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1848 március 15-ikc a szabad-
ság napja. Száz év  távlatából  is 
tündöklően  ragyog s bevilágítja 
tisztult  láthat  át unkát. 

48 március 15 én  a le% forrób-
ban sütött  a nap a forradalom 
tgén  Ezt  a napot nem tarkítottak 
napfo'lok,  mert azok, akik élén 
állottak  a forradalomnak  — a 
márciusi  ifjúk.  a radikális  értel-
miség  - rendületlenül  hittek  esz-
méikben  és  komolyan  akarták  azo-
kat megvalósítani 

A márciusi  fiatalok  nem alku-
doztak,  mert tudták,  hogy a nép 
jogait  nem szabad  alku  tárgyává 
tenni 

A szabadságharc  az európai 
reakció elleni  egyenlőtlen  harcban 
elbukott.  • Vezetői  vállalták  a koc-
kázatot!,  mert tudták,  hogy a népi 
jogokat  csak harccal  lehet  kivívni 
és  nem megalkuvás>ai 

A 48 as forradalom  Pesten  is, 
Bukarestben  is polgári  demokra-
tikus  forradalom  volt,  melynek 
mozgató  erejét  azonban nem egy 
forradalmi  polgárság,  sem egy 
kifejlődött  ipari  proletariátus  ké-
pezte, hanem a felvilágosult  köz-
nemesség  és  így  nem tuita  meg-
valósítani  azokat  a közvetlen  fela 
datokat,  amiket  a történelem  előirt 
Számára. 

Ha  a földreformot  nem is va-
lósította  meg, — a jobbágy felsza 
baditast  elvegezte  — ha a nemzeti 
függetlenséget  nem tudta  kivívni. 
— 1849 áprilisaban  trónjától  meg 
fosztotta  a királyt  — ha a nem 
zetiségi  kérdést  nem is oldotta  meg. 
mert későn  fogott  hozzá, óriási 
volt  mégis  a jelentősége,  mert a 
történelem  napirendjére  tűzte  ezek 
megvalósítását  és'  szilardan  kije 
lolte  a román és  magyar nép  szá-
mára azt az utat.  melyen halad-
nia kell,  ha hü akar maradni 
történelmének  legszebb  Jiagyomá 
Hyaihoz. 

A márciusi  fiataloknak  nem 
Állott  forradalmi  tömeg a háta 
mögött  s a szabadságharc  veze 
lése  Kossuth  és  a mérsékeltebb 
iianyzat  kezébe  került 

Kétségtelen,  hogy Kossuth  nél-
kül  a magyar nemzeti  forradalom 
nem valt  volna azza a hősi  sza 
badságharccá.  mélyért  Európa leg 
jobbjai,  köztük  Marx  es Engels 
is lelkesedtek,  mégis  a tanulsag 
kedvéért  meg kell  allapítani,  hogy 

MÁRCIUS  NEM  ALKUSZIK 
a forradalmi  kormány nem min-
dig  tudta  osztályérdekeit  aláren-
delni  az egyetemes népi  érdekek-
nek. 

Ezért  nem követte  a jobbágy-
felszabadítást,  melyet  a nemesség 
rémületében  mondott  ki a pozsonyi 
országgyűlésen  — kiváltságaikról 
nem önként  mondanak  le az ural-
kodó  osztályok  — a földnek  a dol-
gozó parasztság  közötti  kiosztasa. 

S a helyeit,  hogy a győzedelmes 
honvédhaasereg  a védelem  nélkül 
maradt  Bécs  ellen  vonult  volna s 
egyesitette  volna erejét  Becs forra-
dalmi  népével,  megállott  győze-
delmes  utján,  azt dokumentálva, 
hogy csak a császár és  nem a 
király  ellen  fogott  fegyvert.  Az 
1849 áprilisi  trónfosztó  nyilatko-  . „ 
zat gyakorlatilag  ezt a mulasztást  kérdést,  sem a nemzetiségi  kérdést 
már nem pótolhatta.  — igaz kevés  időt  engedélyezett 

A nemzetiségi  kérdésben  is ha-
bozó volt  a kormány magatartása, 
de  ha megkésve  mégis  Kossuth  és 
Bálcescu találkozásából  született 
meg a román magyar megbékülés 
és  összefogás  napjainkban meg-
valósuló  hatalmas  eszméje  s való-
színű,  hogy ez a két  izig-vérig 
demokrata  politikus  debreceni  tár-
gyalásai  képezték  az alapját  Kos-
suth duna föderációs  gondolatának, 
mely később  1858- ban a Cuza  feje-
delemmel  folytatott  szövetségi  tár-
gyalásokon  öltött  első  ízben  kon-
krét  alakot. 
„ 1918—19 magyar polgári  és 
munkás forradalma,  egyenes uton 
folytatója  a 48-as hagyományok-
nak, de  mert mint  közvetlen  felada-
tokat  nem áldotta  meg sem a föld-

1848 
PETŐFI  SÁNDOR  VERSE 

Ezernyolczáznegyvennyo  c, te csillag, 
Te  a ntptk  hajnalcsillaga  J... 
Megvirradt,  fölébredett  a föld,  fut 
A hajnaltól  a nagy éjszaka.  , 
Piros arccal 
Jött  e hajnal, 
Piros arca vad  sugara 
Komor  Jényt  vet a világra; 
E pirulás. vér, harag és szégyen 
A fölébredt  nemzetek  szemében. 

Szégyeneljük  szolgaságunk  éjét, 
Zsarnokok,  rátok  száll  haragunk, 
S a reggeli  imádság  fejében 
Istenünknek  vérrel  áldozunk. 
Almainkban 
Alattomban 
Megcsapolták  sziveinket, 
Hogy  kioltsák  életünket, 
De maradt  még a nepeknek  vére 
Annyi, ami Jölkiált  az égre. 

Áll  a tenger  nagy elbámultában, 
Áll  a tenger  és a föld  mozog 
Emelkednek  a száraz hullámok, 
Emelkednek  rémes torlaszok. 
Reng a gálya . . . 
Vitorlája 
Iszaposan  összetépve, 
A kormányos  szive képe, 
Aki eszét vesztve áll  magában, 
Beburkolva  rongyos bíborában. 

Csatatér  a nagy világ.  Ahány kéz, 
Annyi fegyver,  annyi katona. 
Mik  ezek itt lábaim alatt  ?... Bah, 
Eltépett  lánc s eltört  korona. 
Tűzbe  véle 1... 
No  de  mégse, 
Régiségek  közé  zárjuk, 
De nevüket  irjuk  rájuk, 
Különben  majd  a későn  születtek 
Nem  tudnák,  hogy ezek mik lehettek. 

Nagy  idők.  Beteljesült  az írás 
Jósolatja:  egy nyáj. egy akol. 
Egy vallás  van a földön  : szabadsági 
Aki mást vall,  rettentően  lakol. 
Régi szentek 
Mind  elestek, 
Földúlt  szobraik  kövébül 
Uj  dicső  szentegyház épül, 
A kek  eget vesszük boltozatnak, 
S oltarlámpa  leszen benne a nap. 

számára a történelem  — nem /«-
jezte  be március megkezdett  mü-
vét  s elbukott  a világreakció  által 
támogatott  horthysta  ellenforra-
dalom  orvtámadása  következté-
ben. 

Csak  a dicsőséges  Szovjet  Had-
seregnek a fasiszta  imperiálizmus 
fölött  aratott  megsemmisítő  kato-
nai győzelme  tette  lehetővé,  hogy 
a délkeleteurópai  népek  lerázzák 
a saját  fasiszta  és  reakciós ura-
iktól  reájuk rakott  igát  és  meg-
kezdhessék  szabad  és  független 
állami  életük  kiépítését. 

100 év  után került  sor a már-
ciusi eszmék  hiánytalan  meg-
valósítására.  Megváltozott  törté-
nelmi  körülmények  között,  a de-
mokratikus  és  antiimperiálista 
táborra  kedvező  politikai  és  gaz-
dasági  adottsagok  mellett,  meg nem 
alkuvó  lendülettel  teremti  meg a 
munkásság, a parasztság  és  ha-
ladó  értelmiség  — egy közös tá-
borban — a Bálcescu és  Petőfi 
meg álmodta  köztársaságokban, 
Romániában és  Magyarországon, 
az uj tipusu népi  demokráciát, 
mely a Szovjetunió  mellett  egyik 
legerősebb  tamasza a vil.igbekének 
s a Petőfi  megjövendölte  világ-
szabadságnak. 

Szabaddá tették 
a gabonafélék, hus és bur-
gonya forgalmát. A nagyjelen-
tőségű intézkedéssel a követ-
kező számunkban részletesen 
foglalkozunk. 

A törvény elismeri és szavatolja a magántulajdont és az öröklés jogát 
Alkotmánytervezet 9. azakaas 



Amit az udvarhelymegyeieknek tudni kell 
Irta:  ERŐ SS  ATTILA 

Bsfejező  közlemény. 

A Szovjetunió segítsége 
Mikor a romániai éhínség fejét  fel-

öltötte, baráti szomszédaink valameny 
nyien az ország segítségére siettek, 
«Iső helyen a nagy Szovjetunióval, 
mely egymaga a két év alatt Udvtr 
hely megye számára 317.178 kiló bu 
zát, 247.980 kiló árpát és 71.097 kiló 
kukoricát küldött. 

A megyének juttatott kenyérgabona-
mennyiségen kivül, a Szovjetunió több 
«zer kiló gyapotot is küldött a me-
gyébe, a különféle  nyersanyagokon 
kivül és nem szabad megfeledkeznünk 
«rról sem, hogy az országgal kötött 
fegyverszüneti  szerződésben vállalt kö-
telezettségeink tekintélyes részért a szá-
raz esztendőkre való tekintettel a meg-
értő és nagylelkű szovjet kormány el-
engedte, s igy Udvarhely megye la-
kosai számára is óriási segítséget je-
lentettek ezek a könnyítések. 

Ezekben az években felbecsülhetet-
len értékű segítséget kaptunk a Szov 
jetunión kivül baráti szomszédainktól, 
igy Bulgáriától, Magyarországtól, Ju 
goszláviától. A demokratikus Románia 
barátságos külpolitikájának köszönhető, 
hogy az országot nem ellenséges, ha-
nem baráti államok veszik körül, me-
lyek nehéz napjainkban minden tőlük 
telhető segítséggel igyekeztek éhező 
tömegeink megmentésére sietni. 

A népi demokratikus államok, élü-
kön a Szovjetunióval, nem rádión ke-
resztül ígértek segítséget az országnak 
— mint ahogy ezt a világcsaló angol-
szász és amerikai kapitálisták Ígérték 
és soha meg nem adták, mert tudták, 
hogy nem vagyunk hajlandólrnsovány 
segítségükért gyarmati rabszolgáik 
lenni — hanem az országba futó  va-
suti kocsik százaival és ezreivei kül-
dött élelmiszer-szállítmányokkal bizo-
nyították be önzetlen segíteni akará-
sukat. 

Amit a közeljövőben a 
megyében megvalósítanak. 

A székelyföld  iparosításának kérdé-
sével s így Udvarhely megve gazda-
sági fellendítésével  az utóbbi időkben 
sokat foglalkoztak  hatóságaink, azon-
ban az ország nehéz gazdasági hely 
zetére való tekintettel a kidolgozott 
tervek nagy részét ezideig még nem 
lehetett megvalósítani. 

Értesüléseink szerint a tervek rész-
beni végrehajtására még ebben az év-
ben sor kerül. Igy elsősorban az Ud> 
varhely—Csíkszereda közötti vasút 
megépítésére, aminek a megye ipari és 
kereskedelmi életére óriási hatása lesz. 
Második helyen kell említenünk a vil 
lamositás kérdését, mellyel kapcsolat-
ban már komoly tárgyalások folynak. 

Székelyudvarhely város fejlesztésére 
10 éves tervet dolgozott ki a városi 
műszaki hivatal, melynek legfőbb  pont 
jai a következők: A város összes kö 
vezetlen utcáit ki fogják  kövezni és 
valamennyi gyalogjárót aszfaltozni  fog 
ják. A városi villanytelepet korszerű 
sitik és a világítást olcsó- villanyáram 
mai fogják  biztosítani. A várost egész-

séges és korszerű vizvezeté* hálózat-
tal és szennyvizlevezető csatornázattal 
látják el. A városon kérésziül folyó, 
nyáron egészségtelen szagot terjesztő 
Varga patakot lefedik.  A városi vágó 
hidat korszerüsi ik és a húskonzervé 
lásra jéggyárat létesítenek. 

Három napközi otthon és legalább 
32 munkás- és tisztviselő lakás fel-
építését kezdik meg az év folyamán 
Székelyudvarhelyen. Eíenkivül kor-
szerű uszódát és strandot építenek a 
Küküllő partján. 

A megvalósítandó tervek anyagi fe-
dezésére az uj közigazgatási törvény 
megfelelő  összeget biztosit, mivel a 
demokratikus kormányzat a v.idéki vá 
rosok fejlesztésére  nagy gondot fordít. 

Nem csak jogaink, hanem 
kötelességeink is vannak. 

A felsorolt  adatokból láthatjuk, hogy 
az elmúlt néhány év alatt, a háború 
okozta gazdasági nehézségek ellenére, 
mi mindent valósított meg a megyé-
ben a demokratikus kormányzat és 

hogy milyen fontos  népérdeke <et szol 
gáló tervek megva'ó iitására kerül rö-
videsen sor. 

Képviselő választások előtt állunk. 
A Nápi Demokratikus Arcvonalba tö 
mörült demokratikus p irtok és szer-
vezetek a széles néprétegek érdekeiért 
harcolnak és a megválasztandó képvi-
selőkből alakuló nemzetgyűlés egy 
olyan uj és demokratikus alkotmányt 
fog  kidolgozni az ország számára, mely 
faji  származásra való tekintet nélkül 
egyenjogúságot fog  biztosítani a Ro-
mániában együttélő nemzetiségeknek. 
A kisebbségi sorsban eltöltött évek 
h i v a t a l o s a n előirt megkülönböz-
tető bánásmódjával soha többé nem 
bogunk találkozni 1 Mindnyájan egyen 
jogú polgárai vagyunk a Román Népi 
Köztársaságnak, mely ezért elvárj i 
tőlünk, hogy kötelességeinket is telje-
sítsük. 

Testvérek 1 Sorakozzatok fel  a szá-
munkra szabadságot és egyenjogúságot 
biztosító demokratikus pártok és szer-
vezetek mögé és vegyétek ki részete 
ket az országépitő munkából, mely 
mindnyájunknak szebb és boldogabb 
holnapot fog  biztosítani 

Szavazzatok a Napra I 

A Demokratikus Ifjúság  Országos 
Szövetségének választási felhivása 
Országunk Ifjai  és 
Leányai! 
A Népi Demokrácia Frontjának prog-

ramm kiáltványa harcra és munkára 
szólít a jobb életért, a Román Nép-
köztársaság megszilárdításáért és fel-
virágoztatásáért. Ezt a felhivást  a dol 
gozó nép intézi ifjúságához,  országunk 
büszkeségéhez és reménységéhez. 

A Népi Demokrácia Frontja hatal 
mas erőkből tevődik össze. Ezek az 
erők azokból a tömegekből fakadnak, 
amelyek az országot az Antonescu-
féle  diktatúra és a háború szakadé-
kaiból kivezették, az éhinség és a bi-
zonytalanság karmaiból kiragadták és 
amelyek legyőzték a nép ellenségeit, 
akik vissza akarták forgatni  a törté-
nelem kerekét a mult sötét napjainak 
korszakába. A Népi Demokrácia Frontja 
azokból az erőkből tevődik össze, ame-
lyek a városok és falvak  fizikai  és 
szellemi dolgozóinak hazáját, a Ro 
mán Népköztársaságot megteremtették. 
Azokból az erőkből, amelyek tettek-
kel bizonyították be, hogy a népjogok 
leghívebb védelmezői. Akik kedvező 
életfeltételeket  és fejlődési  lehetősége 
set teremtettek számunkra és fényes 
távlatodat nyitnak az ifjúság  előtt. 

Ifjak  és  Leányok! 
Harcra és a munkára szólítanak ben-

nünket, a Népi Dimokrácia Frontját 
alkotó erők kivívta történelmi meg-
valósítások megszilárdításáért s ujabb 
nagyszerű vívmányok megszervezé-
séért. 

A Népi Demokrácia Frontja által 
javasolt alkotmánytervezet kimondja: 

»A Román N pköztársaságban az 
államhatalom a népből fakad  és a 
népű ilie i meg.c 

K-Jz ársisflgunk  népi jellege a fényes 
jövendő 6s a jólét záloga, amelv 
ifluságunk  számára az érvényesülés 
üatal-nss lehetőségeit nyitja meg. 

A Népi D ;mokrácia Frontja megva-
lósítja a KO,oktatás demokratikus re-
formját,  f  mely ifjuságunk  előtt meg-
nyitja a tudomány magaslataihoz ve-

zető utat és megtisztelő helyet bizto 
sit számunkra az ország fejlesztésében. 
A dolgozó nép harca és munkája ré-
vén, a Népi Demokrácia Frontjának 
vezetésével, a Román Népköztársaság 
hatalmas ipari országgá lesz virágzó 
mezőgazdasággal. 

Készüljünk március 28 ra szorgal-
masan dolgozva és juttassuk kifeje-
zésre eltökélt szándékunkat, hogy tá 
mogatásunkkal hozzájárulunk a Népi 
Demokrácia Frontja programmjának tel 
jesitéséhez, amellyel elkötelezte magát 
népünknek. ' 

Ifjú  Munkások  és  Ifjú-
munkásnők! 
Rendezzetek még több termelési ver 

senyt, növeljétek a munka termeié 
kenységét, takarítsatok meg minél több 
nyefeanyagot,  gondozzátok munka-
eszközeiteket. Kapcsolódjatok be az 
országos munkatelepek önkéntes ro 
hammunkájába, bizonyítsátok be, hogy 
valóban az ifjúság  első soraiban har-
coltok. 

Falusi  Ifjak  és  Falusi 
Leányokl 
Biztosítsátok munkátokkal a vetési 

hadjárat sikerét. Jelentkezzetek minél 
nagyobb számban az önkéntes ujjá 
építési brigádok munkájára. Leplez-
zétek le a reakció ügynökeit I 

Diákok és  Diáklányok  l 
Nyújtsatok segítséget az ifjúságnak 

az írástudatlanság leküzdéséért foly-
tatott munkájában, létesítsetek minél 
több újjáépítési brigádot. Tnuljatok, 
hogy gyarapitsátok ismeret.,i e-et és 
NepKöztársaságunknak jţ technikuso-
kat, müveit és tudós embereket ad-

-jatok. 
Munkában és harcban lépjetek test-

véri szövetségre a városi és falusi 
ifjumunkásokktl. 

Tanulók  és  Tanulóleányok  l 
Tanuljatok szorgalmasan, építsétek 

fel  egységes szervezeteteket, csatlakoz-

zatok az ország ifjúságának  ép tö 
munkájához és harcához, melyet de- I 
mokratikus hazánk érdekében vívunk. 

Ifjak  és  Leányoki 
A március 21—28 közötti hét a 

•Világifjuság  hste€. Ezen a héten a j 
világ demokratikus ifjúsága  fokozza  [ 
a harcot az ifjúság  egységéért, a béke | 
megvédéséért és a demokrácia meg-
erősítéséért. Az imperiálízmus vészé- • 
lyezteti a népek békéjéi. A görög, spa j 
nyol és a gyarmatok ifjúsága  fegy-
verrel harcol hazája szabadságáért és. 
függetlenségéére.  A >Vit&gifjuság  hetét* 
az imperiálízmus elleni harc, tartós 
béke és népi demokrácia jegyében 
ünnepük meg. A »ViIágifjuság  hetet 
egybeesik a választási kampány u'olsé 
hetével. »\ mi hetünkben* még sok-
kai fokozottabban  teljesitjüc feladatun-
kat és harcolunk azért, hogy a már- j 
cius 28 i választáson a Népi Demok-
rácia Frontja döntő győzelmet arasson. 
Eszel is megerősítjük népünk egysé-
gét, a népi demokráciát és megsem-
misítjük az imperiálista ügynökök mes-
terkedéseit, szabad, független  és bol-
dog életet biztosítunk népünknek. 

Az Ifjak  Országos Szövetségének 
jelszava: 

Országunk ifjai,  harcra fel  a Népi 
Demokrácia Frontjának győzelméért f 

Mindazok az ifjak,  kiknek választási 
joguk van, váltsák ki választási iga-
zolványaikat. 

Mindegyik ifjú  a NAP jelére, az 
l-es listára szavaz, mert ez A boldog 
és derűs élet jelképe. 

Éljen az Ifjak  Országos Szövetsége I 
Eijen a Népi Demokrácia Frontiá-

nak győzelme a március 28 i válasz 
táson I 

Éljen a Román Népköztársaság t 

Az „UNIGISZ" 
közleményei 

A Societatea Comercială de Stat S. 
A. 2015—1948 számú értesítése alap-
ján közöljük, hogy a férfi  és női cipők, 
amelyeket eddig csak az A, B. 
és C kartellákra lehetett árusítani, 
most a D kartellákra (kék) is árusíthatók. 

Megérkezett: 12.000 karika cérna, 
600 pár női pamutharisnya. Továbbá 
2400 pár gyerek- és női pamut ha-
risnya érkezik. Ujabb kiutalások le-
szállítását várjuk u. m.: 500 m. pup-
lin, 100 m. szatén bélés, 300 m. férfi 
ruhabélés, £00 m. női ruhabélés, 100 
m. ujjabélés, 200 m. mirella, 360 pár 
selyemharisnya. 

A rizsosztás is megkezdődött, ame-
lyet a jan., febr.  és márc.- i élelmezési 
kartella diverzé 5 számú szelvényeire 
oszt szövetkezetünk kg.-ként 84 le) 
44 banis árban. 

Fejadagok : A és D 2. jelzésű kar-
tella 750 gr., B jelzésű kartella 500 gr., 
C jelzésű kartella 250 gr. 

A szappanosztás is a héten meg-
kezdődik, az eddigi A, B, C, és D2 
kartellákon kivül a D 1 és E kartel-
lákra is, amit febr.  és márc. hóna-
pokra osztunk a szelvényeken feltün-
tetett mennyiségnek megfelelően.  Ki-
vételt képeznek a D 1 szelvények, me-
lyek a feltűntetett  200 gr. helyett, 
szintén 250 gr.-ot kapnak. Vidéki üze-
mek és intézmények minél hamarabb 
vegyék fel. 

A februári  olaj és márciusi cukorada-
got, aki még nem vette volna ki, sa-
ját érdekében márc. 20 ig feltétlen 
vegye ki. A rizs és szappanszelvé-
nyek március 31 ig érvényesek 

x Méh csaladok eladók. 4 Székely 
kii esem â 8000, 2 országos â 7o00, 
2 paraszt kas á 6000. Gigyi Albert 
K polnásfalu. 

A föld  azoké, akik megművelik! Alkotmány terv. 14 



SZÖVETKEZETI ÉLET 
— A z u d v a r h e l y m e g y e i „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — 

SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY 
Az alapszabályok értelmében min-

den hónapban igazgatósági gyűlést 
kell tartani, sőt sztlkség esetén gyak 
rabban is, ezekről a Federálé előre 
értesítendő és a gyűlésről felvett  jegy 
zőkönyv egy példányát minden eset 
ben be kell küldeni szövetkezeti osz-
tályunkhoz. 

E helyen emlékeztetjük újból szö-
vetkezeteinket arra, hogy e hó végéig 
minden szövetkezet köteles .gondos 
kodni megfelelő  üzlethelyiségről és 
berendezésről, mert ellenkező esetben 

A termények és áruk cseréje a szö-
vetkezetek között a legrövidebb uton 
kell történjék, hogy legkevésbé növelje 
a költséget és az áru minél olcsóbban 
jusson a szövetkezők kezébr. 

E célból meg kell valósitanunk egy 
szoros és állandó együttműködést a 
falusi  é3 városi szövetkezetek, vala-
mint a falusi  és városi munkások 
között. 

A beszerző és értékesítő, valamint 
a termelő és értékesítő falusi  szövet-
kezetek állandó összeköttetésben kell 
legyenek a városi fogyasztási,  bis7parj 
és ipari termelő szövetkezetekkel. 
Ugyarcsak az alföldi  szövetkezetek a 
hegyvidékkel és a speciális jsllegüekkel, 
(halastavas, erdős és különféle  épit 
kezési anyagkitermelő stb.) azért, hogy 
a terményeket és árukat, amelyekkel 
ezen szövetkezetek rendelkeznek, a 
lehető legkedvezőbb feltételek  mellett 
kicserélhessék. 

így a fatermelő  szövetkezetek be 
tudnak szerezni épületanyagokat, va-
lamint minden faanyagot,  a mezőgaz 
dasági, valamint a városi kisipari szö-
vetkezetek részére. Az ipari szövetke-
zetek elő tudnak állítani különféle  bu 
torokat, ruházati cikkeket, lábbeliket, 
amelyek a városi fogyasztási,  vagy 
pedig a falusi  értékesítő szövetkezetek 
utján nyernek szétosztást. A -falusi 
értékesítési és a falusi  termelési szövet* 
kezetek rendelkezésére tudnak bocsáj 
tani a városi fogyasztási  szövetkeze-
teteknek különféle  élelmi cikkeket, 
amelyekre a városi dolgozóknak szük-
ségük van. Mg a városi fogyasztási 
szövetkezetek be tudnak szerezni kü 
lönféle  árukat, amelyekre a fa'usi  szö 
vetkezeteknek ven szükségük. 

A polgári pártok uralma idején, ép-
pen a központi intézet vezetése volt 

felszámolásra  kerülnek. 
Még január havi körlevelünkben ér-

tesítettük volt tagszövetkezeteinket, 
hogy kötelesek faliújságot  készíteni, 
azonban ennek igen kevés szövetke 
zetünk tett eleget, ezúton hívjuk fel 
újból figyelmüket  ezen rendelet végre 
hajtására, mivel ellenesetben bünte-
tésnek teszik ki magukot. 

, Értesítjük összes tagszövetkezetein-
ket, hogy ujabb intézkedésig az évi 
rendes közgyűlések március hó folyá-
mán nem tarthatók meg. 

az, mely minden eszközzel megaka-
dályozta ezeket a cseréket azáltal, 
hogy azok sok költséggel, jutalékkal 
voltak terhelve. Abban az időben min-
den cseréből kapitálista müveletet al 
kották. A Román Népi Köztársaság je-
lenlegi rendszere a l a t t a romániai 
Kommunista Párt kezdeményezése kö-
vetkeztében ezek a közvetiiők el let* 
tek távolitva azoknak az útjából, akik 
becsületes munkájukból élnek S/ezen-
tul eljutnak odáig, hogy szükségletei-
ket a szövetkezetek és állami üzletek 
révén szerezzék be. 

Azonban a cserének nem szabad min-
denki kedve szerint történnie. Azért, 
hogy jó eredményeket mutassanak fel, 
szoros kapcsolatban kell lenniük a 
szövetkezeteknek egymással és egy 
mindnyájuk által jól kidolgozott terv 
szerint kell együttműködjenek. 

Az egyedülálló szövetkezetek nem 
tudják fenntartani  ezt az összekötte 
tést és nem találják meg a módját a 
tagok ellátásának és terményeik szét-
osztásának. Ezért a kapcsolatot kö-
zöttük és az együttműködést s a 
munkatervet a megyei Federale segít-
ségével kell megvalósítani. 

A Nemzeti Szövetkezeti Intézet je> 
lenlegi vezetősége megkívánja a Fe-
deraléktól, hogy minden szükségét is-
merjék a megyének, tudják azt, hogy 
minden község mivel rendelkezik és 
az összes megyei szövetkezetek együt-
tesen állítsanak össze ellátási és szét-
osztási tervet. 

A Román Népi Köztársaság uj rend-
szere a Nemzeti Szövetkezeti Intézeten 
keresztül a következőket kéri: 

A Federale igazgatósága olyan be 
csületes, megfelelő  elemekből kell áll 
jon, akik el vannak határozva arra, 
hogy a kijelölt helyeken dolgoznak és 

nemcsak azért mennek gyűlésre, hogy 
a jelenléti (tisztelet) dijakat felvegyék, 
mint ahogy azelőtt történt. 

A Federala vezetőknek meg kell 
osztaniok a megyékben a munkát. 
Kiszállásokat kell eszközöljenek a szö 
vetkezetek szervezése és az elvégzendő 
munkára való lelkesités végett. 

Nem elegendő, hogy egy Federále 
igazgatósági tag csak saját faluja  szö-
vetkezetének dolgozzon, amelynek 
tagja, hanem több szövetkezettel kell 
foglalkoznia,  egy egész járással, hogy 
szövetkezeti téren megszerzett isme 
reteit közölhesse azon szövegezőkkel, 
akiknek oem volt azt anonnan elsa 
játitaniok. 

A Federálé ne hajtson végre más 
műveleteket, mint a szövetkezetek 
érdekeben és azok segítségével, mert 
nincsen szüksége arra, hogy más köz-
vetítőket használjon fel,  sem pedig 
arra, hogy vásárolt áruit a kereske-
dőknek feketén  adja el. 

Ezért a falusi  szövetkezeteknek el-
lenőrizniük kell azt, hogy mit C3inál 
a Federálé minden egyes megyében 
és közölniök a Nemzeti Szövetkezeti 
Intézettel minden szabálytalanságot, 
melyet észrevesznek. 

Ne hagyju* a Federálékat, amelyek 
a szövetkezetbe tömörült dolgozók 
pénzéből jöttek léire, hogy saját fele-
lősségükre üzletet kössenek. 

Ugyancsak minden szövetkezeti tag 
közelről kell ellenőrizze, hoavan dol 

gozik a szövetkezet és jelentse a Fe-
derálénak, amikor a munkáját nem 
lelkiismeretesen végzi. 

Mindnyájunknak meg kell tanulni, 
hogyan kell vezetni a szövetkezetet 
és hogyan kell ellenőrizni azt, mert 
sohase fogunk"  találni jobb szövetke 
zeti ellenőrt, mint azt, akinek érdeke, 
hogy a munka jól menjen. Éppen ezért 
a szövetkezet ellenőrzését a dolgozó 
népnek kell végeznie, minél gyakrab-
ban tartott közgyűlések és a szövet-
kezet, vagy Federálé minden vásár-
lásának és eladásának ellenőrzése által. 

Ilyen módon a bizalom a szövetke-
zetekben és a Federálékban arra fog 
ösz ökélni minden szövetkezőt, hogy 
nyugodtan átadja a szövetkezeteknek 
mindazt, ami eladó, megkapván mind 
azt, ami életfenntartásához  és háztar-
tásához szükséges. 

A szakmai szövetkezetek, mint ami-
lyen az iparos, gyümölcsértékesitő, 
menész és egyebek, a megyei Federá-
lékkai való összeköttetésen kívül fö-
derációknak nevezett szervezeteket tud-
nak alkotni, amelyek magukba fog-
lalják az ország összes ugyanazon 
nemű szövetkezeteit. Iyen federációk 
az iparos szövetkezetek federációja, 
gyüuiölcsértékesitő szövetkezetek fe-
derációja, könyv papírkereskedő szö-
vetkezetek federációja  és a bőripari 
szövetkezetek federációja. 

Kovács  s. k.  Nagy  s. k. 
(Folyta tjük) 

TEJSZÖVETKEZETI-OSZTÁLY. 
A kollektív munka és szövetkezeti összefogás  eredménye 

1947 december hó : 537 kgr. 
1948 február  hó : 5 445 kgr. 

Két hónap alatt ezer százalékkal emelte termelését 
a székelykeresztari „Transsylvania" vajgyár* 

A székelykereszturi „Transsylvania" 
vajgyár ujabb bizonyítékát adta annak, 
hogy a szövetkezeti munka révén igen 
komoly eredményeket lehet elérni és 
hogy a kollektív munka az, amöíy 
leginkább biztosítja számunkra az or-
szág gazdasági felépítésének  sikerét. 

Az ország — és igy tnegyénk — 
tejgazdasági viszonyaira a sorozatos 
szárazságok mellett az áldatlan em 
lékü (időközben feloszlatott)  ODELAP 
is súlyos csapásokat mért akkor, ami 
kor a tejgyüjiési körzeteket felaprózta 
és minden községben küiön külön tej 
gyűjtési zónákat létesített, tejgyüjtési 
engedélyeket osztogatott fűnek  fának, 
így tejgyüjtési joghoz jutottak mind 
azok, akik komoly „üzleti" lehetősé-
geket láttak abban, hogy tejiparosokftá 
válva üzérkedjenek, feketézzenek,  ki 
használva egyfelől  a termelő tapaszta-
latlanságát, másfelől  a fogyasztó  szo 
rult helyzetét. 

Előző cikkünkben röviden ismertet. 

tűk tejszövetkezeti hálózaiunk felada-
tait és vázoltuk azokat a lehetősége-
ket, amelyek a szövetkezeti tejipar 
számára nyilnak. Az idő  bennünket  iga-
zolt,  sokkal  hamarább, mint azt remél-
tük  volna. 

Az ODELAP feloszlatása  után a 
földművelésügyi  minisztérium hatás-
körébe került a tejgyüjtési engedélyek 
kibocsátása, amely megértette az idők 
szavát és ott, ahol szövetkezeti tejüze-
mek vannak,' azokat bizta meg kizá-
rólagossági gyűjtési joggal. így me-
gyénkben a „Transsylvania" vajgyár 
kapott tejgyüjtési engedélyt és ennek 
birtokában azonnal megkezdte a szer-
vező munkát. A tej szövetkezetek  és 
ezeken keresztül  a termelők  tábora egy 
emberként  állott  a központi  üzem mellé 
és segítette többtermelési terve meg-
valósításában. Ugyanakkor a hatóságok 
is teljes támogatásukat nyújtották a 
szövetkezeti üzemnek, különösen a fe-
ketézők és spekulánsok megfékezésé-

ÁRÜ-QSZTÁLY 
• 

Szövetkezetek, federálék és Incoop közötti kapcsolatok. 
Szövetkezetek közötti forgalom. 

(Folytatás.) 

Szavazz a NAP-ra, a Népi Demokrácia Frontja választási jelére! 



r.él is különböző értékesítési problé-
mák megoldásánál. 

A vajgyár alkalmazottai, munkások 
és tisz viselők egyaránt, fáradságot 
nem kiméivé olyan önfeláldozó  mun-
kát végeztek, teljes egyetértésben a 
gyár vezetőségével, amit csak szövet 
kezeti üzemnél tapasztalhattak, ahol 
az alkalmazott és munkaadó között 
igen szoros kapcsolat alakul ki. 

Eredmény : két  hónap alatt  537 kgr. 
vajtermelésről  5445 kgr  ra szökött  fel 
a produkció  és minden  lehetőség  meg 
van arra, hogy ez — a tavaszi mun 
hátatok  elvégzése  után — tovább nö 
vekedik. 

A tejszövetkezeti tábor megértette a 
hivó szót és teljesítményével közgaz 
dasági érettségéről tett tanúságot,'tud 
vái, hogy a tejipar krízisének elmúl 
tával értékesítési problémáit csak köz 
ponti üzemén keresztül oldhatja meg. 
Ma a községek legtöbbje sokkal többet 
szállit, mint a beszolgáltatási kötele 
zettség és ez igen örvendetes esemény, 
mert amellett, hogy a gazdasági élet 
normalizálódásának legbiztosabb jele, 
diadala egyben a szövetkezeti terme 
lésnek is. 

A „Transsylvania" vajgyár továbbra 
is hivatása magaslatán akar állani és 
az első szervezési kampány után ujabb 
tervei megvalósításához lát, amiről 
rovatunk hasábjain idejében tájékoz 
tatni fogjuk  tagszöveikezeteinket. 

A szokatlanul sitteres termelési ered 
ményért elsősorban tejszövetkezetein-
ket, másodsorban az üzem munkássá 
gát illeti elismerés, amit e soroion 
keresztül is közvetítünk. 

„Transsylvania" vajgyár 
Székely keresztúr 

3. sz. KÖZLEMENY 
Több részről tapasztaltuk, hogy 

tejszövetkezeteink ma is tájékozatlanok 
bizonyos adóügyi kérdésekben, annak 
ellenére, hogy számtalan körlevél és 
felhívás  alakjában utasítottuk szövet 
keneteinket az adózási kötelezettségük 
teljesítésére. 

A legutóbbi rendelkezés szerint a 
344—947. sz. adóeltitkolási törvényben 
előirt bejelentési határidőt 1948. mái 
cius 31-re kitolták, tehát minden szö-
vetkezesünknek alhalma nyílik arra, 
hogy eddigi rendezetlen adóügyeit 
büntetés nélkül rendezze. 

Az eltitkolt (akár tudatlanságból be 
nem fizetett)  adó bevallásának es be-
fizetésének  elmulasztása suiyos Követ-
kezményekkel jar a szövetkezet fele-
lős vezetőire, mert u 344—947. sz. 
törvény szaboiázsnak minóaiu az adó* 
eltitkolást és suiyoshbb esetben kény» 
szermunkával bünteti. Emellett min-
den anyagi kárért, ami a szövetkezetet 
fentiekből  kifolyólag  érné, szinten a 
vezetőket tesszük lelslősssé és nem 
engeojük, hogy a szövetkezet terhére 
számoljak el a büntetéseket. 

Nyilatkozat formájaban  be kell val 
lani mindazokat az adókat, amelyeket 
a szövetkezet 1945 április 1 tői kezdve 
nem fizetettt  ki, fizetések  utáni adó, 
fuvarok  utáni proporcionális illeték, 
professzionális  adó és 12 százalékos 
rendkívüli adó, bérbeadott épületek 
utáni hazadó, forgalmi  adó és 12szá« 
zaiékos rendkívüli adó a vásárlások és 
eladások után. 

Fizetés-adó. 
Kimutatandó, hogy az alkalmazottak 

havonként mennyi fizetést  kaptak. Min 
den olyan' összeg, amit az alkalma-
zottak fizetés,  segély, természetbeni 
juttatás utján a szövetkezettől kaptak 
(pénztárkönyv szerint) bevallandó ha 
vönként. 
Fnvaradók. 

Ha a szövetkezet fuvardíjat  fizetett 
valakinek, be kell vallani a fuvarok 
dijának összegét, amely után — ha 
alkalmi fuvarról  van szó — propor-
tionális illetéket, kereseti adót (impozit 
profesional  a fuvaros  keresete után) 
és abban az esetben, ha olyan árut 
szállított, amely 12%-os adó alá esifc, 
a fuvardíj  összege után 12% os adó 
fizetendő.  Be kell tehát vallani azt is, 
tiogy milyen árut szállítottak. 
Házadó. 

Amennyiben a szövetkezetnek in 
gatlana van, amelyet nem üzemi cé 
lottra használ, hanem bérbead, házadat 
kell fizetni,  tehát be kell vallani az 
élvezeti jövedelmet. 
Forgalmi ado' . 

A szövetkezetek számlázás alkalmával 
feltüntették  az eladott áru után fizetendő 
forgalmiadó  összegét, ameiy összeget 
a vevőtől minden esetben meg is kap-
tak. Ha valamelyik szövetkezet nem 
fizette  volna be ezeket az adókat, 
azonnal készítsen kimutatást a .szám-
lákról, feltüntetve  az áru értékét és a 
forgalmi  adó összegét. 

Tudomásunkra jutott, hogy egyes 
adóellenőrök kifogásolják  azt, hogy a 
vajgyártó szövetkezetek nem fizettek 
külön forgalmi  adót a tejszin után is, 
mert ezek az ellenőrök a tejszint köz 
beeső terméknek (produs intermediar) 
tekintik. Fel kell hivni figyelmüket 
arra, hogy a tejszin ütan csak abban 
az eseiben köteles forgalmi  adót fizetni 
a szövetkezet, ha tejszint adott el, 
(és ebben az esetben a forgalmi  adó a 
számlában szerepei), de nem köteles 
külön közbeeső forgalmi  adót fizetni 
akkor, ha a tejszint vajgyáríás céljára 
használta fel,  mert ebben az esetben 
csak a vtj tekintendő kész terméknek. 
A vonatkozó  rendelet  száma 461,483, 
kelte  1944 május 5. 

l.t köböljük, hogy a termelőkre vo-
natkozó forgalmi  adómentebséget a 
forgalmi  adótörvény 13. szakaszának 
3. bekezdése írja eiő. (Azokra vonat-
kozik, akiknek ötnél kevesibb tehenük 

t vagy harmincnál keVestbb juhuk van.) 
12 százalékos exceptionális bélyeg. 

Többször kozoitük tejszövetaezeie 
inkkel, hogy a vásárolt tej vagy tej 
szm éneke uián, amennyiben eme 
nyersanyagokból vajat termeltek, 12 
százalékos külön adó fizetendő,  mint 
olyan nyersanyagok után, amelyek ipari 
feldolgozás  céljait szo gáliák. Iit követ 
ték el szövetkezeteink a legtöbb hibát I 
Azonnal mutassák ki havonként (1945 
április 1 tői kezdűdöieg) tej vagy tej 
szinvásárlásaikat, mennyiség és összeg 
szerint és valljáa be ezeket az össze 
geket, amelyek után fizessék  be a 12 
százalékos exceptionális adót. Csak 
olyan tejszínektől van szó, amikből 
vajat készítettek. 
Tüzifavísárláa  utáni adók. 

Amennyiben szövetkezeteink üzem 

fűtés  céljára tűzifát  vásárollak, ennek 
az értéke is bevallandó, mert ez után 
is 5 35% forgalmi  adó, 2°/0 propor 
tionális adó ós 12% exceptionális adó 
fizetendő. 

Legtöbb esetben szövetkezeteink nem 
tudják pontosan kiszámítani a fizetendő 
adók összegét. Ezért ajánljuk, hogy 
csak a bevallásokat készítsék el és az 
adók kiszámítását bizzák az adóügyi 
közegeire. Mindenesetre tudni kell, 
hogy 1947 augusztus 14. e előtti  össze 
gek3000  lejes alapon számitandók  át. 

A bevallásokat és befizetéseket  még 
1948 március hó 31 e előtt kell elvé 
gezni.. 

„Transsylvania"  vajgyár 
Székelykertsztur 

Tekonczia  A. s. k. 

4. sz. KÖZLEMÉNY 
Felhívjuk bérmunkás szövetkezetein-

ket, hogy az adóeltitkolási törvényben 
megszabott határidőt és rendeleteket 
tekintsé* magukra nézve is kötelező 
nek mindaddig az időpontig, amig a 
vajgyárral létesített szerződés életbe 
lépett. 

Forgalmiadó és 12% os exceptioná-
lis adófizetési  kötelezettség alól csak a 
szerződés életbelépésének időpontjától 
kezdődőleg mentesek bérmunkás szö-
vetkezeteink. Egy esetleges ellenőrzés 
esetén fel  kell mutatni a szerződést és 
hangsúlyozni kell, hogy a szövetkezet 
csak megbízásból dolgozik és nem vé 
gez saját üzleti tevékenységet, tehát 
nem termel és nem értékesít saját 
számlára, hanem ezeket a műveleteket 
a vajgyár végzi, tehát a vajgyár fizeti 
a fentirt  adósat is. 

A jutalékösszegből teljesített kiadá 
sok (költségek) utáni adókat, mint 
esetleges tűzifavásáriás,  fizetések,  ház 
stb. utáni adókat természetesen aszó 
vetkezet fizeti. 

„Transsylvania"  vajgyár 
Szekelykeresztur 

Tekonczia  A s. k. 

Felhivás 
Tudomásunk van arról, hogy igen 

sok, a „Transsylvania" vajgyár tulaj-
donát képező ttjes és tejszínes kanna 
van magánszemélyek birtokában. Eie 
ket a kannaitat egyesek jóakaratulag 
vették megőrzésbe, mások esetleg köz 
vetve jutottak hozzájuk és a csarno 
kok működésének hosszabb-rövidebb 
szünetelése alatt mágusnál tartották. 

Ezek a kannák közvagyont(szövet 
kezeti vagyont) képeznek és visszatar 
tásuk súlyos hiba, eltekintve attól, 
hogy a 3121/946 sz. miniszteri rende 
let éneimében mindenki köteles beje-
lenteni a birtokában levő tejipari fel 
szereléseket, igy kannákat is. 

Szabotázs bűnébe esnek azok, akik 
ilyen kannákat visszatartanak és el-
vonnak rendes rendeltetésüktől, de 
emellett az eltulajdonítás vádjának is 
kiteszik magukat. 

Felszólitunk  mindenkit,  akinél 
Transsylvania  tejeskannák  van-
nak, hogy azokat  a legközelebbi 
tejcsarnokba  vagy szövetkezetbe 
vigyek be és  elismervény  elleneben 
aajak át. 

Minden  átadott  kannáért  200 
lejt  fizetünk  megőrzési  dij  cimén. 

S a felszólításunknak  nem lesz mei 
a kellő eredményű, hatósági segítsége 
fogunk  igénybe venni a tejeskannát 
felkutatására  és egyben azok ellen 
akiknél Transsylvania kannát találunk 
megindittatjuk az eljárást. 

Tejszövetkezeteink föiözőgépjainel 
részére tartalék tömitőgummigytlrüke 
akarunk rendelni. Saját érdekében fel 
szólítunk minden tejszövetkezeíet k 
csarnokot, hogy azonnal közöljék i 
vajgyárral azt, hogy milyen gyártmá 
nyu és nagyságú fölözőgépjük  van é: 
rajzolják le, vogy papírból mintázzál 
le a tömitőgyUrüt és azt is küldjék bi 
nekünk. Válaszukat 10 napon beit 
várjuk, hogy a rendelést feladhassuk 
Amely szövetkezet 10 napon belül nei 
ad választ, nem kaphat tartalékgyürü: 

„Transsylvania"  vaj gyár 
Székely  keresztúr 

Ttkonczia  A. s. k. 

Nap a választási JelUnk, román-magyar szavazz velünl 

TERMÉNY OSZTÁÜ 
Felhivás 

Felhívjuk az összss gyapjufésü 
tulajdonosok figyelmét  arra, hogy 
mosott gyapjút a Federáléhoz mir 
előbb szolgáltassák be. 

Figyelmeztetjük gyűjtőinket, hoj 
a Gazdasági E lenőrző H vatal a le 
szigorúbb eljárást indítja azon gytljti 
ellen, akik gabonakészletüket még 
mai napig sem jelentették a Federál 
nál. Felfcérjtlk,  hogy ezt elkerülend 
mindazon gyűjtők, akis ennek ne 
tettek eleget, azonnal jelentsék a nált 
tárolt gabonakészletüket, 

Figyelmeztetjük mindazokat, aki 
nes gabonakiutalásu's van a Féder 
léhoz, hogy a minisztérium 376 81 
szamu 1948 februar  14-én megjele 
rendelete értelmiben a kiutalás kiál 
tásától számított 1 hónapon belül I 
nem vett kiutalás érvényét veszti I 
a kiutalt gabona a minisztérium rei 
derezésére fog  állni. 

Gabonagyüjiőink és főleg  körzi 
bizományosaink figyelmét  a követke: 
adózási kérdésekre hívjuk fel: 

A nem hivatásos szállitó által ei 
közölt szállítások a következőképp! 
adózandó!». A kifizetett  fuvardíj  75°/J 
után 30°/o os adó számítandó és 
30% os aaohoz még 5% adó szátf 
tando, a 30% os adó uian. P(. a í? 
vardij 1.000 lej, az adót 750 lej utf 
számiijuí, ez 225 lej. A 225 lej ai 
u an még 5% adót számitu.iK, ez ( 
lej 25 b.ni, tehát 1.000 lej fuvai 
után 236 lej 25 bani adó vonandó' 
Abban az esetben, ha olyan árut szf1 

liiott a fuvaros,  amelynek számlái 
12% os Délyeg is van, a fuvardíj  ua 
a számla hatara a 12% os bélyeg 
is fel  aell ragasztani a követKezőképpt 
A számla hátára felírandó  fuvtr. 
1.000 lej, alája 12%=120 lej ésP 
ragasztandó a 12% os béiyeg mindi 
része. • 

Gabonagyüj tőinket a 12% os ty 
nem érit ti, ellenben a 30% os i|L 
A 12% os adó leróvása a tuvurd 
u.án töieg fogyasztási  szövetkeze" 
ket érinti. }l 

A vngonberakás, zsákfoltozás, 
bonaforgatás  és bármilyen alkş 
munkások által végzett munka aL 
vetkezőképpen adózandó: A feifizt 
összeg % a után 30°/o os adó, v?* 
mint a 3G°/0 os adó után 5% í 
számítandó Pl. A kifizetett  ösa 
1.000 lej, % a 666 lej, ezután sz4 
tunk 30% or, ez 199 lej és 80 ty, 
a 199 lej 80 bani után 5%, ez öf 
99 bani, tehát 1 000 lej után kerek11 

209 lej 80 bani aaó ilzetendő. 
Frank  T<ti.á*  s k. Kuli  Elek  S. Ifl 



A Népi Demokrácia Arcvonala és a 
Magyar Népi Szövetség 

jesítette. részben uj törvényekkel ki 
vánja biztosítani, ugyanez a politikai 
magatartás jellemzi a Népi Demok 
rácia Arcvonalába tömörült pártok 
vezetőit is-

A Román Népi Köztársaság mega-
lakulása, a népi demokrácia fejlődése 
az összes romániai nemzetiségek és 
igy a magyarság részére is azt az 
örvendetes és megnyugtató helyzetet 
teremtette, hogy a nemzetiségi egyen 
joguság a kormányzás alaptétele, lett. 
Nincs tehát már szükség arra, hogy 
a Magyar Népi Szövetség, az azonos 
politikai meggyőződésű és világnézetű 
széles dolgozó magyar tömegek egye-
temes és egyetlen nemzetiségi szerve-
zete, külön listán induljon a válasz-
tásokra. A közös névsorban a róná 
niai magyarság olyan vezetői és har 
cosai szerepelnek, akikre méltán büszke 
lehet a haladás követelményeit meg 
érző romániai fizikai,  vagy szellemi 
magyar dolgozó. 

A közös jelölőlista döntő és fölé 
nyes győzelme nem kétséges. Ezért 
március 28 a ünnepe kell, hogy legyen 
a romániai magyarságnak. Ünnepe 
kell, hogy legyen akkor, amikor a 
szavazóurnák elé járulva eszébe jut 
a százéves mult minden történelmi 
igazsága, melyet Petőfi,  Kossuth, Bál . 
cascu és mások hirdettek a földön. 
Magyar, román és szláv egymásnak 
békejobbot nyújtva, egymást mégis 
merve egy közös cél, a népek szabad 
sági, fejlődése,  békessége és a de-
mokrácia megerősödése felé  vezető 
uton kell, hogy haladjunk. Ezen az 
uton elindultunk 1944 augusztus 23 án 
és most 1948 március 28 án ünne-
pélyesen, egységes erővel kell tanú-
bizonyságot tennünk őszinte, becsUle 
tes szándékunkról és akaratunkról. 
A romániai magyarság nem szétfor 
gácsoit erővel, hanem a fegyverba-
rátság közös erejével {fog  leszavazni 
a »NAPc választási jelét feltüntető 
egységes listára, mert a »NAP« a ro-
mániai magyarság boldog jövőjét 
fogja  besugározni. 

'  Benedek  '.Sándor,  f 
ny. tanfelügyelő. 

Nők a választásokon 
Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy 

március 28 án lesznek országunkban 
a választások. Ezen a napon választja 
meg az ország népe az államhatalom 
legfelsőbb  szervél, a Nagy Nemzet-
gyűlést. 

Tudnunk kell azt, hogy mi nők 
milyen előnyökhöz jutottunk, azáltal, 
hogy megkaptuk a választó jogot és 
ezzel egyidejűleg egyenlő munkástár-
saivá lehettünk az ország minden dol-
gozójának. 

Ezelőtt pár évvel még lenéztek ben 
nünket, ha dolgoztunk, akkor is csak 
másodrendű munkaerőnek számítottak. 
Mikor a férjeinket,  testvéreinket és 
gyermekeinket háborúba vitték, nem 
kérdezték meg tőlünk, hogy mit szó-
lunk hozzá. Ma a Román Népi Köz 
társaság törvénye egyenlő jogokat biz-
tosit minden nőnek. Ha tudásunk és 
felkészültségünk  arra való, akkor el 
foglalhatunk  bármilyen hivatalt. Ami 
kor a sorsunkról, a gyermekeink jövő-
jéről határozna», ott lehetünk mi is. 
Nem nélkülünk és ellenünk hozzák a 
törvényeket, hanem velünk és mellet 
tünk. 

A Népi Köztársaság eddig is széles 
lehetőséget nyitott meg a nők mun 
kája előtt. Lehetőséget és segítséget 
ad számunkra a legszebb célok meg 
valósításának keresztülvitelére. Ilyen az 
anya- és csecsemővédelem biztosítása. 
A békéért folytatott  harcban fontos 
tényezőként veszünk részt, hogy mun-
kánk minél jobb és eredményesebb 
lehessen, hogy ne kelljen többé ilyen 
súlyos sebeket gyógyítanunk, nynt 
amilyeneket az elmúlt haboru ember 
telen mészárlása hagyott reánn örök-
ségképpen, Mi a gyermekeinkért, az ő 
emberibb életükért harco'unk és azért, 
hogy békés épitői lehessenek orszá-
gunknak, nem p-dig áldozatai az im-
periálista elnyomóknak. 

Testvérek I Sok lenne egy ilyen r« 

vid ismertetés keretében felsorolni  mind-
azt, amit a Népi Köztársaság aj nép 
életszínvonalának emelése és az or-
szág gazdasági és kulturális felemelése 
érdekében megvalósított. De mi egyet 
tudunk és ezt nem szabad elfelejtsük 
sohasem. A Népi Köztársaság értünk 
harcol és ez a harc most ért el tor 
dulópontjához. Leráztuk az ország 
haladó szellemű előremenetelének leg 
nagyobb kerék-kötőjét, a monarchia 
terhét vállainkról. Most meg kell 
válasszuk a Nagy Nemzetgyűlést, 
amely hivatva van arra, hogy meg-
teremtse azokat a feltételeket,  amelyek 
biztosítják a munkánk eredményét. 

Bennünket is az urnák elé szólítanak 
és nekünk ott is kell lennünk. Magunk 
közül válasszuk meg azokat a képvi-
selőket, akikről tudjuk, hogy harcos 
felkészültségük  minden munkája a mi 
céljainknak a megvalósítását fogja  se 
giteni. Ugy kell elmennünk az urnák 
elé, hogy tudatában legyünk annak, 
hogy minden szavazat, amelyet leadunk, 
a mi munkánkat fogja  erősíteni. 

Mindenkinek tudnia kell, hogy nem 
csak várhatunk, de adnunk is kell. 
Adjuk segítő kezünket azoknak, akik 
minden szabadságot és lehetőséget 
megadtak nekünk ahhoz, hogy felemel-
kedjünk abból a sötétségből, ahová 
évszázadokon át lenyomtak bennünket. 
A felemelkedés  a világosságot is je-
lenti, bizonyítsuk bs, hogy méltók va-
gyunk a felszabadulásra,  az egyenjo 
guságra és öntudatosan vegyük ki a 
részünket a választások munkájából. 

Kormányunk a bánóért küzdő orszá-
gokkal egy táborban harcol az impe 
nálisták és háborúra uszítók ellen. Mi 
nők, nem akarunk háborút. Mi bókét 
akarunk és minden erőnkkel azon kell 
lennünk, hogy ezt a bénát meg is 
tarthassuk és megvalósítsuk a béke 
által a nyugodt otthont, amely gyer 
mekeink életét lesz hivatva megvédmi. 

Ha eldobod egykor az 
özvegyi fátyolt... 
Irodalomtörténeti érdekességü ok-

mány szövegét mutatjuk be itt közön-
ségünknek. Petőfi  Sándor felesége, 
Szendrei Júlia nyilatkozik benne Petőfi 
eltűnéséről, kifejezetten  az egyház kí-
vánságára, hogy 10 nappal a Fehér-
egyháza melletti csatának, Pdtőfi  el-
tűnésének első évfordulója  előtt egy 
bekelhessen második férjével,  Horv&t 
Árpád egyetemi tanárral. Szendrei Jú-
liának ezt a lépését sokat vitatták, őt 
sokan méltatlannak is minősítették 
miatta a világszabadság költőjéhez^ 
mig mások, lelki és anyagi kényszerre 
hivatkozva, egészen érthetőnek nyilvá-
nították az özvegyi állapot gyors el-
hagyását. Mi itéUezni ebben a kér-
désben nem szándékozunk, csak any-
nyit teszünk ezekhez még, a valóság-
nak megfelelően,  hogy Szendrei Juli* 
második házasságra lépóss idején is 
még csak 21 és fél  éves volt. ' 

Végül megjegyezzük, hogy az ok-
mány eredetijót, amely magának Szen-
drei Júliának sajátkezű, pecséttel is 
megerősített kezeirása, Deák István, • 
MNSz ügyvezető elnöke őrzi és as 
egy Siklódon padláson talált régi le 
velesládából került birtokába. T.  L. 

Az egyház kívánságára,  részéröli 
terhelő  felelősség  elhárítása  végett  ki-
jelentem, hogy legszorgalmasabb  fttv-
készéseim és bizonyosságot adó  ada-
taim tökéletesen  meggyőzetek  affelől, 
hogy Petőfi  Sándor  az erdélyi  csaták-
ban eleseit. 

A csat átér eket  össze járván, ennék 
s a külföldről  jött több nemű tudó-
sítások  következtében  ezen meggyőző-
désemre,  ha szükséges  volna, lelkiis-
meretesen hitet is képes vagyok  le-
tenni. 

Ezen állitásom  igazsága mellett  szól 
néhány szemtanúnak  vallomása,  kiket 
bizonyságtételért  bár mikor  fölhihatok. 

Nevezetesen. 
Udvarhelyszékben  Kereszturon  lakó 

gyógyszerész  — kinek  nevét ugyan nem 
tudom,  de  őt  szükség  esetében tanúul 
fölhini  magamat kötelezem  — ki azon 
időben  az erdélyi  főseregnél  lévén: 
e'beli  tudakozásaimra  azt feleié:  6 
Petőfi  Sándort  azon pillanatban  láti 
utójára, midőn  ez kozákok  által  kö-
rülvétetve  szakaszlatott  el a futó  had-
seregtől.  Ezentúl  többet nem látták  s 
a valószínűség  ottani elvesztél  bizo-

.nyitja, mit még hitelesebbé tesz 
Udvarhelyszék  katonai  parancsok  B. 

Hayte  azon állítása  melly  szerint ő  a 
csata lefolyta  után ő a csatatért  föl-
járván a halottak  között  talált  egr 
holttestet,  mii öltönye és alakja  leírá-
sából biztosan lehet,  férjem.  Petőfi 
Sándoréénak  elismerni. 

Pest, julius 21. 1850. 
SZENDREI  JÚLIA 

P. H. 
HORVÁT  GYULA 

P. H. 

Szavazzatok 

a napra! 

lz állam védelmezi a földmives  munkából származó tulajdont! 
Alkotmány terv. 14 a 

Február 27 én a koraiány tagja 
I Luka László pénzügyminiszter elnök 
I Ittével miniszter tanácsot tartottak 
I «melyen kimondották a Népi Dimok 
I rácia Arcvonalának megalakulását 
I Uiána nemsokára meg lakúit a Nép 
I Demokrácia Arcvonalának országot 
I Unácsa is. Az Országos Tanácsban 
I a Román Munkáspírt, az Etésfront, 
I i Nemzeti Néppárt és a M >gyar Nép 
• Szövetség 3—3 taggal kapjtt képvise-
I letet. A Magyar Népi Szövetséget a 
I tanácsban Kacsó Sándor országos el-
I oök, Takáts Ltjos dr. nemzetiségtlgyi 
I miniszter és Czikó Nándor országos 
I végrehajtóbizo tsági tag képviseli. 

Mielőtt a Népi Demokrácia Arcvo 
I nala és a Magyar Népi Szövetség 
I kapcsolatait megvizsgálnánk, szüksé 
I gesnek tartjuk idézni Kacsó Sándor 
I országos elnökünk szavait, melyek 
• Nigy váradon hangzottak el a Népi DJ-
I molrácia Arcvonalával kapcsolatban, 
la Magyar Népi Szövetség megyei el-
I oökeinek értekezletén. 
I — A Népi Demokrácia Arcvonalá-
Itak megalakulása, hangoztatta Kacsó 
[Sándor, uj fejlődéíi  szakaszt jelent 

országunk életében. Amikor a Magyar 
Népi Szövetség megkapta a baráti fel 
hívást, hogy csatlakozzál a Népi Dí 
mokrácia Arcvonalához, megtisztelve 
•érezte magát. Örömmel fogadtuk  a 
román demokráciának ezt a kifejezett 
bizalmát; mert ugy éreztük, hogy a 

[Román Munkás Pártba, az Ekésfrbntba 
I és a Nemzeti Néppártba tömörült népi 
lerőkben — soraik megtisztítása után 
I— garanciaképes szövetségest látunk 
l i népi demokrácia kiteljesedéséért és 
| « szociálista társadalmi rendszer meg-
pilósitásáért folytatott  harcunkban. 
Umikor tehát örömmel fogadtuk,  hogy 
tgy táborba tartozhatunk a román 
lép következetesen demokrata élhar-
cos pártjaival és szervezeteivel, hoz* 
tájárulunk a belső együttműködés 
megerősödésén tul az általános béke, 
i világbéke megszilárdulásához i; 

íme a Kacsó Sándor országos el-
nökünk beszédéből kiragadott néhány 
mondat világosan, őszintén tárja elénk 
« valóságot, hogy a román demok-
rata szervezetek, meglátva bennünk 
i becsületes és önzetlen demokrati 
kus szervezett munkást, mint teljesen 
egyenrangú felet  hívtak meg és osz 
lottak be a Népi Dsmokrácia Arc-
vonalába. 

A Népi Demokrácia Arcvonalában 
Jmörült demokratikus erők, a Román 
Munkáspárt, az Ekésfront  és a Nem-
eti Néppárt, valamint a MNSz kép 
liselői között olyan őszinte, a lelke 
ít mélyen átható a fegyverbarátság, 
logy a romániai magyarság minden 
ogos igénye biztosított a jelölő listán 
Kereplő többi demokratikus pártok 
ö̂ltjei részéről is. Nyugodt lehet a 

lomániai magyarság, hogy nemzetiségi 
Dgai hiánytalanul érvényesülni fognak. 
I Román Munkáspárt mindig elsőnek 

pucolt a nemzetiségi egyenjogúság 
Aiztositásáért és megvalósításáért. A 
pózt Pater vezetése alatt álló kor-
mány több jogos igényünket már tel-



Ha  jobb és  boldogabb  életet 
akar, a NAPRA  kell  szavaznia. 
De hogy eet megtehesse,  előbb 
ki kell  váltania  választási  iga-
zolvány  át a köaségi  elöljáró-
tágtól,  illetve  a városházáról. 
Aki elmulasztja  igazolványa 
kiváltását  és  nem szavaz a 
NAPRA,  aa étet  melegéi81  és 
fényétől  fosztja  meg magát. 

Kérje,  követelje  választási 
igazolványát,  hogy a gyermekei 
jövőjét  biztosító  napra szavaz-
hasson. • 

A MNSz Udvarhelymegyei 
Intézőbizottsága 

f.  hó 12 én megtartotta rendes havi 
gyűlését, melyen résztvettek a megye 
iniézőbizottségi tegj«i. Az ülés cMja, 
mondotta Deák István, a választási 
kampánnyal kapcsolatos irányító és 
felvilágosító  munkák lefektetése.  -

Benedek Sándor titkári jelentése 
- után, mely külön külön ismertette az 

ügyosztályok elvégzett munkáját és 
munkatervét, Díák István megtartotta 
beszámolóját a N<gyváredon március5 
is 6 án összeült Országos Központi 
Intézőbizottság ü l é s é r ő l . A Népi 
Demokratikus Frontba tömörült népi 
demokráciánk erői, élükön a RMP al 
megvédik az edd'gi eredményeket. 

Deák István beszámolója u.án Imets 
János képviselőjelölt következett, aki 
as uj alkotmánytervezetet ismertette. 
A magántulajdon szentségének leple 
alatt a polgárok mindenét, a kisiparo 
sok eszközeit elárverezték, a nemzeti 
vagyon egy klikk kezébe kerü t, mely 
nek a feje  a király volt. Mindaz, amit 
• magyarság eddig kivánt, vagy élve 
zett, az most alkotmányilag biztosítva 
van Jogunk van a munhához, mert 
* munka a legnagyobb érték a népi 
demokráciában. Jogunk van, de köte 
lessígünk is dolgozni. Alkotmány védi 
az anyákat, a nőmunkások pedig a 
férfiakkal  egyenlő bétben részesülnek. 
Ahogy a dolgozónak joga van a mun 
kához* ugy joga van a pihenéshez is, 
amit az alnotmány külön megerősít. 

Imets János értékes felvilágosító  elő 
adása után, Szilágyi Ignác megyefő 
nök testvéiünk megelégedésének adott 
kifejezést,  hogy mint az eddigi ered 
mények mutatják, a MNSz erős aka-
rattal viszi előre józan és a magyar-
ságot védelmező politikáját. Nagyon 
jói tudja, hogy a MNSz nem igére 
tekkel, hanem megvalósításokkal él. 
Ebben a tudatban kell a választásokra 
indulni. ' 

Deák István vm. ügyv. elnök elő 
terjeszti Borbély Mózes kisgalambfalvai 
ig. tanítónak a MNSz bői való kizárá 
sát. Fent nevezett pedagógus azt a 
hibát követte el, hogy a reája bizott 
ifjak  nevelését soviniszta szellemben 
végezte A megyei Intézőbizottság egy 
hargulag, kifejezést  adva felháboro 
dásánnk — kizárta a tagok sorából. 

Hatalmas gyűlés és lelkes tüntetés március 
8-án a nemzetközi nőnapon városunkban 
S rékely udvarhalyen a mozitermet 

zsúfolásig  megtöltötte nemcîak a vá-
ros, hanem a közeli falvak  asszonyai 
.nak tömege és nemcsak a nők, ha-
nem férfiak,  katonák vettek részt nagy 
számban a gyűlésen. 

A nagygyűlést magyar nyelven 
Kadácsi Mária és román nyelven Rada 
Sabău nyitották meg, méltatva a nők 
.nemzetközi napjának jelentőségét, tör 
ténelmi visszapillantást vetve a nők 
harcára az emberi jogokért és egyen 
lőségért. Majd B. Baksa Mária verse 
u án, G T a m a Józsefné  felkészült  érté-
kes zongorajátéka következett. Ki kell 
még emelnünk Hecser Kálmánné do 
kumenlumokkal alátámasztott arckép 
sorozatát női harcosainkról, nagy 
nőikről. A gyűlés lelkes hangulatára 
jellemző volt, hogy az előadókat per 
cekig tortó Ana Pau ker, Gheorfhiu 
Dej Máltásokkal, a kormány és a Ro 
mán Népi Köztársaság éltetésével sza-
kították igen gyakran félbe. 

Mély benyomást tett a résztvevőkre 
Balázsnénak, a CARS egyik gondozott 
jának felszólalása,  aki kérte a gyűlésen, 
hogy felszólalhasson  és felolvashassa 
azt a levelet, amelyet köszönetképpen 

küldött Magyarországra, amiért gyer 
mekét ott a CARS akció keretében 
gondozták. Einek a hadigondozott 
édesanyának a felszólalása  kiáltó vád 
volt az imperiálisták felé  és élő bizo-
nyiték a nők bégéért való harca mellett. 

Ezután következett 10 szegénysorsu 
középiskolás jóelőmenetelü is*o!ásleány 
pénzjutalomban való részesítése. Mi 
után Dobos Ferenc, a város polgár-
mestere szólt az ünneplőkhöz, néhány 
szivből jövő meleg szót, a nagvgyülés 
az Internácionáléval ért véget. Ezután 
az ünneplő közönség felsorakozott  és 
százak és százak csatlakozva hozzá-
juk hosszú sorokban, a demokrácia 
mel'ett tüntetve, vonultak fel  az Egy-
séges Női Szervezet udvarhelyi szó* 
háza elé, amelynek erkélvéről Szilágyi 
Ignác megyefőnök  és Csíki János a 
RMP nevében szólt az ünneplő nők 
hatalmas tömegéhez. Pt újra felhang-
zottak a kormány és a Román Mun 
káspárt vezetőinek a nevei. Csiki be 
szódét újra Csi bi Csi ki kiáltások sza-
kították félbe,  tüntetve egyben a népi 
köztársaság és demokratikus rend-
szerünk és vezetőink mellett. 

A választási alapért 

Nagyszabása ünnepséggel 
ünnepli meg Székelyndvar-
helyen a Magyar-Román Tár-

saság március 15-ét. 
Komoly programmal készül az udvar 

helymegyei Magyar-Román Társaság 
a százas évforduló  megünneplésére. 
Román és magyar énekkarok, szavaló 
kórusok, táncszámok és Báksa Mária 
Mócok asszonya c. Varga Katalinról 
szóló darabja szerepel az est műsorán. 

Közludomésu mindenki előtt, hogy 
a választási alap megteremtése cétjá 
ból a Népi Demokrácia Frontja fel-
hívással fordult  az ország népéhez. A 
felhívást  városunk és megyénk lakos 
sága megértene és azt magáévá téve 
igyekszik kivenni rés7ét a választási 
alap megteremtéséből Népünk nem csak 
szavazatainak a n*pra való leadásá 
val, hanem anyagi hozzájárulásával is 
teljes sikerre akarja vinni a válasz 
tást Ebben is a szervezett munkásság 
és az öntudatos polgárok mutatnak 
pé'dát, méltóan arra, hogy a z o k elé 
állítsuk, akik még ma sem akarják 
demokratikus fejlődésünk  harcából ki 
venni a részüket. 

Az utcai gvüjtés során Ambrus Jo 
Ián, Trirök Ágnes és Katona Rozália 
az Ifjú  Munkás Szövetség tagjai 2136 
lejt gyűjtöttek. 

Az UMGlSz üzemi bizottsága is meg-
értvén az alap f o n t o s s á g á t ,  elhatározta, 
hogy tagjai mindannyian tehetségük 
szerint fognak  önkéntes megajánlással 
hozzájárulni a választási alap megte 
remtéaóhez. Az üzemi bizottság veze-
tőségének ezt az elhatározását siettek 
» megértő elvtársaink, élükön Vitán 
Zoltán igazgatóval, magukévá tenni, 
aminek eredményeként idáig 7160 lej 
gyűlt be. 

A szentkeresztbányai munkások 750 
önkéntes munkaórával járulnak a vá 
lasztási alap megteremtéséhez, amihez 
hozzájön a lövétei munkások meg-
ajánlása is. 

A parajdi sóbánya munkásai külön 
kérik, hogy az általános rendelkezés 
sel ellentétben ne csak egy munkaóra 
bérösszegét adhassák választási alapra, 
hanem egy napi keresetüket teljes 
egészében. 

A villanvtelepi sej* tagjai, élükön 
Stemmer Vktor és Zmgliczky And 
rással odaadó munkájukkal, mikrofo 
nok felszerelésével  és kivilágított fel 
iratokkal járulnak hozzá a választá 
sok sikeréhez. 

A szakszervezeti tagok és a város 
lakosságának hozzájárulásai mellett 
nagyobb összeget adtak : Sárrson Jó 
zse' 2000 lejt, Örbai János dr., Szöllősi 

ÖJön dr, és Hadnagy Károly dr. 
1000—1000 lejt. Szakáts József  gép-
lakatos, népéért dolgozó, annak fejlő 
dését akaró kisiparos 1500 lej ado 
mánnyal és gépjavító műhelyének 10 
órára való önkéntes felajánlásával  ad 
igazi példát a város minden lakójának. 

Végül itt említjük meg, hogy a szé-
kelykereszturi járás eddig a választási 
alapra 38992 lejt- adakozott. 

Választási verseny 
Megindult országszerte és megye 

szerte a választási propaganda. Ennek 
a keretében hívta ki Csikmegye NBF 
nak megyei tanácsa Udvarhely megyét 
a következő feltételekkel  versenyre. 

1. Felvilágosító, irányító és propa 
ganda munka a megyében. Hány 
irányító vesz részt a választási kam 
pányban ? 

2. Választási alapra gyűjtött összeg. 
3. Szavazók száma a megyében. 

Szavazók százaléka a NDF listáján. 
Ezek a pontok is azt mutatják, hogy 

demokratikus szervezeteink tagjai való 
ban tudják ennek az idei választásnak 
jelentőségót. 

H Í R E K 
— Moldovai ejftngó  legények, lei 

nyok tánccs porija éntezik városunkb 
és előre láhaiólag f.  hó 2l én este i 
helyi középiskolák közreműködésév 
hagyományos népi előadást rendez • 
moztteremben. Fílhivju* a közönséj 
figyelmét  a vendégszereplésre hozzánk 
érkező csángó testvérek támogatásári, 
hogy érezzék testvéri szeretetünket éí 
megbecsülésünket. 

— Tőbbtermelésl varaennyel készül 
nek a választásokra UJvartiely megyí 
öntudatos földművesei  a városi dol 
gozókkal együtt. Felsőrákoson, Erdfl 
lülén és még több közsógb-n 96 szí 
zalé'̂ kal haladták tul az 1947 es vetés 
területet. 

— Fehér Sándor Federale tisztvis* 
lőt a szókelyudvarhelyi törvényszék 
szabotázs népbirósága 3 évre ítélte el 
Vádlott az ítélet e l«n fellebbezett,  fc 

— Az Irók. müvesrek, ujsági 
szakszervezetének február  20 lkán Vi 
rosunkb-»n rendezett sikeres estél 
után több feló  hallható volt az « 
vánság, hogy az estélyt megismé: 
jók. Ez a kívánság most szerdi 
vagyis 17 én teljesedni fog,  az estél 
a szakszervezet a moziteremben m 
ismétli a választási alap javára. 

— Rendőrségi comisari vizsga, 
székelyudvath-'lyi rendőrség a kózrti 
ség ós az érdekeltek tudomását 
hozza, hogy a rendőrségi comisari a 
lásra a felvételi  vizsgák 1948 márcit 
21 én lesZnek megártva a szebe 
rendőrségen. Az érdekeltek legkésől; 
március 15 ig a székelyudvarhel 
rendőrségen jelentkezzenek az irat 
felülvizsgálása  és bővebb felvilág 
tás megadása végett. 

x Eladó Singer karikahajós uj vn 
rógóp. Cím : Papp Gyula, Kadics. 

x Eladó 22 000 drb. tégla, Rá<ó 
ú 20 3-

x Padlóolaj kaphitó a baroirptr 
melletti benzintalepon. 2-

x Eladó I drb. férfi  szabó varróp< 
1 drb. balkaros cipészgép. Rákóczi u 2 

SPORT 
Az UMTE labdarugó csapata szép 

győzelmet aratott Segesváron az ACFR 
csapata felett  bajnoki mérkőzés ke 
retében. (2:0) 

Az Autó Sport UMTE kézilabda 
csapata vasárnap a választási alap ja-
vára rendezett mérkőzés keretében 

j 4:3 ra verte a medgyesi AKARAT 
| csapatát. 

j Vasárnap, márc. 21 én városunknak 
I nagy sporteseményben lesz része. A 
| tavalyi bajnokcsapat, a medgvesiKarres 
| játszik az Auto Sport UMTE férfi  és 
| női kézilabdacsapatával a Román Népi 
' Köztársaság kupáért. 

Értesités 
Az Elaff  Udvarhelyi Gyapja-
fonóda,  Baromvasárter 3 sz. 
alatt, vállal ványolást bár 
milyen posztói a, fonást  berke 
és merinó gyapjúra, fésülést 
szálas gyapjúra is. 1 — 3 

Udvarhely vármegye Megyefőnöksl 
Epitész"i H va'wl 

2129—1948 
ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hozzii 
hogy 1948 március 27 én d. u 
órakor a vármegvenáza II ik emelet 
lévő építészeti hivatal helyiségeib 
nyilvános árlejtés lesz, egy dan 
»Wertheim« rendszerű páncél szekrt 
vásárlására. 

Az árlejtés az L C P 88—110 n 
kaszai, valamint a nyilvános árlejí 
sekről szóló szabályrendeletek alepj 
lesz megtartva. 

Kikiál'ási ár 60 000 lej. 
A költségvetés es a szállítási fel 

telek naponta megtekinthetők a i 
• szaki osztály II ik emeleti helyiséi 
ben, a megyerőnökségen. 

Az árlejtés eredménytelensége e 
tén a pénzszekrény vásárlás kózvet 
tárgyalás utján lesz végrehajtva. 

Székely udvarhely, 1948 március 
Szilágyi  Ignác,  megyefőnök. 
Lörincz András,  oki. mérnök, 

»észe'i hív. főt 

Nyomatott • »Sz«oadi»ag« kön 
nyomdában Szákelvudvarhelvt 

Elősegíti és támogatja a falusi siövetkexésj 


