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Ellen május 1 
a dolgozók nemzet-
közi szolidáritásá-
nak napja! 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarheiymegyei hetilapja 

Megjelenik minden kedden reggel 
Peleifia  szerkeszti: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossuth-utca 17 

Május elseje: 
a dolgozók munka- és harci ünnepe 1886 május elsején az Ame-
rikai Egyesült Allamok-beli Chi-
cago város munkásai békésen 
tüntettek és a 8 órás munkanap 
bevezetését követelték. A dühtől 
tajtékzó és a félelemtől  reszkető 
tőkések bérencei golyózáporral 
fogadták  a tömeget és uraik pa-
lan csára vérbefojtották  a munká-
tok felvonulását. 

1887 novemberének egy zi-
mankós reggelén az amerikai 
munkásság négy vezetője, azok» 
nak az embereknek a nyugalmá-
val ment a vesztőhelyre, akik 
tudják, hogy életüket nem áldoz 
ták fel  hiába, mert mártiromsá-
guk, osztályuk felemelkedésének 
ügyét, a dolgozó emberiség jobb 
jövőjét szolgálja. 

„1889 ben történt,  hoşy a vi-
lág  szocialistáinak  párisi  kongresz-
szusán a munkásság ugy határo-
zott,  hogy éppen  ma május else-
jén,  mikor a természet  felserken 
téli  álmából,  mikor az erdők  és 
kegyek zöldbe  öltöznek,  mikor a 
mezők  és  rétek  virágdíszt  öltenek, 
mikor a nap forróbban  kezd  sütni 
és  a megujulás  öröme száll  a le-
vegőben,  a természet  pedig  a já-
téknak  és  az örömnek adja  át 
magát  - fennhangon  és  bátran hir-
desse  ki az egész  világnak,  hogy 
« munkások hozzák az emberi-
ségnek  a tavaszt  és  a felszabadu-
last  a kapitálizmus  láncaiból,  hogy 
a munkasok hivatottak  megújítani 
a világot  a szabadság  és  a szo 
ctáhzmus alapjan". 

Ezekkel a költői szavakkal irja 
le Sztálin a május elsejei ünnep 
keletkezését. 

Ma 194^-ban, a szabadság cen-
tenáris évében határtalan lelke-
sedéssel ünnepli a világ munkás-
sága az 59. május elsejét. 

De nem mindenütt egyformán 
Ünnepelhet a munkásság. 

Amig a szocializmus hazájá-
ban. a nagy Szovjetunióban és a 
népi demokráciák országúiban a 
felszabadultság  ércével, teljes 
szabadságban ünnepelheti ezt a 
napot, a termelési verseny és 
önkéntes munka jegyében, mint a 
munka ünnepéi,  addig a tőkés or-
szagokban május elseje a kizsák-
mányoló tőkések, a középkort 
feltámasztani  akaró n gybirtoko-
sok, a még uralmon levő fasiszta 

néphóhérok elleni küzdelem napja, 
kemény és áldozatos harci ünnepe. 

Országunkban Gheorghiu Dej, 
Ana Pauker, Vasile Luca, Teo-
hari Georgescu, s még sok mun-
kásvezérnek és a névtelen mun-
kasharcosok tízezreinek szenve-
dést vállaló, félelmet  nem ismerő 
sok évi munkájának eredménye-
ként 1944 május elsején  megva-
lósult az Egységes Munkásfront, 
amely előkészítette 1944 augusz-
tus 23-át, mikor a román had-
sereg fegyverét  a hitleri Német-
ország ellen fordította  és a szov-
jethadsereg mellett résztve t a 
nagy felszabadító  háborúban s 
amely alapját képezte 1945 már-
cius 6 ának, a népi demokrácia 
megszületésének, — majd a mai 
Román Népköztársaságnak, mely 
a román népnek és az együttlakó 
népeknek egyenjogúságot bizto-
sító szabad és független  hazája. 

A negyedik szabad május el-
sejét Románia népe a Népi De-
mokrácia Frontja március 28 i 
hatalmas v á 1 a sz t á s i győzelme 
után ünnepli. 

Ezen a választáson uj Alkot-
mányt szavazott meg Románia 
dolgozó népe. Az uj Alkotmány 
a dolgozó nép hatalmas vívmá-
nyait tükrözi vissza és biztositja. 

A mártirok vére nem hullott 
hiába. 

• A munka az állam gazdasági 
életének alaptényezője lett, min-
den állampolgár kötelessége s 
hozzátehetjük: becsületbeli kö-
telessége. 

Az allam — a múltban az ural-
kodó osztályok erőszakszerve — 
ma nem a tőkéteknek nyújt tá-
mogatást a nép ellen, hanem a 
dolgozónak, hogy a kizsákmá-
nyolással szemben megvédje őt 
és életszínvonalát emelje. 

A magántulajdon is különleges 
v é d e l e m b e n részesül, ha azt 
munka és takarékosság eredmé-
nyezte. 

A földmives  munkatulajdonát 
az állam védelmezi, merţ a föld 
a;zé, aki azt megműveli. 

A tőke lekerült bitorolt trónu-
sáról s helyébe a munka került. 

Az állampolgároknak a pol-
ii á i társadalomban is joguk volt 
a ír uni-phoz — de ténylegtten 
rem é heuek ezen jogukkal, hisz 

a munkanélküliség szükségszerű 
velejárója a tőkés társadalmi 
rerdszernek. 

A népi demokrácia Alkotmánya 
a munkához V8ló jogot fokoza-
tosan biztositja, a nemzetgazda-
ság tervszerű megszervezése és 
fejlesztése  révén. 

A munka, mely a tőkés társa-
dalomban a dolgozó számára 
kényszer volt, — hajsza a min-
dennapi belevő falat  után, a népi 
demokrácia államaiban nagyszerű 
népmozgalmakban — termelési 
versenyekben és önkéntes mun-
kavállalásban — nyilvánul meg. 
Mindezek s a dolgozó földmives 
Vetési kampánya az állampolgár 
uj tipusát teremti meg, a közös-
ségi ember tipusát, mely ugyan-
akkor, amikor öntudatos munká-
jával kijelöli helyét a maga szá-
mára a társadalomban, a nem-
zetgazdaság újjáépítése révén a 
közösség érdekeit is előbbre viszi. 

A Román Munkáspárt felhívá-
sára ifjak  és felnőttek,  munkások, 
folc  mívesek és értelmiségiek ve-
szik ki részüket a nemzetgaz 
daság újjáépítésének nagyszerű 
munkájából. 

1948 május elsejét a ţr.unka 
jegyében ünnepeljük. Jelszavunk: 
az ipari  és  mezőgazdasági  terme-
lés  emelese. 

így válik igazán május elseje 
a munka ünnepévé. 

Május elseje a munkásság harci 
ünnepe is. 

A vörös május gyakran volt 
vörös a munkások vérétől Május 
elseje nem egyszer adott jelt a 
roskadozó kapitálizmus omladozó 
falainak  megrohamozására. 

Sem a tőkés-nagybirtokos kor-
mányok terrorja, sem gyilkos 
vesztőhelyei, sem nyirkos bor 
tönei es kmzókamrái nem tud-
ták megtörni a munkásosztály 
élcsapatának céltudatos akaratát. 
Minden május elseje immár egy 
fél  évszázada közelebbre viszi a 
munkásosztályt céljához, — a 
szociálista társíi alom megvaló-
sításához. 

Ma kedvezőbb körülmények 
között folyik  ez a harc Az anti-
fasiszta  erőkn ;k, a fasizmus  és 
imperiálizmus fölött  aratott meg-
semmisítő győzelme után, mikor 
„á demokrác < és a szocializmus 

erői összehasonlíthatatlanul na-
gyobbak, mint az imperiálizmus 
ellenséges tábora". 

A szociálizmus hazája, a ha-
talmas Szovjetunió erejében meg-
növekedve ke rü l t ki honvédő 
háborújából, mely az egész világ 
haladó erőinek felszabadító  há-
borújává vált. 

Népi demokratikus államok ala-
kultak ki Kelet és Délkelet-Euró-
pában, köztük hazánk is, a Román 
Népköztársaság, mely abból a 
harcból jött létre, amelyet a nép 
a munkásosztállyal az élén, a 
fasizmus,  a reakció és imperiá-
lizmus ellen vivott. 

Ma május elsejét a háborúra 
uszító imperiálizmus elleni harc 
jegyében is ünnepeljük. 

Ennek a harcnak egyik leg-
főbb  biztositéka a munkásosz-
tály ideológiai és szervezeti egye-
sítése, az egységes munkáspárt 
megvalósítása, Marx, Engels, Le-
nin, S z t á l i n halhatatlan tanai 
szellemében. 

A Román Munkáspárt megala-
kulása követendő példaként szol-
gált Magyarország, Lengyelor-
szág, Csehszlovákia és Bulgária 
munkásosztályának. 

Olaszorszagban a reakciós ter-
rorválasztások csak megerősítet-
ték az Olasz Kommunistapárt és 
Szociálistapárt szoros együttmű-
ködését. 

Minden kísérlet, hogy ezt az 
egységet megronthassak, csütör-
tököt mondott. 

Sem de Gasperri .' 00 000 főnyf 
választási rendőrsége, sem a dol-
lármilliók, sem az imperiálisták 
ígéretei és fenyegetései,  sem a 
reakció zsoldjaban álló Vatikán-
nak a pokol ördögeivel való fe-
nyegetése nem tudták megtömj 
ezt az egységet, úgyhogy maga 
a konzervativpárti „Daily Mail" 
római tudósítója is kénytelen volt 
megállapítani, hogy külföldi  nyo-
más nélkül & demokrata nép-
front  tisztán a belföldi  munka-
terv alapján választási győzelmet 
aratott volna. Ilyen körülmények 
között a &0%-ot meghaladó vá-
lasztási eredmény felér  egy győ-
zelemmel 

Az imperiálisták nem képesele 
le^yőzri a hős görög és spanyol 
népet, sem a forradalmi  Kinat, 



sem a függetlenségükért  küzdő 
népeket. 

Nem sikerült megbontaniok a 
Szakszervezeti Világszövetség 
egységét. 

A világ munkássága látja, hol 
vannak és kik az igazi vezetői. 
Utálkozva és megvetéssel fordul 
el Blum, Bevin, Saragat, Schu-
macher és társaitól, a munkás-
mozgalom fémjelzett  árulóitól. 

A nyugateurópai munkásság 
is bizakodással néz keletre, ahol 
a Szovjetunió népei és a népi 
demokráciák országai nem isme-
rik a munkanélküliséget s ahol 
rohamlépésben számolják fel  a 
háboruokozta pusztításokat. Uj 
hang üti meg a fülüket,  uj ének 
hallszik a búzamezőkről, a gyá-
rak munkalendületének uj zenéje, 
uj zene, a dolgozók épülő társadal-
mának hatalmas szimfóniája. 

Az első május elsején — 1890-
ben — Engels Frigyes a kom-
munista párt kiáltványához irt 
előszavát ezekkel a szavakkal 
fejezi  be: „És a mai napnak je-
lenetei megnyitják az egész vi-
lág kapitálistáinak és földesurai-
nak szemeit, hogv manapság az 
egész világ proletárjai valóban 
egyesültek." 

1890-ben ez inkább csak kí-
vánság volt, mint valóság. 

De 1948 május elsején, az 59. 
május elsején, a Kommunista Ki-
áltvány centenáris éve meghozza 
végre Matx és Engels, a mun-
kásosztály halhatatlan tanitói, 
minden igaz munkásszivben élő 
jelszavának megvalósulását: » Vi-
lág  Proletárjai  Egyesüljetek.« 

Csak az Ügyvédi Kollé-
giumba felvett ügyvédek 

tárgyalhatnak 
Az Országos Ügyvédi Kollégiumok 

Szövetsége körlevelet intézett a romá-
niai ügyvédi kollégiumokhoz, melynek 
értelmében semmilyen tárgyaláson nem 
jelenhetnek meg azok az ügyvédek, 
kiket az ügyvédi kollégiumok nem 
vettek fel,  még akkor sem, ha ezek 
nek az ügye fellebbezés  alatt áll. 

Méhészek I 
Az udvarhelymegyei  EMGE 

kirendeltség  ujolag  felhívja  a me-
gye területén  az összes méhészek-
nek figyelmét,  hogy május 11-én, 
kedden  a megye összes méhészei-
nek részvételével,  megyei alakuló 
nagygyűlést  tart.  Tárgy:  Udvar-
helyszéki  Méhészegyesület  mega-
lakítása. 

Agyülésen  részt  vesz Bende Béla 
Marostorda-megyei  MNSz  kép-
viselő  is, kit  az EMGE-központ 
erre az alkalomra  kidelegalt. 

A kirendeltség  elvárja  a megye 
területén  működő  összes méhészek 
megjelenései  a fentirt  napon, Kos-
suth u. 13 számú hivatalos  helyi 
ségében. 

A szentkeresztbányai vasűzem a termelési 
verseny győztese Parajd-Szentkeresztbánya 

május 1-i munkaversenyében 
„Mindsn vagon vas egv lépés a 

munkásosztály életszínvonalának fel 
emelése érdekében" ezt a jelszót ol 
vassuk a jelszavas táblák egyikén, 
ahogy az üzem területére érünk. Zag 
nak a gépek... a munka mindent ma-
gávalsodró ütemét zúgják. Munkások 
állják körül az uj kohót, mely május 
elsején megindul. Fáradt arcukon a 
győzelem mosolya C3i|lan, ahogy te 
kintelükket körülsimogitjík ezt a több 
emeletmagasságu alkotmányt. Minden 
műhely, minden munkás az uj kohó 
ért dolgozott az utolsó hetekben. Tud-
ták, hogy a jelszó valóság és ezt ők 
változtatták valósággá. 

Van olyan munkása az üzemnek, 
aki egyfolytában  50 órát dolgozott a 
kohó mellett és akkor is néhány órai 
pihenés után újra ott állt a kohó al-
jában. 

Ez az uj kohó napi öt tonna vas 
helyett napi 25 tonna vasat jelent, 
azaz az ötszörösét a jelenlegi terme 
lésnek, melyet az egy meglevő kohó-
val értek el. 

Az üzem újjáépítését többé kevésbbé 
ismerjük már az eddigi újságcikkekből, 
most a munkáról és a munka hőseiről 
szóljunk néhány szót. 

Egy kohóval dolgozott az üzem és 
elérte, sőt meghaladta a normát, a havi 
150 000 kg. vasat és felemelte  ezt is 
183 970 kg. ra. A különböző műhe-
lyekben állították elő a nyersvasönt-
vénytől kezdve a csiszolt és nikkele 
zett hamutartókig, vasalókig a külön 
böző vasárut. Most természetesen, az 
ipari racionális termelés érdekében 
nyersvasat állítanak elő a brasssói 
IMS és Resica részére. 

A hatalmas üzem a munkaverseny 
lázában ég. A szénégetőktől az iro 
dákban dolgozókig mindenki tudatában 
van a munkája céljának. 

A szénégetők a széntermelés érde 
kében 600 hektóról 1600 hektóra emel-
ték a termelést. Itt a kétszázötven 
szénégető közül különösen kitűnt mun 
kájával Trimfuly  Mihály és Jakab A. 
Károly. 

A vaskőbánya sötét üregéből egy 
szénnel megrakott csille fordul  ki, ami-
kor mi karbidlámpánk gyönge fényé 
tői kisérve eltününk a föld  gyomrában. 
Kétrét görnyedve haladunk, majd lét 
rákon megyünk egy egy tárnával lej 
jebb. Van, ahol hasoncsuszva jutunk 
tovább, van, ahol csak leggugolva tu-
dunk egy egy üregbe bejutni és itt 
ezen a helyen bányászok fejlik  a va-
sat. Nemcsak fejtik  a vasat, hanem 
egymással versenyezve haladják tul 
45—50—55%-al a napi normát. Ez 
már nemcsak egyszerű vasfejtés,  ez 
már több annál, sokkal. 

A csillék egymás után futnak  ki a 
napfényre,  ahol az autók azonnal to 
vábbitják az anyagot és az nemsokára 
az uj kohó száján, mint olvasztott vas 
folyik  ki tüzvörösen, hogy traktorrá, 
ekévé, gépekké, azaz kenyérré váljon. 

Elköszönünk a bányászoktói és a 
csákányok tompa zt) \ meg a fü  ttnkbe 

van, amikor itt is a munka hőseit 
írjuk fel.  Páll Lajos Józsefé,  Gáli Ist-
ván, Miklós László, id Bencze Mihály, 
Tidor Ferenc.. Nevek... de mellettük 
ilyen megjegyzések vannak: Normát 
meghaladta 40-50—55°/a kai. Ország-
építők, munkáshősök ők. 

Az üzemben a legtöbb munkát a 
verseny sikere érdekében Mihály Jó 
zsef  kohómester fejtette  ki. Mihály 
József  egyfolytában  50 órát dolgozott 
az uj kohó felszerelésénél,  meginditá 
sánál. Ugyanakkor az egv meglevő 
kohóval a vastermelést 15 vagonról 
19 vagonra emelte, mint kohómester, 
Éjjel nappal ott lehetett látni Mihály 
Józsefet.  És most fáradtságtól  vörös 
szemébsn azt olvashatjuk, hogy a 
munkának valóban meg is volt az 
eredménye. 

I.t kiiüntek még a munkában a nor-
mán felüli  teljesítményeikkel: Orbán 
Ferenc lakatos, aki a kohó felszere 
lésénél, mint lakatosmester irányította 
a munkálatokat, idős. Páll Gábor Fe 
renc, mint ácsmester dolgozott dere-
kasan a verseny sikere érdekében, s 
ugyancsak Blihász István lakatos is. 

— A aiájus elsejei ünnepünkön i 
röszászló, melyet egy éve őrzO 
újra nálunk marad — mondják 
kodó fénnyel  a szemükben a szén 
resztbányaiak. 

Az üzem valóban ünnepi dls 
várja május 1-ét. A lövétei bá 
szok a szakszervezeti székházat ép 
ték ujjá. 

A volt korcsmahelyiségben levő i 
dában, ahová egyébkor 35—40 
mek jár, most a falrafestett  meseké] 
és a falovacskák  s egyébb játéi 
között, t pró, piros kreppapir rt 
kák készülnek az ünnepélyre. 

A íjiár működő és jólmüködő ki 
tin és jólellátott szövetkezet utfy 
közelebbről felépitendő  munkáslakáj 
tervei bontakoznak ki. 

És mindezek fölé  győzelmesen en 
kedik az uj kohó. Az a kohó, af 
lyet 1936 ban megépítettek, ugy, ah: 
és akkor be is fagyasztottak  az akli 
idők mérnökei, hogy azután olcs 
meg tudják vásárolni. 

A kohó most itt van, üzemben v 
és hirdeti az öntudatos, épitő muc 
diadalát. b. b. tn 

Felhívás az adózókhoz 
A pénzügyminisztérium 1948 ápri-

lis hó 7 én kelt és a Hivatalos Lapban 
1948 április 13 án megjelent 250.733 
számú határozata szerint a gyárosok, 
kis és nagykereskedők, valamint bár-
milyen kereskedelmi vállalatok és szö 
vetkezetek kötelesek az 1947. évi no 
vember 1-től 1948 március hó 31 ig 
részükre áruszállításokat, vagy munka-
teljesítményeket eszKŐzölt kereskedők-
ről, vállalatokról, iparosokról és mun 
kaválialókról egyénenkénti  kimutatá 
sokat (fisákat)  készíteni. 

Ugyancsak kötelesek a fentiek  az 
ipari vállalatoknak, kereskedőknek és 
iparosoknak a fenti  időközben el 
adott árukról, vagy az azok részére 
teljesített munkálatokról szintén ilyen 
fisákat  kiállítani. 

Ezeket a fisákat  egyénenként kell 
kiállítani, minden egyes vevőről vagy 
eladóról a következő rovatokkal: Név, 
a szállító vagy vevő cégjelzése, a 
szállító, vagy vevő cég lakhelye (me 
gye, község, utca, házszám), a számla 
száma, kelte és értéke. 

A bejelentéseket a Vevő, illetve el 
adó, vagy munkáltató székhelyén ille-
tékes pénzügyigazga'ióságnak kell meg 
küldeni. Azon bukaVesti cégekre vonat-
kozó kimutatásokat, amely cégekről a 
kiállító nem tudj*, hogy melyik pénz 
Ugyigazgatóság hatáskörébe tartoznak, 
a bukaresti pénzügyi vezérfelügyelő-
ségnek kell megküldeni (Inspectoratul 
General de Finanţa al Capitalei, Bu-
cun şti S'r. Aiex. Sahia Nr. 46.) 

A kiniUtatásoxat legkésőob 1948 
május 1 ig kell beküldeni, ellenesetben 
az erre kötelezettek az eltitkolt ügylet 
után járó adók, valamint 10—100.000 
lejig terjedő pénzbírság megfizetésére 

köteleztetnek. 
Az ezen rendeletben foglaltak  k 

tartását a pénzügyigazgatóság köze) 
május 1 je után ellenőrizni fogják. 

A gyárosok, kereskedők, iparos 
szabadfoglalkozásúak  és mindazo 
foglalkozásnélküliek,  akik minin 
adó alá esnek, kötelesek f.  hó 31 
bezárólag a pénzügy igazgatóságit 
vagy az illetékes pénzügyi ellenőri t 
vatalhoz az 1948—49 évi adókiveti 
hez szükséges adóvallomást benyújt» 

A bevallást az erre a célra készíti 
hivatalos nyomtatvánnyal kell me 
tenni. Ezen nyomtatványokat a péu 
ügyigazgatóságnál vagy az illeió 
adóhivatalnál lehet megvenni. 

A nyomtatványok háromfélék  : i 
elsőfajta  a »C. I.« jelzésű a gyárosoi 
kereskedők, a kereskedelmi adó i 
eső nagyiparosok, erdőkitermelők s, 
részére készült; a második fujt 
»M« jelzéssel a kisiparosok 6lu 
adandó be; a harmadik >P< jelzés 
declarációt a szabadfoglalKozásui 
dohányárusok és a minimális adó i 
esők kötelesek beadni. 

Miután az adókivetések az ezt 
deklarációkban bejelentett adatok alap 
ján fognak  történni, mindenki kötelt 
az azokban foglalt  rovatokat őszinti 
és a legnagyobb lelkiismeretesseggt 
kiállítani, mert csak igy tudja eiiti 
rülni a pénzbírság és szabadságveq 
tés büntetését. 

Aki ez in vallomást nem adj» b: 
a kivetett adó 3 szorosával egyen! 
pénzbirságnak és 12 hónap;g terjii 
hető börtönbüntetésnek teszi ki magi 

Dr. Dénes  Ferenc,  pénzügyigazgatt 
Csarnits  Tivadar,  Ugy osztály főnül 

Éljen I. V. SZTÁLIN, a szovjet nép lánglelkü vezetője, a világ összes dolgozóinak tanítómestere es baratja 
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Az igazgatóság jelentése az 1947 üzletévről Tisaielt  Kőagyüléil 
Igazgatóságunk az alantiakban teszi 

meg jelentését az 1947 üzletévre vo 
natkozóan. Tudjuk jól, hogy Fede 
rálénk az 1947 évi április 25 én ala-
kult meg. Az alakulással kapcsolatos 
nehézségek leküzdésében oroszlán-
részt vettek ki az Umgisz és a köré 
csoportosult és az idők szavát meg 
értő szövetkezetek. Később, miután a 
Kaláka és Szövetség tagszövetkezetei 
is szervesen bekapcsolódtak mun-
kánkba, igazgstóságunk nagyon he-
lyesen és a demokratikus szellemnek 
megfelelően  összetételében átalakult, 
hogy helyet biztosítson ugy a Kaláka, 
mint a Szövetség képviseletének és 
ez az uj összetételű igazgatóság ve 
zeti ügyeinket 1947 november óta. A 
továbbiakban részletezzük jelentésün-
ket osztályonkint, hogy a tekintetes 
közgyűlés a mult évben elvégzett mun-
kánkat minél alaposabban megismer-
hesse. Jelentésünket a személyzeti 
osztállyal kezdjük, hogy ismeretes le 
gyen előttünk az a tisztviselő keret, 
amely nagyon is komoly feladatainkat 
a mult év folyamán  megoldotta. 

Személyzeti osztály 
Személyzetünk magvát azon pár 

tisztviselő alkotta, akiket az Umgisz 
Szövetkezet a kezdet kezdetén ré-
szünkre átengedett. A továbbiakban a 
követelményeknek megfelelően  és az 
ujabb osztályok felállításával  ez a 
tisztviselői keret számában állandóan 
növekedett, mig végül is december 
31-én 45 tagu létszámmal működött. 
Ezen létszámnak osztályonkénti meg 
oszlása a következő volt: 

Személyzeti osztály 3 tisztviselő. 
Szövetkezeti „ 5 „ 
Áruosztály 20 „ 
Gabonaosztály 10 „ 
Bankosztály 2 „ 
Könyvelési osztály 3 „ 
Gazdasági „ 2 „ 
összesen, mint fenn  45 tisztviselő. 
Megjegyezni kivánjuk, hogy kezdet-

ben a szakképzettség hiánya folytán 
óriási nehézségekkel kellett küzdeni, 
mig végre sikerült osztályaink átszer 
vezésével minden tisztviselőt képessé 
gének és munkabírásának megfelelően 
a kellő munkakörbe beilleszteni, ami 
által, ha nehezen is, de sikerült ko 
moly feladatainkat  megoldani. 

Szövetkezeti osztály 
Szövetkezeti osztályunk is a Fede 

rálé beszervezése után nemsokára 
megkezdette működését, kezdetben egy, 
mftjd  november hónaptól két ellenőr-
rel. Ha szűk keretek között is, de 
igyekeztünk eleget tenni kötelezett 
ségeinknek minden körülmények kö 

zött, hiszen ellenőreink száma tagszö-
vetkezeteink számához viszonyítva el 
enyészően csekély volt, ugyanis szö-
vetkezeteink száma az év folyamán  a 
következőképpen alakult: 

alapító szövetkezeteink száma 19 
volt, ez a szám julius hó folyamán 
az Incoop és a Kaláka, valamint a 
Szövetség szövetkezeti központok kö 
zött létrejött egyezmény követbezté 
ben 119 re szaporodott, az év végére 
pedig elérte a 187 et az alanti meg-
oszlás szerint: 

fogyasztási  szövetkezet 110 
hitelszövetkezet 30 
tejszövetkezet 43 
vegyes 4 
tagok száma dec. 31 én 41.199 
űzi. tőke bef.  18.575.373 
jegyzett 35.546.000 

Eképpen elmondhatjuk, hogy a vár-
megyénkben működő 214 szövetke 
zetből kb. 90•/• lépett be az év végéig 
tagszövetkezeteink sorába. 

Működésünk megkezdése után leg 
elsősorban alapító munkás szövetke-
zeteinket látogattuk sorra, ugyanis 
ezek alakulásuk óta semmiféle  szövet 
kezeti irányítást nem kaptak. Látoga 
tásaink során mindenütt megadtuk a 
szükséges útbaigazításokat, a könyve 
lést bevezettük, leltároztunk és va-
gyonmegállapitó mérleget készítettünk, 
egyben pedig szövetkezeti propagan 
dát és nevelést fejtettünk  ki. 

A lehetőséghez képest igyekeztünk 
tagszövetkezeteinket mindenben támo-
gatni és irányítani. Több izben leltá 
roztunk és boltos-elszámoltatást vé 
geztünk, hiányos elszámolás esetén a 
boltosokat lecseréltük és a hiányt 
minden esetben behajtottuk. 

November hó folyamán  átértékeltük 
összes tagszövetkezeteink vagyonát és 
mérleget készítettünk, ezenkívül jogi 
osztályunk utján 75 szövetkezetünk-
nek adófellebbezését  intéztük el kielé 
gitő eredménnyel. A szövetkezeteket 
érintő rendelkezéseket körlevelek utján 
rendszeresen közöltük. 

összesítve osztályunk az alanti mun-
kálatokat hajtotta végre: 

18 leltár és vagyonmegállspitó mérleg, 
21 vizsgálat gabona és m&ndátáru 

ügyben, 
16 leltár és boltos elszámoltatás, 
211 vagyonátértékelési mérleg. 
Két izben tartottunk az egész vár-

megyére kiterjedő szövetkezeti érte 
kezletet székhelyünkön, ezenkívül min-
den vizsgálat alkalmával gyűléseket 
tartottunk, ami által ugy politikai, mint 
szövetkezeti vonalon neveltük szövet-
kezeteink vezetőit. Osztályunk költ-
ségvetése 1947 évre 191.621 lej volt, 
amelyet a fennálió  rendeletek értel-
mében átháritottuk szövetkezeteinkre. 
Az év folyamán  előkészítettük még 
ez ugyanazon községben működő ha 

sonló tárgyú szövetkezetek fúzióját, 
amit ez évben február  hó folyamán 
végre is hajtottunk. 

Áruosztály 
Áruosztályunk 1947 julius 9 én meg 

kezdte működését 1 alkalmazottal. 
Komoly tevékenységet azonban áru 
osztályunk a régi inflációs  lej miatt 
nem fejthetett  ki, tekintettel arra, hogy 
az állami áruk a stabilizáció előké-
szítése miatt zárolva voltak, viszont 
magánárut csak a fekete  piacon lehe-
tett beszerezni, ami azonban elveink-
kel nemhogy nem volt összeegyeztet-
hető, sőt a szövetkezeti mozgalom 
fennállása  óta kizátólag es ellen har-
colt. 

A stabilizáció után természetszerű-
leg áruosztályunknál is megindult egy 
lendületes és erőteljes vérkeringts. 
Természetesen, az árunemek készlet-
szerü növekedésével növekedett az el-
végzendő munka is, ami szükségsze-
rűen megkövetelte személyzetünk lét-
számának emelkedését is. Október első 
felében  a saját áru kiosztásával egy-
idejűleg megkezdtük a mandátáru ki-
osztását is, amit alkalmazottaink cse-
kély létszámára való tekintettel csak 
ugy tudtunk megoldani, hogy éjjel ko-
misszióztunk, nappal pedig 30—35 
község i észére az igy elkészített ko 
missziót úgynevezett autókaravánnal 
szállítottak ki vidéki szövetkezeteink-
hez, hogy a gazdatömegeink is ezáltal 
mihamarabb hozzájuthassanak a sta-
bilizáció áldásaihoz. Az volt minden 
igyekezetünk, hogy az áiuk, melyek-
nek megyénk lakossága annyira érezte 
hiányát, a lehető legrövidebb időn be-
lül a fogyasztókhoz  eljussanak. 

Árukészletünk és forgalmunk  növe-
kedésével ugy az irodában, mint a 
raktárban hatalmas munka elvégzése 
várt ránk. Személyzetünk létszáma 
emelkedett, de megoldani és becsüle-
tesen elvégezni feladatunkat  igy is 
csak ugy tudtuk, hogy éjt nappallá 
téve, tudatában kormányunk intenció 
jának, erőt és hitet nyerve, a jól irá 
nyitott munkásság megalkuvást nem 
tűrő magatartásával és a szövetkezeti 
goidolat eszméjétől átfütve  minden 
erőnket megfeszítve  dolgoztunk. 

Nem akarunk dicsekedni az álta-
lunk elvégzett munkával és az elért 
eredményekkel, de abból a tényből, hogy 
az alant felsorolt  árumennyiségeket 
alig két hónapi idő alatt tudtuk kiosz-
tani és leadminisztrálni, fogalmat  al-
kothatunk arról, hogy mily komoly 
mértékben járultunk hozzá megfeszített 
munkánk által országunk gazdasági 
újjáépítéséhez. A továbbiakban szem-
léltető képet nyujiunk a december 
31 ig kiosztott árumennyiségekről. Ezek 
a következők : 

Kiosztottunk: Uj fctfkbm 
61.380 mtr. sárgavászont, 
kartont és egyéb selyem 
méterárut 9304 940 
6 265 mtr. szövetet 3 858 736 
3.244 pár női és férfi  cipőt 3 519.820 
1.528 „ bakkancsot 2.565 708 

789 drb. vedret 357.011 
31.163 kgr. vasárut 2.655.339 

385 000 drb. patkósarkat 216.8c0 
2 800 kgr. láncárut 377 5*0 

43 197 „ cukrot 3.023.790 
2 326 „ fonalat 857.072 

selyem és egyéb rövidárut 5.999 526 
saját áruforgalom 5 704 810 

összesen kiosztottunk : 38 441 092 
lej értékű árut. 

Gabonaosztály 
A gabonaosztály legfőbb  tevékeny-

sége a gabunagyüjtésben, gyapjugyüj-
tésben, olajosmagvak és krumpli gyüj-
tésében merült ki és emellett párhu 
zamosan megindítottuk a mezőgazda 
sági egyéb termékek órtékesitésének 
alosztályát is. 

Ami a gabonagyüjtést illeti, a Fede-
rálé a vármegyét 9 albizományossal is 
132 gyűjtővel szervezte meg s ezeken 
a szerveken keresztül indult meg a 
gabonagyűjtés. A gyűjtők, melyeknek 
15 százaléka a szövetkezeti hálózat 
égisze alatt folytatta  tevékenységét, a 
legnagyobb lelkiismerettel végezték kö-
telességüket, csupán az adminisztrá-
cióval voltak nehézségek, minthogy ezt 
központilag kellett elvégezni a kellő 
gyakorlat hiánya folytán.  Az eredmény 
igy is szép volt, minthogy a megyénkre 
kirótt normát 30 százalékkal túlhalad-
tuk, gyűjtvén: 

813 vagon búzát 
16 „ rozsot 
57 „ árpát 
79 „ zabot 

összesen 465 vagon gabonát. 
A gabonagyüjtésnél felmerült  nehéz-

ségek a raktárok alkalmatlanságában 
és jármű hiányában álltak és állanak. 
Sajnos, még nagyon sok helyen a ga-
bona kint van a gyűjtőknél, iskolák-
ban vagy községházakban s ezek el-
szállítása a részünkre megállapított 
fuvardíj  tétel csekély volta miatt csakis 
kényszerfuvar  utján lehetséges, ami 
eddig az őszi és téli nehéz utak miatt 
lehetetlen volt, most pedig a vetési 
kampányra való tekintettel kell mellőz-
nünk a kényszer fuvarok  igény bevéte-
lit. Hasonló a nehézség a gyűjtési 
költségek elszámolása tekintetében is, 
minthogy a stabilizáció megóvása i i 
fenntartása  irdekiben ezek a díjtételek 
a lehető legminimálisabban vannak 
megállapítva. Ebből következik, hogy 
a Fcderáti vagonon Ként 560 lej gyűj-
tési költséget (beleértve raktárdíj és 
forgatás)  és 980 lej jutalékot ismerhet 
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el, «melyből, természetesen, még az 
illetékes adót is levonni köteles. 

Albizományosainkon keresztül 23.000 
kgr. gyapjút gyüjtöttünk, mely meny-
nyiség ki is van utalva posztógyárak-
nak. A gyapjugytljtésnél komoly ne-
hézség abban állt, hogy a főrnegbizolt, 
sajnos, a brassói Incoop-kirendeltség 
volt, mely a pénzeket és a nyomtat-
ványokat nehézkesen és nagy késéssel 
küldte. 

Az olajosmagvak gyűjtése a megyé 
ben létező 8 olajütőmalmon keresztül 
történt. December végéig begyűjtöttünk 
422.000 kgr napraforgó-magot  és 
63.000 kgr olajpogácsát. 

Gabonaosztályunk december 31 ig 
2.988 OuO kgr. krumplit gyűjtött a köz-
ponti irányitásnak, a kirótt követeimé 
nyeknek eleget téve. 

A fenti  adatokat összegezve, gabo-
naosztályunk gyűjtési akcióján keresz 
tül rövid 3 hónap alatt kb. 45 millió 
lejt juttatott földműveseink  kezéhez. 

December havában, miután a gyűj-
tési akciók befejezésükhöz  közeledtek, 
igazgatóságunk a gabonaosztály al-
osztályaként megszervezte az értéke 
sitési ágat is azon célzattal, hogy a 
felesleges  népi termékek (zöldség, tojás, 
szárnyas, főzelékféle,  bárány, méz, 
túró, vetőmagok, rongy, toll, ócskavas 
stb.) a szövetkezeti hálózaton keresz 
tül juthassanak el a fogyasztóhoz, 
vagy a továbbfeldolgozó  gyárhoz. 

Bankosztály 
A bankosztályunk működését komo 

lyan csak a hitelszövetkezetek átszer 
vezése után kezdhette meg. E célból 
az ősz folyamán  a központi utmuta 
tások alapján a hitelszövetkezeti háló 
zatot össze kellett vonnunk fúziók 
utján, hogy végül is 18, lehetőleg föld-
rajzilag központi, anyagilag és ügyke 
zelésileg megerősített hitelszövetkezet 
állhasson a hiteligénylő gazdaközönség 
rendelkezésére. Ezen munkálatok kü 
lönösen formai  és technikai keresztül 
vitelükben komoly és hosszadalmas 
munkát igényeltek, úgyhogy ebből ki-
folyólag  gyakorlatilag bankosztályunk 
csak 1948 év elején tudott eleget tenni 
hivatásának, megkezdvén a hitelszót-
osztási műveleteket. 

Könyvelési osztály 
Ami a könyvelőség tevékenységét 

illeti, csak akkor tudunk fogalmat  al 
kötni magunknak, hogyha figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy a könyve 
tőségünknek nyomon kellett követni 
mindazon üzleteseményeinket, amelyek 
a már felsorolt  tevékenységeink foly-
tán fakadtak.  Hogy könyvelésünk tiszta, 
világos és eseményhü képet nyújt has. 
son, bevezettük a definitiv  kartotóios 
könyvelési rendszert, mely a maga 
modern alapelveivel könnyű és gyors 
betekintést enged bármely művele-
tünkbe. 

Könyvelőségünk feldolgozta  időrendi 
sorrendben az egész intézmény ösz 
szes osztályai által lebonyolított üzleti 
eseményeket. Az év folyamán  12.920 
tételt könyveltünk el. Nagyban hátrál-
tatta könyvelőségünk munkáját az 
augusztus 14 i stabilizációval kapcso-
latos mérlegkészítés és átszámítási 

munkálat, de dacára a késésnek, vala-
mint a decemberben összetorlódott 
hatalmas könyvelési anyagnak, sikerült 
a Federálé mérlegét az Inspektorátus 
területén működő 6 Federále közül 
2-nak befejezni.  Mérlegünket az Incoop 
1948 március 29 én jóváhagyólag lát-
tamozta. Ha figyelembe  vesszük, hogy 
a könyvelési Oíztály vezetője az igaz-
gatót távolléteiben állandóan helyette-
sitette, akkor bebizonyosodik, hogy ez 
osztály a legnagyobb szorgalomról és 
éjét nappá tevő munkáról tett tanúbi-
zonyságot. 

Gazdasági osztály 
Federálénk fejlődésének  méretei meg-

követelték, hogy felállítsuk  gazdasági 
osztályunkat, hogy ezen osztály össze-
fogja  Federálénk keretein belül az 
összes gazdasági ügyeinket. Ezen osz-
tály feladatává  hárult, hogy az üresen 
álló lengyár helyiségeit rendbe hozassa 
és oda tegye át intézményünk összes 
osztályait irodáival egyetemben. Be 
rendezési tárgyaink meginduláskor nem 
lévén, kölcsönképpen átvettünk az 
Umgisz Szövetkezettől olyan irodai és 
berendezési tárgyakat, amelyek az üzem 
megindulásához feltétlenül  szükséges 
nek mutatkoztak s a későbbiek folya-
mán sorozatosan láttuk el osztályain 
kat a megfelelő  és szükséges beren' 
dezési és iroda-felszerelési  tárgyakkal 

és hogy e tekintetben nagyon jó mun 
kát végeztünk, mi sem bizonyítja job 
ban, mint az a tény, hogy az itt meg-
forduló  központi és más szövetkezeti 
vendégeink legnagyobb csodálatukat 
fejezték  ki szervezettségünk, ráktárunk 
és irodáink miatt. Ugyancsak gazda-
sági osztályunk 1947 év folyamán  gon 
doskodott egy személy autó beszerzé 
séről is, hogy tisztviselőink gyorsab 
ban és könnyebben oldhassák meg 
vidéki feladatainkat. 

Ami az alkalmazottak szervezeti éle 
tét illeti, megemlítendő, hogy mind-
nyájan szakszervezeti tagok és be van 
szervezve ugy a sejt, mint az üze-
münk keretében működő üzemi bi-
zottság. 

Végezetül köszönetünket s hálánkat 
kell kifejeznünk  a Román Munkás 
Pártnak, kormányunknak, megyei ősz 
szes politikai, közigazgatási és gazda 
sági intézményeinknek, szövetkezeti 
hálózatunknak és szövetkezeti tábo-
runknak, a Federálénk vezetőségének 
és minden egyes alkalmazottunknak, 
mert a közös cél, a közös megértés 
és a közös megfeszített  munka és se 
gitség hozta számunkra mindazon ered-
ményeket, amelyeket mi 1947 decem 
ber 31 én alig pár hónapi működé 
sünkkel fel  tudtunk mutatni. 

Éljen a Román Népi Köztársasági 
Az igazgatóság. 

A nyári munkaidő (záróra) 
helyesbítése 

A >Szabadság« 1948. április 1 én 
megjelent számában közöltük szövet-
kezeteinkkel a Federálénknál április 
hó 15 tői bevezetett hivatalos munka 
időt, amelyet most az alábbiakban 
módosítunk: 

Federálénknál a hivatalos munkaidő 
reggel 7 órától kezdődik és egyfoly-
tában tart d. u. 2 óráig (14 h. ig), 
keddi napokon (heti piaci napokon) 
reggel 7 órától este 6 óráig (18 h. ig) 
tart egy huza mban ebédszünet nélkül, 
szerdán, csütörtökön 7 órától d. u. 
2 ig (14 h.- ig), pénteken reggel 7 tői 
d. u. 2 ig (14 h. ig), d. u. 4 tői 7 ig 
(19 h. ig), szombaton reggel 7 tői d. 
u. 1 ig (13 h. ig). 

Kérjük szövetkezeteink t. vezetősé-
geit (a boltk ezelőket), hogy az uj zár-
óra rendszerhez feltétlenül  alkalmaz-
kodni szíveskedjenek. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  s. k , Nagy  s. k. 

A haladó boltkezelö 
(A  multheii  cikkünk  befejezése.) 

Ne árusítsunk hitelbe 
Ez szintén a legtöbbet vitatott dolog 

s most már a boltkezelő magánügyévé 
lett, mivel a megbízási szerződésben 
anyagi felelősség  terhe mellett tiltva 
van bármilyen árut kihitelezni. Igen 
helyes dolog ez l Na ijedjen meg senki 
tőle. 

Nevelni kell a népet, vásárló kö 
zönségünket is le kell szoktatni a hi-
telbe való vásárlásról, ami csak meg 
ölője szövetkezeii életünknek. Próbál-
juk csak meg, bizonyara mindenütt 
sikerülni fog. 

Csak néhány gyakorlati tennivalóra 
próbáltam rámutatni a fentiekben,  ami-

vel ugy a sajátmagunk, mint szövet-
kezeteink érdekeit szolgálhatjuk. 

A hűséges, mindennapi munkáméi 
lett azonban szolgáljuk igazi lélekkel 
a szövetkezeti eszmét is és tegyük 
mintaképpé a mi szövetkezeti boliun 
kat és ne tekintsük átmeneti állapot 
nak a szövetkezeti boltosságot, hanem 
tartsuk legnagyobb hivatásunknak, élet 
célunknak. 

Arra törekedjünk, hogy mindig fel 
emelt fővel  állhassunk meg minden 
kivel szemben, mint akik tudatában 
vagyunk annak, hogy a reánkbizotta-
kat hajszálnyi pontossággal, szívvel 
és lélekkel, becsületesen elvégeztük s 
ne lankadjunk akkor sem, ha néha 
igazságtalan vád érne bennünket. Ne 
feledjüK  soha, hogy az arany, ha 
sárba tapossák is, mindenkor arany 
fog  maradni. 

Legyünk a szövetkezeti eszme hü 
harcosai, építsünk és alkossunk a pult 
mögött. 

Gondoljunk mindig arra, hogy olyan 
szövetkezeti vagyon van a kezeinkre 
bizva, ami megélhetésünket biztositja 
és amelynek tulajdonosai azt teljes 
bizalommal bízták gondjainkra, hogy 
azt gyarspitsuk. Ezért a népvagyon 
ért mi nemcsak anyagilag, de erkölcsi 
leg is felelősek  vagyunk. Éppen ezért 
legyünk óvatosak, körülteKintők és 
lelkiismeretesek minden tekintetben, 
ami e vagyon sorsával összefüggés-
ben van. 

Meg vagyok győződve arról, hogy 
erre minden boltkezelőnaben megvan a 
készség és jóakara', akkor pedig fel 
emelt fővel,  jókedvűen, kezet kézbe 
téve, sorakozhatunk a nsgy épitő 
munkára, demokráciánk és szövetke 
zeteink felvirágoztatása  érdekében 1 

Kívánok minden boltkezelő kartár 
samnak ehhez a munkához erőt, ki 
tartást és sok sok sikert I 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Nagy  S. s. k. 

A közönség fevilágositására közöl 
jük, hogy Fehér Sándor alkalmazta-
tása a Federáiénál 1948 március hó 
16 án megszűnt. 

SPORT 
Május 3 án Románia többszörös 

nemzeti bajnoka, a bukaresti VENUS 
labdarugó csapata városunkban játszik í 
barátságos mérkőzést az UMTE csa 
palával. 

Az UMTE tekecsapata május 2-án 
nemzeti bajnoki méuőzést játszik a 
Salamon féle  tekepályán, melyre a 
sporttestvéreket szeretettel meghívja. 

Diák-Sport 
Április 25 én, vasárnap a székely 

keresztúri tanítóképző labdarugó csa-
pata az unitárius főgimnázium  csa-
patával szemben 4 : 2 arányban meg-
érdemelt győzelmet aratott. 

Ugyanezen a napon Székelyudvar-
helyen a keresztúri tanítóképző intézet 
atlétái, a vármegyei sport egyesületek 
és középiskolások 4 ktn. es nemzeti 
futó  versenyén ugy az egyéni, mint a 
csapatversenyben első helyezést nyer 
tek. A legjobb eredményt Nika András 
VIII. é. tanítójelölt érte el. 

Az I0VR torvény 
kiterjesztése az antidemok-
ratikus intézkedések és cse-
lekmények áldozataira is 
Az IOVR törvény kedvezményeit a 

82—1948. számú törvény kiterjesz-
tette az alábbiakra is: 

a) Azokra, akik rokkantságot sze-
reztek az antidemokratikus faji,  vagy 
vallási üldözés következtében elszen-
vedett börtönbüntetések, tömegmészár-
lások, kínzások, deportálások, lágerbe-
küldések, munkaszázadokba, vagy 
munkaszolgálatra való rendelés folytán. 

b) Azokra, akik demokratikus ma-
gatartásuk miatt Északerdély területén 
a bécsi diktátum után megkínoztattak. 

A Migyar Népi Szövetség megyei 
szervezete felhivja  azokat a személye 
ket, illetve leszármazóikat, akik a tör-
vény kedvezményeiben részesülhetnek, 
hogy sürgősen jelentsék szóban, vagy 
írásban a megyei szervezetnél a kö-
vetkező adataikat: nevüket, foglalko-
zásukat, pontos cimüket és azokat a 
részletes körülményeket, amelyek kö-
zött, vagy folytán  a rokkantságot sze-
rezték, illetve a felmenőági  rokon el-
hunyt. 

Külön felhívjuk  a figyelmet  arra, 
hogy a törvény kedvezményeiben té 
szesülnek a Maniu gárdisták áldo-
zatai is. 

— Külső munkatársainkat, al-
kalmi tudósítóinkat  ismételte» 
figyelmeztetjük,  hogy csak ak-
kor számithatnak  közleményük-
nek a legközelebbi  számunkban 
való megjelenésére,  ha aa leg-
később  szombat reggelig hoznánk 
beérkezik.  Később  érkező  köz-
lemények  már csak a következő 
számban jelenhetnek  meg, föl-
téve,  hogy lapunk  szellemének 
és  terjedelmének  is megfelel-
nek. 

ÉLJEN A MUNKÁSOSZTÁLY, N É P t M 1 E Z E T Ő E R E J E ! 



Hazatért hadifoglyok 
névsora. 

Április  27  én  étkezlek  haza a 
7062/4  táborból: 

Balázs Sándor, Balázs Dánes Szom-
-oaifalva,  Vetési Lajos, Siiberstein 
Sándor Székely udvarhely, Olasz Dó 
nes Móréfalva,  Lőrinc Kálmán Tibód, 
Bokor János, Gergely Lajos, Boros 
János, Sebestyén Dánes Zitelaka. 

Április  28 án érkeztek  a 
7062/5  táborból: 

Kelemen József  Székelyudvarhely, 
Clnciri Ferenc Oroszhegy, Farkas I. 
János, Tófalvi  Lukács Kápolnásfalu, 
Sándor Mihály Szentegyházasfalu, 
Csíki Árpád Máréfalva,  Csiki Sándor 
Fenyéd, Pál János, Tamás József 
Szentegyházasfalu.  Szőke András Fel-
sősófalva,  Fosztó Áron Kénos, Széles 
Károly B'.kafalva,  Somorai Lajos Pa-
takfalva,  Beke Mózes Gyepes. 

Április  29 én  érkeztek  a 
7062  táborból: 

Benedek József,  Lőrinc Péter, Gál 
Lajos, György Mihály. Benedek György 
György Márton, Gergely Mátyás Ká 
po'.násfalu,  Imreh György Lengyel 
falva,  Dávid József  Patakfalva,  Biró 
János, Biró Antal, Mezei Márton Zete 
laka, Bálint Gáspár Farcád, Ambrus 
Imre, Both Mátyás Szentegyházasfalu, 
B»lázs Imre Korond, Vajda Mihály 
Pálfalva,  Márton József,  Bakk Mózes 
Kecsedkisfalud,  Marton Domokos Szó 
kelyudvarhely, Balázs Ferenc Szent-
király, Ádám Dezső Firtosváralja, Mi 
hály István L^vé e. 

Irodalmi törvényszék 
Első alkalom Székelyudvarhelyen, 

hogy a szakszervezet rendezésében 
irodalmi törvényszék volt. Al. Tolsztoj 
Kenyér c. regényét helyezték vád alá. 

A szakszervezet gyUléstermét zsúfo-
lásig megtöltötték a dolgozók. Elhang 
zott a vád... mely szerint a regény 
felhagy  a hagyományokkal, harcra tü-
zel, a nőnek is fegyvert  ad a kezébe. 
A vád felsorakoztatott  pontjai után a 
tanuk kihallgatása következett, kikhez 
a népbirók, az elnök, a vád és véde-
lem tettek kérdéseket. 

A tanuk kihallgatását a vádbeszéd 
követte, majd a védő cáfolta  meg a 
könyvre és tanuk vallomására támasz-
kodva a vádak alaptalanságait, rámu-
tatva arra, hogy a művészt nem köt 
hetik hagyományok, hogy a népek 
szabadságáért vívott harc jogos és hogy 
az a kispolgári felfogás  már rég el-
avult, hogy a nő nem egyenrangú 
harcos is a férfival,  ha ugy hozza a 
helyzet. 

Rámutatott a védő arra, hogy az 
iró a természetesség és egyszerűség 
művészi eszközeivel hozta közel a for-
radalom vezéreit és ezer névtelen hő 
sót az olvasóhoz. Sztálin, Lenin, Vo 
rosilov emberi alakjai, Agrippina, Lu-
kas, Ivan Gora, Marja, a forradalom 
névtelen győzelemre vivői elevened 
tek meg a hallgatóság szeme előtt. 

A vedelem eitungzasa u án, a bíró-
ság Hh'rdette az ítéletet, melyben el-
marasztalja a könyvkeres»edőKet, hogy 
ilv kis oromban lehetett itt ezt «z ér é 

kes könyvet megszerezni, elmarasz-
talja a közönséget, hogy ily kevés 
számban olvasták és a könyvet, Alexei 
Tolsztoj nagy müvét felmenti  a vád 
alól és olvasásra ítéli. 

A közönság nagy tetszéssel fogadta 
az irodalmi törvényszéket és annak a 
kívánságának adott kifejezést,  hogy 
ehhez hasonló előadásokban gyakrab-
ban venne részt. 

Vádló Nagy László tanár, védő B. 
Baksa Mária, tanú* V. Tomori Viola 
dr., Weress Margit, Zsók Ambrus, 
Gottesmann László, népbirák : Szente 
Erzsébet és Ágoston Sándor voltak. 
Az elnök Tompa László, aki mindvé-
gig magas irodalmi nivón vezette le a 
közönség részéről feszült  érdeklődéssel 
végighallgatott irodalmi «tárgyalást*. 

Udvarhelymegye 
derekasan kivette részét 

a munkaversenyből 
Udvarhely megye újjáépítési és ve-

tési hadjárata közeledik sikeres befe-
jezéséhez. A megye összes falvaiban 
és városaiban a dolgozók minden ré-
tege, parasztok, munkások, értelmisé-
giek utakat, hidakat javítanak, feuitu 
rális és felvilágosító  munkát folytatnak 
és igyekeznek százszázalékos »n befe-
jezni azt az újjáépítési munkát is, a-
mely még nincsen teljesen befejezve. 

Udvarhely megye lakossága mint 
egy ember teljesítette kötelességét, ugy 
ahogy G h e o r g h i u D e j mondotta: 
„ . . hogy ne tudják, mi a szegénység, 
mindenük legyen, mire gazdaságukban 
szükségük van, erős állataik, jó szer 
számaik, a házuk ház legyen, az éte-
lük étel, emberi életben legyen részük, 
gyermekeik jóllakottak, egészségesek, 
felöltözöttek  és felvilágosultak  legye 
nek". 

Székelyudvarhelyen a megyefőnök 
ség, Mezőgazdasági Kamara, a Román 
Munkás Párttal az élen, munkaterveket 
dolgoztak ki, hogy országunk minél 
előbbi felvirágzását  elősegíthessük. 

Székeiysereszturon a munkásság ön-
kéntes munkával egy 100 méteres sza 
kaszon szabályozta a Kü*üilő folyá 
sát, mely sok szegény embernek na 
gyobb darab kenyeret biztosit a jö 
vőre. Ugyancsak Keresz>uron 6 holdas 
akácost tisztítottak ki, bevetették és az 
eddigi használhatatlan területét termő 
földdé  tették. Ezen kívül még 60 köb 
méter kavicsot is hordtak az utak fel 
töltéséhez. 

Keresztúr példáját követve a többi 
községek sem maradtak el, igv Bet 
falva  10 köbméter, Ujszékely 21 köb 
méter, Nagysolymos 140 teöbméter 
kavicsot hordottak önkéntes munkával 
az útszakaszok kijavítására. Fiatfalván 
8 kisebb lerombolt hidat újjáépítettek, 
ami által könnyebbé tették a mezei 
munka elvégzését. Példáját követte 
Felek, Bordos, Csöb, Székelyandrás 
falva,  Újlak községek. 

A tavaszi vetések munkájában a 
legszebb eredményt érték et Kissoly 
mos 108°/0, Nagysolymos 10670 R*va 
102% al. Szenterzsébet község mun-
katervét végrehajtotta, 2 nagy hid uj 
jáépitéséhez való anyagot egybegyüj 
törték. így Magyarzsákod is egy kul-
tu'ház felépítéséhez  szükséges anya 
gokat beszerezte s ha a mezei munka 
befejeződik,  neki fognak  a felépítésé 
hez. Székelyvécke községben több, 
mint 10 szegénysorsu családnak segi 
tettek a földet  megművelni, ugysziniét 
Magyarzsákodon is, ahol a példát kö-
vették. Kissolymos a vármegyei u tes 
ten egy ki'óméteres útszakaszon vé* 

zett önkéntes munkát 135 fogattal  biró 
és 309 kézi munkással. Nagysolymo 
son a derzsi szorost megnyitották, 
mely munkálatnál 200 önkéntes dol-
gozott. Etéden a kőrispataki útszaka-
szon egy és fél  kilométeres távolságra 
a viz által kimosott utmelletti kötést, 
mely úgyszólván lehetetlenné tette a 
közlekedést, teljes egészében helyre 
hozták és átadták a forgalomnak.  Ki 
tűnt a munkában 20 fuvaros,  40 fej 
szés és 60 lapátos, kik önkéntes mun 
kával járultak az uijiépitéshez. Szent-
ábrahám kulturház felepuésónek  fogott 
neki, melvhez minden anyag össze van 
gyűjtve. Ünnepélyes keretek között, a 
lakosság jelenlétében Egyed Pál köz 
ségi jegyző tette le az alapkövet, s 
méltatta a kulturház alapkőletételének 
fontosságát.  Énlaka község öntudatos 
munkásai 2 és fél  km. es u szakaszt 
javítottak meg önkéntes munkával. 
N gygalambfalván  a munkaterven ki 
vül, amit százszázalékosan elvégeztek, 
1000 darab csemete fát  is elültettek. 
Kobátfalva,  Bmcéd, Síentmihály 3 ós 
fél  km es útszakaszt kavicsoztak ki. 

Rugonfalva  a kecskevári uj hid be 
fejezését  végezte et, a hídépítési mun 
bála oka» Kovács B Miklós iránvitotta, 

önként felajánlva  ezen munkálatot. 
B >zöd is követi a hídépítést, a kábel-
szorosbeli hidat átadta a forgalomnak. 
Kőrispatak dömösi utján 2 km., a 
libucimezei uton 1 km. és oldaluton 
1 km. es útszakaszt javítottak meg 
önkéntes munkával. 

A keresztúri unitárius gimnázium 
április 17—29 ig önkéntes rohammun-
kával a következő munkát végezte el: 
Felástak összesen 5231 m1 területet, 
megtisztítottak 5189 m* területet, ki-
ástak 146 m3 földet,  elültettek 150 
drb. csemetét, bevetemónyeztek 320 
m* területet, összegyűjtöttek As törtek 
6 m* követ, meghegyeztek 150 karót, 
a rohammunka ideje alatt a minden-
napi munkájuk mellett, önkéntes mun-
kával 1339 óra munkát végeztek el. 

Ezen munkálatokat szegényebb sorsa 
emberek részére végezték : hadiözve 
gyek és a napköziotthonok részére. 

Az oklándi járás is részt vett az 
újjáépítési munkában. A tavaszi vetést 
száz százalókban elvégezte Homoród-
keményfalva,  Homoródszentmárton, 
Kénos, Rec3enyéd, Városfalva,  János-
falva,  Felsőrákos egy 6 kra.-es útsza-
kaszt javított ki önkéntes munkával. 
Lövéte község öntudatos munkásai a 
Szentegyházasfalu  felé  vezető útsza-
kaszon egy 5 km. útszakaszt javítot-
tak ki. Felsőrákos (a vargyasi uton) 
1 drb. hidat javított ki, padlózattal és 
karfával,  ezenkivUl 2 drb. kisebb hid 
újjáépítését önkéntes munkával vé-
gezte Abásfalva  rohammunkával épí-
tette meg a „Kótviz" közötti hidat, 
Homoródremete a Gyepespataaon szin-
tén egy hidat épített. Homoródkará-
csonfalva  „a Tófenók"  nevű hidat 
kijavította, Olasztelek 3 hidat, Székely-
száldobos 5 hidat, Lókod 1 hidat ja-
viiott ki. Erdőfüle  a „Kormospatakon" 
levő hidat javította meg önkéntes ro-
hammunkával. 

Az udvarhelyi járásban a vetési 
kampányban a következő körségek 

A tájékoztatásügyi miniszteriem terve: 

Az 1848-as 
forradalom  nagyszabású megünneplése 

Nagyszabású és korszerű tervet 
készítettek a tájékoztatásügyi minisz 
tóriumban az 1848 as forradalom  meg-
ünneplésére a 100 ik évforduló  alkal 
mából. Az elgondolás szerint az év-
fordulót  országszerte megünneplik Ro-
mániában junius elsejétől julius else-
jéig tartó sorozatos ünnepségekben. 

Az ünnepi hónap során a városok-
ban és falvakban  ünnepségeket kell 
rendezni ismertető és lelkesítő előadá 
sokkal. Lehetőleg fel  keli kutatni és 
összegyűjteni a forradalomra  vonat 
kozó írott és nyomtatott emlékeket, s 
más emléktárgyakat és ebből az anyag-
ból kiállítást rendezni a megyeszék 
helyeben. 

A minisztér'um megyei tanácsa már 
meg is kezdte az ünnepség előkészí-
tését. Felkérést intéz a megyében mű-
ködő bÖ7épiskolák, egyházak, régebbi 
és nagyobb intézmények, szervezetek 
vezetőségeihez, kezdjenek minél előbb 
kufat»s'  levéltáraikban, s amennyiben 
az 1848 as eseményekkel egykorú vagy 
i-pf-c  o atos anyogot találnak — egv 

korú nyomtatványokat, plakátokat, fel-
hívásokat, népi dalokat, levelezést, 
fegyvereket,  felszerelést,  vagy más ér-
demesnek látszó tárgyat — erről érte-
síteni szíveskedjenek a tájékoztatás-
ügyi minisztérium megyei tanácsát a 
vármegyeháza II. emeletén és szíves-
kedjenek ezeket a tárgyakat, nyom-
tatványokat, gondos megőrzés válla-
lása ellenében, kölcsönben felajánlani, 
hogy azokból majd juniusban Székely-
udvarhelyen kiállítást lehessen ren-
dezni. Ugyanilyen kéréssel fordul  la-
punk utján a tanács azokhoz a ma-
gánszemélyekhez is, akik valami erre-
való érdekes emlékkel rendelkeznek. 

A műsoros ünnepségek megrende-
zésének tervével is foglalkozik  a mi-
nisztérium megyei tanacsa, segítségül 
kérve ehhez a MNSz, a pártok, szak-
szervezetek, közigazgatási, tanitásügyi 
hatóságok, egyesületek szíves közre-
működését is, abban a tudatban, hogy 
ennek a szépen elgondolt és korszerű 
ünnepségnek sikerülnie kell és fog  is 
sikerülni I 

Éljen a Román Népköztársaság Alkotmánya! 



nyerték meg a virsenvt : Ábránfalva, 
Mátisfalva.  Kányád, Dácsfalva,  Petek, 
Hod*ya, Bigy. Farcád, Ége és Dilya 
községek. Ezen községek hamarább 
fejezték  ba a tavaszi vetést, pedig ki 
sebb állatállománnyal rendelkeztek. A 
járásban kitűnt Kinyád község, mely 
leghamarább fejezte  be a tavaszi mun 
kálatokat, ezenkívül egy uj hidat épí-
tett, mely 6 tn. hosszú és 5 m. szé-
les A hídépítésnél önkéntes mun 
kások önzetlen munkálat, végeztek. 

Az udvarhelyi járás községei ezen 
kívül Szép és eredményes munkát vé 
geztek az újjáépítésben, amit a követ 
kező számunkban fogunk  «mertetni. 

Ujságakció Udvarhelyen 
F. hó 25 én ós 27-én nagy újság 

árusítási verseny folyt  le városunkban, 
versenyrekelve a szombatfalvi  sejt, 
1 kerületi sejt, III kerületi sejt, UMGISz 
és Federále. 

A verseny eredménnyel járt, na-
gyobb mennyiségű újságot juttatott az 
olvasók kezéhez, ezenkívül az árusítók 
felvilágositó  és irányító munkát vé 
geztek ezzel egyidejűleg A versenyből 
n v r ésnek került ki az UMGISz sejt, 
1000 drb. újságot adak el, a M*gyar 
Szó, Igazság, Ifjú  Munkás c. lapokat 
terjesztve. 

M^gvénk összes községei ezenkívül 
faliújságot  is készítettek, ismertetve 
május 1 napja fontosságát  és méltatva 
mindama munkásokat," akik kitűntek 
az újjáépítési ír-unkában. 

Faliújság 
kiállítás 

Székely udvarhelyen edd:g még nem 
látott mennyiségben állították ki a 
szakszervezetek faliújságjaikat. 

A városháza nagytermében egymás 
mellett sorakozna* a szebbnél szebb 
faliújságok.  Látszik, hogy egymáson 
akartak túltenni nemcsak külalakban, 
hanem tartalomban is. 

Mindegyik kiállított faliújság  szinte 
kivétel nélsül említésre méltó, de csati 
egyet, kettőt tudunk külön is meg-
említeni. 

A belépővel szemben az első pilla 
natban feltűnik  a Federálé alkalma 
zottainak ízléses f*liujséga.  E?en ke 
rész ül belepillanthatunk a Federálé 
belső éle ébe, elolvasgatjuk a munká 
ban kitűntek neveit, akik éji napot 
egybetéve dolgoznak az ország gaz 
dasági újjáépítéséért. Az UMGISz fali 
újsága szép kivitelével és tartalmával 
kelt feltűnést.  Külön meg kell jegyez 
nünk, hogy az UMGISz alkalmazót 
tainak sajat n unkáját dicséri a ki 
vitel is. 

Az egészségügyi szakszervezet fali 
újságjáról az osztályok napfényes,  de 
j-üs felvételei  tűnnek szemünkbe. Majd 
a művészek szakszervezetének ízléses, 
pergamanttekercset utánzó faliújságja 
mellett állunk meg. 

Szép a közalkalmazottak és vár-
megjei alkalmazottak faliújsága  is. 
Nem mehetünk el megállás nélkül a 
mezőgazdasági alkalmazottak faliújság-
jának munkaterve mellett. Talán tz a 
munkaterv fejezi  ki legjobban a dol-
gozók törekvését a Népköztársaság 
ban: 100% os vetéseredtrény. 

A faliújságokat  kütönösen jellemzik 
« mai ict* szt-llt mébrn irt cikkek. Az 
uj auom.á'-ny'l, a Népköztársaság 
gal és a május elsejével foglalkoznak. 

A háztartási alkalmazottak faliújság 
ján az uj idők szabad embere szól. 
Hadnagy Bíró Ilona a cselédlípcső' 
letűnt világáról beszél és az uj alkot 
•lányt idézi. b. b. m. 

Egymáson tesznek tul a munkaver-
senyben a székelyudvarhelyi 

s z a k s z e r v e z e t e k 
A székelyudvarhelyi Megyei Szak 

tanács helyiségében állandóan hangya 
bolyhoz hasonlóak a termek. Hol egyik, 
hol másik szakszerveset jön eredményt 
bejelenteni, a szakszervezeti munká-
ban és a termelésben kitűnt elvtársak 
nevét bemondani. A faliújságok  ké 
szitői anyagot, képeket kérnek. U;abb 
kulturrendezvényeket, önkéntes mun 
kákát jelentenek be. Cseng a telefon, 
most a parajdiak kérdeznek a ver 
sennyel kapcsolatban valamit, majd a 
Székelyföld  legnagyobb ügetne, a szent-
keresztbányai vasgyár beszél. 

Minden szakszervezet készül a má-
jus elsejei faliújság-versenyre,  de ez 
csak egy pontja a versenynek. 

A városi alkalmazotlak  szakszerve 
zete 228 munkeóra többletet vállalt és 
ezalatt az idő alatt az összes vissza 
maradt irataikat elintézik, ujságárusi-
tási versenyben vesznek részt, és a 
városházát önkéntes munkával feldí-
szítik. Közüzemiek a hangszórókat 
szerelik fel. 

Az intézmények és iskolák amugyis 
versenyeznek, hogy melyik épület fogja 
a május elseját ünnepélyesebb külső 
vei fogadni. 

A Posta , mezőgazdasági kamara és 
a városi alkalmazottak között külön 
termelési verseny folyik. 

A CFR  szakszervezet  125 önkéntes 
munkaóra kereiéi belül az állomás 
környékét parkírozza és egy gyalog-
járót épit meg az állomás körül. 

Az egészségügyi  szakszervezet  foly-
tatja a tífusz  elleni küzdelmet és 
ugyanakkor a kórház kertjeit az or-
vosok és a többi alkalmazottak ön-
kéntes munkával veteménnyel és vi-
rággal vetik be. Mikor volt az, hogy 
az állami kórház nem várva és nem 
kérve az államtól st-gi séget, saját kez-
deményezéssel végez ilyen munká»? 
Ugyanakkor volley ball részére sport-
pályát is létesítenek a kórház terüle-
tén, szintén önkéntes munkával. 

A ruházati  alkalmazottak  szakszer-
vezete  v e r s e n y b e n áll a magán-
alkalmazottak szakszervezetével. Két 
szaktanfolyamot  is indítottak meg a 
május 1. jegyiben. Egymás között 
minőségi versenyt hirdettek. 

A tanítók  szakszervezetén  belül  az 
iskolák egymás között minőségi ver-
senyt hirdettek. Ebben a versenyben 
csak néhány adat összesítése nyomán 
több, mint 2000 négyszögöl területet 
vetnek be az eiemi is*o ák apró nö-
vendékei. 

Az óvodások sem maradnak el. Ők 
egy uj játékot fognak  mrg <,nu ni má 
jus elsejére. Ki kell emeUiüaa még a 
szakszervezetek közül a postaalkal 
mázolták,  a PTT  szakszervezetét,  amely 
a szekciók között versenyt irt ki május 
elsejére, mondván, hogy nem mindegy 
az, ha egy távirat vagy egy levél egy 
órával hamarabb kerül kiadásra, vagy 
gv csomagot nyájas arccal adnak át 

a címzettnek. 
Itt külön megjegyezzük, hogy ver-

senyben áll a csiki és udvarhelyi pos 
tásszakszervezet is. Emellett még ön-
kéntes munkával az egyik társuknak 
egy husz méteres kerítést késztettek, 
a faanyagot  is hozzáadva. 

A tanárok  szakszervezete  kulturcso 
portokat állított be május elsejére. 
Ugyanakkor a faliújság  versenyen ki-
vűl, még kihívták a tanítók szakszer 
vezetét is munkaversenyre. 

A mezőgazdasági  alkalmazottak  szak 
szervezete  a vetési versenybe kapcso 
lódott be, azon dolgozva, hogy a me 
zőgazdasági kamara és kormányunk 
szervezeteinkkel együtt a vetési kam 
pányt május 1 re 100 százalékban si 
kerre vigyék. 

A közalkalmazottak  szakszervezete  a 
megyében járásonként versenybin áll 
egymással. Olyan jelentőségteljes az ó 
versenypontjuk, hogy nem mehetünk 
el mellette emli'és nélkül. Nemcsak 
papír és anyígspórolási versenyt hir-
dettek, h»nem azt határozták el, hogy 
az összes restanciát, amely 1000 ós 
1000 aktát tesz ki, most május 
1 ig befejezik. 

Azonkívül ugyarcsak a közalkalma 
zottak megyeházi csoportja egy hat-
méteres hid megépítését é3 egy garázs 
megépítését vállalta május 1 re. 

Ez nem mindegyik szakszervezet 
munkája itt, ezek csak kiragadott rész 
letek a nagy munkalázzül folyó  ver-
senyből és ugyanakkor azt is tárhatjuk 
ebből, hogy nem csak ott lehet mun 
kaversenyt beállítani, ahol nagy üze-
mek, gyárak vannak. 

b b m. 

Ujabb kiutalás az 
UMGISz részére 

A Societatea  Comerciala  de  Stat 
kiu'alása alepján megérkezett 

10 000 mtr. America (sárga vászon), 
600 pár szines férfi  zokni, 
204 mtr. Pouplin, 

mely anyígok árusítását megkezdtük. 
Umgisz  Siöwtkezet 

Tisztújító közgyűlés a 
MNSz ben. ' 

A MNSí székelyudvarhelyi tagozata 
tudomására hozza tagjainak, hogy f. 
evi május 23-án rendes évi tisztújító 
közgyűlését tartja, amelyre meghív és 
elvár minden MNSz tagot 

Sz-.l  'gvi  Árpád,  elnök. 

x Az Udvark^yv-rmegyei Nyugdíj 
egyesület évi rendes közgyűlései 1948 
május 26 an, a tagok kellő szá<nu 
meg nem jelenése es tén, május 28 án 
d e. 10 órakor tartj* meg Székely 
udvarhelyen az egyesület írodájáb n. 
A tárgysorozat f6bf>  portjai: 1947. 
évi számadás, az 1948 évi költség 
vetés, a temetkezési osztály dijainak 
r »gállapitasa és a választmány kiegé 
v i ése. 

Nyomatott a »Szat>acu>a»t« könyv 
nyomdában Ss'*•»'v11dvl»rh«^v, 

— Helyreigazítás-  Március 2§ *o 
megjelent lapszámunkban, a munkájuk 
irt dicséretet érdemlő nagygalambfal? 
ifjak  helyett a kisgalambfalvi  ifjakit, 
emeltük ki tévedésből. 

— Gyorsíró-tanfolyam.  A Magyar 
Népi Szövetség városi tagozata ma-
gyar nyelvű, egységes rendszerű gyors 
iró-tanfolyamot  nyit felnőttek  részért, 
f.  évi május 8 tói kezdődően a Magyar 
Népi Szövetség székházában. A gyors, 
iró tanfolyamot  Benedek Aladár dr. 
ügyvéd vezeti. A tanfolyamra  jelent-
kezni lehat minden nap d. e. a Ma-
gyar Népi Szövetség irodájában Pálffy 
Juliánnánál, aki további felvilágositi-
sokat nyujr. A tanfolyam  tartásának 
ideje: hetenként hétfőn  és szombatos 
d. u. 2—4 óráig. 

x Csinos bútorozott szobát keresek 
lehetőleg a központban. Herczegh Ti-
bor EMGE kirendeltségi igazgató. Kos 
suth u. 13. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok 
na«, akik felejthetetlen  kisfiunk,  Orbáa 
Lacika temetésén megjelentek, vagy 
részvétüket fejezték  ki, ezúton mon 
dunk köszönetet Kíllön köszönetet 
mondunk a telefon  <öz pont személy 
zetének az értékes koszorúért és egyéb 
támogatásért. A gyászoló szülők. 

GyUmölcsiz 
55°|o cukortartalommal 

K0. 206 lej 
UMGISz Szövetkezetben 

x ElaűO 1 drb. vastengelyre szerelt, 
alul cstpó vizkerék, kb. 30—35 1 
erőt fejt  ki; 1 drb. 2 es szamu Schi 
gyártmányú, kombinált koptató smirgli 
köpenyes felvonóval  együtt; 1 drb 
37a méter hosszú cilinder szita, felvo 
nóval együtt; 1 drb. gyapjufésülő  gép 
36 os körforgó  tépetővel. Az összes 
gépek üzemképes állapotban vannak, 
bármikor megtekinthetők. Boidizsár 
malom Beteş'.i (Bstfalva). 

x Elvesztettem Török Lajos névre 
szóló személyazonossági igazolványo 
mat (Buletin). Kérem a b<-c^üietei 
megtalálót, adja át Tó utca 6 szám 
alatt. 

x Elbdó egy kétjáratu, szabódon-
lengő siHSzita, egy közpon fu'ó.  Cin: 
Farkas Mózes malom tulajdonos, F. Iső 
bo dogfalva  2~4| 

Uivarhely vármegye Megyefőnöksege 
forgatási  osztály 

Szam : ad. 3172-1948. 
HIRDETMÉNY 

Udvarhely vármegye megyefőnök-
sége pályáza'ot hirdet a megyefőnök 
ségnei üres désben lévő hat telefo 
nista állás betöltésére. 

E .en állások betöltésénél előnyben 
részesülnek a gépírást tudó személyek. 

Akik ezen állások valamelyikét el 
foglalni  óhajtják, a lisztviselői törvény 
ben előirt okmányokkal felszerelt  ké-
relmüket jelen palyázati hirdetmény 
meg jelerésétől számított 15 nap alatt 
terjesszék be a megydőnöKseghez. 

A kellően fel  nem szerelt, v»gy a 
fenntjelzett  hataridőre be nem terjesztett 
kérvények nem vehető* figyelembe. 

Székelyudvarhely, 1948 április 22. 
Szilágyi  Ignác  megyefőnök. 

Demeter Andor,  koz'g üo. főnők 

„Világ* p r o l e t á r j a i e g y e s ü l j e t e k ! " 


