 534.208 számú élelmezési köny 
vemet. Kérem a becsületes megtalá-
lót, adja át a kiadóhivatalba. 

x Keresek sürgős beköltözésre 2 
vagy 1 szoba, konyha és mellékhelyi-
ségekből álló lakást udvarral. Lakás-
szerzőnek egy öl tűzifa  jutalmat adok. 
Cim a kiadóban. 

x Elvesztettem Bokor Jenő és csa 
ládja névre szóló élelmezési könyve-
met. Kérem a becsületes megtalálót, 
adja be a közélelmezési hivatalhoz. 

Ha nevetni akar: 
Jöjjön a színházba Î 
Judecătoria Mixtă Odorheiu. 

Dos. 1847-1947. 
D lui Kuti Ioan răsc. Balint Ana din 

Firtuşu prin cererea inreg. sub No. 
10592—947 a cerut declararea morţii 
prezumate a dispărutului Kuti Ioan 
fost  cu domiciliu îi Firtuşu care fiind 
concentrat în luna Februarie 1945 pe 
front  a dispărut căzând prizonier. 

Invităm pe cei cari au ştiri despre 
dispărut să anunţe Parchetul Trib. 
Odorheiu care face  cercetări. 

Odorheiu, la 6 Iulie 1947. 
Judecător .şef,  Andrei  Doncilă 

Grefier  şjf,  Carol  Sabău 

Kuti János firtosmartonosi  lakos 
holttányilvánitása. 

Judecătoria Mix ă Odorheiu. 
Dos. 2823-1946. 
Soţia lui Molnár Ludovic din Odor-

heiu prin cererea inreg. sub. No. 
15387—1946 a cerut declararea morţii 
prezumate a dispărutului Molnár Lajos 
fost  cu ultimul domiciliu în Odorheiu 
care fiind  concentrat plecând pe front 
a căzut prizonier şi a incetatdin v'aţă 
în Rusia. 

Invităm pe cei cari au ştiri despre 
dispărut să anunţe Parchetul Trib. 
Odorheiu care face  cercetări. 

Judecător, Balogh Iosif 
Grefier  şef,  Carol  Sabău. 

Molnár Lsjos holttányilvánitása. 


